
آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم(

محمد حسن یاری- شهردار کوشک

شهرداری کوشک به استناد مصوبه شــماره 95/374/ش مورخ 1395/11/19 
شورای اسالمی شــهر، در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت 400 متر مربع 
با کاربری باغات وکشــاورزی، تملک شده از بخشــی از پالک ثبتی 92/523 
بخش 14 اصفهــان را از طریق مزایده عمومــی موضوع مــاده 13 آیین نامه 
مالی شهرداری ها به فروش رســاند. لذا کلیه متقاضیان شرکت در این مزایده 
می توانند جهت دریافت اســناد مربوطه به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و 
نسبت به تحویل پیشنهادات خود تا پایان روز 1395/12/18 به واحد حراست 

اقدام نمایند.
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معاون اول رییس جمهوری:    عربستان از روش خود دست بردارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان:   مسیر یک سوم سفرها از استان اصفهان می گذرد

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: با توجه به شرایط زیست محیطی شهر اصفهان، اگر به فکر چاره نباشیم، اصفهان با شدت 
بیشتری، به خوزستانی دوم تبدیل می شود.به گزارش ایرنا، سیدمحمد امیری محمدآبادی در مراسم بزرگداشت » روز ملی مهندس « در 

تاالر بین المللی امیرکبیر دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان افزود: کویر هم اکنون تا نزدیکی دانشگاه خوراسگان ...

اگر به فکر چاره نباشیم
اصفهان، خوزستان دوم می شود
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رییس اتحادیه صنف عمده فروشان میوه و تره بارمطرح کرد:رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان هشدار داد:
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پیشنهاد سردبیر:
جنازه عمو و پدرم رااز ایران پس بگیرید!

عکس روز

پاسخ پورمحمدی به خبر بازداشت یکی 
از مسئوالن نهاد ریاست جمهوری

خبرهای تازه از پرونده تحصیلی 
حسین فریدون

 حجت االســام والمسلمین حســن روحانی رییس جمهوری 
اســامی ایران روز گذشــته در ســفری یک روزه به سیستان 
و بلوچســتان، وارد فرودگاه بیــن المللی زاهدان شــد و مورد 

استقبال قرار گرفت.

حجت االسام مصطفی پورمحمدی در پاســخ به سوالی درباره 
بازداشت یکی از مســئوالن نهاد ریاســت جمهوری عنوان کرد: 
این موضوع را باید از ســخنگوی دولت ســوال کنیــد و مربوط 
به ســخنگوی دولت اســت. وی در مورد موضوع تجمیع وزارت 
دادگســتری گفت: این مســئله یک بحث نظری بــود. وزارت 
دادگستری تنها وزارتخانه ای اســت که در قانون اساسی نام آن 
آمده و نه می توان اســم آن را عوض کرد و نه می توان جایگاه آن 
را تغییر داد. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: من در مورد تجمیع 
 وزارت دادگســتری یک بحث تحلیلی و محتوایی کردم اگر هم 
قرار باشــد در این رابطه اقدامی صورت گیرد باید قانون اساسی 

عوض شود.

باشــگاه خبرنگاران: »ســیدمحمدجواد ابطحــی« عضو کمیته 
پیگیری پرونده مدرک تحصیلی حسین فریدون درمورد برگزاری 
جلسه ای با برادر رییس جمهور و وزیر علوم گفت: به دلیل وجود 
مدارک الزم در زمان بررســی، دیگر لزومی برای برگزاری چنین 
جلســه ای وجود ندارد. وی با بیان اینکه زمــان ارائه نظر کمیته 
پیگیری پرونده مدرک تحصیلی فریدون به کمیســیون آموزش 
فرا رسیده اســت، ادامه داد: در جلســه ای با قمی رییس کمیته، 
قرار است گزارش نهایی تدوین شــود. عضو کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری تصریح کرد: نظر شــخصی بنده در ارتباط با 
این پرونده این است که تخلف صورت گرفته؛ زیرا در زمان ثبت نام 
مقطع تحصیلی دکترا یک ضوابطی وجود دارد که مدارک موجود 

با این ضوابط همخوانی ندارد.

دولت بهار:حمید بقایی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در 
کانال خود نوشت: همانطور که قبا هم به اطاع ملت شریف ایران 
رسانده ام، اینجانب برای تداوم راه و خط مشی جناب آقای دکتر 
احمدی نژاد پا به عرصه رقابت انتخاباتی گذاشته ام و به فضل الهی 
در صورت کســب اعتماد مردم بزرگوار ایران و تصدی مسئولیت 
خطیر ریاست جمهوری، با علم به خواســت قلبی اکثریت قاطع 
ملت، از ایشــان درخواســت خواهم کرد تا در دولــت جدید در 

باالترین سطح، حضور فعال و تعیین کننده داشته باشند.

روزنامه ملیت چاپ ترکیه نوشت: رؤسای جمهور ایران و ترکیه در 
اسام آباد پاکستان دیدار می کنند.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، در حاشــیه اجاس 
ســازمان همکاری اقتصادی )اکو(، که از دیروز در اسام آباد آغاز 

شد، با حسن روحانی رییس جمهور ایران دیدار خواهد کرد. 
وزیران امور خارجه کشــورهای عضو، در ســیزدهمین اجاس 
ســازمان همکاری اقتصادی ســخنرانی خواهند کرد همچنین 
اجاس ســران، امروز  برگزار خواهد شد. ایران، ترکیه، پاکستان، 
جمهوری آذربایجان، افغانســتان، تاجیکســتان، ازبکســتان،  
ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان اعضای این سازمان هستند. 

رییس جمهور ترکیه در حاشیه این اجاس با سران دیگر کشورها 
از جمله حسن روحانی، رییس جمهور ایران، دیدار و درباره مبارزه 
با گروه تروریستی داعش، آینده سوریه و ایجاد منطقه امن در این 
کشــور با وی تبادل نظر خواهد کرد.  ملیت نوشت در این دیدار، 
بروز تنش در روابط دو کشور در ماه های اخیر نیز بررسی خواهد 
شد. الزم به ذکر اســت که وزیر امور خارجه کشورمان در ابتدای 
این نشســت به عنوان رییس دوره ای شــورای وزیران در چهار 
سال گذشته ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد ایران در 
این دوره به عنوان رییس دوره ای شــورای وزیران اکو، ریاست را 
رسما به سرتاج عزیز، همتای پاکستانی خود و مشاور نخست وزیر 

پاکستان در امور خارجی واگذار کرد.
ایران از آذر ماه سال 1392 که بیســت و یکمین نشست شورای 
وزیران اکو به میزبانی تهران برگزار شده بود، ریاست دوره ای آن 

را بر عهده داشت.

اخبار

کافه سیاست

 ورود رییس جمهور
 به فرودگاه زاهدان

 بقایی قبل از رییس جمهور شدن 
به احمدی نژاد پست داد

روحانی و اردوغان دیدار می کنند

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور شامگاه دوشنبه در برنامه ای تلویزیونی درباره جزئیات سفر اخیر 
رییس جمهور به کشــورهای عمان و کویت با بیان اینکه »بحث های سیاسی و اقتصادی خوبی در این سفرها 
میان طرفین مطرح شده اســت«، گفت: عالقه مندی دولت ایران بر این است که روابط  با کشورهای همسایه 
به ویژه کشورهای مسلمان منطقه در باالترین سطح باشد.وی ادامه داد: متاسفانه در کشورهای حوزه خلیج 

فارس روابطمان مقداری سرد و نگران کننده شده و آن طورکه عالقه مند بودیم پیش نمی رود.

اخبار کوتاه

اهم اظهارات معاون اول رییس جمهوری را بخوانید:
 سلطان قابوس که مدتی کســالت داشت، عاقه مند بود 
که با آقای روحانی به عنوان اولین فرد پس از دوران کسالت 
دیدار کند. در همین راســتا نیز این دیدار در عمان انجام 
شــد. در این دیدار پس از انجام گفت و گوهــای عمومی، 
گفت وگو هــای خصوصی نیــز عمدتا در جهــت تقویت 

ارتباطات سیاسی کشورهای اسامی انجام گرفت .
 رابطه ایران و عمان از نظر سیاســی و اقتصادی در شرایط 
خوبی است، در حال حاضر ایران در بانک های عمان پول دارد 

و مقدار این پول در مقطعی حدود ۵ میلیارد دالر بوده است.
 }درباره رابطه خوب ایران و کویت و نــگارش نامه ای از 
ســوی امیر کویت به رییــس جمهور ایــران{ : کویتی ها 

می دانند که ایران حق زیادی بر گردن آنها دارد.
 متاســفانه عدم حل مشــکات منطقه ای باعث شده در 
برخی کشورهای اسامی همواره شاهد کشتار و خونریزی 
باشیم. در همین زمینه ایران عاقه مند است تا این مسائل 

در عراق، سوریه، یمن و جاهای دیگر به سرعت حل شود.
 گروه های تروریســتی تبدیل به بایی برای جهان اسام 
شده اند،کسانی که به پیدایش گروه های تروریستی کمک 

کرده اند نیز امروز پشیمان هســتند؛ اما این پشیمانی را به 
روی خود نمی آورند و برای حل مســائل به صورت جدی 

وارد صحنه نمی شوند.
 }دربــاره طرح برخی اظهارات از ســوی ســران  برخی 
کشورهای منطقه{: حدود عربســتان و دیگران در منطقه 
این نیســت که با ایران وارد تنش شــوند، ایران نیز به این 
موضوع عاقه مند نیست بلکه ایران عاقه  دارد تا رابطه اش 
با کشورهای منطقه خوب شود. کشــورهای منطقه نیز به 
خوبی می دانند ایران در هیچ مقطعی به کشورهای تجاوز 

نکرده است.
 متاسفانه در برخی کشورها از جمله عربستان گروه های 
تازه کار که روی کار آمده اند و حد و حدود و تاریخ و جغرافیا 
را نمی داننــد، حرف هایــی می زنند که به مصلحتشــان 
 نیست. با این وجود ایران با بزرگواری از آنها عبور می کند؛

  چراکه قرار نیســت روابط  متشــنج تر شــود. امیدواریم 
خــود  روش  از  و  شــوند  متوجــه  نیــز  آنهــا   کــه 

دست بردارند.
 روش همکاری و برادری اسامی بیش از هر چیزی برای 

دو کشور مفید است.

 در ایجاد ســامانه های مختلفی که می تواند در مقابله با 
فساد نقش داشته باشد تصمیمات خوبی گرفتیم از جمله 

گمرک که ورود و خروج کاال در آن اتفاق می افتد.
 قانون شفاف ســازی اطاعات و اطاع رســانی تدوین، 
تصویب و اباغ شــده و دســتگاه ها باید اطاعات خود را 
شــفاف در اختیار مردم قرار دهند و اخیرا وزارت ارشاد نیز 

به این مهم مبادرت کرده است.
 فساد داســتان مفصلی دارد و من رییس ستاد مبارزه با 
مفاسد هم هســتم و آخرین جلســه ما یک ماه پیش بود. 
اباغ های رهبری که در این زمینه صادر شــده در ســال 
82 بوده که خطاب به ســران 3 قوه اعام شــد و آقایان در 

جلساتی به معاونان خود شرکت در جلسه را واگذار کردند.
 در ســال 9۵ روی قاچاق و مبارزه بــا آن تمرکز ویژه ای 
داشتیم. اعام کردیم کاالی قاچاق باید حتما منهدم شود و 

این کار انجام شد.
 قاچاق کاال از 2۵ میلیارد دالر به 1۵ میلیارد دالر رســید 
و امسال دوستان اعام کردند که از این رقم نیز 20 درصد 

کاهش یافته است.
 کاالهایی که وارد کشــور می شــود از نظر برخی قاچاق 
محسوب می شود؛ اما از نظر گمرک قاچاق نیست. ورود کاال 
از منطقه آزاد قاچاق تلقی نمی شود. ته لنج از سوی گمرک 
قاچاق محسوب نمی شود و طبقات ضعیف زندگی خود را 

بر این اساس شکل داده اند.
 دشمنان ما تحریم هایی وضع کردند که نیاز بود اقتصاد 
 در برابر این تحریم ها تحمل داشته باشد؛ لذا سیاست هایی
  به این منظور تدوین شــد تــا اقتصاد ما بــه این مرحله

 برسد.
 درون زایی، عدالت بنیانی، مردمی بودن، برون زایی و بیرونی 
بودن پنج رکن اجرای اقتصاد مقاومتی اســت. ما با شــورای 
اقتصاد شــروع کردیم و در شــهریور 94 که خدمت رهبری 
رســیدیم ایشــان فرمودند که باید ستاد مســتقلی تشکیل 
 شــود و ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شد و 12 
 برنامــه و 200 طرح را مشــخص کــرده و به دســتگاه ها

 اباغ کردیم.
 در نظام بانکی با مشــکات بســیاری روبه رو هســتیم، 
بخشــی از منابع بانک ها در جاهای مختلف حبس شده و 
بخشی در دولت و بخشی در طرح هایی است که اقتصادی 

نبوده و برخی در معوق شدن اعتبارات است.
 حدود 100 هزار میلیارد به شــرکت های خصوصی وام 
داده شــده و نتوانســتند پرداخت کنند. افرادی بودند که 
خوش نــام بودند و رکــود اقتصادی مانع از بازگشــت این 
هزینه ها شد و باید به اینها کمک کنیم که به چرخه اقتصاد 
برگردند؛ اما عــده ای از همان ابتدا بــرای بازنگرداندن وام 

گرفتند و باید این افراد پول ها را بازگردانند.
 اصرار دارم به دولت گذشــته نپردازم؛ اما تا هر موضوعی 
مطرح می شود ما به داســتان های دولت قبل می رسیم. 
در آن دوره نظام بانکی شده بود قلک دولت. مگر پول بانک 

پول دولت است؟

معاون اول رییس جمهوری:

عربستان از روش خود دست بردارد
آژانس جاسوســی کره  جنوبی اعام کرد که رهبر کره 
شمالی ۵ مقام امنیتی بلند پایه این کشور را با ساح های 
ضــد هوایی اعــدام کرده اســت. آژانس جاسوســی 
کره جنوبی به قانون گذاران این کشــور گفته پنج مقام 
کره شــمالی در وزارتخانه تحت امر کیم وون هونگ، 
مقام امنیتی ارشد برکنار شده کره شمالی به دلیل دادن 
گزارشات غلط به رهبر این کشور با ساح های ضدهوایی 
اعدام شده اند. مشخص نشده که این گزارش های غلط 
دقیقا چه بوده و آژانس جاسوسی کره  جنوبی نیز نگفته 

که از کجا اطاعاتش را کسب کرده است.

هیئت وزیران ســعودی، محمد بن ســلمان جانشین 
ولیعهد، وزیر دفاع و فرزند شاه این کشور را برای مذاکره 
با روسیه برای بستن توافق نامه بین دوطرف درخصوص 
امنیت اطاعات مأمور کرد. خبرگزاری رسمی عربستان 
اعام کرد که شورای وزیران ســعودی با آغاز مذاکره با 
روســیه برای تنظیم توافق نامه ای دوجانبه به منظور 
»محافظت از اطاعات طبقه بندی شده« موافقت کرد. 
بر اساس گزارش روســیا الیوم، والدیمیر پوتین رییس 
جمهور روسیه در حاشیه ســران گروه 20 در چین در 
ماه سپتامبر گذشته با محمد بن سلمان دیدار کرد و دو 
طرف بر مذاکره مداوم بین ریاض و مسکو درباره مسائل 

مختلف تاکید کردند.

به نقل از شــینهوا، »دونالد ترامــپ« رییس جمهوری 
آمریکا که از بدو ورود خود به کاخ سفید در خصوص موارد 
زیادی از تجارت گرفته تا مناقشات دریای چین جنوبی، 
دولت پکن را به باد انتقاد گرفته است؛ برای نخستین بار با 
»یانگ جیه چی« یکی از اعضای بلندپایه شورای دولتی 
چین ماقات کرد. کاخ سفید در شــرح نتایج این دیدار 
بســیار کوتاه از آن به عنوان فرصتی برای بحث و تبادل 
نظر پیرامون منافع امنیتی و امکان دیدار با »شی جین 
پینگ« رییــس جمهوری چین، یاد کــرد. دیدار ۵ تا ۷ 
دقیقه ای با ترامپ پس از ماقات یانگ با »هربرت مک 
کستر« مشاور امنیت ملی کاخ سفید، »جرارد کوشنر« 
داماد و مشاور ارشــد ترامپ و همچنین »استیو بانون« 

استراتژیست ارشد کاخ سفید صورت گرفت.

اعدام 5 مقام امنیتی کره 
شمالی با سالح ضدهوایی

»بن سلمان« مأمور مذاکرات 
امنیتی با روسیه شد!

ترامپ با دیپلمات ارشد 
چین دیدار کرد

در برخی کشورها 
از جمله عربستان 
گروه های تازه کار 

که روی کار آمده اند 
و حد و حدود و 

تاریخ و جغرافیا  
را نمی دانند، 

حرف هایی  می زنند 
که به  مصلحتشان 

نیست

نوه صدام طــی نامه ای به دونالد ترامپ، مدعی شــد که جنازه عمو و 
پدرش در دســت ایران است. مســعود عدی صدام حســین در نامه 
خود به رییس جمهور آمریکا آورده اســت: من به عنوان نوه صدام که 
اعدام شده از شما یک درخواســت دارم. جنازه برخی از بستگان من 
در دست ایرانیان است. مسعود عدی صدام حسین مدعی شد: ایران 
حاضر بــه برگرداندن جنازه های پدرم عدی حســین و عمویم قصی 
حسین نیســت. نوه صدام در ادامه ادعا کرد: ایران موفق به دستیابی 
به جنازه های ما در طول دولت اوباما شد. ما امیدواریم که شما به این 
موضوع حساسیت نشــان دهید و از نفوذ خود در این رابطه استفاده 
کنید. نوه صدام همچنین از دولت بغداد بابت بازداشت برخی افراد از 
سال 2003 انتقاد کرد.الزم به ذکر است که فرزندان صدام در جریان 

حمله  نیروهای آمریکایی به عراق کشته شدند.

به گزارش فارس، »افراییم هالوی« رییس سابق موســاد خواستار وارد 
آوردن فشار به ایران از سوی دوستان منطقه ای تهران شد. این جاسوس 
سابق که حاال 82 ســال دارد، از ســال 1998 تا 2002 در رأس سازمان 
اطاعات رژیم صهیونیستی بوده اســت. هالوی در مصاحبه ای گفت که 
آمریکا نفوذی بر مقامات ایران ندارد و به همین خاطر، بهتر است اسراییل 
برای فشار بر تهران، به جای واشنگتن به مسکو متوسل شود. این سخنان 
در نشستی که برای بررســی چینش کنونی سیاســت جهان در تئاتر 
»بیت شموعیل« قدس اشغالی و با میزبانی »تایمز اسراییل« برگزار شده 
بود، مطرح شد. هالوی در برابر شرکت کنندگان در این نشست گفت: »اگر 
شما نخست وزیر اسراییل باشید و بخواهید ایران را مهار کنید، چرا باید به 
واشــنگتن بروید؟« هالوی در ادامه گفت: اگر در واشنگتن که مشکات 

شما عبارتند از ایران، ایران و ایران، در مسکو چه خواهید گفت؟

درخواست عجیب نوه صدام از ترامپ:

جنازه عمو و پدرم را
از ایران پس بگیرید!

رییس سابق موساد:

باید از طریق مسکو 
ایران را مهار کنیم

معاون حقوقی رییس جمهــور اظهار کرد: به گزینش 
چه مربوط که از فرد ســوال کند از چه کســی تقلید 
می کند و یا در انتخابات به چه کســی رأی داده است؟ 
اولویت های گزینــش باید به ســمت کارآمدی نظام 
اداری کشــور برود. به گزارش ایســنا، حجت االسام 
والمســلمین مجید انصاری در گردهمایی سراسری 
گزینش گران کشور که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار 
شد، با بیان اینکه یکی از پیام های افتخارآمیز امام)ره( 
پیام دربــاره گزینش هاســت، گفت: از صداوســیما 
خواهش می کنم به تحلیل فلســفه چنین پیام هایی 
بپردازد چون بســیاری از جوانان به عمق این مسائل 
آگاه نیســتند و در برابر بمباران شــبهات و تبلیغات 
دشــمنان قرار دارند.انصاری افــزود: گزینش باید در 
جهت ارتقا و حرکت رو به جلو در بهره وری باشد. برخی 
مفاســد اداری وجود دارد که زیبنده نظام جمهوری 
اسامی و در تراز جمهوری اسامی ایران نیست و اینها 
بعضا توسط کســانی انجام می شود که از مجاری همه 
گزینش ها عبور کرده اند، چه در ارتقا و چه در استخدام.

وی تصریح کرد: از دید بنــده باید در گزینش ها حتما 
بازنگری صورت گیرد و طبق وظایف قانونی به سمت 

شایسته ساالری برویم. 

معاون حقوقی رییس جمهور:

به گزینش چه مربوط که یک فرد 
از چه کسی تقلید می کند؟

واکنش مبارزه با فساد

محمد شــریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا شما رییس 
ســتاد انتخابات حسن روحانی شــده اید یا نه گفت: 
مهم ترین ســتاد روحانی که در هر دوره مستقر بوده 

خدمت همکارانشان به مردم است.
شــریعتمداری افزود: بنده اطاعی نــدارم که آقای 
رییس جمهور قرار اســت ســتادی تشــکیل بدهد 
یا خیر، اما بنــده معتقدم مهم تریــن کاری که یک 
رییس جمهور مســتقر می تواند در جهت تبلیغات 
 انتخاباتــی انجام دهــد این اســت که شــکرگزار

مردم باشد.
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور در 
پاسخ به ســوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برنامه ای 
برای تشکیل ستاد انتخاباتی دارید یا خیر گفت: این 
را باید آقــای رییس جمهور بگوینــد. در پایان محمد 
شــریعتمداری در پاســخ به ســوال دیگری مبنی 
بر اینکه آقای رییس جمهور به شــما اباغ کرده اند 
 که مســئولیت ســتاد ایشــان را بر عهــده بگیرید،
 تصریــح کــرد: ایــن را هــم بایــد خــود آقــای

رییس جمهور بگوید. آیا می خواهیــد بنده را از نان 
خوردن بیندازید؟

معاون اجرایی رییس جمهور:

خبر ندارم که روحانی ستاد 
تشکیل داده یا خیر!

انتخابات
رییس کمیسیون آموزش مجلس خبر داد:

فساد در صندوق ذخیره
فرهنگیان به نام یک کارتن خواب

انصاری خطاب به روحانی:

جریان اصالحات را تا در پاستور 
می خواهید یا تا داخل پاستور؟

مهر: محمد مهدی زاهدی رییس کمیسیون آموزش 
مجلس در جمع مردم ایام اظهار داشــت: متاسفانه 
طی سال های اخیر شاهد دریافت حقوق های نجومی، 
اختاس، ناعدالتی و... در کشــور بــوده ایم. وی بیان 
داشت: به طور مثال در صندوق ذخیره فرهنگیان یک 
شخص کارتن خواب با دست های پشت پرده اقدام به 

اخذ وام 100 میلیارد تومانی کرده است.
زاهدی با اشاره به اینکه هم اکنون اقتصاد کشور دارای 
رکود است، گفت: بیکاری و گرانی همچنان در کشور 
حکم فرماســت و دولت برای وضعیت معیشتی مردم 

هنوز اقدام قابل توجهی انجام نداده است.
وی عنوان کرد: در همین اســتان ایام به رغم داشتن 
ظرفیت نفت و گاز، شاهد بیکاری 20 درصدی هستیم 
که تاسف انگیز است و از مسئوالن استانی باید پرسید 
چرا با وجود این همه ظرفیت شــاهد چنین وضعیت 

بدی در استان هستیم.
زاهدی افزود: هم اکنون ساالنه 2۵ میلیارد دالر کاالی 
قاچاق وارد کشور می شــود در حالی که شاهد رکود 
کارخانه ها هستیم و همین عامل وضعیت بد بیکاری 

را تشدید کرده است.

نماینده اصــاح طلب مجلس با بیان اینکــه امیدواریم 
روحانی را منتخب مــردم در انتخابات 9۶ ببینیم گفت: 
آقای روحانی باید به این ســوال پاســخ دهد که جریان 
اصاحات را تا در پاستور می خواهد یا تا داخل پاستور. رضا 
انصاری  با بیان اینکه بهتر است که یک کاندیدای احتیاطی 
در کنار روحانی داشته باشیم که با نظر وی باشد، گفت: 
باید به این جمع بندی برســیم که نحوه مواجه و ورود ما 
اصاح طلبــان در انتخابات ریاســت جمهوری چگونه 
باید باشد. این مسئله هم بستگی به سوالی دارد که آقای 
روحانی باید به آن پاســخ دهند.  نماینده مردم داراب در 
مجلس افزود: آقای روحانی باید به این سوال شفاف پاسخ 
دهد که جریان اصاحات با عنوان جریان بزرگ کشور را 
می خواهد تا در پاستور داشته باشد یا تا داخل پاستور؛  ما 
اصاح طلبان برای هر دو حالت باید آمادگی داشته باشیم. 
وی تصریح کرد: اگر پاسخ روحانی این باشد تا در پاستور 
که می گوییم ما تا آنجا هستیم و وقتی که رییس جمهور 
شود آنجا خداحافظی می کنیم؛ اما اگر وارد پاستور شد 
خود الزاماتی دارد که به نظر می رســد حالت دوم حالت 
مفیدی است برای توسعه کشور و برای اینکه بتوانیم امید 

را زنده نگه داریم.

دیدگاه
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پیشنهاد سردبیر:
کمبودی برای توزیع مرغ عید در اصفهان نداریم

کافه اقتصادیادداشت

جام نیوز: نگاهی به نوسانات قیمت گوشت قرمز گوسفندی نشان 
می دهد قیمت این ماده پروتئینی از اواخر شــهریور ماه سال ۹۴ 
تا اســفند ۹۵ با حدود ۴۵ درصد افزایش به حدود ۳۹هزارتومان 
در هر کیلوگرم رســیده اســت. قیمت این ماده پروتئینی اواخر 
شهریورماه پارسال حدود ۲۷هزارتومان در هر کیلوگرم بود که این 
رقم در حال حاضر به حدود ۳۹هزارتومان رســیده است. همین 
رشد قیمت موجب شــده که حضور این ماده پروتئینی در سبد 
مصرف خانوارها کمرنگ شود. اگر چه طی یکسال و نیم گذشته 
بازار گوشــت قرمز، در برخی مواقع با کاهش نسبی قیمت مواجه 
بود اما روند کلی قیمت در این مدت افزایشی بوده است. این رشد 
قیمت در حالی است که رییس جهموری طی سخنانی در جمع 
مجریان انتخابات ۹۶، رســانه ها را به دلیل پرداختن به مســئله 

گرانی گوشت مورد تمسخر قرار داد. 

گوشت قرمز ۴۵ درصد گران شد

تکلیف 
پالسکونشینان 
مستأجر در نور 
چیست؟

پس از تعیین تکلیف برای کســبه آسیب دیده 
ســاختمان پالســکو، درارتباط با جانمایی آنها 
در مجتمع تجاری نور همچنان برخی مســائل 
و مشــکالت وجود دارد که کسی به آنها توجهی 
نمی کند. بیــش از ۴۰ روز از آتش ســوزی و فرو 
ریختن ساختمان پالســکو به عنوان بلندترین 
مجتمع تجــاری پایتخت می گذرد اما کســبه 
آســیب دیده آن همچنان با مشکالتشان دست 
و پنجه نــرم می کنند و جانمایی آنهــا هنوز در 
مجتمع تجاری نــور در پی اعتــراض برخی از 

کسبه پالسکو ادامه دارد. اما این همه مشکالت 
پالسکونشینان نیســت و مســتأجرانی که در 
ســاختمان پالســکو بودند، بعضا تکلیفشــان 
مشخص نیســت و کســی هم جرئت نمی کند 
درباره آنها صحبت کند، چرا که کسبه ساختمان 
پالسکو خود به نوعی مستأجر بنیاد مستضعفان 
بودند و تنها سرقفلی شــان را در اختیار داشتند 
و بر اســاس قانون نباید آن را به شــخص ثالثی 
اجاره می دادند. حاال که ســاختمان پالسکو فرو 
ریخته و جای جدیدی برای ســرقفلی داران این 

ساختمان بلند تجاری در نظر گرفته شده است، 
مستأجران پنهان پالسکو نمی توانند حقوق خود 
را دریافت کنند و باید منتظر صاحبان سرقفلی 
بمانند تا ببینند آنها حقشــان را می دهند یا نه، 
البته در برخی موارد مشاهده شده که مستأجران 
به حقوقشان رســیده اند اما اینکه چنین اتفاقی 
در پالسکو رخ داده و کســی درباره آن صحبت 
نمی کند تا همچنان به صورت پنهانی واحدهای 
صنفی اجاره داده شــود، خود جای سوال دارد. 
بر اســاس تصمیمات و مصوباتی که در حمایت 

از آســیب دیدگان پالســکو اعالم شد صاحبان 
سرقفلی آسیب دیده تا چهار ماه به صورت رایگان 
در مجتمع نور اسکان داده می شوند و پس از آن 
به ازای هر متر مغازه، ۴۵ هــزار تومان اجاره بها 
پرداخت می کنند اما مشخص نیست که چه رابطه 
تجاری بین صاحبان سرقفلی و مستأجرانشان در 
پالسکو وجود داشــته و  اکنون که مجتمع نور با 
این شرایط در اختیار پالسکونشینان قرار گرفته 
آنها چه شــرایطی برای مستأجرانشــان در نظر 

می گیرند ؟

جزئیات آماری فرودگاه های ایران؛

رتبه های سوم پروازهای بین المللی به فرودگاه اصفهان رسید

درشهر

فرودگاه های ایران در ســال ۲۰۱۶ رشــد ۱۷ درصدی در 
میزان نشست و برخاست هواپیماها و اعزام و پذیرش مسافر 
و رشــد ۱۱ درصدی در ارسال و پســت بار را نسبت به سال 

۲۰۱۵ رقم زدند.
گروه آمــار و اطالعات هوانــوردی و فرودگاهــی اداره کل 
مخابرات و فنــاوری اطالعات هوانوردی، بــه تازگی آماری 
از وضعیت کل پروازهای فرودگاه های ایران در ســال ۲۰۱۶ 
میالدی ارائه کرده اســت که براســاس آن در ۴۹ فرودگاه 
شــرکت فرودگاه ها ۴۱۷ هزار و ۵۱۰ فروند هواپیما نشست 
و برخاســت، ۵۱ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۵۶ مســافر اعزام و 
پذیرش و میزان ۴۹۶ میلیــون و ۱۲۵ هزار و ۴۸۷ کیلوگرم 

بار ارسال و پست شد.
فرودگاه مهرآباد به عنوان نخستین فرودگاه پرترافیک ایران 
با میزبانــی از ۱۳۲ هزار و ۲۴۵ فروند هواپیما توانســت ۱۶ 
میلیون و ۳۲۷ هزار و ۳۵۹ مســافر را اعزام و پذیرش و ۱۱۱ 

میلیون و ۱۰۷ هزار و ۸۲۲ کیلوگرم بار را ارسال و پست کند.
فرودگاه بین المللی مشهد با اعزام و پذیرش۱۰ میلیون و ۳۰ 
هزار و ۲۳۰ مسافر و ارسال و پست ۸۶ میلیون و ۶۸۱ هزار و 
۱۰ کیلوگرم بار طی نشست و برخاست ۷۰ هزار و ۸۴ پرواز 
در رتبه دوم پرترافیک ترین فرودگاه های ایران در سال ۲۰۱۶ 

شناخته شد.

فرودگاه امام خمینی)ره( نیز با میزبانی ۵۳ هزار و ۳۵۹ پرواز 
موفق به اعزام و پذیرش ۷ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۳۶۹ مسافر و 

۱۴۸ میلیون و ۲۰ هزار و ۴۱۵ کیلوگرم بار شد.
از مجموع کل پروازهای صورت گرفته سهم فرودگاه مهرآباد 
از پروازهــا ۲۸/۹ درصد، اعــزام و پذیرش مســافر۲۹/۰۱ 
درصد و ارســال و پســت بار۲۰/۵۸ درصد کیلوگرم بار بود 
در حالی که سهم فرودگاه مشهد از پروازها۱۵/۳۵ درصد و 
مسافر۱۷/۸۲ درصد بود. همچنین در این ایام سهم فرودگاه 
امام خمینــی)ره( از پروازها۱۱/۶ درصد، اعــزام و پذیرش 

مسافر ۱۳/۹ و ارسال و پست بار ۲۷/۴۲ درصد بود.
همچنین بر اساس این اطالعات در میزان نشست و برخاست 
هواپیماها و اعزام و پذیرش مســافر ۱۷ درصد و ارســال و 
پست بار ۱۱ درصد افزایش در ســال ۲۰۱۶ نسبت به سال 
۲۰۱۵ محقق شد. در این مدت حداقل ۸۰ درصد پروازها در 
۸ فرودگاه مهرآباد، مشهد، امام خمینی)ره(، شیراز، کیش، 

اهواز، اصفهان و تبریز انجام شد.
سهم ۴۹ فرودگاه  شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
از پروازهای داخلی در سال ۲۰۱۶ میالدی میزبانی از ۳۳۸ 
هزار و ۵۸۲ نشســت و برخاســت هواپیما، اعزام و پذیرش 
۴۰ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۹۹۵ مسافر و ارسال و پست ۲۸۹ 

میلیون و ۲۱۰ هزار و ۸۰۷۷ کیلوگرم بار بود.     

بازار )قیمت سیستم های تلفن سانترال(

رییس اتحادیه صنف عمده فروشان میوه و تره بار با اشاره به 
مشکالت موجود در تامین پرتقال شــب عید گفت: دولت 
وعده داده که بازار با واردات پرتقال از ترکیه و مصر متعادل 
خواهد شد و در صورت تامین این محصول، مشکلی در شب 

عید نخواهیم داشت.
به گزارش فارس، با نزدیک شدن به هفته های پایانی سال، 
تب بازار کاالهای مصرفی باز هم باال رفتــه و این بار به رغم 
نبود تقاضای موثر و واقعی در کاالهای لوکس تورم، گرانی و 

کمبود، دامنگیر کاالهای ضروری مردم شده است.
بازار میوه یکی از بازارهایی بود که در ســال گذشته بارها با 
چالش هایی مواجه شد و قیمت محصوالت آن نوسان های 

قابل توجهی به خود دید.
افزایش قیمت پیاز، نایاب شدن سیر خشک، بحران پرتقال 
شمال و هم اکنون نیز جهش مجدد قیمت پرتقال در آستانه 
شب عید از جمله مشکالتی بود که در سال جاری در کارنامه 
بازار میوه ثبت شد و مســئوالن امر نیز در هر برهه، آن را به 

یکی از عوامل برون زا نسبت دادند.
ســرمازدگی شــدید و یخبندان در پاییز و زمستان سال 
جاری در چند مرحله عرضه پرتقال شــمال را مختل کرد و 
با بارش های اخیر در استان های جنوبی نیز مشکالت زیادی 
در تامین پرتقال از جنوب پدید آمد تا نگرانی مردم نسبت به 
تامین میوه شب عید افزایش یابد و در این  بین برخی نیز با 

سوء استفاده از شرایط موجود، سود خود را چند برابر کنند.
در همین رابطه ناصــر اطرج در گفت وگو بــا فارس گفت: 

وضعیت فعلی بازار پرتقال مناســب نیســت و بروز مشکل 
 در تامین این میوه در برهه ای موجب رشــد قیمت تا حدود 

۱۰۰ درصد نیز شد.
وی در ادامه افزود: وقتی جنسی در بازاری با مشکل مواجه 
شود به دلیل ماهیت جایگزینی، مردم  ســراغ اقالم دیگر 
می روند و چون پرتقال جزو اقالم اصلی بوده، تقاضا در سایر 
میوه ها نظیر سیب، موز و خیار نیز افزایش یافته و قیمت ها 

در بازار صعودی شده اند.
رییس اتحادیه صنف عمده فروشــان میوه و تره بار اســتان 
اصفهان با اشاره به تالش هایی که برای حفظ قیمت پرتقال 
در اصفهان صــورت گرفته تصریح کــرد: قیمت پرتقال در 
اصفهان نسبت به سایر شهرها پایین تر است و اگر وضعیت 

کنترل نمی شد، شاهد اتفاقات بدتری بودیم.
اطرج همچنین خاطرنشــان کرد: دولت وعده داده که بازار 
با واردات پرتقال از ترکیه و مصر متعادل خواهد شــد و در 
صورت تامین این محصول، مشکلی در شب عید نخواهیم 
داشت. رییس اتحادیه صنف عمده فروشــان میوه و تره بار 
استان اصفهان در پایان در پاسخ به سوالی در رابطه با وجود 
میوه های قاچاق در سطح شهر عنوان کرد: میوه قاچاق در 
سطح مغازه های شهر زیاد است اما این میوه از میدان میوه 
و تره بار تامین نمی شود، بلکه قاچاقچی ها با استفاده از شبکه 
گسترده عرضه خود مستقیما میوه قاچاق را به مغازه داران 
می رســانند و این وظیفه بر عهده مغازه دار است که از میوه 

قاچاق استفاده نکند.

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان از ذخیره سازی مناسب 
و کافی مرغ شب عید در اســتان خبر داد و گفت: هیچ گونه 
کمبودی در توزیع گوشت مرغ استان اصفهان برای ایام عید 

نداریم.
بهرام پاکزاد با اشــاره به اینکه ذخیره ســازی مرغ به اندازه 
کافی در کشــور و اســتان اصفهان در ایام عید  انجام شده 
 است، اظهار کرد: برای نوروز ۹۶ شرکت پشتیبانی امور دام

 ۵۰ هزار تن مرغ ذخیره سازی کرده است.
وی افزود: سهم استان اصفهان از ذخیره سازی ۵۰ هزار تن 
مرغ در کشور ۱۰ درصد اســت و هیچ گونه کمبودی برای 

توزیع در استان وجود ندارد.
دبیر انجمن مرغداران اســتان اصفهان با اشــاره به حدود 
۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی دی ماه در استان که آماری 
بی سابقه بوده است، بیان داشت: از این میزان جوجه ریزی 
۵ میلیون قطعه آن مازاد استان است که به استان    های دیگر 

صادر می شود.
وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار کشــور از روزهای اخیر 
دســتور توزیع مرغ منجمد در بازار را برای شــرکت های 
پشتیبانی امور دام استان ها صادر کرده است، تصریح کرد: 
این مرغ ها زیر نرخ بازار با بهای ۵۵۰۰ تومان در بازار عرضه 

می شود.
پاکزاد با انتقــاد از اینکه توزیع مــرغ منجمد با نرخ مصوب 
۵۵۰۰ تومان بزرگ ترین حق کشــی بلکه خیانت در حق 
تولیدکنندگان مرغ گوشتی است، تاکید کرد: آن زمان که 

قیمت جوجه به ۲۶۰۰ تومان رسید ستاد تنظیم بازار کجا 
بود که اکنون مرغ منجمد را با این قیمت توزیع می کند.

وی در پاسخ به اینکه چه میزان مرغ منجمد در بازار برای ایام 
عید توزیع خواهد شد، خاطرنشان کرد: طبق دستور ستاد 

تنظیم بازار میزان توزیع هر روز و بستگی به نیاز بازار دارد.
دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان با ابراز تاسف از اینکه 
توزیع و ریختــن مرغ منجمد در بازار بــرای تولیدکننده و 
مصرف کننده ضرر اســت، گفت: ســتاد تنظیم بازار، مرغ 
منجمد را ۶ هزار تومان خریداری می کند و با بهای ۵۵۰۰ 
تومان در بازار عرضــه می کند که ظلمی آشــکار در حق 
مرغداران گوشتی است. وی با تاکید بر اینکه استان اصفهان 
 با ۱۰ میلیون قطعــه جوجه ریزی بی ســابقه در دی ماه و 
۵ میلیون مازاد، نیازی به توزیع مرغ منجمد ندارد اظهار کرد: 
ستاد تنظیم برای رسیدن به بازار هدف باید این مرغ ها را در 

قالب کاال برگ در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار دهد.
پاکزاد با انتقاد از این رویه، بیان داشت: آقایانی که در ستاد 
تنظیم بازار نشســته اید و تصمیم به توزیــع و عرضه مرغ 
منجمد ۵۵۰۰ تومانــی در بازار گرفته  اید، چــرا زمانی که 
قیمت جوجه ۲۶۰۰ تومان شــد کسی پاسخگو نبود و چرا 
تمام کم و کاستی ها و گران  فروشی ها باید بر سر تولیدکننده 

مرغ گوشتی ریخته شود؟
وی خاطرنشان کرد: ستاد تنظیم بازار باید جلوی توزیع مرغ 
منجمد را بگیرد و آن را در قالب کاال برگ در اختیار اقشــار 

آسیب پذیر جامعه قرار دهد.

رییس اتحادیه صنف عمده فروشان میوه و تره بارمطرح کرد:

قاچاق زیرپوستی پرتقال در سطح شهر
دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان:

کمبودی برای توزیع مرغ عید در اصفهان نداریم

مجیــد بیجندی مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهان با اشــاره به 
اطالع رسانی در ایام نوروز، افزود: طبق سال های گذشته از ۲۵ اسفندماه 
ستاد سفر استان راه اندازی  می شود  و نســبت به آگاه سازی مسافران 
اقدام می کند. مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به آمار بارش ها 
ادامه داد: میانگین وزنی بارش تا اول اسفند ماه امسال ۷۲ میلی متر بوده 
است که نسبت به میانگین بلند مدت ۲۶ درصد کاهش و نسبت به سال 

گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.
بیجندی با بیان اینکه میانگین دمای اسفند و فروردین طبیعی خواهد 
بود، اضافه کرد: از نیمه دوم اســفند و به ویژه در هفته چهارم تا شروع 
بهار در غرب و جنوب غرب بارش هایی را پیش بینی می کنیم اما با توجه 
به کمبود نزوالت جوی در ماه های اخیر بارش زیادی متوجه اســتان 

اصفهان نخواهد بود.

معاون شرکت بازرسی کیفیت و اســتاندارد ایران تایید کرد که برخی 
خودروهای داخلی با مشکل نفوذ آب و گرد و غبار مواجه هستند.

ســعید تاجیک در مــورد اینکه برخــی از خودروهــای داخلی حتی 
استانداردهای جزئی را رعایت نمی کنند و با مشکل نفوذ آب و گرد و غبار 
مواجه هستند، اظهار کرد: در بررسی هایی که مدنظر قرار گرفته است، 
یکی از مشــکالت خودروهای مذکور نفوذ آب و گرد و غبار بوده که به 
عنوان یکی از عیب های اعالم شده مدنظر قرار گرفته است. بر اساس این 
گزارش که در دی ماه سال جاری مدنظر قرار گرفته است، خودروهای 
سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبای هاچ بک، سمند تبریز و 
ام وی ام ۵۵۰ در استاندارد عدم نفوذ آب دارای نمره منفی بوده و این نمره 
منفی نشان می دهد که خودروهای مربوطه استانداردهای الزم را به طور 

کامل پاس نکرده و دارای نقص کیفی در این بخش هستند.

کاهش 66 درصدی بارش ها
 در شرق اصفهان

تایید نفوذ آب و گرد و غبار 
در ۷ مدل خودروی داخلی

 سهم استان 
اصفهان از 
 ذخیره سازی
 ۵0 هزار تن مرغ 
در کشور 10 درصد 
است و هیچ گونه 
کمبودی برای 
توزیع در استان 
وجود ندارد

سرمازدگی شدید 
و یخبندان در 
پاییز
 و زمستان 
سال جاری در 
چندمرحله
 عرضه
 پرتقال شمال
 را مختل کرد

تســنیم: رییس کل سازمان خصوصی ســازی گفت: مشمولین 
ســهام عدالت، از اواخر ســال ۹۶ ســود ســال مالی ۹۵ خود را 
دریافت می کنند.پوری حسینی گفت: بر اســاس قانون از سال 
۸۵ سهامی تحت عنوان سهام عدالت به مشمولین اختصاص داده 
شده است که اقســاط آن از محل سود ســالیانه واریزی به خزانه 
تسویه می شود. رییس کل سازمان خصوصی ســازی با اشاره به 
پایان یافتن مهلت ۱۰ ســاله اجرای طرح توزیع سهام عدالت در 
کشور در خصوص مجموعه اقدامات انجام شده در این زمینه برای 
ساماندهی سهام عدالت گفت: حسب دستور شورای عالی اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی باید اقدام به ارائه 
صورت حساب به مشــمولین کند تا هر فردی بداند چه میزان از 
اقساط سهامش پرداخت شده و چقدر می تواند بابت تسویه نهایی 
ســهام عدالتش واریز کند. وی اضافه کرد: بر این اســاس تالش 
می کنیم تا پایان سال صورت حساب مشمولین را از طریق سامانه 
رسمی سهام عدالت به نشــانی www.samanese.ir منتشر 

کنیم.

سود سهام عدالت سال ۹۵
 اواخر ۹6 پرداخت می شود

افکارنیوز: عصیانگری های دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا 
در برابر توافقات تجاری بین المللی وارد فاز جدیدی شده است.

یکی از مشاوران ارشــد ترامپ در امور تجارت خبر داده است که 
احتماال ترامپ از عضویت کشورش در مهم ترین نهاد بین المللی 
 )WTO( تجاری جهــان یا همان ســازمان تجــارت جهانــی
کناره گیری خواهد کرد. ترامپ به تازگی با فاجعه خواندن سازمان 
تجارت جهانی هشدار داده اســت که اگر این سازمان سعی کند 
در هر یک از طرح های حمایت گرایانه وی مداخله کند، آمریکا از 
عضویت در این سازمان کناره گیری خواهد کرد. عصیانگری های 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریــکا، در برابر توافقات تجاری 
بین المللی وارد فاز جدیدی شــده اســت.  او که تاکنون از خروج 
از پیمان های بین المللی همچون نفتا و توافق تجارت دوســویه 
اقیانوســیه ســخن می راند، حاال احتمــال دارد کشــورش را از 
مهم ترین نهاد بین المللی تجاری جهان یا همان سازمان تجارت 
جهانی )WTO( خارج سازد. پایگاه خبری بیزینس اینسایدر، در 
جدیدترین گزارش خود به نقل از یکی از مشــاوران ارشد ترامپ 
در امور تجارت کــه پیش از این رهبری تیم گــذار تجارت وی را 
بر عهده داشــت و حاال به صورت غیررســمی به دولت او مشاوره 
می دهد، نوشته اســت؛ توافق تجاری بعدی که مورد حمله کاخ 
ســفید قرار خواهد گرفت، مشــارکت آمریکا در سازمان تجارت 

جهانی خواهدبود.

WTO احتمال کناره گیری ترامپ از

مدیرعامل سیباموتور از ورود کشنده جدید با کابین ۱۰۰ درصد 
ایرانی اواخر پاییز به بازار خبر داد.

حســین خضری با اشــاره به اینکه برنامه امســال تولید ۱۷۲۰ 
دســتگاه کامیون و کامیونت بود، اظهار داشت:  امیدواریم تا آخر 
اسفند ماه امسال به تولید ۱۶۶۰ دستگاه خودرو دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه پس از برجام اتفاقات خوبــی در بازار خودروی 
ایران به وجود آمده اســت، افزود: امروز رقبای مختلفی خواستار 
رقابت در بازار ایران هســتند کــه همین امر باعث می شــود تا 
خودروســازان ایرانی برنامه هایی را برای ارتقای کیفیت و کسب 
سهم بازار داشته باشند. نماینده رســمی FAW در ایران با اشاره 
به اینکه اواخر پاییز کشنده جدید شــرکت راهی بازار می شود، 
 تصریح کــرد: در حال حاضر محصــوالت فعلی این شــرکت با

 ۳۰ درصد ساخت داخل راهی بازار می شوند که در صدد هستیم 
این میزان را تا ۴۰ درصد برســانیم. البته بایــد تاکید کرد تیراژ 
خودروهای تجاری زیاد نیســت و همین امر باعث می شــود تا 
داخلی ســازی محصوالت این بخش به صرفه نباشد. خضری در 
ادامه با بیان اینکه کشــنده جدید دارای کابین صد درصد ایرانی 
اســت، گفت: در حوزه صادرات نیز اقدامات متعددی در دستور 
کار داریم البته میزان تولید خود را هم در ســال آینده به ۲ هزار 

دستگاه خودرو خواهیم رساند.

تولید ِکشنده جدید
 با کابین 100درصد ایرانی

رییــس ســازمان حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان گفت: نوروز ۹۶ بهای بلیــت اتوبوس ها و قطارها 

افزایش نمی یابد.
محمود نوابی افزود: در سال های گذشته بهای بلیت  اتوبوس ها و 
قطارها برای تعطیالت نوروز ۲۰ درصد گران می شــد که امسال 
این اتفاق نمی افتد. نوابی درباره بهای بلیت هواپیماها نیز گفت: 
افزایش در مسیرهای پرتردد مانند ایام اربعین محاسبه می شود.

وی با بیان اینکــه ۸۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشــور 
فعالند و ۵ سال است طرح فروش الکترونیکی در واحدهای صنفی 
اجرا نشــده اســت افزود: تنظیم بازار فقط با نظارت امکان پذیر 
نیست. نوابی گفت: ســهم ما در فروشــگاه های زنجیره ای فقط 
۸ درصد است در حالی که در کشــورهای پیشرفته این سهم ۸۵ 
درصد است. وی افزود: گشت های مشــترک سازمان حمایت از 
حقوق مصرف کننــدگان و تولید کنندگان، ســازمان تعزیرات 
 حکومتی، دانشگاه ها و میراث فرهنگی برای نظارت بر بازار انجام

 می شود.

قیمت بلیت اتوبوس و قطار نوروز 
۹6 گران نمی شود

LG GHX 616  ال جی

 3 ,400,000

ریال

Panasonic KX-TDA100D  پاناسونیک

 17,500,000

ریال

Panasonic KX-TDE100  پاناسونیک

 37,000,000

ریال

Panasonic KX-TDA100  پاناسونیک

 11,500,000

ریال
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در روزهای مانده به عید، ویترین مغازه ها پر اســت از انواع آجیل ها، 
شیرینی ها و شــکالت ها، در انواع ســنتی و مدرن که کمتر کسی 
می توانــد در برابر ایــن همه تنــوع مقاومت کند. برخــالف گروه 
شیرینی ها و چربی ها، انواع آجیل جزو گروه گوشت طبقه بندی شده 
و از مواد مغذی مانند کلسیم، فســفر، منیزیم، آهن و مقادیر باالی 
پروتئین، ویتامین E و... غنی هستند که می توانند میان وعده مغزی 
به ویژه در کودکان خردســال محسوب شــوند. همچنین به گفته 
کارشناســان  به دلیل باال بودن درصد چربی مغزها )معموال بیش 
از 50 درصد( در انواع آجیل، این گروه کالری باالیی دارند؛ به همین 
دلیل افرادی که در معــرض چاقی بوده یا به دیابت، فشــارخون و 
بیماری های قلبی مبتال هستند، باید با احتیاط بیشتری از این گروه 
غذایی استفاده کنند. به افراد توصیه می شــود چنانچه به بیماری 
فشارخون یا بیماری های کلیوی مبتال هستند از انواع خام آجیل ها، 
خریداری و از مصرف انواع بــو داده و پرنمک آنهــا اجتناب کنند. 
عالوه بر این، به دلیل اینکه مغزها قرباني کپک ها و قارچ هاي سمي 
مي شوند که ماده اي سرطان زا موســوم به »آفالتوکسین« را ترشح 
مي کنند، افراد باید درهنگام خرید، دقت داشــته باشند که حداقل 
آجیل های مرغوب و بسته بندی شــده را خریداری کنید. دانه هاي 
گیاهي که جزو گــروه چربی ها هســتند، منابع خــوب پروتئین، 
اسیدهاي چرب غیر اشــباع و انواع مواد معدني و ویتامین ها بوده و 
از لحاظ ارزش تغذیه اي مانند مغزها هستند. همچنین انواع تخمه، 
از منابع خوب ویتامین E است که از آنتي اکسیدان هاي مفید براي 
سالمت محسوب مي شــود و مصرف آن در تقویت سیستم ایمني 
موثر اســت. تخمه کدو نیز از منابع غني روي، آهن و سلنیوم بوده و 
حاوي پروتئین، فیبر، مس، منیزیم، منگنز، کلسیم، پتاسیم، روي، 

اسیدهاي  آمینه آرژینین و گلوتامیک است. 
اســید لینولنیک نیز از ترکیبات موجود در تخمه کدوســت که از 
اســیدهاي چرب مفید براي سالمت عروق محســوب مي شود. به 
گفته کارشناسان تغذیه، انواع تخمه ها مقادیر باالی چربی و ارزش 

کالری زایی زیادی نیز دارند.

دانستنیها

اثرات منفی 
کم وزنی نوزادان 

در بزرگسالی

تحقیقات صورت گرفته در انجمن روان شناسی آمریکا نشان می دهد 
نوزادان متولد شــده با وزن بسیار کم، در بزرگســالی نه تنها در خطر 
مشکالت فیزیکی هستند بلکه بیشتر از مشکالت روحی و روانی رنج 

خواهند برد.
بر اساس یافته های دانشمندان در 30 سال گذشــته، نوزادان با وزن 
بسیار کم در معرض مشکالت سالمت روانی قرار دارند. این تحقیقات 
از سال 1896 جســته گریخته انجام می شده و از سال 1990 تا پایان 
سال 2016 تیمی از دانشــمندان و روان شناسان، 2700 نوزاد با وزن 

بســیار کم و 11 هزار نوزاد با وزن متعادل را که در کشورهای آمریکا، 
کانادا، اســترالیا و چند کشــور اروپایی دیگر زندگی می کردند، مورد 

بررسی قرار دادند. 
نتایج به دست آمده تیم تحقیقاتی نشــان داد آنهایی که وزن بسیار 
کمی دارند، در معرض ریســک بسیار زیاد مشــکالت سالمت روانی 
هستند؛ این دسته از نوزادان در کودکی بیش فعال و در نوجوانی عالوه 
بر این مشــکل، با مشــکالت رفتاری و اجتماعی متفاوت و متعددی 

درگیر خواهند بود.

بزرگسالی این 2700 نوزاد در مقایسه با 11 هزار نوزاد با وزن متعادل، 
نشان می دهد نوزادان متولد شده با وزن بسیار کم، در بزرگسالی دچار 
اضطراب شدید، افسردگی و کم رویی هســتند و همچنین در سطح 

اجتماع، عملکرد ضعیف و غیر قابل قبولی دارند.
کارن متیوسان که سرپرستی این تیم تحقیقاتی را به عهده داشته، باور 
دارد که مشکالت کودکان کم وزن در بزرگسالی و تمام عملکرد ضعیف 
اجتماعی آنهــا، از واکنش های بیولوژیکی در طــول دوران جنینی، 

تنش های زایمان زودرس مادر و اضطراب های وی نشئت می گیرد.

آب زنجبیل یکــی از بهترین دســتورالعمل های خانگی 
است که به بهبود ســالمت کلی و همچنین چربی سوزی 

کمک می کند.
 افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان با مشکل اضافه وزن 
و چاقی مواجه هستند. چربی های اضافی به ویژه در ناحیه 
دور کمر و ران ها می توانند آزار دهنده باشند و در برخی 
شرایط موجب شرمندگی فرد شوند. اگر شما نیز ازجمله 
افرادی هســتید که در پی کاهش وزن خود هستند، در 
این مطلب با یکی از راه حل های موثــر برای تحقق این 
هدف آشنا خواهید شد. بخش خوب داستان این است که 
می توانید آب زنجبیل را هر روز در آشپزخانه خود آماده 
کنید. این نوشیدنی معجزه آسا به شما در سم زدایی کل 

بدن و چربی سوزی کمک خواهد کرد.
مواد تشــکیل دهنده: برش های نازک از ریشه   

زنجبیل،یک و نیم لیتر آب، لیمو در صورت تمایل.
روش تهیــه: نخســت آب را به جــوش آورید و   
برش های زنجبیل را بــه آن اضافه کنید، ســپس اجازه 
دهید این ترکیب به مدت 15 دقیقه روی شعله کم باقی 
بماند. پــس از آن، ترکیب را از روی حرارت برداشــته و 
اجازه دهید خنک شــود. در نهایت، مایع را از صافی عبور 
دهید تا یک نوشــیدنی شــگفت انگیز در اختیار داشته 

باشید.
فواید آب زنجبیل برای سالمتی  

چاقی و کلســترول باال مــی تواند به شــکل گیری انواع 
مختلف ســرطان و بیمــاری های قلبی منجر شــود؛ اما 
نوشیدن آب زنجبیل، به کاهش سطوح کلسترول در بدن 
کمک می کند. زنجبیل سرشــار از آنتی اکسیدان هاست 
که توانایی مبارزه با رادیکال هــای آزاد در بدن را دارند. 
به واسطه ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی موثر، 
آب زنجبیــل به طور موثــر توانایی پیشــگیری از ایجاد 
سرطان را دارد. نوشــیدن منظم آب زنجبیل، به کاهش 

تورم، ناراحتی مفاصل و التهاب کمک خواهد کرد.

ورزشــکاران می توانند با روش های خاص، ذهن خود را برای 
ورزش کردن آماده کنند. بســیاری از تصــورات در رابطه با 
ورزش درست نیستند و ممکن اســت انگیزه ورزش کردن را 
کاهش دهند. رعایت نکات خاصی، ذهن را برای ورزش کردن 
آماده می کند. برای اینکه آمادگی جســمانی خوبی داشته 
باشــید، باید عالوه بر  جســم، ذهن خود را به ورزش عادت 

دهید. توصیه های زیر می تواند به شما کمک کند:
1. از انجام بیش از حــد ورزش های هوازی جلوگیری 

کنید
 یک تصور غلط این اســت که باید بیش از حد ورزش هوازی 
انجام داد. به جای این کار می توانید ورزش های کوتاه مدت و 

شدید انجام دهید که موثرتر هستند.
۲. زیاد خود را وزن نکنید

وزن بدن شما نمی تواند نشان دهنده تناسب اندام یا زیبایی 
شما باشد. ورزش کردن باعث خوش فرم شدن بدن می شود و 
سالمتی را افزایش می دهد. زیاد استفاده کردن از ترازو، انگیزه 

ورزش کردن را کاهش می دهد.
3. ورزشی را انجام دهید که بر روحیه و زندگی شما نیز 

تاثیر داشته باشد
 تنها ورزشی که بر جسم شما تاثیر دارد انتخاب نکنید؛ ورزشی 
انجام دهید که روحیه شما را نیز بهبود بخشد. ورزش می تواند 

انگیزه زیادی در شــما ایجاد کند و انرژی شما را برای زندگی 
کردن افزایش دهد.

4.در ورزش تنوع ایجاد کنید
بدن به راحتی به هر حالتی عادت می کند. ماهیچه ها سریعا به 
ورزش عادت می کنند. سعی کنید با ایجاد تغییرات و تنوع، از 

تاثیرات بیشتر ورزش بهره مند شوید.
5.مطمئن شــوید که ورزش شــما بدنتان را به کار 

می اندازد 
مطمئن شوید که ورزشی که انجام می دهید شما را به چالش 
می کشد. اگر ورزش شما را به چالش نکشید، تغییری در شما 

ایجاد نمی کند.

چربی سوزی با یک نوشیدنی ساده

دبیر علمی کنگره بین المللی اســتروک گفت: سکته مغزی دومین 
عامل مرگ و میر در ایران است. ســید امیر حجازی اظهارداشت: در 
کنگره امســال 90 سخنرانی طی سه روز انجام می شــود و 9 کارگاه 
تخصصی و ٤ مناظره نیزبرگزار می شود. وی افزود: به دنبال ایجاد یک 
پروپاگاندای علمی به کمک هنرمندان در زمینه اســتروک در سطح 
جامعه هستیم. حجازی ادامه داد: در کشور ما دومین عامل مرگ و میر، 
سکته مغزی است. به نظر می رسد با فرهنگ سازی می توان به جایی 
رسید که اســتروک از دومین عامل مرگ در کشور، خارج و تبدیل به 
یک خاطره شــود. وی گفت: یکی از مشکالت سکته مغزی این است 
که آمار دقیقی از آن در کشور وجود ندارد. حجازی با اعالم این مطلب 
که در دنیا هزینه بسیار ســنگینی در زمینه استروک صرف می شود، 
افزود: مشکل روحی به واسطه مشکل تکلم بعد از سکته مغزی یکی از 
مشکالت بزرگ است. وی ادامه داد: به نفع دولت ها و کشورهاست که 

در زمینه سکته مغزی، پیشگیری های الزم  صورت گیرد.

لیموترش یکــی از مهم ترین اعضــای خانواده بــزرگ مرکبات 
اســت. این میوه جادویی دارای ویتامین های B و C، ریزمغذی ها و 
آنتی اکسیدان هاست که کاربردهای متفاوتی در حفظ سالمت بدن 
دارد. محقق طب ســنتی در مورد خواص لیمو ترش گفت: سعی 
کنید در نوشیدنی هایتان از آب لیمو استفاده کنید. هر روز صبح یک 
عدد لیمو را با مقداری آب گرم میل کنید، نوشیدن این مایع به جای 
نوشیدن چای باعث می شود بدن ســالم تری داشته باشید. منیره 
مومنی افزود: خوردن لیموترش قبل از غذا و همراه با آن، اشــتها را 
تحریک کرده و افزایش می دهد؛ در ضمن هضم کننده غذا نیز بوده 
و آهن غذا را حفظ می کند. همچنین با اســتفاده از آب لیموترش، 
چشم های شما درخشان  تر شده و پوستی سرحال  تر از قبل خواهید 
داشت. این محقق طب سنتی بیان داشت: لیمو ترش دارای اثرات 
ضد عفونی کننده و قابض اســت و بدین جهت می توان از آن برای 

درمان گلودرد استفاده کرد.

سکته مغزی؛ دومین عامل 
مرگ ایرانی ها

 تقویت حافظه 
با مصرف لیمو ترش

ذهنتان را آماده ورزش کنید!

ذهندرمانی

دانستنی هایادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

درمان سرطان خون با استفاده از »خون بند ناف نوزادان«

مرتضــی ضرابی مدیرعامــل بانک خــون بند ناف رویــان گفت: 
سلول های بنیادی و دانش جداســازی و استفاده از این سلول ها در 
بیماری های مختلف، انقالبی بود که در پزشکی اتفاق افتاد و اکنون 

یک دهه از آن می گذرد.
وی افزود: این ســلول ها از منابع مختلف جمع آوری می شــوند که 
مغز استخوان یکی از آن منابع اســت که سال ها مورد استفاده قرار 

گرفته است. 
مدیرعامل بانــک خون بند ناف رویــان ادامه داد: خــون بند ناف 
نوزاد، نمونه ســلول های بنیادی خون ساز است که از مغز استخوان 
گرفته می شــود و برای بیماری هایی که منشأ خونی دارند استفاده 
می شــوند.  ضرابی هدف از تشــکیل بانک خون بند ناف را، جمع 
آوری خون بند ناف نــوزاد پس از تولد دانســت و گفت: این خون، 
در گذشته عمدتا به عنوان یک زباله بیولوژیک دور ریخته می شد؛ 
اما هم اکنون جمع آوری شــده و به عنوان یــک منبع برای درمان 

بیماری هایی استفاده می شود که منشأ خونی دارند. 
وی اضافه کرد: از آنجایی که ســلول های بنیادی در خون بندناف 
بیشتر از سلو ل های خونی هستند، به همین دلیل در بیماری هایی 
که منشــأ خونی دارند همچون تاالســمی، انواع ســرطان خون، 
بیماری هــای نقص سیســتم ایمنــی و بیماری هــای کم خونی 

مادرزادی مورد استفاده قرار می گیرند.
مدیرعامل بانک خون بنــد ناف رویان گفت: ســلول های بنیادی 
موجود در خــون بندناف برای درمان بیماری هــای دیگر همچون 
فلج مغــزی، دیابت، بیماری هــای کبدی، بیماری هــای عصبی و 
پارکینسون قابل استفاده هستند؛ اما اکنون این پروژه ها در مراحل 

تحقیقاتی قرار دارند.

 مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، از تبلیغات مکرر 
دمنوش های الغری در رسانه ملی و فضای مجازی انتقاد کرد. دکتر 
زهرا عبدالهی درخصوص تبلیغ محصوالت الغری درقالب دمنوش با 
برندهای مختلف گفت: افرادی که نماینده شرکت های تولید کننده 
این دمنوش ها هستند، با حضور در برنامه های مختلف تلویزیونی، 
با تبلیغات اغــوا کننــده و غیرعلمی، محصوالت خــود را با عنوان 

معجزه ای برای رهایی از الغری تبلیغ می کنند.
وی با بیان اینکه چاقی در طول زمان و در اثر اضافه دریافت کالری و 
تجمع چربی در بدن ایجاد می شود، افزود: کاهش توده چربی بدن 
به روش درست و علمی، نیاز به زمان دارد و به تدریج اتفاق می افتد. 
عبداللهی تاکید کرد: شاید این دمنوش ها یا در کل داروهایی که به 
عنوان الغری تبلیغ و فروخته می شــوند، برای مدت کوتاهی  باعث 
کاهش وزن شــوند؛ اما باید دانســت که نقش رعایت رژیم غذایی و 
افزایش تحرک بدنی برای کاهش وزن بســیار مهم است و به همین 
دلیل حتی در طرز مصرف این فرآورده ها هم نوشته می شود هم زمان 
با مصرف فرآورده، رژیم غذایی خــود را رعایت کنید و فعالیت بدنی 
منظم داشته باشــید و در واقع همین رعایت رژیم غذایی و افزایش 
تحــرک، منجر به الغری می شــود و  مصرف قرص یــا دمنوش به 

تنهایی نمی تواند معجزه کند.
وی در ادامه، به هجوم تبلیغات گســترده این نــوع محصوالت در 
کانال های تلگرامی اشاره کرد و گفت: یکی از این دمنوش ها که طبق 
گفته سازمان غذاو دارو هیچ مجوزی ندارد، با استفاده از چهره های 
مشهور، کلیپ های تبلیغاتی مختلفی را تهیه کرده که از این طریق 
بتوانند مشتری جلب کند و این برخالف اخالق کاری و انسانی است. 

مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان مطرح کرد:

درمان سرطان خون با استفاده از 
»خون بند ناف نوزادان«

ماسک خانگی برای درمان 
سریع آکنه؛ ویژه نوروز

نکات تغذیه سالم در آستانه نوروز؛

افراد چاق در خوردن تخمه احتیاط کنند

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت هشدار داد:

هجمه تبلیغات دمنوش های الغری

استحکام دن.....

دانستنیها

زیبایی

با محصوالت خانگی از شــر آکنه و زخم های آن خالص 
شــوید . همان طور که می دانید محصوالت مختلفی در 
بازار وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد؛ اما هیچ 
ماده یا محصولی به اندازه مواد طبیعی برای بدن سالم و 

بی ضرر نیست. 
در این مبحث همراه ما باشــید تا با هم این ماسک ها را 

مرور کنیم.
ماسک خانگی ساخته شــده از تخم مرغ،   
لیمو، خاک رس و روغن درخــت چای: هر چقدر 
پوست شما تمیز تر باشد احتمال آکنه زدن آن نیز کمتر 
می شود. با الیه برداری می توانید جریان خون به پوست 
را بهبــود بخشــیده و در نهایت جای زخــم آکنه را نیز 

درمان کنید.
 مواد الزم برای تهیه این ماسک

یک عدد سفیده تخم مرغ
یک قاشق چای خوری آب لیموی تازه

یک قاشق چای خوری خاک رس
7 قطره روغن درخت چای

 طرز تهیه: سفیده تخم مرغ را با آب لیمو ترکیب کنید 
و به آرامی خاک رس را بــه آن بیفزایید. در نهایت روغن 

درخت چای را به ترکیب اضافه کنید. 
ســعی کنید این ترکیب را بــا دقــت روی ناحیه مورد 
نظر بگذارید. مراقب چشــمان خود باشید. اجازه دهید 
ترکیب به مدت 20 دقیقه روی پوســت بماند و سپس با 

آب ولرم آن را بشویید.
پس از شست و شو، از یک مرطوب کننده استفاده کنید. 
این ترکیب را می توانید هفته ای یــک بار برای صورت 

خود به کار ببرید.
ماســک خانگی ساخته شــده با تخم مرغ،   
عســل، لیمو و پرتقال: این ترکیب به ســرعت جای 

زخم حاصل از آکنه را از بین می برد.
مواد الزم برای تهیه ماسک

یک عدد سفیده تخم مرغ
یک قاشق چای خوری عسل گرم

سه قطره اسانس لیمو
سه قطره اسانس پرتقال

طرز تهیه: ســفیده تخم مرغ را در یک ظرف بشکنید و 
به آرامی عسل گرم و اسانس را به آن اضافه کنید. 

این ترکیب را با دقت روی ناحیه مورد نظر بزنید و اجازه 
دهید به مدت 20 دقیقه روی پوست باقی بماند؛ سپس 

با آب ولرم آن را بشویید. 
 از ایــن ترکیــب می توانید یک بــار در هفته اســتفاده 

کنید.

خواصخوراکیها

حس المسه از حواس پنجگانه انسان است. گرچه از میان این پنج حس اصلی، حس بینایی شاید پیچیده ترین 
و مهم ترین آنها باشد، ولی حس المسه از اساسی ترین آنهاست؛ چرا که ارتباط انسان را در تماس با محیط خارج 

مهیا می کند و توسط همین حس است که ما می توانیم اجسام را شناسایی کنیم.

با این حس همچنین می توانیم شــکل، دما، ســختی یا 
نرمی، زبری یا لطافت و بســیاری دیگــر از خصوصیات 

اجسام را شناسایی کنیم.
برای همین بسیار اتفاق افتاده است که این قدرت را برای 
ثانیه هایی از دست داده ایم؛ مثل وقتی که دست و پایمان 
به اصطالح خواب می رود، به همیــن منظور راهکارهای 
صحیحی را برای درمان بهتر آن برای شما بیان می کنیم.

خواب رفتن دست و پا
حس ناخوشــایند خواب رفتن دســت و پا می تواند علل 
مختلفی داشــته باشــد. در موارد موقتی و بی خطر، این 
حس ممکن است به علت فشار بر یکی از اعصاب به وجود 
آمده باشد. به عنوان مثال وقتی دستتان زیر سرتان مانده 
باشد و شما به خواب رفته باشــید یا برای مدت طوالنی 
پاهایتان را روی هم انداخته باشــید و به یکی از اعصاب 
پا فشار وارد شــده باشــد. در هر دوی این مثال ها حس 
سوزن سوزن شــدن که معموال بدون درد اســت پس از 

مدت کوتاهی که فشار برطرف شود از بین خواهد رفت.
در سایر موارد خواب رفتن دست و پا ممکن است شدید و 

مزمن بوده و کارهای روزانه شما را مختل کند. همچنین 
خواب رفتن دســت و پا می تواند همراه با عالئم دیگری 
از قبیــل درد، خارش و بی حســی باشــد. در این موارد 
خواب رفتن دســت و پا می تواند به دلیل آســیب دیدن 
عصب بر اثر ضربه، فشــار مــداوم روی عصــب، عفونت 
باکتریایی یاویروسی، قرار گرفتن درمعرض مواد سمی و 
بیماری هایی از قبیل دیابت باشــد. این گونه آسیب های 
عصبی را به اصطالح »نوروپاتی محیطی« می گویند زیرا 
این اعصاب از مغز و نخاع دور بــوده و معموال در اعصاب 

دست و پا مشاهده می شوند. 
نوروپاتی محیطی با گذشــت زمان می تواند وخیم شود و 
حتی حرکت کردن را مختل کند. اگر خواب رفتن دست 
و پا مکررا اتفاق می افتد، یافتن علت اصلی آن بسیار مهم 
است؛ زیرا اگر در ابتدای بروز مشکل، آن را تحت کنترل 
خود درآوریــد، از عواقب جــدی آن در آینــده در امان 

خواهید بود.
بیماری های متابولیک

گاهی اوقات به علت بیماری های سیســتمیک، کارکرد 

عصب حسی دچار اختالل می شود. معروف ترین بیماری 
که این مشــکالت را ایجاد می کند مرض قنــد یا دیابت 
است. وقتی بیماری دیابت مدت زیادی بدون درمان باقی 
مانده یا به طور ناقص درمان می شــود، به تدریج عملکرد 
اعصاب حســی بدن دچار اختالل می شــود. این کاهش 
حس هر چه به ســمت اندام های تحتانی و پایین تر بدن 
می رویم، شدیدتر می شــود. کم کاری و پرکاری تیروئید 
هم می توانــد موجب اختالل حســی به صــورت خواب 
رفتگی دســت و پا شــود. گاهی اوقات مسمومیت ناشی 
از ســرب یا آلومینیوم هم می تواند این مشکالت را ایجاد 

کند.
فراموش نکنیم که خواب رفتگی دست و پا مسئله مهمی 
اســت که اگر تکرار شــود و به طور مداوم ادامه یابد، باید 
حتما به پزشــک مراجعه کرد تا علت آن مشخص شود و 

درمان الزم برای آن صورت گیرد.
درمان خواب رفتگی دست و پا

درمان موفق بستگی به تشخیص دقیق و پیدا کردن علت 
اصلی خواب رفتن دســت و پا دارد. گرچــه هیچ درمانی 
برای نوع ارثی نوروپاتی محیطی یافت نشــده، اما ســایر 

موارد با تشخیص درست قابل کنترل و درمان است.
توصیه های کلی درباره شــیوه زندگی سالم، مانند حفظ 
وزن مطلوب بدن، پرهیز از قرار گرفتــن درمعرض مواد 
ســمی، ورزش مناســب، اســتفاده از یک رژیم غذایی 
متعــادل و اجتنــاب از مصرف الــکل، از دیگــر راه های 

جلوگیری از آسیب های عصبی است. 
همچنین ســیگار کشــیدن باعث انقباض عروق خونی 
می شــود و در تامین مواد مغذی بــرای اعصاب محیطی 
اختالل ایجاد می کنــد؛ لذا توصیه می شــود برای ترک 

سیگار اقدام کنید.
دیابت؛ شایع ترین علت

دیابت یکی از شــایع تریــن علل خواب رفتن دســت و 
پاســت. در میان 10 تا 20 درصد کســانی که به تازگی 
دیابت آنها تشخیص داده شده، این عالمت دیده می شود. 
در این نوع خواب رفتگی که به نوروپاتی دیابتی مرســوم 
اســت، خواب رفتن ابتدا در پاها احساس شــده و بعد از 
مدتی به دســت ها و بازوها نیز انتقال می یابد. افرادی که 
مبتال به دیابت هســتند درمعرض آســیب های عصبی 
هســتند و در بســیاری از موارد خواب رفتن پاها یکی از 

عالئم اولیه دیابت است.
پیشگیری از خواب رفتن دست ها موقع خواب

هنگام خواب، دست ها را زیر بالش یا سر قرار ندهید.
روی دســت ها نخوابید، زیرا این امــر باعث قطع گردش 
خون می شود. کف دست را هنگام خوابیدن مشت نکرده 
و باز بگذارید. دست ها را روی قلب قرار دهید تا بی حسی 
آن برطرف شود. ورزش های مخصوص برای تقویت شانه، 

گردن و دست ها را انجام دهید.
از بالش های نرم تر اســتفاده کنید. از بالــش زیر زانو نیز 

استفاده کرده و به پشت بخوابید.

وقتیبدنمیخوابد!

اگر خواب رفتن 
دست و پا مکررا 

اتفاق می افتد، 
یافتن علت اصلی 

آن بسیار مهم است؛ 
زیرا اگر در ابتدای 
بروز مشکل، آن را 
تحت کنترل خود 

درآورید، از عواقب 
جدی آن در آینده 
در امان خواهید بود
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پیشنهاد سردبیر: 
اپلیکیشنی برای دانلود قانونی کتاب های الکترونیک

کافه اپهوش سنج

 نزدیــک به 11 مــاه پیش، شــرکت ایندی بخشــی بــه نام
 Indie Corner را بــه فروشــگاه محبوبــش اضافــه کــرد 
تا ساخته های بازی سازان نا آشنا بیش از همیشه به چشم بیایند.

 قســمتی که بازی های خوب ســازندگان ایندی را گذاشــته 
و بازیکن ها به راحتی با رفتن به آنجا، می توانند این الماس های 

گمشده که حاال خود را نشان داده اند، تجربه کنند.
Doodle Bowling هم یکی از عناوینی اســت که به تازگی 
توانســته راهش را به Indie Corner پیدا کنــد و با مطلب 
پیش رو می خواهیم ببینیم آیــا GameResort یک تجربه 
متفاوت به بازیکن ها هدیه داده یا با همان کلیشــه ها رو به رو 
 هستیم. مکانیزم های گیم پلی Doodle Bowling مطمئنا 
 Ketchapp خیلی هــا را به یــاد ســاخته هــای معــروف 
 خواهد انداخت؛ عناوینی تماما ســاده که بعضا با المانی جالب 
 می توانســتند خودشــان را از بازی های مشــابه جــدا کرده 

و به موفقیت های نسبتا خوبی دست پیدا کنند. 
 Doodle Bowling جدا از گرافیک، بزرگ ترین برگ برنــده

قابلیت انجام تغییرات روی جهت توپ بولینگ است. 
مشــابه تمام بازی های این ســبک، شما با ســوایپ انگشت 
 به ســمت جلــو تــوپ را به ســوی میله هــا می فرســتید 
)قدرت پرتاب به سرعت کشیدن دست بستگی خواهد داشت( 
اما پس از پرتاب و برای داشــتن یک نتیجه مطلوب می توانید 

جهت حرکت توپ که البته آسان نیست را عوض کنید.
ساده بگوییم، شما با تمام محیط ها که طراحی خوبی هم دارند 
 تنها باید طی چند حرکت میله ها را بزنیــد و امتیازات زیادی 
به دست بیاورید. اما توســعه دهنده می توانست با اضافه سازی 

چندین حالت گیم پلی، ساخته خود را بهبود بخشد. 
دقیقا هماننــد Ketchapp Basketball کــه مکانیزم های 
متفاوتی نسبت به بازی های مشابه نداشت و با همان گیم پلی 
ساده مواجه بودیم. ولی Ketchapp با کمک مدهای گوناگون 
یکی از لذت بخش ترین بازی های شــان را به دست بازیکن ها 
رساند. البته با تمام این مشکالت، چون همان ساعت هایی که 
وقت تان را با Doodle Bowling می گذرانید جذاب هستند 
بنابراین پیشنهاد می کنیم که این اپلیکیشن را از دست ندهید.  
  goo.gl/zdFN5n شما می توانید برای دانلود این اپلیکیشن به

مراجعه کنید.

معرفی بازی Doodle Bowling؛

 بولینگ کاغذی

مبارزه با تقلب 
به کمک نانوذرات طال

گروهی در دانشــگاه ماساچوست به رهبری وینسنت 
روتلو، نانو ذرات طــال را به صورت جوهر به وســیله 
چاپگر جوهرافشان مستقیم به کار گرفتند. این بارکد 
را می توان به صورت غیرتخریبی و در شرایط محیطی 
متعارف با اســتفاده از تصویربرداری طیف ســنجی 
 جرمی ) روشــی بــرای تعیین توزیــع فضایی ذرات 
بر اســاس جرم آنها ( بــر پایه یونیزاســیون واجذبی 
لیزری آشکارسازی کرد. روش های متداول تری مانند 
کروماتوگرافــی نیازمند تخریب نمونــه برای تحلیل 
هســتند و تکنیک های تحلیلــی غیرمخرب معموال 

اطالعات شیمیایی خاصی به دست نمی دهند.
بارکد نانوذره ای: یک تصویر طیف سنج جرمی 
از نانوذرات طالیی چاپ شــده متفــاوت که روی هم 
افتاده اند. هنگام اسکن شدن، حروف آبی یک نانوذره 
در m/z = ۵۴۸ آشکارســازی شــدند؛ حروف ســبز 
 +Au و طــرح قرمز m/z = ۴۲۲ نانــوذره دیگــر در 
در m/z = 1۹۷ آشکارســازی شــدند.با به کارگیری 
لیگاندهایی با طول زنجیره آلکیلی متغیر ) و در نتیجه 
جرم مختلف ( در داخل نانوذرات، این سطح می تواند 
به طور گزینشــی برای جرم مشــخصی اسکن شود. 
ترکیب نانــوذرات مختلف امکان چــاپ یک امضای 
پیچیده را فراهم می کند که فقــط هنگامی که همه 
نانوذرات اسکن شــوند، کامل می شود. ریچارد واکت، 
یکی از اعضای این گروه، توضیــح می دهد: خود این 
مواد از لحاظ ساخت ساده نیستند و تصویربرداری هم 
به اندازه کافی سخت است که کسی که درصدد تقلب 
است توانایی انجام آن را نداشته باشد. واکت، در حالی 
که به این نتایــج افتخار می کنــد، می گوید که چاپ 
کردن این جوهر نانوذره ای روی مــواد الیافی، مانند 
آنهایی که در مواد ســازنده پول و بسته بندی استفاده 

می شوند، یک چالش است. 
پیدا کردن راه حلی برای این مشــکل، قدم های بعدی 

این گروه را شکل خواهد داد.
این گروه برای تکنیک خود کاربردهای دیگری نه فقط 
در مبارزه با تقلب بلکه برای مثال در صنعت داروسازی 
پیش بینی می کنــد. اســتفاده از طال کــه از لحاظ 
 زیست شناسی بی اثر اســت، برای امضای نانوذره ای 
به معنای آن است که آنها می توانند روی داروها چاپ 
شده و جهت تحقیق اسکن شوند بدون اینکه خسارتی 
 به ســالمت انســان وارد شــود یا تخریبی در نمونه 
با ارزش ایجاد شود. این پژوهشــگران جزییات نتایج 
 Chem Commun  کار تحقیقاتی خــود را در مجله

منتشر کرده اند.

در MWC ۲01۷، آلکاتل اســمارت فون جدیدی را معرفی کرد 
که با نام A5 LED آلکاتل رونمایی شــد. همان طــور که از نام 
این گوشی بر می آید، وجه تمایز این گوشــی این است که این 

اسمارت فون از چراغ های LED پوشیده شده است. 
در واقع، آلکاتل اشاره می کند که این » نخستین اسمارت فون 

تعاملی دنیا با پوششی از چراغ های LED است. « 
 ،LED این اســمارت فون با توجه به برخــورداری از چراغ های 
می تواند از افکت هــای نوری متعددی بهره ببــرد و کاربر قادر 
اســت یا از الگوهای از پیش تنظیم شده اســتفاده کند یا افکت 
 ویژه خــود را خلق کنــد. این LED هــا همچنین مــی توانند 
 بــا نوتیفیکیشــن هــا هماهنــگ شــوند تــا کاربــر بتواند 
از نوتیفیکیشــن های تمــاس های تلفنــی، پیام هــا، آالرم، 
شــبکه های اجتماعی و بسیاری دیگر مطلع شــود. این ویژگی 
 LED، همچنین می تواند با پخش موســیقی هماهنگ بشــود 
و در عین حال کاربر می تواند نمایش نورها را با سرعت و با تکان 
دادن گوشی تغییر بدهد. گرچه وجود این چراغ ها ممکن است 
مطلوب همه کاربران نباشــد، اما به نظر می رسد جمعیت هدف 
 ،LED آلکاتل گروه کاربران جوان تر اســت. عالوه بر چراغ های
آلکاتل همچنین اعالم کرده اســت که این گوشــی همچنین 
تجربه ای متفــاوت از مولتی مدیا را به ارمغــان می آورد و ثبت 
و اشتراک گذاری ســلفی را متحول می کند. همچنین به گفته 
یکی از مدیران آلکاتل، A5 LED، » برای افرادی ســاخته شده 
که به تفریح و ســرگرمی اهمیت می دهند و اجــازه می دهند 

شخصیت شان بدرخشد. «
 A5 LED در خصوص مشخصات این گوشــی هم باید گفت که
 یک نمایشــگر ۵/۲ اینچــی IPS دارد که از رزولوشــن1۲۸0 
 در ۷۲0 برخــوردار اســت. در داخــل ایــن اســمارت فــون 
 دو گیگ رم، 16 گیگ فضای حافظه داخلی و پردازنده هشــت 
هســته ای MT6753 مدیــا تک بــا فرکانس پــردازش1/۵ 
 گیگاهرتــز قــرار دارد. دوربین پشــتی A5 LED سنســوری

۸ مگاپیکسلی و دوربین سلفی آن ۵ مگاپیکسلی است. 
 باتری این اســمارت فــون۲۸00 میلی آمپر ســاعتی اســت 
و اندروید6/0 مارشــمالو به طور پیش فرض بــر روی آن نصب 

است. 
آلکاتل هنوز در خصــوص قیمت و زمان عرضــه این محصول 

حرفی نزده است.

همواره لپ تاپ های جدیدی معرفی و عرضه می شــوند و تنوع 
در این حوزه آنقدر زیاد اســت که گاه در هنگام انتخاب لپ تاپی 

برای خرید گیج و سر در گم می شویم. 
 از آنجایی که اکثریت مــا انتظار داریم لپ تاپــی که خریداری 
می کنیم چند ســال عمر کند، در انتخاب ایــن محصول باید 

خیلی دقیق عمل کنیم. 
 در MWC۲01۷، لنــوو از دو لــپ تــاپ جدیــد با نــام های

Yoga۷۲0 و Yoga۵۲0 پرده برداشــت. هر دو این لپ تاپ ها 
در تعدادی از مشــخصات مشــترک هســتند، اما یوگا۷۲0 در 
 زمینه مشخصات سخت افزاری از تنوع بیشتری برخوردار است 
و به همین دلیل اگر به دنبال لپ تاپ قدرتمندتری می گردید، 

توصیه می کنیم یوگا۷۲0 را انتخاب کنید. 
در مقابل یوگا۵۲0 مناسب افرادی است که از بودجه محدودی 

برای خرید لپ تاپ برخوردارند.
این دو لپ تاپ از پردازنده Core i7 برخوردارند، اما همان طور 

که گفتیم یوگا۷۲0 مدل قدرتمندتر در بین این دو است. 
 GeForce GTX این لپ تاپ 1۵ اینچی از تراشــه گرافیکــی
10۵0 انویدیــا پشــتیبانی می کنــد و حتی مــی تواند برای 
پشتیبانی از رزولوشــن 4K تنظیم بشــود، بنابراین اگر وضوح 
تصاویر برای شــما از اهمیت خاصی برخوردارند، می توانید آن 
 را در یک نمایشــگر 13 یا 1۵ اینچی در اختیار داشــته باشید.

در هر حال، ایــن دو مدل لپ تــاپ می توانند بــا جمع کردن 
کیبورد به عقب به تبلت نیز تبدیل شوند. این مدل ها از قلم هم 
پشــتیبانی می کنند و بنابراین می توانید یادداشت های خود را 
به راحتی بر روی آن ثبت کنید. این لــپ تاپ ها از ویژگی های 

امنیتی همچون اسکنر اثرانگشت نیز برخوردارند.
در خصوص قیمــت و زمان عرضه هم باید گفت که نســخه 13 
اینچی یوگا۷۲0 با قیمت۸60 دالر و نسخه 1۵ اینچی با قیمت 

پایه1100 دالر راهی بازار می شوند. 
 این دو لــپ تاپ از ماه آوریل عرضه می شــوند. یــوگا۵۲0 نیز 

با قیمت پایه ۵۹۹ یورو و از ماه ژوییه عرضه می شود.

 ســونی نخســتین تلفن هوشــمند با صفحه نمایــش 4K را 
در کنگــره جهانی موبایــل رونمایی کرد. همچنیــن این تلفن 
هوشــمند دارای دوربین قدرتمند و توانایــی دانلود فایل های 

مختلف با سرعت باالست. 
در همین راستا به نظر می رســد این شرکت مهم فناوری ژاپنی 
قصد دارد دوباره ســهم و درآمد خود از بازار تلفن های هوشمند 

دنیا را باز پس گیرد. 
در هر حال این تلفن هوشمند Xperia XZ نام دارد و قراراست 
با اپل، سامســونگ و هواوی در بازار بــزرگ موبایل رقابت کند.

 وجــود صفحه نمایــش با وضــوح 4K در این تلفن هوشــمند 
بدان معناســت که وضوح تصاویر چهار برابــر بهتر از صفحات 

نمایش باکیفیت باالی کنونی است.
 همچنیــن Xperia XZ می تواند با ســرعت یــک گیگابایت 
 در ثانیه انواع فایل هــا را دانلود کند. بنابراین تلفن هوشــمند 

می تواند طی چند ثانیه یک فیلم کامل را دانلود کند.
صفحه نمایش این دســتگاه ۵/۵ اینچ اســت. دوربین جلویی 

دستگاه 13 و دوربین پشتی آن 1۹ مگاپیکسل هستند.

آلکاتل گوشی A5 LED خود را 
معرفی کرد

لنوو از لپ تاپ های یوگا 720 و 520 
رونمایی کرد

نخستین تلفن هوشمند دنیا 
با دوربین ویژه

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2090
یک نفر که ماجراجو اســت می خواهد از بیابان بی علف 
 بگذرد. اگر عبــور از این بیابان شــش روز طول بکشــد 
 و او بتواند هر تعــداد که می خواهد همراه بــا خود ببرد، 
در صورتی که خود او و هر کدام از همراهانش قادر به حمل 

آذوقه کافی برای چهار روز یک نفر باشند. 
وی با یاری چند تن می تواند به خواسته اش برسد؟

جواب معمای  2089 
دو تا مرد رو فرض بگیرید که زن ها شان فوت کرده اند و هر 
کدوم شان یک دختر دارند. مرد اولي دختر دومي رو به عقد 
خود در میاره و مرد دومي هم با دختر اولي ازدواج می کنه 
و آن دو پدر زن همدیگه و در عین حال داماد هم هستند. 
هر کدوم از اون ها صاحب پسري مي شوند. اگه یه کم فکر 
کنیم، متوجه می شیم که هر کدوم از اون دو تا پسر نسبت 

به هم، هم دایي هستند و هم خواهر زاده، دیدید شد.

لطفا جواب معماهای طرح شــده را بــه همراه نام 
و شهر محل زندگی خود به نشانی:

rezaei.zayanderoud@gmail.com
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

صرفا جهت اطالع

یکشنبه شب شــرکت نوکیا در کنفرانس جهانی موبایل بارسلونا از گوشی 
نوکیا3310 جدید خود رونمایی کرد؛ همان گوشــی معــروف و پرفروش 
سال های نه چندان دور این شرکت که برای بســیاری از افراد همراه با کلی 

خاطره و نوستالژیک است.
گوشــی جدیدنوکیا3310 به بازی » Snake « مجهز اســت و نمایشگر 

رنگی دارد. 
 نوکیا اشــاره داشــته که یکی از اصلی ترین نقاط قوت این گوشــی مربوط 

به باتری آن می شود که از ۲۲ ساعت مکالمه دائم پشتیبانی خواهد کرد. 
 این گوشــی هوشــمند به پلتفرم ســری30 پــالس نوکیا مجهز اســت 
 و نمایشــگر ۲/۴ اینچی آن وضوح تصویــر۲۴0 در3۲0 پیکســل را ارایه 

می کند. 
نوکیا3310 جدید به یک دوربین دو مگاپیکســلی هم مجهز است. ظاهرا 
نوکیا قصد دارد که نسخه جدید گوشــی نوکیا3310 را با قیمتی در حدود 

۵۲ دالر روانه بازار کند.

این طور که به نظر می رسد پس از بازگشت گوشــی نوستالژی نوکیا3310 
این بار سامسونگ هم می خواهد یک نوستالژی دیگر را با تداعی مداد استدلر 
برای کاربران بازگرداند. ظاهرا بازگشت گوشی3310 نوکیا خیلی با استقبال 
مواجه شده و حاال سامسونگ هم می خواهد در اقدامی جالب این راه را ادامه 
دهد. طبق اعالم سامسونگ این کمپانی قصد طراحی یک S Pen را دارد که 

درست همانند مداد استدلر Noris است. 
این مداد که بیشتر با رنگ طالیی و مشکی شناخته می شد، چیزی است که 

بسیاری از ما با آن بزرگ شده و تکالیف خود را با آن انجام داده ایم.
سامســونگ اطالعات بیشــتری را در مورد این پروژه در طول رویداد کنگره 
جهانی موبایل خود منتشر نکرد و بیشتر باعث شد که کاربران نگاهی سرگرم 

کننده به این محصول داشته باشند و آن را جدی نگیرند. 
اما شور و هیجان احاطه کرده نوکیا3310 نشان از این دارد که کاربران به کار 
کردن با محصوالت نوستالژیک، ابتدایی و ســاده عالقه دارند و این می تواند 

عصر جدیدی در تولید محصوالت دیجیتال باشد.

نوکیا ۳۳۱0 جدید با صفحه نمایش رنگی 
و باتری و دوربین قوی

 سامسونگ در حال ساخت قلمی 
مانند مداد استدلر است

آلمانی ها خانه های هوشمند کوچک 
خواهند ساخت

اگر دوست دارید خانه ای کوچک داشــته باشید، بهتر است این خانه 
 هوشمند هم باشــد و شــرکت آلمانی LTG Lofts to Go می تواند 
این آرزوی شما را برآورده کند. به گزارش دیجیتال ترندز، این خانه ها 
که Coodo 6۴ نام دارند، در مجموع 1۸/۵ متر مربع مســاحت دارند 

ولی طراحی آنها آینده نگرانه و متفاوت با خانه های امروزی است.
تقریبا تمامی وســایل برقی موجود در این خانه ها به یک سیســتم 
هوشمند بی سیم متصل می شوند و مالک خانه می تواند ابزار و وسایل 

یاد شده را از طریق گوشی یا تبلت خود مدیریت کند.
بهینه سازی مصرف انرژی از جمله دیگر ویژگی های این خانه هاست. 
تمامی مصالح مورد استفاده برای ساخت خانه های یادشده از جنس 
مواد بازیافتی است و این مواد به خوبی از اتالف انرژی جلوگیری کرده 

و هزینه گرم و سرد کردن منزل را کاهش می دهند.
خانه یاد شده مثل یک پازل طراحی شده و به راحتی می توان قطعات 

آن را جدا کرده و در نقطه دیگری سرهم و برپا کرد.

 خوشــبختانه اپلیکیشــن های کتابخوان با فروش قانونی 
کتاب های الکترونیک به گســترش فرهنگ مطالعه کمک 
شــایانی کرده اند. » کتابراه « یکی دیگر از اپلیکیشن های 
این حوزه اســت که با حضور در پلتفرم های iOS و اندروید 
و دسکتاپ تالش کرده که در بازار کتاب خوان های فارسی 

برای خود اسم و رسمی به هم بزند.
کتابراه مجموعه نســبتا قابل قبولی از کتاب های درســی، 
ادبی، روانشناســی، مدیریــت، کامپیوتــر و ... را همراه با 
مجالت و ماه نامه های پرطرفــدار در خود گردآوری کرده، 

 آثاری که با حفظ حقوق ناشــر می توانید بــه طور قانونی 
خریداری شان کنید. تنوع موضوعی این کتاب ها باالست، 
اما از نظر تعداد به وضوح می تــوان فهمید که کتابراه برای 
 رقابت با آرشــیو بزرگ اپلیکیشــن هایی همچون فیدیبو 

و امثال آن راه درازی در پیش دارد. 
 البته انکار نمــی کنیم که بعضــی کتاب های آن شــاید 

در اپلیکیشن های دیگر موجود نباشند.
خوشبختانه هر کتابی را که برای دانلود برگزینید، اطالعات 
کاملی از آن در اختیارتان قرار مــی گیرد تا با علم و آگاهی، 

 نســبت به خرید اقدام کنیــد. زیر هر کتاب بــه جز عنوان 
و نویسنده و ناشر، خالصه ای از محتوا و فهرست مطالب آن 
ذکر شده و بهترین نکته این که می توانید امتیاز خوانندگان 

را هم از همین قسمت مشاهده کنید.
امکان نوشــتن نظر زیر هر کتاب هم قابلیت بسیار مفیدی 
اســت که در راهنمایی کاربران نقش موثری ایفا می کند. 
خوشبختانه کتاب ها حجم بســیار ناچیزی دارند و وقتی 
 ،iOS که آن ها را به کتابخانه اضافــه کردید به راحتی میان

اندروید و ویندوز همگام سازی می شوند.
 ایــن خصوصیت خــوب باعث شــده کــه از هــر کجا و 
هر دســتگاهی بتوانیــد به کتــاب های مــورد عالقه تان 
دسترسی داشته باشید. اما بخش کتابخوان کتابراه از فرمت 
EPUB پشتیبانی می کند تا بر خالف فرمت PDF قادر به 
دستکاری تنظیمات هر کتاب باشید. تنظیمات فعلی کتابراه 
گزینه هایی برای دســتکاری فواصل پاراگراف ها، بزرگ و 
کوچک کردن فونت ها، تعویض رنــگ پس زمینه و تعیین 
عرض صفحه هستند که با وجود ایجاد محیطی لذت بخش 
برای کتاب خوانی، محدودند و در برابــر کتاب خوان های 
پیشرفته رقیب حرفی برای گفتن ندارند. جای قابلیت هایی 
مثل ورق خــوردن خودکار، تغییر فونــت و عالمت گذاری 
 متن در کتابراه به شــدت احساس می شــود که امیدواریم 

در به روز رسانی های بعدی شاهد ارایه آن ها باشیم. 
اما در مجموع اگر به خواندن کتاب های الکترونیکی عالقه 
دارید، تصور می کنیم کتابراه هم شایستگی اش را دارد که 
به لیست اپلیکیشــن های کتاب خوان موبایل شما اضافه 
 شود.امیدواریم که با ارایه امکانات بیشتر و گسترش آرشیو 
کتــاب هــای آن در آینده شــاهد رقابت داغ تــری میان 
اپلیکیشــن های کتاب خــوان ایرانــی باشــیم، رقابتی 
برد - برد که هم مردم و هم توســعه دهندگان از آن ســود 
 خواهند برد.شــما می توانید برای دانلود این اپلیکیشــن 

به goo.gl/02bivx  مراجعه کنید.

معرفی کتابراه؛ 

اپلیکیشنی برای دانلود قانونی کتاب های الکترونیک

خوشبختانه 
هر کتابی را که 

برای دانلود 
برگزینید، 

اطالعات کاملی 
از آن 

در اختیارتان
 قرار می گیرد 

تا با علم و آگاهی، 
نسبت به خرید 

اقدام کنید

 کاغذ کاهی یا نمایشگر لمســی، فرقی نمی کند که کتاب ها را روی چه ســطحی بخوانیم. مهم » فرهنگ کتاب 
و کتاب خوانی « است که باید ترویج پیدا کند و مهم این است که حتی روزی ده دقیقه هم که شده کتابی را ورق بزنیم، 

سطح علم و آگاهی مان را افزایش دهیم و بکوشیم تا انسان بهتری باشیم.

شرکت نوکیا در جریان رویدادی در کنگره  جهانی موبایل 
بارسلونا ۲01۷ از گوشی هوشــمند نوکیا ۵ رونمایی کرد؛ 
این گوشی با نمایشگر ۵/۲ اینچی خود، نسخه ای کامپکت 
از گوشی هوشــمند نوکیا 6 به حساب می آید. نوکیا تاکید 
زیادی بر کیفیت ســاخت این دســتگاه دارد. این شرکت 
جنس بدنه   نوکیا ۵ را آلومینیوم ســری6000 اعالم کرد.

پوشش نمایشــگر نوکیا ۵ از نوع گوریال گلس است و توان 

پردازشی آن توسط تراشه  هشت هســته ای اسنپدراگون 
۴30 تامین می شــود، ضمن آنکه واحد پردازش گرافیکی 
 ادرنو ۵0۵ مســئولیت پردازش های گرافیکی گوشــی را 
بر عهده خواهد داشــت. نوکیا برای این گوشــی حافظه  
 رم دو گیگابایتی و حافظه  داخلــی 16 گیگابایتی در نظر 
گرفته اســت. نوکیا برای دوربین اصلی این گوشی از یک 
سنسور 13 مگاپیکســلی استفاده کرده اســت؛ در حالی 
که یک دوربین ۸ مگاپیکســلی با لنز عریض وظیفه  ثبت 
تصاویر ســلفی و برقراری تماس های ویدیویی را برعهده 

خواهد داشت. 
طبق اعالم شــرکت نوکیا، این گوشــی به همراه نســخه  
خالص از اندرویــد ۷/1/1 نوقا و دســتیار دیجیتال گوگل 

اسیستنت روانه  بازار خواهد شد.
 نوکیا برچســب قیمتــی 1۸۹ یورویی برای این گوشــی 

در نظر گرفته است. 
 این شــرکت فنالندی گوشــی هوشــمند جدید خود را 
در سه ماهه  دوم ســال ۲01۷ و در رنگ های آبی، نقره ای، 

مشکی و مسی روانه  بازار خواهد کرد.

نوکیا 5 معرفی شد
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مفاد آراء 
آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان 
ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
1- رای شــماره 17138 مــورخ 94/9/28 هیات دوم   آقاي عبداله اســماعیلي 
حسین آبادي فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24/92 
مترمربع پالك شــماره 4449 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز گردیده

 است
2-رای شــماره 20488 مورخ 94/12/20 هیات دوم خانم ناهید آقا شــریفي 
فرزند محمد جواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  
به مســاحت 97/61 مترمربع پالك شــماره143 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای اصغر توكلی دستجردی خریداری شده است
3- رای شــماره 2742 مورخ 95/2/10 هیات دوم  آقاي بابك امین زاده  فرزند 
حیدر نســبت به دو دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت 
353/60مترمربع پالك شــماره 4730فرعي  از 5000اصلي واقع در اصفهان 
بخش5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
4- رای شــماره 9580 مورخ 95/7/19 و رای اصالحی شــماره 9582 مورخ 
95/7/19 هیات دوم  آقاي یداله ابراهیمیان دستجردي فرزند ابوالقاسم نسبت 
به سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  یك باب ســاختمان  به مساحت 163/48 
مترمربع پالك شــماره 4444 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز گردیده 

است
5- رای شــماره 9581 مورخ 7/19/ 95 و رای اصالحی شماره 10630 مورخ 
95/8/25 هیات دوم  آقاي ناصرقلي مرادي ســیاه افشاري فرزند یداله نسبت 
به دو و نیم دانگ مشــاع از ششدانگ  یك باب ســاختمان  به مساحت 163/48 
مترمربع پالك شــماره 4444 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
 جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز گردیده

 است
6- رای شماره 10703 مورخ 95/8/26 هیات اول  خانم فاطمه وحید دستجردی 
فرزند اسمعیل نسبت به چهار دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
164/27 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره فرعــي از 4400 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
7- رای شماره 10701 مورخ 95/8/26 هیات اول  آقاي  سعید وحید دستجردي 
فرزند اســمعیل نسبت به دو دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
164/27 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره فرعــي از 4400 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
8- رای شــماره 11492 مورخ 95/9/29 هیات اول  آقــاي اكبر ناطقي قمبواني 
فرزند ابراهیم نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 204/15 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 346فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
9- رای شــماره 11374 مــورخ 95/9/24 هیــات دوم  آقــاي ناصرقلــي 
امینــي جونقاني فرزند ذبیح اله  نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 
143/60مترمربع پالك شــماره 4429 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
10- رای شــماره 10255 مورخ 95/8/15 هیات اول  آقــاي مهدي فروتن دنبه  
فرزند علي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/40 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیــع نامه عادی و مع الواســطه از آقــای محمد فروتن 

خریداری شده است
11- رای شماره 11416 مورخ 95/9/25 هیات دوم  آقاي كمال مرتضوي فرزند 
محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به اسثنای ثمنیه اعیانی  به مساحت 116/33 
مترمربع پالك شماره 82 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كــه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

ساسان جعفری خریداری شده است
12- رای شــماره 11405 مورخ 95/9/25 هیات اول آقاي ســیف اله رضائي 
فرزند حسینعلي نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 50/32 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 2 و5 فرعي از 2و44005 اصلي واقع در اصفهان بخش 
6 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گردیده است
13- رای شــماره 7523 مورخ 95/9/21 هیات اول  آقاي اسفندیار هادي زاده 
سیاه بومي فرزند عزیزاله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 271/53 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4421 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
14- رای شــماره 11493 مورخ 95/9/29 هیــات اول  آقــاي عبداله رضایي 
حسین ابادي فرزند عباس نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
202/5مترمربع مفروزی از پالك شماره 4فرعي از2969 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
15- رای شــماره 9730 مورخ 95/7/28 هیات اول  آقاي مرتضي لطفي فرزند 
احمد نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 115/42 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 264 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
16- رای شماره 10260 مورخ 95/8/15 هیات اول آقاي مرتضي لطفي فرزند 
احمد نسبت به ششــدانگ ساختمان به مســاحت 92/64 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 197 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
17- رای شــماره 9731 مــورخ 95/7/28 هیات اول  آقاي جــواد لطفي فرزند 
مرتضي نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ســاختمان به مساحت 115/42 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 264 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
18- رای شــماره 4743 مورخ 95/3/25 هیات اول آقاي محمــد نوابها فرزند 
نصراله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 228/23 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 27 فرعي از 4482 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
19- رای شــماره 11490 مورخ 95/9/29 هیات اول آقاي رسول محمدي دنبه  
فرزند حسینعلي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 190/49 مترمربع 
پالك شــماره 4786 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای یداله لطفی خریداری 

شده است
20- رای شــماره 11656 مورخ 95/10/4 هیات اول  خانم الهه نصوحي فرزند 
جواد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 108/41 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 100فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
21- رای شــماره 11383 مورخ 95/9/24 هیات دوم خانم ناهید ستاري منش 

فرزند فتح اله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مســاحت 128/43 
مترمربــع پالك شــماره  4427 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
22- رای شماره 10299 مورخ 95/8/16 هیات اول  آقاي موسي شاهیني  فرزند 
مرتضي نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 210 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای احمد انواری خریداری شده است
23- رای شماره 10300 مورخ 95/8/16 هیات اول  آقاي فرخ كریمیان شمس 
آبادي فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 210 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده است
24- رای شماره 10873 مورخ 95/9/2 هیات دوم  آقاي حببیب اله هاشمي دنبه 
فرزند باقر نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 171/60مترمربع پالك 
شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی رمضان پور خریداری 

شده است
25- رای شــماره 11350 مورخ 95/9/23 هیات دوم  خانم فاطمه اســماعیلي 
شاهزاده علي اكبري فرزند ولي اله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
136/37 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 5 فرعــي از4485  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
26- رای شــماره 11447 مــورخ 95/9/28 هیــات اول  خانــم محبوبــه علي 
عسگردشتبان فرزند اسمعیل نسبت به 12 سهم مشــاع از 40 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 162/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4376 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
27- رای شماره11446 مورخ 95/9/28 هیات اول آقاي عبدالحسین شریفیان 
دســتجردي فرزند ابراهیم نسبت به 28 ســهم از 40 سهم ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 162/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4376 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
28- رای شــماره10376 مورخ 95/8/19 هیات اول آقاي محمد مختاري دنبه 
فرزند كریم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 108/02 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد مختاری 

دنبه خریداری شده است
29- رای شماره11369 مورخ 95/9/24 هیات دوم  خانم صدیقه بیگم موسویان 
خولنجاني فرزند سیدعلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
203/75 مترمربع پالك شماره 63 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گردیده است
30- رای شماره10289 مورخ 95/8/16 هیات اول آقاي مرتضي ابراهیمي دنبه 
فرزند رضاعلي نســبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
146/6 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از 

آقای محمد اسدی خریداری شده است
31- رای شــماره10290 مورخ 95/8/16 هیات اول خانم زهرا ابراهیمي دنبه 
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 146/6 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد 

اسدی خریداری شده است
32- رای شماره11423 مورخ 95/9/25 هیات دوم  آقاي حسن بهرامي فرزند 
معصوم علي نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری-اداری به مساحت 
44/85 مترمربع پالك شماره 115 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گردیده است
33- رای شــماره10745 مورخ 95/8/27 هیات دوم  آقــاي نصراهلل احمدیان 
جونقاني فرزند ســیف اله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 106/04 
مترمربع پالك شماره 4 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
34- رای شــماره11452 مــورخ 95/9/28 هیــات اول  خانم مهــري وحیدي 
دســتجردي فرزند یداله نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 336/20 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 151 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای علی واحد دستجردی خریداری شده است
35- رای شماره11415 مورخ 95/9/25 هیات دوم  آقاي غالمعلي سهرفروزاني 
فرزند كریم نســبت به ششــدانگ یکباب خانه متصرفی  به مساحت 167/29 
مترمربع پالك شــماره 96 فرعــي از 4485 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است 
36- رای شــماره11415 مورخ 95/9/25 هیات اول  آقــاي  محمد امین كرمي 
فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 277/41 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین دهقان 

خریداری شده است
37- رای شماره9656 مورخ 95/7/25 هیات اول آقاي محمدجواد كیاني فرزند 
فرج اهلل نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 39/28 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حســن هاشــمی 

خریداری شده است
38- رای شــماره7172 مورخ 95/5/11 هیات اول  آقــاي عباس دهخدا فرزند 
صادق نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 241/76 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره  3748 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
39- رای شماره7040 مورخ 95/5/6 هیات اول آقاي عباس دهخدا فرزند صادق 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 300/47 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره  3748 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
40- رای شماره7565 مورخ 95/5/22 هیات دوم  آقاي منوچهر احمدي ونهري 
فرزند مصطفي نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 124/10 مترمربع 
پالك شــماره 4427 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
41- رای شماره4407 مورخ 95/3/13 هیات دوم  آقاي احمد غفورزاد حسین 
نســبت به ششــدانگ  یکباب خانه پالك 4451 بخش 5 به مســاحت 206/43 
مترمربع پالك شــماره فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
42- رای شماره11459 مورخ 95/9/28 هیات اول آقاي علي تیموري جروكاني 
فرزند قدیر علي نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 71/5 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 151فرعي از4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از 

آقای محمد واحد دستجردی خریداری شده است 
43- رای شــماره11400 مورخ 95/9/25 هیات دوم خانم فاطمه خادمي جبلي 
فرزند غالمعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
117/70 مترمربع پالك شــماره 470 فرعي از 4348 اصلــي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
44- رای شماره11402 مورخ 95/9/25 هیات دوم  آقاي  مصطفي نظري فرزند 
اسد اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 117/70 
مترمربع پالك شــماره 470 فرعي از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است 
45- رای شــماره12230 مورخ 95/10/25 هیات اول  آقــاي مقصود صداقت 
فرزند بالل نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114/90 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 3654 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
46- رای شــماره11579 مورخ 95/9/30 هیــات دوم  آقاي ارســتو كیانپور 
لیرهاراني فرزند محمد باقر نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 95/70 
مترمربع پالك شماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اسماعیل اسماعیلی 

دنارتی خریداری شده است
47- رای شــماره11792 مــورخ 95/10/11 هیات اول آقــاي اصغر كارگري 
جهاربرجي فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 201/24 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 3389 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كــه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای 

اسداله مالمحمد دستجردی خریداری شده است 
48- رای شــماره11613 مورخ 95/10/1 هیات دوم  آقاي سیف اهلل ولي خاني 
فرزند اسماعیل نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 60/21 مترمربع 
پالك شــماره 3270 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
49- رای شماره12170 مورخ 95/10/20 هیات اول خانم مهدیه شباني فرزند 
مظفر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 148/18 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 52 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است  
50- رای شماره6941 مورخ 95/4/30 هیات اول آقاي شاهپور كریمي بختیاري 
فرزند سهراب نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 127/35 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 349 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است  
51- رای شماره12233 مورخ 95/10/25 هیات اول  آقاي حامد كرم زاده فرزند 
محمدرضا نسبت به چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 184/60 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای مانده علی صالحیان خریداری شده است
52- رای شماره12234 مورخ 95/10/25 هیات اول خانم اقدس شهري فرزند 
احمد نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 184/60 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای مانده علی صالحیان خریداری شده است
53- رای شــماره8016 مــورخ 95/5/31 هیــات اول آقاي اســمعیل حقیقي 
باالشــادهي فرزند ابراهم نســبت به 5 دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 234/66 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از 3771 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
54- رای شماره8015 مورخ 95/5/31 هیات اول خانم بتول غفاري دستجردي 
فرزند اصغر نسبت به یك دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
234/66 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره فرعــي از 3771 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
55- رای شــماره11844 مورخ 95/10/14 هیات اول آقاي حبیب اله مصدقي 
دنبه فرزند حسینعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 301/93 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4774 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای عبدالکریم 

اتحاد توكل خریداری شده است
56- رای شــماره12543 مــورخ 95/10/30 هیــات اول آقــاي ابراهیم وحید 
دســتجردي فرزند ابوالقاسم نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب 
ســاختمان به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مســاحت 176/85 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 7 فرعي از 4378 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است  
57- رای شــماره12540 مورخ 95/10/30 هیات اول  خانم صدیقه ملك محمد 
فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ به استثنای بهاء ثمنیه اعیانی 
آن یکباب ساختمان به مســاحت 176/85 مترمربع مفروزی از پالك شماره 7 
فرعي از 4378 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است  
58- رای شــماره12523 مــورخ 95/10/30 هیات اول  آقاي  محمد شــهیدي 
عزیزآبادي فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 143/40 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 113 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
59- رای شــماره4430 مورخ 95/3/14 هیات دوم خانم پــري بحریني فرزند 
محمدحســن نســبت به ششــدانگ باغ و ویال  به مســاحت 914/62 مترمربع 
پالك شــماره 1188 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
60- رای شماره12398 مورخ 95/10/28 هیات اول آقاي  ثناءاله رستگار فرزند 
حمایت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/60 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از خانم محترم خوانساری خریداری شده است
61- رای شماره12397 مورخ 95/10/28 هیات اول  خانم عفت میرزائي فرزند 
احمدعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/60 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم محترم 

خوانساری خریداری شده است
62- رای شماره11340 مورخ 95/9/23 هیات اول آقاي اسفندیار ضامني فرزند 
حسینقلي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 171 مترمربع مفروزی از 
پالك شــماره 5فرعي از4790 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از حاج محمد حسین 

كازرونی خریداری شده است
63- رای شماره11336 مورخ 95/9/23 و رای اصالحی شماره 12911 مورخ  
95/11/9 هیات اول  آقاي رجبعلي آقاجان دســتجردي فرزند رضا نســبت به 
ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 25/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره  
4319/3 واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
64- رای شــماره11593 مــورخ 95/9/30 هیات دوم  آقــاي مرتضي اكبري 
فرزند عبداله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 95/85 مترمربع پالك 
شــماره 340 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسن فرزین 

خریداری شده است
65- رای شــماره11840 مورخ 95/10/14 هیات اول  خانم نازنین بیگم ســید 
حسیني قهه فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108 مترمربع 
مفروزی از  پالك شــماره 99 اصلي واقع در اصفهان بخش 6حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اكبر اسماعیل 

دنارتی خریداری شده است
66- رای شماره12240 مورخ 95/10/25 هیات اول آقاي علیرحم هیبتیان فرزند 
عیدي محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/2 مترمربع  مفروزی 
از پالك شــماره 11 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباسعلی 

توكلی خریداری شده است
67- رای شــماره3294 مورخ 95/2/25 و رای اصالحی شماره 12172 مورخ 
95/10/20 هیات اول  آقاي اســماعیل ثالثــي فرزند محمدابراهیم نســبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140/5مترمربع پالك شماره 197 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
68- رای شماره11100 مورخ 95/9/13 هیات اول  آقاي  سید محمد رفیعي پور 
علوي علویجه فرزند سیدعلي نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 31/74 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
69- رای شماره11394 مورخ 95/9/25 هیات اول  خانم اعظم قاسمخاني فرزند 
محمود نســبت به یك دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به مساحت 169/51 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره 131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای احمد انواری خریداری شده است
70- رای شماره11395 مورخ 95/9/25 هیات اول  آقاي حبیب سعادت فرزند 
مصطفي نسبت به پنج دانگ مشاع ازششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 169/51 
مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای احمد انواری خریداری شده است
71- رای شماره12231 مورخ 95/10/25 هیات اول  آقاي حسین كرمي فرزند 
علي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 171 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حســین دهقان خریداری 

شده است
72- رای شــماره 1240 مورخ 1/26/ 95و رای اصالحی شماره 1243 مورخ 
95/1/26 هیــات دوم   خانم ربابه شــاطالبي حســین آبــادي فرزند مصطفي 
نسبت به یك سهم مشــاع از هفت سهم ششــدانگ ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت111/02مترمربع  پالك شماره  2999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
73- رای شماره 1241 مورخ 1/26/ 95 هیات دوم  آقاي خلیل شاطالبي حسین 
آبادي فرزند مصطفي نسبت به چهار سهم  مشاع از هفت سهم ششدانگ یك باب 
خانه به مساحت 111/02 مترمربع پالك شماره  2999 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
74- رای شــماره 13055 مورخ 11/12/ 95 هیات اول  آقاي سیدعباس تقوي  
فرزند حسن نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 11/4 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 41 فرعي از4999  اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از 

آقای نوروز علی قاسم پور خریداری شده است
75- رای شــماره 14226 مــورخ 94/7/28 و رای اصالحی شــماره 12968 
مورخ 95/11/10 هیات دوم   آقاي ابوالقاسم ســبز علي یان دستجردي فرزند 
احمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت 
147/95 مترمربع پالك شماره  4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
76- رای شماره 14227 مورخ 94/7/28 و رای اصالحی شماره 12973 مورخ 
95/11/10 هیات دوم خانم فاطمه صابري دستجردي فرزند حسین نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت 147/95 مترمربع پالك 
شماره  4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
77- رای شماره 6980 مورخ 95/4/30 و رای اصالحی شماره 13828 مورخ 
95/11/28 هیات دوم  خانم فاطمه جنت دستجردي اصفهان فرزند یداله نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله با اعیانی احداثی درآن بانضمام ثمنیه 
اعیانی به مساحت 85/70 مترمربع پالك شماره 107فرعي از4485 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
78- رای شماره 13808 مورخ 94/7/19 و رای اصالحی شماره 13526 مورخ 
95/11/21 هیات اول   آقای حســین ابراهیمیان دســتجردی فرزند اســمعیل 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 149/62 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 1فرعي از3600 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
 اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی از ورثه آقای رضا دهخدا خریداری شده

 است
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/12/26

م  الف : 38560   اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
مفاد آراء)نوبت دوم(

11/539 آگهي مفادآراصــادره از هیات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقردرثبت نایین

دراجرای ماده یك قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی وبر حسب ماده 3قانون مذكور  آرا ذیل كه از طرف این هیات 
مبنی برتایید انتقال عادی ویاسهم مفروزی متقاضی صادر گردیده دردونوبت 
به فاصله 15روزآگهی  می شودتاشخص یااشخاصی كه به آرا مذكوراعتراض 
دارندازتاریخ اولین انتشارآگهی ظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم نموده ودرمهلت یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارندنسبت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه وارایه گواهی مبنــی برطرح دعوی اقدام 
نمایند دراین صورت اقدامات ثبت موكول به ارایه حکــم قطعی دادگاه خواهد 
بود ودرصورت انقضامهلت وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
 صادر خواهد شد وصدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد

 بود.
1- رای شماره 139560302031000467-95/10/25 آقای بمانعلی نوروزی 
رسول آبادی فرزند محمد علی ششدانگ مفروزی یك باب خانه احداثی در پالك 
ثبتی قسمتی از 243  اصلی واقع در روستای رسول آباد بخش  19 ثبت اصفهان 
الحاقی به ثبت نایین به مســاحت  663 متر مربع خریداری عادی مع الواســطه 

ازاسداله شیدایی
2- رای شــماره139560302031000468-95/10/25 آقای قنبرعلی زمانی 
فرزند حسین ششــدانگ  مفروزی یك باب خانه احداثی در پالك ثبتی قسمتی 
از19581  اصلی واقــع در مزرعه علی آباد جنب روســتای زمان آباد بخش 2 
ثبت نایین به مساحت  636/50 متر مربع  نسبت به سهم االرث نامبرده از مالك 

رسمی حسین زمانی
3 رای شــماره 139560302031000469-95/10/25 آقای مجید ســلطانی 
محمدی فرزند محمد نسبت به 39 سهم وســه یازدهم ازیك سهم مشاع از 72 
سهم ششدانگ خانه  پالك ثبتی 2998 اصلی واقع درمحمدیه بخش 2 ثبت نایین 
به مساحت  ششدانگ 608/15 متر مربع خریداری عادی از عبدالصمد وصدیقه 

وبتول وزهراء وعصمت همگی مصاحبی محمدی
4- رای شماره 139560302031000507-95/11/12 آقای احمد رضا ودعی 
نائینی فرزند عبداله سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه وباغچه متصل بهم احداثی 
در قســمتی از پالك 254 اصلی واقع درمزرعه رحیم آبــاد بخش 3 حوزه ثبت 
نایین بمساحت ششدانگ 1110 مترمربع خریداری عادی از خانمها سروروبتول 

وسکینه وفرحنازهمگی توكلی وآقای حسین گرامی زاده مالکین رسمی
5- رای شــماره 139560302031000508-95/11/12 خانــم مجیده محمد 
پورنائینی فرزند رضا ششــدانگ باغ به پالك ثبتــی 94 اصلی واقع دربخش 1 
ثبت نایین بمساحت 795/34 مترمربع خریداری عادی از وراث فاطمه حسینیان 

وشوكت اسمعیل حسینیان مالکین رسمی
6- رای شماره 139560302031000509- 95/11/12 آقای رمضان صالحی 
مهراورانی فرزند حسن ششــدانگ مفروزی یکدربخانه احداثی در قسمتی از 
پالك 71 اصلی واقع در روستای مهراوران بخش 17 حوزه ثبت اصفهان الحاقی 
به ثبت نایین بمساحت 167/60 مترمربع خریداری عادی مع الواسطه از محمد 

صالحی ورثه حسن صالحی مالك رسمی 
7- رای شــماره 139560302031000524-95/11/19 آقــای احمــد وهابی 
همابادی فرزند قدمعلی ششــدانگ یکدربخانه پالك ثبتــی 20613 اصلی واقع 
درروستای هماباد علیاء بخش 2 حوزه ثبت نایین بمساحت 826/50 مترمربع 
خریداری عادی از وراث قدمعلی وهابی همابادی مالك رسمی باشرط رعایت 
حریم راه وطرح هادی روســتاطبق مفــاد نامه بنیاد مســکن درهنگام تخریب 

ونوسازی
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/11/26 
تاریخ انتشارنوبت دوم : 95/12/11

 م الف: 380 اباذر مهیمن رییس اداره ثبت اسناد وامالك نایین
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مفاد آراء
12/160 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 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 شــماره 1739-1395/01/30 هیــأت ســوم آقاي حســن جهانگیری به 
شناسنامه شماره 1670 کدملي 6219349334 صادره فریدن فرزند رضا نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 85.75 مترمربع از پالک شماره67اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حسین 

امینی عاشق آبادی
2- رای شــماره 6467-1395/03/13 هیأت دوم اقای قربانعلی رمضانی حسن 
ابادی  به شناسنامه شماره 1  کدملي  1249605245  صادره نائین  فرزند حسین  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 360/24  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حسین زارع 

بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 205و11و5و274 دفتر 199 امالک
3- رای شــماره 6408-1395/03/13 هیأت دوم اقای اردشیر فروزنده شهرکی  
به شناسنامه شــماره 228  کدملي  1819302393  صادره آبادان  فرزند فغانعلی 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 151/70  مترمربع از پالک شماره 758 فرعی از 
26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حیدرشهبازی ازموردثبت صفحه 71 دفتر 166 امالک
4- رای شــماره 7237-1395/03/29 هیأت دوم اقای عبدالرســول جوزانی  به 
شناسنامه شــماره 42 کدملي 1290249016  صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم 
ششدانگ مغازه  به مساحت 20/50  مترمربع از پالک شــماره 360  فرعی از 24  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

423 دفتر 784 امالک
5- رای شــماره 9291-1395/04/28 هیأت اول خانم فاطمه زارع به شناســنامه 
شــماره  566 کدملي 1283024101  صــادره اصفهان فرزند محمد  ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 191/51 مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج علی اکبرزارع بهرام 

ابادی
6- رای شــماره 15532-1395/06/14 هیأت سوم خانم نرجس خاتون مظاهری 
کوهانستانی  به شناسنامه شماره 28321  کدملي 1280283017 صادره اصفهان  
فرزند عباسعلی  ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 214.10 مترمربع از پالک 
شماره   607   فرعی از 25     اصلی واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحه 265 دفتر 362       امالک
7- رای شــماره 16508-1395/06/21 هیأت چهارم  آقاي محمد ســلیمی سفید 
دشتی    به شناســنامه شــماره 42857 کدملي 1282352431 صادره  اصفهان  
 فرزند  علی  ششــدانگ یک بــاب خانه  به مســاحت 154.25  مترمربــع از پالک

 شــماره  242    فرعی از  27    اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رســمی  عباس ماهرانی   ازموردثبــت صفحه   356    دفتر  

303 امالک
8- رای شــماره 16528-1395/06/21 هیأت اول اقای محســن ترابی زمانی  به 
شناسنامه شــماره 10038  کدملي  1750864304  صادره اهواز فرزند رمضان 
 ششــدانگ یکبابخانــه  به مســاحت 138/50  مترمربــع از پالک شــماره 3469 
فرعــی از 18  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 
 ازمالک رسمی سیدمرتضی هاشم الحســینی ازموردثبت صفحه 302 دفتر 175 

امالک
9- رای شــماره 14859-1395/06/10 هیأت دوم اقای مهدی تسلیمی رنانی  به 
شناسنامه شماره 341  کدملي 1289834881  صادره اصفهان  فرزند غالمحسین 
نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 141/80  مترمربع از 
پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 250 دفتر 1070 امالک
10- رای شــماره 16145-1395/06/18 هیــأت دوم اقــای امرالــه زارع  بــه 
شناســنامه شــماره  522  کدملي 1283022206  صادره اصفهان  فرزند اصغر  
ششدانگ ساختمان به مســاحت 148  مترمربع از پالک شــماره 68  اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی میرزا زارع

 بهرام ابادی
11- رای شماره 16961-1395/06/27 هیأت دوم خانم عصمت نصر اصفهانی  به 
شناسنامه شماره  4 کدملي  1290278751  صادره اصفهان  فرزند حیدر ششدانگ 
ساختمان  به مساحت  195  مترمربع از پالک شــماره 68  فرعی از 6  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 572 دفتر 

535 امالک
12- رای شماره 16944-1395/06/27 هیأت دوم اقای محمد حسن سعیدی ریزی  
به شناســنامه شــماره  283 کدملي  1170434711  صادره لنجان  فرزند محمد  
ششدانگ ساختمان  به مساحت  158/50  مترمربع از پالک شماره 366  فرعی از 
14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 37 دفتر 417 امالک
13- رای شــماره 17125-1395/06/28 هیأت دوم اقای علــی بیاتی کمیتکی به 
شناسنامه شــماره 23  کدملي  1142217361  صادره خمینی شهر  فرزند حیدر 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان  به مســاحت 80/70  مترمربع از 
پالک شماره 5388  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 5240-91/4/6 دفترخانه 411 اصفهان
14- رای شــماره 17126-1395/06/28 هیــأت دوم خانم زهــرا بیاتی کمیتکی 
به شناســنامه شــماره 323  کدملي  1142482936  صادره خمینی شهر  فرزند 
محمدقلی نسبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ ســاختمان  به مساحت 80/70  
مترمربع از پالک شماره 5388  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 5240-91/4/6 دفترخانه 411 اصفهان
15- رای شــماره 17562-1395/06/31 هیأت ســوم خانم عــزت باقرصاد   به 
شناســنامه شــماره 171 کدملي  1290213429  صادره رنان  فرزند  محمدباقر 
سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 108.70  مترمربع از پالک شماره   
3756   فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  مصطفی حیدریان
16- رای شماره 17561-1395/06/31 هیأت سوم  آقای عباس بابا صفری رنانی  
به شناسنامه شماره 47 کدملي  4723530835  صادره اصفهان  فرزند  صفر   سه 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 108.70  مترمربع از پالک شماره  3756   
فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  مصطفی حیدریان
17- رای شــماره 18293-1395/07/06 هیــأت ســوم آقای مجید نســاجی به 
شناســنامه شــماره  1  کدملي 6219856902 صادره  فریــدن فرزند رضاقلی 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت  115.57   مترمربع از پالک شماره  2493  
فرعی از  18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی محمدعلی حیدری ازموردثبت صفحه   86  دفتر 55  امالک
18- رای شماره 20035-1395/07/27 هیأت اول  اقای محمدرضا بزرگ زادارباب  
به شناسنامه شماره  372  کدملي  1288822782 صادره اصفهان  فرزند  حسن 
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  45/20  مترمربع از پالک شماره  3235  فرعی 
از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 436 دفتر 889 امالک
19- رای شماره 20034-1395/07/27 هیأت اول اقای محمدرضا بزرگ زادارباب  
به شناسنامه شماره  372  کدملي  1288822782   صادره اصفهان  فرزند  حسن 
نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از  ششــدانگ یکباخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان 
به مســاحت  472  مترمربع از پالک شــماره  1584  فرعی از 28  اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 500 دفتر 621 

امالک
20- رای شــماره 20033-1395/07/27 هیأت اول خانم زهــرا بزرگ زادارباب  
به شناســنامه شــماره  11636  کدملي  1292269332 صــادره اصفهان  فرزند  
محمدرضا نســبت به یک دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباخانه به مساحت  472  
مترمربع از پالک شــماره  1584  فرعی از 28  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 431 دفتر 462 امالک ضمن اینکه
  منافــع موردتقاضــا مــادام الحیــات متعلــق بــه خانم صدیقــه پهلــوان زاده

 میباشد.
21- رای شــماره 20032-1395/07/27 هیأت اول خانم نرجس بزرگ زادارباب  
به شناســنامه شــماره  18657  کدملي  1292104023   صادره اصفهان  فرزند  
محمدرضا نســبت به یک دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباخانه به مساحت  472  
 مترمربع از پالک شــماره  1584  فرعی از 28  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحــه 431 دفتر 462 امالک ضمن 
 اینکه منافــع موردتقاضــا مادام الحیــات متعلق بــه خانم صدیقه پهلــوان زاده

 میباشد.
22- رای شــماره 20031-1395/07/27 هیــأت اول اقــای محمدجــواد بزرگ 

زادارباب  به شناسنامه شــماره  4185  کدملي  1292194634   صادره اصفهان  
فرزند  محمدرضا نســبت به یک دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباخانه به مساحت  
472  مترمربع از پالک شــماره  1584  فرعی از 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 431 دفتــر 462 امالک 
 ضمن اینکه منافع موردتقاضا مادام الحیات متعلق به خانــم صدیقه پهلوان زاده

 میباشد.
23- رای شــماره 20030-1395/07/27 هیأت اول خانم زهره تاجی زادگان  به 
شناسنامه شماره  1698  کدملي  1285760646   صادره اصفهان  فرزند  غالمعلی 
نسبت به یک دانگ ونیم مشــاع از  ششدانگ یکباخانه به اســتثنا بهاثمنیه اعیانی 
ان   به مساحت  472  مترمربع از پالک شــماره  1584  فرعی از 28  اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 497 دفتر 621 

امالک
24- رای شــماره 20113-1395/07/27 هیأت اول اقای محمد نصر اصفهانی به 
شناسنامه شماره  72  کدملي  1290108374  صادره اصفهان  فرزند  علی نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه به مساحت  191/97  مترمربع از پالک 
شــماره 1350  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 497 دفتر 704 امالک
25- رای شماره 20114-1395/07/27 هیأت اول خانم زهرا نصری نصرابادی 
به شناسنامه شماره  2202  کدملي  1283494418  صادره اصفهان  فرزند  علی 
اکبر نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  191/97  مترمربع 
از پالک شماره 1350  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 80 دفتر 693 امالک
26- رای شــماره 19901-1395/07/26 هیــأت اول اقــای عبداله فــوالدی   به 
شناسنامه شــماره 1  کدملي 1129657507  صادره فریدونشهر  فرزند فضل اله  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 130  مترمربع از پالک شماره 165و166  فرعی از 
40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسین کیقبادی لمجیری
27- رای شــماره 19849-1395/07/25 هیأت چهارم آقــای علیرضا لباف   به 
شناسنامه شماره  1868   کدملي 1286871832  صادره  اصفهان  فرزند نصراله  
ششدانگ یک باب  خانه   به مساحت 209.50  مترمربع از پالک شماره   467  فرعی 
از   27   اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی عباس جیهانی ازموردثبت صفحه  94 دفتر 170 امالک
28- رای شماره 20830-1395/08/02 هیأت چهارم خانم مهری خلیلیان گورتانی   
به شناسنامه شــماره  26 کدملي 1290348480 صادره  اصفهان  فرزند  محمود  
ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  212.70   مترمربع از پالک شماره  397  فرعی 
از  15    اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی از سند شماره  86650  مورخ  70/8/9  دفترخانه 1 اصفهان
29- رای شــماره 19861-1395/07/26 هیأت دوم اقــای محمدعلی پهلوانی  به 
شناسنامه شــماره 1 کدملي 1159686785  صادره فریدن  فرزند علی داد نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ســاختمان  به مساحت 103/19  مترمربع از پالک 
شماره 1003 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رســمی قدمعلی شــریفی که مقداری بنامش پذیرش ثبت شــده 

ومقداری ازسند 58303-52/1/23 دفترخانه 29 اصفهان
30- رای شــماره 19862-1395/07/26 هیــأت دوم خانــم صدیقــه پناهی  به 
شناســنامه شــماره 590 کدملي 1291019391  صادره اصفهــان  فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 103/19  مترمربع از 
پالک شماره 1003 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی قدمعلی شریفی که مقداری بنامش پذیرش ثبت شده 

ومقداری ازسند 58303-52/1/23 دفترخانه 29 اصفهان
31- رای شــماره 23192-1395/09/02 هیأت اول آقاي حســنعلي راســتي به 
شناسنامه شــماره 10 کدملي 5419374617 صادره طالخونچه فرزند نوراله در  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   181.86  متر مربع پالک شماره  209   فرعی 
از  15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 509 دفتر 536 امالک
32- رای شــماره 23091-1395/09/01 هیأت اول آقاي علــي رفیعي افاراني به 
شناسنامه شماره 107 کدملي 1290154996 صادره اصفهان فرزند غالمعلي در 
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    187.45  متر مربع پالک شماره  28  اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان از مالکیت غالمعلی 

رفیعی افارانی
33- رای شماره 23149-1395/09/01 هیأت اول خانم فرشته عسکري مارناني 
به شناسنامه شــماره 264 کدملي 1288597711 صادره اصفهان فرزند علي در  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت   192.30  متر مربع پالک شماره   67   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت غالمرضا 

مصلح زهرانی
34- رای شــماره 21796-1395/08/12 هیــأت دوم آقاي  ابوالقاســم متغیر به 
شناسنامه شماره 37 کدملي 1285328728 صادره اصفهان فرزند حسن در سه 
دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   135   مترمربع پالک 
شماره   565   فرعي از   25 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سهم االرث علی جان نثاری ورثه عباس
35- رای شماره 21795-1395/08/12 هیأت دوم  خانم محترم صدري کرمي به 
شناسنامه شــماره 460 کدملي 1283367033 صادره اصفهان  فرزند صفر علي 
در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   135   مترمربع 
پالک شماره   565   فرعي از   25 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سهم االرث علی جان نثاری ورثه عباس
36- رای شماره 24178-1395/09/14 هیأت دوم آقاي رضا هاشمي به شناسنامه 
شماره 14 کدملي 6219830008 صادره داران فرزند ابراهیم در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت   143.60   متر مربع پالک شماره    67 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان سهمی عزیزاله ترکیان
37- رای شماره 21714-1395/08/12 هیأت ســوم آقای صفرعلی حیدری   به 
شناسنامه شماره 271 کدملي 1289925933 صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت  213.16 مترمربع از پالک شــماره 773/4 فرعی از  18  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

ازموردثبت صفحه 467 دفتر  660 امالک
38- رای شماره 25793-1395/09/29 هیأت اول آقاي محمدرضا محمد صالحي 
رناني به شناسنامه شــماره 682 کدملي 0321272196 صادره کرج فرزند علي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 148.5متر مربع پالک شماره 3864 فرعی 
از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت 

محمدحسن ظهرابی مورد ثبت صفحه 74 دفتر 557 امالک
39- رای شماره 25947-1395/09/30 هیأت اول  آقاي محسن بیگي خوزاني به 
شناسنامه شماره 734 کدملي 1285813081 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  74.41 متر مربع پالک شماره 339  فرعی از24 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت محمد 

علی رمضانی آفارانی مورد ثبت صفحه 262 دفتر 356 امالک
40- رای شــماره 25984-1395/10/01 هیأت اول خانم زینــت باغبان بصیر به 
شناسنامه شماره 1436 کدملي 1284711943 صادره اصفهان  فرزند عزیز اله در  
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  143.6 متر مربع پالک شماره  
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حاجی 

حسن مهری دهنوی
41- رای شــماره 25985-1395/10/01 هیأت اول آقاي محمــد پژوهان مهر به 
شناسنامه شــماره 2382 کدملي 1286794897 صادره  اصفهان فرزند احمد در 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  143.6 متر مربع پالک شماره  
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حاجی 

حسن مهری دهنوی
42- رای شماره 25978-1395/10/01 هیأت اول خانم پروین لطفي به شناسنامه 
شــماره 429 کدملــي 1284357384 صادره اصفهــان فرزند غالمحســین در  
 ششدانگ یک باب خانه به مساحت  364.5 متر مربع پالک شماره 795  فرعی از 28 
اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان مورد ثبت 
 صفحه 61 دفتــر 334 امالک  بنام متقاضــی و حیاتقلی گلخنــی حمامی بروجنی 

)خندان فر(
43- رای شــماره 25977-1395/10/01 هیــأت اول آقــاي خســرو رضایي به 
شناســنامه شــماره 50 کدملي 1288927924 صادره اصفهان فرزند محمد در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156.60 متر مربع پالک شماره 339  فرعی از27 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت خانم 

طیبه عباسی  رضایی مورد ثبت صفحه 286 دفتر 172 امالک
44- رای شماره 25606-1395/09/25 هیأت اول آقاي محمدحسین قجاوند بلتیجه 
به شناسنامه شماره 1111 کدملي 6219320441 صادره فریدن  فرزند محمدطاهر 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160متر مربع پالک شماره   68  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عزت ســلطان زاده 

مورد ثبت صفحه 93 دفتر 48 امالک
45- رای شــماره 25656-1395/09/28 هیأت اول آقاي حمیــد نوري رناني به 
شناسنامه شــماره 726 کدملي 1290411085 صادره اصفهان  فرزند حسن در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  222.30  متر مربع پالک شماره  1229 فرعی 
از18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 

1453 مورخ 89/11/3  دفترخانه 313 اصفهان
46- رای شــماره 25655-1395/09/28 هیأت اول خانــم عصمت چترائي عزیز 

آبادي به شناســنامه شــماره 23 کدملــي 5499363714 صادره تیــران  فرزند 
محمدعلي در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  126.85  متر مربع پالک شماره  
787 فرعی از 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت حسین ترکی آفارانی بموجب اظهارنامه ثبتی
47- رای شماره 25965-1395/09/30 هیأت اول آقاي غالمرضا نصرنصرآبادي 
به شناسنامه شماره 1749 کدملي 1284877272 صادره اصفهان  فرزند حسین 
در 69/12 حبه مشــاع از 72 حبه  ششــدانگ یک باب مغــازه و دو طبقه فوقانی 
مسکونی به مساحت 32.80 متر مربع پالک شماره 125  فرعی از5 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 122 و 128 و 

316 دفاتر 557 و 1043 امالک
48- رای شماره 25966-1395/09/30 هیأت اول خانم شهربانو نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 10 کدملي 1289856583 صادره اصفهان  فرزند عباس در 
2/88 حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یک باب مغازه و دو طبقه فوقانی مسکونی 
به مساحت 32.80 متر مربع پالک شماره 125  فرعی از5 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبت صفحــات 122 و 128 و 316 

دفاتر 557 و 1043 امالک
49- رای شــماره 25766-1395/09/28 هیــأت اول آقــاي خــداداد دهقاني به 
شناسنامه شماره 19 کدملي 4623001008 صادره شــهرکرد فرزند حیدر قلي 
چهار دانگ مشــاع از  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  65.63 متر مربع پالک 
شــماره 67   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکیت مرتضی برزمهری
50- رای شــماره 25767-1395/09/28 هیــأت اول خانم مینا حیــدري نبي به 
شناسنامه شماره 109 کدملي 4623100049 صادره شهرکرد  فرزند رجبعلي در 
دو دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  65.63 متر مربع پالک شماره 
67   اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 

مرتضی برزمهری
51- رای شــماره 25777-1395/09/28 هیــأت اول آقــاي ناصر ســعیدي به 
شناســنامه شــماره 61 کدملي 1170878921 صادره  لنجان فرزند اســداله در  
ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت 90 متر مربع پالک شماره   28 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رمضان 

مزروعی  مورد ثبت صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالک
52- رای شــماره 25843-1395/09/29 هیأت اول خانم آسیه نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 8 کدملي 1290751412 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي در 
2 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156.40متر مربع پالک شماره 
43 فرعی از 5اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 278 دفتر 615 امالک
53- رای شماره 25844-1395/09/29 هیأت اول  آقاي فرهاد نصراصفهاني به 
شناسنامه شــماره 83 کدملي 1290295905 صادره اصفهان فرزند عباس در  4 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156.40متر مربع پالک شماره 
43 فرعی از 5اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 278 دفتر 615 امالک
54- رای شماره 25780-1395/09/28 هیأت اول آقاي حمیدرضا خدائي سوراني 
به شناسنامه شماره 100 کدملي 5499960275 صادره نجف آباد فرزند حسینعلي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 143.64 متر مربع پالک شماره   68  اصلی 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت رضا زارع 

بهرام آبادی
55- رای شــماره 21730-1395/08/12 هیأت ســوم خانم نجیمه مرتضوی   به 
شناسنامه شماره 112  کدملي 1289207909 صادره اصفهان فرزند نصراله سه 
دانگ از ششدانگ یک باب  مغازه به مساحت  34.20 مترمربع از پالک شماره  62 
فرعی از 12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه 353 دفتر 509 امالک
56- رای شماره 21729-1395/08/12 هیأت ســوم آقای نصراله مرتضوی  به 
شناسنامه شماره 1  کدملي 1111325601 صادره فالورجان فرزند محمدحسین 
سه دانگ از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  34.20 مترمربع از پالک شماره  
62  فرعی از 12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 353 دفتر 509  امالک
57- رای شــماره 24604-1395/09/16 هیأت ســوم آقای رضــا میرزایی  به 
شناسنامه شــماره 330 کدملي 4171772427  صادره الیگودرز  فرزند محمدآقا 
سه دانگ از  ششدانگ به استثناي ثمینه اعیاني ان یک باب خانه به مساحت 137.5 
مترمربع از پالک شماره فرعی از 68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس تاجی و ورثه اش
58- رای شــماره 24620-1395/09/16 هیأت سوم خانم ســلطان ملیچیان   به 
شناسنامه شماره 1067 کدملي 6219369750  صادره فریدن فرزند محمدعلی سه 
دانگ از ششدانگ به استثناي بهاي ثمینه اعیاني ان یک باب خانه به مساحت  137.5 
مترمربع از پالک شماره فرعی از 68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباس تاجی و ورثه اش
59- رای شــماره 24164-1395/09/13 هیأت ســوم خانم ســمیه نــادری به 
شناسنامه شماره 4783 کدملي 1292200642 صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 154.60 مترمربع از پالک شماره   446 فرعی 
 از 25  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک

  رســمی فــوق از ســند شــماره 19295 مــورخ 93/8/19 دفترخانــه 371 
اصفهان

60- رای شــماره 24093-1395/09/13 هیأت سوم آقای محسن مردانشاهی به 
شناسنامه شماره 47 کدملي 1219307157 صادره گلپایگان فرزند محمدصادق      
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 68.60  مترمربع از پالک 
شماره فرعی از  68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حسین زارع بهرام آبادی
61- رای شماره 24049-1395/09/13 هیأت سوم خانم زهرا گماری به شناسنامه 
شماره363 کدملي 1218722525 صادره گلپایگان فرزند مجتبی  سه دانگ مشاع 
ازششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 68.60 مترمربع از پالک شماره فرعی از  
68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسین زارع بهرام آبادی
62- رای شــماره 24115-1395/09/13 هیأت ســوم آقای حســین احمدی  به 
شناســنامه شــماره 116 کدملي 1289924384  صادره اصفهــان  فرزند رضا  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  132.50 مترمربع از پالک شماره  870   فرعی از 
19  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

فوق       ازموردثبت صفحه  65 دفتر  83 امالک
63- رای شــماره 24152-1395/09/13 هیــأت ســوم خانم ثریا پــور بختیار 
وردنجانی   به شناسنامه شــماره 1413 کدملي 6339432921 صادره شهرکرد 
فرزند سهراب خان ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133.26 مترمربع از پالک 
شماره فرعی از  68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی صدیقه نهاوندی
64- رای شــماره 24168-1395/09/13 هیــأت ســوم آقای احمــد هژبری به 
شناسنامه شماره 34 کدملي 5499545911  صادره تیران و کرون فرزند اسداله  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 77.47مترمربع از پالک شماره فرعی از 28 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

ابراهیم جمشیدی فارانی
65- رای شــماره 24407-1395/09/15 هیأت ســوم آقای مصطفی کوشکیان 
اصفهانی به شناسنامه شماره 692 کدملي 1285629418 صادره اصفهان فرزند 
علی ششدانگ یک باب خانه به مساحت  158.54 مترمربع از پالک شماره  فرعی از 
68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

رمضان زارع ازموردثبت صفحه 90 دفتر 48 امالک
66- رای شــماره 24159-1395/09/13 هیــأت ســوم آقــای منوچهر نصری 
نصرآبادی  به شناسنامه شــماره 11410 کدملي  0030113962 صادره تهران 
فرزند رضا ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174.50 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی حسن صلواتی
67- رای شــماره 24833-1395/09/17 هیأت ســوم آقای علــی اکبر بزگان  به 
شناسنامه شماره  296 کدملي 4723509038  صادره عراق  فرزند تقی   ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 151.20 مترمربع از پالک شماره فرعی از 67  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  از سند 

شماره 92439 مورخ 52/12/14 دفترخانه 2 اصفهان
68- رای شماره 21770-1395/08/12 هیأت سوم آقاي  اکبر مزروعی سبدانی   
به شناســنامه شــماره 58  کدملي 1290257851  صادره اصفهان فرزند محمد  
ششدانگ یک قطعه زمین محصور شده با ســاختمان احداثی در آن  به مساحت 
141.76  مترمربع از پالک شــماره  فرعی از 32 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی ازسندشماره 49608 مورخ  50/6/30 

دفترخانه 29 اصفهان
69- رای شــماره 24658-1395/09/16 هیأت ســوم آقای صمد شیرانی اورک   
به شناســنامه شــماره 452 کدملي 1284742385 صادره اصفهان فرزند غالم  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  168.85 مترمربع از پالک شماره  3178  فرعی 
از 18  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه  282 دفتر  433 امالک
70- رای شــماره 24410-1395/09/15 هیأت ســوم آقای وحید الماســی زاده  
به شناسنامه شــماره 284 کدملي  4529833127 صادره ایالم فرزند محمدنبی  

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 229.00 مترمربع از پالک شماره  219 فرعی از  
9  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق  ازموردثبت صفحه   577 دفتر 459 امالک
71- ای شــماره 24167-1395/09/13 هیأت ســوم خانم شــهین نوربخش  به 
شناســنامه شــماره 1261 کدملي 1283964864 صادره اصفهان فرزند حسن 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 89.68 مترمربع از پالک شماره فرعی از32 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

رمضان مزروعی سبدانی
72- رای شماره 25169-1395/09/21 هیأت دوم خانم عزت رضائي برزاني به 
شناسنامه شماره 2744 کدملي 1282987143 صادره اصفهان  فرزند علي محمد 
در  سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  228.86 متر مربع 
پالک شماره 84 و 85 فرعی از 27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت ربابه رضائی برزانی
73- رای شــماره 25170-1395/09/21 هیــأت دوم  آقــاي بمانعلي رضائي به 
شناسنامه شــماره 124 کدملي 1289892008 صادره اصفهان  فرزند رضا در  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  228.86 متر مربع پالک 
شماره 84 و 85 فرعی از 27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت ربابه رضائی برزانی
74- رای شــماره 24761-1395/09/17 هیــأت دوم آقــاي احمــد رحماني به 
شناسنامه شــماره 785 کدملي 2293663949 صادره شــیراز فرزند محمد در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 130.91متر مربع پالک شماره 67   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت رضا رجبی 

عاشق آبادی
75- رای شــماره 24758-1395/09/17 هیــأت دوم آقاي مصطفي ســیمي به 
شناسنامه شــماره 1078 کدملي 1286520010 صادره اصفهان  فرزند غفار در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 135متر مربع پالک شماره  28  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 368 و 371 

دفتر 504 امالک از مالکیت محمد رضایی
76- رای شماره 25184-1395/09/21 هیأت دوم آقاي حجت سرلک به شناسنامه 
شــماره 16 کدملي 4172606547 صادره الیگودرز  فرزند حسین در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 105.83متر مربع پالک شماره 68   اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســنعلی زارع بهرام 

آبادی
77- رای شــماره 24802-1395/09/17 هیــأت دوم آقاي احمــد جانقربان به 
شناسنامه شــماره 32 کدملي 5129804740 صادره سمیرم سفلی فرزند عباس 
در 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت 277 متر مربع پالک 
شــماره  76فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 578 الی 584 دفتر 615
78- رای شــماره 24803-1395/09/17 هیــأت دوم آقاي صــادق جانقربان به 
شناسنامه شماره 752 کدملي 5129447107 صادره دهاقان فرزند عباس در دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت 277 متر مربع پالک شماره  
76فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 578 الی 584 دفتر 615
79- رای شــماره 24837-1395/09/17 هیــأت دوم آقــاي ابــوذر غالمــي 
ورنامخواستي به شناسنامه شماره 947 کدملي 1171352859 صادره  اصفهان 
فرزند داود در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 167.40متر مربع پالک 
شــماره  45فرعی از 3   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 318 دفتر 462 امالک
80- رای شــماره 24836-1395/09/17 هیــأت دوم آقــاي اصغــر نیک جو به 
شناسنامه شــماره 255 کدملي 1290061637 صادره اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 163متر مربع پالک شماره  437فرعی از 
19   اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 

احمد حریری
81- رای شــماره 26304-1395/10/04 هیأت دوم آقاي جــواد بقال پور رناني 
به شناســنامه شــماره 1229 کدملي 1290477639 صادره خمینی شهر  فرزند 
حسینعلي در  ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 180.40متر مربع پالک 
 شــماره 727 فرعی از 18اصلی واقــع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
89  دفترخانــه  /11  غــرب اصفهــان از ســند شــماره 52147 مــورخ 2/

112 اصفهان
82- رای شماره 25292-1395/09/22 هیأت دوم آقاي سیدنوراله سیدفتاحي به 
شناسنامه شماره 101 کدملي 5759633627 صادره  فریدن  فرزند سیدباقر در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  126.70  متر مربع پالک شماره  67   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت امیر هوشنگ 

مختاری تهرانی
83- رای شماره 25258-1395/09/22 هیأت دوم خانم افسانه شیراني بیدآبادي 
به شناسنامه شماره 771 کدملي 1285792092 صادره اصفهان فرزند هوشنگ 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  122.10    متر مربع پالک شماره   28   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس 

رضایی کوجانی
84- رای شــماره 24753-1395/09/16 هیأت دوم  آقاي  جعفر حاجیان زهراني 
به شناسنامه شــماره 21 کدملي 1290193762 صادره اصفهان فرزند مهدي در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 114.50متر مربع پالک شماره  219فرعی 
از 6   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 434 و 348 دفاتر 849 و 355 امالک
85- رای شــماره 24752-1395/09/16 هیــأت دوم آقــاي اکبــر باقرصاد به 
شناسنامه شــماره 150 کدملي 1290337357 صادره  خمینی شهر فرزند محمد 
علي در ششدانگ یک باب ساختمان کارگاه به مســاحت 218.97 متر مربع پالک 
شماره  1534 فرعی از  18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 194 دفتر 764 امالک
86- رای شماره 25543-1395/09/24 هیأت دوم آقاي مهدي عباسي ولداني به 
شناسنامه شماره 41091 کدملي 1282339184 صادره اصفهان  فرزند عبداله در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   192   متر مربع پالک شماره  557  فرعی 
از 36   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

جهان رضائی برزانی و رضا رضائی
87- رای شــماره 25544-1395/09/24 هیــأت دوم آقاي رســول عباســي به 
شناسنامه شماره 1097 کدملي 1287995306 صادره اصفهان  فرزند عبداله در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  205 متر مربع پالک شماره  557  فرعی 
از 36   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

جهان رضائی برزانی و رضا رضائی
88- رای شــماره 25545-1395/09/24 هیــأت دوم آقــاي پرویز دانشــور به 
شناســنامه شــماره 73 کدملي 1290086915 صادره اصفهان فرزند رمضان 
در  ششدانگ یک باب ساختمان مغازه به مســاحت   130   متر مربع پالک شماره 
 2666   فرعــی از 18   اصلــی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب

  اصفهــان بموجــب ســند شــماره 71996 مــورخ 92/11/16 دفترخانــه 
112 اصفهان

89- رای شماره 26297-1395/10/04 هیأت دوم خانم زهرا رضائي برزاني به 
شناسنامه شماره 131 کدملي 1290464723 صادره خمیني شهر فرزند حسین 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 174.77 متر مربع پالک شماره 803 
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 129و 277 دفتر 895 و 287 امالک
90- رای شماره 26305-1395/10/05 هیأت دوم خانم مریم نادري درباغشاهي 
به شناســنامه شــماره 17 کدملــي 1290580324 صادره خمینی شــهر  فرزند 
عزیزاله در  سه دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 152 متر 
مربع پالک شــماره  28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان از مالکیت غالمرضا خدادادی مورد ثبت صفحــه 268 الی 271 دفتر 54 

امالک
91- رای شماره 26306-1395/10/05 هیأت دوم  آقاي ناصر سلیماني کوجاني 
به شناسنامه شــماره 1335 کدملي 1283386259 صادره اصفهان فرزند محمد 
علي در سه دانگ مشــاع از   ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 152 متر 
مربع پالک شــماره  28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان از مالکیت غالمرضا خدادادی مورد ثبت صفحــه 268 الی 271 دفتر 54 

امالک
92- رای شــماره 26308-1395/10/05 هیأت دوم آقاي  محمد طوسي زاده به 
شناسنامه شماره 3311 کدملي 1285937457 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي 
در  سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان کارگاه به مساحت 177.63 متر 
مربع پالک شــماره 431 فرعی از27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت شکراله شهبازی دستجردی  مورد ثبت صفحه 211 

و 155 دفتر 171 و 494 امالک
93- رای شــماره 26307-1395/10/05 هیأت دوم خانم شــبنم مشــکالني به 
شناسنامه شماره 829 کدملي 1290690601 صادره اصفهان  فرزند شعبان در  
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ســاختمان کارگاه به مساحت 177.63 متر 
مربع پالک شــماره 431 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت شکراله شهبازی دستجردی  مورد ثبت صفحه 211 

و 155 دفتر 171 و 494 امالک
ادامه در صفحه 8
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94- رای شــماره 24329-1395/09/15 هیأت دوم خانم اعظم السادات سجادي 
به شناســنامه شــماره 784 كدملي 1286498996 صادره اصفهان فرزند محمد 
علي در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 107.46 متر مربع پالک شماره  
 7598فرعی از 26   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 مورد ثبــت صفحــات 53 و 56 و 59 و 41 دفتــر 505 و صفحــه 584 دفتر 851 

امالک
95- رای شــماره 24755-1395/09/17 هیــأت دوم خانم مــژگان پویندپور به 
شناســنامه شــماره 938 كدملي 1754198295 صــادره اهواز فرزنــد اكبر در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 167متر مربع پالک شماره  2493فرعی 
از 18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره از 

سهم االرث علی خلیلی
96- رای شــماره 26284-1395/10/04 هیأت دوم خانم مینا سهرابي بارده به 
شناسنامه شماره 3112 كدملي 4620819298 صادره شهر كرد فرزند مرتضی 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 138.40متر مربع پالک شماره 595 
فرعی از 25اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 452 دفتر 196 امالک
97- رای شــماره 25365-1395/09/23 هیــأت دوم  آقــاي عبــاس علیجانــي 
به شناســنامه شــماره 10096 كدملي 1283210304 صــادره اصفهان فرزند 
محمدحسین در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  221.82    متر مربع پالک 
شماره  2870  فرعی از 18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 521 دفتر 463 امالک
98- رای شماره 25351-1395/09/23 هیأت دوم  آقاي اكبر شفیعي به شناسنامه 
شماره 40 كدملي 1091855951 صادره نجف آباد فرزند عبدالحسین در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت   117   متر مربع پالک شــماره  3406  فرعی از 18   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  مورد ثبت صفحه 

415 دفتر 374 امالک  
99- رای شماره 25347-1395/09/23 هیأت دوم  آقاي محمد نعیم به شناسنامه 
شماره 941 كدملي 1284593053 صادره اصفهان فرزند علیرضا در  ششدانگ 
یک باب ساختمان مغازه به مساحت   30   متر مربع پالک شماره 13   فرعی از 68   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

150 دفتر 796 امالک
100- رای شماره 25320-1395/09/23 هیأت دوم خانم خدیجه صادقي علویجه 
به شناســنامه شــماره 5310 كدملي 1090510179 صادره نجــف آباد  فرزند 
ابراهیم در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 96متر مربع پالک شماره  67   
 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســن

 ابراهیمی
101- رای شــماره 24770-1395/09/17 هیأت دوم  آقاي حسین جبارزارع به 
شناسنامه شــماره 260 كدملي 1289540039 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 162 متر مربع پالک شماره  447فرعی 
از 26   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 245 دفتر 1118 امالک
102- رای شماره 24765-1395/09/17 هیأت دوم آقاي اصغر رحیم زاده رناني 
به شناسنامه شــماره 177 كدملي 1289850712 صادره اصفهان  فرزند علي در 
ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 25.10 متر مربع پالک شماره  417 فرعی 
 از 19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشــماره

 ســند 56365 مورخ 82/9/26 دفترخانه 91 اصفهان و سند شماره 26413 مورخ 
56/9/7 دفترخانه 95 اصفهان) مابقی بنام مالک باقــی ماند صفحه 67 دفتر 332 

امالک(
103- رای شماره 24769-1395/09/17 هیأت دوم آقاي اصغر رحیم زاده رناني 
به شناسنامه شــماره 177 كدملي 1289850712 صادره اصفهان فرزند علي در  
ششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت 36.40 متر مربع پالک شماره  417فرعی 
 از  19  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بشــماره 
ســند 56365 مورخ 82/9/26 دفترخانه 91 اصفهان و سند شماره 26413 مورخ 
56/9/7 دفترخانه 95 اصفهان) مابقی بنام مالک باقــی ماند صفحه 67 دفتر 332 

امالک(
104- رای شــماره 25306-1395/09/23 هیأت دوم آقاي رضــا جبارزارع به 
شناسنامه شــماره 14 كدملي 1285435591 صادره اصفهان فرزند اسمعیل در 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت   147.25   متر مربع پالک شماره 512   
فرعی از 26   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 299 دفتر 474 امالک
105- رای شــماره 24839-1395/09/17 هیأت دوم آقاي قربانعلي جمشیدیان 
به شناسنامه شماره 107 كدملي 6229833204 صادره  میمه فرزند عباسعلي در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  217.81 متر مربع پالک شماره  68   اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت صفحه 205 

دفتر 199 امالک از مالکیت حاج مهدی كریمی بهرام آبادی
106- رای شماره 25200-1395/09/21 هیأت دوم آقاي علیرضا سلیماني ارشد 
به شناســنامه شــماره 518 كدملي 1285974646 صادره اصفهان فرزند علي 
مراد در  سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 157.38 متر 
 مربع پالک شــماره  81 فرعی از 16   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
 ملک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 13369 مــورخ 83/8/12 دفترخانه 105 

اصفهان
107- رای شماره 25199-1395/09/21 هیأت دوم آقاي مرتضي سلیماني ارشد 
به شناســنامه شــماره 1537 كدملي 1285821149 صادره اصفهان فرزند علي 
 مراد در   سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 157.38متر 
مربع پالک شــماره  81 فرعی از 16   اصلــی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان بشــماره ســند 13369 مــورخ 83/8/12 دفترخانه 105 

اصفهان
108- رای شــماره 25144-1395/09/21 هیأت دوم   آقاي  حســینعلي حاتمي 
بلداجي به شناســنامه شــماره 72 كدملي 6299804505 صادره بروجن فرزند 
صفرعلي در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  166.49    متر مربع پالک 
شماره 554   فرعی از 40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 473 دفتر 98 از مالکیت محمد روهنده
109- رای شــماره 24130-1395/09/13 هیأت چهارم آقای یوســف رضوانی 
جزی  به شناسنامه شــماره 6349 كدملي 5110072965 صادره برخوار فرزند 
عبدالرحیم  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 154.40 مترمربع از پالک شماره  
فرعی از 32 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی صدیقه تمیزی
110- رای شماره 24132-1395/09/13 هیأت چهارم آقای نوروز علی مجتبایی 
به شناســنامه شــماره 215 كدملي 1290061238  صادره اصفهان فرزند علی  
ششدانگ یک باب دامداری به مســاحت 163.75 مترمربع از پالک شماره  2018 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی علی مجتبایی
111- رای شــماره 24308-1395/09/14 هیأت چهارم آقای مهدی خورسندی 
كوهانستانی به شناســنامه شــماره 28 كدملي 1289915792  صادره اصفهان 
فرزند قاسم  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  178.40مترمربع از پالک شماره 
361 فرعی از 14  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحه 11 دفتر 704  امالک
112- رای شماره 24303-1395/09/14 هیأت چهارم خانم فرحناز زارع زمانی 
به شناســنامه شــماره  519 كدملي  1819450491 صادره آبادان فرزند محمد 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  376.5 مترمربع از پالک شماره 2891 فرعی از 
25  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

فوق    ازموردثبت صفحه 433 و 289 دفتر 307 و 688  امالک
113- رای شــماره 23205-1395/09/02 هیأت چهارم خانم نفیسه صابری به 
شناسنامه شماره  50926 كدملي 1280398094 صادره اصفهان فرزند احمدرضا  
سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 273.50 مترمربع از پالک شماره 
357  فرعی از 6  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 425  دفتر 1080 امالک
114- رای شماره 23203-1395/09/02 هیأت چهارم آقای علیرضا میزبانی به 
شناسنامه شماره  1327 كدملي 1285756916  صادره اصفهان  فرزند حسین سه 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 273.50 مترمربع از پالک شماره 357 
فرعی از  6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ازموردثبت صفحه 22 دفتر 361 امالک
115- رای شــماره 15564-1395/09/30 هیأت چهارم آقاي حســین مانیان به 
شناســنامه شــماره 1115 كدملي 1283293498  صادره اصفهان  فرزند كاظم  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 159.34  مترمربع از پالک شماره  9 فرعی 
از34 اصلــی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی كاظم مانیان
116- رای شماره 25944-1395/09/30 هیأت چهارم آقاي سید رضا حسینی   به 
شناسنامه شماره 47 كدملي 1290144338 صادره خمینی شهر فرزند سیدباقر  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 126.38 مترمربع از پالک شماره  4140 فرعی 
از18   اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق  ازموردثبت صفحه 165 دفتر  646  امالک
117- رای شــماره 21843-1395/08/13 هیأت چهارم آقای محمدعلی محمدی 
كوجانی به شناسنامه شماره 882 كدملي 1283383381 صادره اصفهان فرزند 
یداله  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  283 مترمربع از پالک شماره فرعی از 

28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 
یداله محمدی

118- رای شماره 24256-1395/09/14 هیأت چهارم  آقای مقصود معصومی  به 
شناسنامه شماره  2846 كدملي 4030437222  صادره كبوترآهنگ  فرزند محمد   
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 91.02 مترمربع از پالک 
شماره فرعی از 67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی علی اصغر گلبان
119- رای شماره 24258-1395/09/14 هیأت چهارم  آقای جهانبخش علیدوستی  
به شناسنامه شماره 87  كدملي 4622457946 صادره شهركرد فرزند علی آقا  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 91.02 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از 67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی علی اصغر گلبان
120- رای شماره 21851-1395/08/13 هیأت چهارم آقای الیاس اكبری جوچی  
به شناسنامه شــماره 3 كدملي 1111643962 صادره فالورجان فرزند ابراهیم 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  192.08 مترمربع از پالک شماره 232 فرعی از 
27 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق از سند شماره 109458 مورخ 3/2/87 دفترخانه 9 اصفهان
121- رای شماره 21847-1395/08/13 هیأت چهارم خانم زهره تقیان دهاقانی 
به شناسنامه شماره  5235 كدملي 5129392337 صادره دهاقان فرزند ابوالقاسم  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146.30مترمربع از پالک شماره فرعی از  31  
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

محمد ابراهیمی
122- رای شماره 25923-1395/09/30 هیأت چهارم آقاي مهدی محمد شریفی 
رنانی  به شناســنامه شــماره  10983 كدملي 1283217023 صــادره اصفهان 
فرزند احمد   ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 123.50 مترمربــع از پالک 
 شــماره 176فرعی از  19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب

  اصفهان ازمالک رســمی حســن محمد شــریفی ازموردثبت صفحه 53 دفتر 78 
امالک

123- رای شماره 25939-1395/09/30 هیأت چهارم آقاي غالمحسین ابراهیم 
بابایی به شناسنامه شــماره 16463 كدملي 1140163477 صادره خمینی شهر  
فرزند مصطفی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120.91 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی سید ابوالقاسم اصفهانی
124- رای شــماره 25888-1395/09/30 هیأت چهارم خانم اكرم ابراهیم زاده 
به شناسنامه شــماره 990كدملي 1284889696 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 223.20 مترمربع از پالک شماره  239 فرعی از  
14 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ازموردثبت صفحه 269 دفتر  429 امالک
125- رای شماره 27248-1395/10/12 هیأت دوم آقاي عقیل بهرامي میرآبادي 
به شناسنامه شماره 484 كدملي 6219564431 صادره  فریدن فرزند محمدباقر 
در  ششدانگ یک باب ســاختمان  به مســاحت  67.00 مترمربع پالک شماره  67 
 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت حاج 

محمد بیات
126- رای شــماره 27283-1395/10/13 هیأت دوم آقاي غالمرضا یوســفیان 
داراني به شناسنامه شماره 6 كدملي 1159470367 صادره فریدن فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 135 مترمربع پالک شماره  28 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین محمدی 

كوجانی
127- رای شــماره 28014-1395/10/25 هیــأت دوم  آقــاي علي هاشــمي به 
شناســنامه شــماره 12 كدملي 1290057761 صادره اصفهان فرزند جعفر در 
ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 210/92  مترمربع پالک شماره 183  فرعی 
از  3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت 

صفحات 430 و 465 دفترهای 352 و 488  امالک
128- رای شماره 28007-1395/10/25 هیأت دوم آقاي محمد شیرچنگ نژاد به 
شناسنامه شماره 12731 كدملي 1292280298 صادره  اصفهان فرزند احمد در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 121/92  مترمربع پالک شماره 640  فرعی 
از  11 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 499 و 101 دفتر 387 و 1033
129- رای شــماره 27273-1395/10/13 هیأت دوم  آقاي حسن نصراصفهاني 
به شناسنامه شــماره 2101 كدملي 1283493403 صادره اصفهان فرزند محمد 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  248.92 مترمربع پالک شماره 336  
فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحه 368 دفتر 20 امالک
130- رای شــماره 27282-1395/10/13 هیــأت دوم آقاي رمضان ســي مني 
به شناســنامه شــماره 9 كدملي 1290112657 صادره اصفهان فرزند رحیم در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  148.87 مترمربع پالک شماره 300 فرعی 
از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 35 دفتر 939 امالک
131- رای شــماره 27191-1395/10/12 هیأت دوم آقاي سیدجمال احمدي به 
شناســنامه شــماره 5 كدملي 6219815815 صادره فریدن فرزند سیدكمال در  
ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 150.65 مترمربع پالک شماره 2514  
فرعی از 18 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت رضا علی جانی
132- رای شماره 27197-1395/10/12 هیأت دوم خانم نرگس علي كرد دهاقاني 
به شناسنامه شماره 238 كدملي 1818695936 صادره آبادان  فرزند شهریار در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 157.72 مترمربع پالک شماره  68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت غالمحســین 

كشاورز صفحه 205 دفتر 199 امالک
133- رای شــماره 28134-1395/10/25 هیــأت دوم  آقاي فرهــاد جوادي به 
شناسنامه شماره 1650 كدملي 1287869548 صادره اصفهان فرزند محمود در 
ششدانگ یک باب مغازه به استثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 22/80  مترمربع 
پالک شماره   68  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت رضا رضائی كوجانی
134- رای شــماره 28138-1395/10/25 هیأت دوم آقاي امــراهلل آقابابائي به 
شناسنامه شــماره 89 كدملي 1290177279 صادره اصفهان  فرزند رجبعلي در    
ششدانگ یک باب    مغازه به مساحت     38/37  مترمربع پالک شماره   3047   فرعي 
از  18  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند 

60487 مورخ 1391/4/12 دفترخانه 112 اصفهان
135- رای شــماره 28137-1395/10/25 هیأت دوم آقاي امــراهلل آقابابائي به 
شناسنامه شــماره 89 كدملي 1290177279 صادره اصفهان  فرزند رجبعلي در 
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت  24/44 مترمربع پالک شماره   3047   
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
ســند 60487 مورخ 1391/4/12 دفترخانه 112 اصفهان بنام متقاضی و ســهم 
 االرث متقاضی از ســند 4094 مورخ 1348/7/13 دفترخانه 91 اصفهان بنام پدر

 متقاضی
136- رای شماره 27331-1395/10/14 هیأت دوم خانم فروزان خودسیاني به 
شناسنامه شماره 2285 كدملي 1292175648 صادره اصفهان فرزند فتحعلي در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 109.20 مترمربع پالک شماره 113  فرعی 
از27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سهم االرث 

رسول مارانی فرزند سید یداله مارانی  طبق اظهارنامه
137- رای شماره 27412-1395/10/14 هیأت دوم خانم فاطمه حسیني بهارانچي 
به شناسنامه شماره 3 كدملي 1290193584 صادره  اصفهان فرزند سید مرتضي 
در    سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  177 مترمربع پالک 
شــماره  311 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 170 و 72 دفاتر 1063 و 623 امالک
138- رای شماره 27413-1395/10/14 هیأت دوم آقاي  سید حسین حسیني به 
شناسنامه شماره 56 كدملي 1290122881 صادره اصفهان  فرزند سیدرضا در 
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  177 مترمربع پالک 
شــماره  311 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 170 و 72 دفاتر 1063 و 623 امالک
139- رای شــماره 28140-1395/10/25 هیــأت دوم آقاي  محســن تیموري 
جروكاني به شناســنامه شــماره 1139 كدملي 1283059312 صادره اصفهان 
فرزند حسن در   ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   194   مترمربع پالک 
شــماره     44 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت رحیم تیموری جروكانی
140- رای شماره 27247-1395/10/12 هیأت دوم خانم فاطمه غدیري زهراني 
به شناسنامه شماره 20 كدملي 1289952817 صادره اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  280 مترمربع پالک شماره  55 فرعی از 
6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شماره 

63343 مورخ 42/7/28 دفترخانه 7 اصفهان
141- رای شماره 23418-1395/09/03 هیأت چهارم آقاي اصغر نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 6 كدملي 1290122385 صادره فرزند محمد علي در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 202.42 مترمربع پالک شماره325و1466 فرعي از5 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه تواما تشــکیل یکباب 

خانه میدهند كه در ص 125 دفتر 5 و ص 283 دفتر 491

142- رای شــماره 26220-1395/10/04 هیأت چهارم آقاي حمید شریعتی به 
شناسنامه شــماره 46235 كدملي  1280887931 صادره اصفهان فرزند حسین  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151.79 مترمربع از پالک شماره فرعی از 67 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

باقر غمخوار
143- رای شــماره 23259-1395/09/02 هیأت چهارم خانــم فریده خلیلیان به 
شناسنامه شــماره 1253 كدملي 5419008513 صادره مباركه فرزند محمد تقی 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 166.51 مترمربع از پالک شماره فرعی از 28 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

عباس قنبری ازموردثبت صفحه 268 الی 271 دفتر 54  امالک
144- رای شــماره 27487-1395/10/15 هیأت چهارم  آقــاي داراب بهرامي به 
شناسنامه شــماره 734 كدملي 6219513045 صادره بوئین و میاندشت فرزند 
رحیم در قسمتي از/ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 82/10 مترمربع پالک 
شــماره 255 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالک رسمی نصرت قدرجانی
145- رای شماره 28047-1395/10/25 هیأت چهارم خانم ایران مصلح بهارانچی 
به شناسنامه شــماره 3 كدملي 1290070954 صادره اصفهان فرزند محمدعلی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 234 مترمربع قسمتی از پالک شماره 158 فرعی 
از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه درصفحه 

209 دفتر 599 مالک می باشد
146- رای شــماره 28078-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي سعید اكبری صفی 
آبادی به شناسنامه شماره 24719 كدملي 1282715623 صادره اصفهان فرزند 
قاسمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 178.68 
مترمربع قسمتی از پالک شــماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فتح اله آقابابائی خوزانی
147- رای شــماره 28080-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي محمد اكبری صفی 
آبادی به شناسنامه شماره 26169 كدملي 1282729748 صادره اصفهان فرزند 
قاسمعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 178.68 
مترمربع قسمتی از پالک شــماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فتح اله آقابابائی خوزانی
148- رای شــماره 28072-1395/10/25 هیأت چهارم خانم صدیقه كرباسیان 
به شناسنامه شــماره 234 كدملي 1287813429 صادره اصفهان فرزند محمود 
نســبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 213.40 
مترمربع قسمتی از پالک شــماره 929 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان كه در صفحــه 505 و 508 دفتــر 916 مالک 

می باشد
149- رای شــماره 28073-1395/10/25 هیــأت چهارم آقــای عبداله صالحی 
جعفرآبادی به شناسنامه شــماره 5 كدملي 1142191109 صادره خمینی شهر 
فرزند حسین نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
213.40 مترمربع قسمتی از پالک شماره 929 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه در صفحه 505 و 508 دفتر 916 مالک 

می باشد
150 - رای شــماره 27696-1395/10/18 هیأت چهارم آقــاي منصور نصر به 
شناسنامه شــماره 16 كدملي 1290247315 صادره از اصفهان فرزند اصغر در 
سه دانگ ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 181.18 مترمربع پالک شماره 337 
فرعي از 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمي بتول نصر ازاداني در ص 498 دفتر 527
151- رای شــماره 27695-1395/10/18 هیأت چهارم خانم بتول نصري نصر 
ابادي به شناسنامه شماره 58 كدملي 1290481326 صادره از خمینی شهر فرزند 
محمد علي در سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181.18 مترمربع پالک 
شــماره 337 فرعي از 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان در ص 498 دفتر 527
152- رای شماره 27455-1395/10/15 هیأت چهارم آقاي محمود شاه سنائي 
به شناسنامه شــماره 19 كدملي 1290277265 صادره فرزند عباس در قسمتي 
از/ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 270/35 مترمربع پالک شماره 1 فرعي از 
 35 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان  در ص 66 

دفتر 584
153- رای شماره 26778-1395/10/08 هیأت چهارم آقاي اكبر كیقبادي لمجیري 
به شناسنامه شماره 518 كدملي 1283462249 صادره فرزند غالمعلی ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 272.91 مترمربع كه با قسمتي از پالک 335 و 339 فرعي 
از 40 اصلي تواما تشــکیل یکباب خانه را داده اســت واقع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره 58091 مورخ 51/12/15 دفتر 29 

اصفهان
154 رای شــماره 28545-1395/10/29 هیأت چهارم آقاي مهران شــنتیائی به 
شناسنامه شماره 536 كدملي 1817190377 صادره آبادان فرزند رضا ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 144 مترمربع قســمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه ازمالک رسمی حاج 

نادعلی كرمانی
155- رای شماره 28510-1395/10/29 هیأت چهارم آقاي سعید كاظمی زهرانی 
به شناسنامه شــماره 8 كدملي 1290180679 صادره خمینی شهر فرزند حسن 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 194.80 مترمربع قسمتی از پالک شماره 126 
فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه در 
صفحه 467 الی 479 دفتر 470 و صفحه 36 دفتر 89 مالک 2 سهم مشاع از 26 سهم 

ششدانگ می باشد
156- رای شــماره 28544-1395/10/29 هیأت چهارم خانم رعنا طادی بنی به 
شناسنامه شــماره 50 كدملي 4622948710 صادره شــهركرد فرزند عزت اله 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 134.45 مترمربع قسمتی از پالک شماره 145 
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مع 
الواسطه ازمالک رسمی عبداله مارانی فرزند نصراله موردثبت در صفحات 14 و 

17 دفتر 511 امالک
157- رای شــماره 28543-1395/10/29 هیأت چهارم آقاي داریوش پایمرد به 
شناسنامه شماره 1908 كدملي 1159368333 صادره فریدن فرزند عبدالصالح 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 103.86 مترمربع قســمتی از پالک شماره 45 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه ازمالک 

رسمی كاظم صفری رنانی
158- رای شــماره 28539-1395/10/29 هیــأت چهــارم خانم زهــره نادری 
درباغشاهی به شناسنامه شــماره 438 كدملي 1284602427 صادره اصفهان 
فرزند رحیم ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 185.20 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 710 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان كه به موجب سندشــماره 24552-95.4.15 دفتــر 371 مالک 1.58 قفیز 

مشاع از 44 قفیز و یک نی پالک 25.710 می باشد
159- رای شــماره 28529-1395/10/29 هیــأت چهارم  آقاي حســن مرادی 
رنانی به شناســنامه شــماره 332 كدملي 1290062404 صادره اصفهان فرزند 
احمد ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 60.06 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
376 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 مع الواســطه ازمالک رســمی مریم منجمی موردثبت در صفحــه 379 دفتر 434

 امالک
160- رای شــماره 26730-1395/10/08 هیأت چهارم آقای ســتار زمانی     به 
شناسنامه شماره 132  كدملي 1091841942   صادره نجف آباد   فرزند عبدالرحیم   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  98.25  مترمربع از پالک شماره فرعی از  28   
 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی

  كریــم رضایــی كوجانــی از مــورد ثبــت صفحــه   268 الــی 271 دفتــر 54 
 امالک

161- رای شماره 26731-1395/10/08 هیأت چهارم آقای محمد علی شاه سنائی 
گنیرانی     به شناسنامه شــماره 1555  كدملي 1284836614    صادره اصفهان   
فرزند ابوالقاسم   ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  184.50  مترمربع از پالک 
شماره فرعی از 35 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حاج محمود و احمد ترک الدانی
162- رای شــماره 26732-1395/10/08 هیأت چهارم  آقای صفر رحیمی     به 
شناســنامه شــماره 959  كدملي 1159078181   صادره فریــدن   فرزند كریم    
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 190.79مترمربع از پالک شماره  195 فرعی از  
40  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسین و اكبر رحیمی
163- رای شــماره 26261-1395/10/04 هیأت چهارم آقاي حســن قاســمی 
كوهانستانی   به شناسنامه شــماره  21 كدملي 1289875715 صادره اصفهان 
فرزند قاســم مقدار هجده و دو-سوم سهم مشاع از 36 ســهم ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 187.24مترمربع از پالک شماره 920 فرعی از14 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت 

صفحه  420 دفتر  258 امالک
164- رای شــماره 26239-1395/10/04 هیــأت چهــارم خانم بتول حســینی 
كوهانستانی   به شناسنامه شــماره  872 كدملي 1283397137 صادره اصفهان  
فرزند سید نعمت اله هفده ویک-سوم سهم مشــاع از 36 سهم ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 187.24 مترمربع از پالک شماره 920 فرعی از 14   اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ازموردثبت 

صفحه 378 دفتر 752  امالک

165- رای شــماره 28056-1395/10/25 هیأت چهارم خانم زهرا باباشــاهی 
كوهانستانی به شناسنامه شماره 6 كدملي 1290091927 صادره اصفهان فرزند 
محمود ششدانگ یکباب خانه به مساحت 112.95 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
318 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 كه به موجب ســند شــماره 24655-95.4.29 دفتر 371 اصفهان مالک یک قفیز

 می باشد
166- رای شــماره 27716-1395/10/19 هیــأت چهــارم آقای جعفر شــبان 
دستجردی    به شناسنامه شماره 3  كدملي 1290133093   صادره اصفهان  فرزند 
علی  چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 244.5 مترمربع از 
پالک شــماره346 و 347فرعی از 6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از مورد ثبت صفحه 29 دفتر 490 و صفحه 

474  دفتر 206  امالک
167- رای شــماره 27715-1395/10/19 هیــأت چهارم خانــم میمنت كاظمی 
زهرانی به شناسنامه شماره 24 كدملي 1290133301   صادره اصفهان   فرزند 
مرتضی  دو دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  244.5  مترمربع 
از پالک شــماره 346 و 347 فرعی از 6  اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق از مورد ثبــت صفحه 29  دفتر 490  

امالک
168- رای شــماره 27706-1395/10/18  هیأت چهارم خانم مریم مصلحي به 
شناسنامه شماره 21 كدملي 1290264767 صادره از اصفهان فرزند اكبر در سه 
دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 368 مترمربع پالک شماره 6836 
فرعي از 26 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان در 

صفحات 261و161 دفاتر 550و1013
169- رای شــماره 27705-1395/10/18 هیــأت چهارم آقاي ســعید فهامي به 
شناسنامه شماره 737 كدملي 1288753421 صادره از اصفهان فرزند عباسعلي 
در سه دانگ از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 368 مترمربع پالک شماره 
6836 فرعي از 26 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

در صفحات 261و161 دفتر 550و1013
170- رای شــماره 27704-1395/10/18 هیأت چهارم خانم مهري مستاجران 
گورتاني به شناسنامه شــماره 9 كدملي 1290480834 صادره از  خمینی شهر 
فرزند محمد در سه دانگ از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 181.03 مترمربع 
 قسمتی از پالک شــماره 337 فرعي از 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه

  ثبت ملک غــرب اصفهان از مالک رســمی بتــول نصر آزادانی كــه در ص 498 
دفتر 527

171- رای شــماره 27697-1395/10/18 هیأت چهارم آقاي محســن نصر به 
شناسنامه شماره 1 كدملي 1290233640 صادره از اصفهان فرزند اصغر در سه 
دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181.03 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
337 فرعي از 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی بتول نصر ازادانی در ص 498 دفتر 527
172- رای شــماره 28518-1395/10/29 هیأت چهارم آقاي محســن رضائی 
برزانی به شناسنامه شماره 4851 كدملي 1282797077 صادره اصفهان فرزند 
نعمت اله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 232 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
128 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به 

موجب صفحات 476 الی 491 و 331 دفاتر 721 و 516 دفتر امالک
173- رای شــماره 28513-1395/10/29 هیأت چهارم  آقاي ســعید مانیان به 
شناســنامه شــماره 65 كدملي 1290836361 صادره خمینی شهر فرزند كاظم 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 185.69 مترمربع قســمتی از پالک شماره 34 
اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه بابت ســهم 
االرث ازسندشماره 68918-49.9.19 دفتر 7 اصفهان به نام كاظم مانیان )پدرش( 

مالک گردید
174- رای شــماره 27979-1395/10/23 هیأت چهارم آقــاي  اصغر ابراهیمي 
ولداني به شناسنامه شماره 9207 كدملي 1283201399 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلي در ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 241.5 مترمربع پالک شماره 
786فرعي از16 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

در ص 590 دفتر 855
175- رای شــماره 26721-1395/10/08 هیــأت چهــارم خانم رقیــه باتقوا به 
شناســنامه شــماره 61 كدملي 6229832747 صادره میمه فرزند حسنعلی سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  178.5 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی كرم باباصفری
176- رای شــماره 26719-1395/10/08 هیأت چهارم آقاي حسین زمانیان به 
شناســنامه شــماره 86 كدملي 6229820961  صادره میمه  فرزند شکراله  سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  178.5 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی كرم بابا صفری
177- رای شماره 26273-1395/10/04 هیأت چهارم آقاي سید مهدی چاوشی 
به شناســنامه شــماره 44 كدملي 1290204918 صادره اصفهان فرزند ســید 
جعفر چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 232 مترمربع از 
پالک شــماره  142 فرعی از  38 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  ازموردثبت صفحــات 538 و 542 دفتر 624 

امالک
178- رای شماره 26276-1395/10/04 هیأت چهارم خانم فضه خاتون هارونی 
موجانی  به شناسنامه شــماره 2 كدملي 1290329710 صادره اصفهان  فرزند 
مصطفی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  232 مترمربع از 
پالک شــماره 142 فرعی از 38 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  ازموردثبت صفحــه 538 و 542 دفتر   624  

امالک
179- رای شــماره 26270-1395/10/04 هیــأت چهــارم آقاي علــی نصر به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1290197989 صادره اصفهان فرزند اكبر ششدانگ 
قسمتی از  یک باب خانه به مســاحت 0.93 مترمربع از پالک شماره 70 فرعی از 7  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان كه تواما با پالک 
7/867 تشکیل یکباب ساختمان را داده است ازمالک رسمی محمد نصر  ازموردثبت 

صفحه 538 دفتر 13 امالک
180- رای شــماره 26264-1395/10/04 هیأت چهارم خانــم زهرا رضایی به 
شناســنامه شــماره  60  كدملي 1290268487 صادره اصفهان  فرزند حســین  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 150.30   مترمربع از پالک شماره  فرعی از   
28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

ابراهیم رضایی كوجانی
181- رای شــماره 28125-1395/10/25 هیــأت اول خانــم عصمــت علینقي 
به شناســنامه شــماره 47835 كدملي 1280368659 صــادره  اصفهان فرزند 
غالمحسین در  ششدانگ یک باب خانه به  مســاحت   275   مترمربع پالک شماره   
138 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مورد  بموجب سند 12156 و 12157 مورخ 1386/7/1 دفترخانه 137 اصفهان  به 

استثنا بهای 3 هشتم و ربعیه اعیانی  كه در سند آنتقال آمده است
182- رای شماره 28164-1395/10/26 هیأت اول آقاي بهرام نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 53 كدملي 1290206848 صادره خمیني شهر فرزند مهدي 
در سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   118/53   مترمربع 
پالک شماره  558    فرعي از 25   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات 44 و 47 دفتر 741
183- رای شماره 28165-1395/10/26 هیأت اول خانم مریم نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 7 كدملي 1290418683 صادره خمیني شهر فرزند كریم در 
سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   118/53   مترمربع 
پالک شماره  558    فرعي از 25   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات 44 و 47 دفتر 741  
184- رای شــماره 28128-1395/10/25 هیأت اول آقاي فضل اله محمد زماني 
رناني به شناسنامه شماره 81 كدملي 1290447101 صادره اصفهان  فرزند محمد 
در  ششدانگ یک باب  خانه به مساحت   110   مترمربع پالک شماره   2873   فرعي 
از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

علی انصاری  مورد ثبت  صفحه 49 دفتر 63 امالک
185- رای شماره 28130-1395/10/25 هیأت اول آقاي اصغر صالحي موركاني 
به شناسنامه شــماره 2 كدملي 6209756166 صادره لنجان فرزند نعمت اله در 
ششدانگ یک باب  خانه به مســاحت 101/86 مترمربع پالک شماره    815  فرعي 
از  40  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت 

قمرخانم كیقبادی
186- رای شماره 28145-1395/10/26 هیأت اول آقاي اهلل كرم آقاخاني جونقاني 
به شناسنامه شــماره 225 كدملي 4679546921 صادره  فارسان فرزند علي در    
ششدانگ یک باب    خانه به مســاحت   91/60   مترمربع پالک شماره 698 و 699     
فرعي از 25   اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

سند 12079 مورخ 1383/3/31 دفترخانه 105 اصفهان
187- رای شماره 28146-1395/10/26 هیأت اول آقاي مسیح حسین شیرودي 
به شناسنامه شــماره 14 كدملي 2219494594 صادره تنکابن  فرزند حسینعلي 
در   ششــدانگ یک باب    خانه به مســاحت  146/31    مترمربع پالک شماره  67  
 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند حاج مهدی 
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ادامه در صفحه 9

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPERNo. 2090    | March  01  ,2017  |  16Pages 



9
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2090 |   چهار شنبه  11  اسفند 1395|   2   جمادی الثانی 1438

188- رای شــماره 28511-1395/10/29 هیــأت اول خانم اشــرف الســادات 
میرحســیني رناني به شناســنامه شــماره 112 كدملي 1290201201 صادره  
اصفهان فرزند سیداسداله ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 59 مترمربع پالک 
شــماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکیت ربابه بیداد ورنوسفادرانی
189- رای شماره 28224-1395/10/26 هیأت اول خانم هاجر یاري به شناسنامه 
شماره 1713 كدملي 1293143529 صادره  خمینی شهر فرزند ابوالقاسم در    سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت     172/50 مترمربع پالک شماره   
45  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 

فتح اله آقابابائی
190- رای شماره 28225-1395/10/26 هیأت اول آقاي محمد علي یاري رناني به 
شناسنامه شماره 1372 كدملي 1290834581 صادره خمیني شهر فرزند اصغر 
در  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب   خانه به مساحت 172/50 مترمربع پالک 
شــماره   45  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت فتح اله آقابابائی
191- رای شــماره 28262-1395/10/27 هیأت اول آقاي رضا عابدي رناني به 
شناسنامه شماره 31 كدملي 1289814661 صادره  اصفهان فرزند ابوالحسن در  
چهار  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت  307/33    مترمربع پالک 
شماره    734  فرعي از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت  صفحه 363 دفتر 80 امالک
192- رای شماره 28263-1395/10/27 هیأت اول خانم فاطمه شریفي رناني به 
شناسنامه شــماره 101 كدملي 1290012504 صادره اصفهان فرزند حسین در 
دو  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت  307/33    مترمربع پالک 
شماره    734  فرعي از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت  صفحه  206 دفتر 977  امالک
193- رای شــماره 28316-1395/10/27 هیأت اول آقاي ولي اله رجبي رستمي 
به شناسنامه شماره 1 كدملي 1249625440 صادره نائین فرزند حبیب اله در  دو 
دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب   خانه    به مســاحت   182/20   مترمربع پالک 
شــماره    68 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت عبدالحسین زارع بهرام آبادی
194- رای شــماره 28315-1395/10/27 هیأت اول خانم صغري حسین پور به 
شناسنامه شماره 1488 كدملي 1819322777 صادره آبادان فرزند احمدعلي در  
دو دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه    به مساحت   182/20   مترمربع پالک 
شــماره    68 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت عبدالحسین زارع بهرام آبادی
195- رای شــماره 28314-1395/10/27 هیأت اول خانم اكرم طاهري محمود 
آبادي به شناسنامه شماره 1386 كدملي 5110260028 صادره خورزوق فرزند 
تقي در دو دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه    به مساحت   182/20   مترمربع 
پالک شماره    68 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت عبدالحسین زارع بهرام آبادی
196- رای شــماره 28311-1395/10/27 هیأت اول آقاي ســید علي حســیني 
به شناســنامه شــماره 235 كدملي 1289940071 صادره اصفهان فرزند سید 
ابوالقاسم در سه دانگ مشاع از دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب    خانه به مساحت   
278   مترمربع پالک شــماره  1299/2    فرعي از 18   اصلي )  تبدیل به 18/7282 
( واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان مورد ثبت      صفحه 

100  دفتر 423 امالک
197- رای شــماره 28312-1395/10/27 هیأت اول خانم ربابه بیگم حسیني به 
شناسنامه شماره 183 كدملي 1290060916 صادره اصفهان فرزند سید محمد 
علي در یک و نیم دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  278  مترمربع 
پالک شماره  1299/2 فرعي از 18  اصلي )  تبدیل به 18/7282 ( واقع در اصفهان 
 بخش  14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت      صفحــه 100  دفتر 423 

امالک
198- رای شماره 28313-1395/10/27 هیأت اول خانم اعظم السادات حسیني 
رناني به شناسنامه شماره 614 كدملي 1290589836 صادره اصفهان فرزند سید 
مرتضي در یک و نیم دانگ مشــاع از   ششــدانگ یک باب    خانه به مساحت   278   
مترمربع پالک شماره  1299/2  فرعي از 18   اصلي )  تبدیل به 18/7282 ( واقع در 
اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت      صفحه 100  دفتر 

423 امالک
199- رای شماره 28152-1395/10/26 هیأت اول خانم زهرا فنائیان به شناسنامه 
شــماره 2766 كدملي 1285931998 صادره  اصفهان فرزند قاسم در  ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت   150/48   مترمربع پالک شــماره     67 اصلي واقع در 
اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  از مالکیت علی اكبریان  تفاقی 

فرزند حسین
200- رای شماره 28204-1395/10/26 هیأت اول آقاي نصراله سلطاني رناني 
به شناسنامه شماره 9200 كدملي 1283201321 صادره اصفهان  فرزند تقي در  
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب   خانه   به مساحت   222/88   مترمربع پالک 
شماره  734    فرعي از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 245 و 581 دفتر 1098 امالک
201- رای شماره 28203-1395/10/26 هیأت اول آقاي كریم باباصفري رناني 
به شناسنامه شماره 9791 كدملي 1283207230 صادره  اصفهان فرزند اسمعیل 
در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت   222/88   مترمربع پالک 
شماره  734    فرعي از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 245 و 581 دفتر 1098 امالک
202- رای شــماره 28124-1395/10/25 هیأت اول آقاي حسن هنرمند عاشق 
آبادي به شناسنامه شماره 4 كدملي 1290001553 صادره اصفهان  فرزند حاجي 
آقا در    ششــدانگ یک باب   خانه   به مســاحت   260/20   مترمربع پالک شماره   
66   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان  از مالکیت 

غالمحسین شفیعی در صفحه 518 دفتر 923 امالک
203- رای شــماره 28121-1395/10/25 هیــأت اول خانــم ام لیلــي برزگر به 
شناســنامه شــماره 1650 كدملي 3990413228 صادره رزن فرزند محســن 
ششدانگ یک باب   خانه به مســاحت  109/50  مترمربع پالک شماره  67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت سلمان شفیعی 

عاشق آبادی
204- رای شماره 27935-1395/10/23 هیأت اول آقاي امید تسلیمي به شناسنامه 
شماره 5101 كدملي 1293088171 صادره اصفهان  فرزند محمد ششدانگ یک 
باب   ساختمان   به مساحت   96/81  مترمربع پالک شــماره    68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت غالمرضا محبی از سند 

ثبت در صفحه 37 دفتر 298 امالک
205- رای شــماره 27995-1395/10/23 هیــأت اول خانــم عــزت حمصي به 
شناســنامه شــماره 466 كدملي 1285490479 صــادره اصفهــان فرزند علي 
 ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  228    مترمربع پالک شماره   65   اصلي واقع در 
 اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت رضوان

 پوالدخان
206- ای شماره 28495-1395/10/28 هیأت اول آقاي بهروز تقیان بهرام آبادي 
به شناسنامه شماره 554 كدملي 1283022524 صادره اصفهان فرزند رجبعلي در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 182.40 مترمربع پالک شماره 68  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس تقیان مورد 

ثبت صفحه 205 دفتر 199 امالک
207- رای شماره 28494-1395/10/28 هیأت اول آقاي احمد تقیان بهرام آبادي 
به شناسنامه شماره 553 كدملي 1283022516 صادره اصفهان فرزند رجبعلي 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک شماره  68  اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس تقیان مورد 

ثبت صفحه 205 دفتر 199 امالک
208- رای شماره 28493-1395/10/28 هیأت اول آقاي رسول هاشمي جوزداني 
به شناسنامه شماره 1151 كدملي 1091198010 صادره اصفهان فرزند محمد در 
ششدانگ یک باب  ساختمان به مساحت 320.82 مترمربع پالک شماره 511 فرعی 
از 6 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 547 و 550 دفتر 823 امالک
209- رای شــماره 28492-1395/10/28 هیأت اول آقاي تقي شــاه ســنائي به 
شناسنامه شماره 605 كدملي 1283409100 صادره اصفهان  فرزند براتعلي در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 264.75 مترمربع پالک شماره 195فرعی 
از 21 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 392 دفتر 779 امالک
210- رای شــماره 28489-1395/10/28 هیــأت اول آقــاي منوچهــر مکبر به 
شناســنامه شــماره 2097 كدملي 1286640253 صادره اصفهان فرزند هادي 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 147.50 مترمربع پالک شماره  67 اصلی 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت ســید محمود 

حسینی
211- رای شــماره 28488-1395/10/28 هیأت اول آقاي فتح اله عباسي ولداني 
به شناسنامه شــماره 36 كدملي 1290006253 صادره اصفهان فرزند حسن در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 162.66 مترمربع پالک شماره 135 فرعی از 36 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

222 دفتر 568 امالک
212- رای شــماره 28485-1395/10/28 هیــأت اول آقــاي حســن مانیان به 
شناســنامه شــماره 663 كدملي 1283289989 صادره اصفهان فرزند حسین 

در  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 345.20 مترمربع پالک شماره  34 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سکینه بابایی 

سودانی
213- رای شــماره 28484-1395/10/28 هیــأت اول آقــاي حســن مانیان به 
شناسنامه شــماره 663 كدملي 1283289989 صادره اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 255.20 مترمربع پالک شماره  34 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشــماره سند 60125 مورخ 

33/3/24 دفترخانه    6  اصفهان
214- رای شــماره 28483-1395/10/28 هیــأت اول آقاي مجیــد مزروعي به 
شناسنامه شماره 42968 كدملي 1750420708 صادره  اهواز فرزند محمود در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 208 متر مربع پالک شماره   28 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رمضان توكلی 

كوجانی
215- رای شــماره 28468-1395/10/28 هیأت اول آقاي ســیدمحمدعلي درب 
امامیه به شناســنامه شــماره 72 كدملي 1291142347 صادره اصفهان  فرزند 
سیدحسین در  ششدانگ یک باب انبار به مساحت 400 مترمربع پالک شماره 31 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت محمد 

سلیمی بابوكانی
216- رای شماره 28457-1395/10/28 هیأت اول آقاي محمد علي جواني جوني 
به شناسنامه شماره 28 كدملي 1290127336 صادره اصفهان فرزند شعبانعلي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 202.10 مترمربع پالک شماره 566 فرعی 
از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 

15170 مورخ 93/9/6 دفترخانه 160 اصفهان
217- رای شــماره 28454-1395/10/28 هیــأت اول خانــم مریم شیاســي به 
شناســنامه شــماره 830 كدملي 1091236194 صادره  نجف آباد فرزند محمد 
در  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 149.5 مترمربع پالک شماره 364 فرعی 
از 14اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 286 دفتر 695 امالک
218- رای شماره 28729-1395/11/02 هیأت سوم خانم فاطمه مرادي رناني به 
شناسنامه شماره 679 كدملي 1290827656 صادره فرزند براتعلي در سه دانگ 
از  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 144.16 مترمربع پالک شماره 1000 فرعي 
از 17 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان كه با پالک 
17/1467 به مساحت 36.30 مترمربع مجموعا تشکیل یکباب خانه را میدهند  در 

ص 365 دفتر 979 امالک
219- رای شــماره 28728-1395/11/02 هیأت ســوم آقاي محسن كاظمي به 
شناسنامه شماره 709 كدملي 1290410917 صادره اصفهان فرزند احمد درسه 
دانگ از ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 144.16 مترمربع پالک شماره 1000 
فرعي از 17 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه با 
پالک 17/1467 به مساحت 36.30 مترمربع مجموعا تشکیل یکباب خانه را میدهند  

در ص 368 دفتر 979 امالک
220- رای شــماره 25876-1395/09/30 هیأت ســوم آقاي اكبر شریفی نسب  
به شناسنامه شــماره 45 كدملي  1289866406 صادره اصفهان  فرزند صادق  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 219 مترمربع از پالک شماره 282 فرعی از 14 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق 

ازموردثبت صفحه  400 دفتر  343 امالک
221- رای شــماره 19074-1395/07/15 هیأت ســوم خانم عــزت دهقان   به 
شناســنامه شــماره  41885  كدملي  2370421411   صــادره  كازرون فرزند  
مصطفی ششــدانگ یک باب خانه   به مســاحت  84.36 مترمربع از پالک شماره 
فرعی از  28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  محمد مارانی
222- رای شــماره 27728-1395/10/19 هیــأت ســوم آقــای عبدالرضا عالم 
چهره فرد  به شناســنامه شــماره 1321 كدملي 2297315023 صادره شــیراز 
فرزند غالمحســین   ششــدانگ یک باب مغازه بــه مســاحت 26.30 مترمربع از 
 پالک شــماره3746 فرعی از68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهــان ازمالک رســمی فــوق  از مورد ثبــت صفحــه  155 دفتر 1044  

امالک
223- رای شــماره 27321-1395/10/13 هیــأت ســوم آقاي محمد ســبزعلی 
خیرآبادی به شناسنامه شماره 13   كدملي 1091813991  صادره نجف آباد  فرزند 
محمود  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 329.56  مترمربع از پالک شماره  248  
فرعی از 40   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی عباس كیقبادی ازموردثبت صفحه  206 دفتر  182 امالک
224- رای شــماره 27320-1395/10/13 هیــأت ســوم آقاي محمد ســبزعلی 
خیرآبادی  به شناســنامه شــماره 13  كدملي 1091813991   صادره نجف آباد  
فرزند محمود  ششدانگ یک باب خانه          به مساحت 139.88       مترمربع از پالک 
شماره   397   فرعی از   40   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی حسن صفانور
225- رای شماره 27324-1395/10/13 هیأت سوم آقاي علی هاشمی ده چی  به 
شناسنامه شماره 19547 كدملي 1292348909  صادره اصفهان  فرزند فتح اله  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  222.81  مترمربع از پالک شماره  656 فرعی از  
14 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ازموردثبت صفحه  161 دفتر  1093 امالک
226- رای شماره 27256-1395/10/13 هیأت ســوم آقاي غالمرضا مظاهری 
كوهانســتانی   بــه شناســنامه شــماره 1655 كدملــي 1284714136 صادره 
اصفهان فرزند عباسعلی  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  224.10 مترمربع 
 از پالک شــماره572 فرعی از 14 اصلــی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت

  ملک غــرب اصفهان ازمالک رســمی فــوق ازموردثبت صفحــه 156 دفتر 646  
امالک

227- رای شــماره 29336-1395/11/06 هیأت دوم آقاي رضا قانعیان سبداني 
به شناسنامه شماره 8 كدملي 1290242208 صادره اصفهان فرزند براتعلي در  
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  232/70    مترمربع پالک شماره  28  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت براتعلی 

قانعیان سبدانی
228- رای شــماره 25859-1395/09/30 هیأت ســوم خانم اشــرف دارانی به 
شناسنامه شماره 1 كدملي  4911095059  صادره شهریار فرزند علی ششدانگ 
یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مســاحت  56.65 مترمربع از پالک شماره 
341 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فاطمه طاهری
229- رای شماره 27596-1395/10/16 هیأت سوم آقاي  كمال حقایق اصفهاني 
به شناسنامه شــماره 1148 كدملي 1284639770 صادره اصفهان فرزند اصغر 
درششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 122/78 مترمربع پالک 
شماره 81و82 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان
230- رای شــماره 27618-1395/10/18 هیأت ســوم آقاي حسن عسگري به 
شناسنامه شــماره 171 كدملي 1290269599 صادره از اصفهان فرزند براتعلي 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144.35 مترمربع پالک شماره 3117 فرعي از 
18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي 

راضیه بیگم اعتصامي
231- رای شماره 27622-1395/10/18 هیأت سوم آقاي ابوالقاسم اكبري رناني 
به شناسنامه شماره 22 كدملي 1285403411 صادره از اصفهان فرزند رحیم در 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30.13 مترمربع پالک شماره 784  فرعي از 26 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمي 

ابوالقاسم اشتري در ص 337 دفتر 83
232- رای شماره 27524-1395/10/15 هیأت سوم  آقاي غالمحسین نکوبهر به 
شناسنامه شماره 997 كدملي 1285525469 صادره از اصفهان فرزند حسن در 
4.5 دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91/80 مترمربع پالک شماره 1970 
فرعي از 26 اصلي مجزی شــده از 26/598 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان در ص 453 دفتر 350
233- رای شــماره 27523-1395/10/15 هیأت ســوم خانم عزت شیرواني به 
شناسنامه شــماره 1648 كدملي 1285620488 صادره از اصفهان فرزند محمد 
علي در 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 91/80 مترمربع پالک 
شماره 1970 فرعي از 26 اصلي مجزی شده از 26/598 واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در ص 453 دفتر 350
234- رای شــماره 27257-1395/10/13 هیأت ســوم آقاي مصطفی مهجوب 
مستهلکی به شناسنامه شــماره 39921 كدملي 1280287012 صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله ششدانگ یک باب خانه به مساحت 369.75 مترمربع از پالک شماره 
161 فرعی از 1 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 240 دفتر 530  امالک
235- رای شماره 28162-1395/10/26 هیأت ســوم خانم میترا سمیرمی پوده 
به شناسنامه شماره 26079 كدملي 1970263075 صادره مسجدسلیمان فرزند 
فتح اله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 127.57 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
219 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

كه مالک 4 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ پالک فوق است
236- رای شــماره 28113-1395/10/25 هیــأت ســوم آقاي محمــود قدیری 
قهدریجانی به شناسنامه شماره 46 كدملي 1111005311 صادره فالورجان فرزند 
حبیب اله نسبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 197.95 

مترمربع قسمتی از پالک شــماره 325 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه به موجب سند شماره 19290-86.5.24 دفتر 

58 اصفهان مالک می باشد
237- رای شــماره 28114-1395/10/25 هیأت ســوم  خانم عــزت زارعی به 
شناســنامه شــماره 1912 كدملي 1286085357 صادره اصفهان  فرزند احمد 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 197.95 مترمربع 
قسمتی از پالک شــماره 325 فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان كه به موجب ســند شــماره 50276-88.9.17 دفتر 108 

اصفهان مالک می باشد
238- رای شماره 28112-1395/10/25 هیأت سوم آقاي حسین آقائی بهارانچی 
به شناســنامه شــماره 33 كدملي 1290084327 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 393 مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 111 فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی زهره رضائی ازموردثبت صفحات 152 و 471 دفاتر 

405 و 505 امالک
239- رای شــماره 28111-1395/10/25 هیأت ســوم خانم زهــره رضائی به 
شناسنامه شماره 862 كدملي 1283009781 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 393 مترمربع قسمتی از 
 پالک شــماره 111 فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک

  غــرب اصفهــان كــه در صفحــات 152 و 471 دفاتــر 405 و 505 مالــک 
می باشد

240- رای شماره 28159-1395/10/26 هیأت سوم خانم مهری كیخسروكیانی 
به شناسنامه شماره 171 كدملي 1284557324 صادره اصفهان فرزند مرتضی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 239.50 مترمربع 
قسمتی از پالک شــماره 52 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان
241- رای شــماره 28157-1395/10/26 هیأت ســوم آقاي مصطفی نمازی به 
شناسنامه شماره 17 كدملي 1288593082 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 239.50 مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 52 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
242- رای شــماره 28107-1395/10/25 هیأت سوم آقاي رضا صباغ رنانی به 
شناسنامه شماره 219 كدملي 1290287597 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 239.18 مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 3800 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان كه در صفحه 178 دفتر 451 مالک می باشد
243- رای شماره 28109-1395/10/25 هیأت ســوم خانم زهره علی عسگری 
رنانی به شناســنامه شــماره 1131 كدملي 1290594988 صادره خمینی شهر 
فرزند نعمت اله نســبت به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
239.18 مترمربع قســمتی از پالک شــماره 3800 فرعی از 18 اصلــی واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه در صفحه 410 دفتر 952 مالک 

می باشد
244- رای شــماره 27645-1395/10/18 هیأت ســوم خانم طاهره خراســاني 
فردواني به شناسنامه شماره 4 كدملي 1290034117 صادره از اصفهان فرزند 
عباس در ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 123.64 مترمربع پالک شماره 784 
فرعي از 26 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمي ابوالقاسم اشتري در ص 337 دفتر 83
245- رای شــماره 27649-1395/10/18 هیأت ســوم خانم معصومه عزیزی 
انالوجه به شناسنامه شماره 1631 كدملي 5759178180 صادره چادگان فرزند 
غالمعلی در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 77/57 مترمربع پالک شماره 68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رســمي 

صدیقه نهاوندي-احمد بلورفروش
246- رای شماره 27603-1395/10/18 هیأت سوم آقای غالمعباس حیدری به 
شناسنامه شماره 26  كدملي 1159683352  صادره فریدن فرزند تقی ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 160   مترمربع از پالک شماره  32 فرعی از 27 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی علی ایروانی 

پور از مورد ثبت صفحه 196  دفتر 167  امالک
247- رای شــماره 27612-1395/10/18 هیأت ســوم  آقای عبــاس زارعی به 
شناســنامه شــماره 1390 كدملي 1286786002   صادره اصفهان   فرزند یداله   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 107.33 مترمربع از پالک شماره فرعی از 28  
اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

محمدباقر
248- رای شــماره 27676-1395/10/18 هیــأت ســوم آقــای محمد رســول 
شاه ســنایی گنیرانی به شناســنامه شــماره 25 كدملي 1290244618 صادره 
اصفهان  فرزند محمدعلی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 254.62 مترمربع 
 از پالک شــماره 190 فرعی از 21  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت

  ملــک غــرب اصفهــان از ســند شــماره 7678 مــورخ 90/8/4 دفترخانه 371 
اصفهان

249- رای شــماره 27543-1395/10/16 هیأت ســوم آقای كرمعلی احمدی  به 
شناسنامه شــماره 78  كدملي 6339661467  صادره شهركرد فرزند صفرعلی  
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  132.20  مترمربع از پالک شماره فرعی از 
67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

تقی نجاران
250- رای شــماره 24153-1395/09/13 هیأت ســوم آقای حســنعلی خیری 
كوهانستانی  به شناسنامه شماره 1532 كدملي  1284658538  صادره اصفهان 
فرزند زین العابدین  ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 158.70 مترمربع از 
 پالک شــماره  493 فرعی از  14 اصلی واقــع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت 
 ملک غــرب اصفهان ازمالک رســمی فوق از مــورد ثبت صفحــه 295 دفتر 371 

امالک
251- رای شماره 21612-1395/08/11 هیأت دوم آقاي غالمحسین بختیاري به 
شناسنامه شماره 7130 كدملي 1283180472 صادره اصفهان فرزند علي در 4 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   183/79   مترمربع پالک 
شماره   715   فرعي از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از سند 6622 مورخ 1350/9/15 دفترخانه 91 اصفهان
252- رای شــماره 21611-1395/08/11 هیأت دوم خانم افسانه علي عسگري 
رناني به شناسنامه شماره 1271342121 كدملي 1271342121 صادره اصفهان 
فرزند ســعید در یک دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   
183/79   مترمربع پالک شماره   715   فرعي از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش  
14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  سند 12845 مورخ 1391/8/20 دفتر 

91 اصفهان
253- رای شــماره 21613-1395/08/11 هیــأت دوم آقاي حســین بختیاري 
به شناســنامه شــماره 529 كدملي 1290375666 صادره  خمینی شــهر فرزند 
غالمحســین در یک دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   
183/79   مترمربع پالک شماره 715     فرعي از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14   حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت زهره محمد زمانی از ســند 12845 

مورخ 1391/8/20  دفتر 91  كسر گردد
254- رای شــماره 24110-1395/09/13 هیأت ســوم آقای كــوروش رحیمی 
منجزی  به شناســنامه شــماره 88 كدملي 1128932008 صادره فریدونشــهر 
فرزند رحیم سه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت187.14 مترمربع 
 از پالک شــماره   336 فرعی از 7  اصلــی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت

  ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فــوق ازموردثبت صفحــه  440 دفتر  855 
امالک

255- رای شــماره 24113-1395/09/13 هیأت ســوم آقای محســن رحیمی 
منجزی  به شناســنامه شــماره 131 كدملي 1128932441  صادره فریدونشهر 
 فرزند رحیم ســه دانگ ازششــدانگ یــک باب خانه بــه مســاحت 187.14 متر

مربع از پالک شــماره336 فرعــی از 7  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ازموردثبت صفحه  440  دفتر  885   

  امالک
256- رای شماره 29629-1395/11/10 هیأت دوم  آقاي  محمد رضا رضواني 
جزي به شناسنامه شماره 58177 كدملي 1281008257 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلي در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   150/96 
مترمربع پالک شماره  32   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت صدیقه تمیزی
257- رای شــماره 29628-1395/11/10 هیأت دوم  آقاي  عباسعلي رضواني 
جزي به شناسنامه شــماره 6681 كدملي 5110076332 صادره برخوار فرزند 
عبدالرحیم در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   150/96 
مترمربع پالک شماره  32   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت صدیقه تمیزی
258- رای شــماره 29337-1395/11/06 هیأت دوم خانم رضوان جمشیدیان 
 قلعه ســفیدي بــه شناســنامه شــماره 35740 كدملــي 1282284797 صادره 
اصفهــان فرزند علي در  ششــدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  215/70    
مترمربع پالک شــماره    2470  فرعي از  18  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت محمود منتظری هدیش ثبت    صفحه 102 

دفتر 63   
259- رای شــماره 29630-1395/11/10 هیأت دوم  آقاي  عباسعلي رضواني 

جزي به شناسنامه شماره 6681 كدملي 5110076332 صادره فرزند عبدالرحیم 
در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   72/53 مترمربع پالک شماره  32   
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت صدیقه 

تمیزی
260- رای شماره 30110-1395/11/17 هیأت دوم خانم زهرا نصري نصرابادی 
به شناسنامه شماره 415 كدملي 1289362432 صادره اصفهان فرزند حسین در 9 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   180/60   مترمربع 
پالک شماره 209    فرعي از 15   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات220 الی 229 دفتر 786 امالک
261- رای شماره 30111-1395/11/17 هیأت دوم  آقاي محسن نصر اصفهاني 
به شناسنامه شماره 33 كدملي 1286679133 صادره اصفهان فرزند هادي در  9 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   180/60   مترمربع 
پالک شماره 209    فرعي از 15   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات220 الی 229 دفتر 786 امالک
262- رای شماره 30112-1395/11/17 هیأت دوم آقاي سعید تاج میر ریاحي به 
شناسنامه شــماره 1564 كدملي 1283486490 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
در  18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   180/60   
مترمربع پالک شماره 209    فرعي از 15   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات220 الی 229 دفتر 786 امالک
263- رای شماره 30113-1395/11/17 هیأت دوم خانم سارا نجمي پور ناژواني 
به شناسنامه شماره 12732 كدملي 1282910930 صادره اصفهان فرزند حسین 
در  18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   180/60   
مترمربع پالک شماره 209    فرعي از 15   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات220 الی 229 دفتر 786 امالک
264- رای شــماره 30114-1395/11/17 هیــأت دوم خانــم الهــام نصري به 
شناسنامه شــماره 1324 كدملي 1141250330 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
در   9 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   180/60   
مترمربع پالک شماره 209    فرعي از 15   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات220 الی 229 دفتر 786 امالک
265- رای شــماره 30115-1395/11/17 هیــأت دوم آقــاي علیرضا عرفان به 
شناسنامه شماره 236 كدملي 1199247431 صادره شهرضا فرزند رمضانعلي 
در  9 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   180/60   
مترمربع پالک شماره 209    فرعي از 15   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحات220 الی 229 دفتر 786 امالک
266- رای شــماره 30106-1395/11/16 هیــأت دوم خانم عصمــت آقاعلیان 
دستجردي به شناســنامه شــماره 51 كدملي 6609755566 صادره  دولت آباد 
فرزند حسین در      ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   83/62   مترمربع 
پالک شماره  67  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت سید محمود حسینی
267- رای شــماره 30109-1395/11/16 هیأت دوم  آقاي  رمضان اســماعیلي 
شاهزاده علي اكبر به شناسنامه شماره 268 كدملي 1754066542 صادره اهواز 
فرزند اسفندیار در  ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت   
131/75  مترمربع پالک شــماره 32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد از مالکیت بتول و خانم آغا صالحی مازندرانی
268- رای شــماره 30108-1395/11/16 هیأت دوم خانم پرویــن دادخواه به 
شناسنامه شماره 78 كدملي 1288746830 صادره اصفهان فرزند رضا در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت   131/75  مترمربع پالک 
شماره 32   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

از مالکیت بتول و خانم آغا صالحی مازندرانی
269- رای شماره 28318-1395/10/27 هیأت دوم آقاي غالمرضا كابلي ولداني 
به شناسنامه شماره 1252 كدملي 1283509601 صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
در ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  232/5    مترمربع پالک شماره    560  
فرعي از 36   اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت قدیر علی ویالنی
270- رای شــماره 29359-1395/11/06 هیــأت دوم آقاي سیدرســول نبوي 
رناني به شناســنامه شــماره 21 كدملي 1290011702 صادره اصفهان فرزند 
سیدابوالقاسم در  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    94/65  مترمربع پالک 
شماره  2740    فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت محمود منتظری هدیش ثبت در صفحه 102 دفتر 63 امالک
271- رای شــماره 29430-1395/11/06 هیأت دوم آقاي محمدصادق عابدي 
به شناسنامه شماره 8 كدملي 1111122822 صادره فالورجان فرزند اسماعیل 
در  ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 288 مترمربع پالک شماره 66  اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان تأئید از سهم االرث محسن 

سلیمانی عاشق آبادی فرزند مهدی
272- رای شماره 30102-1395/11/16 هیأت دوم  آقاي احمد امیني آفاراني به 
شناسنامه شــماره 1570 كدملي 1283041731 صادره خمینی شهر  فرزند علي 
در  ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   174/62    مترمربع پالک شماره  
28  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت از 

مالکیت ابراهیم رضائی كوجانی
273- رای شماره 28365-1395/10/28 هیأت دوم آقاي عیدي محمد عبداللهي به 
شناسنامه شماره 61 كدملي 5759606581 صادره چادگان  فرزند عبدالصمد در    
ششدانگ یک باب    خانه به مســاحت   115/50   مترمربع پالک شماره   28  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت ســد رسول 

سجادی ثبت در صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالک
274- رای شماره 28322-1395/10/27 هیأت دوم خانم فاطمه كاظمي جروكاني 
به شناســنامه شــماره 26 كدملي 1290026793 صادره اصفهان فرزند باقر در   
ششدانگ یک باب   انباری به مساحت  221 مترمربع پالک شماره    44  اصلي واقع 

در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رجبعلی كاظمی
275- رای شماره 28321-1395/10/27 هیأت دوم خانم فاطمه كاظمي جروكاني 
به شناســنامه شــماره 26 كدملي 1290026793 صادره اصفهان فرزند باقر در   
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  348   مترمربع پالک شماره    44  اصلي 
 واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان از مالکیت رجبعلی

 كاظمی
276- رای شــماره 28317-1395/10/27 هیأت دوم آقاي ســید مجید مناني به 
شناســنامه شــماره 647 كدملي 1286859662 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 182/57 مترمربع پالک شماره 3541 
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 
 مالکیت قنبرعلی حیــدری متقاضی ثبت پس از اصــالح اظهارنامه از 6 قفیز به 10 

قفیز
277- رای شماره 28680-1395/10/30 هیأت دوم خانم مهین باباصفري رناني 
به شناسنامه شماره 10147 كدملي 1283210819 صادره اصفهان فرزند عبداله 
در   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  183    مترمربع پالک شماره  3221    
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت صدیقه سهرابی از مورد ثبت     117 دفتر 505
278- رای شماره 28674-1395/10/30 هیأت دوم  آقاي منصور جواني جوني 
به شناسنامه شــماره 2342 كدملي 1283048061 صادره اصفهان  فرزند محمد 
در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت  180/60    مترمربع پالک شماره   
511   فرعي از  25  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  
ســند 15371 مورخ 1363/5/20 دفتر 94 و ســند 119260 مورخ 1381/12/21 
دافترخانه 64 و ســند 112564 مورخ 1380/4/26 دفتر 64 اصفهان باستثناء یک 
چهارم منافع كه مادام الحیاه متعلق به خانم نرجس جوانی میباشــدو پس از فوت 

تابع عین خواهد بود
279- رای شــماره 27334-1395/10/14 هیأت دوم  آقــاي محمد نوروزي به 
شناسنامه شــماره 49 كدملي 4679650931 صادره فارسان فرزند علي باز سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  210 مترمربع پالک شماره   
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت  حاج 

مهدی كریمی بهرام آبادی
280- رای شماره 27333-1395/10/14 هیأت دوم آقاي خدامراد نوروزي چلچه 
به شناسنامه شماره 10 كدملي 4679496959 صادره فارسان فرزند حاجي آقا 
در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  210 مترمربع پالک 
شــماره   68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 

مالکیت  حاج مهدی كریمی بهرام آبادی
281- رای شــماره 28257-1395/10/27 هیأت اول آقاي سید مهدي میرافضلي 
به شناســنامه شــماره 637 كدملي 1159552002 صادره فریدن فرزند ســید 
حسینقلي در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 208  مترمربع 
پالک شماره   133   فرعي از  17  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان   از مالکیت علی محمد و ابوطالب و محمد اسماعیل همگی علیجانی 

طبق اظهار نامه
282- رای شــماره 28258-1395/10/27 هیأت اول آقاي سید احمد میرافضلي 
به شناســنامه شــماره 1768 كدملي 1091204276 صادره  نجــف آباد فرزند 
سید حسینقلي در سه دانگ مشاع از    ششــدانگ یک باب    خانه به مساحت   208   
مترمربع پالک شماره   133   فرعي از  17  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت علی محمد و ابوطالب و محمد اسماعیل همگی 

علیجانی طبق اظهار نامه
ادامه در صفحه 10
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283- رای شــماره 30603-1395/11/23 هیــأت اول آقــاي اصغــر نصري به 
شناسنامه شماره 52 كدملي 1290383881 صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم در   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 237.40 مترمربع پالک شماره 418  فرعی از15 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 

171 و 312 دفاتر  649 و 525  امالک
284- رای شــماره 30606-1395/11/23 هیأت اول خانم سكینه نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 3 كدملي 1289990840 صادره  اصفهان فرزند عبدالحسین 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140.26 مترمربع پالک شماره  635 فرعی 
از5 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  طبق  ســند 

امالک الكترونیک
285- رای شماره 31110-1395/11/28 هیأت اول آقاي رضا نیاوند به شناسنامه 
شماره 19507 كدملي 4722368449 صادره  كنســولی كربال فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 135.50 متر مربع پالک شماره 320 فرعی از 
7اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت حسین 

نصراصفهانی
286- رای شــماره 31123-1395/11/28 هیأت اول آقاي وحدت اله رستگار به 
شناسنامه شماره 9 كدملي 2411321430 صادره  آباده فرزند خالق در  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 170 متر مربع پالک شماره  28 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت یداله رضائی 

كوجانی
287- رای شــماره 31122-1395/11/28 هیأت اول خانم شــكوفه رستگار به 
شناسنامه شــماره 163 كدملي 2410788610 صادره آباده فرزند یداله در  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 170 متر مربع پالک شماره  28 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالكیت یداله 

رضائی كوجانی
288- رای شــماره 31155-1395/11/28 هیأت اول آقاي حبیب اله وزیري نژاد 
به شناسنامه شماره 546 كدملي 1198588322 صادره شهرضا فرزند بهادر در 
1.72 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  248 مترمربع پالک شماره  
631 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالكیت محمدعلی میرزاخانی
289- رای شــماره 31156-1395/11/28 هیــأت اول آقاي امیــر صالح جو به 
شناسنامه شماره 58 كدملي 2002561192 صادره دزفول فرزند علي محمد در 
1.72 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  248 مترمربع پالک شماره  
631 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالكیت محمدعلی میرزاخانی
290- رای شــماره 31154-1395/11/28 هیأت اول آقاي حمیدرضا جوهري به 
شناسنامه شماره 26 كدملي 1199816906 صادره شهرضا فرزند حیدر در  0.84 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  248 مترمربع پالک شماره  631 
فرعی از 25 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 

مالكیت محمدعلی میرزاخانی
291- رای شماره 31153-1395/11/28 هیأت اول آقاي محمد علي میرزا خاني 
به شناسنامه شماره 284 كدملي 1209432961 صادره سمیرم  فرزند بهادر در  
1.72 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت  248 مترمربع پالک شماره  
631 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

بشماره سند 4719 مورخ 89/11/16 دفترخانه 371 اصفهان
292- رای شــماره 31071-1395/11/28 هیــأت اول  آقاي گودرز رســولي به 
شناسنامه شــماره 1095 كدملي 1285561279 صادره اصفهان فرزند علي در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  97.50 مترمربع پالک شماره  67 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالكیت مصطفی و مهدی 

یوسفی جوزدانی
293- رای شــماره 31069-1395/11/28 هیــأت اول آقــاي احمــد رحماني به 
شناسنامه شماره 955 كدملي 1290747474 صادره خمینی شهر  فرزند حسین 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت  153.65 مترمربع پالک شماره   801   فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت سید 

محمد پشت مسجدی مورد ثبت صفحه 575 دفتر 194 امالک
294- رای شــماره 30983-1395/11/27 هیأت اول آقاي جلیــل افضل زاده به 
شناسنامه شماره 44916 كدملي 1280337168 صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
در   ششدانگ یک باب خانه به مساحت  154.05 مترمربع پالک شماره 133  فرعی 
از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالكیت 

رمضان رضائی برزانی
295- رای شــماره 31005-1395/11/27 هیأت اول خانــم طلعت نصرآزاداني 
به شناسنامه شــماره 34 كدملي 1290006636 صادره اصفهان فرزند عزیزاله 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 307.70متر مربع 
پالک شــماره 328 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالكیت علی نصر آزادانی مورد ثبت صفحه 66 دفتر 536 امالک
296- رای شــماره 31004-1395/11/27 هیأت اول  آقاي علي نصرآزاداني به 
شناسنامه شــماره 53 كدملي 1289919488 صادره اصفهان فرزند غالمحسین 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 307.70متر مربع 
پالک شماره 328 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  مورد ثبت صفحه 66 دفتر 536 امالک
297- رای شــماره 30747-1395/11/24 هیــأت اول آقــاي جعفــر تقي یار به 
شناسنامه شماره 1546 كدملي 1293141852 صادره  اصفهان فرزند حسینعلي 
نسبت به  سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 154.38 مترمربع 
پالک شماره 3657  فرعی از18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالكیت سید عباس حسینی رنانی طبق سامانه امالک
298- رای شــماره 30746-1395/11/24 هیأت اول آقاي علیرضــا تقي یار به 
شناسنامه شــماره 715 كدملي 1290666458 صادره اصفهان فرزند حسینعلي  
نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 154.38 مترمربع 
پالک شماره 3657  فرعی از18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالكیت سید عباس حسینی رنانی طبق سامانه امالک
299- رای شماره 30812-1395/11/25 هیأت اول آقاي ناصر نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 93 كدملي 1290917620 صادره  اصفهان  فرزند رمضان در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 89.20 مترمربع پالک شماره 635 فرعی از   5  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالک

300- رای شماره 30979-1395/11/27 هیأت اول آقاي مجید مانیان به شناسنامه 
شماره 37 كدملي 1290446067 صادره اصفهان فرزند كاظم در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت  171.46 مترمربع پالک شماره  34 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت كاظم مانیان
301- رای شماره 30991-1395/11/27 هیأت اول آقاي رسول بهرامیان رناني 
به شناسنامه شماره 881 كدملي 1290592500 صادره  اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 203.90مترمربع پالک شماره 627  فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالكیت 

خانم فاطمه عسگری  مورد ثبت صفحه 338 دفتر 134 امالک
302- رای شــماره 31530-1395/12/02 هیأت اول  خانم مهر انگیز شاه نظري 
درچه به شناسنامه شماره 205 كدملي 1141940760 صادره خمینی شهر  فرزند 
یوسف در  ششدانگ یک باب    خانه به مساحت   144/20   مترمربع پالک شماره    
991  فرعي از 16   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت   صفحه 188 دفتر 705     
303- رای شماره 31051-1395/11/28 هیأت اول خانم مینا نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 806 كدملي 1288460872 صادره اصفهان  فرزند احمدرضا 
درششدانگ یک باب خانه به مساحت 102.20متر مربع پالک شماره 274 فرعی از 
5اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت صمد 
نصری نصرآبادی و بتول نصری نصرآبــادی مورد ثبت صفحات 390 و 267 و 

286 دفاتر 5 و 344 و 499 امالک
304- رای شماره 31053-1395/11/28 هیأت اول خانم بیگم نقي زاده قهدریجاني 
به شناسنامه شماره 5685 كدملي 1110226462 صادره فالورجان  فرزند محمد 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 186متر مربع پالک شماره 835 فرعی 
از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالكیت 

صغری و فاطمه صباغی رنانی مورد ثبت صفحه 237 دفتر 184 امالک
305- رای شماره 30957-1395/11/27 هیأت اول آقاي یداله صباغي رناني به 
شناسنامه شماره 265 كدملي 1290214360 صادره خمیني شهر فرزند باقر در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 290متر مربع پالک شماره 154 و 155 فرعی از 
19اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت حیدر 
صباغی ولدانی نســبت به پالک 154فرعی طبق اظهار نامه و مالكیت باقر صباغی 

ولدانی نسبت به پالک 155 فرعی  طبق اظهار نامه
306- رای شــماره 30953-1395/11/27 هیأت اول خانم زهره بهرامیان رناني 
به شناسنامه شــماره 12357 كدملي 1283233551 صادره خمینی شهر  فرزند 
رضا در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 202 متر مربع پالک شماره 627 
فرعی از 18اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از 
 مالكیت فاطمه عسگری رنانی و اشرف نوروزی  مورد ثبت صفحه 338 دفتر 134 

امالک
307- رای شــماره 30952-1395/11/27 هیأت اول آقاي علي احمدي پیداني به 
شناسنامه شماره 1850 كدملي 1287940455 صادره اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 154.64متر مربع پالک شماره 598 فرعی 
از  40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت 

قربانعلی حسن زاده مورد ثبت صفحه 23 دفتر 171 امالک
308- رای شــماره 30841-1395/11/25 هیأت اول آقــاي محمدتقي صابر به 
شناسنامه شــماره 138 كدملي 4650263141 صادره بروجن  فرزند حاجي آقا 
در  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 146.60 مترمربع پالک شماره  45 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت حسین نصری 

اصفهانی
309- رای شــماره 30840-1395/11/25 هیأت اول آقاي محمــود قدیریان به 
شناســنامه شــماره 23 كدملي 1289934861 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب خانه و انبار متصله به مساحت 243 مترمربع پالک شماره 212 
فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت صفحات 74 و 76 دفتر 298 امالک
310- رای شماره 30833-1395/11/25 هیأت اول خانم زهره شهبازي دستگردي 
به شناسنامه شماره 820 كدملي 1285711963 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 582 مترمربع پالک شماره 202 فرعی از  
26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت آقای 

مرتضی شهبازی  دستگرده
311- رای شــماره 30618-1395/11/23 هیأت اول آقاي نبي اله شــیرازي به 
شناسنامه شماره 3 كدملي 6219798112 صادره فریدن  فرزند احمد در  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 195.20 مترمربع پالک شماره 2766  فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالكیت ســیدباقر 

صدیقی مورد ثبت صفحه 40 دفتر 363 امالک
312- رای شماره 30617-1395/11/23 هیأت اول آقاي قاسم خدائي ورپشتي به 
شناسنامه شماره 62 كدملي 5499524033 صادره تیران و كرون   فرزند عباس 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  197.25 مترمربع پالک شماره  1084 فرعی 
از36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 

12937 مورخ 93/9/6 دفترخانه 357 اصفهان
313- رای شماره 30748-1395/11/24 هیأت اول خانم زهرا زارع بهرام آبادي به 
شناسنامه شماره 49553 كدملي 1282417509 صادره اصفهان  فرزند اسماعیل 
در    سه دانگ ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 206مترمربع پالک شماره 68 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالكیت خانم 

آغا زارع بهرام آبادی
314- رای شماره 30749-1395/11/24 هیأت اول آقاي فرهاد شهبازي دستجرده 
به شناسنامه شــماره 1222 كدملي 1285817982 صادره اصفهان  فرزند رضا 
در  سه دانگ ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 206مترمربع پالک شماره 68 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالكیت خانم 

آغا زارع بهرام آبادی
315- رای شــماره 30785-1395/11/25 هیأت اول آقاي منصور صباغ رناني 
به شناســنامه شــماره 1992 كدملي 1290531188 صادره خمینی شهر  فرزند 
عبدالرحیم نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 209.49 
مترمربع پالک شــماره 762 فرعی از 19اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت علی صباغ رنانی مورد ثبت در صفحه 319 دفتر 

79 امالک
316- رای شــماره 30784-1395/11/25 هیــأت اول خانم شــهربانو صباغ به 
شناسنامه شماره 4514 كدملي 1293171557 صادره خمینی شهر  فرزند جعفر   
نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 209.49 مترمربع 
پالک شــماره 762 فرعی از 19اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالكیت علی صباغ رنانی مورد ثبت در صفحه 319 دفتر 79 امالک 
317- رای شماره 30796-1395/11/25 هیأت اول آقاي بهزاد مالئي به شناسنامه 
شماره 3890 كدملي 1292191708 صادره اصفهان فرزند خدارحم در  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 173.25 مترمربع پالک شماره 31 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند شــماره 162000 مورخ 

94/7/30 دفترخانه 6 اصفهان
318- رای شماره 30791-1395/11/25 هیأت اول آقاي اصغر محققیان گورتانی  
به شناسنامه شماره 80 كدملي 1290450110 صادره  خمینی شهر فرزند حسن 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 81.22 مترمربع پالک شماره 507 فرعی 
از15اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحات 554 و 459 و 457 دفاتر 286 و 275 امالک
319- رای شماره 30735-1395/11/24 هیأت اول آقاي یوسف نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 2373 كدملي 1283496178 صادره  اصفهان فرزند اسداله  
نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 115.05 مترمربع 
پالک شــماره 814  فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان بموجب سند شماره 13810 مورخ 93/2/7 دفترخانه 337 اصفهان

320- رای شماره 30736-1395/11/24 هیأت اول خانم فرانک نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 886 كدملي 1141086018 صادره خمینی شهر  فرزند غالمرضا  
نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 115.05 مترمربع 
پالک شــماره 814  فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان بموجب سند شماره 13810 مورخ 93/2/7 دفترخانه 337 اصفهان

321- رای شماره 30662-1395/11/24 هیأت اول خانم مهري تیموري جروكاني 
به شناسنامه شماره 809 كدملي 1283055945 صادره اصفهان  فرزند قدیرعلي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 348.25 مترمربع پالک شماره 202 فرعی 
از 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالكیت 

قاسمعلی تیموری جروكانی
322- رای شــماره 30652-1395/11/24 هیأت اول آقاي فتح اله صالحي رزوه 
به شناسنامه شماره 2605 كدملي 5759233351 صادره فریدن فرزند عبداله در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105.40 مترمربع پالک شماره  67 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالكیت حســین حیدری 

عاشق آبادی
323- رای شــماره 30655-1395/11/24 هیأت اول آقاي اصغر نصر اصفهاني 
به شناسنامه شماره 21 كدملي 1289914834 صادره اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 146.60 مترمربع پالک شماره 813  فرعی از 5 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

326 الی 332 دفتر 533 امالک
324- رای شماره 30631-1395/11/24 هیأت اول خانم نرگس عباسي بهارانچي 
به شناسنامه شماره 789 كدملي 1283009064 صادره اصفهان فرزند محمد در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 159.78 مترمربع پالک شماره  54 فرعی از 9 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالكیت ربابه 

سلطان یادگاری بهارانچی ثبت صفحه 299 دفتر 39
325- رای شــماره 30632-1395/11/24 هیأت اول آقاي فتح اله صالحي رزوه 
به شناسنامه شماره 2605 كدملي 5759233351 صادره فریدن فرزند عبداله در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 125 مترمربع پالک شماره  68 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت حسن مهری دهنوی
326- رای شماره 30633-1395/11/24 هیأت اول آقاي سید محمد موسوي به 
شناسنامه شــماره 337 كدملي 1290132828 صادره اصفهان  فرزند سیدحمید 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 128.50مترمربع پالک شماره 289  فرعی 
از 11 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالكیت 

زهرا شیرانی بیدآبادی
327- رای شماره 30615-1395/11/23 هیأت اول آقاي علي نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 4117 كدملي 1290649421 صادره  اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 268.40 مترمربع پالک شماره 889  فرعی از5 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت حسین 

نصری نصرآبادی صفحه 334 دفتر 272 امالک
328- رای شــماره 30769-1395/11/25 هیأت اول آقاي صفرعلي صادقي به 
شناســنامه شــماره 27 كدملي 1290122326 صادره خمیني شهر فرزند حسن 
در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 285.30 مترمربع پالک 
شــماره 399 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالكیت عبدالحسین و اصغر و مرتضی و مجتبی همگی میرعمادی مورد 

ثبت صفحات 82 و 412 الی 421 دفاتر 172 و 378 امالک
329- رای شماره 30768-1395/11/25 هیأت اول خانم زهرا جمشیدي نیک به 
شناسنامه شماره 483 كدملي 1283462591 صادره اصفهان فرزند علي  نسبت به 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 285.30 مترمربع پالک شماره 
399 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالكیت عبدالحســین و اصغر و مرتضی و مجتبی همگی میرعمادی مورد ثبت 

صفحات 82 و 412 الی 421 دفاتر 172 و 378 امالک
330- رای شماره 30602-1395/11/23 هیأت اول آقاي مهدي صباغي رناني به 
شناسنامه شماره 266 كدملي 1290288062 صادره اصفهان فرزند فضل اله در 
ششدانگ یک باب   خانه به مساحت 89/29  مترمربع پالک شماره  681    فرعي از  
19  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت علی 

شهبازی صفحه 29 دفتر 80 امالک
331- رای شماره 30766-1395/11/25 هیأت اول  آقاي عبداله عبداللهي تركماني 
به شناسنامه شماره 2966 كدملي 5458912586 صادره تركمانچای  فرزند غالم  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 98.02 مترمربع 
پالک شماره 2624 فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان طبق سامانه امالک
332- رای شماره 30767-1395/11/25 هیأت اول خانم نركس مهدیلوتركماني 
به شناســنامه شــماره 3313 كدملي 5458916069 صادره تركمانچای  فرزند 

ابوالفضل    نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 98.02 
مترمربع پالک شماره 2624 فرعی از 18اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان طبق سامانه امالک
333- رای شماره 30608-1395/11/23 هیأت اول آقاي علیرضا انصاري رناني 
به شناسنامه شماره 123 كدملي 1290238634 صادره اصفهان  فرزند مهدي در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200.83مترمربع پالک شماره 28 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت علی شهبازی
334- رای شماره 30610-1395/11/23 هیأت اول  آقاي حمید نصري نصرآبادي 
به شناسنامه شماره 1357 كدملي 1283482061 صادره اصفهان فرزند صمد در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 254.61 مترمربع پالک شماره 201 فرعی از 7 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند شماره 

89706 مورخ 93/12/14 دفترخانه 25 اصفهان
335- رای شماره 29870-1395/11/13 هیأت اول آقاي غالم حسین زین العابدین 
به شناسنامه شماره 118 كدملي 1289813795 صادره اصفهان  فرزند اسداله در  
ششدانگ یک باب  ساختمان   به مســاحت   207/03   مترمربع پالک شماره    637  
فرعي از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از 

مالكیت علی رضائی رنانی
336- رای شــماره 29758-1395/11/12 هیأت اول آقــاي محمد معصوم زاده 
جوزداني به شناسنامه شماره 1399 كدملي 1284893782 صادره اصفهان فرزند 
مصطفي در ششدانگ یک باب   خانه  به مساحت   179   مترمربع پالک شماره   28  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالكیت رمضان 

توكلی كوجانی
337- رای شماره 29869-1395/11/13 هیأت اول آقاي نعمت اله صباغي رناني 
به شناسنامه شــماره 489 كدملي 1290272778 صادره اصفهان  فرزند حسین 
در  ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت 172/14 مترمربع پالک شماره    637 
فرعي از   19 اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالكیت علی رضائی رنانی
338- رای شــماره 29868-1395/11/13 هیــأت اول  آقاي یحیي دوســتي به 
شناســنامه شــماره 9 كدملي 5759614096 صادره چادگان فرزند شكراله در 
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت    77/60  مترمربع پالک شماره    28   
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالكیت قربانعلی 

فرزند محمدعلی
339- رای شماره 29770-1395/11/12 هیأت اول خانم زكیه نوري به شناسنامه 
شماره 1445 كدملي 1285740068 صادره  اصفهان فرزند فیض اله در  15 حبه 
مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت  403/72     مترمربع 
پالک شماره  1650    فرعي از   6 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 66 دفتر 180 و صفحه 403 و 406 دفتر 905 امالک

340- رای شــماره 29774-1395/11/12 هیــأت اول خانــم خدیجــه نوري به 
شناسنامه شــماره 1784 كدملي 1285549473 صادره  اصفهان فرزند فیض اله 
در  15 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت  403/72     
مترمربع پالک شماره  1650    فرعي از   6 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 66 دفتر 180 و صفحه 403 و 406 دفتر 

905 امالک
341- رای شــماره 29773-1395/11/12 هیأت اول آقــاي محمدعلي توكلي به 
شناسنامه شماره 349 كدملي 1288505477 صادره اصفهان فرزند محمدرضا 
در    12 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  403/72  
مترمربع پالک شماره  1650  فرعي از   6 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحه 66 دفتر 180 و صفحه 403 و 406 دفتر 

905 امالک
342- رای شماره 29772-1395/11/12 هیأت اول خانم زهرا نوري به شناسنامه 
شــماره 649 كدملي 1285646932 صادره اصفهان  فرزند فیض اله در   15 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  403/72   مترمربع پالک 
شماره  1650  فرعي از  6 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 66 دفتر 180 و صفحه 403 و 406 دفتر 905 امالک
343- رای شــماره 297710-1395/11/12 هیــأت اول خانم فاطمــه نوري به 
شناســنامه شــماره 313 كدملي 1285518632 صادره اصفهان فرزند فیض اله 
در  15 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت  403/72     
مترمربع پالک شماره  1650    فرعي از   6 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهــان مورد ثبت      صفحه 66 دفتــر 180 و صفحه 403 و 406 

دفتر 905 امالک
344- رای شــماره 29767-1395/11/12 هیأت اول آقاي محمدكریم ابراهیمی 
هراتمه به شناســنامه شــماره 655 كدملي 5419050455 صادره لنجان فرزند 
عباس در   ششدانگ یک باب   خانه به مســاحت  172/77    مترمربع پالک شماره   
28 اصلي واقع در اصفهــان بخش  14  حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالكیت 

رحیم فرزند حیدر
345- رای شماره 29742-1395/11/12 هیأت اول آقاي مهراب عباسي هفشجاني 
به شناســنامه شــماره 356 كدملي 1818352036 صادره آبادان فرزند كرم در 
ششدانگ یک باب  خانه به مســاحت   185/55   مترمربع پالک شماره    63  فرعي 
از 27   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالكیت 

حسین رضائی
346- رای شــماره 28789-1395/11/02 هیأت اول آقــاي علي حبیبي جوني به 
شناسنامه شــماره 53 كدملي 1290098352 صادره اصفهان فرزند رمضان در    
ششدانگ یک باب انبار چوب به مســاحت   1138/79    مترمربع پالک شماره    95  
فرعي از  36  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان میزان 
638/79 متر مربع از مالكیت محمد شركت فرزند ابوالقاسم و میزان 500 متر مربع 

از مالكیت رضا عباسی كسر گردد
347- رای شماره 29785-1395/11/13 هیأت اول آقاي محمدرضا علي اكبري به 
شناسنامه شماره 115 كدملي 1290286558 صادره  اصفهان فرزند عبدالرحیم در    
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه به مساحت  159    مترمربع پالک شماره   
3750   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

از مالكیت مراد كلیمی سیارزاده ثبت در صفحه 174 دفتر 175
348- رای شماره 29784-1395/11/13 هیأت اول خانم فرزانه محمودي رناني 
به شناسنامه شماره 187 كدملي 1290467234 صادره اصفهان  فرزند اصغر در  
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه به مساحت  159    مترمربع پالک شماره   
3750   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

از مالكیت مراد كلیمی سیارزاده ثبت در صفحه 174 دفتر 175
349- رای شــماره 29201-1395/11/05 هیأت چهارم آقاي سعید شیرواني به 
شناسنامه شماره 412 كدملي 1290587817 صادره فرزند مصطفي در ششدانگ 
یكباب مغازه  به مساحت 107.10 مترمربع پالک شماره313 فرعي از13 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عفت جان نثاری 

در ص 334 دفتر 22
350- رای شــماره 29200-1395/11/05 هیأت چهارم آقاي سعید شیرواني به 
شناسنامه شماره 412 كدملي 1290587817 صادره فرزند مصطفي در ششدانگ 
یكباب ساختمان  به مساحت 77.68 مترمربع پالک شماره 313 فرعي از 13 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواسطه از  مالک 

رسمی عفت جان نثاری در ص 334 دفتر 22
351- رای شــماره 29532-1395/11/09 هیأت چهارم آقای محمد جان نثاری 
الدانی  به شناسنامه شــماره 29  كدملي 1293212636  صادره اصفهان فرزند 
حســین  ششــدانگ یک باب ســاختمان  به مســاحت 291.80  مترمربع از پالک 
شــماره   991 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره 83233 مورخ 91/5/22 دفترخانه 25 

اصفهان
352- رای شماره 29536-1395/11/09 هیأت چهارم آقای ناصر تركان رنانی   
به شناسنامه شماره 299  كدملي 1290102503  صادره اصفهان   فرزند حسین  
ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 53.20  مترمربع از پالک شماره    193  فرعی 
از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق از سند شماره  60302 مورخ 91/4/3 دفترخانه 112 اصفهان
353- رای شــماره 27325-1395/10/13 هیأت ســوم آقاي علی زین العابدینی  
به شناســنامه شــماره 142 كدملي 1290238820 صادره اصفهان فرزند كریم  
ششدانگ یک باب كارگاه به مساحت  166.59 مترمربع از پالک شماره976 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق  ازموردثبت صفحه  278 دفتر  1128 امالک
354- رای شماره 30373-1395/11/19 هیأت ســوم آقای اصغر معماریان  به 
شناسنامه شماره 47137  كدملي 1280896957 صادره اصفهان  فرزند مصطفی  
ازششدانگ یک باب انبار  به مســاحت 699.50 مترمربع از پالک شماره فرعی از 
64 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

سعید معماریان ثبت صفحه 502 دفتر 411 امالک
355- رای شــماره 30374-1395/11/19 هیأت سوم آقای  اصغر معماریان   به 
شناسنامه شماره 47137 كدملي 1280896957  صادره اصفهان  فرزند مصطفی  
ازششدانگ یک باب كارگاه  به مساحت 15222.50  مترمربع از پالک شماره    فرعی 
از 64 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

سعید معماریان ثبت صفحه 502 دفتر 411 امالک
356- رای شــماره 32069-1395/12/07 هیأت ســوم  آقای شــكراله هاشمی 
خوزانی  به شناسنامه شماره 10748  كدملي 1140360442  صادره خمینی شهر  
فرزند نادعلی   تمامت 7/39 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان  به 

مساحت  259.8 مترمربع از پالک شماره     63 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره  107107 

مورخ 95/10/14 دفترخانه 8 اصفهان
357- رای شماره 32066-1395/12/07 هیأت سوم خانم لیلی قائمی  به شناسنامه 
شماره 378  كدملي 3110956055  صادره بم  فرزند حسن تمامت 8/89 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  259.8 مترمربع از پالک شماره  
63 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند شماره 107180 مورخ 95/10/23 دفترخانه 8 اصفهان
358- رای شــماره 32065-1395/12/07 هیأت ســوم آقای وحید نیكونژاد   به 
شناسنامه شــماره 317  كدملي 1290537534  صادره اصفهان  فرزند مسعود  
تمامت 7/39 حبه از72 حبه ششــدانگ یک باب ســاختمان  به مســاحت  259.7 
مترمربع از پالک شــماره   63   فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از ســند شــماره 107116 مورخ 95/10/15 دفترخانه 8 

اصفهان
359- رای شــماره 32058-1395/12/07 هیأت ســوم آقای امیرحسین خواجه 
ارزانی به شناسنامه شماره14332 كدملي1292671580 صادره اصفهان فرزند 
علی تمامت 8/89 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب ساختمان   به مساحت 
259.8  مترمربع از پالک شــماره 63   فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره 107042 مورخ 

95/10/6 دفترخانه 8 اصفهان
360- رای شماره 31529-1395/12/02 هیأت ســوم خانم مریم نیک آبادی به 
شناســنامه شــماره 794 كدملي 1285752082 صادره اصفهان فرزند حسین 
تمامت 8/38 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 259.7 
مترمربع از پالک شــماره   63  فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 107060 مورخ 95/10/8 

دفترخانه 8 اصفهان
361- رای شــماره 32070-1395/12/07 هیــأت ســوم آقای علی اشــرفی  به 
شناسنامه شــماره 140  كدملي 1755924488  صادره اهواز  فرزند رمضانعلی 
تمامت 8/38 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  259.8 
مترمربع از پالک شماره 63   فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره  107099 مورخ 95/10/12 

دفترخانه 8 اصفهان
362- رای شماره 32059-1395/12/07 هیأت سوم خانم مرضیه ایقائی سده به 
شناسنامه شماره 1284 كدملي 1284751503 صادره اصفهان فرزند یداله 4/93 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  259.8 مترمربع از 
پالک شماره  63 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از سند شماره 107057 مورخ 95/10/7 دفترخانه 8 اصفهان
363- رای شــماره 32063-1395/12/07 هیأت ســوم  آقای مصطفی ایقائی  به 
شناسنامه شــماره 1105 كدملي 1284594696  صادره اصفهان  فرزند نصراله 
تمامت 9/86 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  259.8 
مترمربع از پالک شماره   63  فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان  از سند شماره 107057 مورخ 95/10/7 دفترخانه 8 اصفهان
364- رای شــماره 32068-1395/12/07 هیأت ســوم آقای مجتبی قدوسی  به 
شناسنامه شماره 3451 كدملي 1285019911  صادره اصفهان  فرزند مرتضی 
تمامت 7/89 حبه مشاع از 72ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  259.8 
مترمربع از پالک شماره 63 فرعی از 4 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان   از سند شماره 107011 مورخ 95/9/30 دفترخانه 8 اصفهان
365- رای شــماره 31983-1395/12/05 هیأت چهارم آقــاي مجید جان نثاري 
الداني به شناسنامه شماره 82 كدملي 1293213160 صادره  خمینی شهر فرزند 
اكبر در   سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   خانه به مساحت    206/85   مترمربع 
قسمتی از  پالک شماره  533    فرعي از  25  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحه 380 دفتر 921 امالک
366 رای شماره 31982-1395/12/05 هیأت چهارم خانم مهسا جان نثاري الداني 
به شناسنامه شماره 0 كدملي 1271341913 صادره اصفهان فرزند مرتضي در 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   خانه به مساحت    206/85   مترمربع قسمتی 
از  پالک شماره  533    فرعي از  25  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت   صفحه 380 دفتر 921 امالک
367- رای شماره 29520-1395/11/09 هیأت سوم آقای محمدباقر رحیمی  به 
شناسنامه شماره 11697  كدملي 1283226308  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ازششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 270.48  مترمربع از پالک شماره 3084   
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ثبت صفحه 45  دفتر 76  امالک
368- رای شماره 29519-1395/11/09 هیأت سوم آقای محمدباقر رحیمی  به 
شناسنامه شماره 11697  كدملي 1283226308  صادره اصفهان  فرزند حسین  
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 96.85  مترمربع از پالک شماره  1423    فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ثبت صفحه  369 دفتر 446  امالک
369- رای شــماره 29521-1395/11/09 هیــأت ســوم آقای نقــی حبیبی   به 
شناســنامه شــماره 528  كدملي 6219396332  صادره فریدن  فرزند عبدالعلی  
ازششدانگ یک باب مغازه و دفتركار  به مساحت 74.50  مترمربع از پالک شماره  
فرعی از 67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی نصراله ذوالفقاری
370- رای شــماره 28521-1395/10/29 هیــأت چهارم آقــاي اصغر قانعیان 
سبدانی به شناسنامه شماره 1485 كدملي 1283278669 صادره اصفهان فرزند 
رجب ششدانگ یكباب خانه به مساحت 220 مترمربع قسمتی از پالک شماره 32 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه ازمالک 

رسمی صدیقه تمیزی
371- رای شــماره 32217-1395/12/09 هیــأت اول آقاي حســن ثابت پي به 
شناســنامه شــماره 955 كدملي 1285363469 صادره  اصفهــان فرزند رضا 
ششدانگ یک باب   خانه    به مساحت  332/50  مترمربع پالک شماره   853   فرعي 
از  26  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  ســند 
14049 مورخ 1348/3/3 دفترخانه 77 اصفهان بنام خدیجه ســلطان شیرانی به 

مقدار 120 متر مربع و مابقی از مالكیت متقاضی صفحه 139 دفتر 382 امالک
آرای اصالحی

1- رای شماره 30442-1395/11/20 هیأت دوم با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
و با عنایت به اینكه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر 

اصالح مي گردد: شماره پالک 232 فرعی از 25 اصلی می باشد.
2- رای شــماره 19668-1395/07/24 هیــأت ســوم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینكه طبق گزارش 95/05/30 راي هیأت تا كنون اجرا نشده 
لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: یكباب ساختمان پالک 26 اصلی 

واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صحیح می باشد.
3- رای شــماره 26737-1395/10/08 هیــأت چهــارم توجه به مفــاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینكه طبق گزارش مورخ 95/3/9  راي هیأت تا كنون اجرا 
نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: پالک ثبتی 25/472 صحیح 

میباشد و نیز مجاورین حد غرب به ترتیب پالكهای 25/472 و 25/1264 میباشد.
4- رای شــماره 26768-1395/10/08 هیــأت چهارم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشــناس و با عنایت به اینكه طبق گزارش مــورخ 95/3/9  راي هیأت تا كنون 
اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شــرح زیر اصالح مي گردد: پالک ثبتی 25/472 
 صحیح میباشــد و نیز مجاورین حد غرب به ترتیب پالكهای 25/472 و 25/1264 

میباشد.
5- رای شــماره 28021-1395/10/25 هیــأت ســوم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس به شــماره 989 مورخ 95/10/9 و با عنایت به اینكه راي هیأت تا كنون 
اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: ملک مورد تقاضا واقع 

در پالک 16/638 بخش 14 ثبت غرب اصفهان میباشد.
6- رای شــماره 28022-1395/10/25 هیــأت ســوم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس به شــماره 989 مورخ 95/10/9 و با عنایت به اینكه راي هیأت تا كنون 
اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: ملک مورد تقاضا واقع 

در پالک 16/638 بخش 14 ثبت غرب اصفهان میباشد.
7- رای شــماره 23463-1395/09/03 هیــأت ســوم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشــناس و با عنایت به اینكه طبق گــزارش مــورخ 95/8/8 راي هیأت تا كنون 
اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: پالک ثبتی 18/2412 

صحیح میباشد.
8- رای شماره 30363-1395/11/19 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
و با عنایت به اینكه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر 

اصالح مي گردد: مساحت 160/30 مترمربع صحیح است.
9- رای شماره 30257-1395/11/19 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
به شماره 1395/43/331541 مورخ 1395/11/17 و با عنایت به اینكه طبق گزارش 
شماره قبل راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح 

مي گردد: شماره پالک 123 فرعی از 4 اصلی می باشد.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكیت صادرخواهدشد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1395/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/12/26

علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
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ابالغ رای
12/148 شــماره دادنامــه: 9509973637102592 شــماره پرونــده: 
9509983637100763 شــماره بایگانی شــعبه: 951133  خواهــان:  آقای 
 سید عباس ســید صالحی فرزند حسن به نشــانی اصفهان- میدان احمدآباد- 
خ جی- روبروی هنرستان شهید چمران- ک نیکو- پ 47، خوانده: خانم گیتی 
سید صالحی فرزند نصرت اله به نشانی تهران- میدان قدس- خ عمار- بعد از 
بانک مهر- ک صالحی- پ 37، خواسته: تنفیذ تقســیم نامه، گردشکار: دادگاه 
پس از وصول پرونده و جری تشریفات ختم دادرســی را اعالم و با استعانت 
از درگاه ایزد متعال به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی سید عباس ســید صالحی به طرفیت گیتی سید صالحی به 
خواسته تنفیذ تقسیم نامه مورخ 70/6/28 و الزام خوانده به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی جهت تنظیم سند محضری و رسمی تقســیم نامه بانضمام کلیه 
خسارات قانونی و دادرسی با عنایت به اینکه خواهان مدعی است با خوانده به 
صورت مشــاع مالک یک قطعه پالک ثبتی 26/1403 واقع در بخش 4 خوانسار 
می باشد و حسب تقسیم نامه مورخه 70/6/28 به صورت توافقی این پالک بین 
خواهان و خوانده تقسیم گردیده است و خوانده از پذیرش تقسیم نامه ابرازی 
امتناع می نماید لذا دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست و رونوشت تقسیم نامه 
مذکور و عدم حضور در جلســه دادگاه علیرغم نشــر آگهی دادگاه خواســته 
خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 191 و 214 و 215 و 219 و 
220 و 223 و 231 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به تنفیذ تقســیم نامه مورخه 70/6/28 و همچنیــن الزام خوانده به 
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند و پرداخت 1/190/000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس قابل تجدید 
نظرخواهی در محاکم استان اصفهان می باشــد.  م الف:458 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی دادگستری خوانسار) 315 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/149 شــماره صادره:1395/14/340260نظر به اینکه سند مالکیت 5 دانگ 
مشــاع از شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 2400 اصلی واقــع در بخش 2 ثبت 
خوانسار ذیل ثبت 377 در صفحه 243 دفتر امالک جلد 4 به نام محمود جدیدی 
و نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 951409701248219  به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 10049 به 
گواهی دفترخانه 25 خوانســار رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن 
به علت جابجایی/ ســرقت/ ســهل انگاری مفقود گردیده اســت و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 457 امامی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

خوانسار)214 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/150 شــماره صادره:1395/14/340273نظــر به اینکه ســند مالکیت یک 
دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی شــماره 2400 اصلی واقع در بخش 2 ثبت 
خوانسار ذیل ثبت 377/1 در صفحه 245 دفتر امالک جلد 4 به نام ایران معلمی 
سپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 951409701248219  
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 10049 
به گواهی دفترخانه 25 خوانسار رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت جابجایی/ ســرقت/ ســهل انگاری مفقود گردیده اســت و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 

نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)211 

کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/152 شــماره صادره:1395/14/340294نظــر به اینکه ســند مالکیت یک 
دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی شــماره 1234 اصلی واقع در بخش 2 ثبت 
خوانســار ذیل ثبت 816 در صفحه 467 دفتر امالک جلد 7 به نام ایران معلمی 
تحت شماره چاپی مسلسل 583816 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است  سپس 
نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 951409701248216  به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 10051 به 
گواهی دفترخانه 25 خوانســار رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن 
به علت جابجایی/ ســرقت/ ســهل انگاری مفقود گردیده اســت و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)223 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/151 شــماره صادره:1395/14/340287نظر به اینکه سند مالکیت 5 دانگ 
مشــاع از شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 1234 اصلی واقــع در بخش 2 ثبت 
خوانسار ذیل ثبت 815 در صفحه 465 دفتر امالک جلد 7 به نام محمود جدیدی 
تحت شماره چاپی مسلسل 583815 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس 
نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 951409701248216  به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 10051 به 
گواهی دفترخانه 25 خوانســار رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن 
به علت جابجایی/ ســرقت/ ســهل انگاری مفقود گردیده اســت و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)223 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/143 شماره صادره :1395/02/339714 نظر به اینکه خانم فریبا صادق نژاد 
نائینی فرزند منصور باستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت وامضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت شش دانگ اطاق پالک شماره 1206 
اصلی  واقع در بخش چهار نایین که در صفحه 55 دفتر 29 امالک ذیل ثبت 184 
به نام فریبا صادق نژاد نائینی ثبت و سند صادر گردیده و معامله دیگری انجام 
نشده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک مراتب  یک نوبت آگهی  می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا 10  روز به اداره ثبت اسناد و امالک نایین مراجعه و 

اعتراض خود را کتبًا  با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور 
و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه ســند مالکیت یا سند 
معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 398 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین)177 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

12/144 شــماره صادره :1395/02/339719 نظر به اینکه خانم فریبا صادق 
نژاد نائینی فرزند منصور باســتناد یک برگ استشهاد محلی که هویت وامضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت شش دانگ اطاق پالک شماره 
1204 اصلی  واقع در بخش چهار نایین که در صفحه 34 دفتر 29 امالک ذیل ثبت 
177 به نام فریبا صادق نژاد نائینی ثبت و سند مالکیت صادر گردیده و معامله 
دیگری انجام نشده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت اســناد و امالک مراتب  یک نوبت آگهی  می 
شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10  روز به اداره ثبت اسناد و 
امالک نایین مراجعه و اعتــراض خود را کتبًا  با مدارک مثبت تســلیم نماید در 
صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 
 ارائه ســند مالکیت یا سند معامله در صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات

 اقدام خواهد شد. م الف: 397 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین)178 کلمه، 
2 کادر(

فقدان سند مالکیت
12/145 شماره صادره :1395/02/339732 نظر به اینکه خانم فریبا صادق نژاد 
نائینی فرزند منصور باستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت وامضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت شش دانگ اطاق پالک شماره 1205 
اصلی  واقع در بخش چهار نایین که در صفحه 52 دفتر 29 امالک ذیل ثبت 183 
به نام فریبا صادق نژاد نائینی ثبت و سند صادر گردیده و معامله دیگری انجام 
نشده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت اسناد و امالک مراتب  یک نوبت آگهی  می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا 10  روز به اداره ثبت اسناد و امالک نایین مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا  با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور 
و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه ســند مالکیت یا سند 
معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 396 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین)177 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

12/147  خانم فاطمه بالبادی به  شناسنامه شــماره 1  به شرح دادخواست به 
کالسه 223/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان معصومعلی مهریان خانی به شناســنامه شماره 
1 در تاریــخ 1395/11/14 در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: فاطمه بالبادی )همسر( 
2- صغری مهریان خانی)خواهــر( 3- فاطمه مهریــان خانی)خواهر( 4- تاج 
النســاء مهریان خانی)خواهر( 5- کبری مهریان خانی)خواهــر( 6- علی اکبر 
مهریان خانی)برادر(.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 400 شــعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف 

نایین) 133 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ اجرائیه

12/146 شماره پرونده: 139304002003000719/1 شماره بایگانی پرونده: 
9301255/1 شــماره ابالغیه: 139503802003000231 بدینوسیله به هادی 
قائدی بارده فرزند حسن به شماره ملی 1288226640 به نشانی 1- اصفهان 
خیابان کاوه کوی شهید کرمی 2- اصفهان ترمینال امیر کبیر شاهپور  بدهکار  
پرونــده  139304002003000719/1 که برابر گزارش اداره پســت نشــاط 
اصفهان شــناخته نگردیده اند ابالغ می گردد که  برابر چک شماره 141300-

86/07/23  عهده بانک صادرات شعبه شهدا بین شما و بانک قوامین شعبه ملک 
شهر مبلغ شصت و هشت میلیون ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 

وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کالســه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی به شــما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.  م الف: 37952 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)183 کلمه، 2 کادر( 
مفاد آراء

12/140 آگهــی مفــاد آراء)قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی (هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 

وامالک جوشقان
آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیئت حل اختالف 
 مســتقر در ثبت جوشــقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در

 دو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی 
میشود تا شخص یا اشخاصی که به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی ظرف مدت دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک 
جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت 
 قانونی واصل نگــردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی
  محــل را ارائه نکنــد اداره ثبت جوشــقان مبــادرت به صدور ســند مالکیت
  مینمایــد صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه

 نمی باشد  .  
1- رای شــماره 139560302119000178 مــورخ  1395/11/05- آقــای 
نورالدین مومن فرزند علی اصغر به شماره ملی 1260859630 ده سهم مشاع 
ازهجده سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شماره 1225 فرعی  از 
21  اصلی به مساحت 864/52 متر مربع واقع در دشت لته پائین کامو خریداری 
 شــده از وراث اقای علی عباس عارضی فرزند حســینعلی  بصــورت قولنامه 

عادی.
2- رای شماره 139560302119000192 مورخ  1395/12/01- خانم لیال املی 
فرزند علی عباس به شماره ملی 1262670985 سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه 
و باغ محصورمتصله پالک شماره 975 فرعی  از 21  اصلی  به مساحت 790 متر 
مربع واقع در دشت خیر کاموخریداری شده از خانم صغری سنبلی  فرزندعلی 

اکبر بصورت قولنامه عادی.
3- رای شــماره 139560302119000189 مورخ  1395/11/24- آقای سعید 
ارباب  فرزند رحمت اله به شــماره ملی 1262541042 ششــدانگ یکباب خانه 
مفروزی از  پالک شماره 124 فرعی  از 21  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان 
به مساحت 524/24 متر مربع واقع در کاموخریداری شده بصورت رسمی از 

ابراهیم خلیلی و رضا خان ارباب .
4- رای شماره 139560302119000176 مورخ  1395/11/05- خانم فاطمه 
رحمانی پور  فرزند علی  به شــماره ملی 1262664233 ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب خانه  پالک شــماره 4 فرعی  از 21  اصلی به مساحت 674/20 
متر مربع واقع در کاموخریداری شده بصورت عادی)صداقیه(از غالمحسین 

رحمانی فرزند علی اقا.
5- رای شــماره 139560302119000157 مورخ  1395/10/12- آقای سید 
رضا ساجی فرزند سید علی به شــماره ملی 0039749576 یک دانگ مشاع از  
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 402 فرعی  از 21  اصلی  به مساحت139/07 
متر مربع واقع در کاموخریداری شده بصورت عادی از وراث معصومه خاتون 

ابراهیمی فرزند رسول.
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 11 / 12  /1395
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه  26  /12 /1395

م الف: 38343 حسین نوروز رئیس ثبت اسناد و امالک جوشقان   

ابالغ
12/115 شــماره پرونده: 950875 خواهان: مازیار نجفی فرزند نادر، شــغل : 
کارپرداز به نشــانی اصفهان خیابان امام خمینی خ ساحل کوچه ساحل پالک 
2 ، همراه: 09134468030، خوانده: مهدی محمدتقی کاشی فرزند محمدکاظم، 
شغل: آزاد به نشانی تهران بلوار کشــاورز بلوک 5 طبقه اول پالک 84 ، همراه 
09122995688، خواسته: مطالبه تقاضای صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 937586- 95/3/31 به مبلغ 60/000/000 ، م الف: 37352 

شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )81 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت دادرسی

12/159 شــماره درخواســت: 9510463637100027 شــماره پرونــده: 
9409983638900543 شماره بایگانی شــعبه: 950831  حسب شکایت آقای 
محمدرضا طباطبایی فرزند ولی اله، آقایان جهان بین برخورداری و ســعادت 
عدیم در پرونده کالســه 950831 ع باتهام ایراد ضرب عمدی و فحاشی تحت 
تعقیب که پس از طــی مراحل مقدماتی در دادســرا و صدور قــرار مجرمیت 
و کیفرخواســت به دادگاه عمومی ارســال و ارجاع و برای روز چهارشــنبه 
مورخ 1396/02/13 ساعت 11 صبح وقت رســیدگی تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده دوم ) ســعادت عدیم( و دستور دادگاه به تجویز 
ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری مصوب ســال 92 یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار یا محلی درج می گردد تا خوانده مذکور از تاریخ 
انتشار   آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر شــود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ 
 خواهد شد.  م الف:459  دادرس شعبه اول دادگاه عمومی خوانسار )151 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت دادرسی

12/158 شــماره درخواســت: 9510463637100026 شــماره پرونــده: 
9409983638100383 شماره بایگانی شــعبه: 951490  حسب شکایت آقای 
رضا افشــاری فرزند غالمعلی، آقای قدرت اله محمدی فرزند علی در پرونده 
کالســه 951490 ع باتهام خیانت در امانت تحت تعقیب کــه پس از طی مراحل 
مقدماتی در دادســرا و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی 
ارسال و ارجاع و برای روز دوشنبه مورخ 1396/02/04 ساعت 11 صبح وقت 
رسیدگی تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن متهم و دستور دادگاه 
به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار یا محلی درج می گردد تا خوانده مذکور از 
تاریخ انتشار   آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ 
 خواهد شد.  م الف:460  دادرس شعبه اول دادگاه عمومی خوانسار )143 کلمه،

 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

12/156 شــماره درخواســت: 9510463727100034 شــماره پرونــده: 
9509983727101642 شماره بایگانی شــعبه: 952209 خواهان خانم فلورا 
اعلمی فرزند هرمز دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان ابوالقاسم مومن زاده 
نایینی فرزند جالل و جالل مومن زاده نایینی فرزند رضا دائر بر مطالبه مهریه 
به نرخ روز و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه نایین تقدیم نموده که 
پس از واصل شــدن به این دفتر و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
و تعیین وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/02/09 ساعت 9/30 صبح، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول به استناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی می شــود تا نامبرده قبل از حلول وقت به دفتر شعبه 
مراجعه و نســبت به دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام و سپس 
در وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه دادگاه حضور یابند واال دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود، ضمنًا در اولین جلسه رسیدگی به دعوی اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی و مطالبات مهریه رسیدگی خواهد شد.  م الف:404 شعبه 

اول دادگاه عمومی نایین )180 کلمه، 3 کادر(
مزایده

12/157 اجــرای احکام حقوقی شــوراهای حــل اختالف ناییــن در نظر دارد 
اموال توقیفی ذیل متعلق به محکوم علیه غالمعلی اباصلتیان به شماره پرونده 
113/95 حقوقی اجرائی شــورای حــل اختالف نایین جهــت وصول مطالبات 
 محکوم له حمیده انواری از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان خرید 
می توانند روز سه شنبه مورخ 95/1/15 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام 

حقوقی دادگستری حاضر و در مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده کسی است 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. ضمنًا متقاضیان خرید باید 10 درصد مبلغ 
کارشناسی را پرداخت و با در دست داشــتن فیش مذکور در جلسه حاضر و 
مابقی را قبل از یکماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری نایین واریز 
نمایند. حضور متقاضیان خرید در جلسه الزامی بوده و طالبین می توانند پنج 
روز قبل از انجام مزایده از اموال مشــروحه ذیل واقع در پارکینگ شهرداری 
)بهشت کبری نایین( بازدید فرمایند.یک دستگاه ســواری پژو 405 به شماره 
انتظامی 468 م 34- ایران 23 و شماره موتور 1248110162 و شماره شاسی 
14241143 رنگ مشکی مدل 1384، ضمنًا قیمت کارشناسی یکصد و ده میلیون 
ریال )یازده میلیون تومان( می باشد.  م الف:399 اجرای احکام حقوقی شورای 

حل اختالف نایین)189 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

12/167 شماره: 1202 حسب محتویات پرونده کالسه 1222/95 در اجرای ماده 
344 ق آ د ک وقت رسیدگی مورخ 1396/2/6 ساعت 9 صبح به آقای محمدرضا 
بیگلری فرزند اسداله مجهول المکان ابالغ شود که در خصوص شکایت معاون 
منابع انسانی دادگستری کل استان اصفهان علیه شما دایر بر شرکت در جلسه 
امتحان اســتخدامی به جای دیگری جهت دفاع در مورد اتهام وارده به شما در 
شعبه 106 کیفری شورای حل اختالف اصفهان به آدرس شهرک آزمایش شعبه 
106 کیفری شورا حاضر شوید. بدیهی است در صورت عدم حضور در دادگاه 
تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. ضمنًا هزینه نشر آگهی از طریق حسابداری 
پرداخت می گردد. م الف:38655 شــعبه 106 مجتمع شماره چهار شورای حل 

اختالف اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

12/170 شــماره ابالغنامــه: 9510100361711090 شــماره پرونــده: 
9509980361700534 شــماره بایگانــی شــعبه: 950633 در خصــوص 
اعتــراض شــخص ثالث خانــم فریبــا صادقــی علویجه بــه طرفیــت آقای 
احســان نجفیان و آقای ســید محمد آل داود نســبت به توقیف یک دســتگاه 
 خودرو زانتیا به شــماره انتظامــی 66 د 684 ایران 71 و رفــع توقیف آن در

 پرونده اجرایی ایــن دادگاه به شــماره بایگانی دادگاه با توجــه به محتویات 
پرونده از جمله مفاد مبایعه نامه عادی مورخ 95/5/3 که طی آن خودرو متنازع 
فیه به معترض واگذار گردیده است لذا با احراز صحت بیع و تقدم آن بر زمان 
توقیف و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ 
 قانونی و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه ایشــان اعتراض نامبرده را ثابت و وارد 
تشخیص مســتنداً به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف 
از خودرو موضوع خواســته صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و 
ظرف بیســت روز پس ازابالغ قابــل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف 
بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می 
 باشــد. م الف:38716 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهــان )182 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ

12/169 شــماره پرونده: 951292 اینجانب حســین صابری فرزند رضا که 
به جرم ســرقت از ســوی شــعبه 104 کیفری 2 اصفهان تحت قرار / محکوم 
به پنج ماه حبس تعزیری می باشم احترامًا به اســتحضار می رساند اینجانب 
مددجوی فوق الذکر که در زنــدان مرکزی اصفهان تحمل کیفــر می نمایم لذا 
با توجه به تســلیم به حکم که داده ام و جواب آن به وی رســیده اســت طبق 
پرونــده 9509980362801083 تقاضــای صــدور حکم تعلیــق طبق ماده 
 46 مجازات اســالمی را دارم لذا خواهشــمند است مســاعدت الزم را به عمل

  آوریــد. م الــف:38721 شــعبه 104 دادگاه کیفــری 2 اصفهــان)96 کلمــه، 
1 کادر(

ابالغ
12/168 عطف به پرونده کالســه 950841 موضوع دادخواســت خانم زهرا 
طفالن آب فرزند مرتضی شــغل خانه دار )خواهان( به طرفیت همســر سابق 
خود آ قای علیرضا محمدی فرزند حسن شــغل آزاد مجهول المکان) خوانده( 
مبنی بر مطالبه نفقه فرزند مشــترک به نام کیانا محمدی 6 ساله از تاریخ تقدیم 
دادخواست ) 95/10/16( به صورت مستمر باســتحضار می رساند اینجانب 
کارشناس منتخب در اجرای قرار صادره در وقت مقرر در دفتر آن شعبه محترم 
حاضر و پس از مطالعه پرونده و اســناد و مدارک ابرازی با خواهان مذاکره و 
در مورد نفقه فرزند مشترک گفتگو شــد. ایشان اظهار داشتند خوانده از تاریخ 
95/5/1 زندگی مشترک را ترک نموده اند و پس ازاینکه زوج زندگی مشترک را 

ترک نمودند طالق گرفته ام و حضانت تنها فرزند مشترک نیز بر عهده اینجانب 
می باشد و از زمانی که خوانده منزل مشــترک را ترک نموده اند از ایشان هیچ 
خبری ندارم و مجهول المکان می باشند و برای تامین هزینه های زندگی فرزند 
مشترک در مضیقه قرار دارم. لذا تقاضای الزام خوانده به پرداخت نفقه فرزند 
مشــترک را دارم. با توجه به مجهول المکان بودن خوانــده مذاکره و گفتگو با 
وی امکان پذیر نبود. نظریه کارشناسی: با توجه به متن دادخواست، اظهارات 
خواهان و با توجه به بررسی های به عمل آمده و با رعایت تمکن مالی خوانده 
 و جمیع عوامل موثر در قضیه، نفقه فرزند مشترک از تاریخ تقدیم دادخواست

 ) 95/10/16( بماخــذ روزانه 90/000 ریــال و ماهیانــه 2/700/000 ریال به 
صورت مســتمر تعیین و برآورد می گردد. ظرف یک هفته پس از نشر چنانچه 
اعتراضی دارید کتبًا به شعبه سوم واقع در خیابان سجاد اول حاج رحیم ارباب 
ارائه نمائید.  م الف:38607 شــعبه 3 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

اصفهان )278 کلمه، 3 کادر(
ابالغ 

12/123 شماره پرونده : 951199 خواهان قاسم سلمانیان فرزند حسن شغل 
آزاد به نشانی اصفهان ســمیرم خیابان قدس کوچه مفتح جنب کفش یلدا منزل 
شخصی کدپســتی 8661855641، خواندگان: 1- امیر حسین جدیدیان فرزند 
مهدی شغل آزاد به نشــانی اصفهان خ 22 بهمن مجتمع نقش جهان نمایشگاه 
اتومبیل امیر و 2- علیرضا عرب زاده چمگردانی فرزند اســدا... شــغل آزاد به 
نشانی اصفهان خ زرین شهر لنجان چمگردان خ شهداخ صیاد شیرازی کدپستی 
8478175164 با وکالت 1- ابراهیم منصور زاده فرزند رســتم و 2- علیرضا 
حیدری فرزنــد نوروزعلی هر دو به نشــانی اصفهان خ نیکبخــت روبه روی 
دادگستری بن بست کیهان 3 طبقه همکف همراه 09132691897، تعیین خواسته 
و بهای آن: تقاضای الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی 
جهت انتقال سند یک دستگاه خودروی وانت دو کابین مزدا تیپ بی 2000 مدل 
85 به رنگ نقره ای به شــماره موتور 505232 و شــماره انتظامی 23-795 ن 
18 مقوم به 4 میلیون تومان و مطالبه هزینه انتقال خودرو و مالیات و عوارض 
خالفی تا مورخ 91/5/9 مقوم به 1 میلیون تومان جمعًا مقوم به 5 میلیون تومان 
و مطالبه مطلق خسارات دادرسی و غیره، احتراما به استحضار می رساند که به 
موجب قرارداد مورخ 91/5/9 موکل اینجانبان یک دستگاه وانت مزدا دو کابین 
مدل 85 به شماره شهربانی 23- 679 ی 74 به ثمن معین از خوانده ردیف اول 
خریداری نموده و علیرغم اینکه خوانده ردیف دوم بــه موکل، وکالت در مقام 
عقد بیع جهت فک پالک داده و حتی پالک ماشــین اکنون به نام موکل به شماره 
23- 795 ن 18 می باشد و پالک قبلی فک گردیده ولی خواندگان از حضور در 
دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند به نام موکل امتناع می نمایند فلذا تقاضای 
الزام خواندگان به انتقال سند خودروی موضوع خواسته در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و همچنین پرداخت هزینه انتقال و عوارض و خالفی آن تا مورخ 91/5/9 
و همچنین مطلق هزینه های دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
غیره مورد استدعاست.  م الف:37349 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )333 کلمه،4 کادر(  
مزایده

12/196 شماره پرونده : 950476 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 95/12/25 از ساعت 10 تا 11 صبح 
در محل این اجرا ) اتاق 030 طبقه همکف دادگســتری شعبه نیکبخت ( از آقای 
مجید امام جمعه زاده فرزند رســول علیه آقای بهزاد زاهــدی فرزند احمد به 
نشانی اصفهان، پل فلزی، ابتدای شــاهپور قدیم، صنایع الستیک سازی نوین 
صنعت مبنی بر مطالبه مبلغ 1/770/360/000 ریال شامل اصل خواسته و جمیع 
خسارات دادرسی و اجرایی و مبلغ 75/000/000 ریال حق اال جرای دولتی جهت 
فروش 9/802 حبه از 72 حبه ششــدانگ پالک ثبتی 2249/1230 بخش 6 ثبت 
اصفهان به نشانی جاده اصفهان- شیراز بعد از شهرک آزمایش – کوی کاشانه 
یک به شرح کارشناســی ذیل برگزار نماید ملک اکنون در تصرف محکوم علیه 
است. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده قادر به بازدید از ملک خواهند بود 
تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد 
دهنده با افزایش قیمت، برنده مزایده است هزینه های اجرایی بر عهده محکوم 
علیه است. م الف:38687 اجرای احکام شعبه 9 دادگاه عمومی و انقالب اصفهان 

) 183 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

12/186 در خصــوص پرونــده کالســه 95-1168 خواهان احمــد محمدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت ســعید ناصری تقدیم نموده است وقت 

رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 96/1/28  ســاعت 9 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. حضور شاهدین نیز چنانچه شــاهد معارضی دارند در جلسه 
رسیدگی حاضر گردند. م الف:38615 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) 124 کلمه، 2 کادر( 
مفاد آراء

12/165 شــماره صادره: 1395/04/340634 آگهی ابــالغ مفاد رای موضوع 
ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
نظر به این که برابر رای شماره 139560302033000554 مورخ 1395/06/29 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات 
و مالکیت آقای فریدون طاهری طاری کدملی 0042655994 در ششدانگ یکباب 
اطاق و ایوان جلو آن به مساحت 23/30 متر مربع پالک شماره 1105 فرعی از 
شماره 1- اصلی واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی 
 و مع الواســطه از مالک رســمی آقای هاجی ســیف اللهی محرز گردیده است

 لــذا در اجرای مــاده 3 قانون مذکــور در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز و به 
منظور اطــالع عمومی از طریــق روزنامه کثیراالنتشــار و محلــی آگهی می 
شــود تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی بــه رای مذکــور اعتراضــی 
داشــته باشــند از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف مــدت دو مــاه اعتراض 
خود را بــه اداره ثبت محل تســلیم و رســید اخــذ نماید و معترض بایســتی 
 ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل

 مبادرت به تقدیم دادخواســت در مراجــع ذیصالح قضایی نمــوده و گواهی 
تقدیم دادخواســت را به این اداره تســلیم نماید بدیهی اســت در صورتی که 
اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشــد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت 
به دادگاه محــل را ارائه ننمایــد اداره ثبت مبــادرت به صدور ســند مالکیت 
 خواهد نمود صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر بــه دادگاه نخواهد

 بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26 

  م الف:595 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
مفاد آراء

12/166 شــماره صادره: 1395/04/340597 آگهی ابــالغ مفاد رای موضوع 
ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
نظر به این که برابر رای شماره 139560302033000653مورخ 1395/07/28 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات 
و مالکیت آقای اصغر ضابطیان طرقی فرزند اکــرم آقا کدملی 1239762666 
شماره شناسنامه 4 در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 152/70 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 3552 فرعی از شماره 193- اصلی واقع در طرق جزء 
بخش 11 حوزه ثبتی نطنز خریداری لــذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو 
نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از طریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای مذکور اعتراضی 
داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل تســلیم و رســید اخذ نماید و معترض بایســتی ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع 
ذیصالح قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/26 

  م الف:591 عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
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فضای مجازیيادداشت

فوتبال جهان

در حاشیه

هواداران قهرمان فصل گذشــته لیگ برتر انگلیس، از سرمربی 
ایتالیایی پیشین تیمشان که هفته گذشته اخراج شد، قدردانی 
کردند. اگرچه شــوک اخراج کلودیو رانیــری، ضربه به موقعی 
به روباه ها زد و بــا پیروزی قاطع 3 بر یک برابــر لیورپول همراه 
شــد، اما این اتفاق باعث نشــد که هواداران روباه ها، ســرمربی 
ایتالیایی پیشــین تیم محبوبشــان را از یاد ببرنــد. گروهی از 
هواداران لسترسیتی با ماســک های رانیری به ورزشگاه کینگ 
پاور رفتند و برخی دیگر با بنرهــا و پالکارت هایی که روی آنها 
نوشته شــده بود »کلودیو از تو متشــکریم« از پیرمرد ایتالیایی 
که فصل گذشته بزرگ ترین افتخار تاریخ این باشگاه را رقم زد، 
تشکر کردند.لسترسیتی پنجشــنبه هفته گذشته که با رانیری، 
فاتح لیگ برتر شــد، در حالی با این مرد 65 ساله وداع کرد که 
تیمش در یک قدمی منطقه سقوط قرار داشــت. روباه ها اما به 
لطف پیروزی خانگی شــان برابر لیورپول، به رده پانزدهم صعود 

کردند و به بقا در لیگ برتر امیدوار شدند.

رامین رضائیان پس از اخراج از اردوی پرسپولیس به خاطر درگیری 
با علیپور، در صفحه اینستاگرام خود پســتی با این مضمون منتشر 

کرد:
»سالم هوادارهای همیشگی پرســپولیس که موفقیت تیم و تمام 
بازیکن هاش، آرزوی همیشــگی تونه و برای همه ما از ته دل نگران 
هســتین. برای موضوع پیش اومده اول از همه بدون هیچ توضیحی 
از تک تکتون عذر خواهی می کنم. به خاطر عالقه زیادی که به این 
تیم و موفقیتش دارم، همیشه ســعی می کنم با جدیت تو تمرین ها 
شرکت کنم. به خاطر فشار باالی تمرین ها و نگرانی های بازی فشار 
زیادی هست و گاهی بعضی رفتارها و رفلکس ها رخ میده که شاید 
درست نباشه. در تمرین  اتفاقی افتاد که باعث جر و بحثی شد و مربی 
گفت از تمرین خارج بشــین؛ منم به خاطر همین خارج شــدم و به 
هتل رفتم. هیچکس دوســت نداره برای تیم محبوبش بازی نکنه و 
اگه اتفاقی افتاده، صرفا برای این بوده که قبل بازی مصدوم نشــم و 
نگرانیم از بازی باعث شد همین چیزی بشــه که دیدین. از تک تک 
شــما عذرخواهی می کنم. از آقای برانکو ایوانکویچ و آقای باقری و 
تک تک اعضای کادر فنی عذرخواهی می کنم. بزرگی پرســپولیس 

آرزوی همه ماست...«

قدردانی ويژه هواداران لسترسیتی
 از رانیری

پست اينستاگرامی رامین رضائیان 
پس از اخراج

در شرایطی که بعد از گل دوم تراکتورسازی به سیاه جامگان، تصاویر 
زیادی در شبکه های اجتماعی پخش شــد و حتی بحث های زیادی 
روی آن به خاطر بدون حرکت بودن رضا شربتی مدافع سیاه جامگان 

صورت گرفت، دوشنبه شب در برنامه نود اتفاق عجیبی رخ داد.
این بازیکن سیاه جامگان روی خط آمد و عالوه بر دفاع از خود، اعالم 
کرد که یکی از هواداران سرسخت پرسپولیس است و از سرخپوشان 

تهرانی هم به خاطر این گل معذرت خواهی می کند!
مشخص نیســت این ادعا در فضا و جوی که طی چند روز اخیر وجود 
داشت، به نظر شــربتی آمده یا اینکه واقعا او عالقه قلبی خود را نشان 
داده اســت تا از این پس به عنوان یک پرسپولیســی روی او حساب 
کنند. به هر حــال بازیکنی کــه مغضوب پرسپولیســی ها بود، حاال 

می تواند به بازیکن محبوب آنها تبدیل شود.

امید نورافکن همان طور که از دید رســانه هــا و روزنامه های معتبر 
سعودی به عنوان چهره کلیدی استقالل مورد توجه قرار گرفته بود، 
در جریان بازی هم نشان داد که ستاره بی چون و چرای میانه میدان 
تیمش اســت و با اتکا به انگیزه و قدرت جوانــی او، منصوریان دیگر 
دغدغه ای نخواهد داشــت. نورافکن در کنار امید ابراهیمی به عنوان 
زوج میانه میدان، در طــول 90 دقیقه بازی تمــام جنگ های میانه 
زمین را از هافبک های مســن و کم تحرک التعاون بردند که در این 
بین نقش نورافکن به عنوان هافبک تخریبچی استقالل بیشتر از همه 
به چشم آمد؛ مخصوصا در صحنه هایی که لوسیانو سان مارتن، ستاره 
36ساله رومانیایی و قلب متحرک ســعودی ها صاحب توپ می شد، 
امید نورافکن با حضور به موقع و قدرت بدنی بهتر، اجازه بازی سازی به 

این بازیکن نمی داد که این امر در نیمه دوم نمود بیشتری پیدا کرد.

ادعای عجیبی که فوتبال 
ايران را شوکه کرد!

نورافکن؛ برنده جنگ های 
تن به تن در مسقط

قاب روزمستطیل سبز

استقالل خوزستان پس از قهرمانی غیرمنتظره  خود در لیگ برتر، شروع 
درخشان در لیگ قهرمانان آسیا و کســب مجوز حرفه ای AFC را نیز به 

دستاوردهای فراتر از انتظارش اضافه کرد.
 قهرمانی دور از انتظار اســتقالل خوزســتان در لیگ پانزدهم اگرچه در 
نوع خود اتفاق جالبی به حســاب می آمد، اما از همان ابتدا این نگرانی را 
به وجود آورد که این تیم تــازه وارد و کم تجربه در فصل بعد از قهرمانی در 
لیگ برتر عملکرد مناسبی در لیگ قهرمانان نداشته باشد و نماینده خوبی 
برای ایران در آسیا نباشد. این نگرانی وقتی تشدید شد که سرمربی و برخی 
از ستاره های این تیم به عنوان ارکان اصلی قهرمانی، در پی اتمام لیگ از 
آن جدا شدند و در نقل و انتقاالت تابســتانی به سایر باشگاه ها پیوستند. 
در شرایطی که کمتر کسی از استقالل خوزستان انتظار صعود به مراحل 
حذفی را دارد، حضور آبرومندانه در لیــگ قهرمانان آرزویی بود که اهالی 
فوتبال ایران در اولین تجربه آســیایی برای قهرمان شگفتی ســاز فصل 
گذشته داشتند. این توقع حداقلی، دســت کم تا به امروز برآورده شده و 
این تیم تازه وارد، اولین ماجراجویی بین المللی خود را با 2 پیروزی مهم و 
امیدبخش آغاز کرده است. آبی های اهواز ابتدا با برتری برابر الفتح، اعتماد 
به نفس فوتبال ایران را در اولین تقابل با حریفان عربســتانی باال بردند و 
سپس با شکست صدرنشــین مقتدر لیگ امارات در خانه این تیم، نشان 
دادند که سودایی فراتر از صرف حضور آبرومندانه در این مسابقات دارند.

لســتر فوتبال ایران که در لیگ برتر هم رتبه قابل قبولــی در میانه های 
جدول دارد، یک دلیل مهم دیگر نیز برای به خود بالیدن دارد و آن اینکه 
باشگاه اهوازی یکی از 6 باشگاه ایرانی اســت که از AFC مجوز حرفه ای 
گرفته است؛ تاییدیه ای که باشگاه های بزرگ و پرمدعایی چون سپاهان 
و تراکتورســازی هنوز موفق به دریافتش نشده اند. توفیقات اخیر درست 
مصادف با زمانی نصیب آبی های اهواز شده اســت که ازقضا لستر اصلی 
به واســطه خداحافظی تلخش با کلودیو رانیری، سرنوشــت غم انگیزی 
در فوتبال انگلستان پیدا کرده اســت. البته برای ارزیابی کارنامه آسیایی 
استقالل خوزستان خیلی زود اســت؛ زیرا هنوز چهار مسابقه از مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان باقی مانده اما عملکرد اولیــه این تیم به گونه ای 
بوده است که مطمئن باشیم کم تجربه ترین نماینده ایران در این دوره از 
مسابقات، اگر مایه فخر و مباهات نباشد باعث سرافکندگی نیز نخواهد شد.

هت تريک موفقیت لستر ايران؛

پیست اسکی تاريک دره - همداناصل تر از اوريجینال!

رییس اتحادیه فوتبال اروپا می گوید: دســتور قانونی 
ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع بعضی از کشورها 
به این کشــور، مانعی برای میزبانی آمریــکا و بریتانیا 

خواهد بود.
صحبت های زیادی مبنــی بر میزبانــی آمریکا برای 
جام جهانی 2026 وجود دارد و گفته می شود که این 
کشور قرار است میزبانی جام جهانی را بر عهده بگیرد. 
الکساندر شفرین، رییس اســلوونیایی اتحادیه فوتبال 
 اروپا در گفت وگو با واشنگتن پست، درباره بعد ورزشی 
تصمیم اخیر ترامپ به صحبت پرداخت. او عنوان کرد: 
برکسیت باعث خواهد شد که یوفا، میزبانی رویدادهای 
مهم ازجمله فینال لیگ قهرمانان اروپــا را به بریتانیا 

ندهد.
با قانون جدیدی که ترامپ، رییس جمهور آمریکا وضع 
کرده اســت این احتمال وجود دارد که کشور دیگری 
از قاره آمریکای جنوبی به عنــوان میزبان جام جهانی 
2026 برگزیده شود تا جام جهانی 48تیمه را میزبانی 

کنند.
او درباره این موضوع گفت : من مطمئنم که این قانون 
به آمریکا کمکی نخواهد کرد تا میزبانی جام جهانی را 

کسب کند.
یکی از کشــورهایی که اکنون نمی توانــد وارد آمریکا 
شود تیم   ملی فوتبال ایران است که با هدایت کارلوس 
کی روش، دســتیار سابق ســرالکس فرگوسن، نتایج 
خوبی را کسب کرده و توانسته 60 درصد از بازی های 

خود را در تیم   ملی ایران با برد به پایان برساند.
ایران یکی از موفق ترین کشــورهای آسیایی در زمینه 
فوتبالی محسوب می شــود و چهار بار حضور در جام 
جهانــی را تجربه کرده اســت. حضور موفــق در جام 
جهانی 98 و برتــری در برابر آمریکا، یکــی از اتفاقات 
به یادماندنی برای فوتبال ایران محسوب می شود. با این 
حال با قانون جدیدی کــه رییس جمهور آمریکا وضع 
کرده اســت، اعضای تیم   ملی فوتبال ایران نمی توانند 
وارد آمریکا شــوند و همین موضوع می تواند میزبانی 

جام جهانی و رویدادهای دیگر را از آمریکا بگیرد.
رییــس اتحادیه یوفا دربــاره این موضــوع گفت : اگر 
بازیکنــان نتوانند به دالیل سیاســی وارد کشــوری 
شوند، طبیعی اســت که جام جهانی نمی تواند در آن 
کشور برگزار شود. ما داریم درباره جام جهانی صحبت 
می کنیم که باید در کشــوری برگزار شود که همه به 
 آن دسترسی داشته باشند. ما امیدواریم که این اتفاق

 رخ ندهد.

دستور مهاجرتی ترامپ؛ 

مانعی برای میزبانی آمريکا 
در جام جهانی2026 

ستاره جوان و گلزن تیم فوتبال باشــگاه رئال مادرید اسپانیا، با 
درخشــش خود جای بنزما را در ترکیب اصلــی تیم تنگ کرده 

است.
برای بسیاری از کارشناسان فوتبال اســپانیا جای سوال و البته 
شگفتی است که چرا زیدان در ترکیب اصلی تیم خود، از آلوارو 
موراتا اســتفاده نمی کند و همچنان بنزما در ترکیب اصلی این 

تیم است.
زیدان پس از اخراج بنزما از تیم ملی فوتبال فرانسه، از هموطن 
خود حمایت زیادی کرده اســت و همین موضوع باعث شده تا 

حساسیت ها درباره حضور کریم در ترکیب اصلی بیشتر شود.
موراتا هر بار وارد میدان شده، در اوج بوده و گلزنی کرده و پاس 
گل داده است. بسیاری از هواداران رئال مادرید نیز بر این باورند 

که موراتا این روزها بسیار آماده تر از کریم بنزماست.

ســرمربی ایتالیایی تیم فوتبال تیانجین، بــه دنبال خرید یک 
مهاجم جدید اســت. فابیوکانــاوارو، در مــورد احتمال حضور 
فرانچســکو توتی کاپیتان محبــوب تیم فوتبــال رم در لیگ 
چین، اظهار داشــت: من به دنبال بازیکن جوان تری هســتم؛ 
نه بازیکنانی که در انتهای دوران بازیگری خود هســتند. گفته 
می شــود کاناوارو بــه دنبال خرید بازیکن شــماره 9 باشــگاه 
فیورنتیناســت. کالینیچ 29ســال دارد و اهل کشور کرواسی 

است. او از سال 2015 در تیم فیورنتینا حضور دارد.

کارشناسان فوتبال بر اين باورند؛

موراتا با حضور خود
بنزما را کنار زده است

توتی در چین؟!

پیشنهاد سردبیر: 
ادعای عجیبی که فوتبال ايران را شوکه کرد!

.. خبر بد برای سپاهان دردسر تازه تراکتورسازی
محمود قائــد رحمتی که در چنــد بازی اخیر 
در پســت هافبک دفاعی ســپاهان جا افتاده 
بود و عملکرد قابل قبولی هم داشــت، در بازی 
تدارکاتی ســپاهان برابر ســپهر نقش جهان 
دچار مصدومیت شــد. جواب ام آر آی زانوی او 
مشخص کرد که رباط صلیبیاش دچار پارگی 
شده است. بدین ترتیب قائد رحمتی عالوه بر 
فصل جاری، قســمتی از فصل آینده را هم از 
دست می دهد. بدون شــک با توجه به اینکه 
ســپاهان در پســت هافبک دفاعی با کمبود 

بازیکن مواجه است، مصدومیت طوالنی مدت 
قائد رحمتی، شــاید بدترین خبر ممکن برای 

عبدا... ویسی و تیمش باشد.

چند بازیکن ایرانی از تراکتورسازی به کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال شکایت کرده اند. پس از شــکایت بازیکنان خارجی پیشین 
تراکتورسازی، حاال پنج شش بازیکن ایرانی هم از این تیم به خاطر 
عدم پرداخت مطالباتشــان به فدراســیون فوتبال ایران شکایت 
کرده اند. این در حالی اســت که معموال شکایت بازیکنان و مربیان 
ایرانی در کمیته انضباطی مدت ها به طول می انجامد و باید دید این 
بار چه اتفاقی رخ می دهد. همین موضوع باعث بروز مشکالتی شده 
و برخی از باشــگاه ها به تصور اینکه در دنیا هم مشکالتی به وجود 
نمی آید، در پرداخت پول بازیکنان و مربیان خارجی کوتاهی کردند 

21که نمونه آن اخیرا برای دو باشگاه استقالل و تراکتورسازی رخ داد. 
برگزاری بازی، پشت درهای بسته؟!

تیم هــای ملی فوتبــال ایران و عــراق طی دیــداری تدارکاتی، 
روز 28اســفند امســال در تهران به مصاف هــم خواهند رفت. 
»عبدالخالق مســعود« رییس فدراســیون فوتبال عــراق در این 
خصوص گفت که ایران سعی دارد اسرار و شیوه های بازی خود را 
در مســابقات آینده اش مخفی نگه دارد و برای همین این مسابقه 
پشت درهای بســته برگزار می شــود. رییس فدراسیون فوتبال 
عراق، از غیاب 6 بازیکن اصلی ایــن تیم در بازی با ایران خبر داد و 
گفت: جستن میرام، ضرغام اسماعیل، علی فائز، علی عدنان، بروا 
نوری و علی حصنی، بازیکنانی هستند که در آن مقطع زمانی باید 

در خدمت باشگاه های خود باشند. 

 بعد از بارش های سنگین اخیر در استان همدان و بسته شدن پیست تاريک دره که در دامنه 
کوه الوند قرار دارد، بعد از چند هفته مسدود بودن، راه پیست که ارتفاع برف در بعضی از نقاط 
به بیش از دو متر می رسید، به کمک راهداران بازگشايی شد تا اسکی بازان در روزهای تعطیل 

و آفتابی، دوباره خودشان را به اين مکان برسانند و به اسکی بپردازند.

تیم ملی شمشــیربازی اســلحه ســابر ایران در 
ســال های اخیر قدرت زیــادی پیدا کــرده و در 
میادین مهم بین المللی نمایش خوبی داشته که 
می توان از کلمه »فوق العاده« برای عملکرد آنها 

استفاده کرد.
مجتبی عابدینی، علــی پاکدامن، محمد رهبری، 
محمد فتوحی و فرزاد باهر ارســباران، با هدایت 
پیمان فخری، شمشیربازی ایران را به جایگاهی 
رســاندند که قدرت های جهان از رویارویی با این 

تیم واهمه دارند.
تیم ملی شمشیربازی ایران بعد از المپیک 2016 
ریــو در رقابت های جــام جهانی ســنگال برای 
نخستین بار در تاریخ قهرمان شد و مدال طال را از 
آن خود کرد. در پادووای ایتالیا و ورشوی لهستان 

نیز تیم ملی چهارم و هشتم شد.
این نتایج برای شمشــیربازی ایران که سال ها در 
حســرت یک پیروزی برابر تیم های آسیایی و یا 
کسب یک مدال برنز در آسیا بود فوق تصور است؛ 
اما این اتفاق رخ داده و شمشیربازی اسلحه سابر 
ایران به شرایطی رسیده که حاال جزو قدرت های 

جهان است.
پیروزی برابر تیم های قدرتمنــد و رنکینگ باال 
دیگر شگفتی نیست. شــاگردان پیمان فخری یا 
به قول خود او، »بچه هایــش« در جهان بهترین 
هستند و با وجود امکانات محدود نتایج مناسبی 

می گیرند.
بودجه شمشــیربازی ایران در بهترین شــرایط، 

برابر با دســتمزد یک فوتبالیســت است. 
هرچند نباید ورزشکاران 

رشــته های 
مختلف را باهم مقایســه 

کرد، اما شمشــیربازانی که 
مقام هــای جهانــی را 

کسب می کنند، نه به اندازه حق خودشان پاداش 
می گیرند و نه مورد توجه هستند.

نه تنها سابریست های ایران بلکه کل شمشیربازی 
ایران با وجود المپیکی بــودن و مدال های زیادی 
که در بازی های مهم دارد با مشکل مواجه است؛ 
مشکلی که نه به خاطر نداشــتن نیروی انسانی و 
ورزشکاران با کیفیت، بلکه به خاطر نبود امکانات 
با آن دســت و پنجه نرم می کند. سالن فرسوده، 
امکانات سخت افزاری نامناسب و بودجه ناکافی، 

از مهم ترین مشکالت شمشیربازی ایران است.
تیم ملی در لهســتان ثابت کرد که از نظر توانایی 
فنی هیچ نقصــی ندارد. عابدینــی در دیدار برابر 
روســیه در حالی کــه ایــران 35-40 عقب بود، 
مسابقه را در امتیاز 44 به تساوی رساند؛ البته در 
این رقابت ها و در بخــش تیمی، نه فقط عابدینی 

بلکه دیگر شمشیربازان ایران هم خوب 
بودند.

علی پاکدامن در یکــی از مبارزه های 
خود برابر ایتالیا با نتیجــه 7-3 دیگو را 
شکست داد و باعث شــد ایران 38-40 
از حریف پیــش بیفتد. محمــد رهبری 

هم نمایش قابل قبولی داشــت و به مانند 
محمــد فتوحــی و همچنین فــرزاد باهر 

ارسباران، مهره تاثیرگذار تیم ملی بودند؛ اما 
شمشــیربازان موفق ایران در کنار خود حتی 

ماساژور هم ندارند و یک روز کامل را با خستگی 
مسابقه می دهند و از آنچه برای خیلی از تیم های 

ورزشی عادی است و اصال به چشم 
نمــی آیــد، محروم 

هســتند. بعد 

از درخشش عابدینی در المپیک و مصاحبه های 
مســئوالن، این امید به وجود آمد که شــاید این 
رشــته بیش از گذشــته مورد توجه قرار بگیرد؛ 
اما این اتفــاق رخ نداد و کمتــر از 6 ماه همه چیز 

فراموش شد.
سابریســت ها تاکنون بــدون امکاناتی که درحد 
جهانی باشــد، کار کرده و نتایج جهانی گرفته اند؛ 
اما در ادامــه راه به امکانات بیشــتری نیاز دارند. 
هیچ یک از تیم هایــی که امــروز از رویارویی با 
شمشیربازهای ایرانی می ترسند، تصور نمی کنند 

که آنها در شرایط اینچنینی سخت تمرین کنند.
تیم ملی شمشیربازی ایران قهرمان جهان شد؛ اما 

حتی یک سالن مناسب برای تمرین ندارد.
بدشانســی تا حدی زیاد اســت کــه داوران هم 
همیشــه ناداوری می کنند. بعد از ناداوری که در 
المپیک در حق عابدینی صورت گرفت، این بار در 
رقابت های جام جهانی لهستان و بخصوص دیدار 
با ایتالیا که ایران 45-44 مغلوب شد، امتیاز آخر 
به ایران تعلق نگرفت تا تیم ملی از رسیدن به نیمه 
نهایی باز بماند؛ ایتالیایی که بعد از این رقابت ها به 
صدررنکینگ سابر جهان صعود کرد. شمشیربازان 
ایران »جان سخت« هستند و باهمین مشکالت 
که در داخل و خارج از ایران دارند به نتایج خوبی 
می رسند؛ اما مســئوالن باید بدانند که قهرمان 
شــدن شمشــیربازی ایــران در جهان 
هزینه دارد و نمــی توان بدون اینکه 
کاری برای آنها انجــام داد، توقع 
قهرمانــی و   مــدال 

 داشت.

جـان سخت ها در شمشیربازی ایران!
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پیشنهاد سردبیر: 
اگر به فکر چاره نباشیم، اصفهان خوزستان دوم می شود

اخبار

ادامه تخریب محیط زیست 
به دلیل عدم درک صحیح از آن

 کاهش بارندگی و بارندگی های 
نابهنگام از اثرات تغییرات اقلیمی

افزایش نگران کننده گونه های 
مهاجم در اکوسیستم های جهان

 استاد امپریال کالج لندن با تاکید بر اینکه در ایران درک درستی 
از توسعه و محیط زیست وجود ندارد، گفت: تغییر اقلیم یک پدیده 
جهانی است و دارای عوامل خارجی است، ضمن آنکه هر کشوری 

به عنوان تهدید برای سایر کشورها به شمار می رود.
دکتر کاوه مدنی، دبیر کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم و اســتاد 
 امپریال کالج لندن در حاشــیه این کنفرانس، با بیان اینکه ایران 
با چالش تغییر اقلیم مواجه است، گفت: تغییر اقلیم برخالف سایر 
مسائل یک موضوع بخشی و ملی نیســت و همه مسائل از جمله 

آب، غذا، انرژی و امنیت را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با بیان اینکه برای رفع چالش های تغییر اقلیم باید همه مسائل 
به صورت یکپارچه دیده شود، اظهار کرد: حل معضل پدیده تغییر 
 اقلیم در گرو تعامل همــه ارگان های مرتبط اســت و امیدواریم 
در این کنفرانس محفلی باشــد تا افــراد به یــک اجماع کامل 

درخصوص تهدیدات تغییرات اقلیمی برسند.
 مدنی با بیــان اینکه تهدیدات مشــترک میان انســان ها منجر 
به همکاری بیشتر آنها می شود، خاطرنشــان کرد: این کنفرانس 
در دعوت از اســاتید ایرانی مقیم خارج در حوزه های آب، انرژی 
 و محیط زیســت موفق بوده اســت و توانسته اســت از این افراد 

در کمیته های علمی بهره ببرد.
 دبیر کنفرانــس بین المللی تغییــر اقلیم اضافه کــرد: امیدوارم 
 این روند ادامه داشته باشــد که به جای دعوت از اساتید خارجی 

از محققان خارج از کشور دعوت به عمل آید.
وی همچنین به روند فعلی تخریب محیط زیست در ایران اشاره 
کرد و یادآور شــد: تغییرات اقلیمی بیشــتر به عنوان یک پدیده 
جهانی شــناخته می شــود که برای حل آن نیاز به همکاری های 
 بین المللی اســت. وی بــا تاکید بر اینکــه اگر تصور شــود که 
از بیــن بردن تغییــرات اقلیمی با یک ســری اقدامــات صورت 
می پذیرد، یک اشتباه است، یادآور شد: پدیده تغییر اقلیم دارای 
عوامل خارجی اســت، ضمن آنکــه ما هم به عنــوان یک تهدید 

خارجی برای سایر کشورها محسوب می شویم.
این اســتاد دانشــگاه امپریــال کالج لنــدن به بیــان وضعیت 
زیست محیطی کشور پرداخت و گفت: کشوری که درک درستی 
از توســعه ندارد، محیط زیســت را تخریب می کند و زمانی که 
محیط زیست تخریب شــد، به اهمیت محیط زیست پی می برد. 
 وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ایران در این مرحله قرار دارد 
و من اعتقاد دارم رفتار ما نســبت به محیط زیست تغییر نکرده، 

چون اهمیت آن را درک نکردیم.

 مدیرعامــل و رییس هیئت مدیره شــرکت توســعه منابع آب 
و نیروی ایران کاهش میزان بارندگی و بارندگی های نابهنگام را 
از عوارض تغییر اقلیم دانست و گفت: ایران در نقطه ای از جهان 
قرار دارد که اثرات تغییرات اقلیمی در آن مشهودتر و ملموس تر 
است. ســیدمحمدرضا رضازاده دوشــنبه در حاشیه کنفرانس 
بین المللی تغییر اقلیم با تاکید بر اینکه در طی 15 سال گذشته 
 میــزان بارندگی ها در کشــور کاهش پیدا کرده اســت، افزود: 
از طرف دیگر شــاهدیم کــه بارندگی هــای نابهنــگام و بعضا 

بارش های سنگین در طول زمان محدود داشته ایم.
 وی با بیان اینکــه این بارندگی هــا اثرات تخریبی در کشــور 
داشــته اســت، اظهار کرد: نمونــه آن بارندگی هــای10 روز 
گذشته است که اســتان های جنوبی کشــور را تحت تاثیر قرار 
داده، به گونه ای که میــزان بارندگی در این اســتان ها چندین 
 برابر بارندگی از ابتدای ســال آبی بوده اســت. رضازاده با تاکید 
بر انطباق بیشــتر کشــور با شــرایط فعلی آب و هوایی، اضافه 
 کرد: برای این امر نیاز اســت تا شــرایط کشــور را بشناســیم 
 و تاثیرات تغییرات اقلیمی را در کشــور ارزیابی کنیم و بکوشیم 
تا با سیاست گذاری نحوه استفاده از منابع آب را بهینه کنیم. وی 
پدیده تغییر اقلیمی را یک پدیده جهانی دانســت و یادآور شد: 
ایران جزوی از دنیا است و اتفاقا در نقطه ای از این دنیا قرار دارد 

که این اثرات مشهودتر و ملموس تر است.
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شــرکت توســعه منابع آب و 
نیروی ایران خاطرنشان کرد: از این رو باید تغییرات اقلیمی را به 
عنوان یک حقیقت بپذیریم و خود را با این شرایط سازگار کنیم 
و تالش شود سیاست های سازگاری با این شرایط را اتخاذ کنیم.

 گروهــی از کارشناســان بین المللــی در حوزه محیط زیســت 
و حفظ گونه ها نسبت به افزایش جمعیت گونه های مهاجم بیگانه 

در سراسر جهان هشدار دادند.
در بررسی جدید این کارشناســان آمده است جمعیت گونه های 
مهاجم بیگانه در جهــان افزایش پیدا کــرده و برخالف اقدامات 
جهانی برای مقابله با این چالش، نشــانه ای از کند شــدن روند 

افزایش تعداد این گونه ها وجود ندارد.
مطالعه انجام شده نشان می دهد در طول۲00 سال گذشته تعداد 
گونه های مهاجم جدید به طور مداوم در جهان افزایش داشــته و 
بیش از یک سوم تمامی گونه های جدید بین سال های 1۹۷0 تا 
۲01۴ میالدی ثبت شده است. همچنین انتظار می رود در آینده 
نزدیک میان تمام گونه ها به استثنای پستانداران و ماهی ها تعداد 
بیشتری از گونه های مهاجم جدید پیدا شود. به گفته کارشناسان، 
نتایج به دســت آمده در این مطالعه هشــدار دهنده است، زیرا 
افزایش بی وقفه و دائمی تعداد گونه های مهاجم می تواند تاثیرات 
منفی بر اکوسیستم ها داشته باشد و به از دست رفتن تنوع زیستی 
و انقراض گونه های گیاهی و جانوری بومی منجر شــود. عالوه بر 
این، شرایط فوق با پیامدهای فاجعه باری بر مواد غذایی، دارویی، 
آب سالم و دیگر فوایدی که طبیعت فراهم می سازد، همراه است 
و جامعه جهانی را برای تحقق اهداف توسعه پایدار با چالش های 
بیشــتری روبه رو می کنــد. برخــالف افزایش تعــداد توافقات 
بین المللی و قوانین برای رفع این مشکل، رشد گونه های مهاجم 
جدید در سراسر جهان، موکد نیاز فوری برای اتخاذ سیاست های 

پیشگیرانه موثر و بیشتر است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
) IUCN (، گونه های مهاجم بیگانه گونه هایی هستند که به عمد 
یا تصادفی توسط انسان به یک زاد بوم معرفی می شوند و تاثیرات 
منفی بر تنوع زیستی بومی، اکوسیستم و حتی رفاه و آسایش بشر 
دارند. آنها عوامل اصلی از دســت رفتن تنوع زیستی و شایع ترین 
عامل انقراض پســتانداران، خزندگان و دوزیســتان به حســاب 

می آیند.

با مسئوالن

 مدیرگــروه بیماری هــای حیــات وحش ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: با اقــدام هــای به موقع پیشــگیری 
وکنترل توسط تشــکل های مرتبط با این ســازمان و سازمان 
 دامپزشکی موارد ابتال به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

در تاالب های کشور به طور کلی فروکش کرده است.
 ســیامک مســعودی افزود: بیــس از۲50 تــاالب، آب بندان 
و نواحی ساحلی درکشور محل زمستان گذرانی وکوچ پرندگان 
مهاجر اســت که با توجه به حضور این پرندگان احتمال وجود 

بیماری ها نیز درآنها محتمل است.
وی ادامــه داد: در اوایل فصل پاییز وهمزمــان با کوچ پرندگان 
مهاجر به برخی تاالب های کشور از جمله تاالب میقان استان 
 مرکزی، بیمــاری فوق حادپرندگان مشــاهده کــه درنهایت 
 با همکاری ســازمان های حفاظت محیط زیست، دامپزشکی 
و تشــکل های مردم نهــاد محیط زیســت بیــش از دو هزار 
 و800 الشــه این پرندگان جمع آوری وبه صورت بهداشــتی 
معدوم شــد. مدیرگروه بیماری های حیات وحش ســازمان 
حفاظت محیط زیست ادامه داد: البته در سال های اخیر روند 
مهاجرت پرندگان مهاجر به تاالب ها و نوار ساحلی کشور توسط 
محیط بانان و کارشناسان حفاظت محیط زیست پایش می شود 
ودر صورت مشاهده نمونه های مشکوک بیماری در میان آنها، 
بالفاصله نســبت به معدوم کردن پرندگان بیمار اقدام خواهد 
شد. مسعودی همچنین درخصوص میزان شیوع بیماری تب 
برفکی در حیات وحش کشور گفت: تاکنون تلف شدن10 راس 
کل و بز وحشی دریکی ازمناطق استان خراسان رضوی گزارش 
شده که اداره کل دامپزشکی اســتان نیز بیماری تب برفکی را 
تایید کرده است. وی اضافه کرد: با توجه به تمهیداتی که امسال 
اندیشیده شده و افزایش حفاظت فیزیکی توسط محیط بانان 
 وهمکاری های بیشتر ســازمان های حفاظت محیط زیست 
 و دامپزشکی، شــمار تلفات بیماری تب برفکی کاهش داشته 
و در برخی مناطق خوشبختانه مشاهده نشده است. مسعودی 
با بیان اینکه امســال تلفات بیماری طاعون نشخوارکنندگان 
را در حیات وحش نداشــتیم، تاکید کرد: ســازمان حفاظت 
محیط زیســت نیروهای خود را بســیج کرده اســت تا ضمن 
افزایش بازدیدها، تردد دام های اهلی در مناطق تحت مدیریت 
کنترل، الشــه ها امحای بهداشتی و آبشــخورها ضد عفونی 
 شــود. مدیرگروه بیماری های حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: بــا توجه بــه امکانات تشــخیصی که 
 پژوهشکده پاستور آمل در زمینه تشخیص وراهکارهای مقابله 
 با بیماری های مشــترک میــان انســان ودام دارد، می تواند 

در زمینه سالمت جامعه کمک کند.

یک مسئول حفاظت محیط زیست:

بیماری آنفلوانزای پرندگان 
در تاالب های کشور فروکش کرد

رییس ســازمان هواشناســی گفت: اینکه گفته می شود 
هواشناسی در اطالعات دســت می برد حرف غلطی است، 
اگر چنین اتفاقی رخ دهد کامال مشخص است. به گزارش 
 فــارس، داود پرهیــزکار اظهار کــرد: هواشناســی یکی

 از دانش های بنیادین در دنیاســت که تمام اقشــار جامعه 
به نوعی از خدمات آن استفاده می کنند. 

وی افــزود: از عامه مــردم تــا متخصصان و مســئوالن 
 عالی رتبه از اطالعات هواشناســی برای باال بردن بهره وری 
بهره می برند. معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به اینکه 
سازمان هواشناسی قدمتی بیش از60 ســال دارد، گفت: 
نخستین ایستگاه های هواشناسی نزدیک به یک قرن قبل 
در ســفارتخانه های دولت های استعماری وجود داشته، اما 
به صورت منسجم در سال 3۷ سازمان هواشناسی تشکیل 
 شــده و تا امروز با همین عنوان ادامه فعالیت داده اســت.

رییس سازمان هواشناسی با بیان اینکه هواشناسی جهانی 
که ما نیز به آن پیوسته ایم استانداردهایی تعریف کرده است 
که همه کشورها مکلف به عمل طبق آن هستند، عنوان کرد: 
بنابراین همه کشورها موظف هســتند اطالعات را توسط 
ایستگاه ها بگیرند و با سایر کشــورها به اشتراک بگذراند، 
اگر این استاندارد جهانی وجود نداشته باشد این اطالعات 

کارایی ندارد.
دست بردن در اطالعات هواشناسی حرف غلطی 

است
پرهیزکار تصریح کرد: اینکه گفته می شــود هواشناسی در 

اطالعات دست می برد حرف غلطی است، اگر چنین اتفاقی 
 رخ دهد، کامال مشــخص اســت. وی در ادامه بیان داشت: 
با داده های در اختیار گذاشته شده توسط همه کشورها، کره 
زمین شبیه سازی  شده و در اختیار هر کشور قرار می گیرد، 
از این جا به بعد به توانمندی کشورها برمی گردد که بتوانند 
خروجی های مفیــد بگیرند. معاون وزیر راه و شهرســازی 
در ادامه با اشــاره به حوزه هایی که تحت تاثیر هواشناسی 
 است، گفت: اگر همه مراحل انجام بگیرد، اما اطالع رسانی 
به مردم اتفاق نیفتد کار ابتر و بی سرانجام است؛ امنیت پرواز، 
کشاورزی، انرژی های پاک، خشکسالی، آلودگی هوا، حفظ 
محیط  زیست، حفظ آثار باســتانی و حوزه نظامی از جمله 

بخش هایی هستند که از این اطالعات استفاده می کنند.
پیش بینی هوا در 11 اســتان و تنهــا در حوزه 

کشاورزی 422 میلیارد تومان ارزش ایجاد کرد
 پرهیزکار افزود: حدود دو میلیون نفر در حوزه کشــاورزی 
 در کشــور ما فعالیت دارند و طبق اطالعات به دست آمده 
 در 11 اســتان بــا پیش بینی های انجام شــده نســبت 
 به پدیده های جــوی، ۴۲۲ میلیارد تومــان ارزش افزوده 
در حوزه کشــاورزی ایجاد شــده اســت. رییس سازمان 
هواشناسی با اشــاره به اینکه موضوع دیگر انرژی های پاک 
اســت، بیان کرد: با توجه به گرم شــدن زمین و مشکالت 
زیست محیطی اخیر، همه کشورها تعهد داده اند که گازهای 
گلخانه ای را کاهش دهند و از انرژی های پاک استفاده کنند 
که همگی این انرژی ها مربوط به اطالعات هواشناسی است.

در یک دهــه اخیر بارش ها از خــط نرمال باال 
نرفته است

وی تصریح کرد: حوزه دیگر خشکســالی بوده که می توان 
گفت چالش اصلی کشــور اســت و دلیل آن این است که 
در یک دهه اخیــر بارش ها از خط نرمال باال نرفته اســت، 
هواشناســی در این بحث مرکز ملی خشکسالی اطالعات 
 را راه انــدازی کــرده که ایــن اطالعات به صــورت روزانه 
به  روزرســانی می شــود و آخرین میزان بارش هــا را ارایه 
 می دهد. پرهیزکار اظهار داشــت: حفظ محیط  زیســت 
و آتش گرفتن جنگل ها، مبحث دیگری است که هواشناسی 
با خدمات خود توانسته آتش سوزی ها را در نطفه خاموش 
کند؛ بادهای گرمی که با پایین آمدن رطوبت و باال رفتن دما 
وزیدن می گیرد و با کوچک ترین جرقه منجر به آتش سوزی 

می شود.
فعالیت های موشــکی هم وابسته به اطالعات 

هواشناسی است
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: حفظ آثار باستانی، تا 
حد زیادی به شرایط جوی ارتباط دارد؛ در حوزه نظامی نیز 

فعالیت های موشکی وابسته به اطالعات هواشناسی است.
وی بهداشــت عمومی، آلودگــی هوا و تابش اشــعه های 
خطرنــاک را از دیگر بخش هایی دانســت کــه خدمات 
هواشناسی در آن مثمر ثمر است و افزود: همچنین در امور 
روزمره مردم به صورت روزانه مراجعه می کنند به ویژه برای 
سفرها خصوصا در ایام نوروز و شاهد هستیم این باور شکل 
گرفته که در برنامه ریزی ســفرها از خدمات هواشناســی 

استفاده  می کنند. 
خشکسالی هرگز تمام نمی شود

رییس ســازمان هواشناســی با بیان اینکه در صورتی که 
بارش ها در کشور نرمال باشد که نیست یک سوم استاندارد 
جهانی خواهد بود، عنوان کرد: خشکســالی یک پیشینه 
طوالنی مدت داشته و هرگز تمام نمی شود و جزو الینفک 

اقلیم ایران است.
 وی در خصــوص تعداد مراکز ســنجش هــوا گفت: بیش 
از ۴ هزار و500 ایستگاه هواشناسی در کشور وجود دارد که 
۲00 عدد از آن ها خودکار هســتند و چشم انداز ما افزایش 
این تعداد و حرکت به سمت خودکارسازی ایستگاه هاست؛ 
هر چه تعداد بیشــتر شــود پیش بینی دقیق تری صورت 
می گیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال یکی 
از خبرنگاران مبنی بر خطا در پیش بینی های هواشناســی 
اظهار داشــت: پیش بینی همواره همراه با خطاست و این 
محدود به ایران نمی شود و در کشورهای پیشرفته نیز همین 
گونه است، امروزه کشورها به این سمت حرکت می کنند که 
 پیش بینی هوا را به صورت احتمالی بیان کنند. وی با اشاره 
به انــواع پدیده های جــوی بیان کرد: ال نینــو یک پدیده 
اقیانوسی است که با پدیده جوی نوسان جنوبی در اقیانوس 
آرام عمل می کند، به دلیل گستره10 هزار کیلومتری این 
دو پدیده بر آب و هوای دیگر کشورها تاثیرگذار هستند، اما 

به طور کلی در اولویت پدیده های جوی کشور ما نیستند.

رییس سازمان هواشناسی:

خشکسالیهرگزتمامنمیشود

دریچه

هشدار

 رییس دانشــگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: با توجه 
به شرایط زیســت محیطی شــهر اصفهان، اگر به فکر چاره 
نباشیم، اصفهان با شدت بیشــتری، به خوزستانی دوم تبدیل 
 می شــود.به گزارش ایرنا، ســیدمحمد امیری محمدآبادی 
در مراســم بزرگداشــت » روز ملی مهنــدس « در تاالر بین 
المللی امیرکبیر دانشــگاه آزاد اســالمی واحد خوراســگان 
افزود: کویر هم اکنون تا نزدیکی دانشــگاه خوراســگان پیش 
آمده و مســئله آلودگی هوا، وجود ریزگردها و خشکی باتالق 
گاوخونی، اصفهان را به خوزســتانی بالقوه تبدیل کرده است. 
تاالب خشــک شــده گاوخونی در یک صد کیلومتری شرق 
اصفهان قرار دارد.  وی تاکید کرد: بایــد برنامه ریزی و اجرای 

طرح های علمی و پژوهشی با کمک جامعه دانشگاهی از بروز 
اتفاقاتی همچون شــرایط جاری استان خوزستان پیشگیری 
کرد.  امیری از تایید طرح پژوهشــی » مقابله بــا ریزگردها « 
 دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ) خوراسگان (

توسط مسئوالن و سازمان های استانی و ملی خبر داد و اعالم 
 کرد: این طرح بــه زودی در عرصه ای بالغ بر ســه هزار هکتار 
از اراضی اســتان خوزســتان به اجرا درخواهــد آمد. رییس 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان ) خوراســگان ( افزود: 
این طرح برای اولین بار در کشــور به عنوان یک طرح علمی، 
تحقیقاتــی و دانشــگاهی اجــرا می شــود. امیــری اضافه 
 کرد: طــرح مقابله با ریزگردهــا بــه زودی در اراضی نزدیک 

به فــرودگاه اصفهان نیــز به طور آزمایشــی انجــام خواهد 
 شد.  شــهردار اصفهان نیز در این مراســم گفت: توجه صرف 
به فناوری های ســخت در اصفهان، این شــهر را از توســعه 
پایدار دور می کند. مهــدی جمالی نژاد افــزود: ما هم اینک 
شــاهد تغییــری بــزرگ در پارادایــم ) الگو (های شــهری 
 هســتیم که شــامل گذار اســتفاده از فناوری های ســخت 
به فناوری های نرم است و کسانی که این تغییرات را درک کنند 
و با آن همراه شوند، چند گام جلوتر از دیگران پیشرفت خواهند 
کرد.  جمالی نژاد تصریح کرد: توسعه روزافزون صنایع فرهنگی، 
باال رفتن سهم کاالها و خدمات فرهنگی، روی آوردن به اقتصاد 
فرهنگ، صنایع دانشی و اقتصاد بی وزن در جهان گویای این 
مطلب است که اصفهان نیز برای به روز شــدن و پاسخ به نیاز 
روزافزون اشــتغال خود باید به فناوری های نرم و دانش محور 
شدن، روی بیاورد. وی اضافه کرد: بازیگر اصلی توسعه شهرها 

به ویژه اصفهان و دانش محور شدن شهرها، دانشجو ها و اساتید 
دانشگاهی هستند. در ادامه این مراسم، رییس شورای اسالمی 
 شــهر اصفهان از بهره برداری از خط دو اتوبوس های بی آرتی

) BRT ( در آینده نزدیک خبــر داد. رضا امینی گفت: این خط 
دو نقطه شرقی - غربی شــهر اصفهان را به هم متصل می کند 
و دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان می توانند 
بدون دغدغه های قبلی و به راحتی رفت و آمد به دانشگاه داشته 
باشند.  روز پنجم اســفند به یاد دانشمند بزرگ ایرانی خواجه 
نصیرالدین طوســی در تقویم رســمی ایران به نام » روز ملی 
مهندس « نامگذاری شده است. استان اصفهان دارای ۲۷ واحد 
دانشگاهی آزاد جامع، بسیار بزرگ، بزرگ، متوسط و کوچک با 
حدود یک صد هزار دانشجو اســت. دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان ) خوراسگان ( نیز حدود ۲0 هزار دانشجو،۴00 عضو 

هیئت علمی تمام وقت و 1۴ مرکز تحقیقاتی دارد.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان هشدار داد:

اگر به فکر چاره نباشیم، اصفهان خوزستان دوم می شود

 زیست شناســان برآورد کرده اند تا پایان قــرن حاضر نزدیک 
بــه نیمــی از گونه های کــره زمیــن منقرض می شــوند.

بررســی جدیــد زیست شناســان حاکیســت در صورتی 
که اقدام فــوری در این زمینه انجام نشــود تا ســال۲100 
 نیمــی از گونه هــای زمیــن منقــرض می شــوند. گروهی 
 از زیست شناســان، بوم شناســان و اقتصاددانان برجســته 
در کنفرانس زیست شناسی که در آستانه برگزاری در واتیکان 
اســت به دنبال پیدا کردن راه حلی برای حفظ تنوع زیســتی 
کره زمین هســتند. آمارهای منتشــر شده نشــان می دهد 
زمین در مســیری قرار گرفته که۲0 تا۴0 درصد تمامی تنوع 
 زیســتی خود را تا پایان قرن ۲1 از دست می دهد. همچنین 
 در حالــی که اقدامــات هماهنگــی برای حفــظ گونه های 
در معرض خطــر انقراض از قبیل پانداهــا، ببرها و کرگدن ها 
انجام گرفته موجودات دیگر مورد غفلــت قرار گرفته  و از قلم 
افتاده اند. به گزارش روزنامه ایندیپندنــت، در بیانیه انقراض 

زیست شناسی آمده است: تمامی مواد غذایی به طور مستقیم 
یا غیرمســتقیم از » آوند داران « تامین می شوند که حدود 
۴۲5 هزار گونه هســتند. ده ها هزار مــورد از این گونه های 
 گیاهی در دوره ای برای تامین مواد غذایی کشــت شــده، اما 
در حال حاضر 103 گونــه از این گیاهان حــدود۹0 درصد 

تمامی مواد خوراکی در سراسر جهان را تولید می کنند.

امســال در اســتان اصفهان نخســتین تولید کننده ماهیان 
زینتی کشــور،60 میلیون قطعــه ماهی زینتی تولید شــده 
است.  مدیرشــیالت و امور آبزیان ســازمان جهادکشاورزی 
اســتان اصفهان دوشــنبه گفت: از ابتدای امســال تاکنون 
پنج درصد بیشــتر از پارســال ماهی زینتی تولید شده است. 
محمدرضا عباسی شهرستان های کاشان، نجف آباد و اصفهان 
 را عمده پرورش دهندگان ماهیان زینتی این اســتان دانست 
و افزود: ۷00 بهــره بــردار در زمینه تولید صــد گونه ماهی 
 زینتی تخم گذار و زنده زا در استان اصفهان فعالیت می کنند 
و در این زمینه دو هزار نفر مشــغول به کار هستند. وی افزود: 
 گوپی، مولــی ، پالتی، بارب، تترا انواع ســیچ الید و گلد فیش 
از جمله ماهیان زنده زا و تخم گذاری هستندکه در واحدهای 
تولیدی پرورش داده می شــوند. مدیرشــیالت و امور آبزیان 
سازمان جهادکشــاورزی استان اصفهان با اشــاره به افزایش 
اســتخرهای ذخیره آب کشــاورزی در اســتان و روند رو به 

 رشد تولید ماهیان گرم آبی و ســردآبی گفت: استان اصفهان 
با دارا بودن بیش از دو هزار و500 استخـــــر ذخیره، ظرفیت 

بسیار خوبی برای توسعه آبزی پروری داراست.
محمدرضا عباسی بابیان اینکه استان اصفهان حدود۴0 درصد 
از ماهیان زینتی کشور را تامین می کند، افزود: این گونه آبزی 

به کشورهای خلیج فارس و استان های کشور ارسال می شود.

استان اصفهان نخستین تولید کننده ماهیان زینتیاحتمال انقراض نیمی از گونه های زمین تا سال 21۰۰

 بیش 
از 4 هزار و5۰۰ 

ایستگاه هواشناسی 
در کشور وجود دارد 
که 2۰۰ عدد از آن ها 

خودکار هستند 
و چشم انداز ما 

افزایش این تعداد 
و حرکت به سمت 

خودکارسازی 
ایستگاه هاست

قاب روز   ) گوزن سوسک (
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ویژه نامه

اگر به کتاب هایی که درباره فاطمه  زهرا )سالم ا...علیها( به وســیله محدثین اهل سنت نوشته شده است 
نگاه کنید روایات بسیاری را می بینید که از زبان پیغمبر)ص( در ستایش صدیقه  طاهره صادر شده و یا رفتار 
پیغمبر)ص( با آن بزرگوار را نقل می کنند این حدیث معروف از عایشه است که گفت: » واهلل ما رایت فی سمته 
و هدیه اشبه برسول اهلل من فاطمه« هیچ کس را از لحاظ هیأت، چهره،سیما، درخشندگی، حرکات و رفتار،به 

شباهت فاطمه به پیغمبراکرم)ص( ندیدم . ) بیانات در دیدار جمعی از مداحان 1373/9/3(

ایتها الصدیقه الشهیده السالم علیک 

 امام حسن مجتبی )علیه السالم ( می گوید: شبی مادرم به عبادت ایســتاد و تا صبح عبادت کرد. دائم 
مومنین و مومنات را دعا می کرد و برای  مردم  و مســائل عمومی دنیای اسالم دعا می کرد. صبح که شد 
گفتم: » یا اماه لم التدعین لنفسک کما تدعین لغیرک« مادرم! یک دعا برای خودت نکردی! یک شب تا 
صبح دعا، همه برای دیگران؟ در جواب  فرمود: » یابنی الجار ثم الدار « پسرم اول دیگران بعد خودمان! و 

این آن روحیه  واالست ) بیانات در دیدار جمعی از زنان 9/25/ 1371(

زندگی فاطمه زهرا )سالم ا...علیها(، اگرچه کوتاه بود و حدود بیست ســال بیشتر طول نکشید، اما این 
زندگی از جهت جهاد و مبارزه و تالش و کار انقالبی و صبر انقالبی و درس و فراگیری و آموزش به این و آن 
و سخنرانی و دفاع از نبوت و امامت و نظام اسالمی ، دریای پهناوری از تالش و مبارزه و کار و در نهایت هم 
شهادت است. زندگی جهادی ایشان بسیار عظیم و فوق العاده و حقیقتا بی نظیر است و یقینا در ذهن بشر 
چه امروز و چه در آینده یک نقطه درخشان و استثنایی است. ) رهبر معظم انقالب در دیدار جمع کثیری از 

بانوان 1368/10/26(

درس زندگی فاطمه زهرا )ســالم ا...علیها( برای ما تالش، اجتهاد، کوشــش و پاک 
زندگی کردن است؛ همچنان که آن بزرگوار یکپارچه معنویت و نور و صفا بود:)الطهره 
الطاهره المطهره التقیه  النقیه الرضیه الزکیه(پاکی و آراستگی و تقوا و نورانیت آن 
بزرگوار، همان چیزی است که در طول تاریخ تشــیع بر معارف ما سایه افکنده بود. 

)بیانات در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت 1393/1/31( 

 ایشــان در محیط علم هم یک دانشمند واالســت. فاطمه زهرا)سالم ا...علیها(
در مسجد مدینه در مقابل مردم می ایستد و ارتجاال حرف می زند! شاید یک ساعت 
بابهترین و زیباترین عبارات و زبده ترین و گزیده ترین معانی صحبت کرده است.

)بیانات در دیدار جمعی از زنان 9/25/ 1371(

یک نکته که با وضع شما جوانان مومن و انقالبی تطبیق می کند این است که همه این افتخارات و کارهای 
بزرگ و مقامات عالی معنوی در دوران کوتاه جوانی این بزرگوار اتفاق افتاده است. یک وقت این قضیه را 
به عنوان یک موضوع مرثیه سرایی مطرح می کنیم و می گوییم که این بزرگوار سن کمی داشتند یا جوان 
بودند، که این؛ موضوع مصیبت خوانی و مرثیه سرایی می شود یک وقت این را به عنوان یک امر قابل تدبر 
و حاوی درس ها می دانیم و با این چشــم نگاه می کنیم؛ آن وقت اهمیت ویژه ای پیدا می کند.) بیانات در 

دیدار جمعی از فرماندهان سپاه 1376/6/26(

دفاع عالمانه از والیت  

 ایستادگی و موقع شناسی در سن جوانی اول دیگران، بعد خودمان 

فاطمه زهرا)سالم ا... علیها(، معجزه اسالم

زندگی جهادی  

درس زندگی  

شبیه ترین شخص به رسول خدا )صلی ا... علیه و آله(  

فاطمه زهرا)سالم ا... علیها( مثل یک مادر، مثل یک مشاور و یک پرستار برای پیامبر 
بوده است.به همین دلیل گفته اند فاطمه ام بیها، مادر پدرش است. )1377/2/7(

به قدری دختر پیغمبر )صلی ا... علیه و آله( در محراب عبادت ایستاد که پاهای آن 
بزرگوار از ایستادن در محراب عبادت ورم کرد.)1371/9/25(

ام ابیها نامیدن حضرت فاطمه زهرا)سالم ا... علیها(، به دلیل خدمت و کار و مجاهدت 
و تالش اوست. )1373/9/3(

یکی از برجسته ترین مصادیق کوثر، وجود مقدس فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( است.
)1378/7/9 (

فاطمه زهرا )سالم ا... علیها( صدیقه کبری اســت؛یعنی برترین زن صدیق،این 
صدیق بودن به بندگی خداست.)1384/5/5(

 فاطمه  زهرا و زینب کبری )ســالم ا... علیهما( زنان الگو و نمونه  اسالم هستند.
)1370/8/22 ( 

این خود یک معجزه  اسالم است؛ یعنی فاطمه  زهرا )سالم ا... علیها( در عمر کوتاه خود به مقامی می رسد که سیده نساء عالمین است؛ 
یعنی از همه  زنان بزرگ و قدیس طول تاریخ برتر است. این چه عاملی است، این چه نیرویی است، این چه قدرت متحول کننده  عمیق 
درونی است که از یک انســان در این مدت کوتاه، می تواند یک چنین اقیانوس معرفت و عبودیت و قداست و عروج معنوی بسازد؟ 

خود این، معجزه  اسالم است.)1386/4/14(

رهبر معظم انقالب در مورد مطالعه درباره شــخصیت حضرت فاطمه زهرا )ســالم ا...علیها( می فرماینــد: »مقام فاطمه  زهرا 
)سالم ا... علیها( در خور آن است که عقول برجسته  انسان های بزرگ، در اصلی ترین رشته های تفکرشان بیندیشند و زبان های 
فصیح ترین و بلیغ ترین گویندگان و شــعرا و ســرایندگان، آن اندیشــه ها را در قالب کلمات بیاورند و سرشارترین ذوق ها و 
جوشان ترین طبع های فیاض و سیال هنرمندان و شاعران، آنها را به صورت شعر و سخن منظوم، با بهترین گویش ها و حنجره ها 
بیان کنند. اگر این طور بشود، شاید ذهن بشر متوسط امروز و ما که از معارف حقیقی الهی دوریم و کشش نداریم که در ذهن و دل 
و روحمان، حقایق واال و متعالی را درک بکنیم، بتوانیم گوشه ای از فضایل و مدایح و مناقب و محامد این بزرگوار را بفهمیم و درک 
کنیم.«   در ادامه به مناسبت فرار رسیدن سالروز شهادت بزرگ بانوی جهان خلقت؛ حضرت زهرا )س(  با هم نگاهی می اندازیم به 

برخی بیانات رهبر معظم انقالب در وصف دخت نبی مکرم اسالم.
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پیشنهاد سردبیر: 
زرگرپور:آنفلوآنزا  در شهر

جایگاه هواشناسی در اصفهان 
حساس  است

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

 مسیر یک سوم سفرها 
از استان اصفهان می گذرد

پروژه های کالن عمرانی در اصفهان 
آماده بهره برداری هستند

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان، در حاشیه افتتاح 
تجهیزات جدید اداره هواشناســی اســتان اصفهــان در جمع 
خبرنگاران اظهار کــرد: بحث حمــل و نقل و باربری اســتان 
اصفهان، به لحاظ وســعت و پیشرفت این اســتان بسیار حائز 

اهمیت است.
حجت ا... غالمی  با بیان اینکه اســتان اصفهــان حدود 11 هزار 
کیلومتر بزرگراه ها و اتوبان های کشــور را در بر می گیرد، افزود: 
به طور میانگین یک سوم مسیر سفرهای شرقی، غربی، شمالی 
و جنوبی، از اســتان اصفهــان می گذرند که بــرای همه امنیت 

مسافران بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: اصفهان رتبه اول حمل بار و مســافر را در بین 
دیگر اســتان های ایران دارد؛ بر این اســاس در اداره کل راه و 
شهرسازی، کارگروه حمل و نقل و شریان های اصلی راه تشکیل 

شد که سازمان هواشناسی عضو این کارگروه هاست.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان، با اشاره به تنوع آب 
و هوایی در اســتان اصفهان ادامه داد: شــاید استانی خشک به 
حســاب بیاییم اما با وجود این وضعیــت، آمادگی هر نوع بالی 
طبیعی از قبیل طوفان شن و ماســه، یخبندان، سیل و زلزله را 

داریم. 
غالمی اظهار کرد: ایــن ارتباط خوب بین هواشناســی و اداره 
راه و شهرســازی، کمک می کند تا کمترین تلفــات را در زمان 
وقوع بحران ها داشته باشــیم و بحث هایی از قبیل پیش بینی و 

پیشگیری را در زمان بحران انجام دهیم.
وی در ادامه گفت: اگر بتوانیم بحث هواشناســی جاده ای را نه 
فقط در گردنه ها، که در کل جاده ها افزایــش دهیم، می توانیم 
آمار تصادفات را کاهش دهیم؛ چرا که اصفهان جزو استان هایی 

است که آمار تصادفاتش بسیار زیاد است.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه بیش 
از 109 نقطه پر تصادف معرفی  شــده اســت، تاکید کرد: هر بار 
درصدد این هســتیم که این نقاط را کاهش دهیــم و در تمام 
این نقاط، دســتگاه هایی به کار ببریم که بتواننــد آمار تلفات و 

آسیب های جاده ای را کاهش دهند. 
وی اظهار کرد: امید است به کمک سازمان حمل و نقل جاده ای، 
تلفات منجر به فــوت را کاهش دهیم که ایــن جزو اصلی ترین 
وظایف اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان است که با 
هماهنگی ســایر ارگان ها امکان پذیر می شــود؛ شورای حمل و 
نقل راه توانسته این هماهنگی میان ســایر ارگان ها را تا حدی 
 ایجاد کند که تــا به حال هــم نتایج خوبی را به دنبال داشــته

 است.

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان گفت: ابر پروژه میدان 
اســتقالل، پارکینگ فرشــادی، پارکینگ محتشــم کاشانی و 

زیرگذر میدان احمد آباد آماده بهره برداری است.
ایرج مظفر در حاشــیه برنامه هر هفته چند افتتاح، با اشــاره به 
اینکه شــهرداری اصفهان باوجــود رکود در بحــث درآمدی، 
فعالیت هــای عمرانی خوبی داشــته اســت، اظهار کــرد: این 
 پروژه ها به دو صورت کالن و محله محوری بهره برداری شــده 

است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از پروژه هایی که در قالب طرح هر 
هفته چند افتتاح به بهره برداری می رسند، کاربردهای خوبی در 
نقاط مختلف شهری دارند، ابراز کرد: همچنین پروژه های کالن 
در دســت اجرا نیز در صورت بهره برداری می توانند بســیاری 
 از گره های ترافیکــی و خدماتی شــهر اصفهان را بازگشــایی 

کنند.
معاون عمران شــهری شهرداری اصفهان با اشــاره به پیشرفت 
63درصدی ســالن  همایش هــای بین المللــی اصفهان گفت: 
ابرپروژه میدان استقالل، پارکینگ فرشادی، پارکینگ محتشم 
 کاشــانی و زیرگذر میدان احمد آبــاد نیز آماده بهــره برداری

 است.
وی در ادامه، افتتاح پروژ ه ها در قالب برنامــه »هر هفته با چند 
افتتاح« را ایجاد فضای رقابتی سالم بین مدیران مناطق مختلف 
شــهرداری اصفهان عنوان کرد و افزود: این برنامه فضای شادی 
 و نشــاط را در عرصه خدمت رسانی به شــهروندان ایجاد کرده

است.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت هواشناسی در استان گفت: 
امکاناتی که در هواشناســی اصفهان وجــود دارد، جایگاه این 
اســتان را نشــان می دهد. قوی ترین کامپیوتر بعد از تهران در 
این اســتان وجود دارد و متخصصانی در اصفهان هستند که در 

صورت بروز هرگونه مشکل در تهران، معین کشور خواهند بود.
به گزارش ایسنا، رســول زرگرپور اظهار کرد: مردم در گذشته 
به داده های هواشناســی توجهی نمی کردند؛ اما امروزه اعتماد 
به هواشناسی کشــور به طرز چشــمگیری افزایش یافته است 
و در برنامه ریزی هــای بلندمدت مدیریت حــوادث و بحران ها 
 و حتی ســفرهای کوتاه روزانه، به اطالعات این سازمان رجوع

 می شود.
وی ادامه داد: به مدد تجهیزات و کارشناسان خبره این سازمان، 
هواشناسی استان به استانداردهای کشور و جهان نزدیک شده 
و با توجه به شرایط ویژه ای که بر استان حاکم است، باید تالش 
کنیم که استانی اینچنین استراتژیک، بعد از تهران امین کشور 

باشد. 
زرگرپور گفت: با جمــع بندی همه ویژگی های اســتان به این 
نتیجه می رسیم که هواشناسی اصفهان در جایگاه حساس تری 
قــرار دارد. در یک مثال کوچک، ورزشــگاه نقــش جهان بعد 
از ســال ها تالش، به علت بی توجهی به مســائل هواشناسی در 
بدترین شــرایط آب و هوایی و گرد و خاک افتتاح شــد؛ اما در 
مقابل در روز 22 بهمن باتوجه به اظهارات هواشناسی، تصمیم 
بر آن شــد که نماز جمعه در مصالی سرپوشــیده برگزار شود. 
اســتاندار اصفهان تصریح کــرد: این رایانه ای که سال هاســت 
خاموش بــوده، تنها نمونــه موجود اســت و در دولت های قبل 
موارد متعددی وجود داشــته که ده پانزده سال مسکوت مانده 
بود. دیگر نیازی به یادآوری پروژه مصال، ورزشگاه نقش جهان و 

متروی اصفهان نیست.

بامسئوالن

عــده ای آنفلوآنزا را شــبیه ســرماخوردگی می دانند؛ اما 
ویروس این بیماری آن را از سرما خوردگی متمایز می سازد. 
تب، تعــرق، درد عضالنی و ســردرد از جمله نشــانه های 
آنفلوآنزاست. این بیماری در دســته های مختلف خفیف 
و شــدید قشــرهای گوناگونی را درگیر خود می سازد؛ از 
کودکان گرفته تا ســالمندان یا کسانی که مشکالت قلبی 
و تنفســی دارند ممکن اســت به این بیماری دچار شوند. 
آنفلوآنزا یک بیماری مشترک بین انســان و حیوان است 
و به این دلیــل انواع حیوانی آن مثــل آنفلوآنزای خوکی و 
آنفلوآنزای پرندگان هم شناخته شــده است. اگر در چند 
ماه اخیر پیگیر اخبار بوده  باشید، از فراگیر شدن آنفلوآنزای 
پرندگان در ســطح کشــور مطلع هســتید. ویروس های 
آنفلوآنزا دارای سه نوع A، B و C هستند که فقط نوع A آن  
می تواند در پرندگان ایجاد بیماری کند. این نوع آنفلوآنزا، 
عالوه بر پرندگان، در حیوانات دیگری مانند خوک، اسب و 

همچنین انسان نیز شیوع پیدا می کند.
نخستین نشانه از بیماری آنفلوآنزای مرغی در حدود 130 
سال پیش در ایتالیا دیده شــد. این بیماری موجب کشته 

شدن تعداد بسیار زیادی از پرندگان شــد که در آن زمان 
به طاعون مرغی معروف شــده بود. تا به امروز، آنفلوآنزای 
پرندگان در کشــورهای مختلف جهان، خســارات بسیار 
 H5N1 زیادی را بر جای گذاشته است. ویروس آنفلوآنزای
فوق حاد پرنــدگان، اولین بار در ســال 1997میالدی در 

هنگ کنگ به انسان منتقل شد. 
این ویروس در ســال های 2003 و 2004 به اروپا سرایت 
کرد و موجب آلودگی میلیون ها پرنده و انســان و کشــته 

شدن بسیاری از آنها شد. 
امسال ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 51 کشور 
جهان گزارش شــده اســت؛ اما تاکنون انســان ها به این 
بیماری مبتال نشده اند. با این حال باید مسائل بهداشتی را 
رعایت کرد. آنفلوآنزا از نوع حاد مرغی به شکل چشمگیری 
در میان آنها شــیوع پیدا کرد؛ به طوری که در همین یک 
ماه اخیر سازمان دامپزشکی سه بار اطالعیه در این زمینه 
صادر کرد تا هشداری باشــد برای مرغداران، شکارچی ها و 
کسانی که به طور مســتقیم با پرندگان زینتی و وحشی در 

ارتباط  هستند.

این بیماری که در 2 ماه گذشــته بســیاری از کشورهای 
اروپایی، هند، چین، مصر و فلسطین را نیز دربرگرفته، حاال 
باعث تلف شدن هزاران اردک اهلی در فریدون کنار و بابلسر 
و از بین رفتن ده ها پرنده وحشی در تاالب های فریدون کنار 
و میانکاله شده است و هر روز خبری از مشاهده این بیماری 

در برخی از استان های کشور گزارش می شود.
شــیوع آنفلوآنزای فوق حاد تاکنون موجب شده برخی از 
مرغداری های تخم گذار استان های تهران، البرز، آذربایجان 
شــرقی و قم، به این ویروس آلوده شــوند. همچنین این 
بیماری تاکنون در اســتان های تهران، البــرز، آذربایجان 
شــرقی، کرمانشــاه، قم، مرکزی و مازندران در زیستگاه 
پرندگان وحشــی، روســتا یا واحدهای صنعتــی، مورد 
شناسایی و تایید آزمایشگاهی قرار گرفتند. به گفته رییس 
اداره مراقبــت از بیماری های واگیردار وزارت بهداشــت، 
»15 استان در کشــور، درگیر بیماری آنفلوآنزای پرندگان 
هستند که یکی از این استان ها اصفهان است.« آنفلوآنزای 
پرندگان در ماه گذشــته سبب شــد تا کارخانه تخم مرغ 
»ســی مرغ«، قرنطینه و حدود 500هزار قطعه مرغ تخم 
گذار آن معدوم شود. همچنین چندین روستا در شهرهای 
نجف آباد  و چادگان و فریدن در اثــر این بیماری قرنطینه 
شد. رودخانه پر آب زاینده رود در بهمن ماه میزبان پرندگان 
دریایی بود که جلوه زیبایی به این شهر بخشیدند ولی این 
حضور سبب شد تا روند رشد بیماری سریع تر از قبل شود. 
شــهر اصفهان یکی از شهرهایی اســت که مردم آن عالقه 

خاصی به پرندگان زینتی دارند.
از کبوتر گرفته تا پرندگان آوازخوان چون مرغ مینا و قناری 
و طرقه در برخی از مغازه های سطح شهر و حتی منازل به 
وفور قابل مشاهده است. به این سبب در خیابان های عطار 
نیشابوری و شــیخ طوســی مراکز متعدد فروش پرندگان 
به وجود آمده اســت که عالوه بر مخدوش کــردن معابر، 

می تواند در ترویج بیماری تاثیر داشته باشد.
به ســبب شــیوع این بیماری، وزارت بهداشــت از مردم 
خواسته تا از دســت زدن و تماس با پرندگان زنده و مرده 
وحتی پرندگان مهاجر خودداری کنند و کودکانشــان را از 
پرندگان دور ســازند؛ همچنین تا اطــالع بعدی از مصرف 
تخم مرغ و مرغ محلی بخصوص از مراکز زنده فروشی طیور 
خودداری کننــد و فقط از مرغ و تخم مرغ هایی اســتفاده 
کنند که مهر و تایید وزارت بهداشــت یا جهاد کشاورزی را 

دارند.
برای شست وشــوی مرغ های مجاز بهتر است از دستکش 
استفاده شود و افرادی که به هر دلیلی با پرندگان در تماس 
بوده و دچار تب شده اند، بدون فوت وقت به پزشک مراجعه 
کنند. با توجه به اینکه ویروس آنفلوآنزای پرندگان واکسن 
ندارد، بهتر اســت همه افراد واکســن آنفلوآنزای فصلی را 

تزریق کنند. 
بنا به دستور وزارت بهداشــت، ورود افراد با هر نوع بیماری 
از جمله بیماری تنفسی، آسم یا بیماری قلبی و همچنین 

افراد باالی 65سال به مرغداری ها ممنوع است.

شیوع آنفلوآنزای 
فوق حاد تاکنون 

موجب شده برخی 
از مرغداری های 

تخم گذار 
استان های تهران، 

البرز، آذربایجان 
شرقی و قم، به 

این ویروس آلوده 
شوند

این هشدار را جدی بگیرید؛

آنفلوآنزا  در شهر

آنفلوآنزا، نوعی بیماری است که حتما نام آن را بارها شــنیده یا ممکن است یک بار درگیر آن شده 
باشید؛ بیماری با عالئم متنوع که به سرعت بین انسان شیوع می باید و بیمار را زمین گیر می کند.

پایانه های هوشمند اصفهان؛ 
آماده پذیرش مسافران نوروزی
مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
اصفهان، از آماده باش پایانه های هوشمند شهر برای 

پذیرایی از مسافران نوروزی خبرداد.
 محمدرضا آقاباباگلیان اظهارکرد: بــا توجه به اینکه 
هر سال در ایام نوروز تعداد ســفرها ازطریق پایانه ها 
افزایش مي یابد، اقدامات رفاهــي و خدماتي متنوع و 
ویژه ای در پایانه هاي شــهر در دســت اقدام اســت 
تا مســافرین با خاطــره ای خوش اصفهــان را ترک 
کنند. وی از اجرای طرح های زیباســازی، خدماتی، 
عمرانی، ترافیکی، ایمنــی و امنیتــی در پایانه های 
مســافربری خبر داد و افزود: زیباسازی منظر عمومی 
پایانه ها مثل محوطه داخل و بیرون پایانه ها، گلکاری، 
کاشت درختچه های آپارتمانی، نورپردازی، بازسازی 
سرویس های بهداشتی، نصب المان های شهری مثل 
آب نمای زندگی در پایانه صفه، برپایی سفره های هفت 
ســین در پایانه های 5 گانه شهر اصفهان، آذین بندی 
محیط پایانه ها، رنگ آمیزی جداول و نرده ها، تنظیم 
لوکســی نوری فضای پایانه ها با استفاده از المپ های 
کم مصــرف، کنترل و نظــارت 24 ســاعته پایانه ها 
و متمرکز کردن سیســتم کنترل نظــارت تصویری 
پایانه ها، اتاق مانیتورینگ، ازجمله اقدامات ســازمان 

برای ایام نوروز است.
سعید 
نریمانی

اخبار

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اعالم کرد: شهرداری تالش می کند 
که هویت شــهری را در المان های مختلف برای گردشــگران داخلی و خارجی 
نمایش دهد. ســعید فرداني اظهارکــرد: از جمله  اولویت هــای برنامه  1400 
کاهش آالینده ها، حمل و نقل عمومی، ســرمایه گذاری و مشارکت ها با اولویت 

گردشگری است. 
وی از اختصاص 5 میلیارد تومان بودجه برای بخش رسانه ای حوزه گردشگری 
خبر داد و گفت: شــهرداری تــالش می کند که هویت شــهری را در المان های 
مختلف به گردشگران داخلی و خارجی نمایش دهد. مدیر برنامه ریزی و بودجه 
شــهرداری اصفهان، با معرفی بســته های ســرمایه گذاری و برنامه های حوزه 
گردشگری شهرداری اصفهان گفت: در برنامه اصفهان 1400 نقش شهرداری به  

عنوان سازمان عمومی شهر، مشخص و تبیین شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اعالم کرد: شهروندان 
فقط تا 13 اسفندماه سال جاری فرصت دارند برای دریافت نهال رایگان در سایت 
این سازمان به نشــانی isfahan.ir/parkha ثبت نام کنند. احمد سلیمانی پور 
اظهارکرد: درختکاری در ایران دارای پشــتوانه  ای از عالیق ملی و ســنت تاریخی 
است و تاریخ نشان می  دهد که ایرانیان باستان، جشن های خاصی داشتند و در این 

جشن ها به درختکاری پرداخته و به خاک و زراعت احترام می  گذاشتند.
 وی گفت: در ایران، از 15 تا 22 اسفند ماه به عنوان »هفته درختکاری« نام گذاری 
شده است که مردم در این ایام به کاشتن نهال تشویق می شوند. وی با اشاره به اینکه 
دارندگان منازل مســکونی ویالیی می توانند تا 2 نهال هم ثبت نام داشته باشند، 
گفت: البته این فرصت برای آپارتمان نشین ها فراهم شده که تا 5 نهال هم ثبت نام 

داشته باشند.

13 اسفند؛ آخرین مهلت ثبت نام برای دریافت نهال رایگانالمان ها، هویت شهری اصفهان را به نمایش می گذارد

نمایشگاه

نمایشگاه گروهی عکس »چهارفصل« در گالری سایان برپاست. در این نمایشگاه گروهی، سعید حیدری 
با سه اثر، حسین محمدحسین زاده دو اثر، مهدی قلعه بیگی دو اثر، امین دهقان دو اثر، علی صالحی یک 
اثر، امین یوسفی  یک اثر، امیرجالل یک اثر، پیمان پورکوشکی یک اثر، زینب بابایی یک اثر، هالله خدامی 
یک اثر، مریم شیخ بهایی یک اثر، شیما موسوی یک اثر، مسعود زربخش یک اثر، بنفشه پیش خوان یک اثر 
و مریم خدابنده با یک اثر حضور دارند. در همین رابطه بد نیســت بدانید پس از سه مرحله انتخاب، تعداد 
بیست اثر از پانزده عکاس به نمایشگاه راه پیدا کرد و به درخواست دبیرخانه، تعداد ده اثر نیز از آثار عزیزانمان 
در هیئت انتخاب )محمد رضا مومنی، مهدی ســعادت )که اثری در این نماشگاه ندارد(، حسین شجاعی 
منش، سید علی میرعمادی و حمیدرضا سوهانکار و یوسف قاسمی به عنوان میهمان( در نمایشگاه روی 

دیوار رفت. گالری سایان در خیابان آذر، بن بست سی ودوم قرار دارد و تا امروز میزبان عالقه مندان است.
گفتنی است این برنامه با همکاری »کانون عکس انجمن ســینمای  جوان اصفهان« صورت پذیرفت.  در 

ادامه بخشی از آثار به نمایش در آمده   در این نمایشگاه  را می بینید.

نمایشگاه عکس »چهارفصل« در حمایت از بیماران سرطانی

برگزاری رویداد نوروزگاه اصفهان
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: رویداد 
فرهنگی نوروزگاه اصفهان با مشارکت فعال تشکل های 
غیردولتی، متنوع تر از ســال گذشــته در نوروز 96 در 

اصفهان برگزار می شود. 
فریدون اله یاری اظهار داشــت: در نوروز سال 1396 با 
توجه به ثبت جهانــی رویداد فرهنگی نــوروز ایرانی، 
در تالشــیم که این رویداد فرهنگی را گســترده تر از 
ســال گذشــته و با کیفیتی متفاوت برگزار کنیم. وی 
افزود: با توجه به برگزاری نشســتی در همین راســتا 
با معــاون محترم رییــس جمهور و رییس ســازمان، 
تصمیم گرفته ایم که با مشــارکت تمامی اقوام و خرده 
فرهنگ های استان اصفهان، رویداد فرهنگی نوروزگاه 
اصفهان را با ارائه دستاوردهای فرهنگی اقوام مختلف 
استان در حوزه نوروز ایرانی، به گردشگرانی که اصفهان 
را به عنوان مقصد سفر نوروزی خود انتخاب می کنند، 
ارائه کنیم.همچنین در این رویداد فرهنگی که از تاریخ 
دوم الی هفتم فروردین مــاه 1396 در بناهای تاریخی 

استان اصفهان برگزار خواهد شد.
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گوناگون

 جشن »ماسلنیتسا«
 نوروِز روس ها

تناسب اندامچی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

این کتاب مروری بــر زندگانی و ابعاد شــخصیت فاطمه زهرا)س( 
و تحلیلی از حضــور اجتماعی ایشــان در حوادث پــس از رحلت 
 پیامبر اسالم)ص( است. در این کتاب سعی شــده است الگو بودن 
فاطمه زهــرا)س( در زمینه های فــردی و اجتماعی بــرای زنان و 
دختران مسلمان، مورد تاکید قرار گرفته و گوشه هایی از ورود کردن 
ایشــان در عرصه اجتماع مورد تجزیه و تحلیل قــرار گیرد. نگارنده 
ابتدا به تبارشناســی این بانوی بزرگ و کیفیت والدت ایشان اشاره 
نموده و پــس از آن ادوار مختلف زندگی ایشــان را از لحاظ تاریخی 
مرور نموده است. آنگاه ابعادی از علم، اخالق، عبادت، دعا و عصمت 
فاطمی را توصیف نموده و سیره ایشان را در زمینه مسائل خانوادگی، 
رفتار با همسر و فرزندان، ساده زیستی و ابراز مهر و محبت به اعضای 

خانواده را بیان کرده و نقش همســری و مادری ایشــان را به عنوان 
اسوه برای زنان مســلمان مورد تاکید قرار داده است. وی در بخش 
دیگری از کتاب، فعالیت های اجتماعی فاطمه زهرا)س( مانند کمك 
کردن ایشان به مستمندان، ایثار ایشان و نیز هدایت و رهبری زنان 
و آموختن علم به آنان  و حضور پررنگ ایشــان در جریان اخذ بیعت 
اجباری از امام علی)ع(، در ماجرای غصب خالفت ایشان در ماجرای 
غصب فدك و دفاع تمام قد ایشان از حقوق خود و همسر خویش را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از این منظر نیز ایشــان را اسوه زنان 
عالم دانســته اســت. وی فاطمه زهرا)س( را از لحاظ کسب فضایل 
اخالقی نیز الگوی زنان دانســته و ابعادی از عظمت و جایگاه رفیع 

ایشان را در روز قیامت از منظر حدیث بررسی نموده است.

»بروشتا«؛ پیش غذای شیک ایتالیایی
مواد الزم

۱ قرص نــان ایتالیایی )یا باگت(،۳ قاشــق 
غذاخــوری کــره آب شــده،۱ حبه ســیر 
خردشده، ادویه ایتالیایی )مخلوط سبزیجات 
معطر(،۶ عدد گوجه فرنگی متوسط،۲ حبه 
سیر خردشــده،۱ قاشــق غذاخوری روغن 
زیتون،۱ قاشق چای خوری نمک، یک چهارم 

قاشق چای خوری فلفل سیاه،۴ برگ ریحان
طرز تهیه

۱- فر را با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد روشن کنید.
۲-در مایکروفر، ۳ قاشق غذاخوری کره را آب کرده و یک حبه سیر خرد شده در آن بریزید و هم 

بزنید.
۳- قرص نان باگت را به ورقه هایی به ضخامت۲/5 سانتی متر برش دهید. روی سطح هر کدام 
از نان ها از مخلوط کره آب شده بریزید، سپس ادویه ایتالیایی  را که شامل پودر انواع سبزیجات 

عطری است  به همراه پنیر پارمزان روی سطح نان ها بپاشید.
۴- نان ها را به مدت ۱5 دقیقه در فر بپزید تا کامال برشته و ترد شوند.

5-در یک کاسه بزرگ، گوجه فرنگی، ســیر، نمک، فلفل سیاه، ریحان و روغن زیتون را مخلوط 
کنید.

۶- روی نان های سیر، به مقدار کافی از مخلوط گوجه فرنگی بریزید.
7- روی آنها را نیز با پنیر پارمزان تزئین کنید.

بانوی بهشتی در عرصه های حضور

چگونه در یک هفته ۱۰ کیلو الغر شویم؟)3(
این سوالي است که اکثر مردم مي پرسند و به دنبال ســریع الغر شدن هستند. قبل 
از هرچیز باید این نکته را بگویم که وزن کم کــردن در یک هفته و آن هم ۱۰ کیلو، با 
کنترل تغذیه نمي شود مگر اینکه ســراغ جراحي ها و ساکشن چربي ها بروید که آن 
هم عوارض خودش را دارد. در این مطلب به شما روشي را معرفي مي کنیم که بتوانید 

وزن خود را به حالت ایده آل برسانید، با ما همراه باشید.
۵- غالت کامل بخورید

 غالت کامل مانند برنج قهوه ای، جوی دوسر و گندم ســبوس دار نیز به عنوان راهبرد 
پنهانی کاهش وزن به شــما کمک می کنند. این نوع غالت باعث می شوند با دریافت 
کالری کمتری احساس سیری کنید و همچنین میزان کلســترول خونتان را در حد 
طبیعی نگه دارید. غالت کامل به صورت فرآورده های آماده مانند نان ها یا پاســتاهای 

سبوس دار نیز مفید هستند.
 ۶- به لباس های قدیمی تان نگاه کنید

 لباس، شــلوار یا کتی را که مربوط به دوران الغری تان اســت، جلوی چشمتان نگه 
دارید. این کار باعث می شود پاداشــی را که با کم کردن وزن دریافت می کنید، ببینید 
و انگیزه بیشتری پیدا کنید. لباسی را انتخاب کنید که خیلی با سایز فعلی تان تفاوت 

نداشته باشد تا در مدت نسبتا کوتاهی به نتیجه  ای که جلوی چشمتان است، برسید.
 ۷- پیتزای بهتری درست کنید

 به جای گوشت از موادگیاهی برای پیتزا درست کردن اســتفاده کنید به این ترتیب 
می توانید کالری دریافتی تان را ۱۰۰کالری کمتر کنیــد. کارهای دیگری که با پیتزا 

می توانید بکنید استفاده از پنیر کمتر یا پنیر کم چربی با اندکی روغن  زیتون است.

جشنواره ســنتی و مردمی »ماسلنیتسا« مطابق 
رسم سال های گذشــته در ماه فوریه در شهرهای 
مختلف روسیه در حال برگزاری است. ماسلنیتسا 
- )Maslenitsa( جشــن ســنتی اســالوها و به 
معنای پایان زمســتان اســت. این جشن همیشه 
همراه با تهیه غذاهای مختلف بخصوص »بلینی- 
بلینچیک« اســت. بلینی، الیه نازک گرد خمیری 
که بیشــتر مثل چلپک اســت و خمیر درســت 
می شود که مظهر نور و خورشید است. ماسلنیتسا 
قبل از پذیرش مســیحیت در روســیه پدید آمد و 
از ســال ۲۰۱۱ به این سو، هر ســال جشن گرفته 
می شود.کلیســای مســیحیت ارتدکس روســیه 
این جشن را هفته اســتفاده از چربی های حیوانی 
می نامد زیرا این هفته آخرین هفته قبل از شــروع 
۴۰ روز روزه در مســیحیت ارتدکس اســت. روزه 
کبیر ۴۰ روز ادامه دارد و افراد روزه دار در طول این  
ایام از چربی حیوانی اســتفاده می کنند.به خاطر 
همین کلیسای مسیحیت ارتدکس به پیروان خود 
توصیه می کند هفته قبل از روزه را جشن گرفته و 
غذاهای توأم با چربی استفاده کنند. مردم معموال 
در این هفته به میهمانی رفته و از یکدیگر با بلینی 
پذیرایی می کنند.هفته ماسلنیتســا به دو مرحله 
باریک و گسترده تقسیم می شــود. ماسلنیتسای 
باریک ســه روز اول هفته دوشنبه، ســه شنبه و 
چهارشنبه اســت و ماسلنیتسای گســترده چهار 
روز آخر هفته، پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه 
است.هر روز این هفته همراه با آداب و رسوم دیرنه 
رعایت می گردد. در روزهای دوشــنبه به استقبال 
ماسلنیتســا می روند. خانم ها بــرای تهیه بلینی 
خمیر می کنند و لباس هــای قدیمی محلی به تن 
می کنند. معموال جشــن هایی در هر منطقه و در 
مراکز تجارتی، دانشــگاه ها و... در سراسر روسیه 
برپا می شــود و از مردم به طور رایــگان با بلینی 

پذیرایی می شود.
عالوه براین، یکشــنبه - روز بخشــش اســت - 
یعنی در ایــن روز همه از یکدیگر بــه خاطر رفتار 
و کردارناشایســته شــان عذرخواهی و همدیگر را 
می بخشــند و باالخره در پایان این جشن، با آتش 
زدن مترسک که نماد زمستان وسرماست  زمستان 
را بدرقه کرده و خاکستر آن را روی زمین ها و مزارع 
پخش می کنند تا سال پرمحصول و با برکتی باشد 

و به استقبال بهار می روند.

لبخندک

روندگان و نشستگان!
آدم ها در نمایشــگاه کتاب به دو دســته 
تقسیم می شــوند؛ روندگان و نشستگان! 
)البته اینجا منظور نشســتگاِن روی پله، چمن، نقشه نمایشگاه 
و کارتن پاره نیست( شما اگر در نمایشگاه یک عده آدم را دیدید 
که خســته و عرق کرده، نیمه جان و دهیدراته شده در حال راه 
رفتن در سالن ها هســتند اینها همان آدم های معمولی اند. اما 
اگر یک عده را دیدید که در یک غرفه نشســته اند و همین طور 
که دارند به هم شــکالت قافالنکــوه تعارف مــی کنند، کتاب 
امضا می کننــد و چاکرم مخلصم مــی گویند، اینهــا آدم های 
مهمی هستند و دوســتی با آدم های مهم منجر به شکار مقادیر 
معتنابهی کتاب مفت و رامتین نارگیلی )نوعی شکالت( می شود! 
البته ما هم یک بار باالخره موفق به نشستن در یک غرفه شدیم. 
فروشــنده غرفه که هم اتاقی مــان بود، به نظر می رســید یک 
هفته ای است که درست و حسابی با کسی حرف نزده و مشغول 

مراقبه و مدیتیشن در خلوت سوت و کور خود بوده است. 
بنده خدا تقصیری نداشت از رشته تا عنوان کتاب ها و طرح روی 
جلدشان طوری بود که کسی رغبت دســت به جیب شدن پیدا 
نمی کرد و عمال بعد از گورســتان می شد در غرفه آنها به آرامش 

ابدی رسید!
 گرچه در غرفه آنها رونق، صفا، وفا و حتی یک نصفه بیســکویت 
ساقه طالیی هم پیدا نمی شد اما یک عدد بنر بود از اینجا تا اونجا 

که البته االن یک سالی است جلوی پنجره اتاق ما آویزان است.

نداشاه نوری

شهردار اصفهان خبرداد:

احداث نخستین بوستان مالیات کشور در اصفهان کلید خورد
بوستانی برای فرهنگ سازی پرداخت مالیات و عوارض

شهردار اصفهان گفت: برای فرهنگ ســازی پرداخت مالیات 
و عوارض، بوستانی به نام بوســتان مالیات در اصفهان احداث 

می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان، مهدی 
جمالی نژاد در حاشیه چهل و هشتمین برنامه از طرح »هر هفته 
با چند افتتاح« در جمع خبرنگاران اظهار کــرد: ابرپروژه های 
مناطق دیگر در منطقه ۷ وجود نداشــته امــا پروژه های محله 
محور آن بسیار زیاد است و سعی شــده در این منطقه نیازهای 
اولیه شــهروندان مدنظر قرار گیرد.  وی با بیــان اینكه برای 
خیابان سازی ها و ساماندهی معابر، نزدیک به ۵ میلیارد تومان 
هزینه کرده ایــم، تصریح کرد: نیازها و ملزومات شــهر در این 
محالت مانند ســاماندهی معابر و پیاده روها و رفع گلوگاه های 
ترافیكی انجام شود که تاکنون برای ساماندهی معابر ۵ میلیارد 

تومان هزینه شده است.

 شهردار اصفهان ادامه داد: برای پیاده رو سازی خیابان کاوه یک 
میلیارد تومان و برای ساماندهی بلوار ورودی و خیابان شهرک 

ولی عصر، 3 میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
 وی اضافه کرد: کار ارزشمندی که برای نخستین بار به درخواست 
وزیر اقتصاد صورت می گیرد، این است که برای فرهنگ سازی 
پرداخت مالیات و عوارض، بوســتانی به نام مالیات در اصفهان 

احداث می شود که کلنگ احداث آن به زمین زده شد.
 جمالی نژاد از احداث مجتمع تجاری گلستان با اعتبار 3 میلیارد 
تومان به صورت مشــارکتی خبر داد و  گفت: در سال های اخیر 
اجرای پروژه های مشارکتی در شهر اصفهان سرعت گرفته است؛ 
به گونه ای که جذب ســرمایه گذار بخش خصوصی سال جاری 

نسبت به ۱۰ سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است.
 افزود: بودجه سال جاری 2 هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان پیش بینی 

شد که چند برابر آن پروژه مشارکتی تعریف شده است.

وی با بیان اینكه جنس شهرداری، خدمت رسانی به شهروندان 
بوده و در حوزه اقتصادی، بازرگانی و بازاریابی کمتر موفق بوده 
است، اذعان کرد: بنابراین سعی کرده ایم برخی از پروژه ها را با 

مشارکت بخش خصوصی انجام دهیم.
جمالی نژاد به مشكالت ترافیكی پایانه کاوه اشاره کرد و گفت: 
زمینی به مساحت 2۰ هكتار در اطراف پایانه کاوه خریداری شده 
است تا با مشارکت بخش خصوصی، آشفتگی ورودی این پایانه 
کاهش  پیدا کند.  وی در ادامه با اشاره به احداث پروژه دلفیناریوم 
اصفهان و با بیان اینكه در کنار داشته های میراثی و فرهنگی، به 
دنبال ایجاد جاذبه هایی از این قبیل در سطح شهر اصفهان نیز 
هســتیم، گفت: برای احداث پروژه دلفیناریوم، اختالف سلیقه 
بین محیط زیست و حوزه میراث و گردشگری وجود دارد. احداث 
دلفیناریوم برای ارتقای گردشگری اصفهان بسیار اهمیت دارد؛ 

اما باید دغدغه های عالقه مندان به محیط زیست را نیز شنید.

احمدرضا مصور نیز در حاشــیه این مراسم با اشــاره به اینکه در این 
برنامه ۳۶ هزار متر عرصه آماده کاشــت فضای ســبز را کلنگ زنی 
کردیم، اظهار داشــت: بهره برداری از این طرح به زودی آغاز خواهد 
شد. وی با اشاره به اینکه منطقه 7 یکی از مناطقی است که به دلیل 
وجود فضای سبز باغ فدک در این زمینه کمبود سرانه زیادی ندارد، 
افزود: امروز با کلنگ زنی فضای سبز کوی ولی عصر)عج( در این منطقه 
محروم، شاهد بهبود وضعیت ظاهری و رشد و توسعه اقتصادی بیشتر 
این محله خواهیم بود. معاون خدمات شــهری شهرداری اصفهان با 
اشــاره به اینکه مردم منطقه 7 اغلب فرهنگی و کارمند هستند، ابراز 
داشت: در واقع باید توجه داشته باشــیم که برنامه »هر هفته با چند 
افتتاح« یادبــودی در خصوص میزان توجه شــهرداری به مطالبات 
شهروندان در مناطق مختلف است. وی در ادامه درخصوص عملکرد 
شــهرداری در حوزه تحقق اقتصــاد مقاومتی نیز گفــت: کارنامه 
شــهرداری در تحقق این شــعار پربار بوده اســت؛ به گونه ای که در 
حوزه خدمات شــهری 7۰۰ پروژه در این راســتا اجرایی شده است. 
مصور بااشاره به اینکه برای سال 9۶ نیز 7۰۰ پروژه برای تحقق شعار 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: 
باید توجه داشته باشیم که شهر موجود زنده است و شهرداری هرگز 

نمی تواند از اقدام و عمل جدا باشد.

»هرهفته با چند افتتاح«، یادبود میزان توجه 
مدیران شهری به مطالبات شهروندان است

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان نیز در حاشــیه این 
برنامه با اشــاره بــه اینکه شــهرداری اصفهان باوجــود رکود در 
بحث درآمــدی، فعالیت هــای عمرانی خوبی انجام داده اســت، 
اظهار داشــت: این پروژه ها به دو صــورت کالن و محله محوری 

بهره برداری شده است.
ایرج مظفر، با اشــاره به اینکه بســیاری از پروژه هایی که در قالب 
طرح هر هفته با چند افتتاح به بهره برداری می رسند، کاربردهای 
خوبی در نقــاط مختلف شــهری دارند، ابراز داشــت: همچنین 
پروژه هــای کالن در دســت اجرا نیــز در صورت بهــره برداری 
می توانند بســیاری از گره های ترافیکی و خدماتی شهر اصفهان 

را بازگشایی کنند.
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان با اشــاره به پیشرفت 
۶۳ درصدی ســالن  همایش های بین المللی اصفهان ابراز داشت: 
ابر پروژه میدان اســتقالل، پارکینگ فرشادی، پارکینگ محتشم 

کاشانی و زیرگذر میدان احمدآباد نیز آماده بهره برداری است.
وی در ادامه، افتتــاح پروژ ه ها در قالب برنامه »هــر هفته با چند 
افتتاح« را ایجاد فضای رقابتی ســالم بین مدیران مناطق مختلف 
شــهرداری اصفهان عنوان کرد و افزود: این برنامه فضای شادی و 

نشاط را در عرصه خدمت رسانی به شهروندان ایجاد کرده است.

پروژه های کالن عمرانی 
در اصفهان آماده بهره برداری هستند
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حضرت  فاطمه )سالم ا... علیها(:
خوش رويى هنگام روبه رو شدن با مومن، بهشت را بر فرد خوش رو 

واجب مى كند.
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