
40 درصد اماکن اصفهان   پالک  جدید  ندارند

مالحظات سیاسی  موجب مشکالت آبی شد

زد و خورد بر سر برجام!
دومین مناظره 6 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری

با موضوع سیاسی و فرهنگی برگزار شد

پرونده لیگ بسته شد

جشن آسیایی با چاشنی اشک
11
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رییس اداره امور ثبتی و حقوقی امالک شهرداری اصفهان اظهارکرد: امروزه 
با توجه به توسعه شهر و ترافیک، بازگشــایی گلوگاه ها و گذرهای محلی 
می توانند نقش خیابان را ایفا کنند. عابدی با بیان اینکه استفاده از این گذرهای 
محلی می تواند نقش تعدیل ترافیک را به همراه داشــته باشد، خاطرنشان کرد: 

مدیریت شهری اصفهان به منظور روان سازی ترافیک، آزادسازی ...

ادامه در صفحه  11

نوع ساختار تاریخی کشف شده 
در چهارباغ  مشخص نیست

11

اجرای »تهران دابشو« در اصفهان 4

شبکه آبیاری مادی های ناژوان 
احداث می شود

11

اخذ مالیات از خانه های خالی، 
خردادماه اجرایی می شود

3

به منظور روان سازی ترافیک شهر؛

گلوگاه های شهر
بازگشایی می شود

از زمانی که پادشاه قبلی عربستان، 
ملک عبد ا...، به خیال واهی به زانو 
درآوردن اقتصاد ایران تصمیم گرفت با عرضه 
بیش از حد نفت به بازار قیمت آن را بشکند، تا 
کنون که قیمت نفت در حدود 45 دالر ثبات 
پیدا کرده است، قیمت نفت بیش از 60 دالر به 
ازای هر بشکه کم شده اســت. اما ملک عبدا... 
نمی دانست که با این کار نه تنها نمی تواند ایران 
را زمین گیر کند بلکه همین اقدام می تواند تیر 
خالصی برای اقتصاد متکی به نفت خود باشد. 
حاال می بینیــم کــه وام داران آن تاج و تخت 
چگونه در حل مشکالت اقتصادی خود انگشت 
به دهان مانده اند. بعد از کاهش قیمت نفت از 
سه سال پیش تا کنون بدون شک درآمدهای 
کشــور تحت تاثیر این کاهــش بهای طالی 
سیاه قرار گرفته اســت. از آن جا که نفت یک 
کاالی سرمایه ای اســت، تقریبا همه مدیران 
و مسئوالن کشــوری می دانند که باید اقتصاد 
کشور از نفت ایزوله شــود. بعد از توافق برجام 
ایران توانست در فروش میزان نفت به ازای هر 
بشکه در روز به جایگاه قبلی خود و البته حق 
مصوبش در بین 11 کشــور اوپک برگردد. اما 
این بازگشت به سهم در زمانی اتفاق افتاد که 

تحوالت عجیبی در جهان ...

ادامه درصفحه 3
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دومین برنامه مناظره انتخاباتی روز گذشته با محوریت مسائل سیاسی و فرهنگی برگزار شد. مناظره ای که »برجام« نقش اصلی را در 
آن ایفا می کرد و البته حواشی خبرساز این روزها از جمله  محموله قاچاقی که گفته می شود در منزل دختر یکی از وزرای دولت کشف 
شده نیز، مورد بحث قرار گرفت. در این مناظره هم جناحی ها هم از یکدیگر انتقاد کردند. میرسلیم ضمن انتقاد از قالیباف گفت: شما اصال به مسئله 

پژوهش اشاره نکردید و رییسی هم غیرمستقیم از شهردار تهران انتقاد کرد و از او خواست ...

دومین مناظره 6 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع سیاسی و فرهنگی برگزار شد

زد و خورد بر سر برجام!
دومین برنامه مناظره انتخاباتی روز گذشته با محوریت 
مسائل سیاســی و فرهنگی برگزار شــد. مناظره ای که 
»برجام« نقش اصلی را در آن ایفا می کرد و البته حواشی خبرساز این روزها از 
جمله  محموله قاچاقی که گفته می شــود در منزل دختر یکی از وزرای دولت 

کشف شده نیز، مورد بحث قرار گرفت. 
در این مناظره هم جناحی ها هــم از یکدیگر انتقاد کردند. میرســلیم ضمن 
انتقاد از قالیباف گفت: شما اصال به مسئله پژوهش اشاره نکردید و رییسی هم 

غیرمستقیم از شهردار تهران انتقاد کرد و از او خواست وارد حاشیه ها نشود. 
بیشتر صحبت ها پیرامون »برجام« بود. جهانگیری و روحانی در قامت مدافع 
توافق هسته ای و رییسی و قالیباف نیز با انتقاد از برجام، زمان زیادی از مناظره 

را به »برجام« اختصاص دادند. 
روحانی از »آزادی« سخن گفت و خطاب به قالیباف گفت: آقای قالیباف دوستان 
شما، به فرزند شهید مطهری در دانشگاه شیراز حمله کردند. نمی گذارید ربنا 

پخش شود، آن وقت چطور دنبال آموزش عالی و تعالی هستید؟ 
جهانگیری از مظلومیت دولت گفت و به ماجرای دختر وزیر اشاره کرد و مدعی 
شد دویست میلیون کل ارزش پوشاکی بوده که به طور قانونی از طریق گمرک 

وارد شده است. 
رییسی از صندوق فرهنگیان گفت که به تعبیر او به یغما برده شده است. 

قالیباف خطاب به روحانی گفت که مــن دارم درد مردم را می گویم، اخالق را 
رعایت نمی کنم، اما شما جانبعالی از کســی دفاع می کنید که پاسخگوی این 

مشکالت نیست. وقتی می گویم دولت 4 درصدی ها برای همین است.
»حقوق شــهروندی« موضوع دیگری بود که به آن اشاره شد. رئیسی در انتقاد 
از شعارهای دولت در این زمینه گفت: مگر انســان باید به منتقد اهانت کند، و 
این برای کسی که می گوید پناه می برم از بستن دهان منتقدین صواب نیست.

حقوق شهروندی عبارت نیست از رونمایی از یک سند، حقوق شهروندی حق 
کار کردن است.

قالیباف نیز در همین رابطه گفت: به گونــه ای صحبت نکنیم که امروز انقالب 
مانع حقوق شهروندی افراد اســت. همه باید از حقوق برخوردار باشند. امروز 

دانشگاه های ما در دولت شما، دانشگاه های سیاسی نیستند.
میرســلیم هم در همین مورد مثالی زد و به برخورد وزیــر راه با خبرنگار خانم 
باشگاه خبرنگاران اشاره کرد و گفت: وقتی وزیر با خبرنگار برخورد می کند این 

یعنی حقوق شهروندی؟ نمی توان با لفاظی بازیگری کنیم و مردم را فریب دهیم.
پس از حقوق شهروندی نوبت به برجام رسید. رییسی گفت: خودشان می گویند 
تحریم را برنمی داریم، اما من معتقدم در مقابل دشمن نباید ضعف نشان دهیم.

اگر طرف مقابل ببیند که با دولتی روبرو هستند که از حقوق مردم نمی گذرد، این 
چنین برخورد نمی شود.500 خانواده ما در منا جان دادند، چند روز جنازه ها را 
تحویل نمی دادند. رئیسی نگاه دولت در سیاست خارجی را ملتمسانه توصیف 
کرد. چگونه در ترکیه مذاکره می کنید که مانع ســدها بر سرچشمه ها شوید. 

چطور با قطری ها مذاکره می کنید.
چطور می خواهید از حیثیــت ایرانیان دفاع 
کنید، ایرانیان را ماموران ترک کتک می زنند و 

زنان ما را تفلیسی ها لخت می کنند.
روحانی هم در جواب گفت: بسیار مهم است که 
ما بتوانیم از قدرت دیپلماسی هم برای امنیت 
خودمان و ثبات منطقه اســتفاده کنیم و هم 
قدرت خود را از لحاظ سیاسی و اقتصادی باال 
ببریم. در این دولت از روز اول از اهرم سیاست 
خارجی استفاده شد. سال ها بود که این اهرم 
کنار گذاشته شــده بود و به خوبی از این اهرم 
بهره برداری نمی شد. در این مذاکرات هسته ای 
توانستیم حق خودمان را به کرسی بنشانیم. 
با همین قدرت دیپلماسی امروز برای سوریه 
مذاکره می کنیم. اگر ما می خواهیم از مسائل 
منطقه درست استفاده کنیم باید بتوانیم پشت 
میز مذاکره حل کنیم. من مسئولیت هایی در 
دفاع مقدس داشــتم و در مذاکرات سیاسی 
حضور داشــتم. دفاع مقدس ما تمام شد، آیا 
همه حقوق ما استیفاء شد؟ خب دیپلمات های 

ما باید این را حل کنند.
روحانی همچنین  در پاسخ به رئیسی گفت: مگر نمی گویید که مذاکره صحنه 
جنگ هست، شما علیه دیپلمات های ما که در میدان جنگ بودند چه حرف های 

نامربوطی زدید؟

این روزها روند کاهش قیمت 
نفت ادامه دار شده است

نفتی که نان و آب نمی شود

9

گذرگاه های هزار ساله

بگذارید چهلستون بسوزد!

مرد افسانه ای اصفهان

معمای شهر زیرزمینی صفویه در اصفهان
ویژه

علیرضا 
مظاهری

بیشتر صحبت ها 
پیرامون »برجام« بود. 
جهانگیری و روحانی 
در قامت مدافع توافق 
هسته ای و رییسی و 
قالیباف نیز با انتقاد از 
برجام، زمان زیادی از 
مناظره را به »برجام« 

اختصاص دادند

زاینده رود
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يادداشت
وزارت اطالعات بر فعالیت فضای مجازی اشراف کامل دارد

وزیر اطالعات گفت: امروز وزارت اطالعات بر فضای مجازی اشراف کامل دارد و با رصد 
کامل کانالهای شبکه های اجتماعی صیانت و امنیت فعاالن سیاسی را فراهم و از هر 

گونه انحراف جلوگیری کرده است.

اخبار

»رجب صفــروف«، مدیرکل مرکز مطالعات ایــران معاصر  در گفت وگو 
با خبرنگار »نووستی« روسیه گفت: »مســلما ایران نیازی به هرج و مرج 
در کشورهای همسایه خود ندارد. تقسیم ســوریه که به احتمال زیاد در 
صورت سرنگونی رژیم دمشق صورت خواهد گرفت، نه تنها باعث تقویت 
مواضع تروریسم بین المللی می شــود، بلکه ایران را از وجود کشوری که 
سال هاست با آن روابط مستحکم و دوستانه ای دارد، محروم خواهد کرد. 
چنین شرایطی بدترین ســناریوی روند اوضاع برای مقامات تهران است 
که ســعی دارند نقش موثری در روند اوضاع منطقه، به خصوص مناقشه 
فلسطین، اوضاع لبنان، عراق و دیگر کشورهای عربی که جمهوری اسالمی 
دارای منافع خاص خود است، داشــته باشند و بتواند قدرت نفوذ خود در 
تامین امنیت منطقه به جهان نشان دهد. به همین دلیل جمهوری اسالمی 
با افزایش حضور نظامی خود در سوریه، در واقع تالش می کند تا امنیت در 

منطقه را افزایش دهد و این مسئله دقیقا مورد نظر روسیه نیز قرار دارد.«

تنها یک روز پــس از اظهارات ضد ایرانی وزیر دفاع و جانشــین ولی عهد 
عربستان سعودی، »ثامر السبهان« وزیر مشاور عربستان سعودی در امور 

خلیج ]فارس[ نیز در صفحه توئیترش، علیه ایران یک پست گذاشت.
وی در این پیام نوشت: رژیم ایران رژیمی سرکش است که انواع شیوه های 
تروریسم را اجرا می کند. ایران و هر که به همین شیوه حرکت کند، پاسخ 

بازدارنده ای برای همه کارها و سیاست هایش دریافت خواهد کرد.
او در ادامه، سیاست ایران را سیاستی علیه امت اسالمی وانمود کرد و گفت: 
حمایت از امت و سرنوشت آن، وظیفه ماست؛ البته این پیام وزیر سعودی 
در همان توئیتر با واکنش های مخالفی هم روبه رو شد و هرچند که برخی 
از سعودی ها از این سخنان استقبال کردند، اما برخی دیگر این توئیت را به 
تمسخر گرفته اند. یکی از کاربران با اشاره به ناتوانی های ریاض در جنگ یمن 
در واکنش به السبهان می نویسد: نمی خواهد پاسخ ایران را بدهید، اول بیایید 

پاسخ حوثی ها را بدهید، اگر می توانید.

ایران نیازی به گسترش 
هرج و مرج در منطقه 

ندارد

سریال ادامه دار 
گزافه گویی های 

سعودی؛ علیه ایران

محمد جواد ظریف، در صفحه اینستاگرام خود گزارشی از سفر یک 
روزه اش به پاکستان و دیدار و رایزنی هایش با مقامات اسالم آباد در 
ارتباط با حادثه تروریستی میرجاوه که منجر به شهادت تعدادی از 
مرزبانان ایرانی توسط اشراری که از مرز پاکستان وارد این منطقه شده 
بودند ، ارائه کرد .این دیپلمات عالی رتبه ایرانی نوشت : روز چهارشنبه 
۱۳ اردیبهشت، در سفر فشرده ۷ ساعته به پاکستان، مذاکرات جدی 
و کاری مفید و سازنده ای با نخســت وزیر، رییس مجلس، فرمانده 
ارتش، وزیر کشور و مشاور امنیت ملی پاکستان انجام شد و توافقات 
خوبی برای پیشگیری و برخورد با عملیات تروریستی به دست آمد. در 
مسیر پرواز تهران به اسالم آباد، فرمانده هان عزیز نظامی و انتظامی 
وضعیت منطقه و راهکارهای پیشگیری و مقابله با تروریسم را تشریح 
کردند که در مالقات های فشرده با مقامات پاکستانی مطرح و مورد 
استقبال قرار گرفت که امیدواریم مانع تکرار فجایعی چون شهادت 

مرزبانان غیور کشور شود.

رییس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با بیان اینکه این شورا 
نماد انسجام بخشی جریان اصالحات بود، گفت: درخواستم این است 
که در همه جا مردم حضور داشته و بدون چالش، حمایت از روحانی را 

در نظر داشته باشند تا مسیر اصالحات با قوت ادامه یابد.
محمدرضا عارف در سخنانی در اولین کنگره حزب اصالحات تاکید 

کرد که حضور حداکثری مردم در انتخابات بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری ما بحث های جدی کارشناسی 
انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که کاندیدای ما روحانی است که به 

اتفاق آرا هم در شورای سیاست گذاری این موضوع تایید شد.
عارف گفت: آنچه در دو هفته آینده مهم است تالش برای تشویق مردم 

به حضور پرشور در انتخابات است.

مقامات آمریکایــی ادعا کردند که ایران یک موشــک کــروز از یک 
زیردریایی در تنگه هرمز پرتاب کرده است.

مقامات آمریکایی مدعی شدند ایران روز سه شنبه تالش کرده بود یک 
موشک کروز دریایی را از یک زیردریایی حاضر در »تنگه هرمز« پرتاب 
کند. دو مقام آمریکایی در گفت وگو با شبکه »فاکس نیوز« ادعا کردند 
پرتاب این موشک کروز از یک زیردریایی کوچک کالس »یونو« - که 
فقط ایران و کره شمالی از این نوع زیردریایی استفاده می کنند- انجام 
شده که البته موفقیت آمیز نیز نبوده است. وبگاه فاکس نیوز با اشاره به 
اینکه ایران در ماه فوریه از آزمایش موفق موشک کروز دریایی خبر داده 
بود، نوشت مشخص نیست پرتاب روز سه شنبه اولین باری باشد که ایران 
یک موشک کروز را از دریایی پرتاب می کند. جزییات بیشتری از این 

خبر منتشر نشده است.

مسعودحسینیان سرکنسول ایران در کربالی معلی، طی مصاحبه ای 
تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری در کربال ، همزمان با ایران و 

سایر نقاط جهان، در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد.  
وی در خصــوص ترکیب رای دهندگان ایرانــی در کربال گفت: ۷00 
خانواده ایرانی )عمدتا زنانی که با مردان عراقی ازدواج کرده اند( در این 
شــهر حضور دارند و همچنین نزدیک به 6 هزار زائر ایرانی که توسط 
شرکت شمسا به عتبات آمده اند، در روز رای گیری در کربال خواهند بود.

حسینیان اضافه کرد: همچنین در همین حدود )6 هزار زائر(، زائر آزاد 
در کربال خواهند بود که سرجمع آنها بین ۱2 تا ۱4 هزار نفر تخمین 
زده می شود. وی در عین حال گفت که برآورد ما از واجدان شرایط رای 
دادن از نظر سنی حدود ۱0 هزار نفر است که عمده آنان قطعا در روز 

رای گیری پای صندوق های رای خواهند آمد.

ويژه

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی در پی حادثه معدن 
در گلستان؛

حادثه دلخراش معدن در گلستان 
اینجانب را داغدار و مصیبت زده کرد

دیدگاهخبرسپاه انتخابات

فارس:علــی الریجانــی، رییــس مجلس شــورای 
اسالمی صبح روزپنجشنبه طی سخنانی در همایش 
گرامیداشت یاد و خاطره ۳00 شهید دفاع مقدس و 4 
شهید مدافع حرم سپاه حفاظت که در محل ساختمان 
سابق مجلس برگزار شد، اظهار داشت: یقین دارم که 
امروز سپاه پاسداران انقالب اسالمی، قدرتمندترین 
نیروی تعیین کننده در خاورمیانه است و همین عامل 

باعث می شود دشمنان در منطقه هوسرانی نکنند.
وی افزود: آن گروهک هایی که در گذشته اقداماتی در 
ایران داشتند تصور نکنند از دیدها پنهان هستند که 
با چه کشورهایی مراوده دارند و از کجا پول می گیرند.

رییس مجلس با تاکید بر اینکه سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی امروز از تســلط اطالعاتی خوبی برخوردار 
است، گفت: امروز سپاه از هوشیاری خوبی برخوردار 
است و کشورهای دیگر بدانند ما نه نگاهی به سرزمین 
آنان داریم و نه کاری به آنــان داریم، اما اگر به دنبال 

شیطنت باشند، با یک حریف سخت مواجه هستند.
الریجانی تاکید کرد: ما باید قدردان زحمات ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی باشــیم که در طول ۳۷ 
 سال گذشــته تالش کرده اند امنیت در ایران پایدار 

باشد.

به گزارش شریان نیوز؛ ســخنگوی کمیسیون بررسی 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت: در پی شکایت 
رییس دولت نهم و دهم، نماینده تام االختیار احمدی نژاد 
در معاونت سیاسی سازمان صداوسیما حاضر شد.احسان 
قاضی زاده هاشــمی، نماینده مردم فریمان و سخنگوی 
کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
در گفت وگو با فــارس، از حضور نماینده احمدی نژاد در 
کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خبر داد 
و اظهار داشت: با توجه به شکایت محمود احمدی نژاد، 
رییس دولــت نهم و دهم نســبت به اظهــارات برخی 
کاندیدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
نماینده تام االختیار وی صبح روز پنجشــنبه در محل 
معاونت سیاسی ســازمان صداوســیما حاضر شد.وی 
افزود: نماینده احمدی نژاد در این جلسه دالیل شکایت 
احمدی نژاد را در اختیار کمیســیون تبلیغات انتخابات 

ریاست جمهوری قرار داد.
سخنگوی کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری همچنین تصریح کرد: در پایان جلســه مقرر 
شد بخش دیگری از دالیل وی در اختیار کمیسیون قرار 
گیرد تا برای پاسخگویی در رسانه ملی از سوی کمیسیون 

بررسی شود.

الريجانی مطرح کرد:

»سپاه«؛ قدرتمندترین نیروی 
تعیین کننده در خاورمیانه

 قاضی زاده هاشمی خبر داد:

حضور نماینده احمدی نژاد در 
کمیسیون تبلیغات انتخابات

کوچکی نژاد خبر داد:

تمدید ۳ ماهه زمان تفحص از 
صندوق ذخیره فرهنگیان

 استاد دانشگاه تهران:

انتخابات 92 نشان داد باید به 
جریان عقالنیت برگردیم

جبار کوچکی نژاد، رییس هیئــت تحقیق و تفحص از 
صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس اظهار داشت: اعضای 
هیئت تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان در حال 
جمع بندی و تحقیق درباره صندوق ذخیره فرهنگیان 
هستند. وی با بیان اینکه مدارک و مستندات جدیدی 
به این هیئت رییسه، رسیده است، گفت: افراد مختلفی 
هم به منظور ارائه توضیحات به دادسرا احضار می شوند و 
آنها نیز گزارشاتی را به اعضای تحقیق و تفحص صندوق 
ذخیره فرهنگیان ارائه می دهند.کوچکی نژاد تصریح کرد: 
کارشناسانی  از سوی هیئت تحقیق و تفحص در بانک 
سرمایه مستقر شده اند و همچنین اعضای این  هیئت، 
نشست هایی را با مسئوالن دستگاه های مختلف نظارتی، 
قضائی و امنیتی به منظور بررسی بیشتر این پرونده برگزار 
می کنند. وی با بیان اینکه نیاز به تمدید سه ماهه بررسی 
پرونده تفحص از این صندوق به دلیــل حجم پرونده، 
کمبود زمان و تکمیل پرونــده وجود دارد، تصریح کرد: 
تقاضای تمدید سه ماهه برای تحقیق و تفحص بیشتر 
درباره پرونده صندوق ذخیــره فرهنگیان هفته آینده 

تقدیم هیئت رییسه مجلس می شود.

فارس: الهه کوالیی، اســتاد دانشــگاه تهران در اولین 
کنگره حزب انجمن اصالحات با بیان اینکه جز در پرتو 
فعالیت های حزبی، نظام پارلمانی امکان پذیر نیســت 
اظهار داشت: نظام پارلمانی می تواند حضور مردم را در 

تصمیم گیری ها تضمین کند.
اســتاد دانشــگاه تهران با اشــاره به انتخابات ریاست 
جمهوری سال 84 گفت: پاره شدن آرای مردم به دلیل 
تحلیل های نادرست در سال 84 باعث شد ما 8 سال با 
مصیبتی روبه رو باشیم که هزینه های عظیمی بر ملت 

ایران با رویکرد رویاپردازانه به ملت ایران تحمیل کرد.
کوالیی افزود: خوشــبختانه این درس بزرگ در سال 
92 با وحدت و قــرار گرفتن مجموعــه اصالح طلبان 
در کنار اعتدالگرایان باعث شــد تا به جریان عقالنیت 
برگردیم و تهدیدات بزرگ از ســر مردم برطرف شد. 
اســتاد دانشــگاه تهران با بیان اینکه ما در آستانه یک 
حرکت سرنوشت ســاز دیگری هســتیم، گفت: وقتی 
یک مدیریت عقالنی در رأس قوه مجریه حاکم باشــد 
به گونه ای دیگر از منابع ملی استفاده می شود و امروز 

آزمونی دیگر برای اصالحات است.

بین الملل

خبرگزاری مرکزی کره شمالی در یک مقاله به چین هشدار 
داد در صورتی که تحمل پیونگ یانگ را بیش از حد بسنجد، 
باید منتظر »عواقب وخیمی« باشد.خبرگزاری دولتی کره 
شمالی از»اظهارات بی مالحظه« مقامات چین به شدت 
انتقاد کرد و افزود: هیچ مانعی نمی تواند عزم پیونگ یانگ را 
تضعیف کند. این خبرگزاری اعالم کرد: کره شمالی هرگز 
برای ادامه روابط با چین التماس نخواهد کرد و برنامه اتمی 
خود را که اهمیتی همانند بقای خود دارد، به خطر نخواهد 
انداخت. در ادامه گزارش این خبرگزاری با اشاره به اینکه 
چین نباید تحمل کره شمالی را مورد آزمایش قرار دهد، 
آمده است: بهتر است چین درباره عواقب وخیم تخریب 

ستون روابط پیونگ یانگ و پکن به خوبی فکر کند.

خبرنگار العالم از عراق به نقل از تلویزیون رسمی این کشور 
خبر داد که با حمله نیروهای امنیتی به داعش از شمال غرب 
موصل، عملیات آزادسازی شمال ساحل راست موصل آغاز 
شده است. فرمانده عملیات»قادمون یا نینوا« تاکید کرد: 
این عملیات ساعت 6 صبح با مشارکت نیروهای ارتش و 
پلیس فدرال و نیروهای   واکنش سریع آغاز شد و نیروهای 
عراقی به شمال ساحل راســت موصل و مناطق مشیرفه 
و الکنیســه و الهرامات حمله کردند.»رائد شاکر جودت« 
فرمانده پلیس فدرال عراق نیز اعالم کرد: نیروهای واکنش 
سریع و تیپ زرهی پلیس فدرال از محور شمال غربی در 
منطقه احلیله به سوی منطقه الهرامات در حرکت هستند و 
توانسته اند روستای حسونه و کارگاه گاز نینوا را آزاد کنند.

نامزد حزب جبهه ملی در انتخابات ریاســت جمهوری 
فرانسه ضمن دفاع از روابط گسترده با روسیه، بر مخالفت با 
آغاز جنگ سرد جدید تاکید کرد. خبرگزاری اینترفاکس 
روسیه اظهارات مارین لوپن در مناظره با رقیبش امانوئل 
ماکرون را نقل کرد که گفته: »ما هیچ دلیلی برای ورود به 
جنگ سرد با روسیه نداریم و در عوض دالیلی برای ایجاد 
روابط دیپلماتیک، تجاری و راهبردی با این کشور داریم 
زیرا کشوری بزرگ است و خصومتی به فرانسه نشان نداده 
است«.گفتنی است؛ لوپن و ماکرون درمناظره سرنوشت 
ساز خود قبل از برگزاری دور دوم انتخابات، اتهاماتی  را به 

یکدیگر نسبت دادند.

واشــنگتن به همراه هم پیمانان خود به خوبی مسئله تسلط 
بر مرزهای سوریه-عراق وسوریه- اردن را مدیریت می کند؛ 
البته به دور از درگیری علنی در محورهای جنگ ســوریه 

به ویژه نبرد رقه.
در روزهای اخیر آمریکا اجازه نمی دهد نیروهای »الحشــد 
الشعبی« )بسیج مردمی( عراق به سمت مرزعراق با سوریه 

حرکت کنند.
این اقدامات آمریکا در صحرای سوریه و اطراف آن نیز درحال 
انجام است. اما تا پیش از عملیات آزادسازی شهر الحضر در 
عراق، این امکان برای نیروهای مقاومت وجود نداشــت که 
مرزهای ســوریه و عراق را به هم پیوند بزنند، اما پس از این 
عملیات، همه گزینه ها مطرح شده است؛ با این وجود موانع 

سیاسی و لجستیکی وجود دارد.
در همین حال، آمریکایی ها به سرعت در تالشند که ازطریق 
مســتقر کردن مزدوران وابســته به خــود و اردن در طول 

مرزهای سوریه، یک کمربند امنیتی برای خود ایجاد کنند.
گروه موسوم به »مغاویر الثوره« )کماندوهای انقالب( که از 
گروه »جیش ســوریا الجدید« به وجود آمده است، در حال 

نفوذ به صحرای سوریه اســت تا بتواند شماری از روستاها و 
مناطق را در صحرای »التنف و ریف جنوبی دیرالزور« اشغال 
کند. این تحرکات، در راســتای تالش آمریکا برای اشــغال 
کامل صحرای سوریه اســت که استان حمص را به دیرالزور 
وصل می کند تا پس از آن برای نبرد به سوی شهر »بوکمال« 

حرکت کنند.
 در واقع مزدوران آمریکا اکنون در فاصله 40 کیلومتری این 
شــهر قرار دارند و با تثبیت مواضع خود در صحرای سوریه، 
در حال حاضر ده ها کیلومتر را در طول خط موازی مرزهای 

عراق پوشش می دهند.
در جنوب و در مرزهای سوریه و اردن، تحرکات نظامی زیادی 
مشاهده می شود که حکایت از نزدیکی آغاز عملیات آمریکا 

و نیروهای هم پیمانش دارد.
در واقع شــمار زیادی از نیروهای آمریــکا، انگلیس و اردن 
در مرزهای جنوبی اســتان های ســویداء و درعای سوریه 
جمع شــده اند. افزون بر این نیروها، 2۳00 شخص مسلح 
که آمریکا نام »ارتش عشایر« را برای آنها انتخاب کرده، در 
حال حاضر با مدیریت ارتش اردن، در اراضی سوریه حضور 

دارند. بالگردهای آمریکایی نیز در پایگاه هوایی »المفرق« 
 اردن حضور دارند تا پوشــش هوایی این عملیات را بر عهده 

گیرند.
اما در شــرق و در منطقه »الرکبان-گذرگاه التنف« که در 
شمال شرق اردن واقع شده اســت، آمریکا و اردن نیروهای 
نظامی خود را گرد هــم آورده اند. حدود 4 هزار نفر از ارتش 
عشایر که در اردن آموزش دیده اند در حال حاضر در منطقه 
التنف داخل مرزهای ســوریه حضور دارند. پوشش هوایی و 
عملیات حمــل و نقل هوایی و هلی برن، توســط یک گروه 
هوایی آمریکا صورت خواهد گرفت کــه در حال حاضر در 

پایگاه »االزرق« حضور دارند.
جنگنده های هلندی و بحرینی موجــود در این پایگاه نیز 
در عملیات پشتیبانی از نیروهای پیاده نظام آنان مشارکت 

خواهند داشت.
افســران آمریکایــی و انگلیســی در دو اردوگاه مخصوص 
به خود در منطقه التنــف، وظیفه فرماندهــی این نیروها 
را بر عهــده دارند. در این منطقه گــردان هلی برن وگردان 
مهندســی وابســته به ارتش آمریکا )نیروی زمینی( وجود 
 دارد. 280 نظامی انگلیســی نیــز در ایــن منطقه حاضر 

هستند.
پازل مرحله اصلی جنگ در حال تکمیل شدن است که این 
جنگ در صحرای سوریه و مرزهای این کشور با عراق خواهد 
بود. این منطقه برای دمشق از اهمیت خاصی برخوردار است، 
ولی آمریکا با ممانعت از وصل کردن زمینی دو کشور، جنگ 

را آغاز کرده است.
محور مقاومت نیز در نشست های خود تاکید دارد این نقشه 
به سادگی قابل اجرا نیست؛ چرا که در مفهوم نظامی، مسئله 
پوشــش ده ها کیلومتری در صحرا تقریبا غیر ممکن است. 
هیچ منطقه گسترده، ارتفاع و هیچ گذرگاه اجباری در این 
منطقه برای این نیروها وجود ندارد که بتوانند بر آن تسلط 

داشته باشند.
به گزارش روزنامه »االخبار«، افســران آمریکایی، اسرائیلی 
و اردنی حاضر در اتاق عملیات مشــترک، به بهانه مبارزه با 
داعش توافق کردند که ارتش این رژیم در جنوب ســوریه با 
 تشکیل گروهی به نام »لواء فرسان الجوالن« می تواند مانور 

دهد.
»أحمد الخطیب ملقب بـــه أبو أسد« نیز وظیفه فرماندهی 
این گروه را بر عهــده دارد. دو هزار تروریســت که در یک 
اردوگاه واقع در جوالن اشــغالی آموزش دیده اند نیز عضو 

این گروه هستند.

مشرق:آمريکا، اردن و انگلیس در چارچوب ايجاد کمربند امنیتی در طول مرزهای سوريه و عراق، در صحرای سوريه 
دست به تحرکاتی زده اند؛ افق اين عملیات، برای قطع ارتباط زمینی عراق و سوريه علیه محور مقاومت است.

در جنوب و در 
مرزهای سوريه 

و اردن، تحرکات 
نظامی زيادی 

مشاهده می شود که 
حکايت از نزديکی 

آغاز عملیات 
آمريکا و نیروهای 

هم پیمانش دارد

روایت ظریف از پیگیری حادثه 
تروریستی »میرجاوه«

عارف: 

در انتخابات حتی یک رای هم نباید 
از دست بدهیم

مقامات آمريکايی ادعا کردند:

پرتاب موشک کروز توسط 
زیردریایی ایرانی در تنگه هرمز

 حداقل 10هزار ایرانی 
درکربال رای خواهند داد

به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت 
آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی جان باختن 
جمعی از کارگران زحمتکش در حادثه دلخراش معدن گلستان را 
تسلیت گفتند و تاکید کردند: الزم است همه اقدامات ممکن برای 
نجات گرفتاران انجام گیرد. متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این 

شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

حادثه  دلخراش و مصیبت بار معدن در گلستان که به جان باختن 
جمعی از کارگران زحمتکــش و رنج دیده و گرفتاری جمعی دیگر 
از آن عزیزان انجامیده است، اینجانب را داغدار و مصیبت زده کرد. 
الزم اســت همه  اقدامات ممکن برای نجات گرفتاران انجام گیرد. 
حادثه بسیار تلخ اســت و امیدواریم خداوند نظر عنایتی بفرماید. 
به خانواده های همه  آن عزیزان تسلیت می گویم و برای آنان صبر 
و آرامش و برای گرفتــاران فرج الهی را مســألت می کنم. تالش 
دستگاه های گوناگون مأجور است، هر چه می توانند این تالش را 

افزایش دهند.
سیدعلی خامنه ای  -  ۱4 اردیبهشت ۱۳96

کره شمالی به چین هشدار داد

آغاز عملیات آزادسازی 
شمال موصل

 لوپن از رابطه گسترده 
با روسیه دفاع کرد

تحرکات تازه نظامی در منطقه؛

هدف آمریکا، قطع ارتباط زمینی عراق و سوریه است
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با ورزش کارگری، ستون اصلی اقتصاد کشور محکم می شود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، خواستار  توانمند کردن کارگران از طریق 
ورزش با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به قشر کارگران  به عنوان ستون 

فقرات اقتصاد کشور شد.
معاون بازرگانی سازمان صنعت و معدن استان اصفهان:

 قیمت گز بر اساس
عرضه و تقاضا تعیین می شود

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
گز صنعتی در حال حاضر خارج از چارچوب نرخ گذاری شده و قیمت 
آن به  صورت رقابتی و بر اســاس عرضه و تقاضا تعیین می شود؛ گز 
صنفی نیز به بازار رقابت گز صنعتی راه خواهد یافت. محمد مجیری 
در رابطه با آزادســازی قیمت گز اظهار کرد: از آنجایی  که گز نماد 
شناخته شده اصفهان است و شیرینی شاخص این استان محسوب 
می شود، به  منظور حفظ و ارتقای این برند، دستور رقابتی شدن این 

محصول صادر شده است.
وی افزود: در حال حاضر دو نوع گز در استان اصفهان تولید می شود 
که شامل گز صنفی و گز صنعتی است؛ گز صنعتی خارج از چارچوب، 

نرخ گذاری و به  صورت کامال رقابتی تولید و عرضه می شود.
معاون بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، 
درادامه با اشاره به لزوم گسترش فضای رقابتی بین تولیدکنندگان گز 
گفت: برای ایجاد رقابت در قیمت و حفظ کیفیت این محصول تصمیم 
گرفته شده است که گز صنفی نیز همچون گز صنعتی نرخ گذاری شود 
و این نرخ گذاری با رعایت سود عمده فروشی و خرده فروشی مصوب 

سازمان حمایت از مصرف کننده صورت می گیرد.

خبر

قیمت انواع
لپ تاپ، نوت بوک

بازار

کافه اقتصاد

 تولید روزانه 12 تا 15 تن 
شیر گاو در اردستان 

فرماندار اردستان گفت: بحث تولید در هر منطقه رابطه 
مستقیمی با اقتصاد آن حوزه داشــته و رشد اقتصادی 
تولیدکنندگان را به همراه دارد. طبق آمار موجود روزانه به 
صورت میانگین بین 12 تا 15 تن شیر گاو در شهرستان 

اردستان، تولید و به بازار مصرف عرضه می شود.
علیرضا غیور با بیان اینکه بالغ بر 2هزار و 500 رأس دام 
سنگین در شهرســتان وجود دارد تصریح کرد: بیش از 
60درصد این گاوها شیرده بوده و نیاز شهرستان را تامین 
می کنند و مازاد آن به شهرهای همجوار فرستاده می شود. 
فرماندار اردستان گفت: حمایت از تولید، جزو برنامه های 
دولت است و مسئوالن شهرستان این مسئله را با جدیت 
دنبال می کنند؛ همچنین کارگــروه های ویژه ای جهت 
برطرف کردن مشکل دامداران تشکیل شده است. غیور 
کمبود علوفه و نبود مرکز فرآوری مواد لبنی در شهرستان 
و توزیع پراکنده محصول های لبنی را از جمله مشکل های 
قشر دامداران در اردستان عنوان کرد و گفت: دامداران با 
همکاری و همیاری و ایجاد مرکز فرآوری، در جهت رفع 

مشکل تولید، توزیع و فروش مواد لبنی اقدام کنند.

سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی گفت: در صنایع بزرگ ظرفیت ها و قابلیت های 
زیادی وجود دارد که در سال های اخیر طرح هایی در این 
بخش با سرمایه گذاری و مشارکت بخش خارجی صورت 
گرفت که به لحاظ حاکمیتی مقرون به صرفه بود. سعید 
باستانی افزود: هم در بخش صنایع کوچک و متوسط و هم 
در بخش صنایع بزرگ، نبود دیپلماسی اقتصادی مناسب، 

مشکالتی را در جهت توسعه صادرات ایجاد کرده است.
باستانی با بیان اینکه حمایت از تولید، اکنون بیش از هر 
زمان دیگر الزامی است، گفت: در کشورهایی چون ترکیه، 
تسهیالت به بخش صنعت با سود 2درصدی اعطا می شود؛ 
در حالی که همین تسهیالت در کشور ما با 1۸درصدسود 
ارائه می شود که این موضوع به همراه معضالت مالیاتی، از 
مهم ترین مشکالت فعاالن صنایع کوچک و متوسط است.  
باســتانی ادامه داد: اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده 
می تواند کمک شایانی به تولید کند، چرا که اکنون با این 
روش، اخذ مالیات موجب می شود تا قیمت نهایی کاال باال 
رفته و مصرف کننده انگیزه کمتری برای خرید پیدا کند 
و به دنبال آن تولید نیز کاهش می یابد؛ اصالح این قانون 
می تواند قیمت تمام شده هرخودرو پراید را تا 4/5میلیون 

تومان کاهش دهد.

رییس فراکسیون فرش مجلس، در آیین افتتاحیه جشنواره ملی فرش 
دستباف گفت: توسعه بازارهای فرش دستباف ارزان ترین و سریع ترین 
راه برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی اســت و برای دستیابی به 
تولید و اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، احیای فرش دستباف 
در کشور یک راهکار اصلی و اساسی بوده و فرش دستباف یکی از بهترین 

جایگزین ها برای نفت است که باید توجه ویژه ای به آن شود.
علی وقفچی با بیان اینکه فرش دستباف هویت و شناسنامه ایران است 
ادامه داد: برای تقویت تولید و اقتصاد داخلی و مقابله با تحریم ها، تولید 
و صادرات فرش دستباف می تواند به عنوان یک اهرم قوی و اثر بخش 

عمل کند.
وی افزود: برای احیــای تولید و صادرات فرش دســتباف، باید بخش 

خصوصی حضور پررنگ تری در این عرصه داشته باشد.

رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان، خواستار توجه بنگاه های 
اقتصادی به استانداردهای کشورهای هدف صادراتی شد و گفت: متاسفانه 
بی توجهی به استانداردهای کشورهای صادراتی، عامل برگشت کاالهای 
صادراتی به کشور شده است. امیرکشانی اظهار داشت: بهبود اکوسیستم 
کارآفرینی یکی از دغدغه های اصلی معاونت جوانان و کمیسیون آموزش 
اتاق بازرگانی است. وی گفت: تولیدات استان، به بازرگانان تخصصی برای 

معرفی و عرضه محصوالت در بازارهای جهانی نیاز دارد.
رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان، از بررسی طرح بانک 
اطالعاتی بنگاه های اقتصادی استان در کمیسیون سیاست گذاری اتاق 
خبر داد و گفت: با توجه به رکود اقتصــادی واحدهای تولیدی و با هدف 
ارتقای ســطح صادرات محصوالت تولیدی، بازاریابی و استانداردسازی 

محصوالت صادراتی این سامانه راه اندازی می شود.

توسعه تولید و تجارت 
فرش دستباف در مسیر 

اقتصاد مقاومتی

برگشت کاالهای 
صادراتی به دلیل عدم 

رعایت استاندارد 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشــاره به اینکه اخذ مالیات از 
خانه های خالی، از خرداد ماه به مرحله اجرایی می رسد، گفت: 

این یکی از ابزارهای کنترل خانه های خالی به شمار می رود.
حامد مظاهریان با اشــاره به اینکه در کشــور حدود 2600 
واحد خالی وجــود دارد، گفت: برای این تعــداد خانه حدود 
200میلیارد دالر ســرمایه گــذاری انجام شــده و یکی از 

سیاست های غلطی بود که به مرحله اجرا رسید.
وی با اشــاره به اینکه مســکن در ســال های گذشته افت و 
خیزهای زیادی را تجربه کرده است، گفت: دولت یازدهم در 
شروع فعالیت خود یک پروژه نیمه تمام به نام »مسکن مهر« 
را قبول کرد که در ابتدای دولت یازدهم پیشرفت 55 درصدی 
داشته است و دولت طی چهار سال توانست آن را به پیشرفت 

95درصدی برساند. 
 مظاهریان یادآور شد: 5 درصد از پروژه مسکن مهر که معادل 
130هزار واحد می شود باقی مانده است که تا چند ماه آینده 

این تعداد نیز به اتمام می رسد.
معاون مسکن و ساختمان، به طرح مسکن اجتماعی و حمایتی 
نیز اشاره کرد و گفت: طرح مســکن اجتماعی و حمایتی در 
اسفندماه تصویب شد و مجری آن بنیاد مسکن است که مقرر 
شده طی 5 ســال و هر ســال حدود 100هزار واحد را تحت 

عنوان »مسکن حمایتی« به اجرا برساند. 

وی یادآور شد: مقرر شــده در طی 5 سال آینده از طریق این 
طرح 500 هزار واحد مسکونی تحت عنوان مسکن حمایتی و 

اجتماعی تحت اختیار افراد قرار گیرد. 
معاون وزیر راه و شــهر ســازی به صندوق پس انداز مسکن 
یکم اشــاره کرد و گفت: این صندوق کمــک بزرگی به خانه 
دار شدن خانه اولی ها می کند و تسهیالت به زوج های جوان 
نیز با پایین ترین نرخ ، معــادل 9.5 درصد به زوج های جوان 

پرداخت می شود. 

معاون اشتغال وزیرکار گفت: براساس تحلیل دقیق داده ها، 
۸3 درصد نیروی کار شاغل کشور باالی 25 ساعت و ۷2درصد 

باالی 40 ساعت در هفته کار می کنند.
عیسی منصوری ادامه داد: در بررسی افراد شاغل، اشتغال را 
دو روز کار در هفته محاسبه کردیم؛ اما وقتی نرخ بیکاری را 
براساس یک ساعت و سپس دو روز در هفته بررسی کردیم، 

تفاوت نرخ بیکاری بین 9 دهم درصد قابل مشاهده بود.
وی افزود: سه محور برای کاهش اشتغال کار در نظر گرفته 
می شود و مبنای ما برای عوامل تعیین کننده کاهش اشتغال 
قانون، برنامه و بودجه اســت. براســاس برنامه ششم باید 
ساالنه ۸دهم درصد کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم و این 
محاسبات مبتنی بر ظرفیت های اقتصادی ماست. الزمه این 
ظرفیت این است که 9۸0 هزار اشتغال جدید داشته باشیم 

که برای این مهم نیازمند 10 برنامه هستیم.
معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار، با بیان اینکه 
مصوبات شورای عالی اشتغال در سال 95 به صورت پایلوت 
در کشــور اجرا شــده و آماده اجرای فراگیر است، گفت: در 
طرح اشتغال عمومی، نیروی بیکار باید از طریق فعالیت های 

عمومی وارد بازار کار شود و حداقل حقوق را داشته باشد.
منصوری با اشاره به طرح مهارت آموزی تصریح کرد: برای 
حضور در بازار کار، یکی دیگر از طرح های ما طرح کارورزی 

است که 150هزار نفر از طریق این طرح وارد بازار کار می شود. 
در این طرح در صورت ورود به مرحله کارورزی، یک ســوم 
حداقل حقوق با بیمه حوادث پرداخت می شود و در صورتی 
که کارورزی تمام شده و به استخدام آن واحد درآیند، تحت 
عنوان مشوق کارفرمایی، معادل سهم بیمه کارفرمایان دو سال 
پرداخت می شود و اگر آزاد وارد واحد کارگاهی شوند تا یک 
سال حق بیمه آنها پرداخت می شود. ارزیابی ما برای این طرح 

نیز 200 هزار نفر است.

معاون اشتغال وزیر کار :

برای رشد ۸ درصدی، سالی ۹۸۰ هزار فرصت شغلی نیاز داریم

آمارراه و شهرسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی:

اخذ مالیات از خانه های خالی، خردادماه اجرایی می شود

Asus X540LJ i3 4G 500Gb 2G ایسوس

 18,800,000
ریال

 19,750,000
ریال

 Asus N551VW i7 8G 1Tb+128Gb ایسوس
SSD 4G

 41,750,000
ریال

 42,900,000
ریال

 Asus K550VX Core i7 8GB 1TB ایسوس
4GB

 34,550,000
ریال

 35,600,000
ریال

سکه تمام بهار آزادی
11،760،000 ریال)طرح جدید(

6،680،000 ریالنیم سکه

3،790،000  ریالربع سکه

2،610،000 ریالسکه یک گرمی

1،154،250 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

سعید رجالی با بیان اینکه اداره کل پست استان به دلیل قرار گرفتن در مرکز کشور، 
یکی از ادارات شاخص است، اظهار کرد: استان اصفهان یک هزار و 116 واحد پستی 
دارد، به طوری که به ازای هر چهار هزار و ۸02 نفر و در هر 1۸5 کیلومتر مربع، یک 

واحد پستی فعال است. وی گفت: بعضی از استان ها جشن پالک کوبی برگزار کردند، 
در حالی که 40 درصد اماکن اصفهان پالک جدید ندارند و اگر بخواهیم شهر هوشمند 
داشته باشیم باید زیر ساخت های آن را فراهم کنیم. مدیر کل پست استان اصفهان در 
پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر بسته های پستی ماهواره ای و داروهای غیرمجاز 
گفت: لیست اقالم داروهای غیر مجاز مشخص اســت و اگر شرکتی خالف قرارداد 
عمل کند با او برخورد خواهد شد؛ این در حالی است که باید طبق 192 کشور عضو 
اتحادیه جهانی پست عمل کنیم و نمی توان پاکت پستی را باز کرد؛ بلکه تنها با حکم 
قضائی می توان این کار را انجام داد، ولی برای بسته های پستی، مسئول باجه، بازرسی 
اولیه را انجام می دهد. رجالی با بیان اینکه به طور متوســط روزانه 40 هزار مرسوله 

پستی به استان، وارد و 45 هزار مرسوله پستی از استان به نقاط مختلف کشور و خارج 
از کشور ارسال می شود خاطر نشان کرد: پســت استان حدود چهار درصد ترافیک 
شبکه پستی کشور را تولید می کند و حدود پنج درصد درآمد شبکه پستی از اصفهان 
تامین می شود. رجالی با بیان اینکه 359 قرارداد با اشخاص حقوقی و حقیقی بسته 
شده است، اظهار کرد: راه اندازی سامانه یکپارچه پستی، سامانه هوشمند نامه رسان، 
صندوق پست الکترونیک به شهروندان، بهنگام سازی اطالعات کد پستی 10 رقمی، 
توسعه زیر ساخت های ســرویس های پست الکترونیک، اســتقرار باجه پستی در 
 فرودگاه و راه آهن و... ازجمله اقداماتی است که در اداره کل پست استان انجام شده

 است.

مدیر کل پست استان اصفهان گفت:

4۰ درصد اماکن اصفهان   
پالک  جدید  ندارند

بعد از کاهش قیمت نفت از سه سال پیش تا کنون بدون شک 
درآمدهای کشور تحت تاثیر این کاهش بهای طالی سیاه قرار 
گرفته است. از آن جا که نفت یک کاالی سرمایه ای است، تقریبا 
همه مدیران و مسئوالن کشوری می دانند که باید اقتصاد کشور 
از نفت ایزوله شود. بعد از توافق برجام ایران توانست در فروش 
میزان نفت به ازای هر بشکه در روز به جایگاه قبلی خود و البته 
حق مصوبش در بین 11 کشور اوپک برگردد. اما این بازگشت به 
سهم در زمانی اتفاق افتاد که تحوالت عجیبی در جهان در حال 

شکل گرفتن بود.
مورد اول: کشورهای صادرکننده نفت بیدار شدند

بعد از وضع تحریم های مختلف و البته ظالمانه بر کشــورمان 
فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز رسید که بعد 
از برجام، ایران به منظور بازیابی سهم خود در اوپک باید فروش 
نفت خود را در بازار حداقل 2.5 برابر افزایش می داد. این افزایش 
حجم فروش هرچند حق ایران بود و حتــی ایران برای عقب 
ماندگی خود در سال های گذشته در فروش، باید کارهای دیگری 
هم می کرد، اما این افزایش عرضه در بازار نفت به شــدت روی 
قیمت نفت تاثیر می گذاشت. در نهایت کشورهای صادر کننده 
اوپک در طی نشســتی در وین در دهم آذر ماه تصمیم جالبی 
گرفتند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در نشست 

رسمی سی ام نوامبر )دهم آذر( در وین برای نخستین بار از سال 
200۸ میالدی با کاهش تولید موافقت کردند تا با کم کردن از 
مازاد عرضه نفت در بازارها به باال رفتن ســطح قیمت ها کمک 
کنند. جمهوری اســالمی ایران تا رسیدن سطح تولید خود به 
میزان پیش از تحریم، از اجرای این توافق مستثنی شد. براساس 
این توافق، قرار شــد تا اوپک یک میلیون و 200 هزار بشکه در 
روز از سطح تولید خود بکاهد. عالوه بر این اتفاق حیرت انگیز 
دیگری هم رخ داد. ظاهرا غیر از کشورهای اوپک بقیه کشورهای 
صادرکننده نفت هم شــرایط بازار نفت را درک کرده بودند. به 
گزارش شــرکت پایانه های نفتی ایران، اوپک همچنین موفق 
شد دهم دسامبر )بیستم آذرماه(، تولیدکنندگان نفت غیراوپک 
شامل روسیه، قزاقستان، گینه، آذربایجان، سودان، مالزی، عمان، 
بولیوی، مکزیک، بحرین و برونئی را با خود همراه ســازد. این 
تولیدکنندگان نیز در مجموع با کاهش 600 هزار بشکه در روز 
از تولید نفت خود موافقت کردند. این نخستین توافق کشورهای 
عضو اوپک و غیراوپک از سال 2001 میالدی تاکنون به شمار 

می رود. بنابراین زمینه ها برای بهبود قیمت نفت مهیا شد.
مورد دوم: جهان دیگر نفت نمی خواهد

ســال 2009 میالدی جریانی در حال شــکل گیری بود. در 
 این ماجرا که عقبه آن به ســال 2003 بر می گردد، شــرکت

تسال موتورز در آمریکا توانست در همان سال 2009 با نمایش 
خودروی تمام الکتریکی مدل S خود تمام امیدها را برای متولد 
شــدن یک خودروی تمام الکتریکی قابل قبول )طی مسافت 
400 کیلومتری با هر بار شارژ، سرعت و شتاب باورنکردنی حتی 
بیشتر از سوپراســپرت های بنزینی، زمان شارژ کامل باتری ها 
کم تر از نیم ساعت و امکان شارژ با باتری خورشیدی( زنده کند. 
بعد از این ماجرا مرســدس بنز آلمان و تویوتای ژاپن هر کدام 
10 درصد از سهام تســال موتورز را خریدند. این موضوع اصال 
بد نیست اما برای کشــورهای متکی به نفت یک زنگ خطر با 
صدای بلند است. بر اساس گزارش ها )ویکی پدیا( بیش از 60 
درصد نفت استخراج شده از زمین در جهان صرف تولید انواع 
سوخت های فسیلی می شود. از آن جا که تسال موتورز در سال 
201۷ تولید انبوه و تحویل خودروهای برقی خود را در دستور 
کار دارد و عالوه بر این کشنده های الکتریکی را نیز معرفی کرده 
اســت باید به اقتصاد تک بعدی نفت به چشم تردید نگریست. 
همین االن در جهان موتور سیکلت های بی صدای برقی به فروش 
می روند. شرکت های چینی با ورود به حوزه تولید خودروهای 
برقی، قیمت های این محصوالت را شکستند. شرکت های دیگر 
خودروسازی در جهان برنامه های مختلفی برای تولید خودروی 
الکتریکی دارنــد. در نتیجه می توان انتظار داشــت که دیری 
نمی پاید، همین 60 درصد نیاز به ســوخت فسیلی، به چیزی 

کمتر از 10 درصد در جهان تقلیل یابد.
نفت 55 دالری قابل انتظار است؟

در الیحه بودجه امسال دولت پیشنهاد نفت 50 دالری را داده 
بود که ظاهرا با 55 دالر به تصویب رســیده است. بعد از توافق 
وین بین اعضای اوپک، قیمت نفت به بیش از دو برابر نســبت 
به مدت مشابه سال قبل رســید )از 25 دالر به حدود 50 دالر 
به ازای هر بشــکه( اما این روزها شاهد افت قیمت فروش نفت 
برای رسیدن به مرز 45 دالر و کمتر هستیم. در سه ماهه دوم 
سال 201۷ میالدی، بر اساس گزارشی که پایگاه »زیروهدج« 
منتشر کرده، کشور چین، با عنوان بزرگ ترین واردکننده نفت 
در جهان، نزدیک به 5 درصد واردات نفت خود را افزایش داده 
اســت. این پایگاه افزوده که احتماال کشور عربستان به سطح 
مورد توافق خود، بر خالف تعهدات سایر کشورها، پایبند نبوده و 
بیش از سهم خود در بازار می فروشد. شاید همین عوامل به این 
موضوع منجر شده باشد که قیمت نفت کاهش یافته و حتی به 
زیر پیش بینی های مدیران و مسئوالن ما برسد. به طوری که در 
یک ماه و نیم پس از شروع سال 1396، ما هنوز نتوانسته ایم یک 
بشکه نفت را بیش از 55 دالر بفروشیم. البته باید اذعان کرد که 
بستن قیمت نفت حتی در حدود 50 دالر با توجه به وقایعی که 
شرح آن ها در باال رفت، کمی بیش از حد خوش بینانه است که 
سابقه فروش نفت در یک ماه و نیم پس از سال 96، خود گواه این 
موضوع است. به نظر باید با ارائه الیحه ای و بررسی آن در مجلس 
نســبت به اصالح مواردی در بودجه 96 اقدام کرد؛ حاال که از 
ابتدای سال خیلی نگذشته و هنوز برای جبران کمبود بودجه 

احتمالی پایان سال، دیر نشده است.

این روزها روند کاهش قیمت نفت ادامه دار شده است

نفتی که نان و آب نمی شود
   آیا قیمت نفت در الیحه بودجه و بودجه مصوب خوش بینانه است؟

کاهش قیمت پراید با اصالح 
قانون مالیات

از زمانی که )شهریور 93( پادشاه قبلی عربستان، ملک عبد ا...، به خیال واهی به زانو درآوردن اقتصاد 
ایران تصمیم گرفت با عرضه بیش از حد نفت به بازار قیمت آن را بشکند، تا کنون که قیمت نفت در حدود 
45 دالر ثبات پیدا کرده است، قیمت نفت بیش از 60 دالر به ازای هر بشکه کم شده است. اما ملک عبدا... نمی دانست 
که با این کار نه تنها نمی تواند ایران را زمین گیر کند بلکه همین اقدام می تواند تیر خالصی برای اقتصاد متکی به نفت 

خود باشد. حاال می بینیم که وام داران آن تاج و تخت چگونه در حل مشکالت اقتصادی خود انگشت به دهان مانده اند.

علیرضا 
مظاهری
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يادداشت
برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی در بلگراد

به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، والدان ووکوساویچ وزیر فرهنگ و 
رسانه صربستان، در بازدید از نمایشگاه آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، برای 

برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی در صربستان اعالم آمادگی کرد.

عکس روز

خبر

سینمای جهان

حجت االســالم علی اکبر صافی در اختتامیه دومین المپیاد 
علمی مبلغان زباندان اظهار داشــت: بخــش آموزش دفتر 
تبلیغات اسالمی به 3 قسمت مؤسسه آموزش عالی مجتهده 
امین، دانشگاه عالمه مجلسی و مرکز آموزش زبان های خارجی 

تقسیم شده است.
وی افزود: 7 دوره تخصصی سطح 3 در چهار گرایش شیعه در 
مراکز تخصصی حوزه علمیه قم، برگزار و 13دوره کارشناسی 
ارشد در تعامل با دانشــگاه قرآن و حدیث که 10دوره برای 
آقایان و 3 دوره برای بانوان تشــکیل شــده است؛ یک دوره 
کارشناسی ارشــد نیز در تعامل با دانشگاه باقرالعلوم صورت 

گرفته و در مجموع 21 دوره حدود 215 نفر از طالب تربیت 
شده اند.

رییس مؤسســه آموزش عالــی عالمه مجلســی اصفهان 
خاطرنشــان کرد: طی مجموعه فعالیت هایی، آموزش زبان 
خارجی شکل گرفته است و 221 نفر در حال تحصیل 6 زبان 
روز دنیا در زبان های اسپانیایی، چینی، فرانسوی، عربی، آلمانی 
و انگلیسی هستند. مؤسسه آموزش عالی مجتهده امین از سال 
71 در دوره های حوزوی خواهران در دفتر تبلیغات اسالمی 
شکل گرفته و یک هزار و 275 طلبه ورودی خواهر داشته ایم.

وی تصریح کرد: از سال 83 که مرکز مدیریت حوزه خواهران، 

مؤسســه مجتهده امین را به رسمیت شــناخت و دوره های 
رسمی برگزار کرد، این طالب وارد سیکل سطح 2 و کارشناسی 

شده اند و تاکنون 450 فارغ التحصیل رسمی سطح 2 داریم.
صافی بیان کرد: از ســال 87 دوره های ســطح 3 و 4 در این 
مؤسسه شکل گرفته و از آن سال بنا بر سیاست های راهبردی 
دفتر تبلیغات اسالمی، دوره های ســطح 2 برگزار نشده و به 
مؤسسه آموزش عالی مجتهده امین تبدیل شده است. از سال 
87 تا کنون بیست دوره ســطح 3  و دو دوره سطح 4 تشکیل 

شده است که این بیست دوره در 8 گرایش درس خوانده اند.
وی گفت: 265 نفــر در این 2 دوره در حــال تحصیل بوده و 
فارغ التحصیل شــده اند و در مجموع با طالب دانشگاه عالمه 
مجلسی، 480 طلبه متخصص را دفتر تبلیغات تربیت کرده 
است. واحد زبان مجتهده امین حرف برای گفتن بسیار دارد 

و 125 نفر از خواهران در این واحد در حال تحصیل هستند.
رییس مؤسسه آموزش عالی عالمه مجلسی اصفهان با بیان 
اینکه در سال 95 پردیس شعبه دانشــگاه باقرالعلوم افتتاح 
شد، اظهار داشت: حدود 60 پایان نامه سطح 3 و حدود 384 
پایان نامه سطح 2 به ثبت رسیده، در جوایز المپیاد نیز برای 
برگزیدگان نفر نخست معادل 3 سکه، نفر دوم معادل 2سکه، 
نفر سوم معادل یک سکه، نفر چهارم 600 هزار تومان و به نفر 
پنجم 500 هزار تومان به همراه تندیس و گواهی اهدا می شود.

وی افزود: مزیت نخست، اهدای تندیس و جوایز ارزنده بوده 
و به همه برگزیده شدگان در مصاحبه گواهینامه، لوح تقدیر 
و کارت هدیه داده می شود. به ســازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی برنامه ای ارائه شــده تا نفرات برتر برای استخدام در 
این ســازمان گزینش شــوند، برای افراد برگزیده، در مرکز 
زبان های خارجی حوزه علمیه قم، امکان تدریس نیز در نظر 

گرفته شده است.
به گزارش تســنیم، در بخش زبان عربی محمد باقری اسدی 
از زنجان، مجید یحیایی از شــاهرود، محمد ابراهیم اخوان از 
دردشت، اصغر کدخدایی از اصفهان و حمیدرضا غریب رضا از 

اهواز به عنوان برگزیده انتخاب شدند.
به عنــوان برگزیدگان زبان انگلیســی، مصطفی رســتار از 
کرمانشاه، سید مهدی یار احمدیان از اصفهان، احسان احمدی 
از تهران، محمد تاجیک از شهرری و سید محمد حسینی راغب 

از البرز معرفی شدند.

ريیس مؤسسه آموزش عالی عالمه مجلسی اصفهان مطرح کرد:

تربیت ۲۲۱ طلبه در ۶ زبان روز دنیا

 رضا کیانیان و آتنه فقیه نصیری در فصل دوم ســریال »شهرزاد«
 به کارگردانی حسن فتحی ایفای نقش می کنند.

در مشارکت با هالیوود؛

پای ترکیه به تولید فیلم 
»مولوی« باز شد

در تازه ترین خبرها مشخص شد که ترکیه در ساخت فیلمی 
درباره مولوی، شاعر پارسی زبان، با هالیوود مشارکت می کند 
و این در حالی است که سینمای ایران نقشی در این پروژه 

ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری آناتولی ترکیه در خبری 
به نقل از گونش چلیک جان، تهیه کننــده ترکیه ای که 
به تازگی فیلم تاریخی »افسر عثمانی« را با همکاری هالیوود 
ساخته و اکران کرده است، آورده که ترکیه درصدد ساخت 
فیلمی درباره مولوی است. در این خبر گونش چلیک جان 
گفته اســت: از حاال برای انجام پروژه های تازه با هالیوود 
آســتین باال زده ایم و در حال حاضر پروژه داستان زندگی 
حضرت موالنا کلید خورده است که نوشتن سناریوی آن 
تقریبا از یک سال و نیم پیش آغاز شده بود. وی افزوده است: 
نویســنده این فیلمنامه »دیوید فرانزونی« است که فیلم 
»گالدیاتور« را در کارنامه خود دارد. مدت زیادی اســت با 
او روی زندگی موالنا کار می کنیم و در سفری که به ترکیه 

داشت، به قونیه نیز رفتیم.
ترکیه در حالی از مشارکت در ساخت فیلم زندگی مولوی، 
شاعر ایرانی، خبر می دهد که پیش از این رسانه های خارجی 
از ساخت این فیلم خبر داده بودند ولی اشاره ای به مشارکت 

ترکیه نشده بود.
فرانزونی پیش از این گفته بود که دالیل زیادی برای ساخت 
چنین فیلمی وجود دارد. وی اشاره کرده بود فکر می کنم یک 
دنیای دیگر وجود دارد که الزم است درباره اش حرف بزنیم. 
رومی در آمریکا نیز بسیار محبوب اســت؛ باید به او چهره 

بدهیم و داستان زندگی اش را روایت کنیم.
فرانزونی و استفن جوئل براون تهیه کننده گفته  بودند دوست 
دارند لئوناردو دی کاپریو در نقش رومی جلوی دوربین برود 
و رابرت داونی جونیور نیز در نقش شمس تبریزی بازی کند.
این فیلم در حالی با مشارکت هالیوود و ترکیه ساخته می شود 
که هیچ ردپایی از ایران در این پروژه دیده نمی شود و طبق 
روال همیشگی، پس از ساخته شدن و اکران فیلم باید منتظر 

واکنش های مدیران سینمایی و سینماگران بود!

نمایى از فصل دوم سریال »شهرزاد«

رقابت با کشورهای بزرگ؛

 فیلم ایرانى، »روز انیمیشن« 
فستیوال کن را افتتاح مى کند

فیلم سینمایی »رهایی از بهشت« به کارگردانی علی نوری اسکویی 
به عنوان فیلم افتتاحیه بخش رقابتی »روز انیمیشن« جشنواره فیلم 
کن انتخاب شد. »رهایی از بهشت«،  نخستین فیلم سینمایی انیمیشن 
ایرانی است که عالوه بر حضور در بازار کن به یکی از بخش های رقابتی 
جشــنواره کن راه می یابد و با فیلم هایی از ژاپن، کره و فرانسه رقابت 
می کند.داستان فیلم در کشــوری در حال جنگ می گذرد که یک 
نویسنده زن و آموزگار باید با دو تن از دانش آموزان در سفری که زندگی 

را تغییر می دهد همراه باشند.

تسنیم: ريیس مؤسسه آموزش عالی عالمه مجلسی اصفهان گفت: در مجموع فعالیت های ۳ مؤسسه 
آموزشی که زير نظر دفتر تبلیغات اسالمی کار می کنند ۲۲۱ طلبه مسلط به ۶ زبان دنیا تربیت شده اند.

در دومیــن روز از برگزاری نمایشــگاه بین المللی 
کتاب تهران، رضا صالحــی امیری، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به همراه سید عباس صالحی، معاون 
فرهنگی وزارت ارشاد، از غرفه های نشر نی، بنگاه 
ترجمه پارسه، اسرا، افراز، موسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینی)ره(، قومس، شهید کاظمی، انتشارات 
امیر کبیر و... بازدید کرد و جویای مشکالت آنها شد.

صالحی امیری در جمع خبرنــگاران درخصوص 
قاچاق کتاب گفت: در این زمینه معاونت فرهنگی 
با هماهنگی اتحادیه و نیروی انتظامی و قوه قضائیه 
اقدامات موثــری را انجام داده اند و خوشــبختانه 
پیشگیری های الزم در مبارزه با قاچاق کتاب انجام 
شده و این کار کاهش یافته است. نیروی انتظامی 
طی برخوردی ســریع و قاطع، بــا جریان قاچاق 
کتاب مبارزه کرده است. مبارزه با قاچاق از اصول 
ماســت و اجازه نمی دهیم افراد سودجو این مسیر 

را دنبال کنند.
او درخصوص واگذاری نمایشگاه به اتحادیه ناشران 
باتوجه به اینکه در دولــت یازدهم اتفاق افتاده و با 
تغییر دولت نباید دچار اشکال شود نیز گفت: من از 
گذشته عضو شورای سیاست گذاری نمایشگاه بودم. 

یکی از سیاست های اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سپردن مسئولیت به صنوف بوده است و 
وزارت ارشاد سه مسئولیت اصلی سیاست گذاری، 
حمایت و نظارت را پیگیری کــرده و به دنبال این 
است که تصدی امور را به صنوف تخصصی واگذار 

کند.
او با بیــان اینکه معاونت فرهنگی وزارت ارشــاد و 
موسسه نمایشــگاه ها در این راه قدم گذاشته اند، 
گفت: این مســئله به نفع مردم و نمایشگاه است. 
کسی که مســئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد را به 
عهده می گیرد، باید به این اصل باور داشــته باشد 

که مردم بیشتر از همگان دلسوز فرهنگ هستند.
او افــزود: بنای ما تقویت صنوف بــه لحاظ مادی، 
حقوقی و معنوی اســت. اتحادیه ناشــران قدمت 
طوالنی دارد و باید به آنها اعتماد و مسئولیت اجرایی 
را به آنها واگذار کنیم. ما سعی کردیم مشکالت را از 

سر راه آنها برداریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره تعطیلی برخی از 
انتشاراتی ها نیز گفت: ما منکر وجود مشکالت برای 
جامعه نشر نیستیم، گسترش بی رویه نشر و کاهش 
کتاب فروشی به مصلحت نیست. بین تالیف، نشر و 

چاپ،  توزیع و مصرف باید تعادلــی به وجود آید و 
رشد بی رویه ناشران متوقف شــود و ناشران مورد 

حمایت قرار گیرند.
او همچنین گفت: دولت گام هــای موثری را برای 
حمایت از ناشران برداشته است. دو مسئله بیمه و 
مالیات ناشران را اذیت می کرد و برای این موضوع 
دو تفاهم نامه امضا کردیم که هفته جاری منتشر 
خواهد شــد. صالحی امیری دربــاره بازدید مقام 
معظم رهبری از نمایشگاه کتاب نیز گفت: آرزوی 
بزرگ فعاالن نشر و نمایشــگاه این است که دیدار 
مقام معظم رهبری اتفاق بیفتد. ما به صورت کتبی 
و شــفاهی این تقاضای ناشــران را اعالم کرده ایم 
و امیدوارم شــاهد حضور پر برکت ایشــان باشیم 
که حضور ایشــان منشــأ فیض و برکت برای نشر 

خواهد بود.

اینستاگردی

کیک تولد جالب آتیال پسیانى 
آتیال پسیانی با انتشار عکسی از تولد 60 سالگی اش در اینستاگرام، 

هوادارانش را در شادی خود شریک کرد.

مدیر روابط عمومی کانون فرهنگی زیتون 
و دبیر گردهمایی »مجمع دوستداران امام 
حسین)ع(« از رونمایی دانشنامه اینترنتی 
امام حسین)ع( برای نخستین بار در فضای 

مجازی خبر داد.
محمدحســین مظاهری، دبیــر برگزاری 
گردهمایــی »مجمــع دوســتداران امام 
حســین)ع(«، در گفت وگــو بــا خبرنگار 

فرهنگی باشــگاه خبرنگاران پویا،با اشاره 
به اینکه رونمایی از دانشنامه اینترنتی امام 
حسین)ع( برای نخستین بار در گردهمایی 
مجمع دوستداران امام حسین)ع( صورت 
گرفت، گفــت: تاکنون در فضــای مجازی 
دانشــنامه ای درباره امام حسین)ع( تولید 

نشده بود.
وی ادامــه داد: دانشــنامه تخصصی امام 

حســین)ع(، با هدف ایجاد دانشــنامه ای 
جامع و مستند در بستر وب با پوشش همه 
موضوعات مرتبط با فرهنگ حسینی فعالیت 

خواهد کرد. 
مظاهری همچنین افزود: دانشنامه ها منابع 
مرجعی هســتند که در گام های نخســت 
 برای فعالیت های پژوهشی الزم است از آنها 

استفاده کرد.
دبیــر گردهمایی مجمع دوســتداران امام 
حسین)ع( با اشــاره به تالش های صورت 
گرفته بــرای ترجمه دانشــنامه اینترنتی 

امام حســین)ع(  به زبان های انگلیســی و 
عربی، یادآور شــد: این دانشــنامه به زبان 
فارســی اســت و حــدود 500 مدخل از 
جمله »زندگی نامه، جغرافیــا، هنر، تاریخ، 
 ادیان، مفاهیــم، اماکــن و ...« در آن قرار 

گرفته است.
گردهمایــی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
مجمــع دوســتداران امام حســین)ع(، 
چهاردهــم و پانزدهم اردیبهشــت ماه در 
 محــل کانــون فرهنگــی زیتــون برگزار 

شد.

دبیر گردهمايی »مجمع دوستداران امام حسین)ع(«:

نخستین دانشنامه اینترنتى امام حسین)ع( رونمایى شد

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی 
تجدید فراخوان نخست شماره 43/95/۶ 

اداره کل راه آهن اصفهان

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزيابی کیفی پیمانکاران 
واجد شرايط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح زير اقدام نمايد.

۱- شرح مختصر موضوع تجديدمناقصه: انجام عملیات نگهداری و ترمیم فضای سبز
۲- مدت و محل انجام کار: دو سال شمسی در ايستگاه های اصفهان، کاشان، بادرود، حسن آباد، ديزيچه، آبنیل، سیستان و اسپیدان

*داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه ۶ خدمات فضای ســبز و صالحیت ايمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت )مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.

۳- مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرايند ارجاع کار سه ماه می باشــد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه ديگر قابل تمديد 
می باشد.

4- مهلت و محل دريافت اسناد استعالم ارزيابی کیفی: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ 9۶/۲/۱8 با در دست داشتن معرفی نامه 
کتبی به نشانی اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ايستگاه راه آهن- امور قراردادها

5- مهلت و محل تحويل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت ۱۳ روز دوشنبه مورخ 9۶/۳/۱ به نشانی دبیرخانه امور اداری.
۶- هزينه اسناد: مبلغ )۳00/000( ريال

 7- دريافت اســناد ارزيابی از طريق پايــگاه ملی اطالع رســانی مناقصات HTTP://IETS.MPORG.IR و ســامانه ســتاد
 HTTP://SETADIRAN.IR

8- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*پس از انجام  ارزيابی کیفی، از پیمانکاران دارای صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه 

دعوت بعمل خواهد آمد.
م الف : ۳9۲58

وزير ارشاد در بازديد از نمايشگاه کتاب:نوبت دوم

رشد بى رویه ناشران به مصلحت نیست

نقاشــی خط، یک شــیوه مدرن از تلفیق نقاشی و 
خوشنویسی معاصر ایرانی اســت که رفته رفته در 
میان نقاشان و خطاطان جایگاه خود را یافته و اکنون 

به عنوان یک هنر معاصر به حساب می آید. 
ریشه های این هنر را می توان در شیوه های تفننی 
خوشنویسی ایرانی مانند خط توأمان، خط مسلسل، 
طغرا و مانند آنها مشاهده کرد. هنرمندان این رشته 
را خوشنویســانی می دانند که بر بوم نقاشی خط 

می نویسند.
نمایشــگاه خوشنویســی و خــوش نــگاره های 
سیدکمال الدین علوی، امروز ســاعت 17 افتتاح 
می شود و عالقه مندان برای بازدید از آن می توانند 
تا چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه صبح ها ساعت 9 
تا 12 و بعد از ظهر ســاعت 16 تا 19  به نقش خانه 
 حوزه هنــری، واقــع در خیابان آمــادگاه مراجعه 

کنند.

تا ۲0 ارديبهشت ماه برگزار می شود؛

نمایشگاه خوش نگاره های سیدکمال الدین علوی در نقش خانه

نمایشگاهی از خط نگاره های ابوالفضل آقایی در 
نگارخانه صفوی برگزار می شود.

به گزارش ایمنا، آثاری از خط نگاره های ابوالفضل 
آقایی  با عنوان »خط و نقش« در نگارخانه صفوی 
نمایش داده می شــود. ابوالفضــل آقایی متولد 
1350 و دارای مدرک کارشناســی ارشد نقاشی 
است. او از هنرمندانی اســت که ضمن تدریس، 
در حوزه گرافیک فعالیت داشته و مدتی است در 

حیطه خط نگاره و نقاشی خط فعالیت می کند.
نمایشــگاه »خط و نقش« دیروز افتتاح شــد و 
عالقه مندان بــرای بازدیــد از این نمایشــگاه 
می توانند تا 5 خردادماه صبح ها ســاعت 10 تا 
13 و بعدازظهرها ســاعت 17 تا 21 به نگارخانه 
صفــوی، واقع در خیابــان خاقانــی، حدفاصل 
 خواجه پطروس و وحید، نبش کوچه 31 مراجعه

 کنند.

تا 5 خرداد برگزار می شود؛

نمایشگاه خط و نقش در نگارخانه صفوی

گروه »تهران دابشو« به سرپرستی هومن خیاط، 19 
و 20 اردیبهشت ماه در ســالن آمفی تئاتر مجتمع 
فرهنگی هنری فرشچیان به اجرای برنامه می پردازد.

اگر مشتاق هســتید بدانید »دابشــو« چیست باید 
بگویم ترکیبــی از دوبله و اجراســت. هومن خیاط، 
مبدع ایــن نوع اجراســت و در این بــاره می گوید: 
»نزدیک به 2 سال است که دابشو را راه اندازی کرده 
ایم و مبتکــر و بنیان گذار این طرح، هــم در ایران و 
هم در دنیا بوده ایم. حتی اسم دابشو را هم خودمان 
برای این کار انتخاب کردیم.«حــاال که در این باره 
بیشتر می دانید،  خبر اجرای گروه »تهران دابشو« به 
سرپرستی هومن خیاط در اصفهان شاید برای شما 
جالب تر باشد. این گروه قرار است دوبله دو انیمیشن 
»پرندگان خشــمگین« و »هتل ترانسیلوانیا« را در 
سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان 

به سبک »دابشو« اجرا کنند.

۱9 و ۲0 ارديبهشت ماه انجام می شود؛

اجرای »تهران دابشو« در اصفهان

در شهر
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G رونمایی مرسدس بنز از دو نسخه  جدید کالس
یکی از جذاب ترین خودروهای شاسی بلند مرسدس بنز، به صورت تولید محدود 
در دو مدل عرضه می شــود. این خودروهای کالس G، توسط دپارتمان دیزاینو 

 فناوری شناسایی صورت آماده شده اند.
جایگزین پاسپورت می شود

استرالیا نخستین کشوری خواهد بود که فناوری شناسایی صورت 
را جایگزین پاسپورت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، استرالیا نخستین 
کشــوری خواهدبود که فناوری شناســایی صورت را جایگزین 

پاسپورت می کند.
این فناوری در استرالیا »سیستم نامحسوس مسافران« نام گرفته و 
فرآیند اسکن مشخصات مسافر در آن سریع تر انجام می شود. هدف 
از به کارگیری این سیستم نیز آن است که پروازهای بین المللی هم 

مانند پروازهای داخلی سریع تر و راحت تر انجام شوند.
البته باید ابزارها و اقدامات امنیت اطالعاتی مخصوصی برای این 
سیستم شکل گیرد. برنامه استفاده از این سیستم در جوالی امسال 
آغاز می شــود و تا ۲۰۱۹ میالدی در تمام فرودگاه های استرالیا 

اجرا خواهد شد.

 حل مشکل حواس پرتی رانندگان
 با یک فناوری

محققان انگلیســی یک 
دستگاه مســدود کننده 
سیگنال موبایل ساخته اند 
که از حواس پرتی کاربران 
هنگام رانندگی جلوگیری 

می کند.
هدف از ســاخت دستگاه 
مســدود کننده سیگنال 
موبایــل جلوگیــری از 
گسترش اپیدمی اســتفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی است. 
جالب آنکه هدف این فناوری به طور مشــخص افرادی اســت که 
نمی توانند در برابر وسوســه کنترل هر پیامــک یا تماس صوتی 

مقاومت کنند!
 Signal Sheild به هرحال شرکت نیسان، دستگاهی ساخته که
نام دارد و با فنــاوری مربوط به قرن نوزدهم راه حلی ســاده برای 

مشکل استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی فراهم می کند.
درحقیقت  دستگاه مسدود کننده سیگنال موبایل، یک جا موبایلی 
در دسته صندلی راننده است. این بخش هرگونه سیگنال بلوتوث و 

وای فای را نیز قطع می کند.
شــیوه کارکرد آن نیز برپایه اصول »قفس فارادی« است که ۱۸۰ 
سال قبل توسط» سرمایکل فارادی« اختراع شد. این قفس محیط 
بسته ای است که با کمک مواد رسانا مانند توری آهنی حوزه های 

الکترومغناطیسی را مسدود می کند.
هنگامی که دستگاه الکترونیکی مانند تلفن هوشمند درون قفس 
قرار داده می شود، هرگونه سیگنال ورودی در اطراف قفس مختل 

می شود.
شرکت نیسان نمونه Signal Sheild را در انگلیس ساخته و در 
خودروهای اسپرت Juke به کار می رود. پیش بینی می شود این 
دستگاه به یکی از آپشن های خرید خودرو تبدیل شود تا میلیون ها 

نفر بتوانند آن را انتخاب و استفاده کنند.  

پیش از این شــاهد محصوالتی از مایکروسافت بودیم که با 
هدف خلق ابزارهایی جدید طراحی و روانه بازار می شد، اما 
این بار با یک لپ تاپ مشابه آنچه که تاکنون دیده ایم روبه رو 
هستیم، یک نمونه عالی و با کیفیت که به لطف متریالی نام 
آشــنا به نام آلومینیوم واقعا خوب طراحی شده و وزنی در 

حدود ۱/4 کیلوگرم دارد!
با هم نگاهی به مشخصات ظاهری و ایده های به کار گرفته 
شــده در این محصول تازه وارد خواهیم انداخت و در ادامه 
 زمــان ورود به بازار و قیمــت نهایی آن را مــرور می کنیم.

 با ما همراه باشید:
SURFACE LAPTOP شروع خوب با

نکته مهمی که قبل از هر تســتی روی این لپ تاپ به چشم 
می آید این است که باید بدانید مانند لپ تاپ های اپل برای 
باز کردن این لپ تاپ تنها یک دست کافی است؛ یعنی نیازی 
 به نگاه داشــتن قسمت پایینی نیســت تا بتوانید مانیتور را 
روبه روی صورتتان باز کنید و این در همان دید اول احساس 

بسیار خوبی را به کاربر القا می کند!
نکته بعدی که در قدم بعدی به چشم کاربر می آید استفاده از 
متریالی به نام alcantara به عنوان صفحه کناری و کیبورد 

اســت که نوعی چرم مصنوعی به حساب می آید که گرمای 
خوبی را حتی در سرما به دستان شما حین استفاده از کیبورد 
خواهد داد. نکته ای که نباید از قلم بیفتد اینکه این متریال یا 
بهتر بگوییم الیاف تاکنون در صنعت اتومبیل سازی مخصوصا 
در ایتالیا در اتاق اتومبیل ها مورد استفاده قرار می گرفته و 
نکته ای که ذهن ما را به خودش مشغول کرده این است که 
در صورتی که مایعی به صورت اتفاقی روی این سطح بریزد 
چه تاثیری خواهد داشــت! آیا تمیز کردن این سطح با این 

متریال کار ساده ای است؟
گویا با توجه به قابلیت عبور صدا در الیاف آلکاترا، اسپیکرهای 
دستگاه در زیر کیبورد قرار گرفته و شــاهد جایگاهی ویژه 

برای اسپیکر در Surface Laptop نیستیم!
 SURFACE مشخصات فنی و زمان ورود به بازار

LAPTOP
طبق وعده مایکروســافت قرار اســت از ۱۱ خرداد شاهد 
ورود رســمی Surface Laptop ها به بازار باشیم. نمونه 
۹۹۹ دالری این دســتگاه با مشخصاتی مثل: آخرین نسخه 
 ۱۲۸GB 4 وGB رم به میزان ،Core i5 از پردازنده اینتل
هارد SSD، روانه بازار خواهد شد. )نمونه Core i7 نیز از این 

دستگاه روانه بازار خواهد شد که با نام Ci7 خطاب می شود.( 
صفحه نمایش ۱3/5 اینچی این دســتگاه با طراحی جدید، 
PixelSense نامیده شــده و از رزولوشن ۲۲5۶*۱5۰4 
 Surface بهره می برد کــه از قابلیت لمس و همچنیــن
Pen یا همان قلم سرفیس نیز پشــتیبانی می کند. نسبت 
 تصاویر مانیتــور ۲-3بوده و کامال شــبیه به صفحه نمایش

 Surface Pro 4 و Surface Book است.
بدون شک مثل تمامی لپ تاپ های ویندوزی، کار کردن با 
این ابزار ها به صورت لمسی کار بسیار سختی است و احساس 
تلو تلو خوردن را در دستگاه و همچنین به کاربر القا می کند، 
اما با بدنه آلومینیومی طراحی شــده در این نمونه، احتماال 
مشکل کمتری خواهیم داشت. مایکروسافت به لطف طراحی 
خوب و جابه جا کردن آنتن هــای Wi-Fi و بلوتوث، پس از 
بسته شــدن، مانیتور را خیلی شــیک بدون هیچ الستیک 

اضافی دقیقا روی کیبورد می خواباند.
 Surface connector در قسمت سمت راست شــاهد
هستیم که برای تامین برق دستگاه تعبیه شده و در قسمت 
راست شــاهد حضور پورت USB، mini DisplayPort و 
جک هدفون هســتیم. متاســفانه در این لپ تاپ خبری از 
USB-C تازه وارد نیست و این برای یک لپ تاپ سطح باال 

مثل Surface Laptop واقعا ناامید کننده است!
SURFACE LAPTOP بررسی عمر باتری 

مایکروسافت ادعا می کند که در زمان استندبای )زمانی که 
دستگاه هیچ کاری انجام نمی دهد ولی روشن است( مصرف 
باتری این لپ تاپ دقیقا صفر است و شما هیچ شارژی را از 
دست نخواهید داد! در ادامه باید گفت که اکنون و روی کاغذ 
ادعای این کمپانی مبنی بر ۱4/5 ساعت استفاده مداوم از این 

لپ تاپ با باتری با شارژ کامل است، البته با ویندوز ۱۰ اس!
نکته ای کــه نبایــد از قلم بیفتــد اینکه سیســتم عامل 
 پیش فــرض Surface Laptop وینــدوز جدیدی با نام
 Windows 10 S اســت و ایــن ویندوز تنهــا می تواند 
برنامه هایی را اجرا کند که از Windows Store  روی این 
دستگاه نصب شوند! مثال اگر قصد نصب کردن مرورگر کروم 
را روی Surface Laptop داشته باشید باید صبر کنید تا 

گوگل این اپ را در Windows Store قرار دهد!
البته راه چاره نیز دارید! تنها بــا پرداخت 4۹ دالر خواهید 
 Windows 10 Pro توانســت ویندوز ۱۰ اس را به نسخه
ارتقا داده و این محدودیت را پشت سر بگذارید! نکته دیگری 
که باید ذکر شود اینکه کاربرانی که به همین زودی این لپ 
تاپ را خریداری کنند خواهد توانست از Office 365 نیز 

برای یک سال به صورت رایگان استفاده کنند.
خوشبختانه ظاهر این لپ تاپ رضایت بسیاری از منتقدان 
را در پی داشته و می تواند حتما شــما را نیز راضی کند و به 
خاطر داشته باشید که بابت مشکالت ویندوزی نصب شده 
روی این دستگاه نگران نباشید. طبق معمول پیش از رسیدن 
این دستگاه به بازار ایران، این مشکالت توسط انبوه کاربران 

کاربلد حل و فصل خواهد شد.

علم پژوهی

 سفر به یک ستاره
 ۶۹ سال زمان می برد

دانشــمندان برآورد می کنند که رسیدن به ستاره ای 
 دیگر در ســریع ترین زمــان ممکن ۶۹ ســال زمان 

می برد، اما چگونه؟
اگر به آسمان نگاه کنید ســتارگان زیادی را می بینید 
و ممکن اســت تصور کنید که رسیدن به نزدیک ترین 
ستاره همانند خورشــید کار چندان دشواری نباشد، 
اما این کار آنقدرها هم ساده نبوده و به سرعت صورت 

نمی گیرد.
رنه هلر، از انستیتو تحقیقات منظومه شمسی ماکس 
پالنک آلمان می گوید: این امکان وجــود دارد که به 
Sirius برســیم. Sirius درخشــان ترین ستاره در 
آسمان شب زمین است، اما نکته اینجاست که تحقق 

این رویداد ۶۹ سال به طول می انجامد.
در عین حال باید به این واقعیت هم اشاره کرد که فاصله 
ما تا Sirius تقریبا دو برابر فاصلــه ما با نزدیک ترین 
ستارگان در سیســتم Alpha Centauri است که 
برای رسیدن به آن چیزی در حدود ۹۰ سال به طول 

می انجامد.
در همین حال خبر می رســد شــرکتی خصوصی به 
نام Breakthrough Starshot در تالش اســت 
 Alpha Centauri ریزکاوشگری را راهی سیســتم

کند تا کشفیاتی درخصوص سیارات آن انجام دهد.
رســیدن به این نقطه از کیهان داستان عجیب خود را 
دارد. برآوردهای قبلی این شرکت نشان می دهد این 
سفر حدود ۲۰ سال به طول می انجامد؛ البته اگر این 
سفر با ســرعتی درحدود یک پنجم سرعت نور انجام 
شــود،اما نکته مهم اینجاســت که در چنین سفری، 
مالقات ستاره تنها در چند ثانیه بوده و خبری از توقف 
نخواهد بود. به بیان دیگر باید راهی یافت که ســرعت 
فضاپیما کم شده تا در منطقه مورد نظر بتواند رصدهای 

الزم را انجام دهد.

فناورانه

نگاهی نزدیک تر به Surface Laptop؛

یک خوشتیپ جدید از مایکروسافت

 چند روز پیش شاهد رویداد خبری جدیدی از سوی مایکروسافت در نیویورک بودیم که طی آن این کمپانی به 
معرفی اولین لپ تاپ واقعی که شبیه به سایر لپ تاپ های بازار است و همچنین معرفی ویندوز ۱۰ اس پرداخت!

ابالغ وقت رسیدگی
2/327 - 85/96 ش 1 - 1396/2/12 خواهــان: خانــم فلورا علیــزاده مقدم فرزند 
محمدحسین ساکن انارک شهرک شهید رجایی کوچه ثامن الحجج پالک 22 خوانده: 
آقای مهدی ترغو به نشــانی مجهول المکان خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده 
فوق الذکر دائر بر مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه رسید بانکی مورخ 95/5/10 
هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه به این دفتر واصل و پس از ثبت به کالسه فوق و 
جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/3/27 ساعت 
15/30 عصر و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به 
شورا مراجعه و در وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه شورا حضور یابد واال شورا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 65 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

نائین )مجتمع شماره یک(
ابالغ وقت رسیدگی

2/328 - 86/96 ش 1 - 1396/2/12 خواهــان: خانــم فلورا علیــزاده مقدم فرزند 
محمدحسین ساکن انارک شهرک شهید رجایی کوچه ثامن الحجج پالک 22 خوانده: 
آقای علیرضا فتوحی فرزند شــنبه به نشــانی مجهول المکان خواهان دادخواستی 
به طرفیت خوانده فوق الذکر دائــر بر مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه رســید 
بانکی از تاریخ 95/7/28 لغایت 95/10/12 هزینه دادرســی خســارت تاخیر تادیه 
به این دفتر واصل و پس از ثبت به کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی و تعیین 
وقت رســیدگی برای روز شنبه مورخ 96/3/27 ســاعت 15/30 عصر و با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه 
های عمومی وانقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا نامبرده جهت اخذ نســخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورا مراجعه و 
در وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه شورا حضور یابد واال شورا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 66 شــعبه اول حقوقی شورای حل اختالف نائین )مجتمع 

شماره یک(
تحدید حدود اختصاصی

2/329 شماره صادره: 43/362055 -96/2/13 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ســاختمان پالک شــماره 31/9674 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام علی زائری اصفهانی فرزند محمدعلی در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
پنجشنبه مورخ 96/03/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 

4146 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
ابالغ اخطاریه

پرونــده:  شــماره   96101137284000037 نامــه:  شــماره   2 /330
9509983728400439 شــماره بایگانــی شــعبه: 950478 نظــر بــه اینکــه در 
پرونده کالســه 950478 بازپرســی دادســرای نائین آقای داود بنویدی به اتهام 
انشــعاب غیرمجاز آب توهین بــه مامور آبفــار از جانب این مرجــع تحت تعقیب 
بوده و ابالغ احضاریه نیز بواســطه مشــخص نبــودن محل اقامت ایشــان ممکن 
نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه اول بازپرســی دادســرای 
عمومی و انقالب نائین حاضر و از اتهام انتســابی دفاع نمایــد. نتیجه عدم حضور 
 اتخاذ تصمیــم قانونی خواهــد بود. م الــف: 60 بازپرســی دادســرای عمومی و 

انقالب نائین

ابالغ وقت ر سیدگی
2/331 شماره نامه: 9610113747700045 شماره پرونده: 9309985478900230 
 شماره بایگانی شعبه: 940027 در پرونده کالسه 940027 این دادسرا متهم بهروز 
شه بخش متهم است به معاونت در جعل مفادی با توجه به معلوم نبودن محل اقامت 
متهم و اینکه وقت رسیدگی پرونده مذکور برای تاریخ 1396/4/11 ساعت 10 صبح 
روز یکشنبه تعیین گردیده به استناد ماده 115 قانون آیین دادرسی مراتب یک نوبت 
آگهی می گردد تا متهم در تاریخ تعیین شده جهت دفاع از خود در این دادسرا حاضر 
گردد در غیر اینصورت دادســرا مبادرت به صدور رای غیابی می نماید. م الف: 67 

دادستانی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خور و بیابانک
مفاد آرا )نوبت اول(

آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

2/256 شــماره: 1309811-96/2/9  آگهی مفاد آرا قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور 
توسط هیات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده 
و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه 
های کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای 
هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص 
یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند، در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند، اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
1-  رای شماره 139660302021000012 مورخ 96/2/2- آقای رحمت ربی فرزند 
حسین بشماره ملی 1188926500 تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه ملک 
مزروعی تحت پالک شماره 1110 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ به مساحت 1130/40 متر مربع خریداری عادی از 

شاهرخ سلطان اصباح.
2- رای شماره 139660302021000013 مورخ 96/02/02 – آقای جعفر رحمتی 
زاده ذاقلی بشماره ملی 4609584476 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی قسمتی 
از مزعه ذاقلین 109 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 164/19 
متر مربع خریداری رسمی از خانم عصمت رحمتی زاده. م الف:54 فدائی رئیس اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره. تاریخ انتشار نوبت اول:1396/02/16 تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1396/02/31
تحدید حدود اختصاصی

2/333 شماره صادره: 1396/43/362027 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
فروشگاه و گارگاه شیرینی پزی و فوقانی مسکونی پالک شماره 18/8820 مجزی 
شــده از پالک 18/3865 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده 
ثبتی به نام سید موســی میرافضلی فرزند عبدالرضا در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 
96/03/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 4240 حیدری 

رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/334 شماره صادره: 1396/42/362183 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه  پالک شماره 25/3413 مجزی شــده از پالک 25/566 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم سارا پاریان فرزند علی در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز پنجشنبه مورخ 96/03/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م 

الف: 4242  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/341 آقای محمد رضا ســمائی و خانم زهرا حسینی فرزندان مظفر و سید حسین 
به استناد یک برگ استشــهاد محلي که هویت و امضائ شهود رسما" گواهي شده 
مدعي است که سند مالکیت تمامت ششدانگ یک باب خانه میمه شماره 1354 فرعی 
از 1 اصلی واقع در میمه جزءبخش ثبتی میمه که در صفحات 73 و 358دفاتر 111و 
54 امالک ذیل ثبت 15828و8256 به نام آقای محمد رضا ســمائی و زهرا حسینی 
بالمناصفه  صادر و تسلیم گردیده  به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است 
چون درخواست ســند مالکیت المثني نموده اســت طبق تبصره یک اصالحي ماده 
120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد 

شد. م الف: 4302 ذکاوتمند رئیس ثبت میمه 
ابالغ رای

2/267 کالســه پرونده: 221/95 شــماره دادنامه: 19- 96/1/23 تاریخ رسیدگی: 
95/12/14 مرجع رسیدگی: شعبه 47 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک 
مهر اقتصاد به نشــانی: اصفهان پل آذر ابتدای خ توحید پ3. وکیل: نرگس صادقی 
قهساره به نشــانی: اصفهان چهارباغ باال مجتمع باران طبقه 5 واحد 35. خواندگان: 
آقای حشمت اله استکی اورگانی و آقای احمد اســتکی اورگانی به نشانی: 1- کاوه 
خیابان گلستان کوی شهید پور عابدین شقایق 11 منزل شخصی 2- خ زینبیه عمان 
سامانی کوی یکتا پ 60 )مجهول المکان(.خواسته: محکومیت خواندگان به پرداخت 
مبلغ 96/796/942 ریال قســمتی از یک فقره چک و تاخیر تادیه و هزینه دادرســی. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا در خصوص دعوی بانک 
مهر اقتصاد به طرفیت آقای حشمت اله استکی اورگانی و آقای احمد استکی اورگانی 
به خواســته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 96/796/942 ریال بابت قسمتی 
از یک فقره چک بالمحل عهده بانک تجارت به شــماره 828601 مورخه 94/11/7 و 
خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرســی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه و استحقاق 
خواهان بر مطالبه وجه آن و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی ماده 70 و روزنامه 
کثیراالنتشار در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
اند، لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر میرسد، که به استناد مواد 310 و 
312 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 و 302 و 305 قانون آئین دادرســی 

مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 96/796/942 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 3/384/920 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ صدور چک مورخه 94/11/7 و تا تاریخ اجرا حکم و حق الوکاله وکیل و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید، رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 3155 شــعبه 47 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره سه(
تحدید حدود اختصاصی

2/325 شماره صادره: 1396/43/361000– 1396/2/11 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 8617 فرعی از 18/1199 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام 
حبیب اله مختاری فرزند عبدالمحمد مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 96/03/7 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 4036  حیدری رئیس 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
حصر وراثت

2/326  آقای ســعید ابراهیمی خان آبادی به  شناســنامه شــماره 4351  به شرح 
دادخواست به کالسه 40/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان حســینعلی ابراهیمی خان آبادی به شناسنامه 
شــماره 1 در تاریخ 1396/1/10 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- متقاضــی: ســعید ابراهیمی خان 
آبادی )پســر( 2- علیرضا ابراهیمی خان آبــادی )پســر( 3- حمیدرضا ابراهیمی 
خان آبادی ) پســر( 4- احمد ابراهیمی خان آبادی ) پســر( 5- محمد ابراهیمی خان 
آبادی ) پســر( 6- مهــدی ابراهیمی خان آبادی ) پســر( 7- حبیــب ابراهیمی خان 
 آبادی ) پســر( 8- اختر ابراهیمی خان آبادی ) دختر( 9- زهرا ابراهیمی خان آبادی 
) دختر( 10- فاطمه ابراهیمی خان آبادی ) دختــر( 11- گوهر رحیمی حاجی آبادی 
)همسر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

58 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف نایین)مجتمع شماره یک(  
ابالغ وقت رسیدگی

2 شــماره درخواســت: 9610463637100003 شــماره پرونــده:  /254
9609983637100094 شماره بایگانی شــعبه: 960191 آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهانها: 1- عزت اله عظیمی فرزند قنبرعلــی 2- مرصع عظیمی فرزند ملک محمد 
دادخواستی به طرفیت 1- علیرضا عظیمی 2- محمد عظیمی 3- عطیه عظیمی فرزندان 
ولی اله 4- زهرا مومنی فرزند تقی و بخواسته تقسیم ترکه بانضمام کلیه خسارات 
قانونی تسلیم این دادگاه نموده که به کالســه 960191 ع ثبت و برای روز دو شنبه 
مورخ 1395/3/29 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی 
درج می گردد تا خواندگان مذکور از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
شــود واال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 32 شــعبه اول دادگاه عمومی 

شهرستان خوانسار
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مفاد آرا )نوبت دوم(
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهــان تصرفات مالکانه و بالمعــارض 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 صدورســند 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 1886-1395/01/31 هیأت ســوم  آقاي سیدعباس حسینی به 
شناســنامه شــماره 1346 کدملي 1290478813 صادره خمینی شهر فرزند 
سیدجواد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 193.33 مترمربع 
از پالک شــماره3261فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سیدرضا حســینی که به نامش در جریان 

ثبت می باشد
2.رای شماره 2613-1395/02/11 هیأت دوم خانم صغرا علینقیان الیادراني به 
شناسنامه شماره 38414 کدملي 1280808985 صادره اصفهان   فرزند حسین 
ششدانگ ســاختمان به مســاحت 256/36 مترمربع پالک شماره 4282فرعي 
از12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند 

56339-59/8/13 دفتر 5 اصفهان
3.رای شماره 4598-1395/02/27 هیأت اول آقاي محمدعلي شفیعي علویجه 
به شناسنامه شــماره 130 کدملي 1289359571 صادره اصفهان  فرزند علي 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 83/55 مترمربع پالک شماره 161فرعي از40 
اصلي واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

ابراهیم کیقبادی ازموردثبت صفحه 358 دفتر 170 امالک
4.رای شماره 4599-1395/02/27 هیأت اول آقاي مهدي شیرواني نصر آبادي 
به شناسنامه شــماره 7 کدملي 1290278180 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به مساحت 199.22 مترمربع 
پالک شماره 144 فرعي از13 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 556 دفتر 294 امالک
5.رای شــماره 13118-1395/05/28 هیــأت چهارم خانم مریــم مومني به 
شناسنامه شماره 1927 کدملي 1284756114 صادره اصفهان فرزند رجبعلي 
درششدانگ یکباب خانه به مســاحت 190.75 مترمربع پالک شماره 39 فرعي 
از 12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازســند 

71707-63/12/19 دفترخانه 103 اصفهان
6.رای شماره 12951-1395/05/27 هیأت اول  اقای محسن کدخدائی الیادرانی   
به شناسنامه شــماره 1270287516  کدملي 1270287516  صادره اصفهان 
فرزند حسین  ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 60/41  مترمربع از پالک 
شــماره 7427 فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 65 دفتر 532 امالک
7.رای شماره 16515-1395/06/21 هیأت اول  اقای مرتضی رضائی برزانی  
به شناسنامه شماره 59  کدملي  1290298173  صادره اصفهان فرزند فتح اله 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 99/17  مترمربع از پالک شماره 339 فرعی از 
24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 262 دفتر 356 امالک
8.رای شماره 16373-1395/06/20 هیأت اول خانم فاطمه صغرا حسینی رنانی  
به شناسنامه شماره 1387 کدملي 1290834733  صادره خمینی شهر فرزند 
سیدمحمد ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 133/20  مترمربع از پالک شماره 
3153 فرعــی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 480 دفتر 969 امالک
9.رای شماره 17134-1395/06/28 هیأت دوم اقای مصطفی حاتمی کوجانی 
به شناسنامه شــماره 6  کدملي  1290292906  صادره اصفهان  فرزند حسن 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 195/20  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن 

حاتمی
10.رای شــماره 19199-1395/07/17 هیــأت دوم  خانــم گوهــر نصیری 
هفشجانی   به شناسنامه شماره 5678  کدملي  4620746886   صادره شهرکرد  
فرزند محمدجواد ششدانگ ساختمان  به مساحت 142/71   مترمربع از پالک 
شــماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی محمدعلی حمیدی مظاهری وبهجت عسگری رنانی
11.رای شــماره 17537-1395/06/31 هیأت ســوم آقــاي علیرضا مهدوی 
ورپشتی    به شناسنامه شماره 31  کدملي 5499567311  صادره تیران  فرزند  
امان اله  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 97  مترمربع از پالک شماره فرعی 
از   28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی   حاج ابراهیم رضایی کوجانی
12.رای شــماره 20064-1395/07/27 هیــأت اول اقــای محمــد کبیری   به 
شناسنامه شماره  103  کدملي  1289938751   صادره اصفهان  فرزند  رحیم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  208/97  مترمربع از پالک شماره  3225  فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی جواهر حسینی ازموردثبت صفحه 579 دفتر 496 امالک
13.رای شماره 18305-1395/07/06 هیأت چهارم  خانم عصمت مارانی       به 
شناسنامه شماره   9     کدملي  1290330905   صادره  اصفهان    فرزند  حسن           
ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت   149    مترمربع از پالک شماره   62    فرعی 
از   27     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  حسن سلیمانی           ازموردثبت صفحه  311     دفتر 173     امالک
14.رای شــماره 23163-1395/09/01 هیأت اول  آقاي محمد رضا تقي زاده 
به شناسنامه شــماره 914 کدملي 0047360119 صادره تهران فرزند علي در 
ششدانگ اعیانی یک باب خانه  به مساحت عرصه  153     متر مربع پالک شماره  
304   فرعی از  6   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
) با توجه به اینکه عرصه پالک 6/304 بخش 14 ثبت اصفهان وقفی اســت لذا با 
عنایت به نامه شــماره 95/624217 مورخ 95/7/8 اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرســتان اصفهان ناحیه یک صدور ســند اعیان احداثی بر روی آن بالمانع 

اعالم نموده است  (
15.رای شــماره 22974-1395/08/29 هیــأت دوم آقاي حبیــب اله مرادیان 
سیچاني به شناسنامه شماره 17537 کدملي 1282644688 صادره اصفهان  
فرزند سیف اله در  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  255/19   مترمربع 
پالک شــماره   66  اصلي واقع در اصفهــان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت اسداله حسینی عاشق آبادی صفحه 65 دفتر 150 امالک
16.رای شــماره 21118-1395/08/06 هیــأت ســوم آقــای محمد حســین 
محمدشریفی   به شناسنامه شماره 291 کدملي 1290202990 صادره خمینی 
شهر فرزند علی          نسبت به 18 حبه به استثنا بهای ثمنیه اعیانی از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت  311.88 مترمربع از پالک شماره 527 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

علی محمدشریفی
17.رای شــماره 21100-1395/08/06 هیــأت ســوم آقــای محمد حســن 
محمدشــریفی به شناســنامه شــماره 9084 کدملي 1283200163  صادره 
اصفهان فرزند علی           نســبت به 18 حبه به اســتثناء بهای ثمنیــه اعیانی از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  311.88 مترمربع از پالک شماره 527 
فرعی از18 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی علی محمدشریفی
18.رای شماره 21110-1395/08/06 هیأت سوم خانم نسرین محمدشریفی به 
شناسنامه شماره 141 کدملي 1290286817  صادره اصفهان فرزند علی نسبت 
به 9 حبه به استثناء بهای ثمنیه اعیانی از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
311.88 مترمربع از پالک شــماره  527 فرعی از 18 اصلــی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی علی محمدشریفی
19.رای شماره 21101-1395/08/06 هیأت سوم  خانم حمیده محمدشریفی  به 
شناسنامه شماره 474کدملي 1290375119  صادره اصفهان فرزند علی نسبت 
به 9 حبه به استثناء بهای ثمنیه اعیانی از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
311.88 مترمربع از پالک شــماره 527 فرعی از 18 اصلــی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی علی محمدشریفی
20.رای شماره 21117-1395/08/06 هیأت ســوم خانم زینب محمدشریفی 
به شناسنامه شــماره 738 کدملي 1290745307 صادره خمینی شهر فرزند 
علی          نســبت به 9 حبه به اســتثناء بهای ثمنیه اعیانی از ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت  311.88 مترمربع از پالک شماره 527 فرعی از 18 اصلی 

واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی علی 
محمد شریفی

21.رای شماره 21113-1395/08/06 هیأت سوم خانم رضوان محمد شریفی 
به شناســنامه شــماره 358 کدملي 1290240981  صــادره اصفهان فرزند 
علی           نســبت به 9 حبه به اســتثناء بهای ثمنیه اعیانی از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت  311.88 مترمربع از پالک شماره 527 فرعی از18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی علی 

محمدشریفی
22.رای شماره 21726-1395/08/12 هیأت سوم خانم نسرین کیانی طهرانی  
به شناســنامه شــماره 393 کدملي 1288082568 صادره اصفهــان  فرزند 
غالمحسین    ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  192 مترمربع از پالک شماره 
21 فرعی از  37 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

23.رای شماره 25352-1395/09/23 هیأت سوم آقاي سید جواد سید فتاحی 
به شناسنامه شــماره 929 کدملي 1285885481 صادره اصفهان فرزند سید 
مصطفی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136.75 مترمربع از پالک شماره 
451 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی عباس جان نثاری
24.رای شــماره 25256-1395/09/22 هیأت ســوم آقاي محمود عرب زاده 
به شناسنامه شــماره 560 کدملي 1284461815 صادره اصفهان فرزند تقي 
در  ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 145.34متر مربع پالک شماره  
28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

حسینعلی رضائی
25.رای شــماره 26293-1395/10/04 هیــأت دوم خانم زهــرا خدادادي به 
شناسنامه شــماره 1359 کدملي 1283963493 صادره اصفهان  فرزند سید 
مرتضي در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 284.05 متر مربع پالک 
شماره 607 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت  دفتر الکترونیکی 139520302025009188
26.رای شــماره 25571-1395/09/24 هیــأت دوم خانم ناهید ســیامکي به 
شناسنامه شماره 44456 کدملي 1280331704 صادره اصفهان فرزند علي در  
ششدانگ یک باب ساختمان مغازه به مســاحت 184.3 متر مربع پالک شماره  
3638  فرعی از 18   اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان بموجب سند شماره 181368 مورخ 76/2/7 دفترخانه 77 اصفهان
27.رای شــماره 24222-1395/09/14 هیأت چهارم آقــای هدایت اله کبیری 
رنانی  به شناسنامه شماره 500 کدملي 1290340854 صادره اصفهان فرزند 
عباس  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 121.40 مترمربع از پالک شماره 
3310  فرعــی از 18 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 5588 مورخ 91/12/20 دفترخانه 

417 اصفهان
28.رای شماره 25989-1395/10/01 هیأت چهارم آقاي اصغر مهرابي فوداني  
به شناسنامه شماره 3 کدملي 1111119023 صادره فرزند علي در قسمتي از/

ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 145.20 مترمربع پالک شماره312 فرعي از12 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند 

36738 مورخ 94/6/30 و40004 مورخ 95/9/17 دفتر 137
29.رای شــماره 27251-1395/10/12 هیــأت دوم خانم زکیــه تیموري به 
شناسنامه شــماره 21483 کدملي 4722903212 صادره عراق فرزند عبودي 
در  4 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  95 مترمربع پالک 
شماره   68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت میرزا زارع بهرام آبادی
30.رای شــماره 27250-1395/10/12 هیأت دوم آقاي ســید هاشــم رفیعي 
علویجه به شناســنامه شــماره 17437 کدملــي 4722863148 صادره عراق  
فرزند سیدجواد در  2  دانگ مشــاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
95 مترمربع پالک شماره   68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت میرزا زارع بهرام آبادی
31.رای شماره 27290-1395/10/13 هیأت دوم آقاي کریم اسماعیلي زهراني 
) فوت شده (به شناسنامه شــماره 37 کدملي 1289952981 صادره اصفهان  
فرزند حسین ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  183.3 مترمربع پالک 
شماره 227  فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان بنام مرحوم کریم اسماعیلی مورد ثبت صفحه 497 و 406 و 409 دفتر 

595 و 785 امالک
32.رای شــماره 28036-1395/10/25 هیــأت دوم خانم فاطمه عســگري به 
شناسنامه شماره 153 کدملي 1289939251 صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 385.62  مترمربع پالک شماره 391  
فرعی از  19اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 353دفتر 488  
33.رای شماره 28135-1395/10/25 هیأت دوم  آقاي علي رضا ابوالحسیني 
به شناســنامه شــماره 50 کدملي 2539643825 صادره اقلید فرزند غالمعلي 
در     ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   292/14  مترمربع پالک شماره   
28  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت 

رضا بابا صفری
34.رای شــماره 28141-1395/10/25 هیــأت دوم آقــاي محســن کریمي 
قهدریجاني به شناسنامه شماره 2033 کدملي 1289421889 صادره اصفهان  
فرزند غالمعلي در   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   173/62   مترمربع 
پالک شماره   235   فرعي از27    اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت     صفحه 18 و 26 دفتر 190
35.رای شــماره 27480-1395/10/15 هیأت چهارم آقــاي اصغر حیدري به 
شناســنامه شــماره 98 کدملي 1290249571 صادره اصفهان فرزند محمد 
در ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 150/2 مترمربع پالک شماره فرعي از 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

رحیم مزروعی
36.رای شــماره 28055-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي حمید اعتصامی به 
شناسنامه شــماره 1127 کدملي 1290594945 صادره اصفهان فرزند کاظم 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 67.50 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1183 
فرعی از 18 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

که به موجب سند شماره 66408-92.2.19 دفتر 112 اصفهان مالک می باشد
37.رای شــماره 27502-1395/10/15 هیأت چهارم خانم زهرا بابا شــاهي 
کوهانستاني به شناسنامه شــماره 12 کدملي 1290091986 صادره اصفهان 
فرزند محمدعلي درششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/07 مترمربع پالک 
شماره 910 فرعي از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان بموجب سند 131745 مورخ 78/12/22 دفتر 103 اصفهان
38.رای شــماره 27501-1395/10/15 هیأت چهارم خانم زهرا بابا شــاهي 
کوهانستاني به شناسنامه شــماره 12 کدملي 1290091986 صادره اصفهان 
فرزند محمدعلي در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270 مترمربع پالک شماره 
311 فرعي از 12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

بموجب سند 118343 مورخ 68/10/17 دفتر 7 اصفهان
39.رای شــماره 28298-1395/10/27 هیأت اول آقــاي محمد صاحب کمال 
گورتاني به شناسنامه شــماره 1278 کدملي 1283428253 صادره اصفهان  
فرزند محمود در  ســه دانگ مشــاع از   ششــدانگ یک باب    خانه به مساحت    
222/50  مترمربع پالک شماره  414    فرعي از  14  اصلي واقع در اصفهان بخش  

14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت    صفحه   248 دفتر 630
40.رای شــماره 28299-1395/10/27 هیــأت اول خانــم اعظــم عزیــزي 
کوهانستاني به شناسنامه شــماره 40 کدملي 1290676305 صادره اصفهان 
فرزند عباسعلي در  ســه دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب    خانه به مساحت    
222/50  مترمربع پالک شماره  414    فرعي از  14  اصلي واقع در اصفهان بخش  
14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت محمد صاحب کمال گورتاني مورد 

ثبت    صفحه   248 دفتر 630  
41.رای شــماره 26005-1395/10/01 هیأت ســوم  آقاي ولی اله جهانگیری 
بلطاقی  به شناسنامه شماره  1384 کدملي6219345381 صادره فریدن فرزند 
جواد         ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 87.75 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از 67  اصلــی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حیدر علی فکری
42.رای شــماره 26002-1395/10/01 هیأت ســوم آقای ولی اله جهانگیری 
بلطاقی   به شناســنامه شــماره 1384  کدملي 6219345381  صادره بوئین و 
میاندشت   فرزند جواد   ششدانگ یک باب خانه به مساحت 88.64 مترمربع از 
پالک شماره فرعی از  67   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی حیدر علی فکری
43.رای شماره 28161-1395/10/26 هیأت ســوم آقاي مهدی کبیری رنانی 
به شناسنامه شماره 9649 کدملي 1283205815 صادره اصفهان فرزند کریم 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 301.50 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3578 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که 

به موجب سند شماره 4658-80.10.6 دفتر 112 اصفهان از مالکین می باشد
44.رای شماره 28117-1395/10/25 هیأت ســوم  آقاي مهدی کبیری رنانی 
به شناسنامه شماره 9649 کدملي 1283205815 صادره اصفهان فرزند کریم 
ششــدانگ یکباب مغازه و زیرزمین تجاری و فوقانی مســکونی به مســاحت 
162.20 مترمربع قســمتی از پالک شــماره 3584 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مالک 7 حبه مشاع از 24 حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ است
45.رای شــماره 27678-1395/10/18 هیأت ســوم  آقای مهــدی باقری    به 
شناســنامه شــماره 429  کدملــي 1290340145   صادره اصفهــان   فرزند 
محمدعلی   ششــدانگ یک باب خانه بــه مســاحت  243.50  مترمربع از پالک 
شــماره  3231 فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق از مورد ثبت صفحه  147 دفتر 1002  امالک

46.رای شماره 29457-1395/11/07 هیأت دوم آقاي صفر علي غریب عاشق 
آبادي به شناسنامه شــماره 62 کدملي 1290118280 صادره اصفهان فرزند 
حسن در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   390   مترمربع پالک شماره    
65  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

شکراله و حسین جاللی عاشق آبادی
47.رای شماره 29596-1395/11/10 هیأت دوم خانم معصومه حسین زاده 
جزي به شناسنامه شــماره 89 کدملي 5110421641 صادره برخوار فرزند 
عابدین در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   108/23   
مترمربع پالک شــماره  32   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت صدیقه تمیزی
48.رای شــماره 29594-1395/11/10 هیأت دوم آقاي عباســعلي رضواني 
جزي به شناسنامه شماره 6681 کدملي 5110076332 صادره برخوار فرزند 
عبدالرحیم در سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   
108/23   مترمربع پالک شــماره  32   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت صدیقه تمیزی
49.رای شــماره 28692-1395/10/30 هیأت دوم  آقاي عبدالرضا ســیفي به 
شناســنامه شــماره 7 کدملي 4172622798 صادره الیگودرز فرزند عربعلي 
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    120/75  مترمربع پالک شماره     67    
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رحیم 

و رحمان ترکیان
50.رای شــماره 28694-1395/10/30 هیأت دوم آقــاي حیدرعلي جوهري 
به شناسنامه شــماره 70 کدملي 1199717045 صادره شهرضا فرزند احمد 
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  100/30    مترمربع پالک شماره   264   
فرعي از  15  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت     صفحه 147 دفتر 462 امالک
51.رای شماره 28691-1395/10/30 هیأت دوم آقاي علیرضا امیني علویجه به 
شناسنامه شماره 355 کدملي 0047578696 صادره تهران فرزند حیدرعلي در    
ششدانگ یک باب   ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی   به مساحت   24/73   
مترمربع پالک شــماره    81/1  فرعي از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت اکبر عزیزی لمجیری
52.رای شــماره 28361-1395/10/28 هیــأت دوم خانم فــردوس مجیري 
فروشاني به شناسنامه شماره 40208 کدملي 1280827653 صادره اصفهان  
فرزند حسین ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت 167     مترمربع پالک 
شــماره     28   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت حسین ترکی
53.رای شــماره 30616-1395/11/23 هیــأت اول  آقاي محمــد امیرحاجلو 
به شناســنامه شــماره 3 کدملي 5759627236 صادره چادگان فرزند حسن 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 118.60 مترمربع پالک شماره 100  فرعی 
از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

رمضان رضائی طبق سامانه امالک
54.رای شــماره 31010-1395/11/27 هیــأت اول آقــاي مجیــد عزیــزي 
کوهانستاني به شناسنامه شــماره 17 کدملي 1290293309 صادره اصفهان  
فرزند رحیم در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 269.12متر 
مربع پالک شماره 395 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 32 و 186 دفترهای 41 و 664 امالک
55.رای شــماره 31009-1395/11/27 هیــأت اول خانــم محبوبــه کامران 
کوهانستاني به شناسنامه شماره 1571 کدملي 1283402572 صادره خمینی 
شهر  فرزند مرتضي در  سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
269.12متر مربع پالک شماره 395 فرعی از 14اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحــات 32 و 186 دفترهای 41 

و 664 امالک
56.رای شماره 30832-1395/11/25 هیأت اول آقاي اله کرم اسدي اله سوند 
به شناسنامه شــماره 8 کدملي 6339630154 صادره کیار فرزند نعمت اله در  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 116.00 مترمربع پالک شماره  68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت نادعلی زارع 

بهرام آبادی مورد ثبت صفحه 105 دفتر 300 امالک
57.رای شــماره 30798-1395/11/25 هیأت اول آقاي اســکندر فرهنگي به 
شناسنامه شماره 82 کدملي 4171234239 صادره  الیگودرز فرزند احمد علي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 134 مترمربع پالک شماره 67 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عبداله علی رحیمی
58.رای شــماره 30990-1395/11/27 هیــأت اول  آقــاي اصغــر نیرمي به 
شناسنامه شــماره 826 کدملي 1290999279 صادره اصفهان فرزند عباس 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  215.10 مترمربع پالک شماره  1057 فرعی 
از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

سند شماره 14971 مورخ 93/8/7 دفترخانه 160 اصفهان
59.رای شــماره 31058-1395/11/28 هیــأت اول خانم صفــورا رضائي به 
شناسنامه شماره 19 کدملي 5499801691 صادره تیران و کرون فرزند رضا 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 101.50 مترمربع پالک شماره  832 فرعی 
از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

رمضان جمشیدی لمجیری مورد ثبت صفحه 351 دفتر 176 امالک
60.رای شــماره 31055-1395/11/28 هیــأت اول  آقــاي رســول کرمي به 
شناســنامه شــماره 1406 کدملي 1289399311 صادره اصفهان فرزند فتح 
اله ششدانگ یک باب خانه به اســتثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت  193.42 
مترمربع پالک شماره  46 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان بموجب سند شماره 44093 مورخ 92/6/14 دفترخانه 139 خمینی شهر
61.رای شــماره 30963-1395/11/27 هیأت اول  آقــاي علیرضا جنتیان به 
شناســنامه شــماره 3207 کدملي 1110032056 صــادره  فالورجان فرزند 
اسماعیل در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 115.70متر مربع پالک شماره 
فرعی از 28اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت طاهره رضایی صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالک
62.رای شــماره 30854-1395/11/26 هیــأت اول آقاي عبدالرضا رئیســي 
واناني به شناسنامه شماره 39 کدملي 4622027186 صادره شهر کرد فرزند 
محمدرضا در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179.03 مترمربع پالک شماره 
فرعی از 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت حسنعلی بیات
63.رای شــماره 30783-1395/11/25 هیــأت اول آقــاي حســن احمدي به 
شناسنامه شــماره 25 کدملي 1289926255 صادره اصفهان فرزند قدیرعلي  
نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 247 مترمربع 
پالک شماره 246 فرعی از  6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 247 و 250 و 166 دفاتر 416 و 417 امالک
64.رای شــماره 30782-1395/11/25 هیــأت اول خانــم صدیقــه مصلحي 
بهارانچي به شناســنامه شــماره 19 کدملي 1290055955 صادره اصفهان 
فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 247 
مترمربع پالک شماره 246 فرعی از  6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت صفحــات 247 و 250 و 166 دفاتر 416 و 

417 امالک
65.رای شــماره 30733-1395/11/24 هیأت اول خانم طلعت مرادي رناني به 
شناسنامه شماره 132 کدملي 1289997810 صادره اصفهان  فرزند احمد دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری باستثناء بهای ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 84.81 مترمربع پالک شماره 400  فرعی از18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت علیرضا بهرامیان رنانی  مورد 

ثبت صفحه 421 دفتر 444 امالک
66.رای شــماره 30734-1395/11/24 هیأت اول آقاي قــدرت اله زارعي به 

شناسنامه شماره 7 کدملي 1291253191 صادره اصفهان  فرزند رضا نسبت 
به  چهار  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری باستثناء بهای ثمنیه 
اعیانی  به مساحت 84.81 مترمربع پالک شماره 400  فرعی از18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت علیرضا بهرامیان 

رنانی  مورد ثبت صفحه 421 دفتر 444 امالک
67.رای شماره 30737-1395/11/24 هیأت اول آقاي مرتضي چراغي افاراني 
به شناســنامه شــماره 1571 کدملي 1282946765 صــادره اصفهان فرزند 
حسین 2  دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 175.13 مترمربع 
پالک شماره 75  فرعی از 37 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت حسین مارانی برزانی ثبت صفحه 321 دفتر 174 امالک

68.رای شــماره 30738-1395/11/24 هیأت اول خانم زهرا رضائي برزاني 
به شناسنامه شماره 281 کدملي 1291011846 صادره اصفهان فرزند رضا  
نسبت به  4  دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 175.13 مترمربع 
پالک شماره 75  فرعی از 37 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت حسین مارانی برزانی ثبت صفحه 321 دفتر 174 امالک

69.رای شماره 30613-1395/11/23 هیأت اول خانم سمانه نصري گورتاني 
به شناســنامه شــماره 3509 کدملي 1290878651 صــادره اصفهان فرزند 
منصور در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151.27 مترمربع پالک شماره 
364  فرعی از14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 278 دفتر 695 امالک
70.رای شــماره 30758-1395/11/25 هیــأت اول خانــم کوثر مــرادي به 
شناسنامه شماره 1272122298 کدملي 1272122298 صادره اصفهان فرزند 
مهدي در 0/5 دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع 
پالک شماره 3051 فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 79 دفتر 418 امالک
71.رای شــماره 30757-1395/11/25 هیأت اول آقاي حسن قوچي رناني به 
شناســنامه شــماره 56 کدملي 1290190542 صادره اصفهان فرزند علي در 
5/5 دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 200 مترمربع پالک 
شماره 3051 فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 79 دفتر 418 امالک
72.رای شــماره 30752-1395/11/25 هیــأت اول آقــاي عبدالرحیم کیاني 
رناني به شناسنامه شماره 110 کدملي 1290253463 صادره اصفهان فرزند 
باقر  نسبت به چهار  دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 221.90 
مترمربع پالک شماره 1227 و 1228 فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســن و حبیبه سلطان علی بلندی 

مورد ثبت صفحه 140 دفتر 55 امالک
73.رای شــماره 30753-1395/11/25 هیأت اول خانم زهرا رحماني پور به 
شناسنامه شماره 608 کدملي 1290517411 صادره اصفهان فرزند غالمرضا  
نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 221.90 مترمربع 
پالک شماره 1227 و 1228 فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن و حبیبه سلطان علی بلندی مورد ثبت 

صفحه 140 دفتر 55 امالک
74.رای شــماره 31080-1395/11/28 هیــأت چهارم آقای علــی آقازمانی 
کوجانی به شناسنامه شماره 847کدملي 1283380064 صادره اصفهان فرزند 
غالمرضا  ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 78.53 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از 28 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی غالمرضا آقازمانی  ثبت صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالک
75.رای شــماره 31079-1395/11/28 هیــأت چهارم آقای حســن نصری 
نصرآبادی  به شناسنامه شماره 1994 کدملي1283492326 صادره اصفهان 
فرزند کاظم  ازششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 133.34 مترمربع از پالک 
شماره 769  فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی محمدحســین نصری ثبت صفحه 386 و 389 دفتر 29 

امالک
76.رای شماره 31106-1395/11/28 هیأت چهارم آقای اسماعیل جعفری  به 
شناسنامه شماره 317  کدملي 1289816093  صادره اصفهان  فرزند رمضان  
ازششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 231.95 مترمربع از پالک شماره فرعی 
از 34 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی مهدی شیرانی ثبت صفحه 395 دفتر 193 امالک
77.رای شــماره 31101-1395/11/28 هیــأت چهارم آقای رضــا خلیلی به 
شناسنامه شماره 2642  کدملي 1283322927  صادره اصفهان  فرزند عباس  
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  428.52 مترمربع از پالک شماره فرعی 
از 66 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  فوق از سند شماره 720804 مورخ 84/3/21 دفترخانه 98 اصفهان
78.رای شــماره 23291-1395/09/02 هیأت چهارم آقای حســن قندهاری 
علویجه   به شناسنامه شــماره  1525 کدملي 1290976805 صادره اصفهان  
فرزند حســین          ســه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  118.05 
مترمربع از پالک شــماره فرعی از 68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسن فتحی بهرام آبادی
79.رای شــماره 23290-1395/09/02 هیأت چهارم آقای مســعود برجیان 
بروجنی  به شناسنامه شماره 53066 کدملي 1280421101 صادره اصفهان 
فرزند صفرعلی          ســه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 118.05 
مترمربع از پالک شماره فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسن فتحی بهرام آبادی
80.رای شماره 26333-1395/10/05 هیأت چهارم خانم کتایون عباسی قلعه 
تکی   به شناسنامه شماره 40  کدملي 6339650546     صادره شهرکرد   فرزند 
رجبعلی   یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  198.54  مترمربع 
از پالک شــماره   549   فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 59  دفتر  819  امالک

81.رای شماره 26344-1395/10/05 هیأت چهارم آقاي سید جالل متغیر   به 
شناسنامه شــماره 970  کدملي 1284529398     صادره اصفهان   فرزند سید 
ابوالفضل    پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه   به مساحت  198.54  
مترمربع از پالک شماره 549 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  ازموردثبــت صفحه  235    دفتر 

618   امالک
82.رای شــماره 21841-1395/08/13 هیأت چهارم آقای سید فتاح هاشمی 
چقائی به شناسنامه شــماره 149 کدملي 1129574989 صادره فریدونشهر 
فرزند سید احمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت  156.07 مترمربع از پالک 
شــماره فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی محترم زارع بهرام آبادی
83.رای شماره 31100-1395/11/28 هیأت چهارم آقای احمد رضائی برزانی  
به شناسنامه شماره 1131  کدملي 1288726252  صادره اصفهان  فرزند یداله 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 432.33 مترمربع از پالک 
شماره  580 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 169 دفتر 441 امالک
84.رای شــماره 31142-1395/11/28 هیأت چهــارم خانم رضوان رضائی  
به شناسنامه شــماره 13 کدملي 1290248729 صادره اصفهان  فرزند یداله  
سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 432.33 مترمربع از 
پالک شــماره  580   فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  از ســند ثبت شــده در صفحه 169

دفتر 441 امالک
85.رای شــماره 28739-1395/11/02 هیــأت چهارم آقاي حســین صافي 
اصفهاني به شناســنامه شــماره 268 کدملي 1286402301 صادره اصفهان 
فرزند مهدي دو دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156 مترمربع پالک 
شــماره فرعي از28 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی رضا کاظمی درص268 الی 271 دفتر 54
86.رای شــماره 28737-1395/11/02 هیأت چهارم آقاي ســیدمحمدرضا 
مؤمني به شناســنامه شــماره 250 کدملي 1290823367 صــادره اصفهان 
فرزند سیدحسن دو دانگ از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 156 مترمربع 
پالک شماره فرعي از28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی رضا کاظمی درص268 الی 271 دفتر 54
87.رای شــماره 28736-1395/11/02 هیأت چهارم خانــم اقدس مزروعي 
سبدانی به شناسنامه شماره 31 کدملي 8194656137 صادره فرزند نوراله در  
دو دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156 مترمربع پالک شماره فرعي 
از28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی رضا کاظمی درص268 الی 271 دفتر 54
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ادامه از صفحه 6 
88.رای شــماره 31064-1395/11/28 هیأت چهارم آقای مجتبی شریفی  به 
شناسنامه شماره 129 كدملي 6219890779  صادره فریدن  فرزند رضاعلی  
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 179 مترمربع از پالك شماره فرعی از 31 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق  از سند شماره 12646 مورخ 93/3/31 دفترخانه 424 اصفهان
89.رای شماره 25882-1395/09/30 هیأت چهارم  آقاي سید حسین حسینی   
به شناســنامه شــماره 232 كدملي 1290146187  صــادره اصفهان  فرزند  
ششدانگ یک باب انبار به مساحت 150.53 مترمربع از پالك شماره 739 فرعی 
از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی حسین جعفری ولدانی
90.رای شماره 31054-1395/11/28 هیأت چهارم  آقای مصطفی شاه سنائی 
گنیرانی به شناسنامه شماره 107كدملي 1290298653 صادره اصفهان فرزند 
محمد  ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت.198.67مترمربع از پالك شماره  
96 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حسین جان نثاری ثبت صفحه 450 دفتر 22 امالك
91.رای شــماره 30364-1395/11/19 هیــأت ســوم خانم محتــرم موذنی 
قهدریجانی  به شناسنامه شماره 137  كدملي 1110990855  صادره فالورجان  
فرزند براتعلی  ازششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 170  مترمربع از پالك 
شماره  507    فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی فوق  ثبت صفحه 232 دفتر 138 امالك
92.رای شــماره 27570-1395/10/16 هیــأت چهارم آقاي مجیــد خلیلیان 
گورتاني به شناسنامه شماره 40 كدملي 1290245045 صادره اصفهان فرزند 
عبداله در 4.5 دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 143/38 مترمربع 
پالك شماره 726 فرعي از 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی حاج عنایتی در ص 467 دفتر 49
93.رای شماره 27573-1395/10/16 هیأت چهارم خانم زهرا مانیان سوداني 
به شناسنامه شماره 32 كدملي 1290242771 صادره اصفهان فرزند رجبعلي 
در 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 143/38 مترمربع پالك 
شماره 726 فرعي از 15 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی حاج عنایتی در ص 467 دفتر 49
94.رای شــماره 21711-1395/08/12 هیــأت ســوم آقای ســید مرتضی 
میرحسینی  به شناسنامه شماره 140 كدملي 1290191387  صادره ازاصفهان 
فرزند سیدمحمد   ششدانگ یک باب كارگاه به مساحت  690 مترمربع از پالك 
شماره   883 فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 26012 مورخ 85/11/29 دفترخانه 

112 اصفهان
95.رای شــماره 29654-1395/11/11 هیأت ســوم آقای قاسم صالحان به 
شناسنامه شماره 14  كدملي 6229879212  صادره میمه   فرزند غالمحسین   
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 163.47  مترمربع از پالك شماره    فرعی 
از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی حاج حسین قربانی كوجانی
96.رای شماره 29655-1395/11/11 هیأت سوم  آقای احمد بهرامیان رنانی به 
شناسنامه شماره 202 كدملي 1290213739  صادره اصفهان  فرزند صفرعلی  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 153.5 مترمربع از پالك شماره371    فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی صفرعلی بهرامیان ازموردثبت صفحه 498  دفتر 41  امالك
97.رای شــماره 29524-1395/11/09 هیأت ســوم آقای جعفر بختیاری  به 
شناسنامه شماره 4168 كدملي 3978671700 صادره تویسركان  فرزند علی 
مراد  ازششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 156.4  مترمربع از پالك شماره  
3205    فرعی از 18 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی فوق  از ثبت صفحــات 259 و 593  دفاتر 855 و 721 

امالك
98.رای شماره 29650-1395/11/11 هیأت سوم  آقای جواد جان نثاری الدانی 
به شناسنامه شماره 1055 كدملي 1283449821 صادره اصفهان فرزند عباس  
ششدانگ یک باب كارگاه به مســاحت 356.80 مترمربع از پالك شماره  252  
فرعی از 13 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رسمی مرحوم رمضانعلی جان نثاری  ازموردثبت صفحات 379 و 357 

الی 361 دفاتر 160 و 159 و 1199   امالك
99.رای شماره 21582-1395/08/11 هیأت سوم آقای جعفرعلی  علی عسگری  
به شناســنامه شــماره 358  كدملي 1289911894  صــادره اصفهان  فرزند 
رمضان           نیم دانگ از ششدانگ یک باب كارگاه  به مساحت  1106 مترمربع از 
پالك شماره فرعی از 31 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی رمضان ابراهیمی بابوكانی
100.رای شماره 21584-1395/08/11 هیأت سوم آقای فرهاد علی عسگری  به 
شناسنامه شماره 347 كدملي 1290255830  صادره اصفهان فرزند جعفرعلی          
22حبه از72حبه  ششدانگ یک باب كارگاه به مساحت 1106 مترمربع از پالك 
شــماره فرعی از 31 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی رمضان ابراهیمی بابوكانی
101.رای شماره 21585-1395/08/11 هیأت سوم آقای بهرام علی عسگری  به 
شناسنامه شماره 699 كدملي  1290666296  صادره اصفهان فرزند جعفرعلی          
22حبه از  72 حبه ششدانگ یک باب كارگاه به مساحت  1106 مترمربع از پالك 
شــماره فرعی از  31  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی رمضان ابراهیمی بابوكانی
102.رای شماره 21583-1395/08/11 هیأت سوم آقای فریدون علی عسگری  
به شناســنامه شــماره 5858  كدملي 1293184969  صادره اصفهان  فرزند 
جعفرعلی  22 حبه از72حبه ششدانگ یک باب كارگاه به مساحت 1106 مترمربع 
از پالك شــماره فرعی از 31  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی رمضان ابراهیمی بابوكانی
103.رای شــماره 29516-1395/11/09 هیأت ســوم آقای قربانعلی بهرامی 
نوغان علیایی به شناسنامه شماره 502  كدملي 6219381831  صادره فریدن  
فرزند غالمحسن  ازششدانگ یک باب مغازه به مســاحت  93.97 مترمربع از 
پالك شماره فرعی از 32 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی رضا مزروعی
104.رای شماره 29515-1395/11/09 هیأت سوم آقای اكبر رفیعی فروشانی  
به شناسنامه شماره 260 كدملي 1287707394 صادره اصفهان فرزند نظرعلی  
ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 202.15  مترمربع از پالك شماره    فرعی از 
28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

غالمعلی رفیعی آفارانی ثبت صفحه 295  دفتر 1099  امالك
105.رای شماره 29649-1395/11/10 هیأت سوم آقای حسن حیدری آقاگلی   
به شناسنامه شماره 804  كدملي 6219246594  صادره فریدن  فرزند محمود  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  108 مترمربع از پالك شماره   571   فرعی 
از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی زهره شیرانی  ازموردثبت صفحه  138 دفتر 162  امالك
106.رای شــماره 29842-1395/11/13 هیأت سوم آقاي محمدرضا رحیمي 
شوشتري به شناسنامه شماره 7 كدملي 1881892395 صادره شوشتر فرزند 
محمدتقي درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 152 مترمربع پالك شماره 
239فرعي از6 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

بموجب سند 28032 مورخ 91/7/10 دفتر 137
107.رای شماره 31532-1395/12/02 هیأت ســوم آقاي مصطفي خدائي به 
شناســنامه شــماره 696 كدملي 1283410011 صادره اصفهان فرزند احمد 
ششدانگ یک باب    خانه به مساحت   74/46   مترمربع پالك شماره   374   فرعي 
از  21  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

علی نصر ازادانی ثبت در صفحه 223 دفتر 444 امالك
108.رای شــماره 31171-1395/11/30 هیأت ســوم خانم مریم مصلحي به 
شناسنامه شــماره 21 كدملي 1290264767 صادره اصفهان فرزند اكبر در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 176.43 مترمربع پالك شماره 163 فرعي 
از9 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

ص 353 دفتر 306
109.رای شــماره 30380-1395/11/19 هیــأت ســوم خانــم منیره نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شــماره 246  كدملي 1293218235  صادره خمینی 
شــهر  فرزند داود نیم دانگ ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  303.72 
مترمربع از پالك شماره  37   فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی نصری ثبت صفحه 101 دفتر 

964 امالك
110.رای شماره 30379-1395/11/19 هیأت سوم خانم بتول نصرآزادانی به 
شناسنامه شماره 951 كدملي 1282926578 صادره اصفهان فرزند رجبعلی 

یک و نیم دانگ ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  303.72 مترمربع از پالك 
شــماره     37 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 415 دفتر 4 امالك
111.رای شماره 30378-1395/11/19 هیأت ســوم  آقای محمدعلی نصری 
نصرآبادی به شناسنامه شــماره 947 كدملي 1286579007 صادره اصفهان  
فرزند قاسم چهار دانگ ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  303.72 مترمربع 
از پالك شماره 37  فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین نصری ثبت صفحه 101 دفتر 964 امالك
112.رای شــماره 30448-1395/11/20 هیــأت ســوم آقای یدالــه زارع  به 
شناسنامه شماره 348  كدملي  1283020203 صادره اصفهان  فرزند مسیب  
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 89.10  مترمربع از پالك شماره 35  ردیف 
از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی رضا رضایی
113.رای شــماره 30449-1395/11/20 هیأت ســوم  آقای یدالــه زارع    به 
شناسنامه شماره 348  كدملي 1283020203  صادره اصفهان  فرزند مسیب  
ازششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  288.60 مترمربع از پالك شماره 35  
ردیف از 68 اصلــی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی رضا رضایی
114.رای شــماره 30218-1395/11/18 هیأت سوم  خانم ربابه حاج حسینی     
به شناسنامه شماره 285  كدملي 1289940576  صادره اصفهان  فرزند میرزا 
احمد  ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  237 مترمربع از پالك شماره 1341     
فرعی از 18 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  فوق ثبت صفحه 174 و 529 دفتر 55 و 731 امالك
115.رای شماره 30221-1395/11/18 هیأت سوم خانم خدیجه یاری رنانی   
به شناسنامه شماره 146  كدملي 1290225850  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ازششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 214.00  مترمربع از پالك شماره   27   
فرعی از 22 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رسمی فوق  از ســند شــماره  26005 مورخ 95/10/4 دفترخانه 371 

اصفهان
116.رای شماره 30377-1395/11/19 هیأت سوم آقای محمود ابراهیمی   به 
شناسنامه شــماره 9847 كدملي 1283207801  صادره خمینی شهر  فرزند 
رضا  ازششدانگ به انضمام ثمنیه اعیانی آن یک باب خانه به مساحت  169.10 
مترمربع از پالك شماره  3178    فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحات 79 و 265 و 274 

و 280  دفاتر 68 و 433  امالك
117.رای شماره 30447-1395/11/20 هیأت سوم آقای یداله كریمی كوجانی  
به شناسنامه شــماره 11  كدملي 1290091714  صادره اصفهان  فرزند كریم  
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  194 مترمربع از پالك شماره    7  فرعی 
از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  صغرا كاظمی
118.رای شــماره 30463-1395/11/20 هیأت ســوم خانم شهناز احمدی  به 
شناسنامه شــماره 1324  كدملي 1290478597  صادره اصفهان  فرزند باقر  
ازششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 95.23 مترمربع از پالك شماره فرعی 
از 32 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی رضا مزروعی سبدانی
119.رای شــماره 30453-1395/11/20 هیأت ســوم  آقای عبــاس عابدی 
خوندابی به شناسنامه شماره 1228 كدملي 1090622090 صادره نجف آباد 
فرزند محمد  ازششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  102.87 مترمربع از پالك 
شــماره فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی سید عباس حسینی  ثبت صفحه 87 و 96 دفتر 48 امالك

120.رای شماره 30459-1395/11/20 هیأت سوم آقای یداله نادمی اردستانی 
به شناسنامه شــماره 26091 كدملي 1280259140  صادره اصفهان  فرزند 
احمد  ازششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 189.93  مترمربع از پالك شماره 
فرعی از 28 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی رمضان توكلی كوجانی  ثبت صفحه 484 دفتر 1127 امالك
121.رای شماره 30371-1395/11/19 هیأت سوم  آقای سلیمان زارع بهرام 
آبادی به شناسنامه شــماره 13 كدملي 1290734313 صادره اصفهان فرزند 
ابراهیم  دو دانگ ازششــدانگ یک باب مغازه  به مساحت  117.20 مترمربع از 
پالك شماره   فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی عباس زارع بهرام آبادی ثبت صفحات 87 و 96 دفتر 

48 امالك
122.رای شــماره 30372-1395/11/19 هیأت ســوم آقای عقیل زارع بهرام 
آبادی به شناسنامه شماره 658 كدملي 1283023172 صادره اصفهان فرزند 
ابراهیم  دو دانگ ازششــدانگ یک باب مغازه  به مساحت 117.20  مترمربع از 
پالك شماره فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی عباس زارع بهرام آبادی  ثبت صفحات 87 و 96 دفتر 

48 امالك
123.رای شــماره 30370-1395/11/19 هیأت ســوم  آقای محمدعلی زارع 
بهرام آبادی به شناسنامه شــماره 16 كدملي 1290249954 صادره اصفهان 
فرزند ابراهیم دو دانگ ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 117.20 مترمربع 
از پالك شــماره  فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رســمی عباس زارع بهرام آبادی ثبت صفحات 87 و 96  

دفتر 48 امالك
124.رای شماره 30376-1395/11/19 هیأت سوم خانم شهربانو حبیبی باغی  
به شناسنامه شــماره 3 كدملي 5189813754  صادره رشت  فرزند حبیب اله  
ازششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  122.15 مترمربع از پالك  فرعی از 32 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

رضا مزروعی سبدانی
125.رای شــماره 25863-1395/09/30 هیأت ســوم آقای سعید قدیریان به 
شناســنامه شــماره 478 كدملي 1284683834 صادره اصفهان  فرزند رضا  
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 52.20 مترمربع از پالك شماره 153 فرعی 
از  9 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی  فوق         ازموردثبت صفحه 468دفتر 412 امالك
126.رای شماره 30241-1395/11/19  هیأت سوم خانم سیده زهرا موسوي 
به شناســنامه شــماره 47 كدملي 1159725314 صادره داران فرزند ســید 
مرتضي ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 157 مترمربع پالك شماره 561/1 
فرعي از 27 اصلي )كه در اجرای اســتاندارد ســازی به پالك 27/907 تبدیل 
گردیده است (واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

از بهرام جابری انصاری
127.رای شماره 30222-1395/11/18 هیأت ســوم آقای مرتضی ابراهیمی 
ولدانی  به شناسنامه شماره 54  كدملي 1290053855  صادره اصفهان  فرزند 
محمدعلی  ازششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 159.50  مترمربع از پالك 
شماره 551  فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی محمدحسین نجفی و محمدحسن آقای نجفی زاده و شیخ 

زین العابدین نجفی و علی نقی نجفی زاده
128.رای شــماره 31144-1395/11/28 هیأت ســوم خانم زهرا عباســیان 
آفارانی به شناســنامه شــماره 1740 كدملي 1282948466 صادره اصفهان 
فرزند ابراهیم  ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 305.57 مترمربع از پالك 
شماره  457  فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی حسین مارانی و عذرا جابرزاده ثبت صفحه 412  دفتر 

284  امالك
129.رای شــماره 31018-1395/11/27 هیأت ســوم آقای رحمان قاســمی 
لمجیری  به شناسنامه شــماره 12171  كدملي 1140497898  صادره خمینی 
شهر  فرزند نعمت اله  ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 132.5 مترمربع از 
پالك شــماره   302   فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فاطمه عسگری لمجیری ثبت صفحه  77 دفتر 

530  امالك
130.رای شماره 31029-1395/11/27 هیأت سوم آقای محسن تاج میر ریاحی   
به شناسنامه شماره 331  كدملي 1291118421  صادره اصفهان  فرزند حسین  
چهار دانگ  ازششدانگ یک باب خانه  به مســاحت  201.35 مترمربع از پالك 
شماره  158  فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 56 و 59  دفتر 718  امالك
131.رای شماره 31032-1395/11/27 هیأت سوم خانم مرضیه نصراصفهانی 
به شناسنامه شماره 1692  كدملي 1283489074  صادره اصفهان فرزند احمد 
دو دانگ ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  201.35 مترمربع از پالك شماره 
158     فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق  ثبت صفحه 56 و 59  دفتر 718  امالك

132.رای شــماره 31047-1395/11/27 هیأت ســوم  خانم ایران جمشیدی 
آفارانی  به شناسنامه شماره 27 كدملي 1290024146 صادره اصفهان فرزند 
عبداله  سه دانگ ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 476.02مترمربع از پالك 
شماره 870  فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی خانم حکاك جوزدانی
133.رای شماره 31048-1395/11/27 هیأت ســوم خانم خدیجه جمشیدی 
آفارانی  به شناسنامه شماره 28 كدملي1285294041  صادره اصفهان فرزند 
عبداله  سه دانگ ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 476.02 مترمربع از پالك 
شماره    870 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی خانم حکاك جوزدانی
134.رای شــماره 31679-1395/12/04 هیــأت دوم  خانــم زهــرا بیات به 
شناسنامه شماره 10219 كدملي 4170092351 صادره  الیگودرز فرزند سلطان 
حسین در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 194.5مترمربع پالك شماره 
211فرعی از 16اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 536 دفتر 1019 امالك
135.رای شــماره 31680-1395/12/04 هیأت دوم خانم زهره میرهاشمي به 
شناســنامه شــماره 1873 كدملي 1286814782 صادره اصفهان فرزند علي 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 72.74مترمربع پالك شماره 68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حاج علی اكبر 
زارع بهرام آبادی  با قید به اینکه منافع سه دانگ مشاع و حق فسخ سه دانگ مادام 
الحیات آقای عباسعلی جهانتاب متعلق به وی بوده و بعد از فوت تابع عین است

136.رای شماره 32255-1395/12/10 هیأت دوم آقاي رسول عبدي نیان به 
شناسنامه شماره 2837 كدملي 1287003591 صادره اصفهان فرزند علي در     
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    460/75  مترمربع پالك شماره    171  
فرعي از 5   اصلــي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مورد ثبت صفحات 563 و 233 و 464 و 347 دفاتر 942 و 1056 و 990 و 430 و 

748 بنام متقاضی و صفحه 429 دفتر 101 بنام محمد نصری
137.رای شــماره 30904-1395/11/26 هیأت دوم خانم اشرف پناهي درچه 
به شناسنامه شــماره 363 كدملي 1141844001 صادره اصفهان فرزند علي 
اكبر در  ششدانگ یک باب ساختمانبه مساحت 224.30 مترمربع پالك شماره 
584 و 585 فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از پالك 18/584 مورد ثبت صفحه 457 و 490 دفتر 387 و 274 امالك 

بنام اشرف پناهی و پالك 18/585 از مالکیت خانم صنم یاریان
138.رای شــماره 30905-1395/11/26 هیأت دوم خانم شــهناز ابودردا به 
شناسنامه شــماره 336 كدملي 1284523055 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 249.38 مترمربع پالك شماره 605 
فرعی از 12 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه351 و 188 دفتر 515 و 517 امالك
139.رای شــماره 30930-1395/11/26 هیأت دوم آقاي رسول رضواني به 
شناسنامه شماره 19323 كدملي 4722366608 صادره  كنسولی كربال فرزند 
عباس در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 191 مترمربع پالك شماره 
449 فرعی از 14اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

بموجب سند شماره 98681 مورخ 60/2/27 دفترخانه 7 اصفهان
140.رای شــماره 30876-1395/11/26 هیأت دوم آقاي ســید علي حسیني 
رناني به شناســنامه شــماره 11256 كدملي 1283224283 صادره اصفهان 
فرزند سید حسین در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 65.70 مترمربع 
پالك شــماره 1515 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان سند شماره 29591 مورخ 86/6/6 دفترخانه 112 اصفهان
141.رای شــماره 30451-1395/11/20 هیأت دوم آقاي رضا نصري نژاد به 
شناسنامه شماره 5055 كدملي 1292760338 صادره اصفهان فرزند محمدعلي 
در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   236   مترمربع پالك شماره  274    
فرعي از 14   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت محمود خورسندی صفحه 535 دفتر 57 امالك
142.رای شــماره 31696-1395/12/04 هیأت دوم آقاي حمید صفري رناني 
به شناسنامه شماره 11913 كدملي 1283228467 صادره خمیني شهر فرزند 
كریم در   ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 121.08مترمربع پالك شماره 
4038فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

بشماره سند 11838 مورخ 82/12/27 دفترخانه 112 اصفهان
143.رای شماره 31713-1395/12/04 هیأت دوم آقاي حمید قاسمي الوري به 
شناسنامه شماره 1 كدملي 5499772053 صادره نجف آباد فرزند غالمرضا 
در  ششدانگ یک باب ساختمانبه مساحت 102مترمربع پالك شماره  28 اصلی 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت ابراهیم 

رضائی كوجانی
144.رای شــماره 32872-1395/12/15 هیأت دوم آقــاي صفرعلي صابري 
جمالوئي به شناســنامه شــماره 16 كدملي 4622904136 صادره شهركرد 
فرزند روزعلي در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 144 مترمربع پالك 
شماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد  

از مالکیت احمد قلیبکی
145.رای شــماره 30436-1395/11/20 هیأت دوم آقاي اســماعیل محمدي 
هویهء به شناسنامه شــماره 11 كدملي 1288856458 صادره اصفهان فرزند 
نوروز در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   151/31   مترمربع پالك 
شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند13518 مورخ 1394/6/14 دفترخانه 237 اصفهان
146.رای شــماره 30389-1395/11/20 هیــأت دوم  آقاي فــرج علي كاجي 
به شناســنامه شــماره 826 كدملي 1198770600 صادره شــهرضا فرزند 
عبدالرسول در   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  169/50    مترمربع 
پالك شماره   774/1   فرعي از  14  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان سند 4211 مورخ 1348/9/3 دفترخانه 91 اصفهان  
147.رای شــماره 30547-1395/11/23 هیأت دوم آقاي اصغر قره جه لو به 
شناسنامه شــماره 105 كدملي 5459662117 صادره تركمانچاي فرزند علي 
در  4 دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   170   مترمربع 
پالك شماره   2769   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان  از مالکیت علی حیدری
148.رای شــماره 30546-1395/11/23 هیــأت دوم خانــم زینــب قنبــري 
تركمانــي بــه شناســنامه شــماره 81 كدملــي 5459756928 صــادره 
تركمانچاي فرزند محمد در 2 دانگ مشــاع از   ششــدانگ یک باب   ساختمان   
بــه مســاحت   170   مترمربــع پــالك شــماره   2769   فرعــي از  18  اصلي 
 واقع در اصفهــان بخــش  14  حوزه ثبــت ملک غــرب اصفهــان  از مالکیت

 علی حیدری
149.رای شــماره 30544-21//1395/11 هیــأت دوم خانــم مریــم نصري 
نصرآبادي به شناسنامه شــماره 636 كدملي 1284866165 صادره اصفهان  
فرزند رمضانعلي در نیم دانگ مشــاع از   ششــدانگ یک باب   ســاختمان   به 
مساحت   284/10   مترمربع پالك شــماره   265   فرعي از  15  اصلي واقع در 
اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت    صفحه 594 دفتر 

350 امالك   
150.رای شــماره 30543-1395/11/21 هیأت دوم  آقاي رجبعلي مستاجران 
گورتاني به شناسنامه شماره 8 كدملي 1289916489 صادره اصفهان  فرزند 
اسداله در پنج و نیم دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   
284/10   مترمربع پالك شــماره   265   فرعي از  15  اصلــي واقع در اصفهان 
بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت    صفحــه 594 دفتر 350 

امالك
151.رای شــماره 30440-1395/11/20 هیــأت دوم آقاي مهــدي ربیعي به 
شناسنامه شــماره 1516 كدملي 1286030889 صادره اصفهان فرزند حسن 
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت  198    مترمربع پالك شماره   285   
فرعي از  27  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند 323250 مورخ 1395/5/21 دفترخانه 77 اصفهان
152.رای شــماره 30435-1395/11/20 هیــأت دوم خانم بتول دل نشــاط 
اصفهاني به شناســنامه شــماره 179 كدملي 1283363331 صادره اصفهان 
فرزند هادي در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   128/37   مترمربع 
پالك شــماره   329   فرعي از  6  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحه 224 و 20 دفتر های 562 و 707 امالك
153.رای شماره 33146-1395/12/17 هیأت اول آقاي نصراله قهرمان دوست 
به شناســنامه شــماره 4 كدملي 1290035660 صادره اصفهان  فرزند كاظم 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  204.73 مترمربع پالك شماره 18 الی 26 و 
30 الی 41  فرعی از 135 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت فاطمه لری كفشرانی
154.رای شــماره 33522-1395/12/22 هیأت اول خانم شهین قرباني رناني 

به شناسنامه شماره 375 كدملي 1290271631 صادره اصفهان فرزند مانده 
علي در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 112.50 مترمربع پالك شماره 3801 
فرعی از 18 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
مورد ثبت صفحات 588 و 585 دفتــر 471 امالك بنام متقاضی و مقدار 35 متر 
مربع از مورد تقاضا از مالکیت اشــرف محمد زمانی صفحه 191 دفتر 1049 

امالك
155.رای شــماره 33534-1395/12/22 هیــأت اول آقاي علــي باقرصاد به 
شناسنامه شماره 664 كدملي 1284916715 صادره اصفهان  فرزند عزیزاله 
در  ششدانگ یک باب كارگاه موزائیک سازی به مساحت 652.20 مترمربع پالك 
شــماره  31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت نوروز ابراهیمی بابوكانی
156.رای شــماره 33009-1395/12/16 هیأت اول آقاي غالمرضا رســتمي 
كرچي به شناســنامه شــماره 1078 كدملي 6219537637 صــادره بوئین و 
میاندشت فرزند حسین ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 46.80 مترمربع 
پالك شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت حسین كریمی بهرام آبادی
157.رای شماره 33019-1395/12/16 هیأت اول خانم معصومه زارع بهرام 
آبادي به شناسنامه شــماره 586 كدملي 1290589550 صادره  خمینی شهر 
فرزند عباس در  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 106.45 مترمربع پالك 
شماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبتغرب اصفهان از مالکیت 

حسین كریمی بهرام آبادی
158.رای شــماره 33024-1395/12/16 هیأت اول  خانم رقیه شــاهپوري به 
شناسنامه شــماره 236 كدملي 6219576799 صادره فریدن  فرزند مظفر در  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 115/70 مترمربع پالك شماره 68 اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مــورد از مالکیت 

ابوالحسن مانی
159.رای شــماره 31114-1395/11/28 هیأت چهارم آقای محمود جهانی  به 
شناسنامه شماره 716 كدملي 1284526852  صادره اصفهان فرزند محمدعلی 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه و زمین محصور متصله  به مساحت 
1180  مترمربع از پالك شــماره فرعی از 32 اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسن و حسین حقیقی زاده
160.رای شــماره 31113-1395/11/28 هیأت چهارم خانم صدیقه ابراهیمی  
به شناسنامه شــماره 50  كدملي 2411352476  صادره آباده  فرزند علی  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه و زمین محصور متصله به مساحت 1180 
مترمربع از پالك شماره فرعی از 32 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسن و حسین حقیقی زاده
161.رای شــماره 32923-1395/12/15 هیأت اول  آقــاي مهدي جان نثاري 
الداني به شناسنامه شماره 1609 كدملي 1290527385 صادره خمینی شهر  
فرزند عباس ششدانگ یک باب كارگاه نجاری به مســاحت 159.99 مترمربع 
پالك شماره 54 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت محمد خانی مورد ثبت صفحه 37 دفتر 137 امالك
162.رای شــماره 32919-1395/12/15 هیأت اول خانم زهرا حسیني الداني 
به شناسنامه شــماره 52 كدملي 1290138346 صادره  اصفهان فرزند سید 
مصطفي در  ششدانگ یک باب كارگاه به مساحت 189.51 مترمربع پالك شماره 
31 فرعی از  13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت مهدی جان نثاری مورد ثبت صفحه 380 الی 387 دفتر 199 امالك
163.رای شماره 31642-1395/12/03 هیأت دوم آقاي محمد نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 5343 كدملي 1292207213 صادره اصفهان فرزند عباس در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 98.50مترمربع پالك شماره 288فرعی 
از 21اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

شهین باقری جوزدانی  طبق سامانه امالك
164.رای شماره 32402-1395/12/11 هیأت اول آقاي حسین نفیسي پور به 
شناسنامه شماره 465 كدملي 1293207225 صادره  اصفهان فرزند نصر اله 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 213.84مترمربع پالك شماره 303فرعی 
از 13اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

حاجی باقر ترك الدانی  طبق اظهار نامه
165.رای شماره 32388-1395/12/11 هیأت اول آقاي حسین جان نثاري به 
شناسنامه شماره 855 كدملي 1290829411 صادر اصفهان  فرزند عباس در  
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت  229/90    مترمربع پالك 
شماره    31  فرعي از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت  صفحه 380 الی 387 دفتر 199 امالك
166.رای شــماره 32389-1395/12/11 هیأت اول آقاي محسن جان نثاري 
الداني به شناسنامه شماره 17 كدملي 1293212512 صادره اصفهان  فرزند 
عباس در  سه دانگ مشــاع از   ششــدانگ یک باب   خانه   به مساحت  229/90    
مترمربع پالك شماره    31  فرعي از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحه 380 الی 387 دفتر 199 امالك   
167.رای شــماره 33145-1395/12/17 هیأت اول آقاي حســن خلیلي رناني 
به شناسنامه شماره 347 كدملي 1290132925 صادره اصفهان فرزند رحیم 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  258.28 مترمربع پالك شماره 3763  فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه  50 دفتر 284 امالك
168.رای شــماره 32900-1395/12/15 هیأت چهارم  آقای محمدعلی حقیقی 
جوزدانی به شناسنامه شــماره 253 كدملي 1281085170  صادره اصفهان  
فرزند علیرضا  مالک ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 184.30 مترمربع از 
پالك شماره 281  فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از ســند شماره  149387 مورخ 90/12/17 

دفترخانه 64 اصفهان
169.رای شــماره 32465-1395/12/12 هیأت چهارم آقــای علی قاهری  به 
شناســنامه شــماره 368  كدملي 1090899238  صادره نجف آبــاد  فرزند 
حسینعلی  173.25 سهم مشاع از 231 سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
223.05مترمربــع از پالك شــماره  287 فرعی از 6 اصلی واقــع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  از ســند شماره  

45641 مورخ 89/10/8  دفترخانه 113 اصفهان
170.رای شــماره 32466-1395/12/12 هیأت چهارم آقای ابوالفضل معمار 
به شناسنامه شماره 76 كدملي 6609645108  صادره اصفهان  فرزند خداداد  
57.75 سهم مشاع از 231 سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 223.05 
مترمربع از پالك شماره 287فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  از ســند شــماره  45641 مورخ 

89/10/8  دفترخانه 113 اصفهان
171.رای شــماره 32089-1395/12/07 هیأت ســوم آقای محمد كریم ترك 
الدانی به شناسنامه شماره 106 كدملي 1290680752 صادره اصفهان فرزند 
فتح اله  ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 102.90  مترمربع از پالك شماره     
105 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حاجی باقر ترك الدانی بموجب اظهانامه امالك
172.رای شماره 32092-1395/12/07 هیأت سوم آقای عبدالغفار جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شــماره 38 كدملي 1290093539 صادره اصفهان فرزند 
احمد  ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت  364.67 مترمربع از پالك شماره  
388 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی یداله نادری درباغشاهی
173.رای شــماره 32461-1395/12/12 هیــأت ســوم آقــای محمدحســن 
عالــم بــه شناســنامه شــماره 636  كدملــي 1285506219  صــادره 
اصفهــان  فرزند احمد  ششــدانگ یــک باب مغــازه تجاری  به مســاحت  40 
مترمربــع از پالك شــماره فرعــی از 68 اصلــی واقع در اصفهــان بخش14 
 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی ســید كریــم مهری

 دهنوی
آرای اصالحی

1.رای شــماره 29680-1395/11/11 هیــأت اول بــا توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس   و با عنایت به اینکه   راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر 
به شرح زیر اصالح مي گردد: نوع ملک ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی و 

تجاری به مساحت 120/25 متر مربع می باشد.
راي صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد.

بدیهی اســت درصورت انقضای مــدت مذكور وعدم وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .

1396، تاریــخ انتشــار نوبــت  /01 /31 تاریــخ انتشــار نوبــت اول 
1396 حیــدری رئیــس منطقــه ثبــت اســناد وامــالك /02  دوم  16/

 غرب اصفهان
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ابالغ رای
2/74 کالســه پرونــده: 951267 شــماره دادنامــه: 9600032- 96/1/20 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 12 شورای حل اختالف خواهان: کوروش خسروی بروجنی 
به نشانی اصفهان سه راه ســیمین خ فرهنگ خ ســید عظیم کوچه شهید یاراحمدی 
پالک 19 خوانده: هومن پور زنگنه به نشــانی مجهول المکان وکیل خواهان: رحمان 
جنت دستجردی به نشانی اصفهان هشت بهشت غربی حدفاصل بزرگمهر و گلزار 
نبش کوچه سامان ســاختمان طبقه دوم خواســته مطالبه مبلغ 81/000/000 ریال 
بابت یک فقره چک بانضمام هزینه دادرســی و تاخیر تادیه بــا عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حــل اختالف در خصوص 
دعوی آقای کوروش خســروی بروجنی بــا وکالت رحمان جنت دســتجردی به 
طرفیت آقای هومــن پور زنگنه به خواســته مطالبه مبلــغ81/000/000 ریال وجه 
چک به شــماره 480819- 95/7/27 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خســارات 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون 
تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و 3/035/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف 95/7/27 تا تاریخ اجرای حکم و حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 2113 
 شــعبه 12 حقوقی  شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)347 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/92 کالسه پرونده: 95- 627 شــماره دادنامه: 1085- 95/11/6 مرجع رسیدگی: 
شــعبه28 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی ملکی به نشانی اصفهان 
ســپاهان شــهر خ فاتح کوی رزم بلوک 29. خوانده: ســیده زینب حیات الغیبی به 
نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه طبق رسید عادی با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صــدور رای می نماید.رای 
قاضی شورا در خصوص دعوی مهدی ملکی به طرفیت ســیده زینب حیات الغیبی 
به خواسته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال طبق رســید عادی مورخه 95/6/28 به 
انضمام مطلق خســارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونــده اظهارات خواهان 
و عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ قانونی و مســتندات ابــرازی خواهان منجمله 
صورت حســاب بانکی کــه داللت بر کســر مبلــغ 35/000/000 ریال از حســاب 
وی را دارد. شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا شــورا به 
اســتناد مــواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امــور مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 35/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 1/675/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله 
وکیل بر مبنــای تعرفه قانونــی و همچنین خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت 95/6/29 لغایت تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از ســوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می 
باشــد. در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و 20 روز پــس از انقضای مهلت 
واخواهی قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:2151 
 شــعبه 22 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شماره یک(

)280 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
2/102 کالسه پرونده: 951251 شماره دادنامه:96/1/24-9609976794300077 
مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای کمال حاجی 
کریمیان به نشانی اصفهان خیابان نشاط کوچه مسجد قصر منشی )13( کوچه شهید 
ســیالنی پالک 11 کد پســتی 8154658841 خواندگان: 1- طهماسب علیمردانی به 
نشانی مجهول المکان 2- رسول حاجی علی اکبر خواسته: مطالبه مبلغ 23/800/000 
ریال بابت یک فقره چک شــماره 878173 عهده بانک ملی بانضمام مطلق خسارات 
دادرســی و تاخیر تادیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شــورا در خصوص دعوی آقای کمــال حاجی کریمیان بــه طرفیت آقایان 
1- طهماسب علیمردانی نره 2- آقای رسول حاجی علی اکبر به خواسته مطالبه مبلغ 
23/800/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 878173- 94/7/20 به عهده بانک 
ملی ایران به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور پیدا نکرده اند و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر میرسد که 
مستندا به مواد 249 و 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و519و522 قانون آ. 
د. م حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 23/800/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/475/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر 
آگهی با احتساب اجرای احکام و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصــوف 878173- 94/7/20 لغایت زمان اجرای حکــم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:2171 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره یک(  )338 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/103 کالســه پرونده: 95-1113- 95/12/17 مرجع رســیدگی کننده: شعبه 24 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر اقتصاد به نشانی اصفهان خیابان 
توحید سرپرستی بانک مهر اقتصاد با وکالت محمدحسین صادقی به نشانی: اصفهان 
سه راه ســیمین بلوار کشــاورز مجتمع اداری رســمی واحد 18 غربی خواندگان: 
1- محمدحسین بهرامی به نشانی اصفهان بلوار شاهد خ سهند مجتمع طالب واحد 
27. 2- مهدی الشریف به نشانی مجهول المکان 3- علیرضا وفایی به نشانی مجهول 
المکان 4- حمید آزمون به نشــانی مجهول المکان 5- محمدرضا بهرامی به نشانی 
مجهول المکان خواســته : مطالبه وجه چک )چهار فقره( به مبلغ 78/580/319 ریال 
بانضمام کلیه خســارات قانونی به تاریخ 95/12/17 با توجه به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا در خصوص 
دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت محمدحســین صادقی به طرفیت 1- محمدحسین 
بهرامی 2- مهدی الشــریف 3- علیرضا وفایــی 4- حمید آزمــون 5- محمدرضا 
بهرامی به خواســته مطالبه مبلغ 78/580/319 ریال بابت چهار فقره چک شــماره 
070720- 95/8/6 و 01137621- 95/8/6 و 099975-95/8/6 و 95/8/6-549192 
به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، خوانده ردیف دوم تا پنجم به عنوان 
صادرکننده و خوانده ردیف اول به عنوان ظهرنویس، فلذا شورا با توجه به محتویات 
پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه، و اینکه چک 
مورد ادعا وصف تجریدی دارد و بقاء اصول اسناد که در ید خواهان است و داللت بر 
اشتغال ذمه و استقرار دین به میزان خواسته به عهده خواندگان می باشد و مشارالیه 
ها در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و یا برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده اند، شورا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان 
از هرگونه خدشــه و تعرض قانونی، دعوی مطروحه را ثابت تشــخیص داده و به 
استناد مواد 198- 515- 522- 519 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 

536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم به محکومیت تضامنی 
نامبردگان به پرداخت مبلغ هفتاد و هشت میلیون و پانصد و هشتاد هزار و سیصد و 
نوزده ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و هفتصد 
ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر 
آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف) تاریخ چکها( در حق خواهان 
صادر و اعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا می باشد.م الف:2176 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()424 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/193 شماره صادره: 1396/43/359419– 1396/2/7 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 3398 فرعی از 25/710 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای هیات قانون تعیین تکلیف ثبت غرب اصفهان به نام مرتضی عینی 
فرزند پنجشنبه مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 96/03/7 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 3293  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)147 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/255 شــماره: 1396/14/359812-1396/2/9 چــون تحدید حدود ششــدانگ 
مزرعه چهل گزی تحــت پالک 28 اصلی واقــع در بخش 6 ثبت خوانســار که طبق 
پرونده ثبتی به نام محمدرضا علی فرزند محمدحســن و غیره در جریان ثبت بوده 
و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز دوشنبه مورخ 96/3/8 راس ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل 
تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
 ادامه می دهد. م الف: 31 شیخ ســلیمانی کفیل اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار

)218 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/270 شــماره دادنامه: 9509970351100557 شــماره بایگانی شعبه: 920422 
و 930749 کالســه پرونده هــا: 9309980351100661 ، 9209980351100422 
خواهان هــا: آقای حامد ایــزدی وصفــی فرزند حبیب الــه با وکالت آقــای ایوب 
منجی فرزندیداله به نشــانی اصفهان- اصفهان- دروازه شــیراز- ابتدای خ هزار 
جریب- مجتمع فراز- ط3- واحد18، 2.آقای حامد ایــزدی وصفی فرزند حبیب اله 
با وکالت آقای ایوب منجی فرزند یداله به نشانی اصفهان - دروازه شیراز – ابتدای 
خ هزار جریب - مجتمع فراز- ط3- واحد18، خواندگان1.آقای علیرضا سواری به 
نشانی شهرســتان اصفهان،فلکه احمدآباد خ آل محمد روبروی دبیرستان دخترانه 
کیخسروی ک بوستان)ک شماره 32( ک میخک منزل دوم سمت راست زنگ پایین 
2. آقای بهزاد زاهدی فرزند احمد به نشانی اصفهان مالصدرا اول خیابان مالصدرا 
شمالی نبش فرعی یکم مجتمع آریا پ139 ، 3.آقای محمد شیرازی به نشانی مجهول 
المکان 4. آقای رضا توحیدی به نشــانی شهرستان اصفهان، خانه اصفهان ، بنفشه 
شمالی، بن بست مهتاب پ11 .خواسته ها: 1.الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2. مطالبه 
خسارت 3. مطالبه خسارت 4. تامین خواســته 5. الزام به تنظیم سند رسمی ملک 6. 

جلب ثالث)مالی منقول و غیر منقول( گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه در خصوص دعوی آقای حامد 
ایزدی وصفی فرزند حبیب اله با وکالت آقای ایوب منجی به طرفیت آقای بهزاد زاهدی 
به خواســته 1- صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم ســند 
رسمی انتقال آپارتمان شماره ثبتی 137812 حوزه 14 ثبتی اصفهان علی الحساب 
مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال 2- صدور حکم بر الزام خوانده به تحویل و تسلیم 
مورد معامله علی الحساب مقوم به ســی میلیون و یکصد ریال 3- مطالبه خسارات 
وارده ناشــی از عدم ایفای تعهد )وجه التزام( از قرار روزانه مبلغ یک میلیون ریال 
از تاریخ 91/12/15 لغایت زمان اجرای حکم علی الحســاب مقوم به پنجاه میلیون و 
یکصد ریال به انضمام مطلق خسارات وارده قانونی ) از نظر محاسبه هزینه دادرسی 
جمعًا مقوم به یکصد و سی میلیون و سیصد ریال و در خصوص دعوی آقای حامد 
ایزدی وصفی فرزند حبیب اله با وکالت آقای ایوب منجی به طرفیت آقایان 1- علیرضا 
سواری فرزند سعد 2- محمد شیرازی فرزند صفر 3- رضا توحیدی فرزند علی به 
خواسته جلب ثالث در پرونده 920422، 1- تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان 
به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شــش دانگ یک واحد آپارتمان 
مسکونی به شــماره پالک 2069 فرعی از 68 اصلی واقع در بخش 14 ثبتی اصفهان 
علی الحساب پنجاه میلیون و یکصد ریال 2- صدور حکم به الزام خواندگان به تحویل 
و تسلیم مورد معامله علی الحساب مقوم به ســی میلیون و یکصد ریال 3- مطالبه 
خسارات وارده ناشــی از عدم ایفاء تعهدات )وجه التزام( از قرار روزانه یک میلیون 
ریال از تاریخ 91/12/15 لغایت زمان اجرای حکم علی الحساب مقوم به پنجاه میلیون 
و یکصد ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی که وکیل محترم خواهان بر اساس 
اختیارات تفویضی و الیحه وارده به شماره 2578 مورخ 94/7/19 دادخواست موکل 
خود را نســبت به الزام به انتقال و تحویل مسترد داشــته و خواسته را منحصر به 
مطالبه وجه التزام از قرار روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 92/12/15 لغایت زمان 
اجرای حکم و خسارات وارده قانونی نموده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
تصویر مصدق مبایعه نامه عادی مورخ 91/11/30 و ذکر این مطلب که هر چند آقای 
علیرضا سواری بر اســاس تعهدنامه مورخ 93/5/16 کلیه خسارات وارده از سوی 
خوانده اصلی آقای زاهدی متقبل گردیده لکن نظر به اینکه رابطه قراردادی فی مابین 
خواهان و خوانده اصلی بوده و در تعهد آقای علیرضا ســواری خواهان نقشی در 
قبول آن نداشته و خوانده آقای زاهدی می تواند از باب تعهدات و خسارات نامبرده 
مراجعه نماید لذا دعوی خواهان را نسبت به خوانده اصلی آقای بهزاد زاهدی وارد 
و ثابت تشخیص داده لذا مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 230 قانون مدنی و مواد 
198 و502 و 515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب ســال 1379 حکم به محکومیت خوانده اصلی آقــای بهزاد زاهدی به 
پرداخت مبلغ هفتصد و بیســت میلیون ریال بابت وجه التــزام از تاریخ 92/12/15 
لغایت زمان توافق حاصله فی مابین خواهان و آقای علیرضا سواری نسبت به انتقال 
و تحویل به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ بیســت و یک میلیون و ششصد 
هزار ریال به عنوان هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ هیجــده میلیون و چهارصد و 
هشتاد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید . و در خصوص خواســته خواهان مازاد بر محکوم به و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه ، نظر به اینکه خسارت تاخیر تادیه خسارت از خسارت محسوب شده و 
وجه شرعی و قانونی نداشته لذا دعوی خواهان را در این قسمت غیرثابت تشخیص 
داده و مستنداً به ماده 197 قانون اخیرالذکر حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم 
می نماید و در خصوص خواســته خواهان به طرفیت خوانــده اصلی و خواندگان 
مجلوب ثالث مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی و تحویل و مطالبه خسارات و قرار 
تامین خواســته نظر به اینکه وکیل محترم خواهان دعاوی مذکور را مسترد داشته 
لذا به اســتناد بند ب ماده 107 قانون آئین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب ســال 1379 قــرار رد دعاوی مذکور را صــادر و اعالم می 
نماید. رای صادره در قســمت ماهوی حضوری بوده به انضمام قرارهای صادره 
ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز 
 استان می باشد. م الف:3233 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

)898 کلمه، 9 کادر(

ابالغ رای
2/272 کالســه پرونده اصلی: 1172-95 مرجع رســیدگی: شعبه17شــورای حل 
اختالف اصفهان خواهان: مهدی پاکدل به نشانی خ برازنده- کوی باستان- مجتمع 
آفتاب 5واحــد 25 خوانده ملیحه مهدیان به نشــانی انتهای خ کاوه – شــهرک ولی 
عصر – کوی شهید عموئی جنب مسجد. خواســته : مطالبه وجه گردشکار با عنایت 
به محتویات و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا، ضمن ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای شورا 
در خصوص دعوی مهدی پاکدل به طرفیت ملیحه مهدیان به خواســته مطالبه وجه 
یک فقره سفته به شماره سریال 476418 جمعًا به مبلغ 13/000/000 ریال به انضمام 
مطلق خسارات قانونی ، با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه 
دلیل موجه و مدرک موثر قانونــی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه 
خویش ابراز و اقامه ننموده ، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و 
مستنداً به مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 385/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/27 تا 
زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 
20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ، 
ظرف 20روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
می باشد. م الف:3208 شعبه 17حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)275 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/273 کالسه پرونده: 950600 شــماره دادنامه:1574-95/9/22 مرجع رسیدگی: 
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسن شاه علی به نشانی اصفهان 
خ عبدالرزاق روبروی بانک صادرات فروشــگاه ابوطالبی خوانده: سید رسول میر 
حسینی چگانی به نشانی مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای حسن شاه علی به 
طرفیت آقای  سید رسول میر حسینی به خواسته مطالبه مبلغ 195/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 821919 و 490378 و 490380 و 490377 و به عهده بانک سپه 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصــد و نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و پنح میلیون و 
نهصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 93/12/30- 93/11/30- 
93/5/31 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:3205 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 

دو(  )304 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/283 کالسه پرونده: 951306 شماره دادنامه:95/12/24-9509976796302721 
مرجع رســیدگی: شــعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابوالقاســم 
شاهمرادی به نشانی اصفهان خ الله کوچه شهید ذاکری پالک 82 وکیل: ندا رواقی به 
نشانی اصفهان خ بزرگمهر نبش خ قرنی مجتمع میالد نور واحد 202 خوانده: شهرام 
عباسیان به نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید. رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای ابوالقاسم شاهمرادی 
با وکالت خانم ندا رواقی به طرفیت آقای شــهرام عباسیان با توجه به نام اداره ثبت 
احوال نام شهرام عباسی می باشد. به خواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال وجه 
چک به شــماره 279146- 88/12/10 و 280804-89/8/25  و 89/7/18-280843 
به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محــال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد  
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته 4/500/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چــک موصــوف 88/12/10- 89/8/25- 89/7/18 تا 
تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:3150 شعبه 33 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 

دو(  )315 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

2/299 شــماره: 95-177 به موجب رای شــماره 678 تاریــخ 95/7/28 حوزه 18 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
مراد صیفی شلمزاری شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلــغ 109/300/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخــت مبلغ 2/270/000 
ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررســید چک ها )856530- 93/10/10( 
)856531- 93/12/10( )167800- 94/2/10( لغایــت اجــرای حکم در حق محکوم 
له علی شاهین زاده به نشــانی اصفهان خ هاتف کوچه شهشــهان ساختمان برکت 
2 بازرگانی رفیعیان. نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3179 
شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()184 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/300 شــماره: 941580- 95/12/23 به موجب رای شماره 1075 تاریخ 95/6/31 
حوزه 8 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علیرضا شکیبا فر به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و 
دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 835/000 ریال بابت خسارت دادرسی و 
120/000 ریال هزینه آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/7/25 بابت چک به 
شماره 405960- 94/7/25 و نیم عشــر حق االجرا. مشخصات محکوم له: منوچهر 
نصر اصفهانی به نشــانی اصفهان شــهرک صنعتی مبارکه. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3173 
شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو()177 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/301 شــماره: 95-175 به موجــب رای شــماره 1001 تاریــخ 95/11/5 حوزه 
18 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
محمدرضا رمضانی فرزند نادرقلی شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم 

اســت به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال )بیســت و پنج میلیون ریال( بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 1/210/000 ریال بابت هزینه های دادرســی و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررسید چک شــماره 860302 مورخ 95/2/20 لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له علی شاهین زاده فرزند منصور شغل آزاد به نشانی اصفهان 
خ هاتف کوچه شهشهان ســاختمان برکت 2 بازرگانی رفیعیان. نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم 
کند و اگر مالی نــدارد، صریحًا اعالم نماید. رای صادره غیابی اســت. م الف:3176 
 شــعبه 18 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

2/302 شــماره: 950886 ش 14- 96/1/30 به موجب رای شــماره 954402479 
تاریخ 95/11/7 حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
اســت محکوم علیها: 1- مهدی پورجم علویجه فرزند اسماعیل به نشانی اصفهان خ 
رودکی کوی توکلی مجتمع رز طبقه همکف 2- تــورج عطائی کچوئی فرزند ایرج به 
نشانی مجهول المکان 3- راضیه منصورزاده فرزند عبدالرحمن به نشانی اصفهان 
خ مشتاق دوم خ مهران بلوار مهر شمالی پالک 3 طبقه اول. محکوم است به پرداخت 
تضامنی مبلغ یکصد و ســی و پنج میلیون ریال بابت وجه چک به شماره 401880 
به عهده بانک ســینا و 4/610/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 95/3/26 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له بانک سینا با مدیریت 
شــهریار خانمحمدی با وکالت خانم منیره هادی پور به نشانی اصفهان خ چهارباغ 
خواجو مجتمع صدرخواجو روبروی خ عافیت طبقه اول واحد 112. و نیم عشر حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:3163 شــعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )250 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

2/305 شــماره: 95-33 ش ح 15 به موجــب رای شــماره 1113 تاریخ 95/11/10 
حوزه 15 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه صغری بهاءلو هوره به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
56/000/000 ریال بابت اصل خواسته موضوع چک های شماره 599096- 94/6/20 
و 599100- 94/8/30 و 599097-94/10/30 و 599098-94/12/30 و پرداخت مبلغ 
4/965/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
چک های موصوف لغایت زمان وصول در حق خواهــان علی اصغر ابراهیمیان به 
نشانی اصفهان خ ارتش ک 29 پ 43 و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3157 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک()191 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/312 شــماره صــادره: 1396/43/360416– 1396/2/10 نظر بــه اینکه تحدید 
حدود ششــدانگ یکباب ســاختمان پالک شــماره 3004 فرعی از 24/77 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهــان که طبق رای قانــون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند غرب 
اصفهان به نام شــکراله جمشــیدی فرزند علی مفــروز و در جریان ثبت اســت و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت 
اخیر ماده 15 قانــون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پــالک مرقوم در 
روز یکشنبه مورخ 96/03/7 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا بــه موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شــد.م الــف: 3800  حیدری رئیــس ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان

 )148 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/313- شــماره: 96/25003261 – 96/2/11 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شــماره 4433 فرعی از 16/454 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام محمدرضا صفایی زاده فرزند علی در جریان ثبت اســت به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیراز ماده 
15 قانون ثبــت و برطبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه 
شنبه مورخ 96/3/9 ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابنــد. اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 
قانون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این 
 اداره تســلیم نماید.م الف: 3827 حیدری رئیس ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان

)177 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/320 شماره صادره: 43/361271– 96/2/12 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب مغازه پالک شماره 32/1185 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام مســعود ماهرانی برزانی فرزند رضا در جریان ثبت اســت و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت 
اخیر ماده 15 قانــون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پــالک مرقوم در 
روز پنجشنبه مورخ 96/03/11 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شــد.م الــف: 3956  حیدری رئیــس ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان

)138 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

2/321  آقای داود یوسفی به  شناسنامه شماره 194 به شرح دادخواست به کالسه 
42/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس یوسفی کجانی به شناسنامه شماره 528 در تاریخ 1395/5/16 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- متقاضی: داود یوسفی )پسر(  2- حسین یوسفی)پسر( 3- پروانه یوسفی) پسر( 
4- پروین یوسفی کجانی )دختر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شــد. م الف: 63 شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف نایین)122 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9510103637107327 ابالغنامــه:  شــماره   2 /324
9509983637100419  شماره بایگانی شعبه: 950631 ابالغ شونده حقیقی: نسیم 
شجاعی فرزند حمید کدملی: 1229246045 به نشــانی: اصفهان خوانسار خ دوراه 
پ 37 مهلت حضور از تاریخ ابالغ 30 روز- محل حضور خوانسار. با توجه به علت 
حضور مندرج در ابالغیه به شــما ابــالغ می گردد ظرف مهلت مقــرر اقدام در غیر 
اینصورت طبق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف:34 دادگاه عمومی شهرستان 

خوانسار )65 کلمه، 1 کادر(
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درخت تو گر بار دانش بگیرد...

مدارس اصفهان اصالح شود

وضعیت تحصیل در ایران پــس از انقالب 
مشروطه به شــدت دگرگون شد. مدارس 
جدید با برنامه های آموزشی مدرن کم کم متولد شدند و مکاتب 
درسی سنتی را به چالش کشیدند. اصفهان هم از این رقابت نفس 
گیر به دور نماند. روزنامه زاینده رود ضمن انتقاد از مدارس ناقص 
اصفهان در مقاله ای از خدمات وزیر معارف مشــروطه در اصفهان 
در زمینه تاســیس مدارس نوین تشــکر می کند:»از آنجایی که 
مدرسه و علم ســر منشا کل سعادات اســت و بدون آن آرزوهای 
ملیه و اصالحات ملکیه صورت پذیر نیست، یک چنین عنایتی از 
طرف وزارت علوم در کار معارف اصفهان به سزا بود. امروزه اصفهان 
خیلی مدارس دارد ولی اغلب سرتا پای نواقص است، که بایستی 
اصالح شود. من جمله آن است که هریک از مدارس برحسب سلیقه 
شخصی مدیر و کارکنان مدرسه یک وضع و اسلوب مخصوصی را 
برای تحصیالت محصلین قرار داده اند که بیشتر خبط و غلط است. 
و این عالوه بر آنکه ضامن ترقیات معارف نتواند بود، انواع اشکاالت را 
برای محصلین تولید کرده، من جمله اگر یک شاگرد از یک مدرسه 
خارج شود و به مدرسه دیگر برود بایستی از کلیه تحصیالت سابق 

چشم بپوشد و از نو ترتیب دیگری اتخاذ نماید«.
)روزنامه زاینده رود، سال چهارم، 
شماره 13، 17صفر 1332ه.ق(.

 دانش، بینش می آورد
در ســال اول پیروزی مشــروطه، مدارس نوین یکی از مهمترین 
پایگاه های مردم ساالری و تمدن شــناخته می شده اند. روزنامه 
جهاد اکبر در مقاله ای به این مسئله می پردازد:»بحمداهلل تعالی 
آثار خیر... وطن دوستی از هر طرف پیداست و هوشمندان کاردان 
هر گوشه ای به شمه ای از پیشرفت و ترقی می پردازند. در اصفهان 
مدارس عدیده احداث نموده اند که هر یک مســتغنی از تعریف 
و توصیف است چون مدرســه باقریه و حقایق و معرفت و ایمانیه 
و معارف و اتحاد و مدرسه اسالمیه که چشــم اسالمیان را روشن 
داشته... آنچه از پدران وطنی کمک و همراهی و مساعدت شود به 
جا و به موقع است که اشخاص عالم و زنده تمدن از میانه آنها برآمده 
و نهاالن وطن بارور و شاخه های ما با ثمر خواهد شد که مقتضای 
تکالیف انسانیت و از فرایض مدنیت تعلیم و تربیت کودکان است 
که چنانکه پدران و بزرگتران هرگاه به تکالیف عمل کرده باشند و 
اوالد خود را به علم وصنعت و کسبی رهین منت نموده باشند، امروز 
نام نیک باقی گذارنده و مغفرت از برای خویش تحصیل کرده اند و 
اگر در تکمیل ابنا و زیردستان خود مسامحه و سهل انگاری نموده 
باشند و از نور علم و فنون معاش محروم مانده امروز دلتنگی و سوء 
نسبت برایشان باقی اســت... مطلقا یکی از مهمات این دوره »نیم 
رس« تکثیر و ازدیاد تعلیم و افتتاح مدارس و مکاتب است. که شرط 
عمده حصول ترقی و تمدن و رفعت آن است که غالب اهالی دانا و 
باسواد باشند وهرچه در هر مملکت ارباب دانش بیشترند، تمدن 
بیشتر است و به جهت حسن انتظام در مجاری ادارات مملکتی و 
دوایر مملکتی تا علوم الزمه و فنونی که به کار است دایر نباشد، ان 
نظام احســن چنان که باید در ملک جاری نخواهد شد و نقدا نشر 
معارف و اشاعه علوم و فنون سیاسی و معاشی لزوم فوری دارد که 
با اســاس مجلس و حســن نتایج آن مالزمه تامه دارد و چنان که 
جمهوریت مطلقه را مشــروطه کرده اند به کثرت تداول معارف و 
شیوع علم و صنایع و متمدن بودن اهالی...آزادی نعمتی است که از 
برای سرکشان و بی علمان میسر نیست که هرگاه چنین کسان آزاد 
باشند گمان می کنند که به رسم آزاد دست به مال و ناموس ضعفا 
دراز کنند. این است که آزادی حدود الزمه دارد... تا غالب اهالی با 
دانش و بینش دمساز نشــوند تمدن اعلی میسر نخواهد شد. مگر 
به کثرت مکاتیب و مدارس و شیوع علوم و فنون قدیمه و جدیده«

)روزنامه جهاد اکبر، سال اول، شماره16،8 
جمادی االول 1325ه.ق(. 

  او اولین نفر بود...

مشــروطه خواهی در اصفهان بدون نام آقانوراهلل نجفی معنا نمی 
شود. او جزو اولین کسانی بود که ســخن از آزادی به میان آورد و 
در مسیر تثبیت مشروطه تالشــهای فراوانی کرد. روزنامه زاینده 
رود نزدیک به 110 سال پیش مقاله ای در ســتایش از او نوشته 
است:»این مرد جلیل یکی از ارکان قویمه اساس آزادی و یکی از 
موسسین... مشروطه ایران است... اول کسی که در اصفهان سخن 
آزادی باالی منبر گفت و اهالی را از حقیقت مشروطه آگاه ساخت 
آن آقا بود. که هر روزه به منبر تشریف برده با زبانی شیرین و بیانی 
دلنشین که نزدیک به فهم عامه بود فواید آزادی را به مردم حالی 
کرده، طباع اهالی را بدان مشــروع مقدس جالب رغبت گردیده، 
حتی کتابی عامیانه به اسم مقیم و مسافر که حاوی نتایج مشروطه 
اســت تصنیف کرده مجانا در میانه مردم منتشر ساخت. تا وقتی 
که اهالی مقصود را دانســتند، محض تقویت این اساس، اهالی را 
به انعقاد انجمن های خیری دعوت می فرمود که از اثر تشــویقات 
ایشــان قریب پنجاه انجمن در اصفهان انعقاد یافت... حتی بعضی 
برای ترویج صنایع وطنیه و رفع حاجت از خارجه تاسیس شده که 
خود آقا مشوق آنها بودند و محض تعلیم کیفیت و رفع حاجت، خود 
لباس وطنی پوشیده در حاجات معاشیه حتی المقدور به صنایع 
وطنیه اکتفا و قناعت می فرمود که تا انــدازه ای این دعوت موثر 
شد که منسوجات اهلیه و مصنوعات وطنیه تا حدی رواج یافت و 

مردمان بی کار به کار افتادند«
)روزنامه زاینده رود، سال دوم، شماره 
31، رمضان 1328ه.ق(

در باغ های اطراف چهلستون پس از گذشتن از چند راهروی 
زیرزمینی و عبور از درهای متعدد باالخره به دروازه بزرگ قصر 
سلطنتی رسیدیم«. بدین ترتیب دیگر جای هیچ شک و تردیدی 
نیســت که شــبکه ای پیچیده از راهروهــای زیرزمینی در زیر 

دولتخانه صفوی در اصفهان وجود دارد 

اوایل دی ماه ســال 1395 بود که در حین مرمت 
شبستان مسجدجامع عباسی، ناگهان بخشی از 
زمین فروریخت و راهرویی زیرزمینی ظاهر شد. درست مانند فیلمهای 
سینمایی هیجان انگیز که یک تونل مخفی دنیای ما را به جهانی گمشده 
وصل می کند. اینجا در اصفهان اما، این راهروی کشف شده یک تونل انتقال 
آب چهارصدساله تشخیص داده شــد. با این حال مستندات تاریخی در 
دست است که نشان می دهد این راهروهای زیرزمینی ممکن است چیزی 

بیش از راهروی فاضالب صفویه باشند. 

 سفر به اعماق زمین
راهروها و تونلهای زیرزمینی در تاریخ بشر قدمتی بسیار طوالنی دارند. دست کم در 
ایران، قدیمی ترین این سازه ها مربوط به دوره هخامنشیان است. قنات های ایرانی 
که شاهکارهای مهندسی و معماری هستند نمونه درخشان راهروهای زیرزمینی با 
کاربرد انتقال آب هستند. اما در داخل شهرها و در دل پایتخت های امپراطوری ها، 
راهروهای زیرزمینی به قصد دیگری حفر می شــده اند. در گذشته سقوط شهرها 
با سقوط قلعه تدافعی و کهن دژ شــهر معنا می یافته است. بنابراین شاه به محض 
هجوم سپاه بیگانه به شهر، باید در اسرع وقت خودش را به کهن دژ می رسانده است. 
در دوره های پیش از اسالم کهن دژ اصلی هم محل اسکان حاکم و هم محل دفاع 
بوده. اما در شهرها اسالمی به مرور این دو مرکز مهم از هم جدا می شوند و قلعه های 
تدافعی به حاشیه شهرها رانده می شوند. بدین ترتیب لزوم یک راه زیرزمینی مخفی 

که شاه و خانواده اش را درمواقع بحران به قلعه برساند احساس می شده است. در 
اصفهان قلعه َطَبرک برای هزاران ســال دژ دفاعی شــهر بوده و از میدان عتیق در 
عصر ســلجوقیان به آن قلعه راهروهای زیرزمینی متعددی راه داشته است. پیش 
از ســلجوقیان، میدان میر)در نزدیکی احمد آباد کنونی( دولتخانه دیلمیان بوده و 
از این مکان نیز راه مخفی به قلعه طبرک منتهی می شــده است. میرزاحسن خان 
جابری انصاری در کتاب تاریخ اصفهان و ری می نویســد:»فخرالدوله قلعه طبرک 
را بنا نموده...میدان میر هم از بناهای اوست...راه درونی از قلعه برای میدان میر در 
زیرزمین گذارده«. یا در جای دیگر می گوید:»...هرچند این قلعه از نهصد سال قبل 
همیشه مخزن سالطین بوده و راه زیرزمینی به عمارات سلطنتی داشته به میزانی 

که سوار بتواند بگذرد«. 
رازهای صفویه

افسانه شهر زیرزمینی صفویه با همین راهروهای مخفی گره خورده است. افسانه ای 
که کشف راهروهای جدید در مسجدجامع عباســی دوباره آنرا زنده کرده است. از 
قدیم بین مردم اصفهان شایع بوده که راهرویی مخفی بین کاخ علی قاپو و مسجد 
شیخ لطف اهلل وجود دارد. این راهرو ظاهرا برای زنان شاه ساخته شده بوده که بتوانند 
به دور از چشــم عموم برای نماز به مســجد بروند. صحت کاربری این راهرو شاید 
هیچگاه معلوم نشود اما در وجود آن نمی شود شک کرد. روزنامه اخگر در تاریخ 25 
اردیبهشت ماه 1312 خورشیدی گزارش جالب توجهی از کشف این راهرو به دست 
می دهد:»...به طوری که اطالع یافته ایم در موقعی که در میدان نقش جهان مشغول 
کندن زیر آب حوض جدیدی که ساخته می شود، بوده اند، نقب بزرگی ظاهر می 
گردد. این نقب که با آجر و خیلی محکم ساخته شده که تا کنون باقی مانده است، به 
قدری وسیع است که یک نفر به خوبی می تواند در آن ایستاده عبور نماید و دارای 
دو دهنه شرقی و غربی نیز بوده اســت«این گزارش در ادامه به کشف یک راهروی 
زیرزمینی دیگر در بازار مسگرها اشاره می کند:»...پیدایش این نقب و مجرایی که دو 
سال قبل در ابتدای بازار مسگرها پیدا شده بود و از طرف بلدیه روی آن پوشیده شد 
و کامال مانند نقب میدان شاه)نقش جهان( بوده است، مسلم می دارد که در زمان 
صفویه شهر اصفهان دارای اگو)فاضالب( برای آب ها و کثافات شهری بوده است«. 
اصفهانی ها هشتاد و چهار ســال پیش در چنین روزهایی، راهروی افسانه ای بین 
عالی قاپو و شیخ لطف اهلل را کشف می کنند، آنرا فاضالب میدان نقش جهان معرفی 
می کنند و برای ادامه ساخت حوض وسط میدان روی آنرا می پوشانند. دقیقا شبیه 
امروز که با کشف 2 تونل 34 متری و یک تونل12 متری دیگر در ضلع شرقی مسجد 
جامع عباسی، بازهم به افسانه شهر زیرزمینی صفویه بی اعتنایی می کنیم. با توجه 

به گزارش همین روزنامه مبنی بر کشف مجرایی در ابتدای بازار مسگرها در اوایل 
قرن اخیر، و همچنین کشف تازه تونل های مسجد جامع عباسی، می توان در یک 
شبیه سازی ساده، به مجموعه ای از راهروهای زیرزمینی پی برد که دورتا دور میدان 
نقش جهان را احاطه کرده است. اما این راهروها محدود به میدان مرکزی صفویه 
نبوده است. گزارش زنده پزشک آلمانی که در دوره ناصرالدین شاه در اصفهان و در 
عمارت هشت بهشت مهمان بوده است به این ابهامات پایان خواهد داد:»... هنگامی 
که در باغهای اطراف)هشت بهشت( برای خروج از در بزرگ، قدم می زدیم، اطالع 
حاصل کردیم. که در اطراف هشت بهشت، کاخ های دیگری هم وجود دارند که به 
وسیله راهروهای زیرزمینی با باغ هشت بهشت ارتباط دارند و این راهروها را فقط با 
راهنمایی نگهبانان کاخ و کسانی که آنها را می شناسند می توان طی کرد«. بروگش 
پس از تماشای چهلســتون از طریق یکی از همین راهروهای زیرزمینی به میدان 
نقش جهان می رســد:»...در باغ های اطراف چهلســتون پس از گذشتن از چند 
راهروی زیرزمینی و عبور از درهای متعدد باالخره به دروازه بزرگ قصر ســلطنتی 
رسیدیم«. بدین ترتیب دیگر جای هیچ شک و تردیدی نیست که شبکه ای پیچیده 
از راهروهای زیرزمینی در زیر دولتخانه صفوی در اصفهان وجود دارد که کاخ ها و 
عمارتهای این مجموعه را در قدیم به یکدیگر متصل می کرده است. تونلهایی که در 
طی قرن اخیر زیر میدان نقش جهان کشف شده اند به احتمال بسیار زیاد بخشی 
از همین شبکه سری صفویه است که از میدان نقش جهان تا چهارباغ امتداد داشته 
است. بدین ترتیب باید امیدوار باشــیم که کشفیات تونلهای مسجد جامع عباسی 
به سرانجام برسد. در این شرایط می توان گردشــگرانی را تصور کرد که در امتداد 
راه های مخفی چهارصد ســاله از میدان نقش جهان تا چهارباغ عباسی را در شهر 

زیرزمینی صفویه طی کنند.  

معمای شهر زیرزمینی صفویه در اصفهان
کشف راهروهای زیرزمینی، اسناد تاریخی درباره گذرگاه های سری صفویه را تایید می کند 

نقاره خانه سردر بازار قیصریه در میدان نقش جهان 
»میدان نقش جهان مملو از جمعیت بود. ازدحام مردم به اندازه ای بود که نمیتوانستند جنازه او را ببرند، 
باالخره در مسجد جامع عتیق با آب چاه غســل داده و علما بر او نماز خواندند. سپس جنازه را به مشهد 
انتقال دادند و به وصیت خود وی در خانه ای که هنگام توقف در مشهد آنجا تدریس می کرد و در جوار حرم 
حضرت علی بن موسی الرضا )ع( به خاک سپردند. اکنون مقبره ی این عالم برجسته بین صحن امام و صحن آزادی قرار دارد«. این 
توصیفات برگرفته از تاریخ عالم آرای عباسی است که نویسنده اش در زمان شیخ بهایی می زیسته است.شیخ بهاءالدین محمد عاملی 
معروف به شیخ بهایی در سال 953 قمری در بعلبک متولد شد و در ناحیه ای به نام جبل عامل از توابع خردسالی را به کودکی رساند. 
سپس در کودکی به همراه پدرش به ایران آمد. زمان مهاجرت وی مصادف شد با سلطنت شاه طهماسب صفوی. در این دوران شاه 
از پدر وی استقبال نمود و به او سمت شیخ االسالمی را داد. شیخ بهایی عالوه بر سلطنت شاه طهماسب زمامداری شاه اسماعیل دوم 
و پس از او سلطان محمد خدابنده را نیز دیده است. ولی اوج فعالیت وی در زمان شاه عباس اول صفوی است، به طوری که  نویسنده 
عالم آرای عباسی می نویسد»در اندک زمانی در علوم معقول ترقیات عظیم کرد و در هر فن سرآمد فضالی عصر شد.« وی در زمینه 
حکمت و طب و عرفان و ادبیات و نجوم و ریاضی صاحب نظر بوده و دارای آثاری زیادی نیز در زمینه های مختف است از جمله الزبده 
فی االصول، اربعین و کشکول و ... . ابداعاتی نیز به شیخ بهایی نسبت داده می شود.چنانچه گفته می شود او با ابتکار خود نان سنگک 
و تنور سنگکی را ایجاد کرده است. به دلیل وفورجنگ در زمان شاه عباس اول صفوی و به منظور رفاه حال لشکریان خود که در سفر 
نیاز به نان داشتند، می خواست در هر شهری نانوایی قرار دهد تا 
سربازان احتیاجات غذایی خود را برطرف کنند. از دیگر ابداعاتی 
که به شیخ نسبت داده می شود حمام معروف اوست. که با توجه به 
سیستم گرمایشی آن یکی از بناهای افسانه ای اصفهان محسوب 
می شود.می گویند آب این حمام تنها با یک شمع گرم می شده 
است. شیخ بهایی در ســال 1030 قمری بیمار شد و هفت روز 
بیماری وی طول کشید تا در سن 78 سالگی دار فانی را وداع گفت 

در این زمان شاه عباس در ییالق بود .

مرد افسانه ای اصفهان
عکس روز

چهارسوق

سایه بهشت در مدرسه چهارباغ
بارها از پیاده روی شرقی 
چهارباغ گذر کرده ایم و 
بی توجه از کنار یکی از زیباترین بناهای اصفهان 
گذشته ایم. مدرسه چهارباغ)امام صادق، مادرشاه 
یا سلطانی( یکی از زیباترین و آخرین بناهای دوره 
صفوی در اصفهان است. این مدرسه علوم دینی 
به همت مادر شاه سلطان حسین به همراه یک 
کاروانسرا)هتل عباسی( و یک بازارچه)بازارهنر( 
در بازه زمانی سال1116 تا 1126 ه.ق بنا شده 
است. این مدرسه نیز مانند همه بناهای صفوی از 
ویژگی های برجسته معماری این عصر برخوردار 
است. یک بنای دوطبقه با تعداد زیادی حجره و 
یک مسجد و گنبدخانه بسیار زیبا که بعد از گنبد 
مسجد جامع عباسی جزو نفیس ترین وبزرگترین 
گنبدهای اصفهان است. در قدیم مادی فرشادی 
پس از عبور از زیر چهارباغ وارد این مدرسه می 
شده و پس از گذر از وســط کاروانسرای مجاور 
به سمت محله حسن آباد می رفته. امروزه مسیر 
مادی در مدرسه تبدیل به حوض با صفایی شده 
که به زیبایی مدرسه می افزاید. هروقت از تماشای 

گنبدخانه بی نظیر این مدرســه و منبر بسیار 
نفیس با سنگ یکپارچه مرمر سیر شدید، سری 
هم به حجره شاه سلطان حسین در ضلع شمالی 
مدرسه بزنید. می گویند این آخرین شاه رسمی 
سلسله صفویه بعد از حمله افغان و خلع شدن از 
سلطنت تا آخر عمرش در این حجره گوشه عزلت 
اختیار کرده و به توبه پرداخته. البته بعضی هم 
می گویند که پیش از رسیدن به سلطنت یا در 
سالهای ابتدایی آن، این شاه رقیق القلب عالقه 
زیادی به تعلیم و تعلم داشــته است. هشتی و 
سردر ورودی مدرســه هم بسیار دیدنی است و 
نمونه برجسته ای از خطاطی و کاشی کاری عصر 
صفوی در آن نمایان است. درب نفیس مدرسه که 
نمونه بارز هنر قلمزنی و زرگری است با طال ونقره 
تزئین شده و نشان دهنده هنر واال اصفهانی ها 
در دوره صفویه است. اگر قصد دیدار از این بنای 
منحصر به فرد را دارید حتما در روزهای تعطیل 
به آنجا ســر بزنید چون در روزهای غیرتعطیل 
طلبه های علوم دینی در آنجا مشغول تحصیل 

اند و بازدید امکان پذیر نیست.

در قدیم هنگام طلوع و غروب خورشید در آن نقاره می زده اند.
این بنای مهم در انتهای دوره قاجار از مجموعه نقش جهان حذف شده است

اصفهانگردی

ی 
 ها

اه
رگ

گذ
اله

ر س
زا

ه

افسـانه راهروهـای زیرزمینی اصفهان بر اسـاس 
گزارشـات مسـتند روزنامـه هـای قدیمـی، بـه 
واقعیـت نزدیکتـر مـی شـوند. از آنجـا کـه ویرانـه هـای قلعـه دفاعـی 
اصفهـان یعنـی قلعـه طبـرک تـا همیـن یکصـد سـال پیـش اطـراف 
مـکان کنونـی خیابـان هـای ملـک و گلـزار وجـود داشـته، روزنامـه 
باختـر در مهرمـاه سـال 1319خورشـیدی، بـا پیرمـردی مصاحبـه 
می کند کـه تجربـه دیـدن ایـن راهروهـای زیرزمینـی را در ایـن قلعه 

داشـته اسـت:»پیرمرد صد و بیسـت و شـش سـاله ای که اکنـون زنده 
و حافظـه اش نیـز کامال بـا وفا مانـده و حـوادث مهمـی را ماننـد خراب 
کردن قصـور عالیـه حاشـیه زنـده رود مخصوصا ویـران کـردن عمارت 
سـعادت آباد)کاخ آیینـه خانه( و پیدا شـدن گـردن بنـد مرواریدی که 
زمان شاه سـلطان حسـین در گوشـه طاقچه ای باقی مانده بود و پس از 
پیدا شـدن به بهای بسـیار زیادی به فروش رسـیده اسـت، به یـاد دارد. 
همین پیرمرد صد سـال پیـش از این در بیـن باقیمانده عمـارات و ابنیه 

قلعه َطَبـَرک گردش کرده و بنـای معروف بـه نارنج قلعه را کـه در میان 
قلعـه واقع و تا سـی چهل سـال پیـش هم گویـا اثـری از آن بوده اسـت 
دیده و تماشـا کرده اسـت. این پیرمرد با عـده ای دیگر تمـام راهروهای 
زیرزمینی قلعـه را هـم دیـده و همین کـه وضعیت امـروز ایـن نقطه را 
برای مـن او شـرح داد، بـی اختیار کف افسـوس به هـم سـایید و گفت: 
چطور ممکـن اسـت بنایی بـه ایـن محکمی ایـن طـور ویـران و خراب 

گردد؟«)روزنامـه باختر، سـال پنجـم، شـماره 522، 24 مهـر 1319(

مهرداد
موسوی خوانساری

محمدرضا 
موسوی خوانساری

بگذارید   
چهلستون بسوزد!

در شب بیســـت و یکم 
مـاه رمضـــان سـال 
1118 هجری قمری، کاخ چهلستون به دلیل 
افتادن مشعل بر روی یکی از پرده های کاخ، 
دستخوش آتش سوزی شد. شاه سلطان 
حسین را از آتش گرفتن کاخ آگاه کردند. در 
حالی که همگان در انتظار فرمان شاه برای 
خاموش کردن آتش بودند ، در میان شگفتی 
شاه سلطان حسین اجازه خاموش کردن 
آتش را نداد و گفت: این بالیی است که باید 
رفع شود. این آتش سوزی خواست خداست 
و نباید در برابر خواست خدا ایستاد! با چنین 
فرمانی هیچ کس نتوانست برای خاموش 
کردن آتش و پیشگیری از آسیب جدی به 
کاخ کاری بکند.گفتنی است در تعمیرات 
طبقه دوم کاخ در دهه  های گذشته، تیرهای 
سوخته از آتش زمان سلطان حسین دیده 

شده اســت.

عجایب 
و

غرایب

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه
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ادامه تالش های مورینیو برای خرید گرت بیل 
روزنامه اسپانیایِی Diario Gol  ادعا کرد که ژوزه مورینیو با مدیران رئال مادرید در 
تماس است تا گرت بیل، ستاره ولزی این باشــگاه را به خدمت بگیرد.       گفته می شود 

مورینیو دائما با فلورنتینو پرز  اطالع داده که قصد خرید ستاره ولزی را دارد.

 فدراسیون جهانی بسکتبال )فیبا( با پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان 
و فدراســیون بســکتبال ایران برای حضور زنان 
مســلمان و دختران محجبه ایران با پوشش 
اســالمی در میادین بین المللی موافقت 
کرد.محمود مشحون، رییس فدراسیون 
بسکتبال با اعالم این خبر از محل برگزاری 
اجالس فیبا در هنگ کنــگ گفت: با نظر 
فدراســیون جهانی، از اول اکتبــر )مهرماه 
امســال( دختران ایرانــی با حجاب اســالمی 

می توانند در مسابقات بین المللی شرکت کنند.

موافقت فیبا با پوشش اسالمی بانوان

خبر روز

امیه ظفر، دانش آموز 16 ساله مسلمان پس از آنکه به تازگی موفق شد، 
فدراسیون بوکس آمریکا را مجاب به تغییر قوانین علیه 
حجاب کند؛ این هفته در حالی که بدن و موهای 
خود را پوشانده بود، در رینگ مقابل حریف 
خود حاضر شد و با شنیدن صدای جمعیتی 
که او را تشویق می کردند، احساس امیدواری 
می کرد.گرچه ظفر این مسابقه را به حریف 
واگذار کرد، اما این رقابت پیروزی بزرگ تری 
برای او به همراه داشت و آن حضور در رقابت ها 
ضمن حفظ حجاب بود. امیه مدت 4 ســال است که 
بوکس کار می کند، اما پیش از این بــه خاطر حجاب اجازه حضور در 
رقابت ها را نداشت. وی امیدوار است که مسابقه او، مشوقی برای دیگر 
زنان مسلمان باشد تا برای عقاید خود ایستادگی کنند. ظفر گفت: اجازه 

ندهید قوانین قراردادی شما را از آنچه بدان عشق می ورزید باز دارد.
این نوجوان مســلمان اکنون تالش می کند که با به چالش کشیدن 

قوانین بین المللی بوکس، در مسابقات جهانی نیز شرکت کند.

 بوکسور مسلمان
 برنده نبرد حجاب شد

اتفاق روز

 در حالی که در روز های گذشــته رســانه ها خبر از جدایی برانکو  
دادند ولی خبر آنالین مدعی شــده که برانکو تمایل به 
ماندن دارد، اما با لحاظ کردن چند شــرط. به 
نوشــته  این ســایت، برانکو با وجود اینکه 
مایل اســت بماند، اما از طرف دیگر سعی 
دارد ابتدا مطالباتش از باشگاه را بگیرد و 
سپس تصمیم نهایی را اعالم کند. در حال 
حاضر پاداش قهرمانی،مطالبات فصل قبل 
و البته امسال نکاتی هستند که برانکو به آنها 
تاکید دارد تا بتواند از باشگاه دریافت کند، اما آن طور 
که روزنامه پیروزی نوشــته،چالش برانکو و باشگاه بر سر پرداخت 
مالیات است. برانکو به تازگی گفته که مالیات را من نباید پرداخت 
کنم و این وظیفه را به باشگاه محول کرده است. در حالی که باشگاه 
پرسپولیس هنوز در خصوص مالیاتی که میزان آن مشخص نیست 
اظهار نظر رسمی نکرده است.به نظر می آید تا بحث پرداختی های 
برانکو اعم از مالیات و مطالبات حل نشود، دل این مربی برای ادامه 
دادن با پرسپولیس صاف نخواهد شد و این حواشی در آستانه بازی 

حساس مقابل الوحده اصال به نفع پرسپولیس نیست.

چالش برانکو و پرسپولیس

چالش روز

امیر عابدینی، مدیرعامل اسبق سرخ ها در گفت و گو با یکی از نشریات 
ورزشی، اطالعات عجیب و غریبی درباره اعتصاب اخیر پرسپولیسی ها 
بیان کرده است. اظهارات عابدینی در مورد عامل 
پشت پرده اعتصاب پرسپولیسی ها بود که به 
قول او نمی شــود در موردش صحبت کرد. 
انتشار این مطلب بازتاب های زیادی داشته و 
گمانه زنی های فراوانی را به دنبال آورده است. 
در عین حال اما برخی منابع غیررســمی و 
شایعات تاییدنشده حاکی از آن است که کارلوس 
کی روش در این زمینه بدون نقش نبوده و کسی که 
عابدینی قصد ندارد در موردش صحبت کند، همین مربی پرتغالی است!

اختالف بین کی روش و برانکو دیگر برای کسی پوشیده نیست. عابدینی 
در این مصاحبه سعی دارد بفهماند که ارتباط خوب بازیکنان تیم ملی 
با کی روش باعث شده تا آنها چنین تصمیمی بگیرند، اما به این اشاره 
نکرده هدف از این اعتصاب چه بوده و اظهار نظر برانکو مبنی بر اینکه این 
اعتصاب با هماهنگی او بوده چه می شود. به هر حال پای کی روش به 

اعتصاب سرخ ها باز شده است.

  اعتصاب بازیکنان پرسپولیس 
زیر سر کی روش بود

شایعه  روز

بیانکونری ها با برتری 0-2 در فرانســه، در آستانه صعود به 
فینال لیگ قهرمانان قرار گرفتند.

جان لوییجی بوفون، سنگربان ایتالیایی و باتجربه یوونتوس  
درباره این بازی  گفت: در هر دیدار من عالقه مندم 

نشان دهم با این سن و سال، الیق بازی کردن 
در چنین سطحی هستم و هر روز برای 

این هدف تالش مــی کنم. روزی 
که خداحافظی کردم، امیدوارم 

مردم از نبود من غمگین شوند.
نمی دانم باالخره لیگ قهرمانان را 

فتح می کنم یا نه، اما اطمینان دارم بازی کردن 
در چنین تیمی بدون شــک کمــک فراوانی 

در راستای رســیدن به این هدف خواهد 
بود.مهم ترین نکته این اســت که هرگاه 
یوونتوس نیاز دارد من آماده باشــم و تا 
زمانی که قادر به این کار باشــم، از خودم 

راضی و خشنود خواهم بود.

امیدوارم مردم از نبود من غمگین شوند

فوتبال جهان

سرمربي تیم والیبال رعد پدافند هوایي اصفهان 
گفت: سال هاســت که والیبال اصفهان از لیگ 
برتر دور بود و این ضربه زیادی به پیکره والیبال 

اصفهان وارد کرد.
تیم رعد پدافند هوایی اصفهان موفق شد در سال 
گذشــته به مقام نایب قهرمانی لیگ دسته یک 
والیبال دســت پیدا کند و مجوز حضور در لیگ 

برتر را کسب کند.
علی بهرامی نیا، ســرمربی تیم رعــد پدافند در 

این خصوص در گفت و گو بــا خبرنگار فارس در 
اصفهان اظهار داشت:در لیگ یک، دو گروه هشت 
تیمی وجود داشت. دور رفت و  برگشت انجام شد 
و پس از اتمام مرحله گروهی به مرحله یک چهارم 
صعود کردیم، در این مرحله هم نماینده همدان 
را شکســت دادیم و به نیمه نهایی رســیدیم. با 
شکست نماینده ارومیه در نیمه نهایی به فینال 
صعود کردیم و سهمیه لیگ برتر را کسب کردیم، 
در فینال به نماینده قزوین باختیم و نایب قهرمان 

لیگ دسته یک والیبال شدیم.
وی در مورد شرایط کنونی تیم  رعد پدافند گفت: 
هنوز نشستی با باشگاه انجام نشده و فعال تصمیم 

خاصی برای این تیم گرفته نشده است. باشگاه 
تمایل به تیمداری در لیگ برتر را دارد، اما بعید 
می دانم به تنهایی بتوانند این کار را انجام دهند.

برای تیمداری و  بقا در لیگ برتر به یک اسپانسر 
خوب و  قوی نیاز است، امیدواریم با حمایت مالی 
اسپانســر ها از تیم رعد پدافند اصفهان بتوانیم 
شرایط خوبی را برای والیبال اصفهان رقم بزنیم.

سرمربی تیم رعد پدافند در پاسخ به سوال تاثیر 
حضور تیم از اصفهان در لیگ برتر والیبال چگونه 
بود افزود: سال هاســت که والیبــال اصفهان از 
لیگ برتر دور بود و این ضربــه زیادی به پیکره 
والیبال اصفهــان  زد، بچه هایی کــه در والیبال 

پایه کار می کردند در نهایت فقط می توانستند 
در مسابقات قهرمانی کشــور شرکت کنند، اما 
قله آرزوی آنها این است که در لیگ  یک یا لیگ 

برتر دیده شوند.
بهرامی نیا در خصوص استفاده از بازیکنان بومی 
در لیگ برتر خاطر نشان کرد: شرایط لیگ برتر از 
لیگ یک متفاوت است، البته پتانسیل خوبی هم 
در والیبال اصفهان داریــم که در تیم های لیگ 
برتری حضور  دارند، اما بــرای در اختیار گرفتن 
این بازیکنان به منابع مالــی خوبی نیازمندیم. 
اولین هدف تیم رعد پدافند باید ماندن در لیگ 

برتر باشد.

سرمربي تيم واليبال رعد پدافند هوایي اصفهان:

دوري از لیگ برتر، به پیکره والیبال اصفهان  ضربه زد

بنابر اعالم و تاکید فدراسیون فوتبال، تنها باشگاه هایی می توانند در 
فصل نقل و انتقاالت بازیکنان خارجی جذب کنند که هیچ پرونده ای 
در فیفا نداشته باشند و در این میان پرونده مهاجم کروات پیشین 
استقالل تنها پرونده این باشگاه بوده که همچنان در جریان است.  
آبی ها عقیده دارند که این پرونده از جمله پرونده هایی نیست که 
استقاللی ها را از فعالیت در نقل و انتقاالت منع کند و آبی ها می توانند 

در ابتدای فصل، بازیکنان خارجی جذب کنند.

بازیکنان خارجی در یک قدمی استقالل!
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در فصل نقل و انتقاالت معموال چند نفر سوژه فوتبال ایران می شوند 
و درباره رقم قرارداد باالی آنها حــرف و حدیث های زیادی ایجاد 
می شود. امسال یکی از افرادی که قراردادش می تواند مورد بحث 
قرار گیرد، زالتکو کرانچار سرمربی تیم سپاهان است.شایعه شده که 
کرانچار برای فصل آینده 700 هزار دالر درخواست کرده که می تواند 
 او را تبدیل به یکی از گــران قیمت ترین مربیان لیگ برتر هفدهم

 کند.

کرانچار 700 هزار دالری!
سرمربی پرسپولیس که از بازی امید جهانبخش، 
بازیکن کنونی تیم صبا خوشــش آمده، خواهان 
حضور او در پرسپولیس شده است.ظاهرا استقالل 
هم جهانبخش  را می خواهد و منصوریان بر جذب او 
نظر دارد، اما حاال او از پرسپولیس هم پیشنهاد دارد و 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس، تماس هایی برای آغاز 

مذاکره با جهانبخش گرفته اند .

جنگ سرخابی ها برای جذب جهانبخش 

فیلیپ کریون، رییس کمیته بین المللی پارالمپیک در دیدار 
با دکتر مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان گفت: آنچه 
که باعث خوشحالی من است، نگاه توسعه متوازن وزیر ورزش 
و جوانان است که برای توسعه امکانات کمیته پارالمپیک فقط 
تهران را مد نظر نداشــته و به دیگر نقاط ایران هم نگاه جدی 
صورت گرفته است. رییس کمیته بین المللی پارالمپیک گفت: 
توسعه ورزش جانبازان و معلوالن در نقاط مختلف ایران جای 
تبریک دارد به همین دلیل احساس خوبی دارم. وی تاکید 
کرد: اطمینان داشته باشید که همچنان پارالمپیک ایران را 
حمایت خواهم کرد و همیشــه از ایران به خوبی نام می برم و 
امیدوارم با حمایت های بخش های مختلــف دولت، ورزش 
جانبازان و معلوالن پیشرفت کند.ســلطانی فر، وزیر ورزش و 
جوانان نیز سیاست دولت در قبال ورزش جانبازان و معلوالن را 
حمایتی دانست و تعامل با کشورهای مختلف و ارتباط دوستانه 
ورزشکاران، هنرمندان و ... را برای توسعه و پیشرفت با اهمیت 
خواند.وی گفت: رویکــرد ایران به جــز دوره کوتاهی که در 
تحریم های ناعادالنه کشورهای غربی قرار داشتیم، گسترش 
تعامالت با دنیا بوده که خوشبختانه از یک سال و نیم پیش با 
اجرای برجام که پیامد موفقیت مذاکرات ایران با کشورهای ۵+1 
همراه بود، روابط بین المللی ایران به شرایط عادی رسیده است.

سلطانی فر ادامه داد: در این سال ها تالش کردیم فضا و امکانات 

مختلف را برای حضور بیشــتر جانبازان و معلوالن در عرصه 
ورزش فراهم کنیم و از یک سال و نیم پیش هم با اجرای برجام 
رویکرد جدی به وجــود آمده تا حضور ایــران در رویدادهای 

بین المللی بیشتر شود.
وزیر ورزش و جوانان، حضور خوب ورزشکاران جانباز و معلول 
ایرانی در پارالمپیک را ستود و عملکرد مدالی ایران را نیز خوب 
توصیف کرد و از اتفاقی که منجر به واقعه تلخ برای گلبارنژاد، 

دوچرخه سوار جانباز کشورمان شد، ابراز تاسف کرد.
وی به افزایش منابع ورزش در قالب برنامه ششم توسعه کشور 
اشاره و تصریح کرد: با افزایش منابع، امکانات بسیاری را برای 
ورزش و جانبازان و معلوالن در سراسر کشور به وجود خواهیم 
آورد. وزیر ورزش و جوانان گفت: با افزایش منابع ،خیز بلندی را 
برای افزایش امکانات و ایجاد شرایط بهتر برای ورزش این قشر 
برداشته ایم و دولت نیز در راســتای توانمندسازی جانبازان و 
معلوالن و ارتقای سالمت جسمی و روحی آنان اقدامات موثری 

را انجام داده است.
وی افزود: با استقالل کمیته ملی پارالمپیک در ایران و با توجه 
به منابع جدیدی که با تدبیر و تعامل دولت و مجلس به ورزش 
جانبازان و معلوالن در قالب برنامه ششم توسعه تزریق خواهد 
شد، رشد ورزش این قشر با ســرعت بیشتری به سمت جلو 

حرکت می کند.

خارج از گود
قاب روز

پس از پيروزی بانوی پير ، بليچر ریپورت با گذاشتن طرح معناداری از حسرت پوگبا به خاطر 
جدایی از یوونتوس خبر داد.

سلطانی فر:

سرعت پیشرفت ورزش جانبازان و معلوالن شدت می گیرد

دروازه بان ملی پوش گيتی پسند:

شرایط فوتسال هر روز بدتر از قبل می شود

جشن خلوت آسيایی در فوالدشهر با چاشنی اشک
ذوبی ها در حالی جشــن آسیایی شــدن خود را در ورزشگاه 
فوالدشهر برگزار کردند که تعداد اندکی از هواداران این تیم در 

ورزشگاه حضور پیدا کرده بودند.
به گزارش »ورزش سه«، ذوب آهن در دیدار پایانی لیگ برتر 
موفق شد دو پیروزی را به دست بیاورد، آنها که در هفته های 

اخیر رقابتی سایه به سایه با همشهری خود داشتند در نهایت 
موفق شدند در روزی که سپاهانی ها شکست خوردند، با کسب 
یک پیروزی، از تیم پیشی بگیرند و رده چهارم جدول رده بندی 

را از آن خود کنند. 
دومین پیروزی ذوبی ها نیز در کسب سهمیه آسیایی به دست 
آمد، آنها با ایســتادن روی پله چهارم جدول توانستند شانس 

حضور خود در رقابت های آسیایی را باال برند، حاال در صورتی 
که تراکتوری ها موفق شوند قهرمانی جام حذفی را از آن خود 
کنند ذوبی ها نیز به عنوان چهارمین نماینده فوتبال ایران می 

توانند در لیگ قهرمانان فصل بعد حضور پیدا کنند. 
اما نکته جالب در این باره اینکه در روزی که سبزقباها نیاز به 
حمایت زیاد هواداران خود داشتند تعداد زیادی از دوست داران 
این تیم به ورزشــگاه راه پیدا نکردند تا به این ترتیب جشــن 
آسیایی شدن ذوبی ها در فوالدشهری برگزار شود که یکی از 

روزهای خلوت خود را پشت سر می گذاشت.

آمار بد ذوب آهن و سپاهان برابر استقالل
با سه باخت و یک تساوی برابر استقالل سهم تیم های اصفهانی 
از تقابل با این حریف در لیگ شانزدهم تنها و تنها یک امتیاز 

بود.
به گزارش ایمنا، ســپاهان که در دیدار رفت برابر استقالل در 
واپسین دقایق از وقت های تلف شــده بازی پیروزی دلچسب 
خانگی برابر میهمان تهرانی را در حضور هواداران پُرشمارش 
در ورزشگاه نقش جهان با یک تساوی ناامیدکننده عوض کرد 
در دیدار برگشت هم بازی برده در استادیوم آزادی را در نهایت 
باخت تا نه تنها رتبه چهارمی جدول را به نفع ذوب آهن از دست 
بدهد و رؤیاهای آسیایی خود را بر باد رفته ببیند که از برتری 

برابر رقیب دیرینه در لیگ شانزدهم هم بازبماند.
ناکامی اصفهانی هــا برابر آبی های پایتخــت تنها منحصر به 
سپاهان نبود بلکه ذوب آهن در لیگ شانزدهم حتی نتایج به 
مراتب بدتری برابر این حریف رقم زد. سبزپوشــان اصفهانی 
امســال در هر 2 دیدار رفت و برگشــت قافیه را به این رقیب 

پُرطرفدار واگذار کردند.
به این ترتیب، استقالل سه بازی از مجموع چهار رویارویی این 
فصل خود برابر حریفان اصفهانی را با پیروزی پشت سر گذاشت 
تا سهم اصفهانی ها از دیدارهایشــان در لیگ شانزدهم برابر 
استقالل تنها همان تک امتیازی باشد که سپاهان در ورزشگاه 

نقش جهان کسب کرد.

کاهش شانس کرانچار برای تمدید با سپاهان
شکست کرانچار در آزادی ممکن است مسیر تمدید قرارداد او 

با سپاهان را ناهموارتر از گذشته بکند.

کرانچار در ســپاهان 6 هفته ی خوب را سپری کرد. زردهای 
اصفهانی در حضور مربی محبوب خود نتایج خوبی کسب کرده 
بودند شانس زیادی برای حضور در رتبه چهارم داشتند اما یک 

شکست در تهران برابر استقالل کار آنها را خراب کرد.
کرانچار که از هفته ی گذشــته مذاکرات خود با ســپاهان را 
شــروع کرده بود، هنوز با این تیم به توافق دست پیدا نکرده و 
تا حاال شاید این شکست مسیر تمدید قرارداد او با سپاهان را 

ناهموار کند.
زردهای اصفهانی هر چند با کرانچار خاطرات خوبی دارند اما 
رقم قرارداد باالی او و البته درخواست او مبنی بر جذب چند 
ستاره که با سیاست های باشــگاه فاصله دارد اتفاقی است که 
می تواند منجر به جدایی زود هنگام کرانچار از این باشگاه شود.

حدادی فر: ذوب آهن پتانسيل قهرمانی هم داشت 
قاسم حدادی فر عقیده دارد پتانسیل ذوب آهن قهرمانی لیگ 

برتر بود  و می توانست به این عنوان برسد .   
از میکسدزون ورزشگاه فوالدشهر، قاســم حدادی فر پس از 
پیروزی تیمش برابر پدیده مشهد و کسب سهمیه احتمالی آسیا 
گفت: بازی خیلی خوبی بود و تیم ما در طول بازی موقعیت های 
زیادی داشــت. تیم پدیده هم روی زمین و با تاکتیک خوب 

بازی می کرد.
وی ادامه داد: ما پتانسیل قهرمانی هم داشتیم اما در هر صورت 
شرایط طوری رقم خورد که با این پیروزی به کمترین حق خود 

که مقام چهارمی بود رسیدیم.
هافبک ذوب آهن درباره فینال جام حذفی و اینکه تراکتورسازی 
با پیروزی در آن بازی می تواند زمینه ســاز آســیایی شــدن 
ذوب آهن شود گفت: امیدوارم در فینال هر تیمی حقش است 
پیروز شود، اگر قسمت ما باشد سال دیگر در لیگ قهرمانان آسیا 
حضور خواهیم داشت و اگر هم نشد باز هم به تیم جوان و خوبی 

که داریم می بالیم.
حدادی فر درباره بازی هفته آینــده برابر االهلی و غیبت عمر 
السوما، مهاجم خطرناک االهلی گفت: آن بازی واقعاً حکم مرگ 
و زندگی برای ما دارد و انشاءاهلل تیم با یک برنامه ریزی خوب 
به هدف خود در آن بازی که پیروزی اســت می رسد. السوما 
یک بازیکن بسیار کلیدی است اما آنها انقدر پولدار هستند که 

بازیکنان خوب دیگری هم دارند.

دروازه بان ملی پوش گیتی پســند گفت: بعد از موفقیت در 
جام جهانی همگان انتظار داشتند فوتسال از سایه درآید و 
دیگر مظلوم نباشد، اما شرایط به گونه ای پیش می رود که هر 

روز بدتر از روز قبل می شود.
  سپهر محمدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه تیم 
فوتســال گیتی پســند نماینده ایران در جام باشگاه های 
آسیا است، افزود: اینکه گیتی پسند سرمربی خود را سریع 

انتخاب کرد طبیعی است، چرا که باید هرچه زودتر وضعیت 
خودشان را مشخص می کردند.

دروازه بان تیم فوتســال گیتی پســند در رابطه با وضعیت 
جسمانی خودش گفت: بعد از لیگ ســال گذشته 2 الی 3 
هفته نتوانستم تمرین کنم و بعد از آن اصولی بر روی بدنم 

کار کردم و در حال حاضر شرایط ایده آلی دارم.
وی در پاسخ به این سؤال که بین گزینه های مدنظر باشگاه 

علی افضل سرمربی گیتی پسند شده و آیا این گزینه مناسب 
گیتی پسند است یا خیر گفت؟ این تصمیمی بوده است که 
باشــگاه گرفته و ماهم تابع تصمیمات باشگاه هستیم. همه 
مربی ها قابل احترام و دوست داشــتنی هستند و امیدوارم 
که علی افضل امسال در گیتی پســند موفق باشد و بتوانیم 

قهرمانی های گذشته را با ایشان تکرار کنیم.
دروازه بان تیم فوتســال گیتی پسند خاطرنشان کرد: سال 
گذشته تمریناتمان را به موقع شروع کردیم که بازیکنان از 
لحاظ بدنی آماده شدند و نیم فصل اول را خوب تمام کردیم، 
اما در نیم فصل دوم به این خاطر که اکثر بازیکنان ملی پوش 

بودند و بازی های جام جهانی پیــش رو بود، طبیعی بود که 
بازیکنان از لحاظ بدنی دچار افت بشــوند و به لطف خدا در 

پایان فصل به حق خودمان رسیدیم.
وی در مورد لغو اردوی ازبکســتان تیم ملی زیر 20 ســال 
فوتســال ایران خاطرنشــان کرد: این تصمیمــی بوده که 
فدراســیون گرفته اســت و من در جریان برنامه ها نیستم، 
فوتسالی ها انتظار داشتند بعد از جام جهانی فوتسال نگاه ها 
به این رشته ورزشی که مظلوم واقع شده است بهتر شود، اما 
تغییر آنچنانی ندیدیم و باید گفت وضعیت فوتسال بهتر که 

نشد، بدتر شده است.

پرونده ليگ بسته شد

جشن آسیایی با چاشنی اشک

هفته آخر ليگ با شکست سپاهان برابر استقالل و پيروزی ذوب آهن بسته شد. ذوب آهن جشن قهرمانی 
گرفت و قناری های دیار نصف جهان، با باخت، به تعطيالت پایان فصل رفتند. 
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 دبیر ستاد برگزاری هفته هالل احمر در اصفهان اظهار داشت: هر ساله هفته هالل احمر از هجدهم اردیبهشت آغاز می شد 
اما امسال به دلیل اینکه انتخابات را پیش رو داریم این هفته از ۱۳ ام آغاز و تا ۱۹ اردیبهشت ادامه دارد.

شهریار انصاری طادی ادامه داد: افتتاح بازارچه خیریه به نفع بیماران نیازمند، برپایی نمایشگاه توانمندی جوانان هالل 
احمر اســتان و برگزاری مانور امدادی دانشــجویی با مشــارکت کانون 
دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان از برنامه های هفته هالل احمر است.

دبیر ســتاد برگزاری هفته هالل احمر در اصفهان اعالم کرد: جشــنواره 
ورزشی- امدادی نونهاالن هالل احمر نیز با عنوان »المپیاد جوانه« برای 
دومین سال در مراکز پیش دبســتانی و مهدهای کودک استان با هدف 
آشنایی اعضای کانون غنچه های هالل  با تاریخچه و اصول هفتگانه نهضت 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر و شناخت اصول و روش های ایمنی و 
امدادی برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه در این هفته به همت داوطلبان 
و خیرین جمعیت استان، کاروان سالمت به مناطق کمتر توسعه یافته و 
روستاهای محروم اعزام خواهند شد، افزود: در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت و مصادف با سومین روز هفته هالل احمر طرح 

»جمعه، ایمان و ایمنی« اجرایی خواهد شد   .

اصفهان میزبان هیئت استرالیایی پزشک خانواده شد
مدیر گروه پزشکی خانواده دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان از بازدید هیئت استرالیایی پزشک 
خانواده از درمانگاه های تخصصی پزشک خانواده در راستای آموزش نیروهای متخصص و مراقبت 

و پیشگیری از بیماری ها خبر داد.

دبیر ستاد برگزاری هفته هالل احمر در اصفهان:

بازارچهخیریهبهنفعبیماراننیازمنددراصفهانبرپامیشود

رییس اداره امور ثبتی و حقوقی امالک شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
امروزه با توجه به توسعه شهر و ترافیک، بازگشایی گلوگاه ها و گذرهای 

محلی می توانند نقش خیابان را ایفا کنند.
عابدی با بیان اینکه استفاده از این گذرهای محلی می تواند نقش تعدیل 
ترافیک را به همراه داشــته باشد، خاطرنشــان کرد: مدیریت شهری 
اصفهان به منظور روان سازی ترافیک، آزادسازی گلوگاه های شهری را 

در دستور کار خود قرار داده است.
رییس اداره امور ثبتی و حقوقی امالک شهرداری اصفهان یادآور شد: 
شهرداری اصفهان در سنوات اخیر برای بازگشایی گلوگاه ها طرح های 

مختلفی اجرا کرده تا مشکالت ترافیکی به حداقل برسند.
وی ادامه داد: گلــوگاه هایی که در طرح تفصیلی بــا اجرای آنها معابر 
شهری و مشــکالت ترافیکی محالت برطرف می شوند، با همفکری و 
همکاری شهروندان شناسایی و شورای شهر ردیف اعتباری برای آنها در 
نظر گرفته است تا این موارد به صورت ویژه و خارج از کمیسیون معوض 

مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشــاره به اینکه در منطقه ناژوان بیش 
از۵۰ کیلومتر مادی اصلی و فرعی وجود دارد، افزود: با توجه به پدیده 
خشکسالی و کم آبی، متاسفانه در سالیان اخیر شاهد خشکی بسیاری از 
انهار و مادی های ناژوان  بوده ایم، اما به دنبال تاکیدات شهردار، شورای 
اسالمی شهر و کمیته عالی ناژوان، تصمیم بر این است که مادی هاو 
انهار ناژوان که به هر دلیل دچار خشکی شده اند، احیا و بازسازی شوند.
حسن شــفیعی ادامه داد: طی سال های گذشــته برای بیش از ۱۷ 
کیلومتر از ۵۰ کیلومتر مادی ناژوان، شبکه آب احداث شده و امروزه 
شاهد فعالیت چشــمگیر خدمات شهری و فضای ســبز در مادی ها 

هستیم.
شفیعی گفت: در سال جاری شــبکه آبیاری کل مادی های ناژوان با 
پشتیبانی های مالی شهرداری اصفهان تامین می شود و در این راستا 
تاییدیه های الزم از معاونت خدمات شــهری شهرداری اصفهان اخذ 

شده تا مادی های ناژوان امسال احیا شوند.

 مسئول باستان  شناسی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان در ارتباط با انعکاس خبری مبنی بر کشف حوضچه تاریخی 
در محوطه چهارباغ عباسی اصفهان اظهار داشت: هنگام کف سازی چهارباغ، ساختار تاریخی شامل دیواره کوتاهی پیدا 

شده، اما هنوز مشخص نیست که این ساختار حوضچه، دیواره جوی، حوضچه یا ساختار دیگری است.
علمدار علیان با بیان اینکه بــا توجه به اینکه بــرای کاوش نیاز به مجوز 
پژوهشگاه میراث فرهنگی داریم در حال حاضر اقداماتی به منظور حفاظت 
از این دیواره انجام شده است، افزود: پس از دریافت مجوز باید کل ساختار 
را از زیر خاک بیرون آورده و بررســی های کارشناســی برای تعیین نوع 

ساختار انجام شود.
مسئول باستان  شناسی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان تاکید کرد: درج 
خبر کشف حوضچه تاریخی در محوطه چهارباغ عباسی اشتباه بوده است 
و تا زمان بررسی های کارشناسی الزم، هر صحبتی در این ارتباط خارج از 
حیطه کارشناسی است. وی ادامه داد: کاوش های باستان شناسی در مسیر 

مترو و  در میدان امام حسین )ع( پیش از عید  به پایان رسیده  و کارگاه میراث فرهنگی جمع آوری شده و  به شکل موقت 
نیز در این مکان پایه های کاخ جهان نما در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مسئول باستان  شناسی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان:

نوعساختارتاریخیکشفشدهدرچهارباغمشخصنیست

به منظور روان سازی ترافیک شهر؛

گلوگاههایشهر
بازگشاییمیشود

مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

شبکهآبیاریمادیهای
ناژواناحداثمیشود

چهره

شهرداری

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیلعملیاتاجرایی
تعریضپلفلزی

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در فروردین 
ماه ســال ۹۵، پروژه پارکینگ وخیابان آیت ا...خراسانی با اعتبار 
۱۱۰میلیارد ریــال در منطقه ۳ و پــروژه تعریض پــل فلزی در 
اردیبهشــت ماه ســال ۹۵ با اعتبار ۷۵ میلیارد ریــال در منطقه 
۵،کلنگ زنی شــد.مظفر ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده 
و تالش شبانه روزی مسئوالن شهری در سال جاری این پروژه ها 
به مراحل پایانی رسیده اند و در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح آنها 
خواهیم بود.معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان با اشاره به 
پروژه تعریض پل فلزی اضافه کرد: پروژه تعریض پل فلزی با هدف 
تسهیل ترافیک پل فلزی و احداث خط BRT  ساخته شد.وی افزود: 
در این پروژه عرض پل از هر طرف ۱۰ متــر افزایش پیدا کرده که 
در مجموع عرض پل از ۱٦ به ۳٦ متر رســیده است. معاون عمران 
شهری شهرداری بیان کرد: از عرض ۳٦ متری پل، ٤ متر پیاده رو در 
 BRTهر طرف و ٢٨ متر مسیر تردد خودرو که ۷ متر آن مربوط به

است در نظر گرفته شده است.
مظفر همچنین بــه احداث پارکینگ و خیابان آیت ا... خراســانی 
اشاره کرد و گفت که هدف از اجرای این پروژه کاهش بار ترافیکی 
خیابان های آمادگاه و هشت بهشت بوده است. وی طول این پروژه 
را ۳۷۵ و عرض آن را حدود ۳۰ متر و ظرفیت پارکینگ این خیابان 

را ٢٤۰ دستگاه خودرو عنوان کرد.

مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان:

کمیسیونمادهصد،تنهامرجعرسمی
رسیدگیبهتخلفاتساختمانیاست

شهرداری ها موظف به رسیدگی به نحوه ساخت و سازهای شهری 
با توجه به قوانین مربوطه هستند و در صورتی که سازنده ای پروانه 
ساختمانی نداشته باشد و یا در ساخت و ساز با توجه به نوع پروانه 
ساختمانی تخلفاتی رخ دهد، این تخلفات در کمیسیون ماده صد 

رسیدگی می شود.
باید توجه داشت که کمیسیون ماده صد تنها مرجع رسمی رسیدگی 
به تخلفات ساختمانی است.شهرداری ها به فراخور وظیفه ای که به 
آنها سپرده شده نظری را در مورد پرونده های تخلفی صادر می کنند 
اما تصمیم گیری نهایی در مورد پرونده های تخلفات ساخت و ساز 
که در پایان میزان و یا نوع جریمه را مشخص می کند، کمیسیون 
ماده صد است. در این باره غالمعلی فیض اللهی، مدیرکمیسیون های 
ماده صد شــهرداری اصفهان گفت: کمیســیون ماده صد مرجع 
مســتقلی اســت و با توجه به تخلفی که صورت گرفته به پرونده 
رسیدگی می کند؛   در شهرداری فقط درخواست مورد بررسی قرار 

می گیرد، اما مرجع صادر کننده حکم کمیسیون ماده صد است.

زاینده رود

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

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

نمایش جیم، جام، جسی
نویسنده و کارگردان: یسنا پورسینا

زمان: ۱٦ تا ۱۷ اردیبهشت- ساعت ٢۰
مکان: میدان الله- تاالر هنر

گروه پیشاهنگ
سرپرست گروه و نوازنده مشهور: احسان علیزاده
زمان: ٢۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹٦- ساعت ٢۰:۳۰

مکان:خیابــان کاوه- پــل چمــران- جنب 
شهرداری منطقه ۷- هنرسرای خورشید

در قاب شهر

اختتامیهدومینالمپیادعلمیمبلغانزباندان

معاون آب منطقه ای استان اصفهان 
گفت: مسائل سیاســی و امنیتی 
در چند دهه اخیــر باعث افزایش 
بارگذاری بر رودخانه شده و احداث 
صنایعی که تامین کننــده منابع 
اولیه موردنیاز کشــور هستند، بر 
مشــکالت آب حوضه زاینده رود 

افزود.

معاون آب منطقه ای استان اصفهان:

مالحظاتسیاسی
موجبمشکالتآبیشد

در شهر

  سردار محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی سپاه در مجمع عمومی 
بسیج استان اصفهان با اشاره به انتخابات مهم پیش رو اظهار داشت: 
در این انتخابات دو حالت وجود دارد یا دولتی سرکار می آید که نگاه 
به خارج دارد و حتی واردات اجناس خارجی را نیز دستاورد خود 
می داند که اگر این اتفاق رخ دهد باید به فکر احیای نظام باشیم.

از سوی دیگر می تواند دولتی بر سر کار آید که دیدگاهش توجه 
به توان داخل و نگاهش به ظرفیت داخلی  است.معاون فرهنگی 
سپاه گفت: فرض کنیم دولتی که بر سر کار می آید دولتی باشد 
که صددرصد دیدگاه داخلی دارد در این صورت مشکل به تنهایی 
برطرف نمی شود چون هر دولتی بدون مشارکت مردم نمی تواند 
مشکالت را برطرف کند. نقدی با بیان اینکه برای افزایش تولید باید 
مصرف کشور کنترل شود، گفت: نباید همه اجناس وارد کشور شود، 
مبادی ورودی باید کنترل شوند و اجناسی که در داخل کشور توان 
تولید آنها وجود دارد به عنوان واردات به کشــور وارد نشود.وی با 
بیان اینکه اگر ما موفق به متقاعد کردن جامعه برای مصرف تولید 
داخلی نشویم تولید از بین می رود خاطرنشان کرد: در این صورت 
اجناس روی دست سازندگان آن می ماند و تولید از میان می رود.

نقدی اظهار داشت: امروز پیچیده ترین مشکالت کشور به دست 
دانشگاهیان برطرف می شود و در زمینه پیوند صنعت و دانشگاه باید 

اقدامات جدی انجام شود.
وی افزود: در همین راستا باید گفت دانشگاهیان ما ٤۰ مدل پهپاد و 
رادار را ساختند آیا همین دانشگاهیان نمی توانند موتور پژو بسازند 

آیا ساخت موتور پژو سخت تر از ساخت پهپادی است که هواپیما 
شکار می کند؟

معاون فرهنگی سپاه در ادامه افزود: آیا دانش ساخت پهپاد که از 
هیچ به وجود آمد سخت تر از ساخت موتور ماشین است؟ از این 
موارد نمونه ای هم نداشتیم و نهایت اطالعات دانشجویان، اینترنت 
بود. نقدی در ادامه به توان بســیج برای برطرف کردن مشکالت 
جامعه اشاره کرد و افزود: فلسفه بسیج استفاده از امکانات محلی 

برای حل مشکالت جامعه است.
وی با بیان اینکه چرا اقتصاد ما متکی به وام بانک ها و با سودهای 
زیاد است تصریح کرد: آیا در محله ها و قرض الحسنه ها نمی شود 
وام های بدون بهره داد، بــار دیگر باید تاکید کرد که بدون حضور 

مردم نمی توان جلوی دشمنان ایستاد و با آنها مقابله کرد.
معاون فرهنگی سپاه با بیان اینکه در مقابل دشمن باید ایستاد، 
گفت: هر جناحی بر سر کار بیاید فرقی ندارد چون  دشمن، دشمن 
است و جنگ اقتصادی از کارهای دشمن به شمار می رود.وی با 
اشاره به رفع شدن سایه جنگ در صحبت برخی افراد  ادامه داد: 
آمریکا هیچ یک از مؤلفه های جنگ نظامی را ندارد و اینکه می گویند 

سایه جنگ برطرف شد، دروغ است.
نقدی تصریح کرد: تمام تداخل های نظامی آمریکا در طول تاریخ به 
دلیل شکاف بین مردم در آن کشورها بوده در صورتی که در ایران 
همه متحد هستند و بحث جنگ نظامی در جهت منحرف کردن 

اذهان عمومی از مسئله اصلی فرهنگی و اقتصادی است.

معاون سپاه در اصفهان:

هیچ دولتی بدون مشارکت مردم 
نمی تواند معجزه کند

آمریکا هیچ یک از 
مؤلفه های جنگ 
نظامی را ندارد و 
اینکه می گویند 
سایه جنگ 
برطرف شد، دروغ 
است

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در آیین اختتامیه دومین 
المپیاد علمی مبلغان زباندان سراسر کشور اظهار کرد: به لحاظ 
اینکه دفتر تبلیغات به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، نماد 
روشن فکری دینی حوزه علمیه بوده و پیشتاز در مسئله شناسی 
و مسئله محوری، محیط شناسی و هوشمندی محیطی، یافتن 
روش ها و راهبردهای حل مسئله اســت؛ تالش می کند تا به 
صورت فعال و خالق در میدان حضور داشته باشد؛ بنابراین در 
چنین نهادی با چنین مشخصاتی، منظومه آموزشی نیز باید از 

چنین ویژگی هایی برخوردار باشد. 
حجت االسالم والمسلمین محمد قطبی با اشاره به اهمیت تفکر 
خالق و انتقادی در منظومه آموزشی گفت: تفکر خالق یعنی 
اینکه دانشجو و مخاطب بتواند برای حل مسئله راه های متعددی 
را بیابد. در تفکر انتقادی که قدم بعد از تفکر خالق است، دانشجو 
این قابلیت را می یابد که با بررسی راه های متعددی که برای حل 
مسئله یافته، بهترین راه را انتخاب کرده و اقدام کند. در فرآیند 
آموزش، نگرش استاد باید به گونه ای باشد که طلبه آرام آرام 

بتواند به تفکر خالق و انتقادی دست پیدا کند.
حجت االسالم قطبی با بیان اینکه در رابطه با چگونگی آموزش 
تفکر خالق و انتقادی دو نگرش وجود دارد، افزود: در نگرش اول، 
یک محدوده علمی با سرفصل ها و محتوای مشخص وجود دارد 
و اگر نظام آموزشی به دنبال ایجاد خالقیت در دانشجویان است، 
می تواند در کنار دروس اصلی، چند واحد درســی روش تفکر 

خالق و انتقادی را در نظر بگیرد که روشی مرسوم بوده و عده ای 
از آن دفاع می کنند.

رییس میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن اظهار کرد: بهترین 
راه برای ایجاد خالقیت و تفکر انتقــادی در مخاطب، میدان 
دادن به دانشجوست. اینکه او را فرد فعال خالق نوآور در نظر 
گرفته و زمانی که ناتوان می شود، به او کمک کنیم. کمک نه 
به این معنا که چکیده دانش و تجربه خود را در اختیار او قرار 
دهیم، بلکه تالش کنیم تا او نیز به این دانش دست یافته و مسیر 
یافتن علم و فرآیند حل مسئله را یاد بگیرد و برایش نهادینه 
شود. بنابراین تالش می کنیم از اساتیدی که این نوع نگرش 
را در فرآیند تدریس خود نهادینه می سازند، بهره ببریم و اگر 
استادی این مسیر را طی نکرد و فرد خالق دیگری وجود داشت، 

او را جایگزین می کنیم.
وی تصریح کرد: این امر اقتضای امروز جامعه اســت، نه صرفا 
مطالبه یک نهاد آموزشی. اگر طلبه، توانایی حل مسئله نداشته 
باشد، اگر متوجه نشود که پیرامون او و در دنیا چه اتفاقاتی در 
حال رخ دادن است و چه کسانی برای فرهنگ ما تصمیم گیری 
کرده و از درون و بیرون جامعه را هدایت می کنند و اگر نتواند 
برای حل یک مشــکل در جامعه چاره اندیشی کند؛ می توان 
 گفت او نفس می کشــد، ولی در واقع مرده است، یا به تعبیر
 مقام معظم رهبری در جمع طالب حوزه علمیه قم، اگر دیر 

بجنبیم، خواهیم مرد.  

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

رفع معضالت اجتماعی مستلزم تفکر 
خالق و انتقادی است

در فرآیند 
آموزش، نگرش 
استاد باید به 
گونه ای باشد که 
طلبه آرام آرام 
بتواند به تفکر 
خالق و انتقادی 
دست پیدا کند

نشستتخصصیهنرمعاصرباحضورآیدینآغداشلو

بهرهبرداریازسامانهاتوبوستندروگردهماییپیشکسوتانفرهنگجهادوشهادت
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زکات دانش ، آموختن آن به دیگران است.
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لبخندک

تا می توانید سوال کنید!

فرقی نمی کنــد که وارد یک دانشــگاه جدید 
شــده اید یا یک محیط کار تازه، مهم این است 
که سوال کنید تا از جزییاتی که بعدا برای ندانستن همان ها ناچارید به 
بقیه توضیح دهید، سر در بیاورید. اصال این جمله را سرمشق خودتان 
قرار دهید که »بدانم و بمانم بهتر اســت یا نادانسته و خسته از اینجا 
بروم؟« اگر دانشگاه قبول شده اید، حتما یادتان باشد راجع به انتخاب 
واحد، خلق و خوی استادها، آخر و عاقبت رشته، خوابگاه، وام، حذف 
ترم و حتی مشروطی، از آموزش و یا ســال باالیی ها سوال کنید. البد 
االن با خودتان می گویید که برای این حرف ها زود اســت و من دارم 
نفوس بد می زنم، اما قطعا ترم 4 به این نتیجه می رسید که اگر از اول 
راجع به آیین نامه ورود شاگرد اول ها به دوره ارشد و یا تعداد ترم هایی 
که می توانستید پشت سر هم مشروط بشوید، سوال کرده بودید، االن 
اوضاع بهتر بود! همین روش را می توانید در یک محیط شغلی تازه هم 
به کار ببرید. از سوال کردن نترسید. همه آنهایی که سوال های شما را 
پای بی تجربگی و مهارت کم شما می گذارند، بعد از طی دو هفته که 
نتیجه کارتان را دیدند، نظرشان عوض می شود. خود من، آخرین باری 
که رفتم سر کار )جمله خیلی ابهام داره، خودم می دونم( نمی دانستم 
که مانیتوررا چطور روشن کنم، اصال دکمه روشن و خاموشش را پیدا 
نمی کردم. بعد که با کمک همکارم باالخره سیستم را راه انداختم، پایم 
به کابل برق گیر کرد و همه چیز دوباره از کار افتاد. وقتی دوباره همه 
چیز روشن شد، دیدم که تا به حال با این سیستم عامل کار نکرده ام و از 
آن سر در نمی آورم. خالصه بگویم تا ظهر آنقدر سوال کردم و پشت هم 
بدبیاری آوردم که تقریبا همه ایمان آوردند که دست و پاچلفتی تر از من 
در حوزه کار، فقط خودم هستم! با همه اینها سوال کردن، بهتر از این 
است که ما راهی را که بقیه رفته اند دوباره از نو برویم یا وقتمان را برای 

کشف کردن چیزهایی بگذاریم که قبال کشف شده اند.

 راهکارهایی
 برای انتقاد از همسر)3(

شفاف حرف بزنید
خیلی وقت ها همسرتان دوست دارد طبق خواسته 
شما رفتار کند و رضایت شما را جلب کند، اما در اثر 
سوء تعبیر ها و سوء تفاهم هایی که بین شما و او پیش 
آمده، نمی داند دقیقا از او چــه می خواهید یا انقدر 
در طول زمان، با گوشــه و کنایــه و گیردادن های 
بی جهت خواســته خود را از او مطرح کرده اید که 
باعث ناراحتی و در عین حال گیج شدن او شده اید و 
حاال اگر هم بخواهد رضایت شما را جلب کند دیگر 
نمی داند دقیقا خواسته شما چیست و به دنبال چه 

چیزی هستید. 
بهترین راه حل در این مورد این است که خواسته و 
نظر خود را دوستانه، اما صریح و شفاف به همسرتان 

منتقل کنید. 
فرض کنید شما بسیاری از صبح ها وقتی همسرتان 
می خواهد از خانه خارج شود به طرز لباس پوشیدن 
همســرتان گیر می دهید. حاال همســر شما دقیقا 
نمی داند این گیر دادن شما ناشــی از چیست؟ آیا 
سبک لباس پوشیدن او را نمی پسندید؟ آیا نگرانید 
که او امروز با چه کســی قرار دارد که لباس شیک 
پوشــیده؟ یا اصال رنگ لباس او را نمی پســندید و 
تیپ و لباسش را نامناسب با شخصیتش می دانید؟ 
حاال همسر شما حتی اگر بخواهد هم مراعات بکند 
و رضایت شما را جلب کند، پیامی که از طرف شما 
به سمت او صادر شده مبهم و پیچیده است و کمکی 
به او نمی کنــد. درحالی که اگر پیامتان را شــفاف 
به همســرتان منتقل کنید تا نیمی از راه رسیدن 
به هدفتان را بــه خوبی طی کرده ایــد و به نتیجه 

مطلوب تری خواهید رسید.
مراقب اختیارات همسرتان باشید

آخرین کار، احترام به حریم شخصی و خصوصیات 
شخصیتی منحصر به فرد همســرتان است. ممکن 
است شــما خصوصیات شــخصیتی خاصی داشته 
باشــید، به دنبال نظم بیش از حد باشید یا حتی به 

میزان کم یا زیاد دچار وسواس باشید. 
از ســوی دیگر ممکن است ســلیقه و عالقه شما با 
همسرتان متفاوت باشد. هر انســانی در چارچوب 
خانواده ضمن اینکه باید رعایت دیگر افراد خانواده 
را بکند این حق را هم دارد که حریم شخصی داشته 
باشد و عالیق شــخصی خود را پیگیری کند. شما 
به عنوان همســر نمی توانید و نباید هم تالش کنید 
شوهرتان را دقیقا آن طور که می خواهید قالب بزنید 
و بسازید. به عالقه های شخصی او احترام بگذارید و 

حریم شخصی او را حفظ کنید.
 با ایــن روش نه تنهــا تفاهم و محبت بیشــتری 
در خانــه و خانــواده به وجــود می آیــد بلکــه 
 همســرتان هم احســاس بهتری از زندگی با شما 

خواهد داشت.

مهارت زندگی

۳- دانشگاه ساالمانکا
یکی دیگر از دانشــگاه های قدیمی 
جهان، دانشگاه ســاالمانکا )با رتبه 
جهانی 4۹۰( است که در سال ۱۱۳4 
بنیان گذاری شده و در سال ۱۲۱۸ 
نشان پادشاهی را دریافت کرده است. دانشگاه ساالمانکا 
به عنوان قدیمی ترین موسســه در اسپانیا در غرب شهر 
مادرید قرار دارد و در حال حاضر دارای ۳۰/۰۰۰ دانشگاه 

در ۹ پردیس خود است.
۴- دانشگاه پاریس

دانشــگاه پاریس طی ســال های 
پایتخــت  در   ۱۲۵۰ و   ۱۱۶۰
فرانســه بنیان گــذاری شــده و به 
 عنوان یکی از قدیمی ترین دانشــگاه های اروپا شناخته 

می شود. 
فعالیت این دانشــگاه طی انقالب کبیر فرانســه از سال 
۱۷۹۳ تا ۱۸۹۶ متوقف شد و پس از آن تا به امروز که به 
۱۳ دانشگاه مستقل تقســیم شده به عنوان یک دانشگاه 

معتبر در سطح بین المللی مطرح است.

۵- دانشگاه کمبریج 
دانشگاه کمبریج در سال ۱۲۰۹ توسط شماری از اساتید 
و دانشــمندانی که به دلیل اختالفات سیاسی، دانشگاه 
آکســفورد را رها کرده بودند بنیان گذاری شد و امروز با 
رتبه ۲ جهانی از دانشگاه آکســفورد پیشی گرفته است. 
در حال حاضر ۱۸۰۰۰ دانشجو در این دانشگاه مشغول 
به تحصیل هستند که از این شمار ۶۰۰۰ تن دانشجوی 

مقطع کارشناسی ارشد و باالتر هستند.
۶- دانشگاه پادووا 

دانشــگاه پــادووا )با رتبــه ۲۶۲ 
جهانــی( کــه در ســال ۱۲۲۲ در 
ایتالیــا بنیان گــذاری شــده جزو 
معدود دانشــگاه های به جا مانده از 
 قرون وســطی در ایتالیاســت که هنوز در حال فعالیت 

است. 
دانشــگاه پادووا به پــاس تحقیقــات اولیــه در زمینه 
کیهان نوردی، حقوق، پزشکی و فلســفه شناخته شده 
است. در حال حاضر 4۰۰۰۰ دانشــجو در این دانشگاه 

مشغول به تحصیل هستند.

قدیمی ترین دانشگاه های جهان)2( 
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری
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افقی
۱- کامپیوتر به زبان ایرانی-کشوری در اروپا

۲- یکی از ایل های مرزی ایران-برای روشن کردن
۳- عددی تک رقمی-حالت تعجب،ورزشــی مفرح- خیس 

است-  عددی دو رقمی
4- سخت نیست-  جایی که لیز است-  نیست!

۵- عالمت ساکت بودن-پشت آن، آب جمع می شود- همان 
مذکر است- میوه ای خوشمزه

۶- نام یکی از خیابان های تهران-پوشیدنی است- قاطی کردن 
کامپیوتر را گویند- نفر اول بودن-کسی را صدا کردن

۷- یکی از نام های دختران است- شاگرد راننده
۸- صدای گربه-یکی از اجزای مهــم بدن-عددی دو رقمی- 

چاقو.... است
۹- سرعت زیاد- نوعی از ســبزیجات که بعضی آن را دوست 

ندارند
۱۰ - بله خارجی-  خون در آن جریان دارد- برای درست کردن 

کباب به کار می رود- ناشنوا- االغ
۱۱- سنگ کوچک-به بچه بازیگوش می گویند-

یا سین-یکی از اعداد تک رقمی
۱۲- عاشق شــدن یا...گرفتن- برای گرم کردن است-یکی 

از نام ها
۱۳- با لحن تندی کسی را صدا زدن-نخی بلند می شود- االغ 

کوچک-آب دهان-حرکت کردن
۱4- نوعی پارچه-تالشگر

۱۵-از شبکه های تلویزیونی-آخرین درجه نظامی
عمودی

۱- کسی که کینه در دل دارد - پوشیدنی است
۲- یکی از صفات خداوند- برای جابه جا کردن وسایل آشپزخانه 

به کار می رود
۳- مایه حیات-فلز رســانا-یکی از جزایر زیبا-گســل بدون 

)ل( - تعجب کردن

4- زرد به خارجی-یکی از پرندگان-غذایی که در دعوا خورده 
می شود

۵- حالت تعجبی در خانم ها-متضاد خشــک-اگر بدون یه 
حرف-همان پادشاه است

۶- نه...!- چاشنی ساالد-حیوان نجیب-روز-شخصیت کارتنی 
دختری به نام ...

۷- ذره های ریز در هوا -یک بیماری واگیر دار
۸- کلمه ای که به گربه گفته می شود-مخفف بله-وسیله ای 

برای ساز زدن-وسیله برش
۹- خارج را گویند-نگاه کردن به یک نقطه

۱۰- حافظه کامپیوتر-قدرتمند-کشتی به خارجی-عدد دو 
رقمی-فقط پرندگان دارند

۱۱- ظرف بزرگ برای نگه داشــتن آب-شماره دو-عدد تک 
رقمی-میوه خوردنی

۱۲- ته ،آخر-الش خور- ماهی
۱۳- واال، برتر-نوعی ابراز در انسان-کوچک-خالی-نوشیدنی

۱4- اسم دختر-نوعی چاقو
۱۵-کسانی که به نوشتن می پردازند-چهل و سومین رییس 
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حرف حساب

باغ 
کاغذی

مجموعه داستان برگزیده جایزه ادبی اُ.هنری در سال ۱۹۹۶ از 
سوی نشر کتاب نیستان منتشر شد. مجموعه داستان »تا آنجا 
که مرگ جدایمان کند« شامل داستان های برگزیده جایزه ادبی 
اُ. هنری در ســال۱۹۹۶ با ترجمه لیدا طرزی از سوی نشر کتاب 

نیستان روانه بازار کتاب شد. 
داســتان های این مجموعه، داستان هایی اســت که در آخرین 
سال سرداوری و ســردبیری ویلیام آبراهامز، نویسنده و منتقد 
ادبی آمریکایی توسط هیئت داوران این جایزه انتخاب شده اند. 

۹ داستان کوتاه ترجمه شده در این مجموعه به گواهی آبراهامز، 
از میان تقریبا هزار داستان انتخاب شده اند، داستان هایی که طی 
دوره یک ساله از تابســتان ۱۹۹4 تا ۱۹۹5 توسط نویسندگان 
آمریکایی در مجالت این کشور به چاپ رسیده اند. در این پروسه 
انتخابی از میان هزار داســتان، صد داستان برای انتخاب نهایی 
برگزیده شدند و پس از غربال نهایی آنها، داستان های باارزشی 
حذف و نهایتا داستان هایی برگزیده شدند که وی عنوان می کند 

که با شهامت به خوبی شان گواهی می دهد.

هیچ عشقی با سکوت زنده نمی ماند
هنگامــی کــه تــو را شــناختم همــه چیز 
تغییر کــرد. نــه از آن رو که کارهــای ناچیزم 
جذاب تــر شــده انــد، بلکــه  از آن رو که هر 
 آنچــه را در اطرافم اتفاق می افتــد به موضوع 

گفت وگوهایمان مبدل می کنم.
تصور دو موجــودی که  تنهــا و دور از دیگران، 
یکدیگر را دوست بدارند زیباست، اما آنها خلوت 
خویش را با چه چیــزی پر می کنند؟ جهان هر 
اندازه هم که حقیر باشد، آنها برای سخن گفتن 

با یکدیگر به آن نیاز دارند.
» هویت«، میالن کوندرا

تا آنجا که مرگ 
جدایمان کند 

کمربند ایمنی یک وســیله 
محافظتــی مناســب جهت 
جلوگیــری از جابــه جایی 
ناگهانی سرنشین اتومبیل به 
دنبال توقف یا برخورد با مانع 
و یا افزایش شــتاب ناگهانی 
 اتومبیــل در برخورد از عقب

 است. 
بررسی ها نشان داده است که استفاده از کمربند ایمنی صدمات 
جدی و مرگ و میر ناشی از برخورد داخلی با بدنه ماشین و یا پرت 
شدن به خارج از آن را به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش می دهد. 
تبلیغات گسترده ای برای استفاده از این وســیله انجام شده تا 
 از این طریق افراد بــا رعایت اصول ایمنــی حافظ جان خویش 

شوند.  
به تازگی تصویر جالبی از این تبلیغات در فضای مجازی منتشر 
شده اســت که به طور واضح اشــاره مســتقیم به آسیب وارده 
 به قفســه ســینه در هنگام  اســتفاده نکردن از کمربند ایمنی 

دارد.

 تبلیغ خالقانه 
برای استفاده از کمربند ایمنی 

مردی که درختان با دیدن
او  لرزه بر قامتشان می افتد 

هیچ درختی از دست این مرد 
آرامش ندارد و در امان نیست؛ 
چرا که او بــه درخت ها رحم 
نمی کند.یک مرد ۵۰ساله به 
نام محمود بوت، اهل پاکستان 
که در پنجاب این کشــور در 
حال زندگی است، از ۲۵ سال 
پیش به دلیــل ناتوانی مالی 
برای تامین غذای خود به تغذیه از شاخ و برگ درختان روی آورده 
و حاال به قدری این شاخ و برگ ها به دهانش مزه کرده که حاضر 
به کنار گذاشتن آنها نیست حتی حاال که یک شغل نان و آب دار 
دارد. گویا محمود بوت به خوردن شاخ و برگ درختان اعتیاد پیدا 

کرده است.
در پرونده های پزشــکی این مــرد تا به حال بیمــاری خاصی 
حاصل از نوع تغذیه اش وجود نداشــته و دلیلش برای شروع به 
گیاه خواری را فقر بیش از حد خانــواده اش عنوان کرد و اینکه او 
 این اقدام را بهتر از دست دراز کردن به سوی مردم و طلب کمک 

می دانست.

تصویر روز

 تبدیل چاله ها و 
ترک های خیابان به گلدان

وزیــر ایالــت مادیــا پرادش 
هندوســتان به عنــوان هدیه 
عروسی، چوب دستی هایی را به 
نوعروسان هدیه داد تا بتوانند 
در مواقع الزم همسرانشان را 
با آن کتک بزنند. در مراســم 
ازدواج گروهی کــه با حضور 
۷۰۰ نوعروس و داماد در این 
ایالت انجام گرفت این هدایا به آنها اهدا شــد. کنار هر کدام از این 
چوبدستی ها نوشته شده بود»این چوب دســتی برای کتک زدن 
افراد الکلی اســت و پلیس در این موضوع دخالتی نمی کند.« این 
وزیر هدف خود از این کار را نشــان دادن وضعیت اسفبار زنان در 
برخی مناطق هند به ویژه مناطق روســتایی عنوان کرد. به دنبال 
مصرف مشروبات الکلی در بین مردان هندی، بدرفتاری و سوءرفتار 
نسبت به زنان در مناطق محروم هندوستان افزایش یافته است. وی 
پس از اهدای این چوب دستی ها به نوعروسان گفت هرگاه از طرف 
همسرانشان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند می توانند با این چوب ها 

آنها را کتک بزنند. 

هدیه عجیب 
وزیر به نوعروسان

آگهی مناقصه عمومی 

مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان
م الف: 39256

نوبت دوم

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور 
نصب و راه اندازی شــبکه محلی )LAN( و کابل کشی تلفن- اعالم خطر- نظارت 
تصویری و برق در شــعب ســطح اســتان اصفهان از طریق مناقصه عمومی به 

شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی حداکثر ۷ روز کاری نسبت به واریز 
مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره ۶۳070۶019 نزد شعب بانک کشاورزی اقدام کنند و با 
در دست داشتن اصل فیش واریزی به مدیریت شعب بانک به نشانی اصفهان خیابان مطهری جنب 
آتش نشانی ساختمان مدیریت شعب بانک کشاورزی طبقه دوم واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.

ضمانت نامه بانکی یا رسید واریز وجه نقد به مبلغ یکصد میلیون ریال
تاریخ ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 9۶/۳/2 می باشد.

تاریخ بازگشائی پاکت ها روز چهارشنبه مورخ 9۶/۳/۳ می باشد.
محل بازگشائی پیشنهاد قیمت مناقصه گران: مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان طبقه 

سوم می باشد. در یک حرکت هنری منحصربه فرد، مردم 
ترک های ناخوشایند و گودال ها را تبدیل 

به باغچه های مینیاتوری زیبا کرده اند.
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