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جانشــين فرمانده انتظامي اســتان با اشــاره به برقــراري 19 هزار 
تماس عملياتي با مركز فوريت هاي پليســي 110 در نيمه اول نوروز 
 گفت: كاهش اين تماس ها در مقايســه با مدت مشــابه سال قبل،

نشان دهنده كاهش چشــمگير جرايم و امنيت باال در سطح استان 
اســت. به گزارش ايمنا، ســرهنگ حسين حســين زاده جانشين 
فرمانده نيــروی انتظامی اظهار داشــت: از 26 اســفند 95 تا هفتم 
فروردين ماه 96تعداد 40 هزار و 842 مــورد تماس با مركز فوريت 
هاي پليســي 110 برقرار شده اســت كه از اين تعداد 9 هزار و 885 
مورد آن ارائــه راهنمائي به تماس گيرندگان بوده اســت. وي افزود: 
همچنين 19 هزار و 20 مــورد از تماس ها فوري بــوده  و منجر به 
حضور ماموران در صحنه و انجام عمليات توســط واحدهاي پليس 
110 شده اســت. اين مقام مسئول با اشــاره به كاهش تماس هاي 
فوريتي با مركز 110 فرماندهي انتظامي اســتان در نيمه نخســت 
نوروز امســال گفت:كاهش اين تماس ها در مقايســه با مدت مشابه 
سال قبل نشان دهنده كاهش چشمگير جرايم و امنيت باال درسطح 
استان است. سرهنگ حســين زاده همچنين از كاهش 92 درصدي 
تماس هاي غير قابل رســيدگي با مركز فوريت هاي پليســي 110 
در نيمه اول نوروز امسال نسبت به مدت مشــابه سال قبل خبر داد 

و گفت: اين موضوع نشــان مي دهد كه آگاهي مردم در اســتفاده از 
سامانه 110 افزايش يافته است و كم شــدن اين گونه تماس ها نيز 
قطعاً باعث ارتقاي كيفيت عملكرد ماموران خواهد شــد. جانشــين 
فرمانده انتظامي اســتان با بيان اينكه اپراتوران پليس 110 اســتان 
اصفهان در ايام نوروز به صورت شــبانه روز در حــال آماده باش قرار 
دارند اظهار داشت: ســامانه 110 يكي از مهمترين پل هاي ارتباطي 
مردم با پليس اســت و كاربران اين ســامانه در اين ايام باسعه صدر 
بيشــتر به ارائه خدمات و راهنمايي و مشــاوره براي مردم عزيز مي 

پردازنــد. اين مقام مســئول 
عنوان داشــت: از شهروندان و 
مسافران نوروزي مي خواهيم 
در صورت برخــورد با هرگونه 
جرم و تخلفي كه نياز به حضور 
فوري ماموران در صحنه است 
ســريعاً با شــماره تلفن 110 
تماس گرفتــه و اطالعات خود 
را همــراه با نشــاني دقيق در 

اختيار اپراتوران قرار دهند.
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پیشنهاد سردبیر:
هرگونه تماس با تیلرسون ممنوع!

وزیر اسراییلی:

 نمی خواهیم با شکست داعش 
ایران در مرزهایمان باشد

پایان شائبه اختالف دو وزیر به 
روایت مشاور 

واکنش ایران
به انفجار تروریستی پاراچنار

اظهارات وزیر خارجه روسیه
درباره ایران

یک وزیر کابینه اســراییل اعالم کرد رژیم تل آویو از پایان جنگ 
داخلی ســوریه و قدرت یابی و حضور مســتقیم ایران در مرز با 
اسراییل بیمناک اســت.به گزارش عصر ایران »یووال اشتینیتز« 
وزیر انرژی و زیر ســاخت کابینه بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر 
اســراییل در مصاحبه ای با روزنامه اســراییلی جروزالم پست از 
افزایش قدرت ایران پس از پایان احتمالی جنگ داخلی ســوریه 
و شکست داعش ابراز نگرانی کرد.وزیر اسراییلی: نمی خواهیم با 
شکست داعش ایران در مرزهایمان باشداو با ادعای اینکه افزایش 
نفوذ ایران در ســوریه در صورت پایان یافتــن جنگ داخلی این 
کشــور نگرانی کشــورهای عربی، ترکیه ، ناتو و اسراییل را سبب 
شده اســت تاکید کرد که دولت تل آویو به هیچ وجه مایل نیست 
شاهد حضور مستقیم ایران در مرزهایش باشد.اشتینیتز با تاکید 
بر اینکــه پایان جنگ داخلی ســوریه و حضور دایمــی ایران در 
سوریه سناریویی است که خاورمیانه را تغییر خواهد داد و منجر 
به محاصره کشورهای عربی خاورمیانه از سوی ایران خواهد شد، 
افزود: ما نمی خواهیم با ایران مرز مشــترک داشته باشیم و این 
سناریو کابوسی برای اسراییل و کشــورهایی چون اردن و دیگر 

کشورهای عربی منطقه است.

اجرای طرح تحول سالمت در ســال دوم خود با چالش بودجه ای 
و اختالفاتــی بین وزارت خانه های بهداشــت و رفاه منجر شــد. 
وزیر بهداشــت در دفعات زیاد، از بدهی بیمه ها به بیمارســتان ها 
و دانشــگاه های علوم پزشــکی گله کرده بود و همین موضوع را 
سنگی برسر راه طرح تحول ســالمت دانست.به گزارش نامه نیوز، 
از ســوی دیگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی اصلی 
بیمه های درمان تا پایان ســال ۹۵ بود، در پاسخ به وزیر بهداشت، 
چنین چیزی را رد کرده بود.با این حال در برنامه ششــم توسعه، 
بیمه ســالمت ایران که بازوی اصلی دولت در اجرای طرح تحول 
سالمت و بیمه شدن چند میلیون نفر بوده است، به وزارت بهداشت 
واگذار شد، هرچند که شورای عالی بیمه ســالمت در وزارت رفاه 
ماند.  با این حال خبرهای تایید نشده تاکنون از شکرآب بودن رابطه 
سیدحسن هاشــمی و علی ربیعی حکایت داشت. اما حسام الدین 
آشنا، مشاور رییس جمهوربا انتشار عکســی دونفره با هاشمی، از 
پایان شائبه اختالف این دو وزیر دولت یازدهم در سفر اخیر حسن 

روحانی به گیالن خبر داد.

ســخنگوی وزارت خارجه انفجار انتحاری تروریســت ها در میان 
شیعیان پاکستان در پاراچنار را محکوم کرد و گفت تا وقتی برخی 
کشورها به زبان زور دل خوش کرده اند، امیدی به از میان رفتن غده 

سرطانی تروریسم وجود نخواهد بود.
به گزارش افکارنیــوز، »بهرام قاســمی« ســخنگو و رئیس مرکز 
دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان انفجار 
انتحاری در پاراچنار پاکســتان که دهها کشــته و مجروح در میان 
نمازگزاران بر جای گذاشــت را محکوم و با دولــت، ملت و خانواده 
قربانیان این جنایت تروریستی ابراز همدردی کرد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه اظهار داشــت: »تا هنگامی که عده ای زبان زور، کشتار 
و قتل عام را به جای منطق و گفتگو دســتمایه رســیدن به اهداف 
شوم خود قرار می دهند و معدود کشورهایی در منطقه منافع خود 
را در گسترش ناامنی، تروریسم و افراطی گری می بینند، امیدی به 
ریشه کن ساختن این غده سرطانی نمی رود ولی بی شک  خطاکاران 
و مرّوجین خشونت و ترور، تاوان و بهای سنگین هر جنایت خود را 
خواهند پرداخت.«قاسمی تاکید کرد: »عالج تروریسم در منطقه و 
جهان، جز اراده ای آهنین برای قطع شــریان های مادی و معنوی  
حامی تروریســم و افراطی گری و وارد شــدن همه دولتها در یک 

سازوکار همکاری جمعی و صادقانه نیست.«

سرگئی الوروف وزیر خارجه روســیه گفت که ایران با تروریست ها 
در منطقه مبارزه می کند و همکاری ایران با تروریســت ها، به هیچ 
وجه حقیقت ندارد.وی در گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس گفت:گمان 
نمی کنم که دولت ترامپ در حال حاضر بر مبنای شــعار تبلیغات 
انتخاباتــی خود که در آن ایران را اصلی ترین کشــور تروریســتی 
توصیف می کرد، عمل کند.الوروف گفت: این ســخن آمریکایی ها 
مبنی بر اینکه ایران اصلی ترین حامی تروریسم است صحت ندارد 
و حتی یک ســند هم وجود  نــدارد که این ادعــا را اثبات کند.وی 
افزود: دســت کم زمانی که ما در دهه نود قرن گذشته با تهدیدات 
تروریستی بزرگی در شــمال قفقاز مواجه بودیم، صدها تروریست 
خارجی از کشورهای همســایه ایران شناســایی کردیم، اما هرگز 

موردی از ایران ندیدیم.

انتخاباتدیدگاهواکنشمقاومت

تولیت آســتان قدس رضوی با تاکید بــر این مطلب که 
»گنبد آهنین« هم نمی تواند نجات بخش اســرائیل در 
برابر جوانان حزب اهلل باشــد، گفت: امروز دست برتر در 
تمام عرصه ها با جبهه مقاومت است. به گزارش مشرق، 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیســی در دیدار با رئیس هیئت 
شــرعی حزب اهلل لبنان که در حرم مطهر رضوی برگزار 
شــد، تنها قدرت متاثر در دنیا را نیروی ذات اقدس الهی 
دانســت و اظهار داشــت: هیچ قدرتی جــز ذات اقدس 
الهی در جهــان موثر نیســت و آن خشــیت و خروش 
استکبارســتیزی که امام خمینی)ره( داشــتند، امروز 
رهبری معظم انقالب پرچم دار آن هســتند.وی افزود: 
اگر سید حسن نصراهلل، یکی از قدرتمندترین ارتش های 
ظاهری جهان را از خانه عنکبوت سست تر می خواند، بر 
اساس آموزه های فرهنگ اسالمی و اندیشه های انقالب 
اســالمی اســت. وی با تاکید بر این مطلب که »گنبد 
آهنین« هم نمی توانــد نجات بخش اســرائیل در برابر 
جوانان حزب اهلل باشد، تصریح کرد: امروز دست برتر در 
تمام عرصه ها با جبهه مقاومت اســت و استکبار با تمام 

قدرت نظامی خود در برابر این جبهه مغلوب شده است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری گفت: جاهایی 
که به ندرت اختالف پیش می آیــد، خود آقای رئیس 
جمهور فصل الخطاب اســت. یعنی اگر نظری بدهد، 
بنای دولــت بر این اســت کــه در مواقــع اختالف، 
ایشــان به عنوان داور و َحَکم و مدیر ارشد وارد شوند 
و نظرشان قبول شود. خودشــان وارد می شود و طبعا 
دولت احترام می گذارد و همراهــی می کند. ببینید! 
اینها به نظرم فصل مشــترک است. مطلب دیگری که 
باز خیلی به ما کمک می کند، نــگاه حرفه ای و اصرار 
در نــگاه تخصصی در دولت اســت. وقتی بحث حرفه 
ای و تخصصی شــود، دیگر اصال مجال برای گرایش و 
سلیقه سیاسی باقی نمی گذارد. وقتی منطق اقتصادی 
و دودوتای اقتصادی این را بگوید، ما باید تسلیم شویم 
و حرفی نمی توانیم بزنیم. شاید یک عامل موثر دیگر، 
آقای رئیس جمهور اســت که به هیــچ وجه گرایش 
سیاسی نداشته و ندارند. یعنی ایشان یک تمایل غلیظ 
سیاسی نداشــتند و ما هم نمی بینیم .خوِد این عامل 
مهمی اســت برای اینکه فضای دولت، متعادل باشد و 

سایه سیاسی بر دولت نیفتد.

رئیسی:

گنبد آهنین هم نمی تواند 
نجات بخش اسرائیل باشد

پورمحمدی:

روحانی غیظ سیاسی
 ندارد

مطهری:

دیداری با رییس دولت 
اصالحات نداشتم

کواکبیان:

مردم به سوء استفاده کنندگان 
از بیت المال، رأی ندهند

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با تکذیب دیدار خود 
با سیدمحمد خاتمی درباره کاندیداتوری اش در انتخابات، 
گفت: هل دادن افراد مستقل منتقد به سمت یک جریان 
سیاسی و القاء دســتورگیری آنها از آن جریان و بعد هم 
آن جریان را به خارج وصل کردن، سیاســتی اســت که 
متاسفانه در چند سال اخیر کشــور را دچار آسیب کرده 

و وحدت ملی را مخدوش کرده است.
به گزارش ایسنا، علی مطهری با انتشار مطلبی در صفحه 
شخصی خود در اینســتاگرام نوشــت: »نظر به این که 
همچنان مورد سوال واقع می شــوم به عرض می رسانم 
که آخرین دیدار من با جناب آقای خاتمی پس از دیدار 
اســفند 87 به دیدار حدود 60 تن از نمایندگان محترم 
مجلس در 7 اسفند گذشــته بر می گردد و در آنجا تنها 
حرف خصوصی که با ایشان داشتم این بود که با توجه به 
این که جناب عالی و افراد دیگری مانند آیات محقق داماد 
در برخی درس های آیت اهلل مطهری در سال ۵6 و ۵7 در 
قم شرکت می کردید آیا نوشــته و تقریری یا نواری از آن 

درس ها دارید یا خیر، که ایشان هم راهنمایی کردند.«

نماینده تهران گفت: مردم نباید به کسانی که برای کسب 
قدرت از اموال بیت المال استفاده کرده و با ارقام نجومی 

می خواهند هزینه تبلیغات کنند رای بدهند.
به گزارش ایســنا، مصطفی کواکبیان با اشــاره به آیات 
۵8و۵۹ سوره نساء و بیان حدیثی از حضرت امام محمد 
باقر)ع( گفت: از دیدگاه امامان معصوم)ع( هرگونه قدرت 
سیاسی و دستیابی به دولت و حکومت، نوعی امانت است 
که صاحبان این امانت مردم هســتند و بایــد به اهل آن 
بسپارند.این استاد فقه سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی 
با تاکید بر  اینکه انســان های با تقــوا نباید دنبال قدرت 
بدوند بلکه بایــد قدرت به دنبال آنان باشــد، اظهار کرد: 
حضرت امیر المومنین علی)ع( حکومت را امانتی بر دوش 
مسئوالن می داند و نه لقمه چرب و لذیذ و طعمه چپاول 
شدنی لذا مردم نباید به کســانی که برای کسب قدرت از 
اموال بیت المال استفاده کرده و با ارقام نجومی می خواهند 
هزینه تبلیغات کنند رای بدهند. وی افزود:  باید دست به 
دســت هم بدهیم تا برای رونق اقتصادی و افزایش تولید 

ملی و ایجاد اشتغال گام های بلندی برداریم.

عکس روز

مراسم ختم ســردار حســین اردســتانی رئیس مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس با حضور برخی از مســئوالن در مسجد 
الرسول)ص( سعادت آباد برگزار شــد. سردار حسین اردستانی 
صبح روز هفتــم فروردین، هنــگام ورزش بر اثــر حمله قلبی 

درگذشت.

اخبار

مراسم ختم
سردار حسین اردستانی

بین الملل

خبرآنالین: هر چه قدر که در حوزه انتخابات ریاســت جمهوری 
تالش می شود که اوضاع توســط بزرگان دو جناح تحت کنترل 
درآید گویا در حوزه انتخابات شوراها تاکنون هیچ توفیقی حاصل 
نشده است. نشــانه هایی که یکی پس از دیگری ظاهر می شود 
شــکی باقی نمی گذارد که تمام تالش ها برای هدایت به سمت 
وحدت و یک لیست شدن بی فایده بوده؛ الاقل تا همین روزهای 

اخیر.
اصولگرایان؛ انتخابات شوراها ؛ دردسرهای ناتمام

این روزها جناح اصولگرا به انــدازه کافی با مجادله های درونی بر 
سر انتخابات ریاســت جمهوری مواجه است، آنقدر که وقتی بار 
انتخابات شــوراها هم به آن اضافه شــود دیگر تحمل جلسات 
سیاسی نکشد و این مســاله را از جلســه ای به جلسه ای دیگر 
موکول کنند و موضع گیری صریحی درباره انتخابات شــوراها 
گرفته نشــود، اگر معدود اظهارنظری هم می شــود براســاس 
حدس و گمان ها اســت. آنچنان که  واعظ آشتیانی در این مورد 
گفته است:» نحوه انتخاب نامزدهای لیست اصلی مانند لیست 
تهران دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی خواهد بود 
که باعث شود اکثریت پایگاه اجتماعی اصولگرایان به آن لیست 
اعتقادی نداشته باشند بنابراین می توان گفت اصولگراها از تجربه 

سال ۹4 درس نگرفتند و همان مسیر را دارند می پیمایند.«
از قرار معلوم کار انتخابات شوراها در طیف نزدیک به رهپویان و 
ایثارگران به پرویز سروری سپرده شده است. او قرار است از میان 

افراد موجود لیســت انتخاباتی اصولگرایان را ببندد. اما از همین 
حاال به شکل بسته شدن این لیست انتقاداتی وارد شده است.

طیف هایی از اصولگرایان معتقدند که محمد باقر قالیباف با نفوذ 
بیش از حد در تنظیم این لیست کسانی که در شورای شهر فعلی 
منتقد برخی اقدامات او بودند را حــذف خواهد کرد. می گویند 
قالیباف تنها به افراد متمایل به خود اجازه حضور در لیســت را 
خواهد داد. این طیف ها این روزها در حال تدوین لیست انتخاباتی 
خود هستند. پس تا اینجای کار با دو لیست حامیان محمد باقر 
قالیباف و منتقدانش در شورای شهر مواجه هستیم، منتقدانی که 

در همین شورای شهر فعلی هم حضور پررنگی دارند.
چندی پیش بود که عبداهلل ناصری در یــک گفت و گو خبر داد 
که چگونه اعضای اصولگرایی شورای شهر جدید قصد داشتند از 
قالیباف عبور کنند. او گفته بود:» برخی اصولگرایان پیروز شده 
در انتخابات شــورای شــهر تهران که از جبهه پایداری بودند به 
اصالح طلبان پیغام دادند که ما به این جمع بندی رسیده ایم که 
قالیباف به خاطر عملکرد 8 سال گذشته اش دیگر شهردار تهران 
نباشد. اگر شــما بتوانید درباره یک نامزد کارآمد برای شهرداری 
تهران به توافق برســید ما نیز به وی رای می دهیم تا شهر از این 
وضعیت ناهنجاری که گرفتارش شــده نجات یابد. آنها حتی از 
آقای ترکان، حبیب اهلل بیطرف و... هم یــاد کردند و گفتند روی 
هر کدام از اینهــا توافق کنید ما هم بــه وی رای خواهیم داد و او 
شهردار می شود. اما متاسفانه برخی دوستان رفتند و روی محسن 

هاشمی توافق کردند.« 
این اما تنها تقســیم بندی پیش رو نیست. کســان دیگری هم 
هستند که اساســا خود را جدا از این طیف تشــکل ها دانسته و 
معتقدند که این تیم موجود مانند انتخابات سال ۹4 راه اشتباهی 
را می روند. آنها می خواهند لیست جداگانه ای بدهند . این افراد 
در طیف سنتی راست بیشتر دیده می شــوند. در همین ارتباط 
البته نباید حســاب احمدی نژاد را از اصولگرایان جدا دانست. او 
در انتخابات شوراها بسیار فعال شده است. جدا از نامزدی داماد او 
در انتخابات، حمید بقایی در تازه ترین تحول از کسانی که نامزد 
انتخابات شده اند در خواســت کرده در صورت تمایل به لیست 

انتخاباتی احمدی نژادی ها بپیوندند.
اصالح طلبان و ائتالفی که شاید تکرار نشود

در حالی که اصالح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری اعالم 
کرده اند که حســن روحانی را نامزد نهایی خود می دانند اما در 
انتخابات شورای شهر گویا دسته بندی هایی به وجود آمده که کار 

را مشکل کرده است.
یک نکته مهم در این میان این اســت که برخی اعضای شورای 
سیاستگذاری نامزد انتخابات شورای شهر شده اند. به یک معنا 
کسانی که خود قرار اســت در هیات انتخاب باشند شخصا وارد 
کارزار انتخابات شده اند. یکی از نمایندگان اصالح طلب در نامه 
ای به محمدرضا عارف از این اختالفات رونمایی کرده است:» در 
روزهای اخیر که ثبت نام از کاندیداهای شــورای شهر خصوصاً 
در شــهر تهران آغاز گردیده؛ تعدادی از اعضای اصلی شــورای 
عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان اقدام به ثبت نام نموده اند و 
با عنایت به همکاری اینجانب در ماههای اخیر با این عزیزان بی 
شک توانایی و ظرفیت باالی هر یک از بزرگواران بر کسی پوشیده 
نیست، لیک با عنایت به اینکه شورای عالی سیاستگذاری پیش از 
هر اقدامی باید جایگاه رفیع خویش در اذهان ملت را حفظ نماید و 
همگان می دانند که مرجعیت این شورا در رییس جمهور سازی و 
نماینده سازی بسیار مهم تر از کاندیدا شدن خودشان در انتخابات 
پیش روی شوراهای شهر و روستاست و عنایت به این امر ضروری 
به نظر می آید که در یکی دو روز گذشــته تماس های مکرری از 
شــهروندان با اینجانب و به احتمال فراوان با برخی دیگر از اعضا 
شورای عالی گرفته شده است و گالیه ها و اعتراض هایی مطرح 
شده اســت ؛ این اقدام عزیزان در ثبت نام خویش ، خود اسباب 

ذهنیت های جهت داری از شورا را تشدید نموده و می نماید.«
اما این تنها اختالف موجود در میان اصالح طلبان نیســت. نکته 
دیگر این است که در موعد ثبت نام ، تعداد زیادی از اعضای حزب 
ندا ایرانیان ثبت نام کرده اند. همزمــان دبیر کل آنها در مطلبی 
نوشته اســت :» ژنرالها دست بردار نیســتند!جوانان چهل سال 
پیش که وضعیت فعلی ما محصول فعالیت مســتمر آنهاســت 
اندکی مجال ظهور و فعالیت به جوانان برای نوســازی شهرها را 
بدهند.« برخی معتقدند ندا دوباره جنجالی میان اصالح طلبان 
ایجاد خواهد کرد. می گویند باید منتظر ارائه لیست جدا گانه از 

سوی آنها بود.
در تحولی دیگر برخی اختالفات میان حامیان دولت یعنی اعتدال 
و توسعه و اصالح طلبان باال گرفته است . گفته می شود آنها هم 
ریاست شورا را می خواهند و هم شهرداری را . این مساله موجب 

شده رسیدن به ائتالف در میان آنها سخت شود.. 

کابینه امنیتــی رژیم صهیونیســتی بــرای اولین بار 
در تقریباً 20 ســال گذشــته به اتفاق آراء با ســاخت 
یک شــهرک جدید در کرانه باختــری موافقت کرد. 
طبق گزارش روزنامه صهیونیســتی هاآرتص، کابینه 
امنیتی رژیم صهیونیســتی با احداث واحدهای جدید 
مسکونی در نزدیکی شهرک »ســیلو« در شمال کرانه 
باختری موافقت کرده اســت. قرار اســت خانواده های 
شهرک نشین هایی که قباًل در شهرک »امونا« سکونت 
داشته اند به این واحدهای جدید منتقل شوند.شهرک 
امونا که در سال 1۹۹7 در امالک شخصی فلسطینی ها 
در شرق شهر رام اهلل در کرانه باختری ساخته شد چند 
ماه پیش تخلیه شــده است.در ســال 2006 میالدی، 
دادگاه عالی رژیم صهیونیســتی با صدور حکمی این 
شــهرک را غیرقانونی دانســت و دســتور تخریب آن 
را صادر کرد.دســتور جدید شــهرک جدید در کرانه 
باختری در حالی صادر شــده که اکثر کشورهای دنیا 
شهرک ســازی رژیم صهیونیســتی در سرزمین هایی 
که این رژیم بعد از جنگ ســال 1۹67  غصب کرده را 

محکوم و آن را غیرقانونی توصیف کرده اند.

روزنامــه آمریکایی در گزارشــی، از انــزوای رکس 
تیلرسون وزیر خارجه این کشــور در این وزارتخانه و 
اختصاص ساعت های طوالنی برای »زمان مطالعه« در 
دفتر کارش خبر داده است.به گزارش مشرق، در ادامه 
گمانه زنی ها درباره وضعیت حاکــم بر وزارت خارجه 
آمریکا، یک روزنامه آمریکایی مطلبــی با این عنوان 
منتشــر کرده اســت: » وزیر خارجه رکس تیلرسون 
در هفته های اول خودش را از بوروکراســی دلواپس و 
نگران)وزارت خارجه( منزوی کرده است«.در گزارش 
واشنگتن پست آمده اســت : »رکس تیلرسون برای 
رفتن به دفتر کار مجللش در طبقه هفتم ســاختمان 
وزارت خارجــه آمریکا از یک آسانســور شــخصی و 
اختصاصی اســتفاده می کند و در نتیجه دیدن او در 
طبقات پایینی به ندرت اتفــاق می افتد«.این روزنامه 
می افزاید: »بسیاری از دیپلماتهای کارکشته و قدیمی 
وزارت خارجــه می گویند که آنها هنوز با تیلرســون 
مالقات نداشــته اند و به برخی از آنها هم دستور داده 
شده که با او مســتقیما صحبت نکنند یا حتی تماس 

چشمی هم برقرار نکنند«.

تصمیم بی سابقه اسراییل در 
20 سال اخیر

هرگونه تماس با تیلرسون 
ممنوع!

 نشانه هایی که 
یکی پس از دیگری 

ظاهر می شود شکی 
باقی نمی گذارد که 
تمام تالش ها برای 

هدایت به سمت 
وحدت و یک لیست 

شدن بی فایده 
بوده؛ الاقل تا همین 

روزهای اخیر.

کافه سیاست

صف طویل نامزدها برای حضور در انتخابات شوراها حکایت از نابسامانی در طیف های مختلف سیاسی داشت. 
همه آمده بودند تا شاید بتوانند جزو 21 نفری باشند که جواز ورود به ساختمان بهشت را پیدا می کنند.

ســایت »جماران« خاطره ای برگرفته از کتاب »پــدر مهربان« را 
بازنشر کرده است.به گزارش ایسنا، در بخشــی از این خاطره آمده 
است: با به دنیا آمدن علی )ســیدعلی خمینی، نوه امام(، سید احمد 
)ســیداحمد خمینی، فرزند امام( و بانو )فاطمــه طباطبایی( روزی 
پنج - شش ســاعت را نزد آقا می گذراندند تا اینکه روزها گذشت و 
علی کم کم بزرگ شــد و موقع نماز که می شد، آقا برای علی عمامه 
می بســت و او به اطالح امام جماعت می شد و بقیه پشت سرش نماز 
می خواندند.در همین ایام، یک روز وقتی آقا به ســجده رفت، علی 
برای مدتی روی کول آقا رفت و پایین نیامد و ســید احمد نگران از 
اینکه نکند قلب آقا ناراحت شــود. از فردایش تا دو - سه روزی برای 
نماز جماعت نیامد و آقا که علت را ســؤال کردند، ســید گفت: علی 
شما را اذیت می کند و آقا پاســخ دادند: من دوست دارم علی اذیت 

کند، او را بیاور.

به گزارش جام نیـــوز، به ادعای رسانه های عربی، مصطفی زهرانی 
مدیرکل دفتر مطالعات سیاســی و بین المللــی وزرات امور خارجه 
طی یادداشــتی ایران را کشــوری عنوان کرد که راهبرد مشخصی 
برای خارج شدن از جنگ ســوریه ندارد.بنا بر این گزارش، مصطفی 
زهرانی باعث شد تا خواسته یا ناخواسته با یادداشت خود در وبسایت 
”دیپلماسی ایرانی” آب در آسیاب دشــمن بریزد و رسانه های عربی 
معاند، نهایت فضاسازی علیه کشــورمان صورت دهند و این رسانه ها 
روز جمعه پرباری در ترویج علیه نظام تجربه کنند.رســانه های عربی 
در این ارتباط از اعتراف تلخ زهرانی ســخن گفتند و زیر عنوان ”ایران 
در باتالق سوریه گیر افتاده اســت”، مدعی شدند: »مصطفی زهرانی 
مقام ایرانی طی یادداشتی در »دیپلماسی ایرانی« اعتراف کرد که این 
کشور راهبرد مشخصی برای خارج شــدن از جنگ سوریه ندارد و در 

این میان هم ” بشار اسد” قصد دارد به ایران پشت کند«. 

چرا سیداحمد پشت سر 
امام نماز نخواند؟

وقتی مقام ایرانی رسانه های 
معاند را شارژ می کند

اختالف در اردوگاه اصولگرا و اصالح طلب بر سر لیست شوراها

دردسرهای ناتمام !
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پیشنهاد سردبیر:
افزایش ۱۵ درصدی مسافر فرودگاه اصفهان

یادداشت

به گزارش خبرنگار ایمنا، مطابق تصمیم کمیته پنج نفره 
توزیع آب شهرســتان اصفهان، بامداد نهم فروردین ماه، 
دریچه های ســد زاینده رود باز و خروجی آن برای نوبت 

دوم کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان افزایش یافت.
معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان پیش از این در گفت و گو با رســانه های محلی، 
با اشــاره به اینكه با تصمیم کمیته پنج نفره از نخستین 
ساعات بامداد نهم فروردین ماه، خروجي سد زاینده رود 
براي ادامه کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان بیشتر 
شــد، اظهار داشــت: این آب در ادامه و بعد از برگزاري 
جلسات مختلف براي ادامه آبیاري باغات غرب اصفهان 
نیز رهاسازي خواهد شد. به گفته علی بصیرپور، مطابق 
تصمیمات اخذ شــده در کمیته پنج نفره قرار است آب 
زاینده رود حدود دو ماه و تا اواسط خرداد ماه براي آبیاري 
مرحله دوم کشت کشاورزان شرق اصفهان جاري باشد و 
بعد از آن زمان دوباره زاینده رود بسته خواهد شد.بصیرپور 
در خصوص دلیل افزایش ذخیره سد زاینده رود نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، گفت: سال گذشته در این برهه 
از زمان دو مرحله توزیع آب زاینده رود براي کشت پاییزه 
کشاورزان شرق اصفهان صورت گرفت در حالیكه امسال 

تنها یك مرتبه توزیع آب انجام شده است.
وي با تاکید بر اینكه خوشبختانه در حال حاضر مشكلي 
براي تامین آب شــرب اصفهاني ها وجــود ندارد، گفت: 
میانگین بارش ها در شهر اصفهان نزدیك به 40 میلیمتر 
است که نسبت به میانگین متوسط کاهش اما نسبت به 

سال گذشته بیشتر شده است.
معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان تاکید کرد: متاسفانه استان اصفهان طي دو سال 
گذشته به لحاظ حجم بارش ها و همچنین خشكسالي 

در رتبه چهارم کشور قرار دارد.
همچنین رئیس انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان در 
این خصوص بــه خبرنگار ایمنا، گفت: قرار اســت آب با 
همان حجم قبلی مشابه ســال گذشته و حدود متوسط 
31 متر مكعب بر ثانیه آب در سد آبشار تحویل کشاورزان 
شرق اصفهان داده شود.اســفندیار امینی بیان داشت: 
همچنین قرار است بعد از برگزاری جلسه ای آب زاینده 
رود برای باغات غرب اصفهان و صیفی کاری همانند سال 
گذشته تحویل داده شود.گفتنی است؛ تصمیمات تحویل 
آب به کشاورزان در کمیته پنج نفره تصمیم گیر متشكل 
از مدیر عامل آب منطقه ای اســتان، نماینده استاندار، 
فرماندار ،نماینده کشــاورزان و نماینده جهاد کشاورزی 

استان اصفهان اتخاذ می شود.

رودخانه تا اواسط خردادماه جاری است

نوروز زاینده رود

ویژه

کافه اقتصاد

رسول زرگرپور در نخستین جلســه اداری سال ۹۶ و در 
نشست شورای اشــتغال استان، با اشــاره به بیانات مقام 
معظم رهبری در حرم مطهر رضوی، اظهارداشــت: برای 
اقدام در راستای فرمایشات رهبری می توانیم هم منتظر 
ابالغ ها و چارچوب های دولت برای اســتان ها باشــیم و 
هم مــی توانیم با اســتفاده از ظرفیت ها، پتانســیل ها و 
همچنین با شناســایی نقاط ضعف و قوت خود به تدوین 
چارچوب هــا بپردازیم و این دو راهــكار را به موازات هم 

پیش ببریم.
وی با باین اینكه برنامه های موثری در زمینه اشــتغال و 
تولید در چند ســال اخیر در دولت تدبیر و امید آغاز شده 

است، گفت: توسعه تولید و اشتغال باید برنامه جدی همه 
مدیران در سال جاری باشد.

اســتانداراصفهان بــا بیان اینكــه اصفهــان از نیروهای 
خالق و ظرفیت های باالیــی در بخش صنعت وخدمات، 
کشاورزی و نیروی انســانی بهره مند اســت، افزود: می 
توانیم چارچوب ها و راهكارهای طراحی شده را به عنوان 

پیشنهاد برای اجرا در کلیه استان ها به دولت ارائه دهیم.
وی با تاکید بر اینكه بایــد در چارچوب بیانات و مطالبات 
رهبر معظم انقــالب حرکت کنیم، گفت: قرار نیســت با 
برگزاری این جلسه به سرعت مشــكالت تولید و اشتغال 
حل شــود بلكه می خواهیم با این جلسات همفكری، هم 

اندیشی برای تدوین برنامه های اجرایی داشته باشیم.
زرگرپور با اشاره به اینكه مســئولین حاضر در این جلسه 
به نحوی در تولید و اشتغال استان مشارکت دارند، گفت: 
رهبر معظم انقالب در فرمایشــات خود عنوان کردند که 
قوه قضائیه و مقننه و همه دســتگاه ها هم باید در افزایش 
تولید و اشتغال مشارکت داشته باشد و تنها دولت مجری 

این کار نیست.
رســول زرگرپور افزود: چارچوب کـــاملی در فرمایشات 
مقام معظــم رهبری مطرح شــده و براین اســاس تمام 
مجموعه ها و دستگاه ها مخاطب قرار گرفته اند و دستگاه 
ها باید در این قالــب حرکت کنند و رویكــرد خود را در 
بخش اقتصــادی و تولید در چارچــوب اقتصاد مقاومتی 

مشخص کنند.
استانداراصفهان یادآور شد: در شــورای اشتغال اقدامات 
باید جهادی باشــد و بایــد رویكردها اصالح شــود و به 

اقدامات ویژه دست زنیم و نباید روال قبل را ادامه دهیم.
وی افزود: بایــد اقدامات خالقانه تر، ابتــكاری تر صورت 
گیرد تا بتوانیم از مزیت ها و ظرفیت های استان به خوبی 
بهره مند شــویم و هنر مدیریت این است که از روی سكه 
مثبت اســتان که مجموعه ظرفیت ها و پتانسیل ها است 
در جهت حل مشكالت روی دوم که شــامل مشكالت و 
معضالت استان است اســتفاده و رویكرد جدیدی را برای 

حل مشكالت تدوین و بكار گیرد.
زرگرپور تاکید کرد: مســئولین اســتان باید فرمایشات 
رهبری و شــعار ســال را ســرلوحه ی اقدامات و اولویت 

فعالیت های خود قراردهند.
وی افزود: باید همه دستگاه ها دست در دست هم دهند و 
تالش کنیم که در راستای فرمایشات رهبری عمل کنیم 
و در ابتدا باید ظرفیت های اقتصادی اســتان، ســرمایه 
گذاری ها، ظرفیت های شــرکت های دانش بنیان، IT و 
میزان اشتغالی که در هریك از این حوزه ها می تواند بكار 

گرفته شود مشخص گردد.
استاندار اصفهان بر فعالتر شــدن کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید و جلوگیــری از ورود کاالی قاچاق تاکید کرد 
و افزود: تا جلسه بعدی باید تك تك دستگاه ها و بانك ها 
و سیســتم دولتی گزارشــات خود را در خصوص تولید و 

اشتغال ارائه کنند.
وی اضافه کرد: هدف گذاری اســتان باید رســیدن نرخ 
بیكاری به متوسط کشور باشــد چرا که موضوع اشتغال 

بسیار جدی و مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
رســول زرگرپور اســتفاده از ظرفیت های بال اســتفاده 
موجود، تكمیل طرح های ناتمــام موجود، برخورد جدی 
با پدیــده ی قاچاق در اســتان، هدفمند کــردن اعطای 
تســهیالت بانك ها، تقویت جدی و تشكیل شرکت های 
دانش بنیان جدید، استفاده از ظرفیت های موجود بخش 
IT در استان و توســعه اشــتغال های جدید را از جمله 
سیاست ها و برنامه های سال جدید استان در قالب شعار 

سال برشمرد.

باید همه دستگاه ها 
دست در دست هم 

دهند و تالش کنیم که 
در راستای فرمایشات 

رهبری عمل کنیم و 
در ابتدا باید ظرفیت 

های اقتصادی استان، 
سرمایه گذاری ها، 

ظرفیت های شرکت 
های دانش بنیان، IT و 
میزان اشتغالی که در 
هریک از این حوزه ها 
می تواند بکار گرفته 
شود مشخص گردد.

استاندار اصفهان خواستار شد؛

رویکردهای اشتغالزایی اصالح شود

استاندار اصفهان با تاکید بر ضرورت اصالح رویکردهای اشتغال، گفت: دستگاه های اجرایی باید رویکردهای 
کاری خود را بر تحقق نقشه راه مقام معظم رهبری به خصوص در زمینه تولید و اشتغال در استان متمرکز کنند.

به گزارش قدس آنالین میشل تمر، رئیس جمهور برزیل گفت، 
ایران ممنوعیــت واردات فرآورده های گوشــتی از برزیل را لغو 
کرده اســت. این ممنوعیت ها پس از ادعای پلیس برزیل مبنی 
بر پرداخت رشوه از سوی شــرکت های تولید گوشت این کشور 
به ماموران بهداشــت وضع شــده بود.پلیس برزیــل در هفته 
های گذشته تحقیقات گســترده ای را در خصوص این ادعا که 
ماموران بهداشت برای اعالم موافقت خود با فروش گوشت های 
فاسد رشوه دریافت کرده اند، آغاز نموده است. افشای این خبر 
ضربه ای اساسی به صنعت فرآورده های گوشتی این کشور وارد 
کرده بود. برزیل حدود ۲0 درصد از صادرات جهانی گوشت گاو 
و حدود 40 درصد از صادرات مرغ جهــان را در اختیار دارد. به 
دنبال افشای این رسوایی، ۲۵ کشــور جهان محدودیت هایی 
را بر واردات فرآورده های گوشــتی از برزیل اعمال کرده بودند. 
آمارهای اولیه وزارت تجارت برزیل نشــان مــی داد که میزان 
صادرات گوشــت برزیل در هفتــه های گذشــته ۹۹.۹ درصد 

کاهش یافته و به ۷4 هزار دالر در روز رسیده بود.

بر اساس آمار گمرک در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال جاری 
قریب به  هزار و 10۲ تن درب اتوماتیك طبقات آسانســور، به 
ارزش دالری   1۲3۹۲03۸ و ارزش ریالی  3۷۹۹۸۷11۶11۲  
وارد کشور شده است.کشــور ایتالیا با صادر کردن بیش از  ۵۹ 
تن درب اتوماتیك طبقات آسانسور، به ارزش دالری 1۲43۲۶  
و ارزش ریالی  3۸110۹۷۵30 و همچنین کشــور اســپانیا  با 
صادرات بیش از  ۲۸ تــن  درب اتوماتیك طبقات آسانســور با 
ارزش دالری  ۶۵۸1۸  و ارزش ریالــی  ۲01۸۲1۷330  جــزو 

کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.

ایران ممنوعیت واردات گوشت از 
برزیل را لغو کرد

کدام کشورها درب آسانسور به 
ایران صادر می کنند؟

بازار

قیمت انواع
مانیتور در بازار

VX239H-LED 23inch - ایسوس

910،000
تومان

980،000
تومان

1610S 15.6Inch - ایکس ویژن

250،000
تومان

260،000
تومان

19M35A 18.5inch - ال جی

358،000
تومان

360،000
تومان

DL2020 19.5inch - بنکیو

369،000
تومان

380،000
تومان

مدیر سازمان تعاون روستایی اســتان اصفهان از ورود ۸۲0 تن پرتقال 
مصری به استان و ذخیره سازی در سردخانه ها خبر داد.

ســلیمان میرزایی با اعالم ذخیره ســازی ۸۲0 تن پرتقال مصری در 
سردخانه های استان، اظهار داشت: این پرتقال ها از چهارشنبه گذشته 
برای تنظیم بازار میوه نوروز با قیمت 3۹00 تومان به دست مردم می 
رسد.مدیر سازمان تعاون روستایی اســتان اصفهان با اشاره به اینكه از 
۲۶ اسفند ماه ۹۵ تاکنون 4 هزار و ۲00 تن پرتقال دولتی در اصفهان 
توزیع شــده اســت، گفت: ۵40 تن از این پرتقال ها داخلی و 3 هزار و 
۶۶0 تن هم پرتقال های وارداتی مصری بوده است.وی تصریح کرد: در 
همین مدت 1۲00 تن سیب ســمیرم هم به قیمت 3۵00 تومان در 
استان توزیع شده است.میرزایی تاکید کرد: با توجه به فراوانی میوه در 
سردخانه های اســتان تا 1۵ فروردین ماه میوه دولتی توزیع می شود و 

اگر قیمت میوه کاهش پیدا نكرد این توزیع ادامه خواهد داشت.

میزان ذخیره گوشت سفید مرغ داخلی ۷۶۵1 تن و گوشت گاو داخلی 
10۵ تن و گوشــت گاو خارجی ۹۷ تن است که نســبت به نیاز استان 
اصفهان وضعیت مناسبی را شاهد هستیم. به گزارش خبرگزاری ایمنا و 
بنابر اعالم سازمان جهاد کشاورزی، طی بازدیدی که از محل های عرضه 
میوه سیب و پرتقال انجام شد ثبات و آرامش مناسبی مشاهده شد.براین 
اساس، میزان ذخیره گوشت سفید مرغ داخلی ۷۶۵1 تن و گوشت گاو 
داخلی 10۵ تن و گوشــت گاو خارجی ۹۷ تن است که نسبت به نیاز 
استان وضعیت مناسبی را شاهد هستیم.   بر اساس مشاهدات میدانی 
پرتقال دولتی به قیمت 3۹00 تومان و ســیب قرمز 3۵00 تومانی به 
اندازه کافی در مراکز توزیع برای مصرف در حال انجام اســت.به گفته 
رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، مردم می 
توانند هرگونه پیشنهاد و انتقاد درباره حوزه مسئولیت ها و فعالیت های 

بخش کشاورزی را به سامانه پیامكی 1000۸0۸0 گزارش دهند.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان خبر داد:

ورود 820 تن پرتقال 
دولتی به استان اصفهان

توزیع میوه به اندازه کافی در سطح عرضه؛

ذخیره مرغ و گوشت در 
اصفهان 78۵3 تن اعالم شد

فورد اعــالم کرد 1.۲ میلیــارد دالر در ســه کارخانه 
خودروسازی میشیگان ســرمایه گذاری خواهد کرد 
که عمده آن مربوط به توافق سال ۲01۵ با کارکنانش 
است.فورد اعالم کرد کل سرمایه گذاری جدید به جز 
۲00 میلیون دالر بخشی از توافقش با اتحادیه یونایتد 
اتو ورکرز اســت که نماینده کارکنان کارخانه های این 
شرکت است. فورد متعهد شده اســت ۹ میلیارد دالر 
تــا ســال ۲01۹ در کارخانه های آمریكایی ســرمایه 
گذاری کند.ســرمایه گذاری 1.۲ میلیارد دالری این 
خودروساز در ســه کارخانه میشــیگان زمینه را برای 
بازگشــت پیكاپ رنجر و شاســی بلند برونكو همواره 
کرده و رضایــت خاطر دونالد ترامــپ را جلب خواهد 
کرد. ترامپ خودروسازان را برای حفظ مشاغل و تولید 
در کشور تحت فشار قرار داده است.حدود یك میلیارد 
دالر از سرمایه گذاری فورد برای کارخانه های مونتاژ و 
موتور برای مدل های رنجر و برونكو که جایگزین تولید 
خودروهــای کامپكت کم فروش فوکوس می شــوند، 
اختصاص خواهد یافت. حدود ۲00 میلیون دالر دیگر 
برای مرکز دیتای پیشرفته جدید در کارخانه فورد در 

فلت راک میشیگان اختصاص پیدا می کند.

مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان با اشــاره به 
اینكه از ۲۵ اسفندماه سال گذشــته تا هفتمین روز 
فروردین سال جاری ۸۵3 پرواز در این فرودگاه انجام 
شد، گفت: آمار پذیرش مســافران نوروزی نسبت به 
سال قبل حدود 1۵ درصد رشــد داشت. به گزارش 
خبرگزاری ایمنا حســن امجــدی با بیــان اینكه از 
تاریخ ۲۵ اســفند ماه سال گذشــته تا هفتمین روز 
فروردین امســال، ۸۵3 پرواز در فرودگاه بین المللی 
اصفهان انجام شده است، اظهار داشت: به وسیله  این 
پروازها 10۸ هزار و 10۵ نفر مسافر جابجا شدند. وی 
ادامه داد: آمار پذیرش مســافران نوروزی نسبت به 
ســال قبل حدود 1۵ درصد رشد داشــته است و در 
مقایســه با ماه گذشــته نیز حدود 1۸ درصد رشد را 
نشان می دهد. مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان 
با اعالم اینكه تا پیش از ایام نــوروز روزانه حدود ۶۵ 
پرواز از فرودگاه بین المللی اصفهان انجام می شــد، 
گفت: این رقم در ایام نوروز و بــا برقراری پروازهای 
فوق العاده به ۸4 پرواز رسید. وی همچنین افزود در 
نوروز ۹۶ اقدامات خیلی خوبی با هدف تكریم مسافر 

در این فرودگاه انجام شد.

سرمایه گذاری فورد در 
کارخانه های آمریکایی

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان اعالم کرد:

افزایش ۱۵ درصدی 
مسافر فرودگاه اصفهان

سفرهای نوروزیاصنافآن سوی مرزها
رئیس اتاق اصناف اعالم کرد

قیمت مرغ 
متعادل شده است

قبض برق بهمن پارسال 
خوزستانی ها رایگان شد!

رئیس اتــاق اصناف اعالم کرد که بــازار محصوالت مختلف 
در ایام نوروز متعادل و مناســب بوده اســت امــا در برخی 
موارد مانند گوشــت مرغ که با افزایش قیمت مواجه بودیم، 
با گرانفروشان برخورد شــد.علی فاضلی ، اظهار کرد: تالش 
اتاق اصناف و بازرسان آن در ایام نوروز این بود که بازار آرامی 
برای مردم وجود داشته باشد که در این زمینه امسال شرایط 
بهتری نسبت به سال گذشته وجود داشــت و مردم بخش 
اعظمی از نیازمندی هایشان را با قیمت های مناسب تامین 
کردند می توان به بازار آجیل و خشــكبار و پوشــاک اشاره 
کرد.وی افزود: برخی محصوالت مانند گوشــت مرغ و میوه 
مشكالتی داشتند که در حوزه تولید، توزیع و قیمت گذاری 
اتاق اصناف نقشی ندارد و وزارت جهاد کشاورزی موظف به 
تنظیم بازار است اما در حوزه توزیع اگر مشكلی وجود داشته 
باشد بازرســان اتاق اصناف آن را به صورت مستمر پیگیری 
می کنند.وی دامه داد: گرچه تعطیلی کشــتارگاه ها عاملی 
برای گرانی و نوسان گوشت مرغ بود اما بازرسان اتاق اصناف 
به صورت شــبانه روزی از واحدهای صنفی گــزارش تهیه 
کردند. وی گفت: قیمت گوشــت مرغ طی روزهای گذشته 

متعادل تر شده و تنزل پیدا کرده است. 

استاندار خوزســتان گفت: با موافقت و دستور دکتر حسن 
روحانی رئیس جمهوری، قبض بهمن ســال ۹۵ شهروندان 
خوزستانی به دلیل مشكالت ایجاد شــده در پی ریزگردها 
رایگان و بخشــیده شــد.غالمرضا شــریعتی اظهار کرد: به 
دنبال مشكالت به وجود آمده بر اثر پدیده ریزگردها ، رئیس 
جمهوری با پیشــنهاد اینجانب مبنی بر رایگان شدن قبض 
برق مردم خوزستان در بهمن پارسال موافقت کرد.وی افزود: 
رئیس جمهوری در پی نوشــت نامه بنده، دســتور رایگان 
شدن قبض برق بهمن مردم اســتان خوزستان را به حمید 
چیت چیان وزیر نیرو صادر کرد.پدیــده گرد و غبار بیش از 
10 سال است که مردم خوزســتان را درگیر کرده و غلظت 
آن در مواردی تا ۶۷برابر حد مجاز اعالم شــده است.توفان 
گرد و خاک در هشتم بهمن ســال ۹۵، قطع چند روزه آب 
و برق و مخابرات را در اهواز و چند شــهر در پی داشــت که 
اوج آن خروج پنج نیروگاه خوزســتان از مدار و قطعی چند 
ســاعته قطع برق و آب در 11 شهرســتان خوزســتان و از 
جمله کالنشــهر اهواز و تعطیلی مدارس و ادارات بود.رئیس 
جمهوری پنجم اسفند پارســال به همراه وزرای کابینه وارد 

خوزستان شد و، مصوباتی در این سفر به تصویب رسید.

خبر
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مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانــه 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 شماره 42237-1394/08/27 هیأت چهارم  آقاي قاسمعلی صادقیان 
رنانی به شناســنامه شــماره 840 کدملي 1290444161 صــادره اصفهان 
فرزند حیدر نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 128/44 مترمربع از 
پالک شماره 760/2 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان به موجب  سند شماره 1423 مورخ 1391/6/6 دفتر 416 
اصفهان مالک 127/3 سهم مشاع از 598 سهم شش دانگ می باشد مورد ثبت 

در صفحه 302 دفتر 7
2- رای شــماره 4238-1395/02/25 هیأت ســوم آقاي  امیــر جنتراني به 
شناسنامه شماره 533 کدملي 1283408392 صادره اصفهان فرزند محمود 
ششدانگ ساختمان به مساحت 108/31 مترمربع پالک شماره207 فرعي از 
21 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 366دفتر 419
3- رای شــماره 4237-1395/02/25 هیأت ســوم آقاي امیــر جنتراني به 
شناسنامه شماره 533 کدملي 1283408392 صادره اصفهان فرزند محمود 
ششدانگ ساختمان به مساحت 209/34 مترمربع پالک شماره 252فرعي از 
21 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 93دفتر 192
4- رای شــماره 7342-1395/03/29 هیأت اول اقای رضا رفســنجانی  به 
شناســنامه شــماره 41153 کدملي 1280299691 صادره اصفهان  فرزند 
حسین ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 146/15  مترمربع از پالک شماره  229 
فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 208 دفتر 2 امالک
5- رای شــماره 6463-1395/03/13 هیأت دوم اقای بهــروز قره داغی  به 
شناسنامه شماره 69  کدملي  5759746847  صادره فریدن  فرزند روشنعلی  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 178/50  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

حسن بلوریان
6- رای شماره 7219-1395/03/29 هیأت دوم اقای عزیزاله عبدالهی رنانی 
به شناسنامه شماره 40 کدملي 1290114153  صادره خمینی شهر فرزند علی 
ششدانگ ساختمان به مساحت 245  مترمربع از پالک شماره 846 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی علی عبدالهی
7- رای شــماره 8612-1395/04/20 هیأت دوم اقای جلیــل نیک پرور  به 
شناسنامه شماره 2697 کدملي 1286880130  صادره اصفهان  فرزند فتح 
اله  ششدانگ ساختمان  به مســاحت 155/80  مترمربع از پالک شماره 426 
فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 56 دفتر 669  امالک
8- رای شــماره 6674-1395/03/14 هیأت ســوم  آقاي حســن ترکان به 
شناسنامه شــماره 308 کدملي 1290047448 صادره اصفهان فرزند علي  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 230مترمربع پالک شماره 
4239 و3604فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان که مقدار 193متر  مربع از پالک 18/4239 ومقدار 37متر مربع 
از پالک 18/3604 از مالک رسمی حسن ترکان وعلی افتخاری از سند ثبت شده 

در صفحه 544دفتر 385وصفحه 451دفتر 77
9- رای شــماره 15547-1395/06/15 هیأت ســوم آقاي صفر احمدی  به 
شناسنامه شماره 57221 کدملي 2000561519 صادره دزفول  فرزند  جعفر  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 181.99  مترمربع از پالک شماره      فرعی 
از    68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  حاج حسن مهری دهنوی
10- رای شــماره 12426-1395/05/24 هیأت سوم  آقاي مصطفي صادقي 
برزاني به شناســنامه شــماره 748 کدملي 1285680251 صادره اصفهان 
فرزند یداله سه دانگ مشاع ازششــدانگ خانه به مساحت 176.56 مترمربع 
پالک شــماره 86 فرعي از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالک رسمی مصطفی صادقی برزانی در صفحه 254 دفتر 

830 امالک
11- رای شماره 19465-1395/07/19 هیأت سوم خانم بتول صادقی برزانی 
به شناسنامه شماره 33کدملي 1290262799 صادره اصفهان فرزند عباس 
سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه به مساحت 176.56 مترمربع پالک شماره 
86 فرعي از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی مصطفی صادقی برزانی در صفحه 254 دفتر 830 امالک
12- رای شــماره 10476-1395/05/11 هیأت اول اقــای مصطفی ماهرانی 
برزانی به شناســنامه شــماره 65  کدملي  1290298238  صادره اصفهان  
فرزند اسماعیل ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  144/81  مترمربع از پالک 
شــماره  294 فرعی از 27   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی اسماعیل ماهرانی برزانی ازموردثبت صفحه 

589 دفتر 360 امالک
13- رای شــماره 16324-1395/06/20 هیــأت اول خانم لیــال وحدت  به 
شناســنامه شــماره 57456 کدملي 1280999357  صادره اصفهان  فرزند 
عباسعلی نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
157  مترمربع از پالک شماره 1083 فرعی از 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 80 دفتر 903 امالک
14- رای شــماره 16326-1395/06/20 هیأت اول اقای محمود شــیروانی 
جوزدانی  به شناسنامه شماره 420 کدملي 1283067099  صادره اصفهان  
فرزند رضا نسبت به چهار دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
157  مترمربع از پالک شماره 1083 فرعی از 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 205 دفتر 334 امالک
15- رای شماره 19198-1395/07/17 هیأت دوم  اقای رمضان جهانگیری 
بلطاقی   به شناسنامه شــماره 1582  کدملي  6219348001   صادره فریدن  
فرزند علی اصغر ششدانگ ســاختمان  به مساحت 75/35   مترمربع از پالک 
شــماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی عباس پوتل
16- رای شــماره 17664-1395/07/01 هیأت ســوم آقــاي احمد محمدی 
عادگانی   به شناسنامه شماره 1  کدملي 115987001  صادره فریدن  فرزند 
مسیب  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104  مترمربع از پالک شماره فرعی 
از   45   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  محمود کمالی
17- رای شماره 20044-1395/07/27 هیأت اول اقای حسن طوفان زاده  به 
شناسنامه شماره  720  کدملي  1819005658   صادره آبادان  فرزند  جواد  
ششدانگ یکباخانه به مساحت  209/20  مترمربع از پالک شماره  427  فرعی 
از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی احمدحسن پور ازموردثبت صفحه 322 دفتر 170 امالک
18- رای شــماره 19945-1395/07/26 هیأت اول  اقــای اصغر کریمی  به 
شناســنامه شــماره 504  کدملي 1283022028  صادره اصفهــان  فرزند 
محمدعلی  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 152/95  
مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رســمی حاج مهدی کریمی بهــرام ابادی  ازموردثبت 

صفحه 205 دفتر 199 امالک
19- رای شــماره 19947-1395/07/26 هیأت اول خانم حلیمه خاتون زارع 
بهرام ابادی  به شناسنامه شماره 631  کدملي 1283023441  صادره اصفهان  
فرزند اکبر  نســبت به سه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
152/95  مترمربــع از پالک شــماره 68  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج مهدی کریمی بهرام ابادی  

ازموردثبت صفحه 205 دفتر 199 امالک
20- رای شماره 20093-1395/07/27 هیأت اول خانم فریبا عاطفی افوسی  
به شناســنامه شــماره  3559  کدملي  6219297431  صادره فریدن  فرزند  
بهمن  نســبت به یک دانگ ونیم مشاع  از ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت  
37/12  مترمربع از پالک شماره 2423  فرعی از  28  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 123 دفتر 776 

امالک
21- رای شــماره 20095-1395/07/27 هیأت اول اقای پیام فهندژســعدی  
به شناســنامه شــماره  1238  کدملي  2292109158  صادره شیراز فرزند 
نبی نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت  37/12  
مترمربع از پالک شــماره 2423  فرعی از  28  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 123 دفتر 776 امالک
22- رای شــماره 20094-1395/07/27 هیأت اول خانم نوشین فردوسیان 
نجف ابادی  به شناســنامه شــماره  1692  کدملي  1289454191  صادره 

اصفهان  فرزند  حشمت اله  نسبت به یک دانگ ونیم مشاع  از ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت  37/12  مترمربع از پالک شماره 2423  فرعی از  28  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

123 دفتر 776 امالک
23- رای شــماره 19902-1395/07/26 هیــأت اول خانم زهــرا عبدی   به 
شناسنامه شــماره 128  کدملي 1293217050  صادره خمینی شهر  فرزند 
اسداله نســبت به یک دانگ ودو-دهم دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه به 
استثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مساحت 213  مترمربع از پالک شماره 122  فرعی 
از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی اسداله عبدی ازموردثبت صفحه 317و423 دفتر 182و300 امالک
24- رای شــماره 19903-1395/07/26 هیأت اول اقای محســن عبدی   به 
شناســنامه شــماره 2128  کدملي 1286114446  صادره اصفهان  فرزند 
اسداله نسبت به دو دانگ وچهار-دهم دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به 
استثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مساحت 213  مترمربع از پالک شماره 122  فرعی 
از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی اسداله عبدی ازموردثبت صفحه 317و423 دفتر 182و300 امالک
25- رای شــماره 19904-1395/07/26 هیــأت اول اقای محمــد عبدی   به 
شناســنامه شــماره 50  کدملي 1290756058  صادره خمینی شهر  فرزند 
اسداله نسبت به دو دانگ وچهار-دهم دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به 
استثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مساحت 213  مترمربع از پالک شماره 122  فرعی 
از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی اسداله عبدی ازموردثبت صفحه 317و423 دفتر 182و300 امالک
26- رای شــماره 20330-1395/07/28 هیــأت چهارم خانــم فاطمه فرح 
بوشهری به شناسنامه شــماره 1037 کدملي 2295788048 صادره شیراز 
فرزند منصور ششدانگ یکباب خانه..به مســاحت 153.8 مترمربع از پالک 
شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رســمی نوروز زارع بهرام آبادی  ازموردثبت صفحه 268 الی 271 

دفتر 54 امالک
27- رای شماره 23048-1395/08/29 هیأت اول آقاي سعید علیزاده لمجیري 
به شناسنامه شماره 6534 کدملي 1282846345 صادره اصفهان  فرزند کریم 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت    171  متر مربع پالک 
شماره  196   فرعی از 40    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  از مالکیت حسین جمشیدی
28- رای شــماره 23047-1395/08/29 هیأت اول آقــاي مرتضي علیزاده 
لمجیري به شناسنامه شماره 6535 کدملي 1282846337 صادره اصفهان  
فرزند کریم سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  171  متر 
مربع پالک شماره  196   فرعی از 40    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت حسین جمشیدی
29- رای شــماره 23064-1395/09/01 هیأت اول آقــاي ناصر مانیان به 
شناسنامه شماره 187 کدملي 1284662233 صادره  اصفهان فرزند عباسعلي 
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت    190.06    متر مربع پالک شماره  481   
فرعی از  14   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحات 468 الی 474 دفتر 885 و 289 امالک
30- رای شــماره 21876-1395/08/13 هیأت ســوم خانم رباب اصحاب   
به شناسنامه شــماره 2  کدملي 1291685340 صادره قهجاورستان فرزند 
غالمحسین ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 211.80 مترمربع از پالک 
شــماره 419 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رســمی محمود غفوری لمجیری   ازموردثبت صفحه 

338 دفتر 170     امالک
31- رای شماره 24165-1395/09/13 هیأت سوم آقای محسن جوانی   به 
شناسنامه شــماره 511 کدملي 1285810848  صادره اصفهان فرزند احمد 
ســه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 204.5 مترمربع از پالک 
شــماره 586 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از ســند شماره 11310 مورخ  82/12/20 

دفترخانه 105 اصفهان
32- رای شماره 24166-1395/09/13 هیأت سوم خانم فاطمه جوانی جاوان   
به شناسنامه شماره 2225 کدملي 1141121816  صادره خمینی شهر  فرزند 
رمضان  سه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 204.5 مترمربع از 
پالک شماره 586  فرعی از25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شــماره 11310 مورخ 82/12/20 

دفترخانه 105 اصفهان
33- رای شماره 25615-1395/09/25 هیأت اول آقاي مرتضي زارع بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 451 کدملي 1283021498 صادره اصفهان  فرزند 
رحیم در  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 38 مترمربع پالک شماره  
68   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

رحیم زارع بهرام آبادی
34- رای شماره 25613-1395/09/25 هیأت اول آقاي مرتضي زارع بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 451 کدملي 1283021498 صادره فرزند رحیم 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  58.30 متر مربع پالک شماره 
فرعی از 68   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت رحیم زارع بهرام آبادی
35- رای شــماره 25983-1395/10/01 هیأت اول خانم گلبانو علیشاهي به 
شناسنامه شماره 588 کدملي 1219006483 صادره  گلپایگان فرزند محمد 
در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  87 متر مربع پالک 
شــماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد از مالکیت نقی سلیمان دهنوی
36- رای شــماره 25982-1395/10/01 هیأت اول آقاي محمدتقي زالي به 
شناسنامه شماره 518 کدملي 1219005762 صادره  گلپایگان فرزند سفرعلي 
در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  87 متر مربع پالک 
شــماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد از مالکیت نقی سلیمان دهنوی
37- رای شماره 25774-1395/09/28 هیأت اول خانم فروزان سلطانمرادي 
قهفرخي به شناسنامه شــماره 789 کدملي 1285711653 صادره اصفهان  
فرزند خدامراد در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 109.10متر مربع پالک 
شماره   68اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت حاج حسن مهری
38- رای شــماره 24838-1395/09/17 هیأت سوم خانم معصومه کریمی 
علویجه   به شناسنامه شــماره 92  کدملي 1092009371  صادره نجف آباد 
فرزند احمد  سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 185.60 مترمربع 
از پالک شماره 313 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق  ازموردثبت صفحــه 32 دفتر  806  

امالک
39- رای شــماره 25238-1395/09/22 هیأت ســوم  آقای حسن مصری 
پور علویجه   به شناسنامه شماره 163  کدملي 1091981779  صادره نجف 
آباد فرزند عباس  سه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 185.60 
مترمربع از پالک شــماره 313 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فــوق  ازموردثبت صفحه 32 

دفتر  806  امالک
40- رای شــماره 24789-1395/09/17 هیأت ســوم خانم لیال محققیان  به 
شناســنامه شــماره 61779  کدملي 1281045705  صادره اصفهان  فرزند 
مهدی  سه دانگ از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  269.15 مترمربع از 
پالک شماره 274/1  فرعی از  15  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 137045 مورخ 76/6/16 

دفترخانه 7 اصفهان
41- رای شــماره 24795-1395/09/17 هیأت ســوم آقــای مجید عنایتی 
گورتانی  به شناسنامه شــماره  11 کدملي  1290293961 صادره اصفهان 
فرزند محمد  سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  269.15 مترمربع 
از پالک شماره  274/1  فرعی از  15  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از ســند شماره 137045 مورخ 

76/6/16 دفترخانه 7 اصفهان
42- رای شــماره 25582-1395/09/24 هیأت دوم و رای اصالحی شماره 
31163-1395/11/30 هیأت دوم خانم لیلي نصر به شناسنامه شماره 1886 
کدملي 1284878643 صادره فرزند ناصر در یک دانگ  مشــاع ازششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت   213.05   متر مربع پالک شماره 435 و 435/1   
فرعی از 5   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  که 

دارای سابقه ثبت در دفتر امالک بنام متقاضی می باشد
43- رای شــماره رای شــماره 25583-1395/09/24 هیأت دوم خانم عفت 
نصراصفهاني به شناسنامه شماره 24 کدملي 1290021643 صادره فرزند 
رحیم در یک     دانگ  مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   213.05   
متر مربع پالک شــماره 435 و 435/1   فرعی از 5   اصلــی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  که دارای سابقه ثبت در دفتر امالک 

بنام متقاضی می باشد
44- رای شــماره 25584-1395/09/24 هیأت دوم و رای اصالحی شماره 
31162-1395/11/30 هیــأت دوم آقاي رضا نصراصفهاني به شناســنامه 
شماره 5 کدملي 1289843661 صادره  اصفهان فرزند حسن در  چهار دانگ  
مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت   213.05   متر مربع پالک 
شماره 435 و 435/1   فرعی از 5   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان  که دارای سابقه ثبت در دفتر امالک بنام متقاضی می باشد

45- رای شــماره 26289-1395/10/04 هیأت دوم آقاي حسن جان نثاري 
به شناسنامه شــماره 42807 کدملي 1280316810 صادره اصفهان  فرزند 
حسین در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 191.50 متر مربع پالک 
شماره 775 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 71 دفتر 709 امالک
46- رای شماره 25245-1395/09/22 هیأت دوم آقاي علیرضا شریفي به 
شناسنامه شماره 60 کدملي 1290384614 صادره اصفهان فرزند ابوالفضل 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  213    متر مربع پالک شماره  327  
فرعی از 36   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  

سهم االرث آقای رضا نصری فرزند مرحوم رضا و فاطمه گودرزی
47- رای شــماره 26296-1395/10/04 هیأت دوم خانــم صدیقه رضائي 
کوجاني به شناسنامه شماره 3 کدملي 1289988846 صادره اصفهان فرزند 
حسین در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240متر مربع پالک شماره  
28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

حسین رضایی کوجانی
48- رای شــماره 24333-1395/09/15 هیأت دوم  آقاي مرتضي صادقي 
برزاني به شناسنامه شماره 12 کدملي 1290234930 صادره اصفهان  فرزند 
علي در  ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  188.20 متر مربع پالک 
شــماره  242 فرعی از 16   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان بشماره سند 5590 مورخ 91/5/24 دفترخانه 411 اصفهان
49- رای شــماره 25345-1395/09/23 هیأت دوم آقاي حسین مستاجران 
گورتاني به شناســنامه شــماره 12 کدملي 1290003971 صادره اصفهان 
فرزند عباس ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   327.04   متر مربع پالک 
شــماره  385  فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 85 دفتر 433 امالک
50- رای شماره 24853-1395/09/17 هیأت دوم آقاي سید اسمعیل احمدي 
شیخ شباني به شناسنامه شماره 58 کدملي 4622936208 صادره شهرکرد 
فرزند سید صفر در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 140.50 متر مربع 
پالک شماره  1003فرعی از 36   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت قدمعلی شریفی
51- رای شماره 23243-1395/09/02 هیأت چهارم آقای ولی اله جهانگیری 
به شناسنامه شماره  10 کدملي 6219828895 صادره فریدن فرزند محمدعلی  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 126.10 مترمربع از پالک شماره  2772 
فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی بیگم آغا حسین
52- رای شــماره 26288-1395/09/29 هیــأت دوم آقاي محمد ســعادت 
سعادت آبادي به شناسنامه شماره 3 کدملي 5649635404 صادره اصفهان   
فرزند مصطفي ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 184.65متر مربع پالک 
شماره  67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت تقی و رضا مطیع امراله
53- رای شماره 28043-1395/10/25 هیأت دوم خانم عفت نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 1431 کدملي 1284627039 صادره اصفهان فرزند رضا 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 313.48  مترمربع پالک شماره 791  
فرعی از  5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  که 
قسمتی از مورد  تقاضا  داری سند مشاعی بنام متقاضی و قسمت دیگر دارای 

قولنامه عادی از مالک رسمی حیدر علی تاجمیر می باشد
54- رای شــماره 28039-1395/10/25 هیأت دوم خانم شــهناز محمدي 
ننادگاني به شناسنامه شماره 627 کدملي 1817889885 صادره  آبادان فرزند 
محمدحسن در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 153.48  مترمربع 
پالک شــماره 28   اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد  از مالکیت رضا موذنی
55- رای شــماره 28009-1395/10/25 هیأت دوم خانــم ربابه اعتصامي 
رناني به شناسنامه شماره 150 کدملي 1290130957 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلي در ششدانگ یک باب ساختمان مبل ســازی  به مساحت 135/22  
مترمربع پالک شــماره 2923  فرعــی از  18 اصلی واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد  از ســند 23034 مورخ 1368/4/13 

دفترخانه 91 اصفهان
56- رای شــماره 28008-1395/10/25 هیأت دوم خانم خدیجه اسماعیلي 
کوهانستاني به شناسنامه شماره 65 کدملي 1284569918 صادره اصفهان 
فرزند احمد در ششــدانگ یــک باب  ســاختمان مغازه  به مســاحت 48/50  
مترمربع پالک شــماره 325  فرعی از  15اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 85 دفتر 383
57- رای شماره 28006-1395/10/25 هیأت دوم آقاي مظفر مشرف قهفرخي 
به شناسنامه شماره 149 کدملي 4622365928 صادره شهرکرد فرزند غالم 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 124/50  مترمربع پالک شماره 
28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد  از 
ســهم االرث  اکبر بنکدار آفارانی فرزند محمد علی  ثبت در صفحه 352 دفتر 

890 امالک
58- رای شماره 28228-1395/10/26 هیأت دوم آقاي احمد سلطاني رناني 
به شناسنامه شماره 91 کدملي 1289997403 صادره اصفهان فرزند عباس 
در پنج و یک ششم دانگ  مشاع از   ششدانگ یک باب  ساختمان   به مساحت   
271/49   مترمربع پالک شماره   1175   فرعي از 17   اصلي واقع در اصفهان 
بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت    صفحه 50 دفتر 137 و 
صفخه 32 دفتر 932 و صفحه 200 دفتر 553 و صفحه 253 دفتر 213 و صفحه 

212 دفتر 553
59- رای شــماره 28226-1395/10/26 هیأت دوم  خانم زهرا ســیاهمرد 
احمدآبادي به شناســنامه شــماره 1272256200 کدملــي 1272256200 
صادره اصفهان فرزند قدیرعلي در  یک ســوم دانگ  مشاع از   ششدانگ یک 
باب   ساختمان   به مساحت   271/49   مترمربع پالک شماره   1175   فرعي از 
17   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت    
صفحه 50 دفتر 137 و صفخه 32 دفتر 932 و صفحه 200 دفتر 553 و صفحه 

253 دفتر 213 و صفحه 212 دفتر 553
60- رای شماره 28227-1395/10/26 هیأت دوم خانم فاطمه سلطاني رناني 
به شناسنامه شــماره 8879 کدملي 1283198126 صادره  اصفهان فرزند 
مصطفي در  نیم دانگ  مشــاع از   ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   
271/49   مترمربع پالک شماره   1175   فرعي از 17   اصلي واقع در اصفهان 
بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت    صفحه 50 دفتر 137 و 
صفخه 32 دفتر 932 و صفحه 200 دفتر 553 و صفحه 253 دفتر 213 و صفحه 

212 دفتر 553
61- رای شماره 28142-1395/10/25 هیأت دوم خانم رضوان سیدقلعه به 
شناسنامه شماره 18831 کدملي 1292341671 صادره اصفهان فرزند حسن 
در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب    خانه به مساحت  128/38  مترمربع 
پالک شماره  604    فرعي از  12  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان  از سند 156903 مورخ 1391/6/27 دفترخانه 7 اصفهان 
بنام متقاضی و ســهم االرث متقاضی ار ســند 85945 مــورخ 1357/7/15 

دفترخانه 7 اصفهان
62- رای شــماره 28143-1395/10/25 هیأت دوم خانم لیال ســیدقلعه به 
شناســنامه شــماره 1270840411 کدملي 1270840411 صادره اصفهان 
فرزند حسن در ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک باب    خانه به مساحت  
128/38  مترمربع پالک شــماره  604    فرعي از  12  اصلي واقع در اصفهان 
بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند 156903 مورخ 1391/6/27 
دفترخانه 7 اصفهان بنام متقاضی و سهم االرث متقاضی از سند 85945 مورخ 

1357/7/15 دفترخانه 7 اصفهان
63- رای شماره 28052-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي ابوالقاسم بابائی 
شاهدانی به شناسنامه شماره 14 کدملي 5499318311 صادره تیران و کرون 
فرزند علی ششدانگ یکباب خانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
103.19 مترمربع قسمتی از پالک شماره 34و35و36 فرعی از 27 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه ازمالک رسمی 

غالمحسین رضائی
64- رای شــماره 28071-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي حبیب مجتبائی 
به شناسنامه شماره 660 کدملي 1290744521 صادره خمینی شهر فرزند 
صفرعلی ششدانگ یکباب خانه به استثناي بهاي ثمنیه اعیاني آن به مساحت 
190.94 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 3177 فرعی از 18 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجب ســند شماره 

74322-93.3.31 دفتر 112 اصفهان از مالکین می باشد
65- رای شــماره 28530-1395/10/29 هیأت چهارم آقاي ســیدمصطفی 
مهدوی اصیل به شناسنامه شماره 54 کدملي 1285317521 صادره اصفهان 
فرزند کمال ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 325.70 مترمربع قسمتی از 
پالک شــماره 624 فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که در صفحه 392 دفتر 916 مالک   حبه از 72 حبه ششدانگ 

می باشد
66- رای شماره 24136-1395/09/13 هیأت چهارم خانم ربابه مارانی   به 
شناسنامه شــماره 43 کدملي 1290126054 صادره اصفهان فرزند علی 7 
سهم از  22 سهم ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  215.14 مترمربع از 
پالک شماره  1190 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 17692 مورخ 64/2/28 

دفترخانه 94 اصفهان
67- رای شماره 24135-1395/09/13 هیأت چهارم آقای محمود مارانی   به 

شناسنامه شماره 32 کدملي 1289978824 صادره اصفهان فرزند حسن   15 
سهم مشاع از  22 سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت  215.14 مترمربع 
از پالک شماره  1190 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 17692 مورخ 64/2/28 

دفترخانه 94 اصفهان
68- رای شماره 28522-1395/10/29 هیأت چهارم آقاي غالمرضا رضائی 
به شناسنامه شــماره 56549 کدملي 1280993316 صادره اصفهان فرزند 
احمد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 481 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

ازمالک رسمی آقای حسین توکلی
69- رای شــماره 28535-1395/10/29 هیأت چهارم آقــاي وحید طالئی 
به شناســنامه شــماره 1133 کدملي 1285860500 صادره اصفهان فرزند 
حسنعلی ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 101.53 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره 446 فرعی از 24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان که در صفحه 2 دفتر 727 مالک 9 حبه مشاع می باشد
70- رای شــماره 28453-1395/10/28 هیــأت اول آقاي حســن خلیلیان 
گورتاني به شناســنامه شــماره 4 کدملي 1290205833 صادره  اصفهان 
فرزند عباسعلي در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 176.50 مترمربع پالک 
شماره 539 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت خدیجه نادری درباغشاهی
71- رای شــماره 28122-1395/10/25 هیأت اول آقــاي صفر علي باقري 
کنیراني به شناسنامه شماره 6 کدملي 1290036667 صادره اصفهان  فرزند 
محمود در  ششدانگ یک باب  خانه به مساحت 254/53   مترمربع پالک شماره   
247   فرعي از  21  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان  از مالکیت محمود شاه سنائی گنیرانی ثبت در صفحه 449 دفتر 74 

امالک
72- رای شــماره 27982-1395/10/23 هیأت اول  آقاي محمد میرزائي به 
شناسنامه شماره 1251 کدملي 5499227381 صادره نجف آباد فرزند یداله 
ششــدانگ یک باب   خانه به مســاحت   119/25   مترمربع پالک شماره     67  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان  از مالکیت 

تقی چوپانی فرزند ابراهیم
73- رای شماره 27385-1395/10/14 هیأت اول خانم مریم سلماني رناني 
به شناسنامه شماره 565 کدملي 1290376026 صادره اصفهان فرزند عبداله 
در  ششدانگ یک باب  خانه   به مساحت  146/70  مترمربع پالک شماره  3157 
و 3885 فرعی که به پالک 7462     فرعي تبدیل شــده است  از   18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت     صفحه 319 

دفتر 826
74- رای شــماره 27255-1395/10/12  هیأت اول آقاي روح اله اکبري به 
شناسنامه شماره 945 کدملي 1290830312 صادره اصفهان فرزند محمد 
حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  194/27  مترمربع پالک شماره   
1226   فرعي از  18  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت حسن آقا سلجوقیان طبق اظهارنامه
75- رای شــماره 25871-1395/09/30 هیأت ســوم خانم مریم شــریفی 
رنانی  به شناسنامه شماره 0 کدملي 1130021793 صادره اصفهان فرزند 
عبدالحمید  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 139.5 مترمربع از پالک شماره 
3431 فرعی از  18 اصلــی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی فوق ازسندشماره  56148 مورخ 90/7/16 دفترخانه 

112 اصفهان
76- رای شــماره 25865-1395/09/30 هیــأت ســوم آقاي اکبر ســائدی 
اصفهانی به شناسنامه شماره 36235 کدملي 1282287559 صادره اصفهان 
فرزند علی  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 199.54مترمربع از پالک 
شــماره فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی رجبعلی مزروعی ازموردثبت صفحه  268 الی 271  

دفتر  54   امالک
77- رای شماره 27326-1395/10/13 هیأت سوم  آقاي محمد حسن کریمی 
قلعه اخالصی   به شناسنامه شماره 636 کدملي 6219512081 صادره فریدن  
فرزند ناصرقلی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 65.86 مترمربع از پالک 
شماره 2493/1 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رســمی کاظم افقری ازموردثبت صفحه 330دفتر  62 

امالک
78- رای شــماره 27578-1395/10/16 هیأت سوم آقاي مهراب مهرابي به 
شناسنامه شــماره 16 کدملي 5759608649 صادره چادگان فرزند علي در 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 314 مترمربع پالک شماره 48 فرعي از 30 

اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
79- رای شــماره 28119-1395/10/25 هیأت ســوم  آقاي مسعود سلیمی 
رنانی به شناســنامه شــماره 2791 کدملي 1293154301 صادره اصفهان 
فرزند حسین نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ چهارباب مغازه و فوقانی 
مسکونی به مســاحت 223.06 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3719 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در 
صفحه 358 دفتر 434 مالک می باشد)باقید اینکه منافع ملک مورد تقاضا متعلق 
به آقای حســین ســلیمی رنانی مادام الحیات خواهد بود که پس از فوت تابع 

عین خواهد بود(
80- رای شــماره 28120-1395/10/25 هیأت ســوم آقاي ابراهیم سلیمی 
رنانی به شناســنامه شــماره 1130030849 کدملي 1130030849 صادره 
اصفهان فرزند حسین نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ چهارباب مغازه و 
فوقانی مسکونی  به مساحت 223.06 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3719 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
که در صفحه 358 دفتر 434 مالک می باشد)باقید اینکه منافع ملک مورد تقاضا 
متعلق به آقای حسین سلیمی رنانی مادام الحیات خواهد بود که پس از فوت 

تابع عین خواهد بود(
81-رای شــماره 28118-1395/10/25 هیأت سوم آقاي محسن سلیمی به 
شناسنامه شماره 11494 کدملي 1283221926 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ چهار باب مغازه و فوقانی مسکونی  به 
مساحت 223.06 مترمربع قســمتی از پالک شماره 3719 فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان که در صفحه 358 
دفتر 434 مالک می باشــد)باقید اینکه منافع ملک مورد تقاضا متعلق به آقای 
حسین سلیمی رنانی مادام الحیات خواهد بود که پس از فوت تابع عین خواهد 

بود(
82- رای شماره 27530-1395/10/16 هیأت ســوم آقای مجید ابوطالبیان 
الیادرانی    به شناسنامه شماره 377  کدملي 1284616495   صادره اصفهان   
فرزند علی  2 دانگ مشــاع از ششــدانگ چند باب مغازه به مساحت  69.60  
مترمربع از پالک شــماره 384 فرعی از 6  اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از مورد ثبت صفحه  317 

دفتر 594  امالک
83- رای شــماره 27531-1395/10/16 هیأت سوم خانم فاطمه ابوطالبیان 
الیادرانــی به شناســنامه شــماره 40642  کدملــي 1280294817 صادره 
اصفهان  فرزند علی  یک دانگ مشاع از ششدانگ چند باب مغازه به مساحت  
69.60مترمربع از پالک شــماره 384 فرعــی از 6  اصلی واقــع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فــوق از مورد ثبت 

صفحه  317 دفتر  594 امالک
84- رای شماره 27532-1395/10/16 هیأت ســوم خانم زهرا ابوطالبیان 
الیادرانی  به شناسنامه شماره 48052  کدملي 1280366494  صادره اصفهان  
فرزند علی   یک دانگ مشاع از ششدانگ چهار باب مغازه به مساحت  69.60  
مترمربع از پالک شــماره 384 فرعی از  6 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق از مورد ثبت صفحه 317  

دفتر 594  امالک
85- رای شماره 27687-1395/10/18 هیأت سوم  آقاي  محمود ابوطالبیان 
الیادراني به شناسنامه شماره 40641 کدملي 1280294825 صادره فرزند 
علي  دو  دانگ مشاع از ششدانگ چند باب مغازه به مساحت  69.60مترمربع از 
پالک شماره 384 فرعی از 6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از مورد ثبت صفحه  317 دفتر  594 امالک

86- رای شماره 27545-1395/10/16 هیأت ســوم  خانم ربابه اعتصامی 
رنانی  به شناســنامه شــماره 150  کدملي 1290130957  صادره اصفهان  
فرزند محمدعلی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 116.91 مترمربع از پالک 
شــماره  3239 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از مورد ثبت صفحه 102  دفتر 941  امالک

87- رای شــماره 29949-1395/11/16 هیأت دوم آقاي عبدالحمید سلیمي 
رناني به شناسنامه شماره 134 کدملي 1290213054 صادره اصفهان فرزند 
کریم ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت   326/01  مترمربع پالک شماره   
443   فرعي از 18   اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان    مورد ثبت    صفحه 50 دفتر 1114 امالک
88- رای شــماره 29954-1395/11/16 هیأت دوم آقاي عبدالحمید سلیمي 
رناني به شناسنامه شماره 134 کدملي 1290213054 صادره اصفهان فرزند 
کریم ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت 452/10   مترمربع پالک شماره   
443   فرعي از 18   اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان    مورد ثبت    صفحه 50 دفتر 1114 امالک
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89- رای شــماره 29394-1395/11/06 هیأت دوم آقاي محســن ماراني به 
شناســنامه شــماره 1850 كدملي 1290529787 صادره خمیني شهر فرزند 
مصطفي در ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  235/78  مترمربع پالك 
شماره    20  فرعي از 27   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت    صفحه 410 دفتر 584 امالك
90- رای شماره 29423-1395/11/06 هیأت دوم خانم فریبا محمدي چم پیري 
به شناســنامه شــماره 43560 كدملي 1280324368 صادره اصفهان  فرزند 
بیژن در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  208/61    
مترمربع پالك شــماره   114   فرعي از  10   اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت     صفحات 504 و 507 دفتر 1007 امالك

91- رای شماره 29424-1395/11/06 هیأت دوم  آقاي احمد سلطاني قهفرخي 
به شناســنامه شــماره 783 كدملي 1284527522 صادره اصفهــان  فرزند 
عبداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  208/61    
مترمربع پالك شــماره   114   فرعي از  10   اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت     صفحات 504 و 507 دفتر 1007 امالك

92- رای شماره 30105-1395/11/16 هیأت دوم  آقاي عبدالحمید سلیمي رناني 
به شناسنامه شــماره 134 كدملي 1290213054 صادره اصفهان فرزند كریم 
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  377/40  مترمربع پالك شماره    443  
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت     صفحه 50 دفتر 1114 امالك
93- رای شماره 29997-1395/11/16 هیأت دوم آقاي عبدالحمید سلیمي رناني 
به شناسنامه شــماره 134 كدملي 1290213054 صادره اصفهان فرزند كریم 
ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت  550/76  مترمربع پالك شماره   443   
فرعي از 18   اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    

مورد ثبت    صفحه 50 دفتر 1114 امالك
94- رای شماره 29958-1395/11/16 هیأت دوم آقاي عبدالحمید سلیمي رناني 
به شناسنامه شــماره 134 كدملي 1290213054 صادره اصفهان فرزند كریم 
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  354/23  مترمربع پالك شماره   443   
فرعي از 18   اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    

مورد ثبت    صفحه 50 دفتر 1114 امالك
95- رای شماره 29957-1395/11/16 هیأت دوم آقاي عبدالحمید سلیمي رناني 
به شناسنامه شــماره 134 كدملي 1290213054 صادره اصفهان فرزند كریم 
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   416/64   مترمربع پالك شماره   443   
فرعي از 18   اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    

مورد ثبت    صفحه 50 دفتر 1114 امالك
96- رای شماره 28679-1395/10/30 هیأت دوم آقاي حیدرعلي نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 868 كدملي 1284540375 صادره  اصفهان فرزند مصطفي 
در  ششدانگ یک باب  ساختمان  به مســاحت   105/65   مترمربع پالك شماره    
505  فرعي از 5   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت  صفحه 556 دفتر 410 امالك
97- رای شماره 28678-1395/10/30 هیأت دوم خانم معصومه نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 15 كدملي 1290219095 صادره اصفهان فرزند قاسم در    
ششدانگ یک باب   ساختمان  به استثنای بهای ثمنیه اعیانی) 1/7 سهم مشاع از 
8 سهم ششدانک كل پالك 5/610  (به مساحت 180/50     مترمربع پالك شماره  
610    فرعي از 5   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت   صفحات 395 و 472 دفتر 29 و 689 امالك
98- رای شــماره 28677-1395/10/30 هیــأت دوم خانم ربابــه اعتصامي 
رناني به شناسنامه شماره 150 كدملي 1290130957 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلي در  ششــدانگ یک باب  ســاختمان كارگاه   به مســاحت    144/01  
مترمربع پالك شــماره  2923  فرعــي از   18  اصلي واقــع در اصفهان بخش  
14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از ســند43 مورخ 1368/4/13 دفترخانه 91 

اصفهان
99- رای شــماره 28362-1395/10/28 هیأت دوم آقاي مهدي شــهبازي به 
شناســنامه شــماره 48 كدملي 1290114234 صادره اصفهان فرزند حسن 
ششدانگ یک باب  ســاختمان  به مســاحت   305   مترمربع پالك شماره  700    
فرعي از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت معصومه شهبازی  مورد ثبت     صفحه 299 دفتر 82  
100- رای شــماره 28344-1395/10/28 هیأت دوم آقاي اسداله جهانگیري 
به شناسنامه شــماره 1090 كدملي 6219342445 صادره  بوئین و میاندشت 
فرزند یداله در  ششدانگ یک باب  ساختمان   به مساحت  116/37  مترمربع پالك 
شــماره  743    فرعي از   40 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت محمد جعفر شعربافیون
101 - رای شماره 28320-1395/10/27 هیأت دوم  آقاي امین اله دهقان كوله 
پارچه به شناسنامه شــماره 61 كدملي 1288560133 صادره اصفهان فرزند 
حسینعلي ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   175/20   مترمربع پالك 
شــماره    306  فرعي از   27  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  از مالکیت مجید جیهانی  ثبت در صفحه 227 دفتر 191  
102- رای شماره 28319-1395/10/27 هیأت دوم آقاي جعفر محمدي كوجاني 
به شناسنامه شماره 1067 كدملي 1283382237 صادره اصفهان فرزند رضا 
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت  195    مترمربع پالك شماره    28   
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سهم االرث 

خانمها معصومه و فاطمه رضائی كوجانی فرزندان مرحوم محمد
103- رای شــماره 28671-1395/10/30 هیأت دوم خانم مهســا ماراني به 
شناسنامه شماره 1271005301 كدملي 1271005301 صادره اصفهان فرزند 
اصغر یک و یک چهارم دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  
141/51    مترمربع پالك شــماره 376      فرعــي از  24  اصلي واقع در اصفهان 
بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت     صفحات 250 و 55 دفترهای 

352 و 543 امالك
104- رای شــماره 28672-1395/10/30 هیأت دوم خانــم مژگان ماراني به 
شناسنامه شــماره 4355 كدملي 1292196361 صادره اصفهان فرزند اصغر 
یک و یک چهارم دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  141/51    
مترمربع پالك شــماره 376      فرعي از  24  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت     صفحات 250 و 55 دفترهای 352 و 

543 امالک
105- رای شــماره 28673-1395/10/30 هیأت دوم خانــم عزت ماهراني به 
شناسنامه شــماره 2 كدملي 1290208719 صادره اصفهان فرزند عباس در 
سه و نیم  دانگ مشــاع از  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت  141/51    
مترمربع پالك شــماره 376      فرعي از  24  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت     صفحات 250 و 55 دفترهای 352 و 

543 امالك
106- رای شماره 31104-1395/11/28 هیأت اول خانم زهرا عباسي ولداني به 
شناسنامه شماره 54456 كدملي 1280433515 صادره اصفهان  فرزند عبداله 
در سه  دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت  163 مترمربع پالك 
شماره  556 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت عبداله عباسی طبق اظهار نامه
107- رای شماره 31102-1395/11/28 هیأت اول آقاي سید عباس كاظمي به 
شناسنامه شماره 50523 كدملي 1280395125 صادره  اصفهان  فرزند سید 
مراد در سه  دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت  163 مترمربع 
پالك شماره  556 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت عبداله عباسی طبق اظهار نامه
108- رای شماره 31141-1395/11/28 هیأت اول خانم ربابه خیرخواه دهقي 
به شناســنامه شــماره 5076 كدملي 1090567911 صادره نجف آباد فرزند 
محمدكریم سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت 
155.25متر مربع پالك شماره 285 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالکیت زهرا رضایــی برزانی مورد ثبت 

صفحه 568 دفتر 464 امالك
109- رای شماره 31140-1395/11/28 هیأت اول آقاي عبدالعلي معصومي 
به شناسنامه شماره 256 كدملي 1091836787 صادره نجف آباد  فرزند عباس 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت 155.25متر 
مربع پالك شماره 285 فرعی از 27اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت زهرا رضایی برزانی مورد ثبت صفحه 568 دفتر 

464 امالك
110- رای شــماره 31050-1395/11/28 هیأت اول  آقــاي مرتضي قدیري 
زهراني به شناســنامه شــماره 1541 كدملي 1283260131 صادره اصفهان 
فرزند شکراله در  ششدانگ یک باب  ساختمان به مساحت 142 متر مربع پالك 
شــماره 287 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان بموجب سند شماره 38668 مورخ 73/11/26 دفترخانه 91 اصفهان
111- رای شماره 30808-1395/11/25 هیأت اول  آقاي مهدي شریفي ولداني 
به شناسنامه شماره 61 كدملي 1290419884 صادره اصفهان فرزند احمد در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 187.55 مترمربع پالك شماره 269 فرعی از 
24 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 
شماره 9542 مورخ 82/5/29 و سند شماره 13700 مورخ 83/10/17 دفترخانه 

105 اصفهان
112- رای شــماره 30806-1395/11/25 هیأت اول خانــم مهري رضائي به 
شناســنامه شــماره 107 كدملي 4071452560 صادره خرم آباد فرزند علي 
ششــدانگ یک باب خانه  به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به مســاحت 154.10 
مترمربع پالك شماره  67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت محمدعلی تركیان دستجردی

113- رای شــماره 30797-1395/11/25 هیأت اول خانــم زهرا باباصفري 
به شناسنامه شــماره 356 كدملي 1290227950 صادره اصفهان فرزند تقي 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210 مترمربع پالك شماره 454 فرعی از19 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت فاطمه 

صغری مالئی بموجب اظهار نامه
114- رای شــماره 31056-1395/11/28 هیأت اول آقاي محمود ترك الداني 
به شناســنامه شــماره 5 كدملي 1290037582 صادره اصفهان  فرزند محمد 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 231.30 مترمربع پالك شماره  198 فرعی 
از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 142 دفتر 359 امالك
115- رای شــماره 30986-1395/11/27 هیأت اول آقــاي علي كبیري رناني 
به شناســنامه شــماره 22 كدملي 1290113971 صادره  خمینی شهر فرزند 
محمدعلي در  ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 59.30 
مترمربع پالك شماره  2383 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 575 دفتر 774 امالك
116- رای شماره 30988-1395/11/27 هیأت اول آقاي مجید تقي یار رناني به 
شناسنامه شماره 1270700073 كدملي 1270700073 صادره اصفهان فرزند 
محمد باقر در  ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
166.86 مترمربع پالك شماره  3140 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضوان سالمت مورد ثبت صفحه  

119 دفتر 650 امالك
117- رای شــماره 30989-1395/11/27 هیأت اول  آقاي درویشعلي اعظمي 
به شناسنامه شــماره 16 كدملي 1219649589 صادره گلپایگان فرزند محمد 
اسماعیل ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  137.63 مترمربع پالك شماره  
28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

محمود سلیمانی
118- رای شــماره 30984-1395/11/27 هیأت اول آقــاي محمود امیني به 
شناسنامه شماره 171 كدملي 1288858051 صادره اصفهان فرزند محمدعلي 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  223.25 مترمربع پالك شماره  453 فرعی 
از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 237 دفتر 731 امالك
119- رای شــماره 30960-1395/11/27 هیأت اول خانم زهراء جبارزارع به 
شناسنامه شــماره 1143 كدملي 1285715195 صادره اصفهان فرزند عباس 
ششدانگ یک باب خانه به اســتثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 141.80متر 
مربع پالك شماره 625 فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 304 دفتر 680 امالك
120- رای شــماره 30955-1395/11/27 هیــأت اول آقــاي مرتضي قدیري 
زهراني به شناســنامه شــماره 1541 كدملي 1283260131 صادره اصفهان 
فرزند شکراله ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 67.60متر مربع پالك شماره  
34 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 

شماره 78987 مورخ 89/11/2 دفترخانه  25 اصفهان
121- رای شماره 30951-1395/11/27 هیأت اول آقاي محمدحسن خاكیان 
رناني به شناسنامه شماره 11821 كدملي 1283227541 صادره خمینی شهر  
فرزند غالمحسین در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 146.88متر مربع 
پالك شــماره 3147 فرعی از 18اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهــان از مالکیت خانم زهرا خیری مورد ثبــت صفحه 315 دفتر 

424 امالك
122- رای شــماره 30850-1395/11/26 هیأت اول آقــاي كورش نکوئي به 
شناسنامه شماره 690 كدملي 5279341142 صادره آغاجاری  فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 299.36 مترمربع پالك شماره  68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حســنعلی 

زارع بهرام آبادی
123- رای شــماره 30845-1395/11/26 هیأت اول خانــم كوكب زارع بهرام 
آبادي به شناسنامه شماره 362 كدملي 1283020505 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلي در  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 197.50 مترمربع پالك 
شــماره  68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت حسین بهرام آبادی
124- رای شــماره 30843-1395/11/26 هیأت اول آقــاي رضا كریم آبادي 
به شناسنامه شــماره 55 كدملي 1284346854 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 197 مترمربع پالك شماره 228 فرعی از 3 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 

422 دفتر 353 امالك
125- رای شماره 30842-1395/11/26 هیأت اول خانم زهره نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 499 كدملي 1290848564 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 114.23 مترمربع پالك شماره 865 فرعی 
از  5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 467 دفتر 807 امالك
126- رای شــماره 30834-1395/11/25 هیــأت اول خانم مهین طهماســبي 
بلداجي به شناسنامه شماره 100 كدملي 6299828511 صادره بلداجی فرزند 
خداوردي در  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 109 مترمربع پالك شماره  
45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

حمید شیروی خوزانی
127- رای شــماره 30779-1395/11/25 هیــأت اول خانم مولود شــماعي 
چهارسوقي به شناسنامه شماره 16354 كدملي 1292316373 صادره  اصفهان  
فرزند مجید  نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
126.63 مترمربع پالك شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مالکیت امیر هوشنگ مختاری تهرانی
128- رای شماره 30781-1395/11/25 هیأت اول آقاي حبیب لطفي فروشاني 
به شناسنامه شماره 2060 كدملي 1755871007 صادره  اهواز فرزند علي اكبر  
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 126.63 مترمربع 
پالك شماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت امیر هوشنگ مختاری تهرانی
129- رای شــماره 30634-1395/11/24 هیأت اول آقاي غالمرضا یادگاري 
بهارانچي به شناسنامه شــماره 5 كدملي 1290209219 صادره  خمینی شهر  
فرزند باقر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  331.86 مترمربع پالك شماره 
204  فرعی از9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 38 دفتر 471 امالك
130- رای شــماره 30635-1395/11/24 هیأت اول آقاي عبداله حشــمت به 
شناسنامه شماره 31 كدملي 1111096481 صادره فالورجان فرزند حسینعلي 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  178.68 مترمربع پالك شماره 235  فرعی 
از27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 
ســند شــماره 14856 مورخ 93/7/26 دفترخانه 160 اصفهان  ثبت در سامانه 

امالك
131- رای شــماره 30740-1395/11/24 هیأت اول آقاي ســیف اله احمدي 
رناني به شناسنامه شماره 9359 كدملي 1283202913 صادره اصفهان  فرزند 
رمضان در  نسبت به 5 دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت  440 
مترمربع پالك شماره 429 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عبــاس احمدی رنانی مورد ثبت صفحه 581 

دفتر 86 امالك
132- رای شماره 30739-1395/11/24 هیأت اول خانم سکینه سلطاني رناني 
به شناسنامه شماره 9229 كدملي 1283201615 صادره اصفهان فرزند جعفر 
در یک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت  440 مترمربع پالك 
شماره 429 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت عباس احمدی رنانی مورد ثبت صفحه 581 دفتر 86 امالك
133- رای شماره 30836-1395/11/25 هیأت اول آقاي اصغر فروتن زاده به 
شناسنامه شماره 955 كدملي 1284506916 صادره  اصفهان فرزند محمدحسن 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 20.49 مترمربع پالك شماره 74 فرعی از 
38 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
شهرداری اصفهان  ثبت صفحه 84 دفتر 663 امالك  كه شهرداری با صدور سند 

بنام متقاضی موافقت نموده است
134- رای شــماره 30611-1395/11/23 هیأت اول آقاي حمید رشادي ن   ژاد 
به شناسنامه شــماره 330 كدملي 0048755575 صادره تهران فرزند مهدي 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 212 مترمربع پالك شماره 555  فرعی از 25 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند 

21033 مورخ 86/8/28 دفترخانه 105 اصفهان
135- رای شــماره 30612-1395/11/23 هیأت اول  خانم اشرف اسفندیاري 
به شناسنامه شــماره 95 كدملي 1288640900 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105 مترمربع پالك شماره 67 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد كاظم گوهریان

136- رای شــماره 30755-1395/11/25 هیأت اول آقاي علي سلماني نیا به 
شناسنامه شماره 952 كدملي 1285495322 صادره اصفهان فرزند شعبانعلي 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 148.50مترمربع 
پالك شماره 757 فرعی از 14اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 278 دفتر 547 و صفحه 48 دفتر 411 و  صفحه 

546 دفتر 40 امالك
137- رای شــماره 30756-1395/11/25 هیــأت اول خانم مهــري ودائي به 
شناسنامه شماره 667 كدملي 1288738366 صادره اصفهان فرزند عباسعلي   
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 148.50مترمربع 

پالك شماره 757 فرعی از 14اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 278 دفتر 547 و صفحه 48 دفتر 411 و  صفحه 

546 دفتر 40 امالك
138- رای شــماره 30609-1395/11/23 هیــأت اول آقاي هرمــز فتحي به 
شناسنامه شــماره 152 كدملي 1286412870 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120 مترمربع پالك شماره  1142 فرعی از 
28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

عباس فرزند مالتقی
139- رای شماره 29933-1395/11/14 هیأت اول  آقاي ناصر شریفي ولداني 
به شناسنامه شماره 1451 كدملي 1283511657 صادره اصفهان فرزند احمد 
در  ششدانگ یک باب  مغازه به مساحت  34/32  مترمربع پالك شماره 65  فرعي 
از 29   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

حسن صادقی برزانی  در صفحه 329 دفتر 214 امالك
140- رای شماره 29789-1395/11/13 هیأت اول آقاي مصطفي توكلي قیناني 
به شناسنامه شماره 341 كدملي 1288608551 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
در  سه دانگ مشاع از    ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت   138/44   
مترمربع پالك شماره   346 و 347    فرعي از  6  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحات 477 و 483 دفتر 206 امالك  
141- رای شــماره 29788-1395/11/13 هیــأت اول خانم زهــره كاظمي به 
شناسنامه شــماره 28 كدملي 1290116891 صادره اصفهان فرزند رضا سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت   138/44  مترمربع پالك 
شــماره   346 و 347    فرعي از  6  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت  صفحات 477 و 483 دفتر 206 امالك  
142- رای شــماره 29914-1395/11/14 هیأت اول آقاي سیدعلي اعتصامي 
رناني به شناســنامه شــماره 114 كدملي 1290371512 صادره خمینی شهر 
فرزند سیدباقر در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت   252  مترمربع پالك 
شماره   3764   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت   صفحه 40 دفتر 394 امالك
143- رای شــماره 28782-1395/11/02 هیــأت اول خانم ناهیــد فتحیان به 
شناسنامه شــماره 17 كدملي 1111141721 صادره فالورجان فرزند رحیم 
ششــدانگ یک باب  خانه به مســاحت   121/65 مترمربع پالك شماره   193 و 
193/1   فرعي از 40   اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت علی لری لمجیری صفحه 168 دفتر 297 امالك
144- رای شماره 24145-1395/09/13 هیأت چهارم آقای عقیل فضایلی پور به 
شناسنامه شماره 64 كدملي 4172495001 صادره الیگودرز  فرزند غالمحسن  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203.29 مترمربع از پالك شماره فرعی از 68 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

رمضان علی زارع بهرام آبادی
145- رای شــماره 24284-1395/09/14 هیأت چهارم آقای ایرج مومنی  به 
شناسنامه شماره 277 كدملي 1129247171 صادره فریدونشهر   فرزند حسین  
ششدانگ یک باب  خانه به مساحت  79.05 مترمربع از پالك شماره فرعی از   68 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

رجبعلی قریبیان ازموردثبت صفحه   205     دفتر  199     امالك
146- رای شــماره 31103-1395/11/28 هیأت چهارم آقای محمد انصاری 
طادی به شناسنامه شماره 3143 كدملي 1815648392  صادره آبادان  فرزند 
فضلعلی  ازششــدانگ یک باب كارگاه  به مســاحت  126.56 مترمربع از پالك 
شماره 333    فرعی از 35 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 510 و 513 دفتر 886 امالك
147- رای شــماره 31105-1395/11/28 هیــأت چهارم  آقــای محمدرضا 
رضائی سودانی  به شناسنامه شماره 2 كدملي 1290343403 صادره خمینی 
شهر  فرزند عبداله  ازششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  128.10 مترمربع از 
پالك شماره فرعی از 34 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی عبداله رضائی
148- رای شماره 23245-1395/09/02 هیأت چهارم خانم طلعت خدایی علی 
آبادی  به شناسنامه شماره  18 كدملي 1285366621  صادره اصفهان فرزند 
عباس ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152.5 مترمربع از پالك شماره فرعی 
از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی علی شاه علی  ازموردثبت صفحه 258 دفتر 467 امالك
149- رای شماره 31159-1395/11/28 هیأت چهارم خانم مهین اذركشسب به 
شناسنامه شماره 38146  كدملي 1280807075 صادره اصفهان فرزند علی  7.2 
حبه ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 357.90 مترمربع از پالك شماره 
فرعی از 31 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی علی آذر گشسب
150- رای شماره 31151-1395/11/28 هیأت چهارم آقای حسنعلی فرسائی به 
شناسنامه شماره 1378 كدملي 1285480406 صادره اصفهان فرزند علی 14.4 
حبه ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 357.90 مترمربع از پالك شماره 
فرعی از 31 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی علی آذر گشسب
151- رای شــماره 31152-1395/11/28 هیأت چهارم خانم منیر فرسائی به 
شناسنامه شماره 52405  كدملي1280949104   صادره اصفهان  فرزند علی 7.2 
حبه  ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 357.90 مترمربع از پالك شماره 
فرعی از 31 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی علی آذر گشسب
152- رای شماره 31157-1395/11/28 هیأت چهارم خانم زهره آذر گشسب 
به شناسنامه شماره 750 كدملي 1285507355 صادره اصفهان فرزند علی  7.2 
حبه ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت357.90 مترمربع از پالك شماره 
فرعی از 31 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی علی آذر گشسب
153- رای شماره 31158-1395/11/28 هیأت چهارم خانم ناهید آذر گشسب  
به شناسنامه شماره 347  كدملي 1285344154  صادره اصفهان  فرزند علی 7.2 
حبه  ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت357.90 مترمربع از پالك شماره 
فرعی از 31 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی علی آذر گشسب
154- رای شماره 31150-1395/11/28 هیأت چهارم آقای محمدرضا فرسائی 
به شناسنامه شماره 45098 كدملي 1280876573 صادره اصفهان فرزند علی 
14.4 حبه ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 357.90 مترمربع از پالك 
شــماره فرعی از 31 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی علی آذر گشسب
155- رای شماره 31149-1395/11/28 هیأت چهارم آقای محمدرضا فرسائی 
به شناسنامه شماره 492 كدملي 1285397584 صادره اصفهان فرزند علی 14.4 
حبه ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت357.90 مترمربع از پالك شماره 
فرعی از 31 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی علی آذر گشسب
156- رای شماره 29535-1395/11/09 هیأت چهارم آقای قربانعلی رضایی 
سودانی   به شناســنامه شــماره 710 كدملي 1283290456 صادره اصفهان 
فرزند عباس  ششدانگ یک باب  خانه نیمه تمام به مساحت 118.20 مترمربع از 
پالك شماره فرعی از 34 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی عباس رضایی
157- رای شماره 25889-1395/09/30 هیأت چهارم آقاي اكبر نصری سبدانی    
به شناسنامه شماره 1883 كدملي 1285722582 صادره اصفهان فرزند فتح اله 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 747.5 مترمربع از پالك شماره فرعی از 
68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

رحیم زارع بهرام آبادی  ازموردثبت صفحه 87 و 96 دفتر  48  امالك
158- رای شــماره 31148-1395/11/28 هیأت چهارم آقای عباس قانیان به 
شناسنامه شماره 988  كدملي 1288179286  صادره اصفهان  فرزند براتعلی  
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 403  مترمربع از پالك شماره فرعی از 68 
 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

علی كشانی
159- رای شــماره 31062-1395/11/28 هیأت چهــارم خانم فاطمه رضائی 
كوجانی به شناســنامه شــماره 1326  كدملي 1283386348  صادره خمینی 
شهر  فرزند تقی ازششدانگ یک باب كارگاه  به مســاحت 106.16 مترمربع از 
پالك شماره فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی تقی باباصفری ثبت صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالك

160- رای شــماره 31059-1395/11/28 هیــأت چهارم  آقــای علی جعفری 
چمگردانی به شناســنامه شــماره 131 كدملي 1170925561 صادره لنجان 
فرزند رمضانعلی  ازششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 124.50 مترمربع از 
پالك شماره فرعی از 28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی امیرحسین رضائی
161- رای شماره 31124-1395/11/28 هیأت چهارم آقای اسماعیل شهبازی 
دستگردی  به شناسنامه شماره 42747  كدملي 1280853069  صادره اصفهان  
فرزند مرتضی سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 59 مترمربع 
از پالك شــماره  709   فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسن زمانی قهفرخی ثبت صفحه 359 دفتر 

347 امالك
162- رای شــماره 31120-1395/11/28 هیأت چهارم خانم زهرا زارعی  به 
شناســنامه شــماره 729  كدملي 1287780156  صادره اصفهان  فرزند یداله  
سه دانگ ازششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 59  مترمربع از پالك شماره 
709  فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حسن زمانی قهفرخی ثبت صفحه 358 دفتر 347 امالك
163- رای شماره 29527-1395/11/09 هیأت چهارم خانم مرضیه بریانیان 
اصفهانی    به شناسنامه شماره 2639  كدملي 1292554835  صادره اصفهان   
فرزند مهدی سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 214.43  
مترمربع از پالك شــماره 582    فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره 16653 مورخ 

16/4/2 دفترخانه 160 اصفهان
164- رای شــماره 29528- 1395/11/09 هیأت چهارم خانم وجیهه علینقیان 
به شناسنامه شــماره 23351  كدملي 1292150777  صادره اصفهان   فرزند 
محمدرضا ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 214.43  
مترمربع از پالك شــماره   582   فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره 16653 مورخ 

16/4/2 دفترخانه 160 اصفهان
165- رای شماره 31118-1395/11/28 هیأت چهارم آقای مجتبی عسگری  به 
شناسنامه شماره 953  كدملي 5129499824  صادره دهاقان  فرزند عباسقلی  
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 84 مترمربع از پالك شماره  591  فرعی از 
27 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

عبداله سلطانی آفارانی ثبت صفحه 42 دفتر 286 امالك
166- رای شماره 31116-1395/11/28 هیأت چهارم آقای رضا تراشنده دهقی  
به شناسنامه شماره 81  كدملي 1092006141  صادره نجف آباد  فرزند نصراله  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 120.50 مترمربع از 
پالك شــماره 1097     فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی اسداله نادری
167- رای شماره 31115-1395/11/28 هیأت چهارم خانم خدیجه جعفری ازان   
به شناسنامه شماره 2 كدملي 6229967618  صادره میمه  فرزند محمود  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت120.50 مترمربع از پالك 
شماره 1097 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی اسداله نادری
168- رای شماره 31119-1395/11/28 هیأت چهارم آقای نقی زارع چاوشی 
گود رودخانه به شناسنامه شماره 1384 كدملي 1283359391 صادره اصفهان  
فرزند ابوالقاسم  ازششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 180.73 مترمربع از 
پالك شماره 20     فرعی از 30 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی ابوالقاسم زارع چاوشی
169- رای شــماره 6394-1395/03/12 هیأت ســوم آقاي ســید ابوالفضل 
میرمعصومی  به شناســنامه شــماره  3147  كدملــي 1282778552 صادره 
اصفهان فرزند  سیداسداله  نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
210.85  مترمربع از پالك شماره 364 فرعی 22 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ی 88574 – 1391.7.1 دفترخانه 25

170- رای شماره 29514-1395/11/09 هیأت سوم آقای مرتضی سلمانی   به 
شناسنامه شماره 10118  كدملي 1283210525  صادره اصفهان  فرزند رضا  
ششدانگ یک باب انبار به مساحت  137.09 مترمربع از پالك شماره  3639فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی عباس سلمانی  ثبت صفحه  405 دفتر  83 امالك
171- رای شماره 29513-1395/11/09 هیأت سوم آقای مرتضی سلمانی   به 
شناسنامه شماره 10118  كدملي 1283210525  صادره اصفهان  فرزند رضا  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  326/33 مترمربع از پالك شماره      3639 
فرعی از 18 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی عباس سلمانی  ثبت صفحه  405 دفتر 83  امالك
172- رای شــماره 32421-1395/12/11 هیأت اول خانم اعظم دهقاني پوده 
به شناسنامه شماره 566 كدملي 1284703231 صادره اصفهان  فرزند رضا 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 173.99مترمربع پالك شماره  32 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکیت علی مزروعی 

سبدانی
173- رای شــماره 33430-1395/12/21 هیــأت اول آقاي اردشــیر بابائي 
به شناســنامه شــماره 91 كدملي 1754476910 صادره  اهواز فرزند عباس 
ششدانگ یک باب خانه به اســتثناء بهای ثمنیه اعیانی كه متعلق به بتول بابائی 
به مســاحت  108.24 مترمربع پالك شــماره  757 فرعی از 16 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند شماره 31479 

مورخ 1357/10/5 دفترخانه 26 اصفهان
174- رای شماره 31681-1395/12/04 هیأت دوم آقاي علیرضا كوهستاني 
به شناســنامه شــماره 1432 كدملي 1284657531 صــادره اصفهان فرزند 
اسفندیار ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 168.5مترمربع پالك شماره  
28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

عباس رضائی كوجانی
175- رای شماره 32383-1395/12/11 هیأت اول خانم عصمت تاج میر ریاحی 
به شناسنامه شماره 1992 كدملي 1283492301 صادره اصفهان فرزند علی  
ششدانگ یک باب مجتمع مسکونی  به مساحت 1818 مترمربع از پالك شماره  
811/1 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی ورثه عباسعلی غفاریان
176- رای شــماره 32384-1395/12/11 هیأت اول خانم طاهره پوریای ولی 
به شناسنامه شماره 3748 كدملي 1290719764 صادره اصفهان فرزند رضا  
نسبت به ششدانگ یک باب مجتمع مسکونی به مساحت 1467.60 مترمربع از 
پالك شــماره 811و   811/1 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی از سند اتتقال 26483 مورخ 90/12/11 
دفترخانه 137 اصفهان به نام متقاضیه و ســند  شــماره  3829 مورخ 27/6/5 
دفترخانه 25 اصفهان 154743 مورخ 85/3/3 دفترخانــه 103 اصفهان به نام 

ورثه عباسعلی غفاریان
آقــاي  اول  هیــأت   1395 /12 /15-32875 شــماره  رای   -177
مســعود ابوطالبیــان الیادرانــي بــه شناســنامه شــماره 1959 كدملــي 
1285005163 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین در دو دانــگ مشــاع 
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 291مترمربــع پالك شــماره 
 250فرعــی از 12اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک

  غرب اصفهان بموجب ســند شــماره 152341 مورخ 92/4/19 دفترخانه 64 
اصفهان

178- رای شــماره 32877-1395/12/15 هیأت اول آقاي علي ســیدان قلعه 
جورتانــی بــه شناســنامه شــماره 53102 كدملــي 1280420741 صادره 
اصفهان فرزند اصغر در دو دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
291مترمربع پالك شــماره 250فرعی از 12اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند شــماره 152341 مورخ 92/4/19 

دفترخانه 64 اصفهان
179- رای شــماره 32876-1395/12/15 هیأت اول خانم اشرف ابوطالبیان 
الیادرانــي بــه شناســنامه شــماره 27969 كدملــي 1280276053 صادره 
اصفهان فرزند عباس در دو دانگ مشــاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 
291مترمربع پالك شــماره 250فرعی از 12اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند شــماره 152341 مورخ 92/4/19 

دفترخانه 64 اصفهان
180- رای شــماره 32387-1395/12/11 هیأت اول خانم محبوبه كاظمی  به 
شناسنامه شماره 1693  كدملي 1283261588  صادره اصفهان  فرزند عباس 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 153.35  مترمربع از پالك 
شــماره   13  فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 512  دفتر  1073 امالك
181-رای شــماره 32385-1395/12/11 هیــأت اول خانم ملینــا نصری به 
شناســنامه شــماره 1275091806  كدملي 1275091806  صادره اصفهان  
فرزند احمدرضا نسبت به  یک ونیم دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 153.35 مترمربع از پالك شماره 13 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی فوق ثبت صفحه  509 

دفتر 1073  امالك
182- رای شــماره 32386-1395/12/11 هیــأت اول خانــم مبینا نصری  به 
شناســنامه شــماره 1274104701  كدملي 1274104701  صادره اصفهان  
فرزند احمدرضا نســبت  یک و نیم دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه  به 
مساحت  153.35 مترمربع از پالك شماره 13    فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق ثبت صفحه 43 دفتر 

405 امالك
183- رای شماره 27270-1395/10/13 هیأت ســوم آقاي احسان انصاری 
به شناســنامه شــماره 10  كدملي 1290583803 صادره اصفهان فرزند اكبر 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 143.50  مترمربع از پالك شماره   437   فرعی 
از   19   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی ورثه جواد حریری
184-رای شماره 27680-1395/10/18 هیأت ســوم آقای حمید انصاری به 
شناســنامه شــماره 867  كدملي 4323306091  صادره فریدن  فرزند حسن 
ششدانگ یک باب فروشگاه به مساحت  613.80  مترمربع از پالك شماره  674 
فرعی از  19 اصلــی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی وراث تقی و عباس باقرصاد
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/12/26

تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/01/14
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2103  | April  3, 2017  |  8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2103 |  دوشنبه 14 فروردین 1396| 5 رجب  1438

پیشنهاد سر دبیر: 
کاهش ده درصدی اقامت نوروزی در هتل ها

گزارش

اخبار روز

به گزارش مهر، داستان این ســریال به کارگردانی سیروس 
مقدم در روستایی به نام »چشمه قل قل« اتفاق افتاده است؛ 
روستایی که عمال وجود خارجی ندارد و از همان روزهای اول 
نیز قصه این مجموعه تلویزیونی برای ناکجاآباد نوشــته شد 
و عوامل سریال پس از آن به دنبال محلی برای فیلمبرداری 
گشــتند تا اینکه چهار روستای هدف گردشــگری استان 

همدان  را انتخاب کردند.
این چهار روستا عبارتند از »ورکانه«، »سیمین«، »شورین« 
و »اشتران« که در زمره روستاهای هدف گردشگری استان 
همدان بوده و هــر کدام پتانســیل های ویــژه ای در بحث 

گردشگری دارند.
بیشــترین پالن ها و ســکانس های فیلم در روستای ورکانه 
است؛ روســتایی که به لحاظ معماری دارای خانه های کامال 
ســنگی منحصربه فرد بوده و نگاه هر گردشــگری را به خود 
جذب می کند. روســتای ورکانه در نزدیکی شــهر همدان و 
در فاصله کمی با سد اکباتان قرار گرفته که زادگاه پروفسور 
موسیوند متخصص ایرانی قلب و مخترع بای پس قلبی ریوی 
بوده و در دنیای پزشــکی فردی بسیار شناخته شده است. او 
سال ها پیش در بازگشت به ایران ســری به روستای ورکانه 
زد و با حمایت مالی وی و سازمان میراث فرهنگی بخش های 

مهمی از این روستا مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.

روستایی با معماری پله ای 
روستای سیمین نیز در ۱۲ کیلومتری شهر همدان واقع شده 
و عالوه بر خانه ها و کوچه هایی با بافت سنگی از طبیعت بکر 
و فوق العاده ای بهره مند اســت. این روســتا در نقطه ای کوه 
پایه ای واقع شــده و دارای بافت یک پارچه سنگی و معماری 
پله ای، کوچه های باریک و تنگ و یک حمام بســیار قدیمی 

با خزینه  است.
روستای شــورین هم نزدیک ترین روســتا به شهر همدان و 
دارای قدمتی باال و طبیعتی زیبا است. حمام امیرافخم یکی 
از آثار تاریخی روســتای شورین اســت که در سال ۱۳۸۴با 
شماره ثبت ۱۱۹۵۲ بــه عنــوان یکی از آثار ملــی ایران به 
ثبت رسیده است. از نظر قدمت تاریخی این حمام به دوران 
قاجاریه مربوط اســت و در داخل قلعه امیرافخم شــورینی 
معروف به امیر شورینی واقع شده است. تعداد قابل توجه ای 
از پالن های سریال علی البدل در این حمام گرفته شده است.

چهارمین روستای گردشگری همدان، روستای اشتران واقع 
در شهرستان تویسرکان بوده که از ســمت جاده گنج نامه- 
تویســرکان حدود ۲۷ کیلومتر با همدان فاصلــه دارد. این 
روســتای تاریخی عالوه بر طبیعت فوق العــاده دارای آثار 
تاریخی شاخصی از جمله قلعه اشتران و خانه تاریخی اردالن 
است که بخشــی از پالن های ســریال علی البدل در این دو 

مکان تاریخی گرفته شده است.
سریال علی البدل فارغ از بحث های فنی و تکنیکی، بی شک 
نقش قابل توجهی در توسعه گردشــگری روستایی در این 
مناطق می تواند داشته باشــد. در طول این سال ها پرداختن 
به روستاهای هدف گردشگری و توسعه گردشگری روستایی 
بیش از هر چیز در حد حرف و شــعار باقی مانده است و نگاه 
ویژه یک ســریال پرمخاطب در ایام نوروز می تواند به توسعه 

این مدل گردشگری کمک قابل توجهی بکند.
مخاطبان به دنبال محل فیلمبرداری می گردند

اگر چه در ســریال علی البدل با توجه به نــوع قصه ای که در 
حال روایت است، اساسا روســتای مورد اشاره وجود خارجی 
ندارد و نیز پالن ها در روســتاهای مختلف گرفته شده اما در 
هر صورت مخاطب امروزی با توجه به دسترســی به امکانات 
از جمله فضای مجازی و... پیگیر این مساله است که داستان 
ســریال در کجا اتفاق افتاده، ویژگی های لوکشین  مورد نظر 
چیســت و... از این رو مخاطب به دنبال کشف روستا خواهد 
رفت و قطعا تعداد قابل توجه ای پس از پایان پخش ســریال 
علی البدل سری به چهار روســتای مورد اشاره در سریال به 

ویژه روستای ورکانه و اشتران خواهند زد.
علی مالمیــر، مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان همدان دربــاره این ســریال گفت: 
مجموعه تلویزیونی علی البدل فرصت مغتنمی برای اســتان 
محسوب شده و خوشــبختانه این فرصت توانست بخشی از 
پتانســیل های گردشگری اســتان همدان به ویژه در بخش 

روستاهای هدف گردشگری را به نمایش بگذارد.
مالمیر ضمن اشاره به سابقه عوامل تولید کننده این مجموعه 
تلویزیونی افزود: البته بخشی از موفقیت این سریال مدیون 
لوکشــین های خوبی اســت که در چهار روســتای ورکانه، 
سیمین، شورین و اشتران وجود دارد با این وجود پخش این 
سریال باعث خواهد شد تا ذهن عالقه مندان را معطوف کند 
که این لوکشین های زیبا کجا می تواند باشد و به دنبال بازدید 
از آن باشند.مدیرکل میراث فرهنگی اســتان همدان ادامه 
داد: شاید اگر بخش خصوصی در استان همدان نیز به عنوان 
پشتیبان این مجموعه ورود پیدا می کرد، ما می توانستیم از 
ظرفیت این سریال برای معرفی بیشــتر جاذبه های دیدنی 
همدان اســتفاده کنیم. مالمیر با اشــاره به اهمیت توسعه 
گردشگری روستایی گفت: یکی از اهدافی که سازمان میراث 
فرهنگی طی چند سال گذشته در پیش گرفته، بحث اقتصاد 
گردشــگری در روستاهاســت. به همین منظور پروژه ای در 
قالب کارگاه های آموزشی تعریف شده که در آن نوع نگرش 
اهالی روستا، اعضای شــورا و دهیاران به مقوله گردشگری 
تغییر کرده و می آموزند که چگونــه می توان از ظرفیت های 
گردشگری بهره های فراوان بهره برد.مالمیر هم چنین درباره 
وضعیت قلعه اشــتران که در بخش هایــی از این مجموعه 
تلویزیونی نیز به تصویر درامده است گفت: قلعه اشتران مالک 
شخصی دارد و اگر ســرمایه گذاری پیدا شود که حاضر باشد 
این قلعه را مرمت کنــد و از آن بهره ببرد، طبیعتا ســازمان 

میراث فرهنگی هم کمک خواهد کرد .

ظرفیت های گردشگری همدان در قاب »علی البدل«

اینجا ناکجاآباد نیست!

تارنمــای روزنامه »بانکوک پســت« روز شــنبه در گزارشــی 
با معرفی برخــی اماکن گردشــگری ایران از جملــه اصفهان، 
شــهرهای ایران را بــه دور از جنــگ و ناامنی دانســت که در 
خبرهای رسانه های بین المللی تالش می شود این ناامنی القاء 

شود.
به گزارش ایرنا، »پراوات جاریاســومبات« نویســنده تایلندی 
گزارش »بانکوک پســت« نوشت: شــهرهای ایران به دور از آن 
چیزی اســت که در اخبار و گزارش های رسانه های بین المللی 
در مورد تروریســم در خاورمیانــه، آزمایش موشــکی و دیگر 
گزارش های خبــری به آنها می پردازند و تــالش دارند ایران را 

یک مکان خطرناک برای من جلوه دهند.
وی نوشت: کافی است من یک بار اصفهان را ببینم، متوجه می 

شوم ضرب المثل فارسی ’اصفهان نصف جهان’ متناسب است.
روزنامه ’بانکوک پســت’ با انتشــار تصاویری از سی و سه پل، 
میدان امام، مسجد امام، کلیســای ارامنه در اصفهان، نوازندگی 
یک مرد، مسجد جامع، شــیرینی ها و صنایع دستی اصفهان و 
چهل ستون، نوشت: اصفهان با مســاجد بزرگ با قدمت یکهزار 
ســال، کاخ های خیره کننده و پل های قدیمی منعکس کننده 

معماری بزرگ و آثار هنری ظریف و مرکز تمدن فارسی است.
نویســنده بــا اشــاره بــه موقعیــت جغرافیایــی اصفهــان 
نســبت بــه تهــران، نوشــت اصفهــان زمانــی یکــی از 
بزرگترین شــهرهای جهــان بود و در ســال هــای ۱0۵0 تا 
۱۷۲۲ بــه خصــوص در قــرن ۱6 تحــت حاکمیت سلســله 
 صفوی زمانــی که بــرای دومیــن بــار پایتخت ایران شــد،

رونق گرفت.
پراوات جاریاسومبات با تاکید بر اینکه اصفهان همچنان شکوه 
گذشته خود را حفظ کرده است، به اســتقبال مردم این شهر از 
گردشــگران خارجی پرداخت و نوشت: یک شب که کنار زاینده 
رود زیبا قدم می زدم گروهی از جوانان ایرانی با ســالم ورودم را 
به ایران خوشامد گفتند و این ســومین تبریکی بود که در یک 
روز دریافت کردم. وی نوشــت: این ممکن است برای شما کمی 
غیرمعمول باشــد، اما این یک تبریک صمیمانه بــرای بازدید 

کنندگان خارجی در ایران، به ویژه در اصفهان است.
بانکوک پست نوشــت: اصفهان یک شــهر چند قومی است که 
در آن مسلمانان، یهودیان و مســیحیان در کنار یکدیگر زندگی 

مسالمت آمیز دارند.
این روزنامه انگلیســی زبان تایلند با معرفی برخی آثار تاریخی 
شهر اصفهان، نوشت: معماری، مجسمه سازی، نقاشی، باغ ها و 
هنرهای مختلف به طور گسترده برای زیباسازی شهر، خانه ها و 

زندگی استفاده شده است.
وی چهل ستون اصفهان را یک مثال خوب از چنین زندگی آرام 
و بی ســر و صدا در اصفهان دانســت، »کاخی که در وسط یک 
پارک سرسبز با یک اســتخر بزرگ و چشــمه واقع شده است. 
عالوه بر طراحی، معماری و دکوراســیون داخلــی ایرانی خیره 
کننــده، کاخ دارای ایوانی بزرگ اســت و نمایــی از یک باغ با 

طراوت است«.
نویســنده تایلندی تاکید دارد: چنین مکان هایی را می توان به 
طور گســترده ای در اصفهان یافت. در هتل ها، رســتوران ها، 
پارک ها، پل ها، حتی خانه های شخصی. مکان هایی پر از هنر، 

دیدگاه من را در مورد ایران تغییر می دهد.
وی با اشاره به حضور مردم در شــب کنار زاینده رود و استقبال 

مردم از گردشگران، نوشت: این یک زندگی زیبا است.

معاون گردشــگری کشــور از اجرای طرح همیار گردشــگر از 
ابتدای سال ۹6 در ۴60 مدرسه خبر داد.

به گزارش تســنیم، مرتضی رحمانی موحد با بیان اینکه دولت 
یازدهم چند راهبرد را برای توســعه صنعت گردشگری در نظر 
داشته و دنبال می کند، اظهار داشــت: جذب گردشگر خارجی، 
توسعه و سامان دهی صنعت گردشگری داخلی، توانمندسازی و 
توسعه زیرساخت ها و استفاده از فناوری در صنعت گردشگری 

کشور ازجمله این راهبردها محسوب می شود.
معاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری بیان کرد: در کنــار این راهبردهــا، فعالیت ها و 
سیاســت های مختلف دیگری را نیز برای چهار سال دوم دولت 

پیش بینی کرده ایم.
او با اشــاره به طراحی ۲۹ فعالیت جدید در حوزه گردشگری در 
چهار سال آینده تصریح کرد: فعالیت هایی نظیر فرهنگ سازی، 
بازاریابی، نظارت، ســامان دهی، ترغیب، استفاده از مزیت های 
گردشگری تخصصی زیارت، طبیعت، فرهنگی و... در نظر گرفته 
شده است. رحمانی موحد با بیان اینکه هر کدام از این فعالیت ها 
با موضوعات مختلف و دســتگاه های مختلف در ارتباط اســت، 
گفت: گردشــگری یک فعالیت بین بخشی اســت یعنی اینکه 
ســازمان میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی به عنوان 
متولی است و همکاران و بازیگرانی شامل دستگاه های مختلف 

سازمان را همراهی می کنند.
او افزود: متناســب بــا هر موضوعــی در حوزه گردشــگری با 
دستگاه های مرتبط، ایجاد هماهنگی شــده است، به طور مثال 
در گردشگری سالمت، شــورای راهبری گردشگری سالمت با 
همکاری وزارت بهداشت ایجاد شــده یا در بحث طبیعت گردی 
اقدام به ایجاد کمیسیون امنیت کویر و توســعه پایدار کویر در 

شورای امنیت کشور شده است.

مدیرکل دفتر خدماتی گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری گفت: صنعت گردشــگری نقش محرک و 
درآمدزا در رونق اقتصادی و تحقق شــعار اقتصاد مقاومتی ، اشتغال 
و تولید دارد. به گزارش ایرنا، ولی تیموری افزود: صنعت گردشگری 
در ایران ظرفیت باالیی دارد و می تواند کمک قابل توجهی به اقتصاد 

مقاومتی و اهداف مورد نظر آن داشته باشد.
وی اظهار کــرد: معرفی اصولی داشــته های خــرده فرهنگ ها به 
گردشــگران ضمن اینکه در حفظ ارایه های هویتی موثر اســت به 

رونق اقتصادی و اشتغالزایی می انجامد .
ولی تیموری یادآور شــد: عرضه محصوالت ســنتی، صنایع دستی 
و گردشــگری هر خطه از موضوعات مهمی اســت که باید برای آن 

برنامه ریزی شود.

بازرس ویــژه رئیس ســازمان میــراث فرهنگی ، صنایع دســتی و 
گردشگری گفت که ســامانه جامع ارائه خدمات به مسافران در این 
سازمان در دست تهیه اســت. به گزارش ایرنا ، مصطفی دهقان افزود: 
طراحی این سامانه از حدود چهار ماه پیش در سازمان میراث فرهنگی 
کشور آغاز شد و پس از پایان مراحل کار، قابلیت استفاده برای تمامی 
گردشــگران داخلی و خارجی را دارد. وی ادامه داد : در این ســامانه 
تمامی خدمات مورد نیاز مسافران از تهیه بلیت گرفته تا اقامتگاه قرار 
داده می شود و خدماتی را هم که از سایر دستگاهها می توانند دریافت 

کنند ، در این سامانه قرار دارد. 
وی گفت که عالوه بر بررســی وضعیت فعالیت دستگاههای اجرایی 
خدمات رسان ، نیاز و نوع خدمات مورد نیاز گردشگران و مسافران از 

طریق این سامانه قابلیت پیگیری دارد .

بانکوک پست: اصفهان، نصف جهان

این یک زندگی زیباست

دانش آموزان تور لیدر گردشگری 
خانواده شان می شوند

گردشگری؛ محرک قوی 
در تحقق اقتصاد مقاومتی

سامانه جامع ارائه خدمات 
به مسافران تهیه می شود

رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: در نوروز امســال 
نسبت به سال گذشته با حدود ده درصد کاهش رزرو 
اتاق در هتل ها از سوی مسافران داخلی مواجه بوده ایم. 
به گزارش مهر، جمشــید حمــزه زاده ،رئیس جامعه 
هتلداران ایــران گفت: با توجه به اینکه گردشــگری 
داخلی مدتی است مختل شده هتل ها نیز از این اخالل 
بی نصیب نمانده اند و بیشتر استان ها نسبت به گذشته 
با کاهش مسافر مواجه بوده اند. این درحالی است که 
کیفیت خدمات هتل ها نسبت به گذشته بهتر شده و 

آن ها استاندارد هتلداری خود را باال برده اند.

مدیر کاخ گلســتان گفت: بیش از ۹۱ هزار بازدید در 
پنج روز اول عید از موزه های کاخ گلســتان ثبت شده 
که این یعنی روزانه بیش از ۵ هزار نفر از ساعت ۹ تا ۱۹ 

در کاخ گلستان حضور داشتند.
 مسعود نصرتی مدیر کاخ گلستان گفت: در ایام نوروز 
همه موزه های کاخ گلســتان به روی مــردم باز بود، 
حتی تاالر برلیان ســال گذشــته مرمت شد و مردم 
می توانســتنداز آن بازدید کننــد. وی گفت: بناهای 
تاریخی چون کالبد تاریخی دارند و برای بازدید ساخته 
نشــده اند، ظرفیت کمی دارند ولی بــا فروش بلیت، 
حضور آنها در کاخ کنترل می شــود چــون در هنگام 
تهیه بلیت، آنهــا یک توقف کوتاهــی در هنگام ورود 

دارند.  

بهمــن نامورمطلق معاون صنایع دســتی ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری،  با بیان 
این مطلب گفت: در هفته اول فروردین، به سه استان 
کرمان و خراســان جنوبی و یزد ســفر کردم و قبل از 
آن نیز برای تحویل ســال به اتفاق خانواده به شــیراز 
ســفر کرده بودم و در این مدت آنچه از حضور مردم 
و گردشگران مشاهده کردم این بود که امسال شاهد 
نوروزی متفاوت نسبت به سال گذشته بوده ایم و این 
تفاوت را به راحتی می شــد در رفتارهای گردشگران و 

مسافران نوروزی مشاهده کرد.

کاهش ده درصدی
اقامت نوروزی در هتل ها

بازدید روزانه بیش از پنج 
هزار نفر از کاخ گلستان

اقامتگاه های بوم گردی؛ تفاوت 
شاخص نوروز امسال بود

سریال »علی البدل« در حالی در ایام نوروز از شبکه یک سیما پخش می شــود که در کنار داستان گویی به 
معرفی چهار روستای گردشگری همدان کمک کرده است.

کافه خبر

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفــت: بیمه هنرمندان 
صنایع دســتی همچنان ادامه خواهد داشت. به گزارش 
ایسنا، علی ربیعی گفت: هنرمندانی که بیمه بودند، سابقه 
بیمه شــان ادامه دارد و افرادی که اضافه شده اند، بیمه 
شدنشــان به تامین اعتبار منابع منوط شــده است. وی 
افزود:خوشبختانه با صحبت هایی که در سازمان میراث 
فرهنگی گردشــگری و وزارت ارشاد شد، مقداری تامین 
منابع مالی صورت گرفته اســت. وی تصریح کرد: اضافه 

شدن هنرمندان برای اخذ بیمه ادامه خواهد داشت.

نخســتین رســتوران هوایی کشــور با حضــور معاون 
سرمایه گذاری ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری و ناظر عالی ســتاد مرکــزی هماهنگی 
خدمات سفر کشــور در دهکده شــاندیز به بهره برداری 
رســید. به گزارش ایســنا، ســعید شــیرکوند، معاون 
سرمایه گذاری و برنامه ریزی ســازمان میراث فرهنگی، 
گفــت: توجه بــه مســائل زیســت محیطی در صنعت 
گردشــگری پاک می توانــد اهمیتی بیش از مســائل 

اقتصادی داشته باشد. 

معــاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: ظرفیت اقامتی 
این استان نسبت به سال گذشته ۱۵ برابر افزایش داشته 
است. محسن یارمحمدیان با اشــاره به افزایش ظرفیت 
تأسیسات اصلی گردشــگری، اظهار کرد: ظرفیت اماکن 
اقامتی در استان اصفهان در طول سال، حدود ۲۵ هزار نفر 
شب اقامت است که در طول ایام نوروز با احتساب اماکنی 
که آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها در اختیار مسافران 
قرار دادند، این میزان به ۳۷0 هزار نفر شب افزایش یافت. 

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: استان 
با پذیرش بیش از ۱۴0 هزار خانوار شــامل ۴۵0 هزار نفر 
و بیش از یک میلیون و ۲00 هزار نفر شب، مسافر نوروزی 
رتبه نخست کشــوری در زمینه پذیرش و رضایتمندی 
مســافران نوروزی را داشته اســت. محمدحسن قائدیها 
از فعالیت ۴۴ ستاد اسکان مســافران نوروزی در سراسر 
استان  در ایام نوروزخبر داد و اظهار کرد: در هر شهرستان 
حداقل یک ستاد و در مرکز استان اصفهان 6 ستاد اسکان 

مسافران نوروزی فعالیت داشتند. 

تدوام بیمه هنرمندان صنایع 
دستی

افتتاح اولین رستوران هوایی 
در ایران

رشد 30 درصدی بازدید از 
بناهای تاریخی اصفهان

پذیرش 450 هزار نفر مسافر 
فرهنگی نوروزی در استان

رایــزن فرهنگــی ســفارت جمهــوری اســالمی در 
ترکیه مناســبات گردشــگری میــان دو کشــور را به 
جاده ای یــک طرفــه از ایران بــه ترکیه تشــبیه کرد 
و خواســتار گام هــای جــدی متولیــان ایــن عرصه 
برای جذب گردشــگران ترک و آشــنا کــردن آن ها با 

 جاذبه هــا و ظرفیت های غنــی فرهنگی و توریســتی
ایران شد.

به گــزارش ایرنا، حســن صفرخانی با اشــاره به فعالیت 
اندک بخش گردشــگری ایــران در معرفــی جاذبه ها 
و ظرفیت هــا به مشــتریان ترک گفت: ســاالنه حدود 
۲ میلیون گردشــگر ایرانی وارد ترکیه می شــوند که از 
اصلی ترین دالیل عالقمندی این تعداد گردشگر، هزینه 
 های نسبی کمتر و زیرســاخت های قوی گردشگری در

ترکیه است.
رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی در ترکیه ادامه 
داد: ایران برای دو طرفه کردن این مسیر باید اقداماتی را 
انجام دهد که مهم ترین آنها معرفی ایران به مشــتریان 
بالقوه این صنعت و بــه روز کردن اطالعــات ناقص آنها 
در خصــوص ویژگی های فرهنگی کشــور و جاذبه های 

گردشگری ایران است.

رئیس جمهوری بــا بیان اینکه ایجــاد امکانات  تفریحی 
و گردشــگری در مناطــق آزاد  ضروری اســت، گفت: 
گردشــگری حالل در ایران می تواند به  یک برند جهانی 

تبدیل شود.
به گزارش ایرنا حســن روحانی امکان اتصال مناطق آزاد 

در جنوب کشــور به آب های آزاد را یکــی از ویژگی های 
مهم این مناطق  برشــمرد و گفت: برای توســعه مناطق 
آزاد تجــاری - صنعتی در جنوب کشــور، کشــتیرانی 
 از لحــاظ اســتراتژیک و  راهبردی مهم ترین مســأله در

این حوزه  است.
رئیــس  جمهوری با تأکیــد بر اینکه گســترش فرهنگ 
و تجارت در ســطح جهانی بدون بهره گیری مناسب از 
دریاها امکان پذیر نیست،  اظهار داشت: سواحل گسترده 

ایران نعمتی خدادادی است. 
حســن روحانی با بیان این کــه مناطــق آزاد تجاری - 
صنعتی نقطه اتصال با کشورهای همســایه بوده و نحوه 
 عملکــرد از لحــاظ بین المللی و سیاســی در این زمینه 
بسیار مهم است، تصریح کرد: رسالت مناطق آزاد توسعه 
 دیپلماســی اقتصادی، سیاســی و تجاری با کشورهای 

همسایه است. 

رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی در ترکیه

جریان یک طرفه گردشگری ایران به ترکیه باید دو طرفه شود
رئیس جمهوری

گردشگری حالل در ایران می تواند به  یک برند جهانی تبدیل شود

دیدگاه

یادداشت
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يادداشت

يادداشت ويژه

اخیــرا اطالعاتــی از فروش 
کنســول تــازه و فوق العاده 
نینتندو منتشــر شــده که 
نشــان از موفقیت ســوییچ 
در بازار ژاپن دارد. بر اســاس 
اطالعات منتشــر شــده، تا 
کنــون بیــش از ۵۱۹ هزار 
واحد ســوییچ در بازار ژاپن 
به فــروش رســیده که رقم 

چشمگیر و قابل توجهی اســت. اما اگر به آمار منتشر شده دقت 
کنید می بینید که کنســول هیبریدی و جذاب ژاپنی ها توانسته 
در مدت کوتاهی گوی رقابت را از پلی استیشــن ۴ برباید و رکورد 
تازه ای هم از خود به جای بگذارد. گفتنی اســت که هفت هفته 
طول کشید تا پلی استیشن ۴ بتواند فروش ۵۰۰ هزار واحدی را در 
بازار ژاپن تجربه کند. این در حالی است که سوییچ تنها با گذشت 
چهار هفته توانســته به چنین فروشی دســت یابد و با سرعتی 
سرسام آور از کنار کنسول قدرتمند سونی گذر کند. البته باید به 
این موضوع اشاره کرد که سرعت فروش سوییچ نسبت به کنسول 
بخت برگشــته نینتندو یا همان Wii U کمی پایین تر است؛ چرا 
که نینتندو توانســت در کمتر از ســه هفته ۵۰۰ هزار Wii U به 
 Wii U فروش برساند. اما باید خاطر نشــان کرد که زمان عرضه
به کریسمس بسیار نزدیک بود و همین عامل فروش اولیه بسیار 
خوب کنسول نینتندو را تضمین کرد. همچنین Wii U در زمان 
عرضه اش، بازی های النچ بســیار خوبی هم در اختیار داشت که 
کاربران را برای خرید کنسول تازه نینتندو در ایام تعطیالت سال 
نو میالدی، ترغیب می کرد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که 
بازی های حال حاضر ســوییچ نیز از نظر فروش در جایگاه نسبتا 
خوبی قرار دارند. بر اســاس آمار منتشــر شــده، عنوان شگفت 
 The Legend of Zelda: Breath of the Wild انگیــز
در حال حاضر محبوب ترین بازی ســوییچ است و در فهرست پر 

فروش ترین بازی ها در جایگاه دوم قرار دارد.

با وجود قول های متعدد مسئوالن هوافضای کشور برای پرتاب 
حداقل یک ماهواره در سال ۹۵، این وعده در سالی که گذشت 
محقق نشــد و ماهواره های »دوســتی« و »ناهید ۱« به فضا 

فرستاده نشدند.
به گزارش مهر، ایران با ســابقه پرتاب حداقل ۴ ماهواره به مدار 
پایین زمین )لئو( در زمره ۱۰ کشور صاحب فناوری فضایی قرار 
دارد و آنطور که مســئوالن بخش هوافضای کشور بر آن تاکید 
دارند هم اکنون کشورمان به دانش ساخت ماهواره دست یافته 

و درحال تکمیل کردن این دانش است.
ساخت ماهواره بومی »پارس ۱« کلید خورد

نهایی شــدن قرارداد ســاخت ماهواره بومی ســنجش از دور 
»پارس ۱« با یک شرکت روسی و آغاز به کار این پروژه را شاید 

بتوان از جمله مهمترین اتفاقاتی دانســت که در ســال ۹۵ در 
حوزه فناوری فضایی رخ داد. این ماهواره قرار اســت مطابق با 
اهداف برنامه ششم توسعه تا ۵ ســال آینده به عنوان نخستین 
ماهواره کامال بومی و عملیاتی در مدار زمین قرار گیرد و تحت 

اختیار کامل ایران، مدیریت شود.
 ماهواره »دوستی« به فضا نرفت

با وجودی که رئیس ســازمان فضایی، وزیر ارتباطات و رئیس 
مرکز ملی فضایی بارهــا از برنامه ریزی بــرای پرتاب ماهواره 
دانشگاه شریف با نام »دوســتی«، که در سال ۹۴ توسط رئیس 
جمهور رونمایی شده بود، سخن به میان آورده و حتی از انجام 
مذاکرات برای پرتــاب با ماهواره بر بومی خبــر داده بودند، اما 

پرتاب این ماهواره به سال ۹۵ نرسید.

 ماهواره های »ناهید۱« و »پیام« رونمايی شدند
همزمان بــا روز ملی فنــاوری فضایی در بهمــن ۹۵ ماهواره 
مخابراتی »ناهید۱« ساخت پژوهشگاه فضایی ایران و ماهواره 
سنجشی »پیام« ساخت دانشــگاه امیرکبیر که مراحل کیفی 
خود را گذراندند، با حضور رئیس جمهور رونمایی شدند. طبق 
اظهارات مسئوالن، قرار شــد ماهواره مخابراتی »ناهید یک« با 
ماهواره بر بومی »ســفیر« و در ارتفاع ۳۰۰ کیلومتری از سطح 
زمین، به فضا پرتاب شــود. پرتاب این ماهواره نیز از دیگر وعده 
های مسئوالن هوافضای کشــور برای سال ۹۵ بود که به تحقق 
نرســید. درهمین حال ماهواره »پیام« که ماهواره سنجشــی 
است قرار است با »ماهواره بر سیمرغ « تا حدود ۵۵۰ کیلومتر 

از سطح زمین برود.

500 هزار دستگاه در 4 هفته

سويیچ رکورد زد

وضعیت ماهواره ای ايران 
در سال 95

چهار سوی دانش

اين روزها در يکی از پیشرفته ترين آزمايشگاه های 
پرو، شرايط رويش گیاهانی نظیر سیب زمینی در محیط 

سخت و خشن مريخ شبیه سازی می شود

ســامانه »ویروس کاو« به عنوان پویشــگر نرم افزارهای 
مخرب توســط مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات 

رخدادهای رایانه ای )ماهر( راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ســامانه ویروس کاو )پویشــگر 
بدافزار چند موتوره( با در اختیار داشتن ۱۰ آنتی ویروس 
به روز، می تواند فایل های مشــکوک را مورد بررسی قرار 

دهد.
با استفاده از این سامانه که توســط مرکز ماهر وابسته به 
ســازمان فناوری اطالعات ایران راه اندازی شــده است، 
کاربر مــی تواند در هنــگام مواجهه به فایلی مشــکوک 
در اینترنت یا رایانه خود و یا دریافت ایمیلی با پیوســت 
مشــکوک،  فایل مربوطه را در این سامانه بارگذاری کرده 
و نتایج اســکن آن را توســط آنتی ویروس های مختلف 

مشاهده کند.
در این ســامانه امنیت و محرمانگی فایل های بارگذاری 
شــده مدنظــر قرارگرفتــه اســت و آنتی ویروس ها نیز 

به صورت کامال آفالین قابل استفاده خواهند بود.
  گفتنی است سامانه »ویروس کاو« که به نشانی اینترنتی

 https://scanner.certcc.ir در دســترس قــرار 
دارد، توســط مرکز پژوهشــی آپای دانشــگاه صنعتی 
 امیرکبیر به ســفارش مرکز ماهر طراحی و پیاده سازی

شده است.

پیام رسان تلگرام در به روز رســانی جدید خود حاال این 
امکان را بــرای کاربرانش فراهم کــرده که تماس صوتی 
برقرار کنند. به گزارش مهر، »تک کرانچ« در گزارشــی 
نوشــت: بدین ترتیب بــه زودی کاربران تلگــرام امکان 
 Telegram اســتفاده از خدمات جدیدی موســوم به

Calls را دارند.
البته قرار اســت این خدمات در مرحله اول برای کاربران 
مســتقر در اروپا فراهم شده و ســپس در سراسر جهان 
قابل استفاده باشــد. در حال حاضر اکثر اپلیکیشن های 
پیام رســان امــکان تماس صوتــی و ویدئویــی را برای 
کاربرانشان فراهم کرده اند و حاال تلگرام نیز وارد این گود 

شده است.
تلگرام اعالم کــرده که از هوش مصنوعــی برای افزایش 
کیفیت تماس هــا اســتفاده می کنــد. در این خصوص 
اعالم شــده که هــوش مصنوعــی تلگــرام از اطالعات 
تماسی مختلفی نظیر سرعت شــبکه استفاده می کنند. 
این شــرکت همچنین برای تامین امنیت و حفظ حریم 
شــخصی کاربرانش در ویژگی جدیدی که فراهم کرده از 
 Secret Chat همان چارچوب به کار گرفته شــده در
خود اســتفاده می کند. نکته قابل توجه این است که فعال 
این امکان جدید تنها برای تلفنهای هوشــمند مبتنی بر 

سیستم عامل اندروید قابل استفاده است.

پرورش موفقیت آمیز ســیب زمینی در محیط ســخت و 
خشنی مانند مریخ خبر خوشحال کننده ای برای عالقمندان 
به این ســفر ماجراجویانه اســت. به گزارش مهر، به نقل از 
تلگراف، این روزها در یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های 
پرو، شــرایط رویش گیاهانی نظیر سیب زمینی در محیط 
سخت و خشن مریخ شبیه سازی می شود. با توجه به موفقیت 
به دســت آمده در این پروژه مطالعاتی، حاال می توان خبر 
خوشحال کننده ای به عالقمندان سفر به مریخ داد. رویش 
سیب زمینی در این شــرایط خاص آزمایشگاهی که دست 
کمی از محیط نامساعد مریخ ندارد، پس از آن صورت گرفت 
که محققان آن را در محیط خشک کوه های آند، خاک صحرا، 
محیط سرد و یخ زده و نقاطی که سطح دی اکسیدکربن در 
اطراف آن زیاد است، با موفقیت پرورش دادند. محققان مرکز 
بین المللی مطالعات سیب زمینی در پرو بر این باورند که اگر 
چه این تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد اما نتایجی 
که تا همین جا به دست آمده امیدوارکننده بوده است. آنها به 
چشم اندازی فکر می کنند که در آن بتوان سیب زمینی را در 
محیط های سخت و خشنی نظیر مریخ پرورش داد. نتایج این 
پروژه مطالعاتی نه تنها برای حامیان اکتشفات در مریخ مهم 
و امیدوارکننده اســت بلکه محققانی که به پرورش گیاهان 
در اوضاع نامساعد جوی )در بخش های مختلف زمین( فکر 

می کنند را نیز به فکر فرو برده است.

ماهر منتشر کرد؛

از ويروس در امان باشید
در تازه ترين به روز رسانی تلگرام اتفاق افتاد؛

تماس صوتی تلگرامی مهیا شد
به کمک پژوهشگران اتفاق افتاد

در مريخ گرسنه نمی مانید

مســتند »ســیاره زمین 2«، مجموعه ای است که 
به تازگی برای تماشــای عموم عرضه شــده اســت. 
تهیه کنندگان  این مستند، با استفاده از فناوری های 
نوین، به ثبت تصاویر شگفت انگیزی از حیات در کره 

زمین پرداخته اند.
تقریبا یک دهه پیش، ســری مســتندهای »سیاره 
زمین« غوغایــی در جهان به پا کرد. اکنون ســری 
جدید آن بــا نام »ســیاره زمیــن 2«، قرار اســت 
شــگفتی های بزرگی از ایــن جهــان را از فاصله ای 

نزدیک تر از قبل به ما نشان بدهد.
در حال حاضــر این مســتند در انگلســتان پخش 
می شــود و به صورت یک پدیده و رویــداد فرهنگی 

درآمده است.
پخش مســتند ســری دوم ســیاره زمین 2 در ۱۸ 
فوریه، ساعت ۹ در شبکه های تلویزیونی آمریکا آغاز 
شد. راوی این مستند، ســر دیوید آتنبرو، به همراه 
تهیه کننــدگان آن، در تــور مطبوعات زمســتانی 
انجمن منتقدان تلویزیون، به ســواالتی درباره این 
 برنامه تلویزیونی پاســخ دادند و بــه برخی جزئیات

آن پرداختند.
آنان به این سوال که مســتند سیاره زمین 2 با توجه 
به پیشــرفت فناوری های تصویربرداری چه تفاوتی 
با ســری قبلی خــود دارد؟ این گونه پاســخ دادند: 
پیشــرفت فناوری ها، امکانی فراهم کرده  که بتوان 
به پدیده های طبیعی و حیوانات وحشی از فاصله ای 
بسیار نزدیک نگریســت و پویایی و حیات اعجاب آور 

آنان را مشاهده کرد.
در مستند دوم زمین، به جای آن که تصویربرداری ها 
بیشــتر از باال و مناظر با نمای دور گرفته شود، مانند 
آن چه که در سری اول دیده شــد، تصاویر بیشتر از 

نمای نزدیک و از حیوانات برگرفته شده است.
عوامل تولید این ســری همچنین بــه نقش پر رنگ 
پهپادها در تصویربرداری برای ســری جدید اشــاره 
کرده اند که به خلق آثار هنری بزرگی در این ســری 

منجر شده است.
الیزابت وایت از تهیه کنندگان  این مجموعه در رابطه 
با تصویربــرداری از حیوانات در این ســری گفت: » 
موضوعی که مــن در این مورد دوســت دارم، دیدن 
نظرات مردم اســت. مردم با دیدن این مستند حس 
جالبی از حیوانات پیدا می کنند. درک حس حیوانات 
و لمس زندگی آن ها به گونه ای کــه به ذهنیت آنان 
نفوذ کنید و زندگــی را از دید آن هــا ببینید، واقعا 

جالب است.«

زمین در نمای دوم

نمای نزديک

روز ۱۱ فروردین شرکت فضایی اسپیس ایکس که دفتر اصلی 
آن در ایالت کالیفرنیا آمریکا واقع شده، توانست به کمک راکت 
فالکون ۹، یک ماهــواره ارتباطی را در مــدار زمین قرار دهد 
و سپس با موفقیت راکت فالکون ۹ را مجدد روی زمین فرود 
آورد. شرکت اسپیس ایکس پیش از این هم توانسته بود این 
کار را انجام دهد اما فرود موفقیت آمیز فالکون ۹ در صبح آن 
روز، یک تفاوت بزرگ برای اسپیس ایکس داشت و آن این بود 
که موشک مورد استفاده در آن روز، قبال پرتاب شده بود و در 
ماموریت روز یازدهم فروردین دوباره مورد استفاده قرار گرفته 
بود. از این رو این ماموریت شــرکت اسپیس ایکس را یک گام 
دیگر به تحقق هدف اصلی خود نزدیک تر کرد. اسپیس ایکس 
در تالش است با فراگیر کردن اســتفاده از راکت های چندبار 
مصرف، هزینه های رفت وآمد به فضــا را تا حد زیادی کاهش 
دهد. به طور معمــول راکت هایی که برای پرتــاب ماهواره و 
محموله به فضا مورد اســتفاده قرار می گیرند، یک بار مصرف 
هســتند و پس از خروج از جو زمین و انجام ماموریت، از بین 
می روند؛ به همین جهت، هزینه  پرتاب هر راکت بســیار زیاد 
است. شرکت اسپیس ایکس می خواهد سنت شکنی کند و با 

راکت های چندبار مصرف فالکون ۹، هزینه های ماموریت های 
فضایی را کاهش دهد. راکت های فالکــون ۹ می توانند پس 
از خارج شــدن از جو زمین و انجام ماموریت، مجدد به زمین 
بازگردند و روی ســکوی شــناور یا ثابت فرود آیند. پیشرانه 
راکت فالکون ۹ که صبح آن روز پرتاب شــد، توانست نیروی 
الزم جهت فرود راکت را نیز فراهم کند و این راکت به صورت 
دقیق و کنترل شــده، روی یک سکوی شــناور در اقیانوس 
اطلس فرود آمد. ایالن ماسک، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت 
اسپیس ایکس، پس از پرتاب و فرود موفقیت آمیز راکت فالکون 
۹ ، طی یک بیانیه رســمی گفت: من فکر می کنم امروز، یک 
روز فوق العاده برای فضا بود. منظور من این است که ما اکنون 
می توانیم با یک پیشرانه، راکت را پرتاب کنیم، فرود آوریم و 
دوباره این فرآیند را تکرار کنیــم! همان طوری که می دانید، 
گران ترین بخش یک راکت، پیشــرانه آن است. کاری که ما 
امروز کردیم، یک انقالب در عرصه پروازهای فضایی اســت. 
راکت فالکون ۹، ساعت 2:۵۷ دقیقه بامداد جمعه ۱۱ فروردین 
به وقت تهران، از پایگاه فضایی کندی در فلوریدا به فضا پرتاب 
شد. ۳2 دقیقه پس از پرتاب، ماهواره ی ارتباطی SES-10 با 

موفقیت از راکت جدا شــد و در مدار قرار گرفت. این ماهواره 
پس از جداسازی، توسط سیستم پیشرانه خود در موقعیتی 
نزدیک به استوا قرار می گیرد تا بتواند برای کارائیب، برزیل و 
دیگر نواحی آمریکای جنوبی و مرکــزی، خدمات ارتباطی و 
تلویزیونی ارائه دهد. شرکت اسپیس ایکس از دو سال پیش تا 
به امروز، توانسته است چندین راکت فالکون ۹ را پس از پرتاب، 
با موفقیت روی ســکو فرود آورد. اسپیس ایکس چند تالش 
ناموفق داشته که البته با توجه به تازه بودن این فناوری، کامال 
طبیعی است؛ اما این شرکت توانست پس از چند شکست و 
غلبه بر مشــکالت، پرتاب های اخیر را با موفقیت انجام دهد 
که جای امیدواری دارد. راکتی که صبح آن روز به فضا پرتاب 
شد و روی زمین فرود آمد، پیش تر نیز به فضا پرتاب شده بود. 
گفته شده که چند راکت دیگر نیز که پیش تر با موفقیت روی 
زمین فرود آمده اند، مجدد برای پرتاب آماده می شوند؛ با توجه 
به اطالعات ارائه شده از سوی اسپیس ایکس، قرار است سال 
جدید میالدی، ۶ راکت دیگر نیز به فضا پرتاب شــوند و روی 
زمین فرود آیند. بسیاری از مشــتریان اسپیس ایکس، هنوز 
به راکت های دست دوم این شــرکت اطمینان ندارند و یک 
راکت کامال جدید را ترجیح می دهند؛ اما اگر اسپیس ایکس 
بتواند بی نقص بــودن راکت های دســت دوم خود را همانند 
پرتاب روز یازدهم فروردین ثابت کند، مشتریان این شرکت 
تمایل بیشتری خواهند داشت و خاطر جمع خواهند شد. با 
گسترش اســتفاده از راکت های چند بار مصرف، راکت های 
یک بار مصرف پرهزینه کنار گذاشــته می شوند و هزینه ها به 
شکل چشمگیری کاهش می یابند. پیش از اسپیس ایکس، 
برنامه شاتل های فضایی ناسا نیز چندبار مصرف بود و پس از 
هر پرتاب، پیشرانه های ســوخت جامد آن به درون اقیانوس 
اطلس سقوط می کردند. ناسا این پیشرانه ها را مجدد به مراکز 
فضایی خود باز می گردانــد و از آن هــا در پرتاب های بعدی 
اســتفاده می کرد. این باعث صرفه جویی در هزینه ها می شد 
اما از آن جا که پیچیدگی های تعمیر و نگهداری از سیســتم 
شاتل های فضایی، هزینه  بسیار زیادی داشت و صرفه جویی ها 
را بی معنی می کرد. زومیت نوشــت، شرکت اسپیس ایکس 
امیدوار است با پیشرفت سیستم راکت فالکون ۹، این راکت 
را به راه حلی تجاری تبدیل کند. این شــرکت فضایی بر این 
باور است که می توان با گسترش سیســتم های این راکت، از 
هر پیشرانه تا ۱۰ بار استفاده کرد و حتی شاید بتوان با سطح 
خاصی از نوسازی، پیشــرانه ها را تا ۱۰۰ بار نیز به  کار گرفت. 
ایالن ماســک در خصوص پرتاب صبح امروز می گوید: »این 
نخستین راکت دســت دومی بود که ما به فضا پرتاب کردیم. 
ما اکنون تغییرات سخت افزاری راکت را به صفر رسانده ایم و 
این راکت ظرف مدت زمان 2۴ ساعت مجدداً آماده ی پرتاب 
است. اکنون تنها چیزی که راکت برای پرتاب نیاز دارد، سوخت 
است«. دیگر شرکت های رقیب اسپیس ایکس نیز فاصله خود 
را با این شرکت کمتر می کنند. جف بزوس، مدیرعامل شرکت 
بلو اوریجین متعلق به شرکت آمازون، می گوید: این شرکت 
توانســته  یک راکت و سیستم کپســول چندبار مصرف زیر 

مداری را برای پنج بار با موفقیت پرتاب کند و فرود آورد.

فالکون 9 دست دوم به فضا رفت

پرتاب شد، نشست؛ دوباره پرتاب شد

من فکر می کنم 
امروز، يک روز 

فوق العاده برای 
فضا بود. منظور 

من اين است که ما 
اکنون می توانیم 
با يک پیشرانه، 
راکت را پرتاب 

کنیم، فرود آوريم و 
دوباره اين فرآيند 

را تکرار کنیم!

اخبار کوتاه

به نقل از زومیت، اخیــرا دی جی کو، رئیس بخش سامســونگ 
موبایل اعالم کرده بود که تولید پرچــم دار جدید این کمپانی با 
تأخیر مواجه نخواهد شــد. بنا به اعالم آقای کو، سامسونگ خود 
را آماده کرده است تا رکورد فروش اولیه ی گوشی های هوشمند 
گلکســی اس ۸ و اس ۸ پالس را بشــکند و به همیــن دلیل این 
کمپانی تصمیم دارد میــزان تولید اولیه ی ایــن دو محصول را 
نسبت به گلکســی اس ۷ و گلکســی اس ۷ اج، دو برابر افزایش 
دهد. درحالی که آماده ســازی 2۰ میلیون گلکسی اس ۸ و اس ۸ 
پالس در هنگام اولین عرضه  می توانــد تقاضای موجود برای این 
دو دستگاه را به طور کامل پوشــش دهد؛ اما گزارش جدیدی که 
از جانب The Bell منتشر شد، نشــان از این دارد که شاید تولید 
مدل معمولی گلکســی اس ۸ با مشــکالتی مواجه شده باشد. بر 
اساس گزارش یادشــده، تولید ماژول دوربین سلفی گلکسی اس 
۸ معمولی و قرار دادن آن در کنار اســکنر عنبیــه  در جلوی این 
دستگاه کمی سخت تر است.منابع ناشناس نزدیک به سامسونگ 
اعالم کرده اند کــه این کمپانی در خرید مــاژول دوربین جلویی 
گلکســی اس ۸ معمولی به تعداد کافی با مشــکل مواجه شــده 
 ،Patron است؛ چراکه تأمین کننده ی کنونی این شرکت یعنی
نمی تواند ظرفیت تولید خود را بر طبق نیاز سامســونگ افزایش 
دهد. ظاهرا در حال حاضر ظرفیت تولید ایــن تأمین کننده زیر 
۷۰ درصد است و این یعنی از هر ۱۰۰ دوربین تولیدشده توسط 
این شرکت، ۳۰ عدد از آن ها معیوب هستند. پاترون برای همسو 
شــدن با میزان تقاضای سامســونگ باید ظرفیت تولید خود را 

حداقل تا ۸۰ درصد افزایش دهد.

شاید بد نباشد تقویم خود را کنار دستتان گذاشته و تاریخ ۱۷ مه 
)یا 2۷ اردیبهشت ماه( را عالمت گذاری کنید. چرا که گوگل قصد 
دارد در این روز به همراه تیم توســعه دهنده اندروید، به برگزاری 
کنفرانس Google I/O 2017 بپردازد. این رویداد قرار اســت 
راس ســاعت ۱۰ صبح به وقت محلی و برای دومین بار پیاپی در 
آمفی تئاتر شــورالین واقع در مانتین ویو آغاز به کار کند. انتظار 
می رود که مراسم ابتدایی و کنفرانس گوگل، نزدیک به دو ساعت 
به طول انجامد و همانند انتظارات، گوگل به صحبت درباره نسخه 
بعدی سیســتم عامل اندروید، که در حال حاضر با نام رمز O در 
دست توسعه اســت، بپردازد. البته گفتنی است که نسخه پیش 
نمایش توسعه دهندگان اندروید O از همین حاال منتشر شده، اما 
گوگل قطعا تا زمان برگزاری کنفرانس به دستاوردهای بیشتری 
رسیده و جزییات گســترده تری درباره آن ارائه می دهد. دیجیاتو 
نوشت، عالوه بر اندروید، می توان انتظار داشت که گوگل اخباری 
هم در زمینه توســعه Google Home و شــاید نســل بعدی 
موبایل های پیکسل را با توسعه دهندگان و خبرنگاران به اشتراک 
بگذارد. مثل همیشــه، فعال باید منتظر شایعات و گزارش ها باقی 
ماند تا ببینیــم که غول فنــاوری برای رویداد امســال خود چه 

سورپرایزهایی در نظر گرفته است.

نامی« اسم شــهری متروکه در ژاپن است که خیابان هایی خلوت 
و خانه هایی خالی از ســکنه دارد. علف هــا از میان ترک های بین 
سنگفرش  خیابان رشد کرده اند و کیسه های مشکی رنگ از خاک 

رادیواکتیو در همه جای شهر انباشته شده است.
این شهر شش ســال پیش و بعد از فرو گداخت هسته ای نیروگاه 
برق فوکوشــیما تا فاصله ی ۵ کیلومتــری در اثــر زمین لرزه و 
سونامی، به سرعت تخلیه شد. آیا شــهر مجدداً آماده ی بازگشت 
ساکنان خود است؟ به نظر می رســد دولت ژاپن چنین تصوری 
دارد. محدودیت ها برای ورود به شهر از ۱2 فروردین )اول آوریل( 
کاهش خواهد یافت و اولین قطار به ایستگاه این شهر وارد خواهد 
شد. اتوبوس ها به خیابان ها خواهند آمد و 2۱ هزار سکنه ی شهر 

مجدداً قادر به زندگی در خانه های خود خواهند بود.

دوربین تاخیر ايجاد کرد

کنفرانس گوگل در ارديبهشت برگزار می شود

اندرويد O می آيد

پس از گذشت 6 سال

ساکنان فراری به شهر خود 
بازمی گردند

تونکا به میدان 
نبرد می آيد

تویوتا با تحول در خودروی قدرتمند هایلوکس، آن را به یک وانت غول آســا تبدیل کرده است که توان عبور از تمامی جاده های ســنگالخی و آفرود را دارد. مدل کانسپت تونکا 
در سالگرد موفقیت هایلوکس به عنوان پرفروش ترین وانت استرالیا معرفی شده است. تونکا که در واحد ســاخت و تولید تویوتا در استرالیا طراحی، مونتاژ و آزمایش شده است، 
می تواند نظر هر فردی را از کودک گرفته تا بزرگسال، به یک اندازه جلب کند. نیکوالس هوجیوس، طراح ارشد تویوتا می گوید: تویوتا که این مدل را از وانت های تونکای کودکان 
در زمین های بازی پشت خانه ها الهام گرفته، قابلیت باالیی به آن برای عبور از میان صخره ها و راه های صعب العبور داده است. در زیر بدنه سیاه و زردرنگ تویوتا یک پیشرانه 2.۸ 
لیتری توربو دیزل جای گرفته است. مهندســان ارتفاع کف خودرو را تا زمین ۱۳.۵ سانتی متر باال آورده اند و وانت را به اکســل های high-riding، سیستم تعلیق بسیار قوی و 

تایرهای ۳۵ اینچی مجهز کرده اند. کاپوت تونکا دارای روکش فیبر کربن است، ضمن آنکه برآمدگی کاپوت، ناشی از بزرگ بودن پیشرانه و ورودی های هوا است.

پیشنهاد سردبیر: 
سويیچ رکورد زد

شرکت فضايی اسپیس ايکس، صبح روز يازدهم فروردين 96 توانست با موفقیت يک راکت فالکون 9 را پرتاب کرده 
و سپس آن را فرود آورد. 

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspapermazaheri.zayanderoud@gmail.com ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL No. 2103  | April  3, 2017  |  8 Pages 



با بزرگ ترین اشتباهات دنیا 
آشنا شوید)2( 23
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امام علی )علیه السالم(:
با مردم آنگونه معاشرت كنید، كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد، با اشتیاق سوي شما آيند.
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