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نوبت اول

امشب، شب کوچ غریب تاریخ است...
تا به کی این داغ غربت را در سینه تحمل  کند؟

تا به کی سر به چاه بگذارد و اشک شبانه بریزد؟
فرمود: فزت و رب الکعبه...

آری، به خدای کعبه که رستگار شد.
راحت شد از این فراق سی ساله

دیگر چیزی نمانده که حبیبش را ببیند و حبیبه اش را، آرام دلش را!
دیگر تمام شد این نامردی مردمان، او می رود که 
مردمی بهتر از اینان ببیند و اینان می روند که ...
 امشب نه فقط کودکان کوفه، بلکه همه شهرها،

کوه ها، دشت ها و آسمان ها یتیم شدند...
بانگ شیون برخاسته و گویی این همه ناله را پاسخی نیست.

او می رود و حسرت ابدی، جهان را فرا می گیرد
و ما امشب ، در شبی که برتر از هرشب دیگری است

خدا را به »علی« قسم می دهیم که 
برایمان هرآن چه »خیر« است را رقم بزند

و مگر »خیر محض« جز حّب »علی« و »آل علی« است؟
و من امشب از خدا » شما« را می خواهم

برای همیشه
که سایه سرم باشید.

الهی که به حق این شب ها
تا زنده ایم

خانه زاد شما باشیم یا امیرالمومنین
که شما استجابت همه دعاها هستید

شما ابرمرد پهلوان بی همتای تاریخ، همه سهم ماهستید 
از دعاهایی که امید داریم اجابت شوند

خدایا به علی ...به علی ...به علی ... 

امشب، شب کوچ غریب تاریخ است؛

قراِر قدر

                     مهدی زرگر
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وزارت خارجه خبر خرید خودروهای لوکس قاچاق را تکذیب کرد
روابط عمومی وزارت امور خارجه اعالم کرد که خرید خودروهای لوکس قاچاق شده به 
ایران، توسط این وزارتخانه به هیچ وجه صحت ندارد و وزارت امور خارجه در دولت یازدهم 

جز 7 پژو پارس ، هیچ خودروی دیگری خریداری نکرده است.

اخبار کوتاه

يادداشت

مشاور رییس مجلس شورای اســالمی با انتشار مطلبی در فضای 
مجازی، عربســتان را مظنون اصلی وقایع تروریستی تهران عنوان 
کرد. حسین امیرعبداللهیان، مشاور رییس مجلس شورای اسالمی، 
درباره حادثه تروریســتی تهران مطلبی را در صفحه توییتر خود 

منتشر کرد. امیرعبداللهیان در این مطلب آورده است:
»بندر، رییس ســرویس امنیتی ریاض عملیات تروریستی نوامبر 
٢٠١٣ علیه ســفارت ایران در بیروت را هدایت کرد. اکنون ریاض 

مظنون اصلی وقایع تروریستی تهران است.«

ناوگروه کشور چین متشــکل از دو فروند ناو رزمی و یک فروند ناو 
پشتیبانی به همراه یک بالگرد، امروز در منطقه یکم امامت نیروی 

دریایی ارتش در بندر عباس پهلو می گیرد.
این ناوگروه جهت انجام فعالیت های آموزشی، در چند روز گذشته 

در بندر کراچی پاکستان نیز پهلو گرفته بود.
گفتنی است؛ پیش از این برای اولین بار در روابط نیروهای دریایی 
دو کشور، در اســفند ١٣۹١ ناوگروه ٢۴ نیروی دریایی راهبردی 
ارتش ایران به بندر ژانگ ژیانگ چین اعزام و با اســتقبال مقامات 

نیروی دریایی کشور چین روبه رو شده بود.
همچنین در تاریخ ٢۹ شهریور ۹٣ ، ناوگروه هفدهم نیروی دریایی 

ارتش چین در منطقه یکم امامت نداجا پهلوگرفته بود.

ســفیر جمهوری اســالمی ایران در عراق گفت: تا خروج آخرین 
تکفیری و پاک کردن سرزمین عراق از گروهک های تروریستی، در 

کنار ملت عراق خواهیم ایستاد.
ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق پس از حضور 
در مراسم سومین سالگرد تاسیس الحشــد الشعبی در کنفرانسی 
مطبوعاتی گفت: سالم و درود مقامات جمهوری اسالمی ایران را به 
نیروهای مسلح عراق و نیروهای الحشد الشعبی می رسانم و از خدا 
می خواهم که عراق به پیروزی نهایی برسد و امنیت، تمام مناطق 
آن را فرا گیــرد. وی همچنین گفت: جمهوری اســالمی ایران تا 
خروج آخرین تکفیری و پاک شدن سرزمین عراق از گروهک های 

تروریستی در کنار ملت عراق خواهد ایستاد.
 در این مراسم رهبران نظامی و سیاسی بلند پایه ای حضور یافتند.

پسر رییس جمهوری آمریکا نسبت به اظهارات وزیر خارجه سابق 
این کشور در نشست اســلو درباره ایران، واکنش نشان داد. دونالد 
جونیور ترامپ، پســر دونالد ترامپ، رییس جمهــوری آمریکا در 
واکنش به دیــدار جان کری، وزیر خارجه ســابق آمریکا در دولت 
باراک اوباما با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در اجالس اسلو 
در پیامی توئیتری نوشــت: تصور می کنم او هنوز دارد برای ایران 

می جنگد. جعبه های پول دفعه پیش کافی نبود؟«

دادستان شــیراز گفت: افرادی مرتبط با عوامل داعش در الرستان 
شــیراز در پی اقدامات امنیتی و اطالعاتی موثر دستگیر شده اند و 

بازجویی از آنها ادامه دارد.
صالحی، دادستان عمومی و انقالب شــیراز با اعالم این خبر گفت: 
افراد دستگیر شده مرتبط با عوامل داعش در الرستان در پی اقدامات 
اطالعاتی-انتظامی موثر دستگیر شده اند و بازجویی از آنها ادامه دارد.

وی با تاکید بر هوشیاری و آمادگی کامل همه عوامل امنیتی، نظامی 
و انتظامی در مقابله با هرگونه تحرکات مشکوک از آمادگی دستگاه 
 قضائــی در برخورد قاطع و ســریع با عوامل ایجــاد هرگونه ناامنی

 خبر داد.
دادستان شیراز هوشیاری و آمادگی مردمی در قبال هرگونه حرکت 
مشــکوک به ایجاد ناامنی را خواستار شــد و گفت: مردم هوشیار و 
انقالبی هر گونه مشاهدات مشکوک را در اسرع وقت به مراجع ذی ربط 

گزارش دهند.

عکس روز

 آتش سوزی مهیب 
در برج مسکونی گرنفل لندن

امیرعبداللهیان:

عربستان، مظنون اصلی وقایع 
تروریستی تهران است

 ناوگروه جمهوری خلق چین 
در منطقه یکم نداجا پهلو می گیرد

سفیر ايران در بغداد: 

 تا خروج آخرین تکفیری 
در کنار عراق خواهیم ایستاد

 توئیت تند پسر ترامپ
 علیه جان کری به خاطر ایران

 بازجویی از عوامل داعش
 در الرستان ادامه دارد

بین الملل

یکی از منابع آگاه سوری از تشکیل نیروهای حشدالشعبی 
در این کشور خبر داد و گفت: حکومت سوریه اقداماتی را در 
راستای تشکیل نیروهای مسلحی با عنوان »حشدالشعبی« 

در استان حسکه آغاز کرده است.
بر اســاس اعالم این منبع آگاه، حشدالشــعبی یا همان 
نیروهای بسیج مردمی سوریه، از فرزندان عشایر عرب و 
با پشتیبانی ارتش این کشور به منظور مقابله با تروریسم 
تشکیل می شود. در حال حاضر حشدالشعبی عراق یکی 
از نیروهای رســمی این کشور اســت که نقش عمده ای 
 در روند مقابله با تروریســم و آزادســازی خاک عراق از 

شر تروریست های داعش ایفا کرده است. 

به نقل از واشنگتن پست، ١۹۶ نماینده دموکرات حاضر 
در کنگره آمریکا به واســطه اتهامات مطرح شده علیه 
»دونالد ترامپ« در مورد دریافت پول و هدایا از طرف های 

خارجی، شکایتی را علیه وی مطرح کرده اند.
ریاست این گروه از نمایندگان دموکرات در طرح شکایت 
علیه دونالد ترامپ را »جان کانیــرز« از دموکرات های 
ایالت دیترویت برعهده دارد. عالوه بر کانیرز، ســناتور 
»ریچارد بلومنتال« از کانزاس نیز نقشی فعال در پیشبرد 

این شکایات دارد.
این اقدام نمایندگان دموکرات کنگــره پس از اقدام دو 
دادستان آمریکا در طرح شکایت علیه ترامپ به واسطه 

همین اتهامات انجام می شود.

یک نویسنده و تحلیلگر صهیونیست با تاکید بر آمادگی 
جنبش حماس گفت: این جنبش پــس از جنگ 5١ 
روزه در غزه در تابســتان ٢٠١۴ همچنــان در حال 
بازیابی و ســاماندهی توان نظامی خود می باشــد و 
موشک های جدید حماس قادر به عبور از سامانه گنبد 
آهنین اســت.»آلون بن دیوید« تصریح کرد: حماس 
موشــک هایی را ارتقــا داده که قادر بــه حمل صدها 
کیلوگرم مواد منفجره اســت. برپایه این گزارش، این 
جنبش همچنین یگان کمانــدوی دریایی، پهپادها و 

دیگر سالح های خود را نیز ارتقا داده است.

 نیروهای »حشدالشعبی« 
در سوریه تشکیل می شود

خیز دموکرات ها در برابر ترامپ؛

شکایت۱۹۶ نماینده 
دموکرات از ترامپ

موشک های حماس از سامانه 
گنبد آهنین عبور می کنند

موضوع توافق هســته ای ایران با گروه ١+5 )برجام( و روند 
اجرای آن، مهم ترین محور یکی از موضوعات مهم نشســت 
امسال اسلو فروم بود. حضور جان کری، وزیر خارجه سابق 
آمریکا با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و ظریف در یــک کادر از یکی از پنل های تخصصی این 
نشست های یادآور روزهای مذاکره برای دستیابی به برجام 

و اعالم توافق نهایی در این باره بود.
اما این بار طــرف آمریکایی دیگر جایــی در هیئت حاکمه 
آمریکا نداشت و موگرینی به رغم اذعان به پایبندی ایران و 
تعهد به اجرای کامل توافق از سوی اتحادیه اروپا، درباره رفتار 
ضدبرجامی آمریکا توضیح قانع کننده ای نداشت.  ظریف هم 
با مجموعه ای از بدعهدی های آمریکا مواجه بود که سازوکار 
مشــخصی در برجام برای مقابله با آن تعبیه نشــده و عمال 
ایران را در برابر نقض مکرر برجام از ســوی آمریکا بی دفاع 

گذاشته است.
اعتراض ظريف به نقض برجام

حضور در نشست اســلوفروم ٢٠١7 فرصتی برای وزیر امور 
خارجه کشورمان بود تا اعتراض به رویه آمریکا در نقض برجام 
را بار دیگر متذکر شــود. در همین چارچوب ظریف نامه ای 
به موگرینی نوشت. اگرچه مفاد این نامه منتشر نشده است، 
اما برخی منابع مطلع در کشورهای عضو ١+5 خبردادند که 
ظریف در این نامه بیشــتر به موارد نقض صریح و نقض روح 

برجام از سوی آمریکا پرداخته و از موگرینی به عنوان مسئول 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام خواسته تا برای 

پایبندی طرف آمریکایی به برجام گامی بردارد.
وعده های موگرينی

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا هم درنشســت 
اسلوفروم ٢٠١7  با اشاره به نقش شخصی و ویژه ای که برای 
خود در تضمین اجرای کامل برجــام دارد، گفت: »اتحادیه 
اروپا تعامل با ایران را فارغ از سیاســت های ســایر شریکان 

ادامه خواهد داد.«
موگرینی در پاسخ به این پرسش که آیا برجام در معرض خطر 
قرار دارد؟ گفت: »همین ده روز پیش ششمین گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تایید کرد که این توافق به طور کامل 

در حال اجراست.«
وی در واکنش به روند بررســی برجام به دستور ترامپ در 
آمریکا گفت: »من اطمینان دارم که بررسی های انجام شده 
در ایاالت متحده به تصمیم هایی عاقالنه ختم خواهد شد و 
طرف آمریکایی چیزی که موثر است را نگاه خواهد داشت؛ اما 
در هر صورت، اتحادیه اروپا بقای این توافق را ضمانت می کند 
و به آن پایبنــد خواهد بود. چون این توافــق متعلق به یک 

کشور نیست، متعلق به جامعه بین المللی است.«
اظهارات موگرینی به عنوان نماینــده اتحادیه اروپا، گویای 
اراده این اتحادیه برای پایبندی به تعهداتش در قابل برجام 

است،چراکه در عمل هم کشورهای این اتحادیه نظیر فرانسه 
و ایتالیا گام هایی را برای تعامل با ایران و رفع محدودیت ها 

برداشته اند.
چنانکه گزارش رسمی کمیسیون اروپا درباره حجم مبادالت 
ایران و اتحادیه اروپا ناظر به یک ماهه نخســت سال ٢٠١7 
نشان از رشد ١7١ درصدی حجم مبادالت دوجانبه داشت. 
بر اساس این گزارش مبادالت ایران و اتحادیه اروپا در ژانویه 
سال ٢٠١۶ تنها 57٢ میلیون یورو بود که در ژانویه ٢٠١7 به 

یک میلیارد و 555 میلیون یورو رسید.
در حوزه مبادالت مالی با بانک های اروپایی هم به رغم روند 

کندی که وجود دارد، گشایش هایی صورت گرفته است.
انتظارات ايران

اظهارات موگرینی در نشست اســلو فروم ٢٠١7 نشان داد 
که وی فاقد ظرفیت شــخصی و جایگاه حقوقی برای اعمال 
فشار بر آمریکا جهت عمل به مفاد برجام است. چنان که به 
جای اعتراض یا انتقاد از رویه دولت آمریکا در نقض برجام، 
بار دیگر ابراز اطمینان کرد که بررســی برجام در آمریکا به 
»تصمیم هایی عاقالنه ختم خواهد شــد و طرف آمریکایی 

چیزی که موثر است را نگاه خواهد داشت!«
اینکه وزیر خارجه ایران هم راه مقابله با نقض برجام از سوی 
آمریکا را در نامه نگاری به موگرینی یافته، حقیقت دیگری 
است که نشان می دهد، عمال سازوکاری برای مقابله با آمریکا 
به عنوان طرف اصلی ناقض برجام در این توافق بین المللی 

تعبیه نشده است.
این مهم ترین نقص برجام است که نه تنها ایران بلکه جامعه 
بین المللی را در برابر نقض پیمان از سوی یک کشور )آمریکا( 
مستأصل کرده و سازوکار تضمینی قابل اعتنایی برای الزام 

آمریکا به تعهداتش در نظر نگرفته است.
به همین دلیل است که دولت آمریکا از آغاز اجرای برجام تا 
کنون در موارد متعددی دست به تمدید یا وضع تحریم های 
جدید علیه ایــران زد و هزینه های ایــران را در ازای توافق 
برجام هر روز باالتر برد.این درحالی اســت که طبق بند ٢۹ 
برجام، کشــورهای گروه ١+5 به روند عادی ســازی روابط 
تجاری و اقتصادی ایــران متعهد شــدند و پذیرفتند که از 
هرگونه تاثیرگذاری خصمانه در این مسیر خودداری کنند 
و در مســیر اجرای موفقیت آمیز برجام اخالل ایجاد نکنند.

تصویب کلیات »قانــون مقابله با اقدامــات بی ثبات کننده 
ایران- ٢٠١7« در کنگره آمریکا، با ۹٢ رای مثبت در مقابل 
7 رای منفی که راه را برای تحریم های جدید ایران در ســه 
موضوع تروریســم، حقوق بشــر و فعالیت های موشکی باز 
می کند، جدیدترین اقدام ضد ایرانی آمریکاست که می تواند 
فاز جدید محدودیت ها علیه ایران به ویژه در حوزه مبادالت 
مالی در حوزه بین المللــی را رقم خواهد زد.موضوعی که در 
نامه ظریف به فدریکا موگرینی، مســئول هماهنگ کننده 
کمیسیون مشترک برجام به آن اشاره شده است. به همین 
دلیل آنچه ایران از اتحادیه اروپا و به ویژه شخص موگرینی 
انتظار دارد، فراتر از تعهد اتحادیه اروپــا به اجرای برجام و 

تضمین تعهد دیگر طرف ها، مشخصا آمریکاست.

جام جم آناين : محمدجواد ظريف، وزير خارجه جمهوری اســامی ايران پس از سفری دو روزه به اسلو برای 
شرکت در نشست اسلو فروم 2017 ،ديروز به تهران بازگشت.

اخبار

اعتراض برجامی ايران در اسلو؛

از نامه ظریف تا وعده های موگرینی

واکنش

ایرنا: عضو فراکســیون امیــد مجلس با بیــان اینکه 
ادعای سوال از رییس جمهور، ادامه رفتارهای جریان 
انحرافی است، گفت: موضوع این ســوال غیر اخالقی 
 اســت و اعالم نام من به عنوان یکی از امضاکنندگان 
 ســوال، ســوء اســتفاده سیاســی از اعتمــاد 

نمایندگان است.
زهرا ساعی ضمن اظهار بی اطالعی از اعالم نام وی به 
عنوان یکی از امضاکنندگان ســوال از رییس جمهور 
افزود: یکی از نمایندگان با حضور در جمع مجلســیان 
اعالم کرد برای پیگیری مسائل مربوط به موسسات مالی 
و اعتباری و احقاق حقوق مالباختگان این موسسات در 
حال ارســال نامه ای به رییس جمهوری برای تسریع 

روند پیگیری هاست.
نماینده مردم تبریز در مجلس یادآور شد: با وجود تفاوت 
در سالیق سیاسی، جمعی از نمایندگان فراکسیون امید 
از جمله اینجانب برای پیگیــری حقوق مردم و با نیت 
خیر، این نماینده را در این موضوع همراهی کردیم، اما 
متاسفانه بار دیگر برای این گروه منافع مردم تبدیل به 
امری برای پیگیری اغراض سیاسی شد و هدف وسیله 

را توجیه کرد!

نماینده مردم زنجان در مجلس ، از جمع آوری امضا از 
نمایندگان پارلمان برای سوال از رییس جمهور درباره  
عملکرد دولت و بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات 
مالی و اعتباری خبر داد و گفــت: تاکنون 88 نماینده 
این نامه را امضــا کرده اند و احتمــال افزایش امضاها 

وجود دارد.
علی وقف چی گفت: روز ١١ تیرماه این نامه در اختیار 
هیئت رییسه مجلس قرار داده می شود تا در دستور کار 
صحن علنی پارلمان قرار گیرد. در ادامه متن سوال از 

رییس جمهور را می خوانید:
نظر به مشکالتی که برای سهامداران برخی از موسسات 
اعتباری مانند کاسپین، آرمان، ثامن الحجج و...در چند 
سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت 
بانک مرکزی بوده اســت و از طرفی مجلس نمی تواند 
از رییس بانک مرکزی ســوال کند و توضیحات و رفتار 
ایشان نیز قانع کننده نبوده است و از طرف دیگر حقوق 
مردم نیز در حال ضایع شــدن است؛ بنابراین از رییس 
محترم جمهــور تقاضا داریم پاســخ قانع کننده ای به 
نمایندگان ارائــه کنند، گرچه قبــول داریم که نقطه 

آغازین این مشکل قبل از دولت فعلی بوده است.

عضو فراکسیون امید: 

سوال از روحانی ادامه 
رفتارهای جریان انحرافی است

نماينده مردم زنجان در مجلس خبر داد:

  سوال از روحانی 
در دستور کار هیئت رییسه

کوچکی نژاد خبر داد :

تمدید تفحص از صندوق 
ذخیره فرهنگیان تا آخر مرداد

ظريف: 

حل مسائل میان کشورها با 
تهدید و تحریم ممکن نیست

رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 
از موافقت رسمی هیئت رییسه مجلس با تمدید سه ماهه 
مهلت تحقیق و تفحص )تا پایان مردادماه( خبر داد.جبار 
کوچکی نژاد با اشاره به ارائه نامه  کمیته تحقیق و تفحص 
از صندوق ذخیــره فرهنگیان به هیئت رییســه مجلس 
برای درخواست تمدید سه ماهه مهلت تحقیق و تفحص 
از این صندوق، اظهار داشت: هیئت رییسه مجلس دو روز 
پیش رسما با این درخواست موافقت کرد و به این ترتیب، 
تحقیق و تفحص تا پایان مرداد ماه تمدید شد.وی با اشاره به 
اقدامات انجام شده و باقی مانده در جریان تحقیق و تفحص 
افزود: طی مدت باقی مانده هم باید بازرسی های انجام شده 
را جمع بندی کنیم و هم بررسی بیشتری در خصوص برخی 
از بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه صندوق ذخیره داشته 
باشیم.کوچکی نژاد همچنین با اشاره به در دست بررسی 
بودن وضعیت برخی هلدینگ های پتروشیمی زیرمجموعه 
صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار داشت: با بررسی بخش های 
باقی مانده، رقم تخلفات تغییر خواهد کرد، اما در رابطه با رقم 
تخلفات این بانک تقریبا به جمع بندی رسیده ایم که بیش از 

هشت هزار میلیارد تومان است.

وزیر خارجه ایران در گفت وگو با الجزیره از کشــورهای 
عربی خواســت مشــکالت خود را از طریــق مذاکره 

حل و فصل کنند.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در گفت وگو 
با این شبکه با اشاره به بحران عربی در خلیج فارس اعالم 
کرد: حل مشکالت میان کشورها از طریق فشار، تهدید و 

تحریم ممکن نیست.
وی افزود: »امــروز در محافل جهان، مشــکالت بدون 
راه حل نیســتند. اگر در پی آن باشیم که از طریق زیان 
رســاندن به دیگری به سودی برســیم همگان زیانکار 
خواهیم بود و این درســی آزموده شده است. به همین 
دلیل از همه همسایگانمان در منطقه می خواهیم با وجود 
مشکالتی که میان ما و بسیاری از آنها وجود دارد برای حل 
 اختالفات به گفت وگو روی بیاورند و در پی حذف دیگری 

نباشند. 
این راه، کلید حل مشکالت در منطقه است. بر این باور 
نیستیم که محاصره، تحریم، تهدید و مجازات در گذشته 
موفقیت داشته اند؛ زیرا تالش برای شکستن اراده ملت ها 

غالبا سبب تقویت اراده آنان می شود.«

سیاست خارجهپارلمانخبر

سناتورهای آمریکایی در جلسه رای دهی به قطعنامه ای که خواستار توقف 
فروش بمب های هدایت شونده به عربستان است از فروش این تسلیحات 
به منظور مقابله با ایران دفاع کردند. به گزارش پایگاه »عرب نیوز«، میچ 
مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس سنا و سایر سناتورهای 
حامی عربستان در این جلسه گفتند که آمریکا نمی تواند از متحدانش در 
خاورمیانه سالح هایی که آنها برای مقابله با ایران نیاز دارند را مضایقه کند. 

لیندســی گراهام گفت: مخالفت با فروش این سالح ها به عربستان یک 
پیروزی برای ایران به شمار خواهد آمد. وی گفت: »اگر شما فکر نمی کنید 
که مهار ایران و جلوگیری از اقدام آنها برای براندازی یمن، عراق، سوریه و 
لبنان در راستای منافع ملی ماست، دارید اشتباه بزرگی مرتکب می شوید.«

باب کورکر، رییس کمیته روابط خارجی سنا هم گفت که دست کم بخشی 
از رای هایی که خواستار توقف فروش این سالح ها هستند مربوط به کسانی 

است که می خواهند دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا را شرمسار کنند.

سعودی ها با هدف حساس کردن مردم قطر نسبت به مواد غذایی ارسال 
شــده ایران به قطر، دســت به ادعای عجیبی زدند. وب سایت سعودی 
المواطن مدعی شــد: برخی مواد غذایی ارسال شده به قطر توسط ایران، 
حاوی مواد سرطانزاست و اصال مواد غذایی ایران در سطح منطقه و جهان 
به بی کیفیتی مشهور است. گفتنی است که این اقدام سعودی ها در حالی 
است که بازارکشورهای حاشیه خلیج فارس تا قبل از قطع روابط بحرین و 
عربستان با ایران، مملو از مواد غذایی ایرانی بود.عربستان بعد از ارسال مواد 
غذایی به قطرتوسط ایران، در اقدامی مضحک از زبان وزیر خارجه به قطر 
پیشنهاد ارسال مواد غذایی داد. حال آنکه خود عربستان بود که سناریوی 
تحریم و قطع روابط حدود ١٠ کشور عربی با دوحه را طراحی و اجرا کرده 
است. گفتنی است این اقدام عربســتان موجب ایجاد انشقاق در شورای 
همکاری خلیج فارس شده و احتماال در آینده ای نه چندان دور سعودی ها 
باید منتظر گسترش این بحران با کشورهای دیگری مثل ترکیه نیز  باشند.

دفاع سنا از فروش سالح 
به عربستان جهت مقابله 

با ایران

ادعای عجیب سعودی 
درباره مواد غذایی 

ارسال شده ایران به قطر

بنابر گزارش رسانه بریتانیایی؛ افراد زیادی در جریان آتش سوزی 
برج مسکونی گرنفل لندن جان خود را از دست داده اند؛ حدود ١٢٠ 

خانوار در این برج ساکن بودند.
بر اساس گزارش مترو نیز تعداد افرادی که هنوز در این برج محبوس 
هستند بیش از ٣٠ نفر است. برج گرنفل لندن بیش از ۶٠٠ ساکن 
 داشت و  ۴٠٠ آتش نشان در اطفای این حریق گسترده مشارکت 

داشتند.
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کارشــناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه درشرایط فعلی دولت 
به قطعه ســازان ۵ هزار میلیارد بدهکار است؛ در صورتی که توجه 
بیشتر به این صنعت موجب رشد صنعت خواهد شد، گفت: اگر بستر 
رقابت پذیری در بازار قطعه ســازی و تولید خودرو در کشور فراهم 

نشود ما نمی توانیم به تولید خودروی باکیفیت برسیم.
میثم رضایی اظهار داشــت: همواره ارتقــای کیفیت خودروهای 
داخلی دغدغه مردم و مسئولین بوده است و همچنان نارضایتی ها 

وجود دارد.
 وی با تاکید بر اینکه خودروســازان ما به دلیل تحریم هایی که در 
سال های اخیر بر کشور اعمال شد، خودرو و قطعات را از کشورهای 
خارجی و چین وارد کردند، تصریح کرد: متاسفانه این موضوع، باعث 

آسیب های فراوانی به صنعت خودروسازی در کشور ما شده است.
 این کارشــناس صنعت خودرو افزود: پژوی فرانســه هم در زمان 
تحریم ها ایران را رها کرد و آن زمان بدترین دوران کیفیت قطعات 
و خودروسازی ما بوده است و از این نظر ما باید بیشتر از گذشته در 
حوزه قطعه سازی و تولید خودرو تالش کنیم تا به وضعیت مطلوب 

برسیم.
رضایی افزود: این در حالی اســت که قیمت و کیفیت خودروهایی 
که امروز به کشــور وارد می شوند بسیار باالســت و عده ای خاص 
می توانند از آنها استفاده کنند و در این حالت حتما باید به موضوع 

انتقال تکنولوژی توجه بیشتری شود.

ویژه

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه گوشــت قرمز استان اصفهان با اشــاره به صادرات 66 
تنی گوشت قرمز به قطر در هفته جاری گفت: در شرایطی که در کنار 
صادرات، عرضه گوشت در داخل کاهش یابد، می تواند منجر به افزایش 

قیمت ها در بازار شود.
رضا انصاری با اشاره به کافی بودن ذخایر گوشت قرمز در استان اصفهان 
گفت: با تدابیری که اندیشیده شده و نظارت هایی که بر کشتار دام صورت 
گرفته است، مردم می توانند بدون هیچ نگرانی گوشت مورد نیاز خود را 

از فروشگاه های معتبر تهیه کنند.
وی در ادامه، به قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز اشاره کرد و بیان داشت: 
در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت قرمز با دنبه به نرخ 38 هزار تومان در 
فروشگاه ها و مغازه ها عرضه می شود و هر کیلوگرم گوشت بدون دنبه به 

ارزش 41 هزار تومان به فروش می رسد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
جوجه ریزی های اخیر در استان اصفهان موجب کاهش قیمت مرغ تولیدی 
شد. امیر حسین افیونی در جلســه هماهنگی شورای مدیران اظهار کرد: 
در زمینه پرورش طیور، توســعه کیفی در دستور کار قرار گرفته و توسعه 
کمی مدنظر نیست. وی ادامه داد: در زمینه زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ 
نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و اقدامات کارشناســی برای شناسایی 
شهرستان های مســتعد در زمینه تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز نیز 
ادامه دارد. افیونی درخصوص آخرین وضعیت بازار شیر و لبنیات نیز گفت: 
با انجام اقدامات کارشناسی، وضعیت خرید شیر در سال جاری بهبود پیدا 
کرد و بیش از 900 هزار تن از انواع محصوالت لبنی در سال 9۵ صادر شد. در 
حقیقت در صورتی که نگاه ویژه تری به موضوع صادرات در بخش محصوالت 

لبنی ایجاد شود، بسیاری از مشکالت این بخش مرتفع می شود.

در هفته گذشته 66 تن 
گوشت به قطر صادر شد

کاهش قیمت  مرغ 
تولیدی در استان اصفهان

کارشــناس حوزه آرد و نان و نایب رییس اتحادیه نانوایان 
شهرستان اصفهان با انتقاد شــدید از اینکه تعرفه پخت و 
عرضه نان از ســال 93 تاکنون باوجود افزایش چند برابری 
کلیه هزینه ها، تغییر نکرده است، گفت: متاسفانه 10 درصد 
نانوایان اصفهان فنی نیستند اما قانون اجازه داده با مباشر 

فنی فعالیت داشته باشند.
محمد حســینی با اشــاره به اینکه نانوایان اصفهان از نظر 
بهداشــت و کیفیت در رتبه اول کشــور قرار دارند، افزود: 
بیش از 1۷ ســال متوالی اســت که نانوایان اصفهانی رتبه 
اول کیفیت و بهداشت را در سطح کشور به خود اختصاص 

داده اند.
کارشــناس حوزه آرد و نان و نایب رییس اتحادیه نانوایان 
شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: بالغ بر 90 درصد نانوایان 
اصفهان به ویژه نانوایان اصیل این شــهر، تمام فاکتورهای 

الزم برای پخت نان سالم را رعایت می کنند.
وی با اعالم اینکه 10 درصد نانوایان اصفهان فنی نیســتند 
اما متاسفانه قانون اجازه داده با مباشر فنی فعالیت داشته 
باشند، ادامه داد: نانوایانی که اصالت ندارند و فنی نیستند 
نمی توانند همچون یک نانوای فنی موفق کار کنند که البته 
با تدابیر اندیشیده شده مشــکالت این 10 درصد به زودی 

مرتفع خواهد شد.
 وی با انتقاد شدید از اینکه تعرفه پخت و عرضه نان از سال 

93 تاکنون باوجود افزایش چندبرابری کلیه هزینه ها تغییر 
نکرده است، گفت: طی این سه سال نانوایان بدون افزایش 
تعرفه، با نجابت از خود مایه گذاشته و فعالیت خود را ادامه 

می دهند.
کارشــناس حوزه آرد و نان و نایب رییس اتحادیه نانوایان 
شهرســتان اصفهان ادامــه داد: یکی دیگر از مشــکالت 
صنف نانوایان این اســت کــه متولی ویــژه ای ندارند؛ به 
همین دلیل بعضی دستگاه ها به خودشــان اجازه مداخله 
غیرکارشناسانه در بخش آرد و نان را می دهند؛ در حالی که 
 آرد و نان خدمت ویژه ای است که تخصص خاص خود را نیاز 

دارد.

تفاهم نامه همــکاری اجرای طــرح ملی افزایــش کارآیی 
موتورخانه  ها، با هدف ممیزی انرژی ســاختمان ها و اجرای 
طرح افزایش کارایی در موتورخانه ســاختمان های اداری و 
عمومی و خدماتی و همچنین مسکونی مورد تقاضای مستقر 
در استان اصفهان، میان استانداری اصفهان و شرکت بهینه 
سازی مصرف سوخت و سازمان های مرتبط استان اصفهان از 

جمله شرکت گاز امضا شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان درخصوص این تفاهم نامه 
بیان داشت: این تفاهم نامه با هدف ممیزی انرژی ساختمان ها و 
اجرای طرح افزایش کارایی در موتورخانه های ساختمان های 
اداری، عمومی، خدماتی و همچنین مسکونی مورد تقاضای 
مستقر در استان اصفهان، به امضای علی وکیلی مدیرعامل 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور، رسول زرگرپور 
استاندار اصفهان، حجت ا... غالمی مدیر کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان، علی عموشاهی رییس سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان اصفهان و شرکت گاز استان اصفهان رسید.
ســید مصطفی علوی افزود: تفاهم نامه مــورد نظر در ذیل 
فرمایشــات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 1396 به 
عنوان »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« و در راستای پروژه 
بیع متقابل افزایــش کارایی 30 هزار موتورخانه و ســامانه 
گرمایشی ساختمان های کشــور، از برنامه های وزارت نفت 
در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد بر اساس ماده 1۲ قانون 

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 
1394 و آیین نامه اجرایــی آن به منظور همکاری در اجرای 
راهکارهای بهینه ســازی مصرف انرژی در سیســتم های 
گرمایشی موتورخانه ها در بخش های مختلف تنظیم شده 
است. وی با ابراز خرســندی از امضای این تفاهم نامه و تاثیر 
شرکت گاز اســتان اصفهان در بهینه سازی سوخت کشور، 
گفت: این شــرکت با توزیع ســاالنه ۲0 میلیارد مترمکعب 
سوخت پاک، در کاهش حجم آالینده های زیست محیطی 
سهم بسزایی دارد؛ اما این حجم مصرف قطعا بهینه نیست 
و امیدواریم در ســایر بخش های مصرفی نیز شاهد اجرای 

برنامه های مشابهی باشیم.

درراستای اجرای طرح ملی افزایش کارآیی موتورخانه  ها صورت گرفت؛

کاهش قابل توجه مصرف گاز در استان اصفهان

اصناف
نایب رییس اتحادیه نانوایان شهرستان اصفهان:

۱۰ درصد نانوایان اصفهان فنی نیستند

یکی از مهم ترین مشکالت ساختاری اقتصادی کشور،  ضعف 
نظام مالیاتی اســت که باتوجه به شرایط آن، کمتر می توان 
نشــانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد را در آن پیدا کرد. 
در نظام مالیاتی ایران،  مالیات ها به موقع وصول نمی شوند،  
عدالت چندان تحقق نمی یابد، ظرفیت های مالیاتی بالفعل با 
ظرفیت های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجهی دارد و هزینه 
وصول مالیات نیز باالست. به همین دلیل دولت ایران شیوه 
جدید اخذ مالیات موســوم به روش اخذ »مالیات بر ارزش 

افزوده« را مورد توجه قرار داده است.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام )که طی آن برعموم 
کاالها و خدمات، مگر مــواردی چند، معاف تعلق می گیرد( 
اســت که به صورت چند مرحله ای، از اضافه ارزش کاالهای 
تولید شــده یا خدمات ارائه شــده در مراحل مختلف تولید 
و توزیع اخذ می شــود. به عبارت دیگر مالیاتی است که در 
طول فرآیند تولید و خدمات، از محل تولید تا فروش کاال به 

مشتری نهایی، مرحله به مرحله اخذ می شود. 
محاســبه ارزش افزوده به منظور پرهیز از احتساب مضاعف 
صورت می گیرد؛ به این معنی که ارزش کاالها و خدماتی که 
به عنوان داده های واسطه یک فعالیت به کار گرفته می شود، 
به نوبه خود ســتانده یک فرآیند تولید بوده و الزم اســت از 
ستانده این فعالیت کسر شود تا ارزش افزوده آن به دست آید. 
بدین ترتیــب ارزش افزوده ناخالص عبارت اســت از ارزش 
ستانده، منهای ارزش مصرف واسطه و ارزش افزوده خالص 
عبارت است از ارزش افزوده ناخالص منهای مصرف سرمایه 

ثابت.
ارزش افزوده ایجاد شــده در شــرکت، بین افرادی توزیع 
می شود  که در ایجاد آن سهیم بوده اند؛ به عبارت دیگر ارزش 
افزوده به صورت دســتمزد برای کارکنان، اســتهالک برای 
سرمایه گذاری مجدد تجهیزات، سود برای شرکت، مالیات به 
دولت و... تسهیم می شود. بنا براین تمام کاالهایی که مشمول 
قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند و نام آنها به تفکیک در 
قانون آمده است، می بایست مالیات بر ارزش افزوده خود را 

پرداخت نمایند.
مالیات برارزش افزوده در حال حاضر بر اساس خود اظهاری 
و اظهار نامه تعیین می گردد. کلیه مشمولین موظف اند در 
پایان هر فصل )هرسه ماه  یکبار(، با فرجه 1۵روزه مالیات بر 
ارزش افزوده خود را اظهار کرده و پرداخت نمایند. در غیر این 
صورت  با آنها برخورد قانونی خواهد شد؛ بنابر این گریزی از 

پرداخت آن نیست. 
با وجود این برخی مؤدیان تصور مــی کنند که می توانند از 
این قانون فرار کنند و یا حتی به دلیل بی اطالعی از پرداخت 
مالیات شانه خالی می کنند که این امر در درازمدت می تواند  

زیان های جبران ناپذیری برای آنها به بار آورد.
در حال حاضر نرخ  مالیات بر ارزش افزوده 4 درصد اســت و 
به این ترتیب هر تولیدکننده و فروشنده ای موظف است این 
چهار درصد را از خریدار، دریافت و به حساب دولت واریز کند.
معاون بازرسی و رســیدگی به تخلفات ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اخذ مالیات بر ارزش افزوده 

به طور مضاعف توســط واحدهای صنفی را تخلف دانست و 
نسبت به برخورد با واحدهای متخلف هشدار داد.

شهرام میرآخورلو با اشاره به گزارش های واصله و بررسی های 
انجام شده بازار در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: 
اخیرا دیده شده که برخی از تاالرهای پذیرایی، رستوران ها، 
صاحبان متل و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان ها، 
صاحبان چلوکبابی ها، سالن های غذاخوری، سفره خانه های 
سنتی و ســایر اغذیه فروشــی های زنجیره ای که مشمول 
قانون مالیات بــر ارزش افزوده بوده و مکلــف به اجرای این 
قانون هستند، در بعضی از اقالم مورد عرضه خود نظیر انواع 
نوشیدنی )نوشابه و دلستر( و فرآورده های لبنی)دوغ و ماست( 
که مالیات بر ارزش افزوده در قیمت مصرف کننده آنها قبال 
توسط شــرکت ها و واحدهای تولیدی پرداخت شده است، 

مجددا از خریداران مالیات اخذ می کنند.
وی در ادامــه، ایــن موضوع را تخـــلف و مـصـــداق بارز 
گران فروشی دانست و افزود: دستگاه های نظارتی همچون 
ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکنندگان، 
 می تواننــد با عنــوان گران فروشــی با متخلفــان برخورد 

کنند.  
این مقام مســئول ضمن یادآوری اینکه ســازمان حمایت 
پیش از هر اقدامی به دنبال اقدامات پیشگیرانه است، عنوان 

کرد: ضمن اطالع رســانی 
مناســب جهت جلوگیری 
از اقدام احتمالی توســط 
فعاالن اقتصــادی مربوطه، 
این سازمان هماهنگی الزم 
را با دستگاه های ذی ربط از 
جمله ادارات کل تعزیرات 
حکومتی استان های سراسر 
کشــور، اتاق های اصناف و 
نیز اتحادیه هــای مربوطه 
انجام داده و در صورت احراز 
تخلف از ســوی واحدهای 
موصوف در اخــذ مالیات 
مجــدد، مراتــب را جهت 
رســیدگی بــه تعزیــرات 
حکومتی منعکس می کند.

میرآخورلــو در پایــان، 
کننــدگان  مصــرف  از 

درخواســت کرد ضمن مطالبه فاکتور، در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف مراتب را از طریق شماره تلفن 1۲4 به سامانه 
دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور 
اطالع دهند تا مراتب، رســیدگی و در اسرع وقت نتیجه آن 

اعالم شود.

سکه تمام بهار آزادی
11،710،000 ریال)طرح جدید(

6،340،000 ریالنیم سکه

3،640،000  ریالربع سکه

2،460،000 ریالسکه یک گرمی

1،142،940 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

به گزارش خبرگزاری ایمنا، وزیر اقتصاد تا یک ماه آینده برای 
برگزاری جشــن فاینانس 13  میلیــارددالری کره جنوبی به 
پروژه های ایرانی به سئول می رود. از 104 موردی که دو کشور 
باید درباره این خط اعتباری تفاهم می کردند، در 10۲ مورد به 
توافق رســیدند و دو مورد باقی مانده هم که کامال جزئی است 
به زودی نهایی خواهد شــد. کره ای ها می خواهند خبر رسمی 

اعطای فاینانس 13 میلیارد دالری را طی یک مراســم رسمی 
در سئول اعالم کنند. این در حالی است که یک میلیارد و ۷00 
میلیون دالر از فاینانس کره ای ها به بهینه سازی پاالیشگاه اصفهان 
و ســه میلیارد دالر دیگر نیز به ساخت پاالیشگاه های میعانات 
گازی سیراف اختصاص خواهد یافت. بخشی از فاینانس هم قرار 
است در پروژه استحصال اتان فاز 1۲ پارس جنوبی مصرف شود. 

این پروژه را شــرکت پترو پاالیش کنگان اجرا می کند. ساخت 
یک بیمارســتان مجهز نیز از دیگر پروژه های قطعی شده برای 
فاینانس کره ای ها بوده و برخی دیگر از پروژه ها نیز برای استفاده 
از این فاینانس نهایی شده است. این 13 میلیارد دالر، اولین پول 
بزرگ خارجی اســت که پس از لغو تحریم های ایران قرار است 
وارد ایران شده و بخش مهمی از آن به صنعت نفت تعلق گیرد. با 
تزریق سه میلیارد دالر فاینانس کره ای، ساخت هشت پاالیشگاه 
سیراف آغاز می شود؛ پاالیشگاه هایی که زمین آنها تسطیح و به 

پیمانکاران خصوصی واگذار شــده، طراحی هایش انجام شده، 
لیســانس هایش خریداری شــده و حتی مجریانش مشخص 
شده اند. قرار است شرکت های هیوندای و دایلم کره جنوبی همراه 
با شرکت چیودا، این هشت پاالیشگاه را به صورت کنسرسیومی 
بسازند. در این کنسرسیوم هیوندای 34 درصد سهم دارد و دایلم 
و چیودا هرکدام 33 درصد سهم گرفته اند. کارفرمای خارجی ها، 
هشت کنسرسیوم ایرانی هستند که پیش از این پروژه ها را آغاز 

کرده بودند. 

تخصیص بیش از یک میلیارد دالری فاینانس کره ای ها به پاالیشگاه اصفهان

قیمت انواع هدست / هدفون

بازار

 TSCO TH 5096 تی اس کو

 220,000
ریال

 260,000
ریال

 بدهی پنج هزار میلیاردی دولت
به قطعه سازان

Logitech H151 الجیتک

 700,000
ریال

 740,000
ریال

 TSCO TH 5304 تی اس کو

1,050,000
ریال

 1,080,000
ریال

برقراری پرواز تهران- رشت- اصفهان و بالعکس از ۲۹ خرداد ماه
با ورود هواپیماهای ATR به ناوگان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران، پرواز تهران-
رشت- اصفهان و بالعکس، از روز دوشنبه ۲9 خرداد به صورت هفتگی از فرودگاه سردار 

جنگل رشت راه اندازی می شود.

یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروز قاچاق  در اصفهان 
با پالک جعلی کشف و ضبط شد.

مدیرکل تعزیــرات حکومتی اصفهــان از صدور حکم 
پرداخت ۲/6میلیارد ریال جزای نقدی برای قاچاقچی 

تویوتا لندکروز خبر داد.
غالمرضا صالحی در این باره گفت: پرونده کشــف یک 
دســتگاه تویوتا لندکروز قاچاق با پالک جعلی توسط 
نیروی انتظامی شهرســتان بوئین و میاندشت به ارزش 
۲ میلیارد و 663 میلیون ریال، برای رســیدگی به اداره 

تعزیرات حکومتی شهرستان فریدن ارسال شد.
وی افزود: شعبه پس از رســیدگی و احراز تخلف، عالوه 
بر ضبط خودروی قاچاق به نفع دولت، حکم به پرداخت 
مبلغ ۲ میلیارد و 663 میلیون و 8۲۷ هزار ریال در حق 

صندوق دولت صادر کرد.

محکومیت 2/6میلیارد ریالی 
برای یک لندکروز

گران فروشی به اسم »مالیات بر ارزش افزوده«

ارزش افزوده در واقع عبارت است از ثروت اضافه ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید یا ارائه 
خدمات ایجاد می شود که با کسر نهاده های واسطه )مثل هزینه خریدها( از عایدی ها به دست می آید.

 مدیرجهاد کشــاورزی اردســتان گفت: در سال زراعی 
96-9۵ تعداد چهار طرح آبیاری نوین کشاورزی جهت 
باال بردن کیفیت و کمیت محصوالت زراعی، باغی و دامی 
در این شهرستان اجرا شده است. علی اکبر صالح افزود: 
این طرح ها شامل اجرای سیستم های نوین آبیاری در 
ســطح معادل 8۷۵ هکتار، آبیاری تیپ در400هکتار، 
آبیاری قطره ای، کم فشــار و بارانــی در 4۷۵ هکتار و 
بازسازی و مرمت قنات هاست. وی اعتبار هزینه شده در 
این طرح ها را بالغ بر166 میلیــارد و 81۲ میلیون ریال 
اعالم و خاطر نشان کرد: تجهیز و نوسازی اراضی سنتی 
شامل لوله گذاری، احداث جاده بین مزرعه ها و تسطیح 
اراضی با اعتباری بالغ بر شــش میلیــارد ریال در گروه 
کشاورزی 4 طالقانی، از محل اعتبارهای بخش خصوصی 
وتسهیالت دولتی انجام شده است. مدیر جهاد کشاورزی 
اردســتان گفت: تعداد 89 نفر از متقاضیان استفاده از 
تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون در مزرعه ها و باغ 
ها، جهت دریافت تســهیالت به میزان 1۵میلیارد ریال 
به بانک کشاورزی معرفی شــده اند. صالح افزود: معرفی 
۵6 نفر و نظارت بر اجرای طرح های مرتبط با واحدهای 
تولیدی پرورش مرغ، صنایع وابســته به کشــاورزی و 
دامداری جهت استفاده از تســهیالت سامانه بهین یاب 
به میزان 1۵0 میلیارد ریــال، از دیگر اقدام های صورت 

گرفته است.

اجرای چهار طرح آبیاری نوین 
کشاورزی در شهرستان اردستان

در حال حاضر نرخ  
مالیات بر ارزش 
افزوده 4 درصد 

است و به این ترتیب 
هر تولیدکننده و 

فروشنده ای موظف 
است این چهار درصد 
را از خریدار، دریافت 

و به حساب دولت 
واریز کند

انرژی

زاینده رود
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رونمایی از کتاب»بازخوانی عرفانی مبانی هنرهای تجسمی«
خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان،کتاب »بازخوانی عرفانی مبانی هنرهای تجسمی« را 
درمیان جمعی از هنرمندان گرافیست در خانه هنرمندان اصفهان، در روز دوشنبه 22خرداد96 

رونمایی کرد.

اخبار

بازیگر سریال »پنچری« شــب گذشته در بیمارستان 
نیکان بستری شــد تا به ســرعت تحت عمل جراحی 

قرار گیرد.
مهران مهام، تهیه کننده ســریال »پنچری« گفت: به 
دلیل عارضه ای که مدت ها مهــران غفوریان از آن رنج 
می برد، با دکتر وریانی عزیز مشورت داشتم که ایشان 
معتقد بودند به ســرعت باید تحت عمــل جراحی قرار 
گیرد. اگرچه خود مهران اصرار داشــت این اتفاق بعد 
از پایان ســریال رخ دهد اما من نپذیرفتم؛ چراکه نظر 
پزشک متخصص این است که او به سرعت تحت عمل 
قرار گیرد و من به عنوان مســئول این پروژه بیش از هر 
 چیز باید به ســامت همکارانم فکر کنم، نه پیشرفت 

سریال. 
مهران غفوریان، بازیگر سریال »پنچری« هم دراین باره 
گفت: مجبورم به سرعت تن به این عمل جراحی بدهم 
چراکه پزشــکان معتقد بودند نباید وقت را هدر داد. از 
مردم عزیز کشورم می خواهم در این شب های عزیز مرا 

هم از دعای خیرشان بی نصیب نگذارند.

روابط عمومی تئاتر »دیگری« درخصوص اخبار منتشر شده در مورد 
رفتار توهین آمیز بهــاره رهنما با یک دختر محجبــه در حین اجرای 
نمایش گفت: من این خبر را قویا تکذیب می کنم و اصا چنین اتفاقی 

نیفتاده است. 
علی ژیان ادامــه داد: اتفاق به این صورت اســت که بهــاره رهنما در 
طول روند اجرای نمایــش به خانمی که با دوربین عکاســی وبا فلش 
عکاســی می کرد، اعتراض کردند اما اینکه این قضیه مبنی بر حجاب 
 شــخص بوده یا اینکه فرد از ســالن اخراج شــده، کاما بی اســاس 

است.
ژیان خاطرنشــان کرد: این مســئله را با بهاره رهنمــا مطرح کردم و 
 وی هم گفــت که چرا باید بابــت خبری که حقیقت ندارد واکنشــی 

نشان دهم.

با گذشت 2٤ ســاعت از آغاز پیش فروش اینترنتی نمایش »اعتراف« به 
کارگردانی شهاب حسینی، طی اتفاقی کم سابقه بلیت های سه روز نخست 

این نمایش در سایت های ایران کنسرت و ایران نمایش فروخته شد.
نمایش اعتراف از ٣١ خرداد براساس متنی از برد میرمن در سالن اصلی 

تئاترشهر روی صحنه می رود.
شهاب حسینی و علی نصیریان بازیگران اصلی این نمایش هستند و صالح 
میرزا آقایی، نیما رئیسی، مهدی بجستانی، پرویز بزرگی، شهرام ابراهیمی، 
میثاق زارع، غزالــه نظر، ایلیا نصرالهی، پرند عین بیگــی، تنی آواکیان، 
فاطمه عرب کرمانی، مهران هاشمی و فرنام حقیقت جو نیز در این نمایش 

به ایفای نقش می پردازند.
گفتنی است طی روزهای آینده بلیت های دیگر اجراهای نمایش اعتراف 

مجددا پیش فروش می شود که متعاقبا اعام خواهد شد.

اخراج  دختر محجبه 
 توسط بهاره  رهنما 

تکذیب شد

بلیت های سه روز نخست 
 نمایش »اعتراف«

به فروش رسید

بازیگر سریال »پنچری« 
بستری شد

 تیزر فصل دوم »شهرزاد« 
منتشر شد

مستند

مستندساز فعال در حوزه بین المللی، »سام صیام« را درباره 
شیعیان کشور تایلند تولید می کند.

مجتبی رضوانــی، از فعاالن حوزه مستندســازی در عرصه 
بین المللی، درباره علت توجه به چنین ســوژه ای بیان کرد: 
از سال 8٤ که مستندسازی را شــروع کردیم، تمرکز غالب 
تولیداتمان در حوزه آثــار خارجی، به ویژه حوزه ژئوپولتیک 
و جغرافیای جهان تشــیع بوده و به همین دلیل، به چنین 

سوژه هایی می پردازیم.
وی درباره اثر جدیدش »سام صیام« گفت: این کار در رابطه 
با شیعیان تایلند و تاثیرات پیروزی انقاب اسامی در میان 

این مسلمانان است.
رضوانی در ادامه ســخنانش تصریح کرد: در بخشــی از این 
مستند، به معرفی تشکل »محبین اهل بیت« پرداخته ایم که 
توسط جوانان خودجوش و شیعه انقابی این کشور، در شهر 

بانکوک، پایتخت تایلند فعالیت می کند.
این مستندســاز ادامه داد: بخش دیگر این اثــر، مربوط به 
شیعیان اســتان ناخان در جنوب تایلند است که از تمرکز 
بیشتری نیز برخوردار هستند. در این بخش، به مسجد روح ا... 
که فردی بانام »سید ســلیمان« امامت آن را بر عهده دارد و 
همچنین فعالیت های مختلف این مســجد مانند برگزاری 

هیئت مذهبی، حوزه علمیه و امور دینی و تربیت مبلغ شیعی 
پرداخته شده است.

رضوانی در ادامه ســخنانش خاطرنشان کرد: تصویربرداری 
مستند »سام صیام« در بانکوک و استان ناخان تایلند صورت 
گرفته و در حال حاضر، به تازگی مســتند در مرحله تدوین 

قرارگرفته است و ان شاءا... طی سه ماه آینده نهایی می شود.

مستندساز فعال بین المللی مطرح کرد:

»سالم صیام«؛ مستندی درباره شیعیان تایلند 

چهره ها

ویژه برنامه 
شب های قدر 

اعالم شد

ویژه برنامه شب های قدر امسال نیز مانند سال های گذشته در حرم زینبیه)س( برگزار ميشود.
مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت زینب)س( بنت موسی بن جعفر)ع(، اظهار کرد: ویژه برنامه های شب های قدر در سه شب ١9، 2١و 2٣ ماه مبارک رمضان از ساعت 

2٣تا2:٤۰ بامداد در این بارگاه ملکوتی برگزار می شود.
بهزاد صبری در ادامه به تشریح برنامه های شب های قدر پرداخت و گفت: در ویژه  برنامه شــب 2١ ماه رمضان، مدیر حرم مطهر حضرت زینب)س( سخنرانی کرده و 
مداحان اهل بیت )ع( میثم جهدی و رسول میرباقری، دعای جوشن کبیر را قرائت خواهند کرد؛ همچنین مرثیه سرایی و سوگواری توسط حامد عطریان اجرا می شود.

مدیر اجرایی حرم مطهر حضرت زینب)س( بنت موسی بن جعفر)ع( افزود: در شــب 2٣ماه رمضان، احمد نریمانی، سید احمد میر لوحی و احمد رستمی از مداحان 
اهل بیت )ع(، ضمن قرائت دعای جوشن کبیر، به مرثیه ســرایی می پردازند و پس ازاین برنامه حجت االسام شیخ علی دیانی سخنرانی کرده و سپس حاج محمدرضا 

دیانی مراسم قرآن به سر را برگزار می کند.

خوشنویسی

هنرمند خوشنویس اصفهانی گفت: نیاز امروز جامعه این 
است که خط دوباره به دل خانه ها برگردد، چراکه با ورود 
خط، متون ارزشمندی که به وسیله خط نگاشته می شوند 

نیز به خانه ها وارد می شود.
عذرا عبدا... پور با اشاره به افتتاح نمایشگاه خوشنویسی 
»فرازهایی از دعای مکارم امام ســجاد)ع(« اظهارکرد: 
مجموعه کارهــای این نمایشــگاه بــا محوریت دعای 
مکارم االخاق امام سجاد)ع(، بیستمین دعای صحیفه 

سجادیه است که اشاره به مضامین اخاقی دارد.
وی افزود: بــا توجه به مطالعه ای کــه درزمینه مضامین 
این دعا داشتم عاقه مند شــدم که تمامی فرازهای دعا 
را به صورت تابلوهــای جداگانه بنویســم؛ البته در این 
نمایشــگاه تابلوهای دیگری نیز در زمینــه آیات قرآن، 
روایات و ادعیــه دیگر وجود دارد و به طــور کلی در این 

نمایشگاه5٣ تابلو در ابعاد مختلف مشاهده می شود.
عبدا... پور عنوان کرد: اکثر آثاری که در نمایشگاه مشاهده 
می شود با خط نسخ نوشته شده اســت، بجز آیه شریفه 
»بسم اهلل« که در ورودی نمایشــگاه نصب شده و این اثر 

به خط محقق است.
این هنرمند خوشــنویس اصفهانی خاطرنشان ساخت: 

نیاز امروز جامعه این است که خط دوباره به دل خانه ها 
برگردد؛ چــرا که بــا ورود خط، متون ارزشــمندی که 
 به وســیله خط نگاشــته می شــوند نیز به خانه ها وارد

 می شود.
گفتنی است این نمایشگاه تا 2٣ تیرماه جاری در معرض 

دید عموم عاقه مندان قرار دارد.

هنرمند خوشنویس اصفهانی تاکید کرد:

ضرورت خوشنویسی باوجود پیشرفت صنعت چاپ

کاراکتر اشکان به من نزدیک نبود
بازیگر سریال»زیر پای مادر«گفت:  کاراکتر اشکان به من نزدیک 
نبود و من دراین  بین تنها سعی کردم 
خود را به اشکان و اشــکان را نیز به 

خودم نزدیک کنم.
»مجید نــوروزی« گفت: کاراکتر 
اشــکان در این ســریال، فردی 
بسیار درونی و چندبعدی است.او 
پسر جوانی است که زود احساسی 
می شــود و پرخاش می کند وخیلی 
زود هم پشیمان می شــود؛ درواقع 
بسیاری از اتفاق هایی که برایش افتاده به احساساتش برمی گردد 
مثل تفکری که بــه او گفته از کودکی مادرت را از دســت دادی، 
اما بعد از مدتــی خاف این را می فهمد. اغلــب اتفاق هایی که در 
طول داستان می افتد برای اشــکان جنبه احساسی دارد واز این 
لحاظ باید بیشتر با درونیات او آشــنا می شدم وزندگی گذشته و 
آینده اش را می دانســتم. قطعا نمایش دادن چنین نقشی بسیار 
ســخت و البته جذاب اســت؛ چراکه مخاطب هم در شــرایطی 
نمی تواند عکس العمل هایش را حدس بزند. وی که دارای مدرک 
فوق لیسانس کارگردانی اســت، ادامه داد: کاراکتر اشکان به من 
نزدیک نبود؛ چراکه اتفاقاتی در زندگی شخصی اشکان می افتد که 
تابه حال برای من رخ نداده است ومن دراین  بین تنها سعی کردم 
خود را به اشکان و اشکان را نیز به خودم نزدیک کنم تا از این طریق 

رابطه ای دو طرفه بین او و خودم به وجود آورم.

حجت االســام محمد علیجانــی اظهار کــرد: مرکز ملی 
پاسخگویی به ســواالت دینی نمایندگی اصفهان اگرچه در 
ســال 8٤ کار خود را به صورت مکتوب آغاز کــرد ولی در 
سال 88 به صورت رسمی تاسیس شد که تنها مرکز رسمی 
پاسخگویی دینی در کشور و نخستین مرکز در جهان تشیع 
بوده و کارشناســان این مرکز در سه حوزه مکتوب، تلفنی و 

اینترنتی در فضای مجازی پاسخگوی مخاطبان هستند.
وی افزود: »۰96٤۰« شماره آشنایی است که در سه شیفت 
کاری از ساعت 8 صبح تا 8 شب آماده پاسخگویی به سواالت 

دینی مخاطبان است.
رییس مرکز ملی پاسخگویی به ســواالت دینی نمایندگی 
اصفهان تصریح کرد: این مرکز شامل 6 گروه پاسخگویی فقه و 
احکام، اخاق و تربیت، کام و اعتقادات، مشاوره، علوم قرآن 
و حدیث و تاریخ است که کارشناسان آن از سطح سه حوزه 
و کارشناسی ارشد به باال هســتند و در حوزه های تخصصی 

فعالیت می کنند.
علیجانی یادآور شــد: مرکز ملی پاسخگویی، سواالتی که از 

مدارس یا از طریق ایمیل و تاالرهای گفت وگو در اینترنت به 
دست این مرکز می رســد را به صورت مکتوب پاسخ خواهد 

داد.
وی با اشاره به فعالیت این مرکز در فضای مجازی خاطرنشان 
 @ pasokhsara کرد: کانال تلگرام این مرکز با عنــوان
جوابگوی پرســش های مخاطبان اســت؛ به عــاوه اینکه 
ســواالت پرکاربرد هم در آن بارگزاری می شــود. در سایت 
مرسات وابسته به دفتر تبلیغات هم مسنجری هوشمند برای 
پاســخگویی آناین در چهار گروه مشاوره و تربیت، اخاق، 

اعتقادات و احکام فعال است.
رییس مرکز ملی پاسخگویی به ســواالت دینی نمایندگی 
اصفهان، با اشــاره به بخش ویژه این مرکز در اصفهان تاکید 
کرد: پاسخگویی چهره به چهره در دو ایستگاه مدرسه امام 
صادق)ع( در خیابان چهارباغ و آستان مقدس حضرت زینب 
بن موسی کاظم )س( ایجاد شده که مردم به صورت حضوری 
مراجعه کرده و پاســخ ســواالت دینی و تربیتی خود را از 

کارشناسان این مرکز دریافت می کنند.

علیجانی، به برگزیده شدن کارشناسان این مرکز در نخستین 
جشنواره آثار پژوهشی مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی 
اشــاره کرد و گفت: دو نفر از کارشناسان نمایندگی اصفهان 
این مرکز حجت االسام حق شناس و حجت االسام شهباز، 
به سبب تعدد کتاب و آثار پژوهشی برگزیده شدند و از آنها 

تجلیل به عمل آمد.
وی به حضور ٣۰ کارشناس در نمایندگی اصفهان مرکز ملی 
پاسخگویی به سواالت دینی اشــاره کرد و افزود: با توجه به 
نیاز مخاطبان خواهر، در نمایندگی اصفهان به صورت ویژه 
پاسخگویی به سواالت شرعی بانوان نیز راه اندازی و با استقبال 
خوبی مواجه شده است که البته این کارشناسان تنها مختص 
اصفهان نیستند و ممکن است در ســرور مرکزی جوابگوی 

سواالت دیگر استان ها نیز باشند.
رییس مرکز ملی پاسخگویی به ســواالت دینی نمایندگی 
اصفهان اذعان کرد: درصدد هســتیم که با فرآوری سواالت 
مخاطبان و ســواالت پربسامد و بر اســاس مسئله محوری، 

کتابی با عنوان پرسمان قرآن کریم را به چاپ برسانیم.
علیجانی پرتکرارترین سواالت مخاطبان این مرکز ملی را در 
حوزه مشاوره دانست و گفت: مباحث و مشکات خانوادگی 
در رتبه اول پرتراکم ترین ســواالت قرار می گیرند و اخاق و 

تربیت، احکام و اعتقادات در رتبه های بعدی جای دارند.
وی با اشاره به اینکه در گذشــته تماس با این مرکز رایگان 
بود، یادآور شد: اکنون به سبب واگذاری مخابرات به بخش 
خصوصی، تماس با این مرکز هزینه دارد که البته به صورت 

حداقلی و داخل استانی محاسبه می شود.
رییس مرکز ملی پاسخگویی به ســواالت دینی نمایندگی 
اصفهان خاطر نشان کرد: در چهاردهمین نمایشگاه قرآن و 
عترت، کارشناسان این مرکز در قالب گروه های تبلیغی در 
نمایشگاه حضور دارند و به سواالت و شبهات بازدیدکنندگان 

پاسخ خواهند داد.
علیجانی ادامه داد: از آنجا که سیاســت این مرکز اورژانسی 
تعریف شده است زمان پاسخگویی به سواالت بین ١۰ تا 2۰ 

دقیقه خواهد بود.
وی در پایان با بیان اینکه در پایان تماس های تلفنی مراجعان 
با این مرکز، یک نظرسنجی هم  از نحوه پاسخگویی کارشناس 
ارائه می شــود، اظهار کرد: میزان رضایت بســیار باال بوده 
اســت به طوری که اکثر پرسشــگران بــرای دفعات بعدی 
هم این مرکــز را برای پاســخگویی انتخــاب می کنند و با 
نخستین تماس اطاعات آنها ثبت شده و می توانند با ذکر کد 
 کارشناس مورد نظر، مجددا به پاسخگوی قبلی خود مرتبط

 شوند.

رییس مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی نمایندگی اصفهان مطرح کرد:

مشکالت خانوادگی؛ پرتکرارترین سواالت مراجعان

رییس مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی نمایندگی اصفهان گفت: »09640« شماره آشنایی است که در 
سه شیفت کاری از ساعت 8 صبح تا 8 شب، آماده پاسخگویی به سواالت دینی مخاطبان در 6 زمینه فقه و 

احکام، اخالق و تربیت، کالم و اعتقادات، مشاوره، علوم قرآن و حدیث و تاریخ است.
تیزر جدید فصل دوم سریال »شهرزاد« به کارگردانی حسن فتحی 

منتشر شد.
تهیه کننده شهرزاد در آخرین اظهارات خود درباره این سریال تاکید 
کرده است که »شهرزاد 2« فصلی جدید در سریال سازی ایران بوده 
و کیفیت داستانی و ســاختاری و تکنیکی این فصل از فصل قبلی 
بسیار باالتر است و مخاطبان ســریال این نکته را در همان قسمت 

اول درخواهند یافت.
داستان سریال »شهرزاد« به کارگردانی حسن فتحی و تهیه کنندگی 
و ســرمایه گذاری ســید محمد امامی، در دهه١٣٣۰خورشیدی 

می گذرد و روایتی عاشقانه بر بستر تاریخ است.
رضا کیانیان، رویا نونهالــی، امیر جعفری و آتنــه فقیه نصیری از 
بازیگران جدید فصل دوم هســتند که در کنار ترانه علیدوســتی، 
شهاب حسینی، مصطفی زمانی، پریناز ایزدیار، مهدی سلطانی و... 

ایفای نقش می کنند.
توزیــع فصــل دوم ســریال »شــهرزاد« از روز دوشــنبه 
 )29 خــرداد مــاه( در شــبکه نمایــش خانگــی آغــاز خواهد

 شد.

بـه نقـل از اداره کل روابـط عمومـی و امـور بین الملل 
کانـون، ایـن کتـاب بـا تعریـف عرفـان و معرفـی پیـر 
هـرات آغـاز می شـود: »درخشـان تر از همـه اینکـه 
عرفـان، شـعر فارسـی را از مداحـی و بیهـوده سـرایی 

رهایـی بخشـید. 
بسـیاری از شـاعران بزرگ، چـون عارف شـدند، درگاه 
امیـران و وزیـران را رهـا کردنـد و به جـای عیـش و 
نـوش و بیهوده سـرایی، جامـه  وصله دار پوشـیدند و به 
میان مـردم رفتنـد و با مـردم نشسـتند، برخاسـتند و 
کوشـیدند تـا بـا آوردن قصه هـا و مثل هـای مـردم، به 
زبان مردم سـخن بگوینـد و آنـان را به عشـق، برادری 

و گذشـت دعـوت کنند. 
آثـار عطـار و مولـوی و دیگـر شـاعران عارف، سرشـار 

ازاین گونـه قصه هـا و مثل هاسـت.« 
امامـی نویسـنده و مترجم نام آشـنای کتـاب کودک و 
نوجـوان، در این کتـاب 6۰ جملـه از خواجه عبـدا... را 

گردآورده اسـت. 

 باز نشر کتاب
»آتش باش تا برافروزی«

احمد زالی خبر داد؛

سری دوم  سریال» روزهای بهتر« 
ساخته می شود

تهیه کننده ســریال» روزهای بهتر«، از ادامه ساخت این مجموعه 
خبر داد.

احمد زالی گفت با توجه به اســتقبالی کــه از مجموعه »روزهای 
بهتر«  صورت گرفت، به روند ساخت خود ادامه می دهد و نظر کلی 
بر ادامه ســاخت این مجموعه، نه تنها تا پایان امسال بلکه تا سال 

آینده خواهد بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مشغول ساخت دو مجموعه هستم که 

یکی از آنها »دیگری« نام دارد.
این تهیه کننده ادامه داد: در »روزهای بهتر« هدف ما برخورداری 
 از فیلم نامــه ای متنــوع بود کــه تــا االن این مهم ممکن شــده 

است.
وی تصریح کرد: ساخت مجموعه هایی به این شکل بسیار مشکل 
است؛ ولی ما سعی کرده ایم از تنوع آن نکاهیم. ساخت این سریال ها 

کاری نیست که هرکسی از پس آن بربیاید.

اخبار

 انتشار فراخوان هفتمین
 دوره جایزه ادبی »یوسف«

 فراخــوان هفتمیــن دوره جایــزه ادبــی »یوســف« منتشــر
 شد.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های اسامی، فراخوان هفتمین دوره 
جایزه ادبی»یوسف«را به شرح زیر منتشرکرد:

موضوع اصلی داســتان ارســالی، دفاع مقدس و دفــاع از حریم 
اهل بیت)ع( باشــد؛تعداد صفحه های اثر، از پانزده صفحه)حدود 
چهار هزار کلمه(تجاوز نکند؛ داســتان های ارسالی قبا در کتاب 
مستقل یا مشــترکی منتشرنشــده  باشــد؛ آثار یک طرف کاغذ، 
به صورت تایپی و در دو نســخه ارســال شــود؛ نام، ســال تولد، 
تحصیات، آدرس محل سکونت وشــماره تماس حتما در انتهای 

داستان درج شده باشد. 
عاقه مندان به شــرکت در هفتمین دوره جایزه ادبی»یوسف«،تا 
پایان خردادمــاه ١٣96 مهلت دارند آثار خود را در اســتان ها به 
اداره کل حفظ و نشــر ارزش هــای دفاع مقــدس و در تهران به 
ســازمان ادبیات و تاریخ دفــاع مقدس به آدرس خیابان شــهید 
 مطهری، ابتــدای میرعمــاد، پاک ٤، طبقــه6، یا بــه رایانامه 

yusuf.iran@gmail.com ارسال کنند.
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اپل؛ در حال ساخت خودروی 
خودران

پس از مدت ها گمانه زنی،سرانجام تیم کوک مدیر عامل اپل، تایید 
کرده که این شرکت در حال توسعه فناوری خودروهای خودران است.
تیم کوک در مصاحبه  با بلومبرگ تاکید کرده که این شــرکت روی 
سیســتم های خودران متمرکز شده اســت. به قول ایالن ماسک، 
مدیرعامل تســال، اینکه اپل به خودروهای خــودران عالقه دارد و 
می خواهد وارد این  بازار شود، در ســیلیکون ولی همچون یک راز 
سرگشوده اســت و همه از آن آگاهند. این طور که شنیده می شود، 
تالش های اپل در این حوزه از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است و در ابتدای 
سال ۲۰۱۵ بود که وال استریت ژورنال، از وجود پروژه »تایتان« خبر 
داد. اما برای اولین بار اســت که اپل به صورت رسمی این مسئله را 

تایید کرده است.
تیم کوک  در این رابطه گفت: »ما به نوعی این پروژه را مادر همه پروژه 
های هوش مصنوعی می بینیم. این یکی از مشــکل ترین پروژه ها 
برای توسعه در زمینه هوش مصنوعی است. استقالل ماشینی همان 
مسئله ای است که به شدت همه ما را  هیجان زده  می کند. او درباره 
اینکه قرار است خودرویی با برند اپل تولید شود اعالم کرد: نمی توانیم 
از بُعد توســعه یک محصول بگوییم که دقیقا قرار است چه چیزی 
ساخته شود، اما مستقیم می گوییم که این یک تکنولوژی مرکزی 
است که به اهمیت بسیار زیاد آن  فکر می کنیم و به همین خاطر روی 
آن متمرکز شده ایم. گفته می شود پیش از این گفت و گوهای همکاری 
میان اپل با ب ام و و دایملر برای تولید ایــن خودرو، به خاطر نگرانی 
اپل از حفظ اطالعات محرمانه، شکســت خورده است. هنوز معلوم 
نیست اپل می خواهد برای این فناوری با شرکت های خودروسازی 
مطرح همکاری و شراکت داشته باشــد یا خودش یک تنه وارد این 

بازار پررقابت شود.

فناورانه

محققان نوع خاصــی از پارچه را توســعه داده اند که قابلیــت خنثی کردن 
سالح های شیمیایی را دارد و به طور کلی دارای پتانسیل نجات انسان از مرگ 

است.
این پارچه از افراد در برابر مواد شیمیایی که از روی پوست به داخل بدن انسان 
نفوذ می کنند، محافظت می کند و برای ایــن کار از چارچوب های فلزی آلی 

بهره می برد.
معموال سالح های شیمیایی با پراکندن مواد شیمیایی، مواد سمی را وارد بدن 
افراد می کنند و به سرعت و به طور هم زمان می تواند جان صدها یا هزاران نفر را 
بگیرد. از آنجا که مواد شیمیایی از طریق پوست نیز وارد بدن می شود، مقابله با 
سالح های شیمیایی کار بسیار دشواری است و این مواد در کسری از ثانیه جذب 
بدن انسان می شود. دانشمندان با استفاده از چارچوب های فلزی آلی مبتنی بر 
زیرکونیوم، موثرترین راهکار را در این زمینه ارائه داده اند. پودرهای حاصل از این 
ساختارهای فلز آلی مواد شمیایی را خنثی می کنند. در واقع ساختار این پودر به 
آن امکان می دهد که مواد شیمیایی و حاوی گازهای شیمیایی را جذب کنند.

نتیجه این تحقیق، توسعه پارچه ای است که سالح های شیمیایی را در کمتر از 
پنج دقیقه خنثی می کند.

ساخت پارچه ای که سالح های شیمیایی را 
خنثی می کند

تلویزیون نیم میلیون یورویی ساخته شد!

C Seed در دنیای تولید تجهیزات الکترونیک نام شناخته شده ای نیست؛ 
البته خانواده هــای کمی می توانند محصوالت ایــن کارخانه را بخرند. این 
شرکت که مقر آن در وین است، تلویزیون های گرانبها می سازد و به تازگی 
یک تلویزیون با قطر 6/6۵متربه نام C Seed262 ســاخته که بزرگ ترین 

تلویزیون 4K دنیا به حساب می آید.
C Seed262 با همکاری شرکت L-Acoustics ساخته شده و در حقیقت 
سیستم صوتی همراه تلویزیون نتیجه همکاری این دو شرکت است. سیستم 
صوتی مذکور دارای 6تا ۱۰ بلندگوی با کیفیت است که فرد می تواند تعداد 

آن را انتخاب کند.
سه ضلع این تلویزیون لبه نداشته و فقط یک لبه سیاه به عرض ۱۵ سانتی متر 

در بخش پایین دستگاه وجود دارد.
جالب آنکه C Seed262 دارای یک صفحه ســینمایی است که با فشردن 
دکمه ای روی کنترل از راه دور جمع و باز می شود. همچنین دارای یک سرور 
رسانه ای 4K است که درون آن ساخته شده. وزن آن نیز حدود ۸۰۰کیلوگرم 
تخمین زده می شــود و هزینه کل خرید و نصب این دســتگاه بیش از نیم 

میلیون یورو است!

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی شریف و موسسه تحقیقات فنی و 
مهندسی کشاورزی، با محوریت توسعه سیستم هوشمند برای اندازه گیری 

آب، دما، روشنایی، تولید گازها و رطوبت خاک در گلخانه ها امضا شد.
تفاهم نامه ای با محوریت همکاری علمی، پژوهشــی و فناورانه برای توسعه 
گلخانه ها و کسب و کارهای دانش بنیان مرتبط، با هدف افزایش بهره وری و 
کاهش مصرف انرژی و آب و ایجاد اشتغال پایدار از طریق به کارگیری ابزارها 
و ظرفیت ها میان پارک علم و فناوری دانشگاه شــریف، پژوهشکده علوم و 
فناوری انرژی دانشگاه شریف و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 

امضا شد. این تفاهم نامه برای اجرا طی ۵ سال منعقد شده است.
انجام فعالیت های پژوهشی، مطالعاتی و آموزشــی مشترک در زمینه های 
کاهش مصرف آب و انرژی، هوشمندسازی سیستم های جریان »آب،انرژی، 
پساب،پسماند«، حفاظت از محیط زیست و ایجاد ارزش افزوده باالتر در فرآیند 
تولید و بازرسانی محصوالت گلخانه ای کشور، تدوین نقشه راه توسعه گلخانه ها 
در کشــور از منظر آب، انرژی، بازچرخه آب و محیط زیســت، اســتفاده از 
 آزمایشگاه ها و خدمات آزمایشگاهی، از جمله مهم ترین تعهدات این تفاهم نامه

 است.

علم پژوهی

اختاپوس ها موجودات اقیانوس ها هستند که هشت پا، سر 
بزرگ کیسه مانند و چشم هایی درشت دارند. هشت پایان 
دارای سه قلب با خون آبی رنگ هســتند که برای فرار از 
شکارچیان جوهر ســیاه رنگی از خود ترشح می کنند. به 
گفته محققان، هشــت پایان از جانوران باهوش دریایی و 
دارای ۲۸9 گونه هستند. دو سوم از سلول های عصبی هشت 
پا، به جای سر در پاهای آن قرار دارد. این بدان معناست که 
اختاپوس می تواند به وسیله یک پا، روی جست وجوی غذا 
در غار تمرکز کند؛ در حالی که پــای دیگر تالش می کند 
یک صدف را شکسته یا باز کند. اکثر آنها اسکلت داخلی یا 
پوسته محافظ ندارند. بدن آنها نرم است و به آنها این توانایی 
را می دهد که به شکاف ها و ترک های کوچک نفوذ کنند.

آنها دارای آرواره های قدرتمند و بزاق سمی هستند. همه 
اختاپوس ها توانایی تغییر رنگ دارند و در عرض چند ثانیه 
می توانند خود را به رنگ محیط درآورند. همچنین دارای سه 
قلب هستند؛ دو قلب برای خون رسانی به آب شش ها و یکی 

برای سایر قسمت های بدن. 
  hemocyanin خون آنها به دلیل داشــتن پروتئیــن
آبی رنگ بوده و دارای مس اســت. همچنین برخی از آنها 
می توانند بدن خود را شــبیه جانوران خطرناک تر دریایی 
مانند مارماهی و شــیر ماهی پیچ وتاب دهند. هشت پایان 
گوشتخوار هستند و وعده های غذایی آنها می تواند شامل 
صدف، میگو، خرچنگ دریایی، ماهی، کوسه ها و پرندگان 
باشد. دشمن اصلی آنها کوسه ها، دلفین ها و مارماهی های 
بزرگ هستند. اختاپوس ها به اندازه های مختلفی هستند 
که کوچک ترین آنها Octopopus wolfi است که کمتر 
از یک اینچ)۲/۵سانتی متر(طول دارد و وزن آن کمتر از یک 
گرم است. هنگامی که این موجودات شنا می کنند اندامی 
که خون را به قسمت های مختلف بدن آنها می رساند، از کار 
می ایستد که این موضوع باعث خسته شدن آنها می شود و 
به همین دلیل است که هشت پایان ترجیح می دهند آهسته 
بخزند تا اینکه شنا کنند. اختاپوس ها حس بینایی خوبی 

دارند؛ اما ناشنوا هستند.

حقایق عجیب و شگفت انگیز 
در مورد اختاپوس ها

ورود گوشی سونی اکسپریا XZ پرمیوم به بازار ایران
بر اساس اعالم شرکت سونی موبایل و همان گونه که پیش از این در اخبار آمده بود، تا آخر هفته 
جاری پرچم دار جدید هوشمند ســونی، Xperia XZ Premium وارد بازار ایران شده و در 

دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

توسعه سیستم های هوشمند گلخانه ای 
توسط دانشگاه شریف

فاز سوم شبکه ملی اطالعات، تا پایان 
این دولت اجرا می شود

 گلکسی نوت 8 زودتر از موعد 
خواهد آمد!   

وزیر ارتباطات گفت: در اولین جلسه شبکه ملی اطالعات با توجه به 
دغدغه مطرح شده، تمام برنامه های اجرایی به منظور سرعت بخشی 
به توســعه همه جانبه این شــبکه و حل دغدغه های ایشــان و با 

بهره گیری از تمام ظرفیت کشور ادامه خواهد یافت.
محمود واعظی درباره فرمایشــات مقام معظم رهبری در دیدار با 
مسئولین نظام و دغدغه ایشــان درخصوص فضای مجازی، اظهار 
کرد: مصمم هســتیم تالش ها را برای تکامل شبکه ملی اطالعات 
افزایش دهیم تا به آنچه مقام معظــم رهبری به عنوان اهداف بلند 

ملی ترسیم کرده اند برسیم.
وی ادامه داد: ما به همراهی همه همکاران که در زیرساخت ها تالش 
می کنند، آنهایی که در توسعه محتوا مسئولیت دارند و همه نهادهای 
متعدد که سهمی در توسعه و سالم سازی شبکه ملی اطالعات دارند، 
در چارچوب شورای عالی فضای مجازی در این خصوص با همگرایی 

و هماهنگی و همدلی بیشتر باید تالش های خود را افزایش دهیم.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: ان شاءا... در فاز سوم شبکه ملی اطالعات 
که تا پایان این دولت اجرا خواهد شد، مسیر حرکت را با تعامل بیشتر 

با تمامی صاحب نظران، تنظیم و با تالش بیشتر اجرا خواهیم کرد.

همیشه وقتی به زمان آمدن یکی از پرچم داران سامسونگ نزدیک 
می شویم، شــایعات فراوانی فضای وب را پرمی کند. البته این تنها 
مختص این برند کره ای نیست و این شــایعات همیشه نزدیک به 
زمان معرفی محصوالت جدید حسابی قوت می گیرند. این بار هم 
دور از انتظار نبود که پیش از آمدن نــوت ۸، حرف و حدیث هایی 

به گوش برسد.
شــایعات این بار خبر از آمدن زود هنگام این پرچمدار می دهند. 
این طور گفته می شــود که قرار اســت نوت ۸ جانشین هندست 
نامحبوب و مشکل دار قبلی، اواسط آگوست و زودتر از موعد مقرر 

معرفی شود.
سامسونگ گفته است که این تصمیم را در راستای رقابت با آیفون 
۸ گرفته و می خواهد پرچمــدارش را خیلی زودتــر از پرچمدار 
سپتامبری اپل روانه بازار کند تا فرصت کافی برای فروش و عرض 

اندام داشته باشد.
پیش از این شرکت کره ای، نوت های جدیدش را در ماه سپتامبر و 
طی رویداد ایفا معرفی می کرد؛ اما این بار قرار است این کار را طی 

یک برنامه و رویدادی ویژه در نیویورک انجام دهد.
البته در پایان باز یادآوری کنیم که همه اینها فعال در حد شــایعه 

هستند و هنوز هیچ چیز به طور قطع مشخص نیست.

ساخت اسلحه سایبری در روسیه
مرکز امنیت ســایبری دراگوس آمریکا اعالم کــرد هکرهایی از 
روسیه، نوع جدیدی از اسلحه سایبری را طراحی کرده اند که در کار 

شبکه های الکترونیکی اختالل ایجاد می کند.
 CrashOverride ،این اسلحه سایبری را کارشناسان دراگوس
نامیده  و اعالم کرده اند که روسیه تا کنون یک بار از آن برای اختالل 
در کار سیستم های انرژی اوکراین در دسامبر سال گذشته میالدی 

استفاده کرده است.
به ادعای کارشناســان آمریکایی، هکرهای روس موفق شده اند 
تقریبا پنج بخش انرژی در کی یف را با این اســلحه ســایبری در 
کنترل بگیرند. با این حال آمریکایی ها تاکنون درخصوص ادعای 

خود دلیل و مدرکی ارائه نکرده اند.
در همین حــال ســرجیو کالتاجیرونه، رییس مرکــز تحقیقاتی 
دراگوس گفت: این تئوری و ســناریوی حمله ۱۰ ساله و چیزی 

است که قواعد جنگ سایبری را تغییر می دهد.
متخصصین دراگوس بعید ندانســته اند که روس ها از اسلحه های 
ســایبری خود بر ضد آمریکا اســتفاده نکنند؛ زیرا به گفته آنان 
هکرهای روسی به سیســتم های انرژی آمریکایی نیز عالقه نشان 

داده اند!

با اســتفاده از یــک ابرکامپیوتر عظیم تقریبــا ۲۵ میلیارد 
کهکشان مجازی مدل ســازی شد. محاسبات صورت گرفته 
برای این کار بیش از دو تریلیون ذرات دیجیتال شده است و 
مقدار داده هایی که این ابرکامپیوتر نگهداری می کند باعث 

شگفتی تان خواهد شد.
این شبیه سازی توســط اخترشناسان دانشــگاه زوریخ در 
سوییس توسعه یافته و قرار است برای سنجیدن آزمایشات 
در حال انجام روی ماهواره اقلیدس به کار گرفته شــود. این 
ماهواره که در سال ۲۰۲۰ پرتاب خواهد شد، به بررسی رموز 

ماده تاریک و انرژی تاریک می پردازد.
رومین تیســیر، یکی از اعضای تیم تحقیقاتــی، در این باره 
توضیح می دهــد: »ماهیت انرژی تاریــک همچنان یکی از 

معماهای حل نشده در علم مدرن باقی مانده است.«
اقلیدس قادر نخواهد بود ماده تاریک را به صورت مســتقیم 
ببیند؛ زیرا این ماده به شدت گریزان است؛ اما توانایی این را 
دارد که تاثیر ماده تاریک روی باقی جهان هستی را مشاهده 
کند و محاســبات مدل شبیه ســازی، به ایــن ماهواره در 

شناسایی آنچه باید به دنبالش باشد، کمک می کند.

هرچه این پیش بینی هــای نظری دقیق تر باشــد، مقیاس 
بررســی های بزرگ آینده در حل رمــز و راز جهان تاریک 
کارآمدتر خواهد بود. برای رسیدن به بهترین دقت ممکن در 
شبیه سازی، محققان سه سال را صرف توسعه نوع جدیدی 
از کد به نام »PKDGRAV3« کردند که به طور خاص برای 

اجرا روی ساختار آخرین ابرکامپیوتر طراحی شده بود.
تیم تحقیقاتی با بهینه سازی دقیق الگوریتم به کار ر فته در 
جهان شبیه سازی شده، موفق شــدند زمان مورد نیاز برای 
تصویرسازی ۱3/۸میلیارد سال از تاریخ اعماق فضا از زمان 

بیگ بنگ را کاهش دهند.
هنگامی که کدها روی ابرکامپیوتر »پیــز دینت« در مرکز 
ملی ابرکامپیوتری سوییس تست شــدند، تنها ۸۰ ساعت 
طول کشید تا به همراه شبیه ســازی رکورد شکن خود باال 
بیایند. محاســباتی که این کدها اجرا می کنند، روشی را که 
تحت جاذبه ماده تاریک سیال تکامل می یابد، آنالیز می کند. 
در تکامل ماده تاریک ســیال، چیزی که ما با نام »هاله های 
ماده تاریک« می شناسیم، تشکیل می شود. ستاره شناسان 
گمان می کنند غلظت کمی از این ماده، کهکشان هایی مانند 

کهکشان راه شیری را پوشانده است.
طی دهه آینده، وقتی که اقلیــدس ماموریت خود را در فضا 
آغاز می کند، نور میلیاردها کهکشان را جذب خواهد کرد اما 
هدف اصلی آن شکار تغییرات ظریفی در این نورها خواهد بود 

که توسط توده نامرئی)ماده تاریک( ایجاد می شود.
به گفته دانشمندان، این کار مانند یافتن تحریف نور از طریق 

یک جام شیشه ای ناهموار است.
براساس مشاهدات انجام شده روی شــتاب انبساط جهان، 
دانشــمندان گمان می کنند ماده تاریک و انــرژی تاریک 

9۵درصد از جهان هستی را تشکیل می  دهد.
وقتی که اقلیدس وارد مدار شــود، نــگاه دقیق تری خواهد 
داشت و کدهای شبیه سازی جدید از سوییس به آن کمک 
خواهد کرد تا بفهمد آنچه در حال اندازه گیری است، چیست.

به لطف پیشرفت تکنولوژی، حاال می توانیم ببینیم که چقدر 
در فضا پیش رفته ایم و چقدر سریع قادر به پردازش داده های 
مخابره شده به زمین هســتیم. ماهواره اقلیدس یک نقشه 

توموگرافی از جهان هستی رسم خواهد کرد.

دانشمندان برای درک بهتر درباره گذشــته و آینده جهان به شبیه سازی تکیه می کنند و حاال رکورد 
بزرگ ترین جهان شبیه سازی شده در کامپیوتر شکسته شده است.

مرکز فضایی بین المللی، بزرگ ترین سازه ساخت انسان است 
که در مدار زمین قرار دارد؛ اما باز هم در برابر خورشید حجم 

آن بسیار ناچیز است.
 این واقعیت به خوبی در تصویر مشــاهده می شــود که از 
ترکیب ۱۱ عکس ساخته شــده که با فاصله چند ثانیه ای 

گرفته شده است.
 این تصویر مســیر مرکــز فضایی بیــن المللــی را هنگام 
 گذر از برابر خورشــید با ســرعت ۸ هزار متر در ثانیه رصد 

کرده است.
 ۱۱ تصویــر گفته شــده از شــهری در اســلواکی گرفته 
شده اند. مرکز فضایی بین المللی سازه ای با ۱۰9 متر طول 
و ۷3 متر عرض است که گردش آن به دور زمین 9۰ دقیقه 

طول می کشد.
تاکنون ۲۲۲ فضانورد از ۱۸ کشور جهان به این ایستگاه سفر 
کرده اند. این ایستگاه فضایی بین المللی با چشم غیر مسلح 

نیز قابل رویت است.

گذر ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل خورشید

ساخت جهان مجازی درون یک 
ابرکامپیوتر

هوش سنج

شکل زیر مسیر بین خانه )A( تا محل کار )B( فرهاد را 
نشان می دهد. مسیرهای مختلفی بین این دو نقطه وجود 
دارد. آیا می توانید مشخص کنید چند مسیر باال-راست 

از A به B وجود دارد؟ 
 منظور از یک مسیر باال-راست، مسیری از A به B است 
که همواره روی اضالع مربع ها، به ســمت باال یا سمت 

راست حرکت می کند.

پاسخ معما:  گزینه 3 یعنی بهرام است.

  معمای شماره 2162

  جواب معمای شماره 2160

سازندگان اپلیکیشن Ultimeyes معتقدند که می توانند 
بینایی شما را بهبود بخشند و برای اثبات این ادعا نیز مدارک 
مســتدلی دارند. گفته شــده که به طور متوسط هر کس 
آلتیمایز را به پایان رسانده باشــد، خیلی بهتر از دیگران 
می تواند ۲ خط بیشتر در جدول اسنلن )معاینه چشمی( 
بخواند؛ اما برای حصول این نتیجه الزم است اندکی حوصله 
به خرج دهید. البته آلتیمایز برای جلوگیری از خسته شدن 
کاربر، از تکنیک های مختلفی همچون ایجاد قاعده بازی 
استفاده می کند. سازنده اپلیکیشن پیشنهاد می کند که 
۴ بار در هفته و به مدت ۲ ماه جلسات ۲۵ دقیقه ای کار با 
آلتیمایز را انجام دهید تا بعد از این مدت بتوانید پیشرفتی 
در بینایی خود ایجاد کنید. این کمپانی می گوید اپلیکیشن 
خود را روی افراد بســیار زیادی از قوم و نژادهای مختلف 
امتحان کرده و تست های سختی را برای آن در نظر گرفته 
است؛ برای مثال، تیم بیسبال دانشگاه کالیفورنیا، ریورساید، 
مورد بررسی تکنسین های تیم سازنده آلتیمایز بوده است. 

پس از انجام تست ها، گفته شده که بازیکنان تیم 3۱ درصد 
بهبود در بینایی را تجربه کرده اند. اما نکته قابل تامل در مورد 
این اپلیکیشن این است که سازندگان آن معتقدند از طریق 
Gamification کردن برنامه، توانسته اند آن را به یک بازی 
هم تبدیل کنند. پس زمینه خاکستری، اشیای ناملموس و 
به طور کلی ظاهر در هم و بر هم این بازی/اپلیکیشن، اصال 
جذاب نیست و احتماال افزایش بینایی، تنها دلیلی خواهد 
بود که بخواهید به صورت مکرر از آن استفاده کنید. آلتیمایز 
برای اندروید و iOS در حال حاضر و با تخفیف مدت داری، با 
قیمت 6 دالر در دسترس است و برای دانلود نسخه PC هم 
می توانید به وب سایت Ultimeyesvision مراجعه کنید. 
اگرچه 6 دالر همچنان قیمت باالیی برای یک اپلیکیشن 
موبایل محسوب می شود، اما قبول کنید که سالمت یکی 
از فاکتورهایی است که باید برای آن خرج کرد و در این بین 
چیزی مهم تر از چشم نیست. شما می توانید با استفاده از 

لینک  goo.gl/plWm5I   این اپلیکیشن را دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

وبگردی

اپلیکیشن Ultimeyes بینایی شما را بهبود می بخشد
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مفادآرا )نوبت دوم(
"آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  "

برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم 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

ادامه در صفحه بعد
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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 . 
 تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1396/03/10 تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  1396/03/25 

م الف: 7474 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان
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يادداشت
وقوع جرایم در اصفهان 25 درصد کاهش یافت

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: براســاس بررسی های آماری 
توسط اداره عملیات پلیس اصفهان، وقوع انواع جرایم در این استان از ابتدای ماه 

مبارک رمضان تاکنون 25درصد کاهش یافته است.

فنیوحرفهای

اخبار

رییس پلیس تولید و تبادل اطالعات انتظامی اســتان 
اصفهان گفــت: اکنون در وضعیت دنیــای مدرنی قرار 
داریم که ارزش اطالعات برای ما بیش از هر چیزی دارای 
اهمیت است. امروزه ارزش اطالعات از طال، نفت و معادن 
باالتر است. سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی عنوان 
کرد: در حقیقت امروزه شهروندان با اطالعات مدیریت 
می شوند. کســانی که اطالعات مخاطب را در دسترس 
می گیرند به نوعی فرد را به عنوان یک ابزار مدیریت کرده 
و او را وادار به یادگیری برخــی از رفتارها می کنند. وی 
افزود: ضروری است که در فضای مجازی در هر موردی 
با خوش بینی رفتار نکنیم و در عین حال سوء نیت بیش 
از حد نیز نداشته باشیم. در این فضا اطمینان بیش از حد 
به مخاطبی که بتوانــد در حوزه های متفاوت ما را یاری 
کند، نداشته باشیم. رییس پلیس تولید و تبادل اطالعات 
انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: متاسفانه در دو ماهه 
نخست ســال جاری با بیش از ۶۰ درصد افزایش وقوع 
جرایم سایبری مواجه بوده ایم که ناشی از همین موضوع 
و عدم آگاهی کافی و الزم کاربران اجتماعی است. این 
مقام ارشد انتظامی تاکیدکرد: این اتفاق به دلیل افشای 
اطالعات بوده و ضروری اســت که کاربران در این فضا 
نسبت به حفظ و حیطه بندی اطالعات شخصی خودشان 
دقت نظر بیشتری داشته باشــند، این امر را به عنوان 
یک سرمایه ارزشمند بدانند و مسئوالنه اطالعاتشان را 

نگهداری کنند.

روزه داران اصفهانی در اولین شــب از لیالی قدر، ۶۰۰ 
واحد خون اهدا کردند .

مدیر کل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: در شــب 
نوزدهم ماه مبارک رمضان، بیش از ۶2۰ روزه دار به مراکز 
انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ،۶۰۰ 

نفر موفق به اهدای خون شدند .
مجید زینلی افزود :این میزان نذرخون در شــش مرکز 
انتقال خون شهرستان های اصفهان، گلپایگان، شهرضا، 

کاشان ، خوانسار و نجف آباد جمع آوری شده است.
وی با اشاره به اینکه پایگاه های انتقال خون استان پس 
از افطار آماده خون گیری از روزه داران هســتند گفت: 
روزانه بیش از 3۰۰ واحد خون برای تامین نیاز بیماران 
تاالســمی، قلبی و عروقی و جراحی هــای پیوندی در 

استان نیاز است.

رضا شــفیعي مربي مرکز آموزش فني و حرفه اي شهر علویجه استان 
اصفهان، دستگاه اسالیسر با تلورانس حداقل را  برای تهیه الیه های نازک 

از انواع سنگ و کانی  به ویژه سنگ های باطله اختراع کرد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان،  
رضا شفیعی مربي مرکز علویجه در تشریح این خبر گفت:   برای تهیه 
الیه های نازک سنگ و کانی، یک مشکل اساسی مقاومت آنها در برابر 
شکسته شدن است؛ بر این اســاس طراحی و ساخت این دستگاه برای 
اولین بار در ایران طوری صورت گرفت که تلورانس به حداقل برســد. 
بدین منظور تعداد دور در دقیقه تا 9۰۰۰ دور افزایش یافت و این افزایش 

در تعداد دورها مستلزم دقت باالیی بود.
وی افزود: برای ساخت دیسک این دستگاه نیز از یک آلیاژ خاص با حداقل 
تلورانس استفاده شد. مخترع دستگاه اسالیسر با بیان اینکه این دستگاه 
از دو بخش سخت افزار و نرم افزار ساخته شده و قطعات مورد استفاده 
در دستگاه، شامل ریل، سوپورت، دستگاه تنظیم سرعت، شاسی، بدنه 
و میز نگهدارنده است، به نحوه عملکرد دستگاه اشاره کرد و گفت: برای 
تهیه الیه های نازک، سنگ مادر باید کامال مهار و ثابت شود و برش نیز با 

سرعت کم، مداوم و پیوسته انجام گیرد.
شفیعی تصریح کرد: با این دستگاه و از انواع سنگ ها و کانی ها، برش هایی 
نازک به ضخامت یک میلی متر و بیشتر با عرض 1۰سانتی متر و طول 

حتی دو متر بسته به سنگ مادر می تواند تولید شود.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از مشکالت اساسی کشور ما فرآوری سنگ 
است؛ به طوری که حدود ۶۰ تا 7۰ درصد توده های معدنی که در یک 
زمان طوالنی، طی میلیون ها ســال تشکیل شده است، به سنگ باطله 
تبدیل  می شود و عالوه بر اینکه یک معضل برای کارخانه داران محسوب 
می شود، آثار زیست محیطی مخربی نیز برجای می گذارد.  این مربي 
مرکز آموزش فني و حرفه اي خاطر نشان کرد: تالش هایی مانند سنگ 
کوبی و تبدیل به دانه های ریز، شــن و پودرهای خاصی از این باطله ها 
نهایت کارهای انجام شــده در این زمینه است. در همین حال دستگاه 
اسالیســر قادر به تولید الیه های نازک از ماده اولیه معادن، سنگ بری 

ها یا طبیعت است.
شفیعی با بیان اینکه تولید الیه های نازک از باطله ها، به عنوان پایه و یکی 
از اهداف اصلی ایده و اختراع دستگاه اسالیسر است، گفت: در طبیعت نیز 
بیش از 3۰۰۰ نوع کانی وجود دارد که با ترکیبات و درصدهای مختلف 
سنگ ها را می ســازند، بر این اساس بی نهایت سنگ ساخته می شود؛ 
اما در صنعت ســنگبری کمتر از 2۰۰ نوع سنگ فرآوری می شود و در 
واقع فرآوری هر نوع سنگ باید بر اساس یک تعریف خاص صورت گیرد. 
وی همچنین تصریح کرد: به کارگیری دســتگاه اسالیسر مستلزم راه 
اندازی کارگاهی بود تا در یک مقیاس نه چندان بــزرگ، از باطله ها و 
همچنین تمام ســنگ هایی که در طبیعت وجود دارد با توجه به تنوع 

رنگ و بافت آنها الیه هایی نازک تهیه شود.
به گفته مخترع این دستگاه، راه اندازی کارگاه در تولید الیه های نازک، 
پایه ای اساسی برای شکل گیری حرفه هنرصنعت معرق سنگ فراهم 
آورده است؛ به طوری که الیه های نازک در اختیار هنرمندان قرار گرفته 
تا انواع و اقســام محصوالت در حوزه صنایع دســتی مانند جعبه های 
جواهرات، جعبه های دستمال کاغذی، کارهای معرق سنگ و حتی در 
مقیاس ساختمانی درهایی از جنس سنگ، دکوراسیون داخلی و هر آنچه 
در صنعت ساختمان و صنایع دستی کاربرد دارد، با استفاده از آنها تهیه 

 شود. در واقع این دستگاه، انقالبی در صنعت سنگ ایجاد کرده است.
شــفیعی، اشــتغال زایی را در دو بخش تولید الیه های نازک از سنگ 
های باطله برابر 2۰ نفر و اشتغال ناشی از صنایع دستی روی این الیه ها 
شامل معرق کاری، نگارگری، خوشنویسی، کنده کاری و غیره را 7۰ نفر 
عنوان کرد و گفت: در بخش صنایع دستی بیشتر اشتغال مربوط به خانم 
ها بوده که در منزل هم می تواند انجام شــود. این حرفه در حال حاضر 
دارای بیش از 2۰ محصول  هنری بوده که در توصیف آن می توان گفت 

بی نظیر است. 
وی در رابطه با نمونه های خارجی این دستگاه اظهار کرد: فرآوری سنگ 
ازطریق این دســتگاه، با هدف خاص به کارگیری در حرفه هنرصنعت 
معرق سنگ )یک هنر و دانش بومی( انجام گرفته است. در خارج از کشور، 
فرآوری ســنگ با اهدف دیگری انجام می شود؛ به طور مثال یک نمونه 
دستگاه برای تولید الیه های نازک اما با روش مختلف، یک تکنولوژی 
 تحت عنوان وسط بر که یک پک سه قسمتی در خارج از کشور استفاده 

می شود.
شفیعی افزود: راه اندازی کارگاه تولید الیه های نازک سنگ و کانی، طبق 
یک تفاهم نامه سه جانبه بین مخترع، ســازمان فنی و حرفه ای استان 
اصفهان و با مساعدت اداره فنی و حرفه ای شهید امینی علویجه انجام 
گرفته است که طی این تفاهم نامه سه ساله، تاکنون 8۰ نفر دوره آموزشی 
حرفه ای مربوطه را گذرانده و در صورت آماده بودن شرایط و ایجاد کارگاه 
)تسهیالت و حمایت های ویژه( موجبات اشتغال صدها نفر را فراهم می 
کند؛ عالوه بر این خروج از شرایط فعلی و رکود در زمینه صنایع دستی 
و ساختمان، به عنوان یک عامل با تاثیر مثبت در اشتغال زایی تولید الیه 

های نازک و حرفه هنر صنعت معرق سنگ محسوب می شود.
مخترع دستگاه اسالیدر، ناشناخته بودن این تکنولوژی، همچنین ارزان 
بودن و قابلیت دسترسی آسان  به توده های معدنی در کشور را از جمله 
دالیل عدم توجه کافی صنعت سنگ در تولید و کاربرد الیه های نازک 

ذکر کرد. 
وی توسعه استفاده از الیه های نازک و کاربرد آن در صنعت ساختمان 
را نیز مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: توقع ما از نماکاری ساختمان ها با 
سنگ، زیبایی آن است؛ چه لزومی دارد که در یک سطح وسیع سنگ 
با ضخامت مثال سه سانتی متر اســتفاده شود؟ این سنگ می تواند سه 
میلی متر باشــد که در این صورت با صرفه جویی 1۰ برابری در صنعت 

سنگ  همراه خواهد بود؛  ضمن اینکه همان زیبایی حاصل می شود. 
همچنین دست هنرمند و کسی را که برای نما کاری کار می کند نیز باز 
می گذارد؛ چون سنگ نازک راحت تر شکل می گیرد و می توان از تلفیق 
سنگ ها مناظر زیباتر نیز ایجاد کرد. در واقع  با تهیه الیه های نازک به 
نوعی سنگ از حالت ضمختی و سفتی و سنگینی، به جنسی ظریف با 

انعطافی باالتر تبدیل می شود.  
شــفیعی در رابطه با ایده اختراع دستگاه اسالیسر ســنگ، با اشاره به 
اینکه فارغ التحصیل رشته زمین شناسی است، گفت: در زمین شناسی 
مقوله های مختلفی وجــود دارد. عالقه مندی به مقوله ســنگ و تهیه 
الیه های نازک با اهداف آزمایشی، منجر به شکل گیری ایده ساخت این 
نمونه دستگاه صنعتی شد و در این راستا طراحی و ساخت این دستگاه 
از ســال 1382 و با همکاری گروه های صنعتی و علمی و فنی، شروع و 

دستگاه نهایی در سال 1387 ثبت و اختراع شد.
وی در پایان اظهار داشت: حرفه هنر صنعت معرق سنگ، ریشه در تاریخ 
ایران دارد و با توجه به اینکه فرآوری ســنگ به صورت الیه های نازک 
نیازمند تکنولوژی و صنعت اســت و از طرفی محصول نهایی نیازمند 
مهارت های هنری اســت، عنوان »هنرصنعت معرق سنگ« برای این 

حرفه در نظر گرفته شده است.
 روابط عمومي اداره کل آمــوزش فني و حرفه اي اســتان اصفهان – 

۰31-3۶۶931۶9
www.etvto.ir

توسطمربيمركزآموزشفنيوحرفهاياستاناصفهان
انجامشد:

اختراع دستگاه اسالیسر با تلورانس 
حداقل

افزایش 60درصدی جرایم 
سایبری در سال جاری

نذر خون اصفهانی ها در شب 
نوزدهم ماه مبارک رمضان

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بدون اعالم رقم کمبود نیروی پرستاری، 
به دانشجویان پرستاری استان اطمینان داد که برای به کارگیری آنها مشکلی 

وجود ندارد.
غالمرضا اصغری افزود: از ۶ هزار پرســتار اصفهانی حــدود 7۰ درصد آنها در 
بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشغول فعالیت هستند. در شاخصه تراکم 
پرستار و ماما، به ازای هر 1۰۰۰ نفر جمعیت، 1/4پرستار و ماما داریم که متاسفانه 

از بیشتر کشورها عقب هستیم.
این در حالی است که با مراجعه به یکی از بیمارستان های سطح شهر اصفهان 
کمبود پرستار به شدت به چشم می آید و ساعات طوالنی و شیفت های فشرده 
پرستاران، از دیگر دغدغه های این قشر است که بعد از اجرای طرح تحول سالمت 
و اقدامات مثبتی که در این زمینه در حوزه بهداشت و درمان انجام شد، انتظارات 

از مسئوالن حوزه های سالمت بیش از گذشته شده است.

 اصفهان؛ نیازمند 
 انجمن خیران
اورژانس ساز 

 کمبود پرستار 
 در بیمارستان های 

اصفهان

رییس اداره اورژانس پیش بیمارســتانی استان اصفهان گفت: پیگیری های 
الزم برای راه اندازی انجمن خیران اورژانس ساز با توجه به نیاز استان، در حال 
انجام است. علیرضا قاسمی اظهار داشت: در مرحله نخست، انجمن خیران 
شهرستان شاهین شهر و میمه  پیش قدم شدند و یک َخیر برای ساخت پایگاه 
هوایی استاندارد در محور اصفهان - تهران اعالم آمادگی کرده است. وی  گفت: 
برای تحقق اجرای این پروژه، ابتدا باید انجمن خیرین اورژانس ساز راه اندازی و 
جلسات مورد نیاز در شهرستان برگزار شود. قاسمی ادامه داد: مسئوالن سازمان 
اورژانس به ما قول داده اند که در صورت ساخت پایگاه اورژانس هوایی در استان 
اصفهان، یک فروند بالگرد امدادی به اورژانس این استان اختصاص دهند. وی 
تصریح کرد: متاسفانه بیشتر پایگاه های اورژانس استان اصفهان بخصوص 
شهر اصفهان در محل کانکس یا در مکان مراکز درمانی و آتش نشانی ها مستقر 

هستند و از داشتن ساختمان پایگاه محرومند.

مديركلآموزشوپرورشاستان
اصفهانخبرداد:

کمک رسانی 4 میلیارد ریالی 
فرهنگیان در جشن گلریزان 

آزادی زندانیان غیرعمد

مدیرکل آموزش و پرورش استان، از کمک 4 میلیارد ریالی فرهنگیان استان در جشن گلریزان آزادی زندانیان غیر عمد خبر داد.
محمدحسن قائدیها با تشکر از همراهی و مساعدت فرهنگیان استان در استقبال از جشن گلریزان، جامعه فرهنگی را نمونه ایثار، صداقت، تعهد و از خود گذشتگی دانست 

که در همه فعالیت های خیر خواهانه و خدا جویانه در صف اول قرار داشته و مشارکت نموده است.
وی با اشــاره به برخی از ایثارگری های معلمان از جمله  اهدای کلیه، نجات جان دانش آموزان گرفتار در حریق و ... جامعه فرهنگیان را نماد کامل انسانیت، از خود 

گذشتگی و تعهد دانست.
قائدیها در ادامه، به بیان گزارش مالی کمک فرهنگیان به جشن گلریزان در ماه رمضان امسال اشاره کرد و گفت : امسال تاکنون توسط نواحی شش گانه و مناطق برخوار، 

پیربکران، فالورجان، کوهپایه، گلپایگان، میمه و باغبادران، مبلغ ۰۰۰ / 155 / ۰74 / 4 ریال به منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به ستاد دیه اهدا شده است.

رییس سازمان محیط زیست با اشاره به آتش سوزی جنگل ها 
و مراتع گفت: طبق آمار منشأ بیش از 95 درصد آتش سوزی ها 
عامل انسانی است و از این رو آموزش و آگاهی افزایی مردم درباره 
راهکارهای پیشگیری از وقوع آتش سوزی در مناطق جنگلی و 
مراتع اهمیت دارد. معصومه ابتکار در جلسه ستاد ملی مقابله با 
آتش سوزی جنگل ها، با  اشاره به گزارش های سازمان حفاظت 
محیط زیست و جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در رابطه  با افزایش 
تعداد آتش سوزی ها طی سه ماهه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته که به دلیل افزایش پوشش گیاهی 
ناشی از بارندگی ها بوده است، اظهار کرد: ضروری است برای ادامه 
روند کاهشی وسعت مناطق درگیر آتش سوزی در سال جاری، 
برنامه ریزی ها با جدیت بیشتری دنبال شود. وی با بیان اینکه 
طبق آمار منشأ بیش از 95 درصد آتش سوزی ها عامل انسانی 
اســت، اظهار کرد: از این رو آموزش و آگاهی افزایی مردم درباره 
راهکارهای پیشــگیری از وقوع آتش سوزی در مناطق جنگلی 
و مراتع، همچنین نحوه مشارکت در اطفای حریق بسیار مهم 
است و سازمان های هواشناسی، مدیریت بحران، جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری و همچنین ســازمان حفاظت محیط زیست باید 
با همکاری رسانه ها همچون رسانه ملی بر این امر مهم اهتمام 
ورزند. رییس سازمان محیط زیست افزود: دستاوردهای مثبت 
دو سال گذشته، نتیجه اقدام ها و هماهنگی های شکل گرفته بین 
دستگاهی همچون پشتیبانی هوایی، تدوین طرح جامع مقابله 

با آتش سوزی جنگل ها، انجام مانورهای آمادگی برای مقابله با 
آتش سوزی های جنگلی، اجرای طرح های آموزشی و اطالع رسانی 
بود. وی با یادآوری اهمیت موضوع مقابله با آتش سوزی جنگل ها و 
حفظ پوشش جنگلی کشور، از سازمان برنامه و بودجه خواست که 
برای تخصیص تجهیزات اطفای حریق به سازمان های جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست به صورت خارج از 
نوبت و همچنین تخصیص اعتبار ویژه برای مقابله با آتش سوزی 
جنگل ها همکاری الزم را داشته باشد؛ چراکه این اعتبارات درواقع 

برای حفظ سرمایه های ملی کشور تخصیص می یابد.

مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش با بیان اینکه در 
تابستان امســال 25 هزار پایگاه اوقات فراغت دانش آموزی 
در کشــور فعالیت می کند، گفت: دانش آمــوزان می توانند 
از اول لغایت هفتم تیــر ماه در ســامانه الکترونیکی اوقات 
فراغت ثبت نام کنند. مهدی علی اکبرزاده با اشاره به فعالیت 
پایگاه های تابستانی اوقات فراغت دانش آموزان، اظهار کرد: 
ســامانه الکترونیکی اوقات فراغت دانش آمــوزان راه اندازی 
شده است و دانش آموزان می توانند از اول لغایت هفتم تیر ماه 
در این سامانه، رشته های مورد عالقه خود را برای گذراندن 
اوقات فراغت در پایگاه های تابستانی انتخاب کنند. وی ادامه 
داد: شهریه ها متناسب با موقعیت محل تحصیل دانش آموزان 
متغیر است و برای نمونه دانش آموزانی که به انتخاب رشته های 
فنی تمایل دارند، باید هزینه آن را پرداخت کنند؛ اما ممکن 
است رشته ای نیاز به پرداخت هزینه نداشته باشد. مدیرکل 
فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: شهریه های 
تعیین شده برای گذران اوقات فراغت دانش آموزان، پایین تر از 
حد معمول است. علی اکبرزاده درخصوص موضوع »نظارت بر 
فعالیت های پایگاه های تابستانی«، با تاکید بر اینکه پایگاه های 
اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان تحت نظارت آموزش و 
پرورش  است، خاطرنشان کرد: یکی از علل طراحی سامانه 
اوقات فراغت  تابستانی دانش آموزان بحث نظارت است؛ چرا 
که در این سامانه به صورت آنالین و الکترونیکی در جریان کم 

و کیف پایگاه های تابستانی قرار می گیریم، اما در عین حال 
اگر دانش آموزان یا والدین آنها پیشنهادات و انتقاداتی داشته 
باشند، همکاران فرهنگی در آموزش و پرورش شهرستان ها 
و مناطق، به این موضوع رســیدگی می کنند. وی با اشاره به 
اعزام دانش آموزان به اردوهای راهیان نور تصریح کرد: آخرین 
مرحله اردوهای راهیان نور در سال تحصیلی جاری، از 1۰ تیر  
لغایت 2۰ شهریور ماه برگزار می شود؛ ضمن اینکه ثبت نام 
دانش آموزان برای شرکت در این اردوها در حال انجام  بوده و 

در صورت استقبال نیز تعداد کاروان ها افزایش می یابد.

مديركلفرهنگیوهنریوزارتآموزشوپرورشخبرداد:

برگزاری اردوی راهیان نور از۱0 تیر

آموزش و پرورشمحیط زیست

ريیسسازمانمحیطزيست:

۹۵ درصد آتش سوزی  جنگل ها و مراتع ناشی از عامل انسانی است

روند مدرک گرایی و آموزش هــای نظری بدون کاربرد عملی، 
در بلندمدت خسارت های جبران ناپذیری را به بدنه نیروی کار 

فعال و متخصص جامعه وارد می کند.
حرفه آموزی و مهارت یابی دانش آموزان از اولویت های آموزش 
و پرورش است و تعامل و همکاری بیشتر مراکز آموزش فنی 
و حرفه ای با آموزش و پرورش نقش بســزایی در حرفه آموزی 

دانش آموزان در جامعه دارد.
برگزاری کالس های آموزشــی فنی و حرفه ای توسط مراکز 
آمــوزش فنی و حرفــه ای، در بهینه ســازی اوقــات فراغت 

دانش آموزان و کارآفرینی آنها در آینده موثر خواهد بود.
طرح پارک مهــارت، به منظــور ارائه آموزش هــای ویژه به 
دانش آموزان و تربیت نیروی انسانی ماهر است که با اجرای این 
برنامه بهتر می توان دانش آموزان را در راستای حرفه آموزی در 

زمینه هایی که به آنها عالقه مند هستند، سوق داد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، درباره طرح 
پارک ملی مهارت که به منظور تربیت دانش آموزان ماهر است، 
گفت: طرح پارک مهارت برای نخستین بار در کشور به منظور 
اســتعدادیابی، رغبت ســنجی و برنامه ریزی آموزشی برای 

دانش آموزان ۶ تا 12 سال اجرایی شده است.
ابوطالب جاللی افزود: این برنامه برای دانش آموزان عالقه مند 
به مهارت آموزی و هدایت آنان به کارگاه های آموزشی، بر اساس 

توانایی عمومی و انگیزش و همچنیــن ایجاد بانک اطالعات 
دانش آموزان صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: در راســتای اطالع رســانی و رواج فرهنگ 
مهارت آموزی در قشــرهای متفاوت جامعه، از سال گذشته 
طرح پارک ملی مهارت به منظــور تربیت دانش آموزان ماهر، 

آغاز و اجرا شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان اضافه کرد: 
طرح پارک مهارت که از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد، 
مشمول دانش آموزانی می شــود که در مقاطع زیر دبیرستان 
تحصیل می کنند و بیشتر سنین ۶ تا 12 سال را در بر می گیرد.

وی بیان کرد: سال گذشته ازطریق هماهنگی با دبیرستان امام 
حسین)ع( و مدرسه امام محمدباقر)ع( این برنامه پیش رفت 
و برای اجرای آن، امسال هم در تعدادی از مدارس فعالیت ها 

صورت می پذیرد.
جاللی تاکید کــرد: در ایــن برنامه دانش آمــوزان به همراه 
خانواده هایشــان در کارگاه ها شــرکت می کنند و به منظور 

آشنایی بیشتر آنها برنامه های متفاوتی اجرا می شود.
وی ادامه داد: در این طرح دانش آموزان و خانواده ها با کارگاه 
های متفاوت آشــنا شده و روزهای پنجشــنبه نیز به صورت 
رایگان برای برنامه های تابستانی حضور پیدا می کنند و افراد 
عالقه مند از فعالیت های این کارگاه های آموزشی و برنامه های 

متفاوت بهره مند می شوند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان گفت: نیاز 
جامعه به حرفه های متفاوت امری بدیهی است؛ بنابراین باید 
دانش آموزان با مقدمات و اهمیت داشتن شغل و ارزش کار و 
همچنین فعالیت در اجتماع آشنا شوند. واضح است که ادامه 
حیات اجتماع و پیشــرفت جامعه ای که دانش آموزان در آن 
زندگی می کنند، به انتخاب شغلی مناســب، سازنده و مفید 

توسط آنها بستگی دارد.
وی بیان کرد: امســال نیز بــا همکاری آمــوزش و پرورش و 
آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، مذاکراتی درخصوص 
دانش آموزان شــاخه کاردانش، پارک مهــارت و نحوه انتقال 

مربیان حق التدریس تبدیل وضعیت صورت گرفت.
جاللی درباره اهداف اجرای این برنامه در فنی و حرفه ای اظهار 
کرد: حرفه آموزی ها به منظور کاهش بیکاری در جامعه است. 
در جامعه امروز به دلیل آشنا نبودن دانش آموزان و نوجوانان 
با مشاغل مختلف و عدم اســتعدادیابی و انتخاب رشته های 
سلیقه ای از سوی خانواده های آنها، شاهد اشباع شدن جامعه 
از فارغ التحصیالن در بعضی از رشــته های خاص شده ایم که 
ماحصل این پدیده، بحران بیکاری در جامعه است؛ به همین 
جهت کارگاه های متفاوت به منظــور افزایش مهارت آموزی 
و آشنایی بیشــتر دانش آموزان با برنامه های متفاوت تشکیل 

می شود.
وی ضمن تشریح حرفه های قابل اجرا در طرح پارک مهارت 
برای تربیت دانش آموز ماهر عنوان کرد: این حرفه ها عبارت اند 
از: برق ســاختمان مقدماتی، الکترونیک مقدماتی، آشنایی با 
کامپیوتر)آفیس(، زبان انگلیسی مقدماتی، درودگری مقدماتی، 
خالقیت، کار تیمــی، کارآفرینی، مجسمه ســازی پلیمری 
مقدماتی، آشنایی با کاربردهای شبکه های مجازی و امنیت آن، 

عکاسی مقدماتی، فتوشاپ مقدماتی و بازیگر تئاتر مقدماتی.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهــان ادامه داد: 
حرفه های دیگر شامل ایجاد تراریوم )باغ شیشه ای(، پرورش 
گیاهــان آپارتمانی، آشــنایی با گیاهان دارویی، تشــریفات 
)آداب و رســوم پذیرایی – میزآرایی(، آشپزی غذاهای فوری 
)فست فود(، کافی شــاپ، راهنمای گردشگری، نقاشی روی 
سفال، ســفال با چرخ پایه، قلمزنی روی فلز، نقاشی دیواری، 
چاپ باتیک )چاپ روی پارچه(، خوشنویســی، موســیقی و 

ماساژ است.
وی اضافه کرد: با همکاری آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
کارگروهی برای تهیه شــیوه نامه پارک مهارت و طرح درس 
دوره های آموزشی تشکیل می شود تا دانش آموزان طی دوره 
اوقات فراغت تابستان با حضور در مراکز آموزش فنی و حرفه ای 

استان اصفهان، از دوره های مهارتی بهره مند شوند.

طرح پارک مهارت برای تربیت دانش آموز ماهر اجرا می شود

مديركلفنیوحرفهایاستاناصفهانگفت:طرحپارکملیمهارتبرایدانشآموزانعالقهمندبه
مهارتآموزیوهدايتآنانبهكارگاههایآموزشیبراساستوانايیعمومیوانگیزشوهمچنینايجاد

بانکاطالعاتدانشآموزاندراصفهاناجرامیشود.
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ارتش ســوریه و نیروهای همپیمانش به عملیات خود در صحرای این کشــور 
ادامه داده و پیشروی کردند. ارتش سوریه روز گذشته موفق شد بر منطقه و مثلث 

»آراک« و ارتفاعات مشرف بر آن و نیروگاه سوم مسلط شود.

منطقه و مثلث »آراک« در حمص سوریه آزاد شد

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

3/195 برابر راي شماره  139660302031000084 -96/3/6 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك نايين تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضي آقاي حميد رضــا دهقاني بيوکي 
فرزند صفر علي بشــماره شناســنامه 1516 صادره از انارك نايين در ششدانگ مزرعه 
احمد آباد الی کجان به مساحت 234920 مترمربع پالك  34 اصلي واقع در الی کجان بخش 
17 ثبت اصفهان الحاقی به ثبت نايين خريداري از مالك رسمي آقاي صمد عبدالهی صفی 
آبادی مع الواسطه بصورت عادی محرز گرديده 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 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 96/3/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :96/3/25

م الف: 102 مهيمن رئيس ثبت اسناد و امالك نايين 
فقدان سند مالكيت

3/651 نظر به اينكه سند مالكيت تماميت چهار حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك 
ثبتی شماره 2830 فرعی از يك اصلی بخش يك ثبتی شهرضا که در صفحه 190 دفتر 162 
دفتر امالك به نام زهرا موالئی ثبت و سند صادر و تســليم گرديده سپس بالواسطه/ مع 
الواسطه به موجب سند انتقال شماره 62313- 59/7/20 دفترخانه شماره سه شهرضا به 
مهناز اختر انتقال يافته سپس به موجب سند شماره 76460- 64/06/14 دفتر يك شهرضا 
به منصور موالئی انتقال گرديده اينك حميدرضا پژوهــش وکالتا از طرف ورثه منصور 
موالئی با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 960918711346063 - 96/3/8 به انضمام 
دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شــماره 3071- 96/03/04 به گواهی 
دفترخانه دفتر 347 شهرضا رسيده است مدعی است که سند مالكيت آن به علت جابجائی/

سرقت/سهل انگاری مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند مالكيت ملك فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در 
يك نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود 
سند مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 237 اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرضا )265 کلمه، سه کادر(
فقدان سند مالكيت

3/653 شماره صادره: 1396/09/375851 - 1396/03/17 نظر به اينكه سند مالكيت تمامت 
ششصد و هفده- شش هزار و پنجم سهم مشاع از کل دو سهم و چهار پنجم سهم ششدانگ 
قطعه باغ مشجر شماره 291 فرعی از 106- اصلی که در صفحه 493 دفتر 289 دفتر امالك 
بنام زهرا اباذری ثبت و سند صادر و تسليم گرديده سپس به موجب سند شماره 140171- 
79/03/28 دفتر سه شهرضا به علی اصغر ســالك انتقال نموده سپس نامبرده به موجب 
سند شماره 15563- 91/12/20 دفتر 247 شهرضا مالكيت خود را به زهرا رضائی انتقال 
نموده که اينك نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 9609187113540126- 
96/3/17 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره 780134- 
96/03/16 به گواهی دفترخانه 247 شهرضا رسيده است مدعی است که سند مالكيت آن به 
علت جابجائی/سرقت/سهل انگاری مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك 
مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م 

الف: 239 اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا )265 کلمه، سه کادر(
اخطار اجرایي

3/641 شماره: 1143/94 به موجب راي شماره 493 تاريخ 95/05/16 حوزه قضائي شوراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه تقي هنوباصري فرزند 
محمد به نشاني مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت دو ميليون و نهصد و هشتاد هزار ريال به عنوان خسارت دادرسي 

و پرداخت حق الوکاله وکيل و هزينه نشــر آگهي و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چك شــماره 207937 مورخه 94/03/03 در حق خواهان سعيد قادري فرزند 
حسينعلي به وکالت الهام ابوالحسني به نشاني اصفهان خ مشتاق 3 جي شير سنجوانمره 
روبروي مسجد. آدرس وکيل: اصفهان خوراسگان خ اباذر - اباذر 18 جنب موبايل ياران 
پالك 364. نيم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين 
که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يــا مالي معرفي کند که اجراي 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند 
و اگر مالي ندارد، صريحًا اعالم نمايد. مالف:8489 شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره يك( )215 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

3/691 کالسه پرونده: 95-323 ش 17 مرجع رسيدگی شعبه هفدهم شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان بانك مهراقتصاد با مديرعاملی آقای عليرضا زمانی به نشــانی اصفهان 
خ توحيد سرپرســتی بانك مهر اقتصاد خواندگان: 1- آقای ســيد اکبر ميرمعصومی به 
نشانی مجهول المكان 2- خانم بتول شاه سنايی به نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه 
قســمتی از وجه چكها به مبلغ 144/182/918 ريال بابت بدهی خواندگان به اتكا سه فقره 
چك و قرارداد فروش اقساطی به انضمام کليه خسارات قانونی هزينه دادرسی ، خسارت 
تاخير در تاديه.گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به اين شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشريفات قانونی قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 
رای می نمايد: رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای محمدحسين صادقی به وکالت 
از بانك مهر اقتصاد با مديرعاملی آقــای عليرضا زمانی به طرفيــت خواندگان 1- آقای 
سيداکبر ميرمعصومی فرزند سيد حسين 2- خانم نسرين کريمی فرزند مسعود 3- آقای 
فرج اله سعيدی فرزند حاجی محمد 4- خانم بتول شاه سنايی فرزند مصطفی 5- آقای سيد 
مهدی ميرمعصومی کرمی فرزند سيد محمد به خواسته مطالبه مبلغ 144/182/918 ريال 
بابت ضمانت تسهيالت  دريافت شده توسط خوانده رديف اول به انضمام مطلق خسارات 
قانونی. با توجه به کپی مصدق چكهای ضمانت و قرارداد فروش اقساطی ارائه شده توسط 
وکيل خواهان و اظهارات نامبرده در جلسه رسيدگی و اليحه تقديمی 323 مورخ 95/7/24 
مبنی بر اينكه خوانده رديف اول اقدام به دريافت تسهيالت از بانك موکل نموده و خواندگان 
رديف دوم تا پنجم ضمانت تســهيالت دريافتی نموده که بر علت عدم پرداخت اقساط وام 
دريافتی توســط خوانده رديف اول طبق قرارداد همه بدهی خواندگان به مبلغ خواسته به 
صورت حال درآمده و تاکنون نسبت به پرداخت آن اقدامی ننموده و اينكه خواندگان دوم 
و چهارم و اول علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســيدگی حضور نيافته و اليحه ای نيز 
ارائه ننموده اند و اظهارات خواندگان ســوم و پنجم در جلسه رســيدگی نيز بالوجه تلقی 
ميگردد. فلذا شورا با عنايت به جميع محتويات پرونده با استناد به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئين دادرســی مدنی حكم بر محكوميت خواندگان بصــورت تضامنی به پرداخت 
مبلغ 144/182/918 ريال بابت اصل خواسته و 2/250/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و هزينه نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد 
ر ای صادره نســبت به خواندگان رديف اول و دوم و چهارم غيابی و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همين شعبه می باشــد و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل 
تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و نسبت به خواندگان سوم 
و پنجم حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 2178 شــعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره دو( )462 کلمه، 5 کادر(
تبصره 1 ماده 105

3/652 شماره صادره: 1396/09/376697 - 1396/03/20 نظر به اينكه بر اساس تقاضای 
آقای عبدالحسين هادی فرزند حبيب اله مبنی بر تعيين بهاء ثمنيه اعيانی هيجده حبه و نود- 
يكصد و بيست و يكم حبه مشاع از 72- حبه از ششــدانگ پالك 3079 فرعی از يك اصلی 
واقع در بخش يك ثبتی شهرضا که طبق سوابق متعلق اســت به خديجه حيدری و فاطمه 
حاجتمند که در اجرای تبصره يك ماده 105 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، کارشناســی 
رســمی دادگســتری ميزان بهاء ثمنيه اعيانی پالك فوق الذکر را به مبلــغ 12/500/000 
ريال برآورد و اعالم نموده اســت و متقاضی آن را به حساب ســپرده طبق فيش شماره 
9622127667808367 مورخ 96/03/20 واريز نموده و چون ذی نفع فاقد نشــانی است 
نشانی تعيين شده ذی نفع موافق با واقع نمی باشد لذا با توجه به مفاد تبصره يك آئين نامه 
فوق الذکر مراتب فقط يك مرتبه در روزنامه کثيراالنتشــار آگهی می شود تا ذينفع جهت 
دريافت بهاء تعيين شــده به منطقه ثبت اســناد و امالك مراجعه  و در صورتی که تضييع 
حقی شده باشد ميتواند از تاريخ انتشار اين آگهی به مدت يك ماه به مدت يك ماه به مراجع 
صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اين اداره تســليم نمايد بديهی است در 
صورت عدم مراجعه ذينفع به مراجع قضائی در مدت تعيين شده و عدم ارائه گواهی طرح 
 دعوی سند مالكيت متقاضی بدون اســتثناء بهاء ثمنيه اعيانی صادر و تسليم خواهد شد.

 م الف: 238 اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا )241 کلمه، سه کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/665 شماره ابالغنامه: 9610100350302282 شماره پرونده: 9509980350300803 
شماره بايگانی شعبه: 950977 خواهان عليرضا رضوانی کاشانی دادخواستی به طرفيت 
خوانده حميد موسی رضايی به خواسته اعســار از پرداخت هزينه دادرسی تقديم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه 9509980350300803 ثبت 
گرديده که وقت رسيدگی آن 1396/05/28 و ساعت 10:30 تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب يــك نوبت در يكی از جرايد 
کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 8495 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)169 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/654 شماره ابالغنامه: 9610100350502406 شماره پرونده: 9509980350501080 
شماره بايگانی شعبه: 951230 خواهان بانك مسكن دادخواستی به طرفيت خوانده سعيد 
واشيان و ابراهيم باتوانی به خواســته تامين خواســته و مطالبه وجه و مطالبه خسارت 
دادرسی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 5 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 1 اتاق شــماره 105 ارجاع و به کالسه 
9509980350501080 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1396/05/24 و ساعت 10 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 8498 شعبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)174 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/661 شماره ابالغنامه: 9610100351002568 شماره پرونده: 9609980351000180 
شماره بايگانی شعبه: 960228 خواهان بانك ســپه به مديريت شعب استان دادخواستی 
به طرفيت خواندگان ســعيد معماريــان فرزند آزا، کيهــان بهفر، مصطفی شــكوهنده و 
ســيف اله فالحتيان به خواســته تامين خواســته، مطالبه وجه و مطالبه خســارت تقديم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســيدگی به شــعبه 10 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت 
ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شــماره 212 ارجاع و به کالسه 
9609980351000180 ثبــت گرديده کــه وقت رســيدگی آن 1396/05/11 و ســاعت 
10:30 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز مــاده 73 قانون آيين دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده 
سيف اله فالحتيان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رسيدگی حاضر گردد. م الف: 8505 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

)186 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/660 در خصوص پرونده کالســه 951187 خواهان فريبرز ابدالی پيدانی دادخواستی 
به طرفيت مجيد نبهانی مبنــی بر مطالبه تقديم نموده اســت وقت رســيدگی برای مورخ 
96/05/11  ساعت 11 تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگی به اين شــعبه واقع در اصفهان خ شيخ صدوق شمالی نبش چهار راه 
وکال شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رســيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف:8483 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)108 کلمه، يك کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/659 در خصوص پرونده کالســه 226/96 ش 25  خواهان مهدی کبيری دادخواســتی 
مبنی بر مطالبه 40/000/000 ريال به انضمام مطلق خســارات بــه طرفيت احمد عليپور 
تقديم نموده است وقت رســيدگی برای مورخ 96/5/11 ســاعت 5 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 

دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 8463 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره دو()113 کلمه، يك کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/656 درخصــوص پرونــده کالســه 960182 خواهانهــا:1- آزاد دهبــان 2- جعفــر 
جليلی دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفيت مهــدی جاللی تقديم نموده اســت وقت 
رســيدگی برای مورخ 96/05/22 ســاعت 15:30 تعيين گرديده اســت. لذا بــا عنايت به 
مجهول المكان  بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مســتنداً به مــاده 73 قانون آئين 
دادرســی مدنی مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از رســيدگی به اين شــعبه واقع 
در خيابان ســجاد - اول خيابان ارباب - روبروی مدرســه نيلی  پور- جنب ســاختمان 
صبــا - پــالك57 کدپســتی 8165756441 شــورای حل اختــالف اصفهان شــعبه 23 
مراجعه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمايد.در صــورت عدم حضور 
در وقت رســيدگی، ابالغ قانونی تلقی شــده و تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. م الف: 
 8412 شعبه 23 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره يك(

)126 کلمه، يك کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/655 در خصوص پرونده کالســه 960183 خواهان امين معينی دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه به طرفيت مهدی هاديان تقديم نموده اســت وقت رسيدگی برای مورخ 96/05/23 
ســاعت 6 تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشــر تــا خوانده قبل از وقت رســيدگی به اين شــعبه واقع 
در خيابان ســجاد اول خيابــان ارباب روبروی مدرســه نيلی  پور جنب ســاختمان صبا 
پالك57 کدپســتی 8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 26 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت 
عدم حضور وقت رســيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 
 8460 شعبه 25 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره يك(

)112 کلمه، يك کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/657 در خصوص پرونده کالســه 308/96 خواهــان محمد امينی زاده دادخواســتی 
مبنی بر الزام خواندگان به انتقال ســند به طرفيت يداله امينی- فريبــا بديعی تقديم نموده 
است وقت رسيدگی برای روز شــنبه مورخ 96/05/14 ســاعت 9 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه به نشــانی کنارگذر اتوبان شهيد خرازی حد 
فاصل خ آتشگاه و خ ميرزاطاهر مجتمع شــماره 3 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 53 
شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.

در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شــده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف: 8450 شــعبه 53 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)120 کلمه، يك کادر(
قرار تحریر ترکه

3/658 شماره 95-1118 ش ح15 بدينوسيله اعالم می نمايد به موجب درخواست حسين 
قاســمی به طرفيت مجيد، حجت و رضا قاســمی قرار تحريرترکه مرحوم      طی شماره 
1183- 95/11/30 در شورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ساعت 5/30 
عصر مورخ 96/5/14 تعيين گرديده است لذا از ورثه يا نماينده قانونی آن ها، بستانكاران 
و مديونين به متوفی و کســان ديگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شــود در 
موعد مذکور در محل اين شــورا واقع در شهرســتان اصفهان با آدرس خ سجاد خ حاج 
رحيم ارباب حاضر شــوند. عدم حضور مدعوين مانع اجرای قــرار نخواهد بود. م الف: 
 8440 شعبه 15 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره يك(

)114 کلمه، يك کادر(
حصر وراثت

3/499  شــايان نيلوفری دارای شناسنامه شماره 4473 به شــرح دادخواست به کالسه  
686/96  از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان سعيد نيلوفری به شناســنامه 57831 در تاريخ 95/12/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- شــهروز نيلوفری 
2642 )فرزند( 2- شــايان نيلوفری 4473 )فرزند( 3- شــهناز عمرانيان 2289 )همســر( 
4- فاطمه فيروزفر 722 )مادر( اينك با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 6571 شــعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)126 کلمه، يك کادر(

فاطمه جان سالم
ازامشب شدیم همدرد

ازامشب بابا به تو نزدیک تره تا شب های دیگه
از امشب واسه دل همه عزیزتر شدی

فاطمه جان ...
بمیرم برای اون دل کوچیکت کــه یه عده حرامزاده 

دلت را شکستند.
فاطمه خانم افتخار کن با تمــام وجود که مثل من از 

امروز تو را به اسم دختر شهید می شناسند.
این افتخار بزرگی برای من و شــما و همه فرزندان 

شهداست.
 فاطمه جانم پدران مارفتنــد تادختربچه هایی که 
درسوریه زندگی می کنند هم به آرزو های بزرگی که 

دارند برسند.
پدران ما رفتند تا لبخند رهبــر عزیزمون برلبانش 

همچنان جاری باشد.
ماهم راه پدرانمان را ادامه می دهیم تاســرباز امام 

زمان)عج(بشویم.
امیدوارم به حق رقیه سه ساله امام حسین)ع(، خدا 

صبر این غم بزرگ را به شما و مادر عزیزت بدهد.
به امیدنابودی تمام دشمنان اسالم...

لبیک یازینب)س(

 نامه دختر شهید یحیی براتی
 به دختر شهید محمدی

جواد در دوره آزادسازی خان طومان با ما بود و تبحر خاصی در میدان نبرد داشت   
به نحوی که با اطمینان کامل می توان گفت، حضور جواد در سوریه بسیار تاثیر داشت. 
جواد از مردان نیک روزگار بود و در همه مراحل زندگی اش به خوبی می توانســت 
شرایط را بسنجد و اقدام قاطع، سنجیده و به موقع انجام دهد؛ این رفتارش نه تنها در 

سوریه بلکه در بین بچه های بسیجی درچه و همکارانش زبانزد بود.
یکی از جوانــان انقالبی و والیتی درچه بــود و در کار فرهنگــی و مذهبی کم 
نمی گذاشــت، به نحوی که حتی در مراسم تشییع شــهید مهدی اسحاقیان که از 
دوستان و هم پایگاهی هایش به شمار می رفت، با تمام وجود خدمت کرد و سنگ تمام 
گذاشت و چه زیبا که امسال در سالگرد رفیق شهیدش، در سوریه به شهادت رسید. 
در سخت ترین و دشــوارترین صحنه های نبرد لبخندش گره گشا بود و امروز باید 

روایتی از ابرمرد خطه شهر شاهد درچه را زمزمه کنیم.
جواد از روز شهادت شاه سنایی آسمانی شد و با وجودی که ارادت خاصی به شهید   
شاه سنایی داشت ولی زمانی که مشاهده می کرد که شــهادت علی شاه سنایی غم 
سنگینی را بر خاطر همرزمان شهید گذاشته است، به بچه ها روحیه می داد و دائم می 
گفت، علی به خواسته اش رسیده اســت ولی خودش در فراق او به شدت اشک می 
ریخت. هر چه فکر می کنم اگر جواد به غیر از شهادت می رفت، در حقش جفا می شد 

زیرا جواد دلباخته والیت بود.
 جواد فرزند اول خانواده بود و عالقه وافری به پدر و مادر داشــت و به بچه های 
نوجوان می گفت اگر مشکلی دارید، دست مادر را ببوسید تا به یکباره مشکلتان مرتفع 

شود؛ نکته دیگر اینکه در بین دعاهای قنوت نمازش، طلب خوبی برای پدر و مادر نیز 
ََّنا اْغِفْر لِی َولَِوالَِدیَّ َولِلُْمْؤِمِنیَن یَْوَم یَُقوُم الِْحَساُب «. جواد ستون  گفته می شــد، » َرب
خانواده محمدی بود و به سبب اخالق نیک و پسندیده اش، از محبوبیت خاصی در 
محیط خانه و فامیل برخوردار بود به نحوی که غم فراق از فرزند خلف و ارشد خانواده 
را به خوبی می توانست در چهره پدرش دید و امروز در شهادتش می توان گفت، غم 
سنگینی بر خانواده و جمع رفقا وارد شده که جز با ورود پیکر مطهرش به درچه، التیام 

نخواهد یافت.
 از لحاظ معنوی، مایه دار بود و به حضرت زهرا)س( ارادت خاص داشت به نحوی 
که در اعزام چهارمش به سوریه، ترکش به پهلو و سرش خورده و به شدت مجروح شده 
بود. در رابطه با زخم پهلویش می گفت: در سوریه نشان از مادرم زهرا)س( گرفتم و 
پس از این جراحت به وضوح شوق رفتن در چهره اش هویدا بود و در روضه مادر بی 

تابی بیشتری می کرد.
 در عرصه کار فرهنگی کم نمی گذاشت و از ارکان هیئت رزمندگان درچه بود. 
نزدیک ماه محرم که می شد، آرام و قرار نداشــت و برای مراسم، بانی پیدا می کرد و 
خودش در دهه اول در آشــپزخانه هیئت خدمت می کرد؛ نکته مهم این بود که به 
محض شنیدن صدای روضه به سرعت لباس آشپزخانه را از تن در می آورد و به جمع 
عزاداران می رفت و پــس از اتمام روضه، دوباره لباس آشــپزخانه را به تن می کرد. 
 روحیات عجیبی داشت که او را به شهادت نزدیک تر می کرد و شهادت برازنده وجود 

نازنینش بود.

به بهانه شهادت شهید مدافع حرم» جواد محمدی« 

برگرد! همين رمضان

شهید جواد محمدی از نگاه همرزمانش

از رمضان 95 تا رمضان 96؛ رفقا سر قرارشان ماندند. شهدا این شکلی هستند دیگر. سرشان برود، قولشان نمی رود. هرچه نباشد، یک عمر زیرعلم اربابی سینه زدند که »سرش«  زینب ذاکر
رفت و قولش نرفت... و ما در بیست و چندسالگی و سی و چندسالگی هایمان مانده ایم با قول هایی که برزمین ماند… تنها کمی قبل از آن که خبر برسد تکفیری ها تا قلب ایران و تا 

مرکز جمهوریت و اسالمیت نظام آمده اند و مردم بی گناه را به رگبار بسته اند، »جوادمحمدی« هم پرکشید تا آنهایی که شعار »نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران« سر می دادند، بفهمند» مرز ما عشق است هر جا اوست 
آنجا خاک ما است/ سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می کند؟«  جواد محمدی شامگاه روز 16 خرداد 96 در نبرد با تروریست های تکفیری در منطقه حماه سوریه به شهادت رسید؛ پیکر پاکش هنوز به ایران برنگشته 
است.  فاطمه پنج ساله اش منتظر است و خداراشکر، کسی سر بابا را برای او نمی آورد. نمی دانیم و خبر نداریم با پیکر پاک و مطهر شهید چه کرده اند، اما یقین داریم دخترش، نه گوشه خراب خواهدنشست و نه کسی 
به او صدقه خواهدداد. برعکس احترامش خواهند کرد و عزتش برقرار است... همرزمانش می گویند وقتی شهید مرتضی زارع به درجه شهادت رسید، جواد با شجاعت برای نجات پیکر مقدس شهید، به جلو رفت؛ تیر به 
پای جواد محمدی خورد و به شدت مجروح شد، بعد از گذشت یک ساعت جواد سوار بر موتور با پای خونین جلو آمده بود تا کمک کند. کاش یکی از همین شب های ماه مبارک،  خبری هم از پیکر خودش برسد ... سال 
قبل در مراسم تشییع پیکر شهید اسحاقیان به شوخی به  دوستش گفته بود : دعا کن در ماه رمضان شهید نشوم و یا اگر شهید شدم، پیکرم را بعد از ماه رمضان بیاورند که مردم در گرما اذیت نشوند. صحبتش یک شوخی 

بود ولی امسال جواد در ماه رمضان به شهادت رسید و پیکرش در حماء سوریه مانده است. ما منتظریم برگردی همین رمضان ... 
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تمدید قرارداد ملی پوش سابق با فوالد
 احمــد عبــدا... زاده، هافبک دفاعــی فوالد قــرارداد خــود را با این باشــگاه تمدیــد کرد.
عبدا... زاده که در زمان سرمربیگری دراگان اسکوچیچ به تیم ملی هم دعوت می شد بعد از انتقال 

به تراکتور و تغییر در مسیر طبیعی رشد فوتبالی امیدوار است دوباره به شرایط مناسب بازگردد.

سعید آقایی، در سال های گذشته جزو بهترین مدافعان چپ ایران 
بوده که به واسطه عملکرد خوبش به 
تیم ملی نیز رسیده است. آقایی بعد از 
چند سال بازی در تراکتورسازی حاال 
قراردادش با این تیم به پایان رسیده 
و به عنوان بازیکن آزاد می تواند به 
هر تیمی که می خواهد برود.در این 
باره مسئوالن تراکتورسازی در تالش 
هستند این بازیکن را برای سال بعد 
نیز ماندگار کنند، اما اختالفاتی که در 
روزهای گذشته پیش آمده، احتماال مانع تمدید قرارداد می شود. از 
آنجایی که آقایی سال گذشــته برای جدایی از گسترش فوالد یک 
چک ضمانت 1/5 میلیارد تومانی به آبی پوشان تبریزی داده، حاال 
در صورتی که این چک را پاس نکند، نمی تواند به تیم دیگری برود.

بر این اساس او پس از صحبت با مدیران گسترش فوالد آنها را راضی 
کرده که مبلغ یک میلیارد تومان پرداخت کند و چک را پس بگیرد. 
از این رو آقایی شخصا قصد دارد این مبلغ را پرداخت کند و تا پایان 

هفته جاری این اتفاق خواهد افتاد.
آقایی چندی قبل جلسه ای با مسئوالن ســپاهان برگزار کرد و به 
توافقاتی دست پیدا کرد، اما قرار بر این شد عقد قرارداد بعد از اردوی 
تیم ملی باشد. او در این مدت یک پیشنهاد از کشور یونان هم دریافت 
کرده که چندان جدی نیست و اولویت اولش سپاهان است.به نظر 
می رسد مدافع فصل گذشته تراکتورسازی بسیار به سپاهان نزدیک 
شده و ظرف روزهای آینده قراردادش را با طالیی پوشان اصفهانی 

امضا می کند.

سپاهان تا به اینجا خریدهای خوبی داشته، اما میزان موفقیت یک 
باشگاه در نقل و انتقاالت تنها منوط به 
جذب بازیکنان آماده نیست بلکه به 
توانایی باشــگاه در حفظ مهره های 

کلیدی هم بستگی دارد.
ســپاهان تا این مقطع تنها شجاع 
خلیل زاده را برخــالف میل خود از 
دست داده است که رفتن این بازیکن 
به پرسپولیس هم البته تا حدود زیادی 
قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بود. طی روزهای 
اخیر اما اخباری مبنی بر احتمال جدایی دیگر مدافع میانی فصل 
گذشته سپاهان منتشر شده است که حکایت از پیوستن قریب الوقوع 

موسی کولیبالی به استقالل خوزستان دارد.
شواهد و قرائن حاکی از آن است که این مدافع ۲۴ ساله اهل مالی با 
استقالل خوزستان به توافق رسیده، اما هنوز قراردادی با این باشگاه 
اهوازی امضا نکرده اســت. به موازات آن، سپاهان هم عالقه مند به 
تمدید قرارداد با کولیبالی اســت، اما تالش های باشگاه اصفهانی 
به بهانه هایی نه چنــدان پذیرفتنی مانند عدم حضــور این مدافع 
در ایران یا عدم امکان برقراری تماس با او تا این لحظه با شکســت 
همراه بوده است. خالصه اینکه کولیبالی هرچند هنوز با استقالل 
خوزستان قرارداد نبسته اســت، اما ظاهرا فاصله زیادی هم با این 
اتفاق ندارد و ســپاهان اگر می خواهد فصل نقل و انتقاالتی را که به 
خوبی شروع کرده با موفقیت ادامه دهد چاره ای ندارد جز اینکه برای 
حفظ مهره های کلیدی فصل گذشته خود بیش از پیش جدیت به 

خرج دهد.

بازیکن مورد عالقه برانکو سپاهانی 
می شود؟

ماموریت کوتاه مدت سپاهان؛

حفظ موسی در اصفهان

سوال روز

ماموریت روز

خبر روز

فوتبال جهان

منهای فوتبال

مربی سوارکاری خبر داد:

وضعیت نامساعد سوارکاری 
در اصفهان

معاون توســعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
در مورد برگــزاری مجمع انتخاباتی 
هیئت کنگ فوی اســتان اصفهان، 
اظهار کرد: ثبت نام از کاندیداهای 
هیئت کنگ فو انجام گرفته و پنج 
نفر برای برعهده گرفتن ریاســت 

این هیئت ثبت نام کرده اند.
علیرضا امینازاده ادامه داد: حیدرعلی 
عارفیان، محسن اسماعیلی، محمد 
انصــاری، حجــت صمــدی راد و رمضانعلی 
احمدی پنج کاندیدایی هســتند که برای شــرکت در انتخابات 
هیئت کنگ فــو تایید صالحیت شــده اند. امینــازاد عنوان کرد: 
ثبت نام از کاندیداهای هیئت پزشکی-ورزشی نیز صورت گرفته و 
دکتر باقری مقدم، دکتر بارانی و دکتر مثقالی سه کاندیدای تایید 
شده هســتند. وی اضافه کرد: هنوز زمان دقیق برگزاری مجمع 
انتخاباتی هیئت پزشکی-ورزشــی مشخص نشده، اما به احتمال 
زیاد انتخابات این هیئت در یکی از روزهای 11، 1۲ یا 1۳ تیرماه 

برگزار خواهد شد.

یوونتوس قصد دارد با ارائه پیشــنهادی ۴5 میلیــون یورویی، بایرن 
مونیخ را نسبت به فروش داگالس کاستا 
متقاعد کند. مدیر برنامه های این بازیکن 
برزیلی در تورین با بپــه ماروتا دیدار 
کرد و طبق گزارش اســکای ایتالیا، 
این بازیکن به این انتقال تمایل دارد. 
با ایــن حال، پیشــنهاد 5۰ میلیون 
یورویی بایــرن مونیــخ، 1۰ میلیون 
یورو با آنچه یوونتوس ارائه کرده است 
تفــاوت دارد. هرچند در گزارش اســکای آمده 

که یوونتوس حاضر است تا ۴5میلیون یورو این مبلغ را افزایش دهد.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان خبر داد:

برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت 
»کنگ فو« و پزشکی- ورزشی 

پیشنهاد 45 میلیونی »یووه« به بایرن

ورزشکار و مربی ســوارکاری در اصفهان اظهار داشت: 
ســوارکاری از رشته هایی اســت که مردم می توانند از 
ســنین پایین وارد آن شوند و تا کهنســالی به فعالیت 
خود ادامه دهند؛ سوارکاری رشته ای بسیار خوبی است، 
اما در کشور کمتر به آن توجه می شود و می توان گفت 

مظلوم واقع شده است.
علیرضا بصیری ادامه داد: سوارکاری در کشور پیشرفت 
زیادی کرده و حرکت رو به جلویی داشــته است؛ این 
رشته دریکی دو سال گذشته از نظر کیفی بهبود پیدا 
کرده، امــا از نظر کمی به دلیل مشــکالت اقتصادی و 
عدم توانایی پرداخت هزینه های این رشته، مشکالتی 

وجود دارد.
ورزشکار و مربی سوارکاری در اصفهان افزود: سوارکاری 
در اصفهان متاســفانه در شــرایط خوبی نیست و افت 
زیادی داشته است؛ قرار بود یک باشگاه سوارکاری جدید 
در اصفهان تاسیس شود و این امر می تواند سبب بهبود 
اوضاع کنونی شود و هیئت سوارکاری اصفهان نیز تمام 

تالش خود را برای کمک به این رشته می کند.
بصیری در خصوص وضعیت مربیگری این رشته گفت: 
مشکل اساسی در فدراسیون است؛ جایی که به مربیگری 
بها نمی دهند و قوانینی را وضع کرده اند که سبب شده 
افراد قبل از اینکه ســوارکار شوند، مربی می شوند؛ این 
مشکل وجود دارد که تعداد مربیان بیش از ظرفیت است 
و با وجود درجه بندی بین المللی، به همه مربیان به یک 

چشم نگاه می شود.
وی در پایان بیان کرد: با اینکه این رشــته هزینه های 
باالیی دارد، اما اگر به طور صحیح به مردم معرفی شود و 
آشنایی مردم نسبت به سوارکاری بیشتر شود، طرفداران 
زیادی پیدا خواهد کرد و شاهد رونق سوارکاری خواهیم 
بود و با توجه بــه اقدامات مثبت فدراســیون و هیئت 

سوارکاری، آینده خوبی در انتظار این رشته است.

مرد پرتغالی در هفتمین سال مربیگری اش در ایران راحت ترین صعود 
تاریخ فوتبال ایران به جام جهانی را به مردم ایران هدیه داد.

نتایج، خود گویای همه چیز اســت و باید این مرد را با همه  اخالق  و 
منطق هایش پذیرفت. او کاری کرده است کارستان و تیمی را ساخته 
که می توان با کمترین اســترس و نگرانی به تماشــای بازی هایش 
نشســت. کی روش در نهایت اجازه نداد اختالفات بین او و باشــگاه 
پرســپولیس تاثیرش را در جو تیم ملی بگذارد و پــس از یک دوره 
لجاجت با ســرمربی این تیم، به این اختالفات پایان بخشید. صعود 
آســان به جام جهانی اما یک نکته  منفی نیز دارد و آن افزایش سطح 
توقعات از تیم ملی در جام جهانی اســت . همان بالیی که بر سر تیم 
برانکو نیز آمد و پس از صعود بی دردســر به جام جهانی ۲۰۰۶ همه 
توقع بردن مکزیک و پرتغال و صعود به دور دوم جام جهانی را داشتند.  
همین شد که عادل فردوســی پور متاثر از جو جامعه در پایان بازی 
ایران و آنگوال غزل خداحافظــی برانکو را خواند و پس از آن تیم ملی 
وارد چرخه حضور مربیان ایرانی کم تجربه روی نیمکت خود شــد و 
سال های افت فوتبال ایران فرا رسید. تیم برانکو با مصدومیت و افت 
بازیکنان کلیدی اش مواجه شد و قبل از قدم گذاشتن به جام جهانی 
اختالفات بین فدراســیون و ســازمان تربیت بدنی نیز تاثیرش را بر 
آماده سازی تیم ملی گذاشت تا نتایج آن گونه که انتظار می رفت رقم 
نخورد . اکنون نیز همه از هدف صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام 

جهانی روسیه می گویند. صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 
نیازمند تدارکات حرفه ای اســت که البته قول هایی در این زمینه از 
سوی دولت و فدراسیون داده شده است. ضمن اینکه وضعیت حریفان 
تیم ملی نیز بسیار تاثیرگذار اســت و قرار گرفتن در گروهی دشوار 
می تواند تنها حضور آبرومندانــه در جام را توجیه کند. هر چند خود 
کی روش آنقدر جاه طلب است که گوشه چشمی به صعود از گروهش 
داشته باشــد، اما این را نیز باید در نظر داشــت که شش ماه پس از 
جام جهانی، مسابقات جام ملت های آسیا در پیش است و این دوره از 
بازی ها می تواند بهترین زمان برای فتح این جام باشد. اگر با باال رفتن 
سطح توقعات، عدم صعود به دور بعد یک نوع ناکامی تلقی شود چه 
بسا کی روش نیز همانند برانکو به ایران بازنگردد و تعویض مربی باعث 

شود رویایی قهرمانی در آسیا بر باد رود.
 کی روش اکنون پس از شش سال سرمربیگری تیم ملی متخصص 
بردن تیم های آسیایی شده است. تیم ملی پس از انقالب موفق به فتح 
جام ملت های آسیا و حتی رسیدن به فینال این بازی ها نشده است. 
یک سال و نیم دیگر کی روش و بازیکنانش می توانند در امارات یک 
قهرمانی تاریخی را به فوتبال ایران هدیه کنند. شرط تحقق این امر، 
منطقی بودن سطح توقعات از تیم ملی در جام جهانی است و اینکه 
فدراســیون نیز از همین االن و فارغ از نتایج جام جهانی قرارداد کی 

روش را حداقل تا مسابقات جام ملت های آسیا تمدید کند.

درحاشیه

ماموریت جدید فدراسیون؛

تمدید با کی روش تا جام ملت های آسیا

قاب روز

 دیدار اعضای تیم ملی فوتبال با رییس جمهور 

  فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( مدت هاست که برگزاری هر گونه 
بازی بین المللی در خاک عراق به خاطر جنگ را ممنوع کرده است، 
اما به نظر می رسد  که عراقی ها با چراغ سبز فیفا مواجه شده اند؛چراکه 
وزیر ورزش عراق از برگزاری یک دیدار دوستانه با  تیم   ملی فوتبال 
ایران در کربال خبر داد.وی اظهار کرد: همکاری وزارت ورزش عراق 
با همتای ایرانی خود بسیار زیاد شــده و به زودی قرار است که تیم  
 ملی فوتبال ایران به کربال بیاید تا یک دیدار دوستانه را برگزار کنیم. 

موافقت ایران با بازی دوستانه در کربال

بازیکن فصل گذشــته تیم فوتبال نفت تهران راهی سپیدرود 10
رشت شد.توحید غالمی که نیم فصل سال گذشته به عضویت 
تیم فوتبال نفت تهران در آمده بود، بــا عقد قراردادی راهی 
سپیدرود رشت شد. این بازیکن دو سال گذشته برای گذراندن 
دوران خدمت مقدس سربازی به تیم نیروی زمینی پیوسته 
بود و با پایان خدمت سربازی شاگرد علی دایی شد. این بازیکن 

برای لیگ هفدهم به تیم سپیدرود رشت رفت. 

شاگرد دایی به سپیدرود پیوست
مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال نفت تهران در آستانه 
بازگشــت به اســتقالل قرار دارد.پس از اینکه باشگاه 
اســتقالل از جذب مرتضی تبریزی، مهاجم تیم فوتبال 
ذوب آهن ناامید شد، دوباره سراغ سجاد شهباززاده رفت.

 شنیده می شــود این بازیکن پس از مذاکره با مسئوالن 
استقالل با این باشگاه به توافق رسیده و دوباره پیراهن 

این تیم را بر تن خواهد کرد.

شهباززاده به استقالل بازگشت

هافبک تیم فوتبال سپاهان در خصوص شــروع تمرینات تیم فوتبال 
ســپاهان و وضعیت این تیم در نقل وانتقاالت اظهار داشت: قرار است 
تمرینات ما زیر نظر کرانچار شــروع شــود تا تیمی قدرتمند را روانه 
مسابقات لیگ برتر کنیم. حسین فاضلی ادامه داد: فصل گذشته برای 
ما تمام شد و می خواهیم با خریدهای خوبی که بر اساس نیازهای تیم 
انجام شده کنار کرانچار سپاهان را به حقش برسانیم. سپاهان نشان داده 
تیم قدرتمندی است و به نظرم این تیم با شرایطی که دارد از مدعیان 

اصلی قهرمانی و کسب سهمیه آسیا خواهد بود.
هافبک تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به این سوال که چقدر امیدوار است 
در لیگ پیش رو بازی بیشتری به او برسد، گفت: بعد از آمدن کرانچار 
توانستم به خاطر مصدومیت زیاد بازیکنان به او کمک کنم. همین مربی 

مرا به سپاهان آورد و شناخت کافی روی من دارد.

با اینکه تصور می شد با پیوســتن احتمالی مرتضی تبریزی به استقالل این 
هافبک-مهاجم ۲۶ ساله در راه همبازی سابق خود قدم بر دارد و مثل فصل 
پیش کاوه رضایی آبی پوش خواهد شد، اما این اتفاق نیفتاد و تبریزی قرارداد 
خود را تمدید کرد. پیش از آن هم مهرداد قنبــری برخالف برخی حرف و 
حدیث ها درباره آبی پوش شدنش با ترک ذوب آهن به گسترش فوالد پیوست 
تا روند استقاللی شدن بازیکنان ذوب آهن دست کم تا اطالع ثانوی متوقف 
شده باشد.با توجه به حضور امیر قلعه نویی روی نیمکت ذوب آهن و سوابق 
قبلی این مربی در کشاندن برخی ســتاره های استقاللی به اصفهان اکنون 
حتی این احتمال وجود دارد که عکس روند قبلی اتفاق بیفتد یعنی به جای 
آبی پوش شدن بازیکنان ذوب آهن ممکن اســت برخی بازیکنان استقالل 
سبزپوش شوند. البته استقاللی هایی که احتمال سبزپوشان شدنشان وجود 

دارد از قضا نفراتی هستند که با فوتبال اصفهان بیگانه نیستند.

سپاهان یکی از مدعیان 
اصلی قهرمانی است

سبزها آبی می شوند یا 
برعکس؟

ملی پوشان فوتبال پس از صعود مقتدرانه به رقابت های جام جهانی، طی نشستی صمیمی با حسن روحانی 
دیدار کردند.

نهم تیرمــاه 1۳9۰ کارلوس کی روش و خولیو والســکو در 
فرودگاه امام خمینی)ره( با یکدیگر به تهران رسیدند تا یکی 
به فدراســیون فوتبال و دیگری به فدراسیون والیبال بروند و 
دو ماموریت مهم را بر عهده بگیرند. هر دو فورا سرمربیگری 
تیم های ملی را پذیرفتند و کار خــود را آغاز کردند. هر دو با 
دیسیپلین، برنامه و سیستم وارد شــدند تا رویای تحول در 
والیبال و فوتبال را به عهده بگیرند، اما فضای دو رشته کامال 

متفاوت بود.
والسکو بعد از یک سال شکست های پی در پی، نبض والیبال و 
روش کار با بازیکنان ایرانی را کشف کرد تا با پشتوانه تیم های 
پایه ای که یکی پس از دیگری قهرمان جهان می شدند تیمی 
را تشکیل بدهد که رکوردها را یکی پس از دیگری می شکست. 
قهرمانی برای اولین بار در آسیا، حضور برای اولین بار در لیگ 
جهانی والیبال، شکست تیم های بزرگی مثل صربستان، آلمان 
و ایتالیا برای اولین بار و بسیاری از اولین هایی که تنها با والسکو 
به دست آمد، اما از سوی دیگر پروســه بازدهی کی روش در 
فوتبال زمان بیشتری را متحمل شد، چون که فوتبال به مراتب 
جامعه گسترده تری نســبت به والیبال دارد و از طرف دیگر 
حواشی آن قابل قیاس با هیچ رشته دیگری نیست و سرمربی 

پرتغالی برای هموار کردن آن راه، زمان بیشتری نیاز داشت.
پایان دوران  بازیکن محوری 

والسکو نکته مشــترک  خولیو 
ایجــاد و کارلوس کی  روش 
در  تیــم و انجام سیســتم 
تا فرآیند آن کار تیمی بود 

به کارگیری عدم نیاز به فرد و 
نهایت تالش افراد 
در تمرینــات و 

بقه  مسا

باشد. بازیکنان بسیاری در والیبال و فوتبال آمدند و رفتند که 
شاید هیچ کس حتی خودشان هم توقع حضور در تیم ملی را 
نداشتند. از طرف دیگر بازیکنان بزرگی از تیم به راحتی کنار 
گذاشته شدند که باز هم هیچ کس فکرش را نمی کرد روزی 
یک مربی آنها را در این سطح از تیم ملی کنار بگذارد، اما مربیان 
نسل تحول کار تیمی را به ســتاره های تیم ترجیح دادند تا 
شــرایط به جریان امروز تبدیل شــود. تیم هایی که دغدغه 
بازیکن ندارند و سیستم به صورت اتومات کار خودش را انجام 
می دهد، چه دستیاران باشند، چه نباشند، چه بازیکنان باشند، 
چه نباشند. این سیستم بود که تعیین می کرد چه اتفاقی در 

آینده رقم خواهد خورد.
  خداحافظی والسکو در نیمه های راه

در اتفاقی عجیب و در حالی که ایــران تنها چند هفته مانده 
بود تا خود را برای لیگ جهانی ۲۰1۴ آماده کند، والســکو 
اعالم کرد دیگر نمی خواهد مربی ایران باشــد و قصد دارد به 
درخواســت تیم ملی آرژانتین برای هدایــت تیم زادگاهش 
پاسخ مثبت دهد. روزهای بسیار کوتاهی فدراسیون مواضع 
باال و پایینی گرفت، اما پس از آن اعالم کردند مانعی نیست و 
والسکو می تواند ایران را ترک و راهی کشورش شود. نتایج، 

همه سیستم و زیر بنای تیم ملی طوری بود که 
مطلق بر این باور بودند که ایران وابستگی 

همین به والسکو ندارد و ما می توانیم با 
حرکت سرعت به سمت موفقیت 

شــد کــه کنیم، اما آنجا فراموش 
یک مربی برای والســکو تنهــا 

والســکو یــک ایران نبود، 
جریــان و تفکری 
بود که حــاال از ایران 
مــی رود و بایــد یک 
جریان و یک تفکــر دیگر 
جایگزین او شــود. شاید والسکو 
از نظر فنی جزو مربیان درجه یک دنیا 
نبود، اما طرز تفکر او و مدلی که برای کار با بازیکنان 
ایرانی کشف کرده بود بســیار موثر واقع شد و جواب 

مثبت داد.
  انتخاب هایی که هیچ کدام والسکو نشدند

موضوعی که فدراسیون والیبال همیشه آن را فراموش 
کرد این بود که جنبه فنی والسکو بخشی از کار او 
بود و تفکر والسکویی نقش تعیین کننده تری 
در ایران داشت. اسلبودان کواچ، رائول لوزانو و 
ایگور کوالکویچ ۳ مربی دیگری بودند که در 
۴ سال اخیر روی نیمکت ایران نشستند، اما 
هیچ یک قلب طرفداران والیبال در ایران 
را مثل والسکو فتح نکردند. کواچ نتایج 
بسیار بهتری نسبت به سایر مربیان با 
ایران گرفت، اما شاید در رده بندی 
محبوبیت مربیان خارجی در رده 

بگیرد. کواچ با اختالف مشــهودی آخــر قرار 

مجبور به ترک تیم ملی شد. لوزانو هم با بهانه انتخاب سرمربی 
با قابلیت هایی در حد ۴ تیم برتر دنیا کنار گذاشــته شد و در 
نهایت فدراسیون به گزینه کوالکویچ رسید. شاید هیچ ایرادی 
نتوان به این انتخاب گرفت، اما قطعا فاصله لوزانو و کوالکویچ 
آن قدر نبود که این را اخراج کنی تــا آن یکی بیاید. دو مربی 
را می توان در یک ســطح قرار داد و شاید در جنبه هایی عیار 
افتخارات و فتوحات لوزانو ازرشــمندتر هم باشد. با این حال 
رزومــه و ارزش فنی مربیان خارجی الویت اول فدراســیون 
والیبال بوده، غافل از اینکه نقطه قوت و متحول کننده والسکو 

چه بوده است.
والیبال به دنبال کی روش گمشده خود    

از آن روز به بعد والیبال و فوتبال افتخاراتی را کسب کردند که 
قبل از این دو مربی هیچگاه به آن نرسیده بودند، اما والیبال 
پس از خروج والسکو دیگر روزهای قبلی خود را تجربه نکرد 
چون انتخاب هایی انجام شد که حتی به دل خود فدراسیون 
والیبال هم ننشست و خارجی ها یکی پس از دیگری می آیند و 

می روند. کی روش ماند و روند را حفظ کرد، اما والیبال 
ن  ســردرگم به دنبــال گزینه همچنــا

ثبــات و صعود را یک اســت تا 
به والیبال بازگرداند، بار دیگر 

فوتبال.مثــل 
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با افزایــش درجه حرارت روزهای اخیر در اســتان اصفهان، 
میزان مصرف برق در میان مشترکین برق افزایش یافته است. 
اتفاقی که هر ســاله موجب نگرانی مسئوالن وزارت نیرو در 
رابطه با تامین برق مشــترکان و جلوگیری از خاموشی های 

تابستانی می شود.
بیشترین میزان افزایش مصرف برق در بین مشترکین خانگی 
و تجاری به  واسطه استفاده بیشــتر از وسایل سرمازا به ثبت 
رسیده و این در حالی است که همچنان در فصل بهار به سر 

می بریم و هنوز وارد فصل تابستان نشده ایم.
افزایش مصرف برق تنها به اســتان اصفهان اختصاص ندارد 
و این اتفاق در کل کشور نیز مشــاهده شد؛ به  طوری  که در 
روز 20 خرداد ماه ســال جاری رکورد پیک مصرف برق در 
کشور ثبت شد و این میزان به 48 هزار و 901 مگاوات برای 

این روز رسید.

رشــد 8 درصدی مصرف برق اصفهان در سال
 جاری

در همین راستا محمدمهدی عسگری در گفت وگو با خبرنگار 
فارس با اشاره به رشــد 5 تا 8 درصدی مصرف برق در سال 
جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته گفت: میزان مصرف 
برق مشترکین با توجه به دمای هوای مختلف متفاوت است، 
اما به طور میانگین مصرف برق با رشد 5 تا 8 درصدی همراه 

شده است.
وی افزود: مقایسه مصرف برق یک روز در سال جاری با زمان 
مشابه سال گذشته بســتگی به دمای هوا دارد که اغلب این 

فاکتور متغیر بوده است.

اوج مصرف از 8 تیر ماه آغاز خواهد شد
مدیر خانــه فرهنگ مدیریــت مصرف شــرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان بیان داشت: تا کنون پیک بار مصرف برق 
در اصفهان به میزان 920 مگاوات بوده اســت که این عدد 

بیشترین میزان مصرف برق تا این زمان را نشان می دهد.
عسگری با تاکید به این موضوع که هنوز به زمان اوج مصرف 
برق نرسیده ایم؛ خاطرنشــان کرد: بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفته، اوج مصرف برق در ســال جــاری بعد از ماه 
مبارک رمضان و بین زمان 8 تیرماه تــا 15 مردادماه اتفاق 

خواهد افتاد.
این مقام مســئول عدد پیک بار سال گذشــته را هزار و 59 
مگاوات عنوان و تصریح کرد: تمام تالش ها برای باقی ماندن 
عدد پیک بار به میزان کمتر از عدد هزار و 70 مگاوات در زمان 

اوج مصرف برق در سال جاری صورت گرفته است.

بیشترین مصرف در بخش خانگی صورت می گیرد
عســگری در رابطه با میــزان مصرف انرژی بــرق در میان 

مشترکین بیان داشت: در حال حاضر با توجه به اطالعاتی که 
در دسترس است، مشترکین خانگی 35 درصد، مشترکین 
صنعتی 26 درصد، مشترکین تجاری 11 درصد، مشترکین 
کشاورزی 5 درصد و مشترکین عمومی مابقی میزان مصرف 

انرژی برق را به خود اختصاص داده اند.
مدیر خانه مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان در همین رابطه افزود: بخش تجاری، اداری و خانگی 
به دلیل استفاده از ســامانه های ســرمازا تاثیر بیشتری در 

پیک بار مصرف برق دارند.
وی همچنین با اشــاره به رعایت ســاعات اوج مصرف برق 
در طــول شــبانه روز از ســوی مردم گفــت: بــا توجه به 
اطالع رسانی هایی که از سوی شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان صورت گرفته، مردم متوجه ساعات پیک بار شده اند 
و منحنی های مصرف برق نیز رعایت ســاعات 11 صبح تا 3 

بعدازظهر از سوی مردم نشان می دهد.
عســگری بیان کرد: در بخــش خانگی مدیریــت مصرف و 
مدیریت بار به بهبود استفاده از انرژی برق کمک می کند که 
مدیریت مصرف به کمتر استفاده کردن از انرژی در طول سال 
اطالق می شــود و مدیریت بار در فصل تابستان و در ساعات 
11 صبح تا 3 بعدازظهر که زمان اوج مصرف برق اســت، به 

کار می آید.

از مصرف  پرهیــز 
غیرضــروری در خالل 

ساعات 11 الی 15
مدیر خانه مدیریت مصرف 
شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهــان در پایان بــا ارائه 
راهکارهایــی برای مدیریت 
بار در فصل تابســتان برای 
مشــترکین خانگی، اظهار 
کرد: مشترکین سعی کنند 
در ســاعات 11 تا 3 بعد از 
ظهــر از وســایل پرمصرف 
اســتفاده نکنند، تجهیزات 
غیرضروری مثل کامپیوتر و 
تلویزیون که از آنها استفاده 
نمی کنند را خاموش کنند، 

از دور کند وسایل سرمایشی استفاده کنند و با افزایش درجه 
 دمای اسپلیت ها به صرفه جویی بیشتر در مصرف برق کمک 

کنند.

تکمیل پارکینگ زیرسطحی اردیبهشت در نیمه اول سال جاری
حمیــد عصــارزادگان ، مدیر منطقه یــک شــهرداری اصفهان گفــت: پارکینگ 
 زیرســطحی اردیبهشــت با اعتبار 6 میلیارد تومان در نیمه اول سال جاری تکمیل 

می شود.

ویژهاخبار

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان از کشف الیه های پنهان تزئینات 
منحصر به فرد دوران صفوی در حین مرمت تاالر تاریخی اشــرف در 
اصفهان خبر داد. وی گفت: با توجه به نیاز مرمــت تزئینات این تاالر 
منحصر به فرد تاریخی، مرمتگران میراث فرهنگی استان اصفهان کار 
مرمت تزئینات این اثر را از چند روز گذشته آغاز کرده اند. ناصر طاهری 
ادامه داد: با توجه بــه کاربردهای مختلف این تــاالر در ادوار مختلف 
تاریخی، مرمتگران در حین مرمت اتاق هــای جانبی تاالر ، الیه های 
پنهانی از تزئینات منحصر به فرد متعلق به دوران صفوی را کشف کردند.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:

کشف الیه های پنهان تزئینات 
منحصر به فرد صفوی در تاالر اشرف  با مسئوالن

 مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان با بیان اینکه 
آلودگی های فصل بهار اصفهان ناشی از گردوغبار بوده 
است، اظهار داشت: تا نیمه بهار شاهد روزهای سالم در 
اصفهان بودیم به نوعی که آلودگی هوای اصفهان از مرز 
65 فراتر نرفت، اما به ناگاه اصفهان چندین روز شاخص 

کیفی ناسالم  را تجربه کرد.
حمید ظهرابی با بیان اینکه شرایط اقلیمی اصفهان در 
روزهای بهاری مستعد وارونگی دما و تجمع آالینده ها 
نبود، افزود: در واقع در این روزها شاهد گردوغبار با هر دو 
منشأ داخلی و خارجی و ناشی از کانون های فرسایش و 
گردوغبار بودیم.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان با بیان اینکه در روزهای گذشــته جلسه ای با 
موضوع کانون های فرسایش بادی در استانداری اصفهان 
برگزار شده است، تاکید کرد: در این جلسه این مبحث 
مورد توجه قرار گرفت که نباید اقدامات کنونی ما موجب 
ایجاد کانون های فرسایش جدید در استان می شود که  
از جمله این اقدامات اســتخراج پتاس در خوروبیابانک 
اســت.وی ادامه داد: همچنین ما درخواستی در ارتباط 
با استخراج پتاس از تاالب گاوخونی دریافت کردیم که 
مورد مخالفت قرار گرفت،انجام چنین درخواســتی در 
شــرایط کنونی اصفهان که محیط زیست با خطرهای 

جدی روبه رو است جای تاسف دارد.
ظهرابی تصریح کــرد: بدین ترتیب زه کشــی تاالب، 
برداشت آب و تبخیر آن برای ایجاد پتاس، محور اصلی 
مورد بحث در جلسه اکوسیستم های حساس قرار گرفت 
و به اتفاق  با آن مخالفت شد و به سازمان صنعت نیز اعالم 
شد که به هیچ عنوان این درخواست را تکرار و یا پیگیری 
نکند.وی در ارتباط با ایجاد معدن پتاس خوروبیابانک 
نیز اضافه کرد:  با توجه به اینکه به منظور استخراج و زه 
کشی آب  در این منطقه حدود 15 میلیون مترمکعب 
آب باید تبخیر شود این ســوال پیش می آید که آیا این 
آب قابل جایگزینی است یا اینکه زمین های این منطقه 
نیز خشک شده واین محل به کانون فرسایش جدیدی 
مبدل می شود.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان با بیان اینکه قرار اســت مطالعــه ای در مورد 
میزان آب ورودی و خروجی در این منطقه انجام شود، 
گفت: در صورت تایید این مطلب که استخراج پتاس در 
این منطقه موجب تبدیل این محل به کانون فرسایش 
جدید می شود، روش هایی مانند عوض کردن شیوه های 
استخراج،  کاهش برداشت آب و ... برای مقابله با این امر 

انجام خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

برداشت پتاس از گاوخونی 
ممنوع اعالم شد

مصرف برق  تا چند روز دیگر به اوج می رسد؛

زیاده روی نوبرانه اصفهانی ها در مصرف برق

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری خبر داد:

 تکمیل عملیات احداث خط دوم 
بی.آر.تی از قدس تا جمهوری

شهرداری

نذر خون در اولین شب قدر 

احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در جوار امامزاده سید محمد)ع( خمینی شهر

                     مهدی زرگر

                     مهدی زرگر

تا کنون پیک بار 
مصرف برق در 

اصفهان به میزان 
920 مگاوات بوده 
است که این عدد 
بیشترین میزان 

مصرف برق تا 
این زمان را نشان 

می دهد

کاهش آلودگــی هوا، کم شــدن زمان انتظــار در ایســتگاه ها، 
اطالع رسانی  دقیق به مسافران در ایستگاه و اتوبوس به همراه زمان 
بندی مناسب و دریافت بلیت قبل از ورود به اتوبوس و حذف رابطه 

مستقیم راننده و مسافر از مزایای راه اندازی خطوط تندرو است.
در این راستا توسعه خطوط بی.آر.تی در دستور کار مدیریت شهری 
اصفهان قرار دارد، تاکنون خط یک از شهر ابریشم تا پایانه باقوشخانه 
و فاز اول خط سوم از پایانه ارغوانیه تا میدان امام علی)ع( راه اندازی 
شده است.علیرضا صلواتی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان در این رابطه گفت: به منظور کاهش ترافیک و به دنبال آن 
کاهش آلودگی هوا در شــهر اصفهان، راه اندازی خطوط  تندرو در 

دستور کار شهرداری قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر احداث خط دوم بی.آر.تی از میدان قدس تا 
میدان جمهوری به طول 4 کیلومتر در دستور کار است که به تازگی 

عملیات اجرایی این خط تکمیل شده است.
معاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهــان ادامه داد: 
ایستگاه های خط دوم بی.آر.تی تاکنون 90 درصد پیشرفت داشته 

و اکنون نیز در مراحل نازک کاری است.
صلواتی با اشاره به دیگر خطوط بی آر تی اضافه کرد: احداث خطوط 
بی. آر. تی از میدان استقالل تا میدان جمهوری و از میدان جمهوری 

تا شهدای غزه نیز در دست طراحی و مطالعه است.

مدیرواحدهای تولیدی و خدمات فنی سازمان عمران 
شهرداری:

آسفالت معابر اصلی منطقه۱۲ 
شهرداری در دست اجراست

امسال نهضت آسفالت معابرفرعی و اصلی مناطق 15 گانه شهرداری 
اصفهان مانند سال گذشته با جدیت دنبال می شود.

احمد رضا ایرجی، مدیر واحدهای تولیدی و خدمات فنی سازمان 
عمران شهرداری اصفهان در این باره اظهار کرد: آسفالت معابر شهر 
اصفهان بر اساس اولویت انجام می شود. هم اکنون نیز آسفالت معابر 
فرعی و اصلی منطقه 12 در دستور کار ســازمان عمران قرار دارد.
وی افزود: خیابان های امیرکبیر، اســتقالل و قائم مقام فراهانی از 
خیابان های پرتردد و اصلی منطقه 12 محسوب می شود؛ از همین رو 
بهسازی آسفالت این خیابان ها برای تسهیل عبور و مرور شهروندان 

در دست اجرا قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عملیات آسفالت و آسفالت تراشی 
خیابان قائم مقام فرهانی تا خیابان باباگلی در دســت اجراســت، 
افزود: برای روکش آســفالت این پروژه 1123تن آسفالت استفاده 
شده است. مدیر واحدهای تولیدی و خدمات فنی سازمان عمران 
شهرداری اصفهان ادامه داد: همچنین آسفالت خیابان امیرکبیرسوم 

و خیابان استقالل به سمت میدان نوآوران در دست اجراست.
ایرجی با اشاره به دیگر پروژه های شهر ادامه داد:  به دنبال اجرای 
نهضت آسفالت در مناطق شهری،  آسفالت و لکه گیری بزرگراه های 
مناطق یک و 13 شهرداری اصفهان نیز از دیگر طرح های شاخص 

در دست اجرای این سازمان است.

مدیر منطقه 5 شهرداری خبر داد:

 احداث سالن ورزشی سرپوشیده 
»مادر و کودک« محتشم کاشانی 

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان از احداث سالن ورزشی سرپوشیده 
»مادر و کودک« محتشم کاشانی در سال جاری خبر داد. حمیدرضا 
فرهنگ اظهارکرد: طراحی ســالن سرپوشــیده مــادر و کودک 
محتشم کاشانی در نوع خود کم نظیر است.وی در ادامه با اشاره به 
فعالیت های اخیر معاونت فرهنگی منطقه 5 شهرداری اصفهان تاکید 
کرد: معاونت های فرهنگی واجتماعی مناطق با هدف ارتقای سطح 
خدمات فرهنگی و اجتماعی و توزیع عادالنه خدمات فرهنگی شروع 
به کار کرد .مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان به فعالیت های انجام 
شده در بخش اجتماعی اشاره و تصریح کرد: در موضوع اعتیاد برای 
21 دبیرستان، ویژه برنامه »به اعتیاد نه بگوییم« که ترکیب تئاتر، 
هنر، مشاوره و نمایشگاه بود اجرا شد و بازخوردهای خوبی به همراه 
داشت.وی احداث بازارچه مهربانی برای توانمندسازی بانوان را از 
دیگر اقدامات بخش اجتماعی معاونت فرهنگی منطقه 5 شهرداری 
اصفهان برشــمرد.فرهنگ با اشــاره به اینکه در بخش فرهنگی و 
آموزشی، بیش از 150 عنوان کالس آموزشی در ایام سال برگزار می 
شود، گفت: برپایی کارگاه های تغذیه در بخش سالمت و برگزاری 
همایش خانواده سالم درمجموعه فرهنگسراها، مساجد و مدارس از 

دیگر فعالیت های انجام شده در سطح این منطقه بوده است.
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دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان:
خدایا بگشا برایم در آن درهای بهشت و ببند برایم درهای آتش 

دوزخ را ای نازل كننده آرامش در دل های مومنان.
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هفدهمین روز ماه مبارک رمضان نیز از ایام خاص 
در این کشور جنوب شــرق آسیاست که به عنوان 
شــب قدر و نزول قرآن درنظر گرفته شده و دولت 
سازمان های دولتی را در ۷ ایالت و شهرهای فدرال 

تعطیل می کند.
مسلمانان مالزی در این روز با برپایی مراسم خاص 
ضمن ابراز احترام به ســاحت قرآن کریم، مراتب 
سپاس خود از پروردگار متعال را به علت نزول این 

کتاب آسمانی ابراز می  کنند.
در روزهای پایانی ماه رمضــان نیز اغلب مردم این 
کشور، عزم سفر می کنند و روزهای مقارن با عید 
سعید فطر، خیابان های شهرهای بزرگ خلوت ترین 

روزهای خود را به چشم می بیند.
همزمان با نزدیک شــدن عید فطــر و تعطیالت 
طوالنی مدت آن در مالزی بازار آتش بازی ها گرم تر 
می شود و صدای ترقه با نوای شادی کودکان به هم 

می آمیزد و روزهای رنگین تری را رقم می زند.
عید فطر در مالزی همراه با سنت های ویژه و خاصی 
است و مسلمانان، از دولتمردان تا مردم عادی کوچه 
و خیابان ، همزمان با آغاز جشــن های عید فطر با 
پذیرایی از دوستان و آشنایان این روزهای فرخنده 

را جشن می گیرند.
سنت پذیرایی از میهمان در روز عید فطر حتی تا 
یک ماه بعد از این روز برقرار است و شاید زیباترین 
بخش آن پذیرایی مســلمانان مالزیایــی از همه 
کسانی است که بر خوان نعمت خداوند در خانه آنها 
می نشینند، اعم از دوستان، اقوام، آشنایان و حتی 
کسانی که نمی شناســند.از همان اول ماه مبارک 
رمضان همگی برای عید فطر نقشه می کشند تا به 
خانه کدام وزیر بروند و چه بپوشــند. روز عید فطر 
درب خانه وزرای مسلمان دولت و نخست وزیر به 
روی همه باز است و از صبح پس از ادای نماز عید تا 
شام مردم به دیدن دولتمردان خود می روند و البته 
منعی هم برای هیچکس وجود ندارد؛گویا پذیرایی 
نیز در حد نهایت صورت می گیرد.مردم این کشور 
متناسب با بافت فرهنگی و سنتی خود آداب و رسوم 
خاص خود در این ماه مبارک را دارند که در زیر به 

برخی از آنها اشاره می شود:
۱- زنان این کشور قبل از ماه رمضان چیزی شبیه 

به رسم خانه تکانی ایرانیان دارند.
۲- در مراسمی سنتی خانواده ها به مساجد می آیند 
و آن را غبارروبی و نظافت می کنند. این مراســم با 

پخش شیرینی هایی سنتی همراه است.
۳- در شب ۲۹ ماه شعبان به خصوص در روستاها، 
برخی از افراد به منظــور رؤیت هالل ماه رمضان از 
خانه خارج می شــوند و پس از اینکــه ماه رمضان 
از طریق رســانه های گروهی اعالم شد، مسلمانان 
شاد و خوشــحال می شــوند و به یکدیگر تبریک 

می گویند.

گوناگون

ماه رمضان در مالزی)5(

شرح مجلس

آیت ا... محمد ناصری با تشریح اهمیت نماز و تاکید اسالم بر به جا آوردن 
این فریضه واجب دینی، اظهارداشت: در روایتی از رسول اکرم )ص( 
آمده: »کسانی که نماز را سبک می شــمرند، از شفاعت ائمه معصوم 
علیهم السالم محروم می شوند.« وی با بیان اینکه بی توجهی به ادای 
فریضه واجب نماز و عبادت، تبعات جبران ناپذیری برای بشر به دنبال 
داشته است، افزود: با سهل انگاری در نماز و با ناراحتی نمی شود به خانه 
خدا و اهل بیت علیهم السالم رفت و باید با رفاقت و امیدواری در خانه 
آنان را زد. استاد عرفان و اخالق حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اینکه 
نماز  جایگاه ویژه ای دارد و فقط به اسالم اختصاص ندارد و از اول خلقت 
بوده، اما نه به این کیفیتی که امروز به جا می آوریم، خاطرنشان کرد: 
افرادی که در گذشته به دلیل مخالفت و عناد با انبیا و رسل و خداوند 

دچار عذاب های دردناک الهی شدند نماز را سبک شمرده بودند.
وی گفت: نماز بسیار مورد عظمت الهی و دارای برکات قرآن ، اسالم و 
والیت است و به همین دلیل خداوند در قرآن کریم ۱0۲ مرتبه نماز را به 

من و شما سفارش کرده است.
آیت ا... ناصری با اشــاره به اینکه انسان باید در تمام گرفتاری ها وضو 
گرفته و ۲ رکعت نماز حاجت بخواند، گفت: خداوند با نماز درخواست 
ما را می بیند و می شنود و این در روایات و بیانات صریح قرآن هم آمده 
است. وی با تاکید بر اینکه اگر حاجتی شرعی داشتید و با نماز هم به 
آن نرسیدید بازهم ناامید نشوید و به عبادت ادامه دهید، افزود: عصبانی 
شدن از خدا جایز نیست و اگر فردی با نماز و نیایش هم به حاجت خود 
دست نیابد یعنی مصلحت الهی نیست که به آن حاجت برسد و باید به 

رضای پرودگار راضی باشیم.
استاد عرفان و اخالق حوزه علمیه اصفهان همچنین به آرامش داشتن 
هنگام نماز خواندن و بیان اذکار نماز اشاره و تصریح کرد: نماز وسیله ای 
برای صحبت با خداوند و ارتباط با امام زمان )عج( و ائمه است و نباید با 

سرعت و بدون بیان دقیق اذکار و ارکان به جا آورده شود.
وی به نقش والدین در تشــویق فرزندان به ادای نماز هم اشاره کرد و 
گفت: بعضی ها می گویند فرزند ما نمازخوان بود ولی نمی دانیم چرا 
اکنون نمی خواند، به این والدین باید بگوییم اگر امروز فرزندتان نماز 
نمی خواند شما مقصر هســتید و االن هم اگر گرفتار است شما باید 
نجاتش بدهید چون پدر بر فرزندش والیت دارد و در قیامت بازخواست 

می شود .

باغ 
کاغذی

این اثر را پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی منتشر کرده، 
مجموعه ای کامل و بــی نظیر برای محققان تاریخ و ســیره 
امیرالمومنین علیه السالم که در شــش هزار صفحه و دوازده 
جلد، با همکاری مبرزترین مورخــان معاصر همچون آیت ا... 
جوادی آملی، عالمه عسکری، سیدجعفر مرتضی عاملی، استاد 
شهیدی، حجج اســالم دوانی، جعفریان، جاودان و ... زیرنظر 
حجت االســالم علی اکبر رشاد تالیف شــده است. نکته مهم 
اینکه این اثر صرفا جمع آوری مطالب تاریخی نیســت، بلکه 

چینش موضوعات و نقل و تحلیل مباحــث مربوطه، مبتنی 
بر دیدگاه های خاص تاریخی و اعتقادی شــیعه اســت. این 
مجموعه ارزشمند شامل یکصد و سی مدخل اصلی و حدود 
سه هزار مدخل فرعی است و بیش از دویست محقق در تالیف 
آن همکاری داشته اند. موضوعاتی همچون: حکمت و معرفت، 
مبدأ و معاد، نبوت و امامت، اخالق و سلوک و همچنین مباحث 
بسیار مبتالبه حقوق، سیاســت و اقتصاد در سیره و دیدگاه 

امیرالمومنین علی  )ع(در این کتاب بررسی شده است.

دانشنامه امام علی 
علیه السالم

آیت ا... ناصری: 

 سهل انگاران در نماز 
به شفاعت ائمه نمی رسند

این جزء شامل آیات 56 تا آخر سوره نمل، سوره قصص و اول 
تا 45 سوره عنکبوت است. بر اساس نخستین آیه این جزء، 
قوم فاسد حضرت لوط) ع( به دلیل طهارت و پاکی خاندان 
این پیامبر، تصمیم به اخراج آنان از سرزمین خود گرفتند. 
یعنی پاک بودن از دید افراد آلوده جرم محســوب می شود 
ولی خداوند برپا کننده حق و نابود کننده مفســدین است. 
طبق آیه های 80 و 8۱ سوره نمل، کسانی که گوش و چشم 
روی حق ببندند از هدایت پیامبــر ) ص( بی بهره اند. در آیه 
۲ سوره عنکبوت ســخن از امتحان های الهی و کافی نبودن 
اقرار زبانی به ایمان است. در آیه 4۱ رفتار دلبستگان به غیر 
خدا را به ساختن خانه عنکبوت که سست ترین خانه هاست 

تشبیه می فرماید.
جرعه ای از آیات امامت و والیت

 از آیات مشهور ســوره نمل آیه 6۲ ) امن یجیب( است. در 
تفسیر المیزان در مورد این آیه روایتی از امام صادق) ع(آمده 
که فرمود: » این آیه درباره قائم آل محمد )ع( نازل شده است. 
به خدا سوگند مضطر اوســت که در مقام ابراهیم دو رکعت 
نماز اقامه کرده، خدای عزوجل را می خواند، پس او اجابتش 
می فرماید و خلیفه در زمینش می سازد.« ) المیزان عربی، 

ج ۱5، ص ۳۹۱( آیه 8۲ سوره نمل بر اساس برخی روایات 
از جمله سخنی از رسول خدا ) ص( اشاره به رجعت حضرت 
امیر المومنین)ع(در آخر الزمان دارد و منظور از دابه در این 
آیه آن بزرگوار است. ) بحار االنوار، ج ۳۹، ص ۲4۳( همانگونه 
که در آیه ۱64 آل عمران خبر از منــت خداوند بر مومنین 
با بعثت پیامبر ) ص( در زمان گذشــته ) فعل ماضی( داده 
شده بود، در آیه 5 سوره قصص نیز سخن از اراده خداوند بر 
منتی در آینده ) فعل مضارع( بر مستضعفین است که آنان را 
پیشوایان و وارثان قرار دهد که روایات متعددی آن را مربوط 
 به ائمه  ) ع( به ویژه ظهور حضــرت بقیه ا... ) عج( می دانند.

 ) معانی االخبار شیخ صدوق، ص ۷۹(
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت

درســوره قصــص داســتان حضــرت موســی ) ع( و 
 مقابله او بــا فرعون ) طاغوت و مســتکبر زمــان( و هامان
 ) داشمند فاسد و وزیر فرعون( بیان شده است. در آیه 6 سوره 
قصص نتیجه حاکمیت مســتضعفین در زمین را شکست 
فرعون و هامان و لشــکریانش معرفی کــرده، می فرماید: » 
و در زمین مســضعفان را قدرت دهیم وبه فرعون و هامان 

و لشکریانش آنچه را که از آن بیمناک بودند، بنمایانیم.«

اقتصاد اسالمی در قرآن 
در آیات ۷6 تا 8۲ سوره قصص داستان قارون بیان شده است. 
نکته جالب در داستان قارون این است که خداوند نفرموده 
است که او ثروتش را از راه حرام به دســت آورده بود، بلکه 
مشکل او که منجر به عذابش شد، این موارد بود: سرمستی از 
ثروت، بی توجهی به خدا و قیامت، خوبی نکردن به دیگران، 
فساد انگیزی و دشمنی با پیامبر الهی. او ثروت هنگفتی را که 
خداوند به وی داده بود، نتیجه تالش و توانمندی علمی خود 
می دانست و خود را مدیون و ممنون الطاف خداوند نمی دید.

) اتحادیه تشکل های قرآنی خمینی شهر(

گزیده ای از مفاهیم جزء 20 قرآن کریم

جدول شماره 2162

افقی
۱-  پیمودن - سیاستمدار اتریشی قرن نوزدهم - 

ناتوان از رازداری
۲-حاصل تاثیر چند عامل - معــاف از مالیات در 

دوره مغول - گشاده
۳-بینی - معتقد به ازلی بودن جهان - ملیت ما

4-بخت آزمایی - قوس - دارای تشدید
5-قضیه علمی به اثبات نرسیده - نام قدیم آلماتی

6-بافنده - کور مادرزاد - شهری در ترکیه
۷-ناشتایی - تخم کتان - مجرای اصلی عبور هوا در 

دستگاه تنفس مهره داران
8-حرف پیــروزی - کارآگاه داســتان های »ژرژ 

سیمنون« - باران اندک
 ۹-پایه و ســتون - درختــی بلند و بــرگ ریز - 

در بدری
۱0- از برادران حضرت یوسف) ع( - درخت تبریزی

۱۱- گالبی - پل صراط
۱۲-حوض کوچک - خلق کردن - پادزهر

۱۳-انبار غله - خاک - خودداری از انجام کاری

۱4-جانشــین او - پاکان - الیه بیرونی هر یک از 
اعضای بدن

۱5- دارای شکوه و وقار - شهری در استان اصفهان 
- باده

عمودی
۱-  کتابی ارزنده از »محمد زکریای رازی« - میان 

تهی
۲-حنا - شمش - زمین کشاورزی نشده

۳-بازگشایی - از روی مهربانی دست بر سر و روی 
کسی کشیدن

4-نت سوم - اقتضا کردن - از نام های دوزخ
5-افراطی - ناگزیر - از قبایل قدیمی اعراب

6-رســته و ردیف - حرامی - کلیسای قدیمی در 
اصفهان

۷-حرف زشت و ناپسند - طرد کردن - قلزم
8-گویند از آه او عرش خدا به لرزه درآید - سمت 

چپ میدان جنگ - عجله و تندی
۹-دراز گوش - تصورات - از ابزار مکانیکی

۱0-قنات - دومین بخش از معده نشخوار کنندگان 
- گوی ها

۱۱-چینه دیوار - راه باریک و سرپوشیده - لپ تاپ
۱۲-اهل فن - پرداخــت تصویر با خطوط باریک و 

موازی - طریق
۱۳-النه - خنک کننده موتور خودرو

۱4-عشوه گر - از نام های دخترانه - زبان بسته
۱5- رهبر - متصدی امور دربار پادشاهان صفوی 
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 مراســم رونمایــی از کتاب مرحــوم حبیــب ا... فضائلــی با نام 
»آینه دار خط« شــامل قطعات خوشنویسی به خطوط مختلف به 
میزبانی موزه هنرهای معاصر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان و با حضور اهالی هنر برگزار شد.
خوشنویسی یکی از هنرهای دیرینه سرزمین ماست که در عرصه 
تاریخ حضوری همیشگی و موثر داشته و خوشنویسان بزرگ در هر 
دوره با عشــق و اخالص نقش خود را ایفا کرده و این گوهر نفیس 
را با تالش و صیقلی که بر آن داده و به کیفیت آن افزوده به دست 

آیندگان سپرده اند. 
خوشنویسی به معنای زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیباست و 
به نظر می رسد برای درک و لذت بردن از تجربه بصری خوشنویسی 
باید بدانیم که خوشنویس عالوه بر نگارش متن سعی داشته چه اثر 

هنری با ارزش های زیبا و شناختی خلق کند.
در مراســم رونمایی این کتــاب، خانواده مرحــوم فضائلی، دکتر 
جمالی نژاد شهردار اصفهان، قاسم زاده معاون فرهنگی شهرداری 
اصفهان، علی اکبــر بقایی مدیرعامل ســازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری، محمدعلی صرامی رییس موزه هنرهای معاصر، عیدی 
مدیر امور هنری سازمان و جمعی از اساتید در حوزه خوشنویسی از 

جمله استاد شیرازی، فروزنده، حسینی و ... حضور داشتند.
آغازگر برنامه، دکتر محمدعلی صرامی، رییس موزه هنرهای معاصر 
و رییس دفتر تخصصی هنرهای تجسمی سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان بود.وی در راســتای ارائه گزارش روند چاپ اثر 
نفیس مرحوم فضائلی گفت: مجموعه حاضر برگزیده ۳8۳ قطعه 
آثار خوشنویسی استاد حبیب ا... فضائلی از گنجینه موزه هنرهای 
معاصر اصفهان اســت که خانواده محترم ایشــان طی توافقی در 
اوایل دهه هشتاد به موزه واگذار کردند و هم اکنون ۱۱5 قطعه آن 
با انتخاب آقایان شمس الدین ابوالوفا حسینی، مجید صادق زاده و  

حسین مسجدی به زیور طبع آراسته شد. 
وی افزود: چاپ این برگزیده به هیچ وجه، نشان دادن درجه و سطح 
ویژه ای از آثار استاد نیست، بلکه مقصود بیشتر، ارائه بخشی از دوره 
کار هنرمند بوده که در آینده به کار پژوهش در سیر تکامل هنری 
ایشان بیاید و همچنین برخی از گنجینه موزه نیز در اختیار عموم 

قرار گیرد.

هنرمندان هرگز از دنیا رخت بر نمی بندند؛

حضور همیشگی هنرمندان در میان عاشقان هنر

ویژگی های استاد فضائلی از زبان یکی از شاگردان او
در ادامه برنامه، استاد و مدرس خوشنویسی، شمس الدین ابوالوفا 
حسینی با اشاره به اینکه خط نستعلیق را از استاد فضائلی آموخته 
است، گفت: زمانی که از من خواسته شد تا مطالبی در مورد استادی 
مرحوم فضائلی صحبت کنم، ابتدا پذیرفتــم، چون خود را وامدار 
مردم می دانســتم؛ با این حال، وقتی وارد مقام هنر و جایگاهی که 
مرحوم داشت شدم، فهمیدم که مســئولیت خطیری را به عهده 

گرفته ام. 
وی افزود: اســتاد کســی بود که همه کمــاالت و فضائــل را به 
 صورت یکجــا دارا بود و قلم و زبان حقیر، قاصــر از گفتن در مورد

 آنهاست. 
در ادامه، استاد حسینی که سال ها افتخار شاگردی مرحوم فضائلی 
را داشته، از ایشان  به سه عنوان محقق، خوشنویس و معلم یاد کرد 

و در مورد هر یک به توضیح پرداخت.
تعدد وجود نخبگان، فرهیختگان و هنرمندان اصفهان

دکتر جمالی نژاد، شــهردار اصفهان نیز که همیشه اهتمام ویژه ای 
در تکریم هنرمندان در عرصه های مختلف داشته در این مراسم با 
اشاره به تعدد وجود نخبگان، فرهیختگان و هنرمندان در اصفهان 
گفت: ســخنوری در جمع فرهیختگان نام آور و هنرمندان نازک 
خیال که در این مراسم گرد آمده اند تا کتاب نفیس »آینه دار خط« 
مزین به  گزیده هایی از استاد فضائلی را رونمایی کنند، کاری سخت 

و افتخاری بزرگ بوده که از بخت خوش، نصیب بنده شده است. 
وی افزود: استاد، از مفاخر اصفهانی بوده و خواهد بود که با تربیت 
شــمار زیادی از خوشنویســان در نوشــتن خطوط اسالمی، به 
چیره دستی و تبحر نیز مشهور بوده و آثار زیادی از ایشان در داخل 

و خارج به یادگار مانده است.
در ادامه برنامه، استاد کرم علی شــیرازی، به زیبایی به مروری بر 
زندگی مرحوم استاد حبیب ا... فضائلی پرداخت و همگان در سکوت 

به آن گوش فرا دادند.
در قسمت بعد برنامه، از کتاب آینه دار خط توسط شهردار اصفهان، 
پسران مرحوم اســتاد فضائلی و تعدادی از اســاتید خوشنویسی 
رونمایی شد. بعد از آن دکتر احمد فضائلی پسر ارشد مرحوم استاد 

به شرح خوبی ها و خاطرات پدر پرداخت.
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