
حضرت آیــت ا... خامنــه ای صبــح دیــروز در دیدار 
فرماندهــان و جمعــی از یگانهای نیروهــای چهارگانه 
ارتش به مناســبت روز ارتش و نیروی زمینی با اشاره به 
نقش اقتدار، توانایی ها و انگیزه بــاالی ارتش در تأمین 
امنیت کشــور، نیروهای نظامی را یکــی از مؤلفه های 
تأمین امنیت برشــمردند و با تأکید بــر تأثیر عملکرد 
دســتگاههای اقتصادی، علمی و تحقیقاتی، و آموزشی 

و فرهنگی در جلوگیــری از به نتیجه رســیدن اهداف 
دشــمن، اولویت درجه یک کشور را مســائل اقتصادی 
دانستند و گفتند: اصلی ترین وظیفه مسئوالن، پیگیری 
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی بویژه در بخش اشتغال و 
تولید و تالش جدی برای حل مشکالت معیشتی مردم 
و همچنین ایستادگی در مقابل ابرقدرتها و نترسیدن از 

تشر آنها است...

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان ارتش:

معیشت مردم به عهده مسئولین است

ادامه در صفحه  2 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 

پنجشنبه 31 فروردین  1396 | 22 رجب 1438
شماره 2117 | 8 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2117.April 20. 2017
8 Pages

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

احمدی نژاد ممنوع التصویر شد؟    پایان یک معجزه!

لطفا تنها به فکر مردم باشید     امان از سیاست!

استاندار اصفهان با اشاره به انتقادات صورت گرفته درباره برداشت فوالد مبارکه از زاینده رود گفت: فوالد مبارکه برداشت جدیدی از 
زاینده رود نمی کند و تنها موضوع، تغییر و اصالح سیستم برداشت آب فوالد اســت. زرگرپور با اشاره به بحث های مطرح شده درباره 

نحوه برداشت آب فوالد مبارکه و انتقاداتی که از سوی کشاورزان به این موضوع مطرح شده، گفت...

فوالد مبارکه
برداشت آب جدیدی ندارد
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استاندار اصفهان؛
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توزیع  پرتقال و سیب با نرخ 
دولتی ادامه دارد

هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛

صفحه 6

منشأ گرد و غبار در اصفهان کشف شد؛

کانون  های انسان ساز 
در شرق اصفهان

صفحه 7

مدیرکل راه وشهرسازي استان اصفهان:

آزادراه اصفهان- شیراز نیازمند 
900 میلیارد تومان اعتبار است
صفحه 3

رییس اداره روابط عمومی 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوستر و بلور اصفهان می گوید
۳۰ درصد واحدهای تولیدی لوستر شهر تعطیل شده اند

اینجا چراغی روشن نیست!
صفحه 3

رقابت حساس اصفهانی ها
 برای کسب  سهمیه
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پیشنهاد سردبیر:
معیشت مردم به عهده مسئولین است

پارلمان

اصغر سلیمی عضو هیات رئیســه کمیسیون شوراها 
و امور داخلی کشــور در مجلس ، با اشــاره به تالش 
کاخ ســفید بــرای تحریم ســپاه پاســداران اظهار 
داشــت: آمریکا می داند که ســپاه یکی از پایه های 
اصلی نظام جمهوری اسالمی اســت و تالش دارد با 
 طرح تحریم آن امنیت کشــور و منطقــه را متزلزل 

کند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم شورای اسالمی 
با بیان اینکه رهبر کبیر انقالب تاکید داشت اگر سپاه 
نبود کشــور هم نبود، ادامه داد: امنیت باالیی که در 
کشور وجود دارد در شــرایطی که منطقه و جهان با 
بحران های متعدد و جنگ های طوالنی مواجه است 
از تالش سپاه پاسداران می آید، به این جهت آمریکا 

تالش دارد به این امنیت خدشه وارد کند.
سلیمی توضیح داد: طبق قانون بین المللی سپاه جزء 
ارتش رسمی ایران محسوب می شود و هیچ کشوری 
نمــی تواند ارتش کشــور دیگری را تحریــم کند به 
این جهت در حال حاضر ســپاه در مجامع جهانی و 

بین المللی مورد قبول است.

مهر: در جلسه علنی دیروز مجلس، مصطفی کواکبیان 
در نطق میان دستور اظهار داشــت: همانطور که مقام 
معظم رهبری در سخنان ابتدای ســال خود فرمودند 
آنچه حائز اهمیت اســت مشارکت گســترده مردم در 

انتخابات و پای صندوق های رای است.
وی همچنین با اشــاره به ثبت نام خــود در انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم افزود: بر این باوریم که حضور 
امثال بنده به حضور گسترده مردم کمک خواهد کرد.
این نماینده مجلس گفت: هر اقدام قوه قضائیه، مجریه 
و یا مقننه که مشــارکت را کم کند، مخالف خواســت 

رهبری و مردم است.
وی با بیــان اینکــه ای کاش برای داوطلبان ریاســت 
جمهوری گواهی تســت روانشناســی هم شرط می 
شــد، گفت: مردم عالقه مند به والیت فقیه فریب چند 
برابرشدن یارانه ها را نمی خورند؛ در انتخابات پیش رو، 
چهار قطب طرفداران دولت قبل، طرفداران دولت تدبیر 
و امید، اصولگرایان و اصالح طلبان هســتند؛ باید ثابت 
کنیم خدمت به مردم بر اســاس اخالق مداری و پرهیز 

از افراط و تفریط است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها تاکید کرد:

 سپاه جزء ارتش رسمی ایران 
محسوب می شود

مصطفی کواکبیان خواستار شد:

تست روانشناسی برای 
داوطلبان ریاست جمهوری

پزشکیان:

تکلیف مدیران کانالهای تلگرامی
حامی دولت را مشخص کنید

کوهکن: 

صدا و سیما در این ایام مرغ 
عزا و عروسی است 

نامه نیوز : مســعود پزشــکیان نایب رییس مجلس با 
اشــاره به بازداشــت ۱۲ نفر از ادمین های کانال های 
تلگرامی اصالح طلب و حامی دولــت و فضای امنیتی 
کشور در آستانه انتخابات گفت: بازداشت این چنینی 
افراد کار درستی نیست، اگر سیستم ما هوشیار و آگاه 
است، باید در قدم نخســت به افراد اعالم کند که راهی 

که می روند اشتباه است و به جاده خاکی رفته اند.  
پزشکیان خاطرنشان کرد: در واقع اگر واقعا این فضا را 
رصد می کنیم، اساســا چرا باید اجازه دهیم جوانان به 
ته دره بیفتند؟! باید پیش از آن که ایــن اتفاق بیفتد، 
اقدامی می کردیم، به آن افراد اطالع می دادیم، یا اطالع 
عمومی می دادیم تا همه بفهمند یک رســانه خارج از 
چارچوب های قانونی و اشــتباه می رود. وی همچنین 
تصریح کرد: این درست نیســت که هشداری ندهیم و 
ناگهان، ۱۲ کانال را ببندیم و اجازه ندهیم کســی این 
افراد را ببیند و تکلیف شان را هم روشن نکنیم که چرا و 
چگونه باید محاکمه شوند. پزشکیان در ادامه گفت: به 
هر حال در مجلس پیگیر هستیم و قرار است جلسه ای 

برگزار کنیم که مشخص شود، تکلیف چیست

مهر: در جلســه علنی دیروز مجلس محســن کوهکن 
نماینده مردم لنجان ،از شــورای نگهبان خواســت در 
بررســی صالحیت های نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهوری ُمر قانون را اجرا کند و گفت: هر کســی را که 
صالحیت نــدارد؛ رد کنیــد؛ هیچ اتفاقــی در مملکت 
نمی افتد. ما تجربه کــرده ایم، مجلس بــه فردی عدم 

کفایت داد و آن فرد از کشور فرار کرد.
کوهکن ادامــه داد: آقای معاون اول! شــما در انتخابات 
ثبت نام کردید و ان شــا ا... تایید صالحیت می شوید اما 
باید بدانید فضای کشــور را از آرامش خارج نکنید. چرا 
می گویید در رقابت های انتخابات اعالم می کنید در چه 

شرایطی کشور را تحویل گرفتید؟
وی ادامه داد: به آن برادر هم می گویم، نگویید بانک ها  
ورشکسته اند؛ اگر مردم پول هایشان را از بانک ها بیرون 

بیاورند می دانید چه اتفاقی رخ می دهد؟
کوهکن با بیان اینکه صدا و ســیما در این ایام مرغ عزا و 
عروسی است، گفت: اگر از نامزدی برنامه ای پخش کنند، 
دولت بودجه شان را می بندد، اگر از دولت برنامه پخش 

کند نامزدها اعتراض می کنند.

حضرت آیــت ا... خامنه ای صبح دیروز در دیــدار فرماندهان 
و جمعی از یگانهــای نیروهای چهارگانه ارتش به مناســبت 
روز ارتش و نیروی زمینی با اشــاره به نقش اقتدار، توانایی ها و 
انگیزه باالی ارتش در تأمین امنیت کشور، نیروهای نظامی را 
یکی از مؤلفه های تأمین امنیت برشمردند و با تأکید بر تأثیر 
عملکرد دستگاههای اقتصادی، علمی و تحقیقاتی، و آموزشی 
و فرهنگی در جلوگیری از به نتیجه رســیدن اهداف دشمن، 
اولویت درجه یک کشور را مسائل اقتصادی دانستند و گفتند: 
اصلی ترین وظیفه مســئوالن، پیگیری سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی بویژه در بخش اشــتغال و تولید و تالش جدی برای 
حل مشکالت معیشتی مردم و همچنین ایستادگی در مقابل 

ابرقدرتها و نترسیدن از تشر آنها است.
رهبر انقالب اســالمی همچنین با اشــاره بــه انتخابات ۲۹ 
اردیبهشــت، انتخابات در نظــام جمهوری اســالمی را نماد 
مردم ساالری اسالمی و مایه عزت و افتخار و قدرت و سربلندی 
دانســتند و تأکید کردند: بایــد مردم، مســئوالن و نامزدها، 
انتخابات را قدر بدانند و زمینه یک انتخابات پرشور و شوق و با 

نشاط، سالم، با امنیت و گسترده را فراهم کنند.
آیت ا... خامنه ای در ایــن دیدار با گرامیداشــت روز ارتش و 
تجلیل از خانواده ها و همســران و فرزندان ارتشیان به عنوان 
همســنگران و همرزمان واقعی آنها، تعیین روز ارتش بوسیله 
امام )ره( را یکی از بهترین و هوشــمندانه ترین اقدامات امام 
راحل برشمردند و گفتند: این اقدام عالوه بر مستحکم کردن 
پایه های ارتش جمهوری اســالمی، موجب یأس و ناامیدی 

بسیاری از توطئه گران، در آن زمان شد.ایشان با تأکید بر اینکه 
تعیین روز ارتش از جانب امام خمینی )ره( به معنای پذیرش 
هویت ارتش با همه مختصات و شرایط آن در ابتدای پیروزی 
انقالب بود، افزودند: حفظ و تقویت ارتش، اعتقاد قلبی و عمیق 
امام)ره( بود و این تصمیم صحیح امام موجب شــد ارتش در 

همه قضایای بعد از انقالب، خوش بدرخشد.
رهبر انقالب اسالمی، ایستادگی در مقابل توطئه های درونی را 
یکی از نمونه های کارنامه درخشان ارتش برشمردند و گفتند: 
نقش آفرینی ارتش در دوران دفاع مقــدس و ارائه جلوه های 
عملی از سطوح باالی اخالق و معنویت در کنار قدرت رزمی، 

یکی دیگر از افتخارات آن است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، شــهیدان صیاد شیرازی و بابایی و 
بسیاری از شهدای ارتش را الگوهای عملی از اخالق و معنویت 
خواندند و تأکید کردند: ارتش جمهوری اســالمی امروز یک 
نیروی فکری و معنــوی و دارای انگیزه هــای پاک و مقدس 
است که این یکی از آثار مهم اقدام امام در تعیین این روز است 
و باید این ارزشها قدر دانســته و تقویت شوند.ایشان با تأکید 
بر لزوم افزایش آمادگی هــای روحی و معنوی ارتش، به نقش 
مهم نیروهای مسلح در تأمین امنیت اشاره کردند و افزودند: 
امنیت برای یک کشور بسیار مهم است و هرچه نیروهای مسلح 
مقتدرتر و پرانگیزه تر باشــند، این اقتدار حتی اگر با تحرک 

نظامی هم همراه نباشد، زمینه ساز ایجاد امنیت خواهد بود.
فرمانــده کل قوا، فرماندهــان ارتش را به تربیت انســانهایی 
که بتوانند الگو باشند توصیه و خاطرنشــان کردند: روز به روز 

باید الگوهای اخالقی همچون شهید صیاد و شهید بابایی در 
سازمان بزرگ و دارای شوکت ارتش افزایش یابد.

رهبر انقالب اســالمی با تأکید بــر اینکه نیروهای مســلح 
از مهمتریــن حصارهای تأمیــن امنیت برای مردم بشــمار 
می روند، افزودند: عــالوه بر نیروهای مســلح، مجموعه ها و 
دستگاه های اقتصادی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی و فرهنگی 
نیز اگر در جهت مقابله با اهداف دشمن و به عنوان بخش های 
تکمیل کننده یکدیگر، عمل کنند، قطعاً هماهنگ با نیروهای 
مســلح، زمینه ســاز حفظ و تقویت امنیت ملی و توســعه و 

پیشرفت کشور خواهند شد.
آیت ا... خامنه ای یکی از طراحی های اصلی دشمن را، استفاده 
از نقاط ضعف و مشــکالت اقتصادی برای ضربه زدن به ملت 
ایران، دانستند و خاطرنشان کردند: به همین علت در سال های 

اخیر شعارهای اقتصادی برگزیده و برجسته شدند.
ایشــان تقویت بنیــه اقتصادی کشــور را حســاس ترین و 
کلیدی ترین موضوع برشــمردند و گفتند: بر همین اساس بر 
اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی به عنوان یک مجموعه 
»کار و حرکت و اقــدام« بویژه بر موضوع اشــتغال و تولید و 
همچنین مســائل معیشــتی مردم و کارکنان دستگاههای 

مختلف از جمله نیروهای مسلح تأکید دارم.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تمرکز بدخواهان نظام اسالمی 
برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی به منظور ایجاد اخالل، 
خاطرنشان کردند: وقتی انگیزه  و هدف دشمن مشخص است، 
قاعدتاً باید انگیزه مســئوالن برای اجرای سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی افزایش یابــد و من همه این مســائل را که دیدگاه 
کارشناسان زبده اقتصادی است، به طور مشروح و خصوصی 

برای مسئوالن نیز بیان کرده ام.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: توقع من از مســئوالن این 
است که وقتی انگیزه دشمن را برای اســتفاده از نقاط ضعف 
اقتصادی مــی بینند، درصــدد برطرف کــردن نقاط ضعف 

اقتصادی و بستن منافذ برآیند.
ایشــان تأکید کردند: البته نظام جمهوری اســالمی و ملت 
ایران، نقــاط قوت فراوانــی دارند و علت ســربلندی ملت در 
مقابل توطئه های گوناگون، از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون 
همین نقاط قوت عجیب اســت که از لحاظ کمیت و کیفیت، 
از نقاط ضعف بیشتر هستند.رهبر انقالب اسالمی یکی از این 
نقاط قوت برجسته را روحیه شجاعت و ایستادگی ملت ایران 
در برابر تشــرها و اخم های ابرقدرتها دانستند و افزودند: یکی 
از شگردهای قدرتهای متجاوز، برای ترساندن ملتها و دولتها 
و وادار کردن آنها به تأمین منافع نامشروع خود، تشر زدن و از 

خود بزرگنمایی نشان دادن است.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: برای یک کشور بدترین حالت 
آن است که مسئوالن آن کشور، از تشر دشمن بترسند زیرا این 

کار در را برای ورود، تجاوز و تعرض او باز می کند.
ایشان خاطرنشــان کردند: در اینکه امور کشور را باید با عقل 
و تدبیر و حکمت انجام داد، هیــچ تردیدی وجود ندارد اما این 

تدبیر و حکمت باید همراه با شجاعت باشد.

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: ترســیدن و دلهره از تشر 
دشمن و تحت تأثیر اخم قدرتمندان قرار گرفتن اوِل بدبختی 

است.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: اگر کســی هم می خواهد 
بترسد، اشکالی ندارد اما از طرف ملت و به حساب مردم نترسد 

زیرا ملت ایران ایستاده است.
ایشــان با اشــاره به انواع توطئه ها از ابتدای پیروزی انقالب 
اســالمی تاکنون، خاطرنشــان کردند: اگر بنا بود جمهوری 
اســالمی و ملت ایــران از قدرتهــا بترســد و در مقابل آنها 
عقب نشینی کند، اکنون دیگر هیچ اثر و نشانی از ایران و ایرانی 
باقی نمی ماند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: دشمن اعم 
از امریکا و بزرگتر از امریــکا، در مقابل نظامی که به مردم خود 
متصل است و مردم و ملت خود را دوســت دارد و ملت نیز آن 
نظام را دوســت دارند و در مقابل دشمن مقاوم هستند، هیچ 

غلطی نمی تواند بکند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به اینکه در دشمنی قدرتهای 
زورگو بویژه امریکا، با ملت ایران هیچ تردیدی نیست افزودند: 
اینکه بگویند با فالن فرد موافق هستند و با او مالحظه خواهند 
کرد، حرف نادرستی است زیرا دشمنی آنها از زمان امام )ره( و 
بعد از امام و در زمان دولتهای گوناگون که با سالیق مختلف، بر 

سر کار بودند، همواره ادامه داشته است.
ایشان با تأکید بر اینکه باید اقتدار و ایســتادگی ملت ایران و 
تأثیرناپذیری ملت از تشــر امریکا و برخی کشورهای اروپایی 
ادامه پیــدا کند، خاطرنشــان کردند: بخش مهمــی از ادامه 
ایستادگی و نهراسیدن از دشــمن، بعهده نیروهای مسلح، و 
بخش عمده آن بر عهده اقتصادیون و مجموعه های فرهنگی، 
آموزشی، بخصوص متصدیان بخش های علمی و تحقیقاتی 
است.رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان با اشاره 
به انتخابات پیِش رو، انتخابات را از افتخارات ملت ایران و مایه 
عزت، قدرت، روسفیدی و سربلندی ملت ایران در دنیا خواندند 
و افزودند: بدخواهان به دنبال نشان دادن اسالم و معنویت در 
نقطه مقابل مردمســاالری بودند، اما جمهوری اســالمی، با 
مردمساالری اسالمی و انتخابات، غلط بودن این حرف را نشان 

داد.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای گفتند: همه ملــت در انتخابات 
احساس می کنند که کلید کارهای کشور در دست خودشان 

است و آنان هستند که عناصر اصلی کشور را معین می کنند.
ایشــان با تأکید بر اینکــه همه مــردم، نامزدهــا، دولت و 
دســت اندرکاران باید قدر انتخابات را بداننــد و آن را گرامی 
بدارند، افزودند: باید انتخاباتی گســترده، با شــور و شــوق و 
نشاط ، سالم و همراه با امنیت برگزار شود و چنین انتخابات و 

ذخیره ای، به کشور مصونیت بسیاری خواهد داد.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره بــه مطالب وسوســه انگیز 
رسانه های دشــمن و تالش خصمانه آنان برای خراب کردن 
انتخابات، خاطرنشــان کردند: ملت ایران با همین بیداری و 
 هوشیاری که همواره نشان داده اســت، در مقابل این حرکت

عمل خواهد کرد.

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان ارتش:

معیشت مردم به عهده مسئولین است

نگاه

به نقل از پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور، عبدالرضا رحمانی 
 فضلی دیروز چهارشــنبه اظهــار کرد:کمیته بررســی تخلفات 
انتخاباتی به منظور بررســی تبلیغات و فعالیت هــای انتخاباتی 

همانند دوره های قبل انتخابات در وزارت کشور تشکیل شد.
وی ادامه داد: این کمیته مخصوص بررسی تبلیغات و فعالیت های 
نامزدهای انتخابات، حامیان آنها و احزاب و گروه های سیاسی در 
رسانه های مکتوب و مجازی است.وی در پاسخ به این سوال که آیا 
تخلفی هم تاکنون گزارش شده است، تصریح کرد: بله گزارش های 
متعددی از ســوی نامزدها و ســتادهای آنها به ما رسیده است و 
همکاران هم در حال بررســی این گزارش ها هستند.وزیر کشور 
خاطرنشان کرد: اگر در بررسی ها به این نتیجه برسیم که تخلفی از 
قانون انجام شده است، به طور حتم گزارش آن را به کمیته بررسی 

تخلفات انتخاباتی در قوه قضاییه ارجاع می دهیم.

کمیته بررسی تخلفات انتخاباتی در 
وزارت کشور تشکیل شد

اخبار

اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شــورای اسالمی در نامه ای 
به رییس مجلس خواســتار پیگیری توهین شبکه والیت به موالنا 
عبدالحمید از طریق مسئولین قضائی و امنیتی شدند. در بخشی از 
نامه فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسالمی به علی الریجانی 

آمده است:
...شبکه تفرقه افکن و انگلیس مآب موســوم به »والیت« که کاری 
جز آســیب زدن به وحــدت از طریق تحقیر، توهیــن و هتاکی و 
تحریک مردم ندارد، اخیــرا در برنامه ای سراســر هتاکی یکی از 
بزرگترین علمای مورد احترام مردم شیعه و اهل سنت کشور محور 
اعتدال گرایی و خیرخواهی جناب شیخ االسالم موالنا عبدالحمید 
)حفظه ا...( را مورد تاخت و تاز قرار داده و هرچه را اربابان انگلیسی و 
صهیونیست مجریان برنامه تلویزیون والیت دیکته نموده بودند بیان 
و قلب میلیون ها اهل سنت ایرانی و میلیون ها شیعه حامی اعتدال و 

دوستی و همدلی در ایران را جریحه دار کردند.
...لذا خواهشــمندیم به عنوان رئیس قوه مقننه از طریق مقامات 
مسئول قضائی و امنیتی برخورد مناسب با این شبکه تفرقه افکن 
انگلیسی انجام شده تا آرامش و همدلی و همراهی ملت کهن ایران 
بیش از این توســط این متعصبان و جاهالن مزدور تحت تاثیر قرار 

نگیرد. «

اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس 
به الریجانی نامه نوشتند

کافه سیاست
وزیر خارجه آمریکا بــه کنگره اطالع داد که ایران بــه تعهدات خود در 
چارچوب توافق هســته ای عمل می کند و این دولــت لغو تحریم ها را 

تمدید کرده است.
پایگاه اینترنتی ای بی سی نیوز نوشت: رکس تیلرسون وزیر امور خارجه 
آمریکا در نامــه ای به پل رایان رئیس کنگره اعالم کرد دولت بررســی 
کامل توافق هسته ای را آغاز کرده اســت تا مشخص کند که آیا تمدید 

معافیت ایران از تحریم، بر اساس منافع ملی آمریکا خواهد بود یا خیر.
تیلرسون در این نامه تاکید کرد ایران همچنان یکی از دولت های پیشرو 
در حمایت از تروریسم است و ترامپ با در نظر گرفتن این موضوع دستور 

بررسی را صادر کرده است.
تایید پایبندی ایران به تعهدات هســته ای باید هــر ۹0 روز یک بار به 
کنگره ارسال شود و این نخستین بار است که دولت ترامپ این تاییدیه را 

به کنگره ارسال می کند.

ایسنا: به نوشته نشریه ورلدپرس، با توجه به رویکرد ملی گرایانه دولت 
ترامپ مبنی بر شــعار »اول آمریکا« ، هژمونی جهانــی یک گام رو به 
عقب برداشــته اســت. در نتیجه نظام بین الملل در حال تغییر جهت 
به ســمت ابرقدرت های چند قطبی منطقه ای اســت. ایاالت متحده 
در آمریکا رهبری می کند، چین در آسیای شــرقی، روسیه در شمال 
آســیا، و ترکیبی از آلمان و فرانســه و انگلیس در اروپا.اما چه کسی در 
خاورمیانه فرماندهی می کند؟ در حال حاضر، ایران در یک جنگ قدرت 
با ترکیه و عربســتان برای به دســت آوردن راس این جایگاه قرار دارد. 
ایران به ویژه پس از برجام که در ژوییــه ۲0۱۵ میان ایران و گروه ۵+۱ 
حاصل شد، توجه قدرت های جهانی را به خود جلب کرده است. ایران 
می گوید که یکی از متنوع ترین و پیشرفته ترین اقتصادها را در منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا )موسوم به MENA( دارد. این کشور به عالوه، 

سرمایه گذاری و پیشرفت های قابل توجهی در علوم و تکنولوژی دارد.

گزارش وزیر خارجه آمریکا به کنگره:

ایران به تعهدات هسته ای 
خود پایبند بوده است

نشریه ورلدپرس:

ایران به یک ابر قدرت منطقه ای 
تبدیل می شود

ترسیدن و دلهره
 از تشر دشمن و 

تحت تأثیر
 اخم قدرتمندان 

قرار گرفتن
 اوِل بدبختی

 است

آیین گرامیداشت روز ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در پکن

عکس روز

صحت نــدارد. این اولین واکنش ســخنگوی 
شــورای نگهبان به شــایعاتی بود که درباره 
تاییدصالحیت شدگان و ردصالحیت شده های دوازدهمین انتخابات 
ریاســت جمهوری مشاهده شــد. عباســعلی کدخدایی با رد تمامی 
گمانه زنی های فضای مجازی دربــاره تاییدصالحیت ها گفت که این 
موضوع قویا تکذیب می شود و چنین فهرستی وجود ندارد. دو روز بعد، 
هنگامی که شایعات قوت گرفت و شنیده هایی مبنی بر ردصالحیت 
»محمود احمدی نژاد«شنیده شد، آقای سخنگو ناچار شد دوباره ضمن 
تکذیب اعالم کند که هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. آن طور 
که کدخدایی گفته، روز گذشته قرار بود اولین جلسه عمومی شورای 
نگهبان برای بررسی تاییدصالحیت نامزدها برگزار شود و طبق اعالم 
سخنگو امروز نیز اولین اعالم نظر در این باره صورت بگیرد. شبکه های 
مجازی اما از چندروز قبل، اقدام به بررسی و تحلیل و گمانه زنی در این 
باره کردند و قوی ترین گمانه در این زمینه هم ردصالحیت احمدی نژاد 
بود که با آخرین توئیت عبدالرضــا داوری-از نزدیکان رییس جمهور 
ســابق- قوت گرفت. داوری در این توئیت نوشــت : »نه تنها در رقابت 
کاذب بنی امیه و بنی عباس شرکت نمی کنیم بلکه آن را برهم می زنیم« 
در متن پیامی که درباره ردصالحیت احمدی نژاد منتشــر شد، آمده 
بود که تنها آیت ا... شــاهرودی به وی رای مثبت داده است. با این حال 
کدخدایی گفته که تاکنون جلسه ای در این باره تشکیل نشده است. 
روز گذشــته اما خبر دیگری به نقل از سایت »جماران« در شبکه های 
مجازی منتشر شــد مبنی بر اینکه »احمدی نژاد به حکم قوه قضاییه 
ممنوع التصویر شده است.« همزمان حسینی روزنامه نگار اصالح طلب 
نیز در توئیتر خود نوشت: ممکن است احمدی نژاد ممنوع الخروج هم 
شده باشــد و این به معنای پایان ســفرهای خارجی اوست.« هرچند 
کمی بعد، سایت جماران نوشــت که این خبر صحت ندارد و پایگاهی 
که به نام جماران چنین خبری را اعالم کرده، مجعول اســت اما جدا از 
صحت و سقم تمامی این شــایعات، باید پرسید مگر احمدی نژاد سفر 
خارجی هم می رفته؟ مردم رییس جمهور سابق را بیشتر با سفرهای 
استانی اش در حافظه دارند و البته با رفتارهای غیرقابل پیش بینی که 
آخرین مورد آن را هنگام ثبت نام در ماراتن انتخابات ریاست جمهوری 
زدیم؛ رفتاری که به تعبیر سیاســیون »انتحار سیاسی« و »پایان عمر 
سیاسی محمود احمدی نژاد« بود. اگر شایعات صحت داشته باشد،  باید 
باور کرد احمدی نژاد با »نافرمانی« خود را از »معجزه هزاره ســوم« به 
مردی تبدیل کرد که مقابل همه می ایستد حتی در برابر رهبری که او را 

ناصحانه و برادرانه نصیحت کرده بود ... 

احمدی نژاد ممنوع التصویر شد؟

پایان یک معجزه!

آیین گرامیداشــت روز ارتش جمهوری اســالمی ایران با حضور 
مقامات و افســران ارشد نظامی چین و وابســتگان نظامی دیگر 

کشورها، در پکن پایتخت چین برگزار شد.

سما مطیعی 
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تسنیم : استاندار اصفهان با اشــاره به انتقادات صورت 
گرفته درباره برداشت فوالد مبارکه از زاینده رود گفت: 
فوالد مبارکه برداشت جدیدی از زاینده رود نمی کند و 
تنها موضوع، تغییر و اصالح سیستم برداشت آب فوالد 
است. زرگرپور با اشــاره به بحث های مطرح شده درباره 
نحوه برداشــت آب فوالد مبارکه و انتقاداتی که از سوی 
کشاورزان به این موضوع مطرح شده، گفت: فوالد مبارکه 
پیش از این نوعی سیستم برداشت آب داشت و در این 
زمینه به شرکت اجازه داده شد که این سیستم را اصالح 
کند اما من اعالم کرده بودم فعــاًل اقدامی در این زمینه 
صورت نگیرد تا شــرایط را بررســی کنیم. وی تصریح 
کرد: این اتفاق تنها نوعی اصالح سیســتم برداشت آب 
از رودخانه بوده و همچون برداشــت های جدید صورت 
گرفته در باالدست نیست. به همین دلیل اطالع رسانی 
الزم در این زمینه به انجمن های کشاورزان شهرستان 

اصفهان صورت گرفت و آنها در این زمینه قانع شدند.

کافه اقتصاد

رییس اداره روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی گفت: تهیه و 
توزیع حدود پنج هزار و 570 تن پرتقال و یک هزار و 500 تن سیب 
درختی با نرخ دولتی که از روزهای پایانی ســال 95 جهت رفاه حال 

عموم مردم آغاز شد، همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایســنا و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان، سید محمد موســوی در ارتباط با نحوه توزیع میوه 
جهت تنظیم بازار اظهار کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
با انجام اقداماتــی هم چون خرید محصوالت از کشــاورزان، ذخیره 
و انبارداری، ســردخانه داری، حمل  و  نقل و عرضــه محصوالت به 
مصرف کنندگان نهایی از طریق شبکه ای گسترده به نام تعاونی ها و 
تشکل های بخش کشاورزی، برای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی 
تالش می کند، تــا از این طریق رضایت هــر دو طیف تولیدکننده و 
مصرف  کننده حاصل شود. وی افزود: هدف از اجرای این طرح تنظیم 
بازار میوه ایام نوروز با کوتاه کردن دست سودجویان از بازار میوه شب 
عید و تهیه و توزیع میوه )سیب و پرتقال( از طریق شبکه تعاونی ها، 
تشکل ها و اتحادیه های روستایی و کشــاورزی، شرکت های تعاونی 
مصرف کارکنان دولت، بازارچه های کوثر، اصناف و اشخاص حقیقی 

است.
موسوی اضافه کرد: از طریق کارگروه تنظیم بازار در ابتدا مکان های 
مورد نیاز عرضه میوه در سطح اســتان و شهرستان ها پیش بینی و 
سپس بر اساس برنامه ابالغی، میزان محصول مورد نیاز تامین و پس 

از سورت و بسته  بندی مناسب درون انبارهای سرد ذخیره شد.
وی ادامه داد: در همین راســتا نیــز تا کنون پنج هــزار و 570 تن 
پرتقــال و یک هــزار و 500 تن ســیب درختی ســمیرم در قالب 
طرح توزیع میوه با نــرخ دولتی )پرتقال با قیمت ســه هزار و 900 
تومان و ســیب درختی با قیمت ســه هــزار و 500 تومــان( تهیه 
و از 23 اســفندماه بــا صدور حواله بــه فروشــندگان دارای مجوز 
در 220 مرکــز در تمام شهرســتان های اســتان و بــا 15 درصد 
 پایین تــر از قیمت خرده  فروشــی بــازار توزیع شــده و همچنان

نیز ادامه دارد.

رییس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

توزیع  پرتقال و سیب با نرخ دولتی 
ادامه دارد

با مسئوالن

بازار

 قیمت انواع
تبلت ایسوس در بازار 

پانزدهمین نمایشــگاه ملی دام ، طیــور، دامپزشــکی و ژنتیک با حضور 
142شرکت کننده از استان های اصفهان، تهران، یزد، مرکزی، گلستان، 
خراسان رضوی، لرستان، البرز و مازندران بر پا شد. در این نمایشگاه شش 
شرکت از کشــور آلمان در زمینه تولید دســتگاه های بسته بندی علوفه، 
تولید پالک های شناسایی دام، صادرات و واردات دام زنده، تولید خوراک 
دام و عرضه تجهیزات نگهداری دام و یک شرکت از کشور ترکیه در زمینه 
تولید واکسن و سرم های دامپزشــکی محصوالت و تکنولوژی های خود 
را ارائه کرده اند. قرار گرفتن شــرکت های فعال در زمینه ژنتیک و اصالح 
نژاد در سالنی به صورت مستقل، افزایش حضور مشارکت کنندگان بخش 
 تجهیزات، حضور برندهایــی در زمینه کفپوش دامداری ها و روشــنایی 
سالن های مرغداری،برگزاری9همایش تخصصی همزمان با نمایشگاه با 
حضور اساتیدی از کشورهای ایران، اتریش و آلمان از ویژگی های نمایشگاه 

امسال است.

محمد کشتکار معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با بیان 
اینکه علت پخش ناگهانی این بیماری در استان نبود اطالع کافی از این 
بیماری و عدم اطالع رســانی کافی بود، افزود: این بیماری در سال های 
گذشته استان های قم و مرکزی را درگیر کرده بود، اما با اطالعات خوبی 
که در اختیار مراکز قرار داده بودیم این بیمــاری به اصفهان نفوذ نکرد، 
اما انتقاالت مکانیکی و ارتباطی برخی تولید کنندگان در ســال گذشته 
موجب شد این بیماری به طور ناگهانی وارد شهرهای مرکزی استان شود. 
کشتکار با بیان اینکه 260 هزار و 758 قطعه طیور روستایی و 2.5 میلیون 
قطعه طیور صنعتی در استان اصفهان معدوم شده است، اضافه کرد: این 
میزان حدود یک درصد از طیور بومی و صنعتی اصفهان را شامل می شود. 
همچنین در این زمینه 570 تن تخم مرغ که خســارت وارده آن چیزی 
حدود دو میلیارد و 600 میلیون تومان و خسارت وارده به 26 هزار و 758 

قطعه طیور بومی، 856 میلیون تومان بود که همگی پرداخت شده است.

آغاز به کار نمایشگاه دام، 
طیور، دامپزشکی و ژنتیک

خسارت واحدهای درگیر 
آنفلوآنزا پرداخت شده است

نرخ افزایش حقوق بازنشستگان 
اعالم شد

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان گفت: سالیانه یک میلیون و 450 هزار تن مواد 
پروتئینی در اصفهان تولید می شود و این موضوع سبب 
شده است که اســتان اصفهان یکی از استان های پیشرو 

در تولیدات مواد پروتئینی در کشور باشد.
امیر حسین افیونی شــامگاه سه شنبه در حاشیه برپایی 
نمایشــگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشــکی 
و اصالح نــژاد دام در جمــع خبرنگاران با بیــان اینکه 
استان اصفهان یکی از استان های پیشــرو در تولیدات 
مواد پروتئینی است، اظهار داشــت: در استان اصفهان 
ســالیانه یک میلیون و 450 هزار تن مواد پروتئینی از 
جمله شیر، گوشــت قرمز و ســفید، تخم مرغ و بوقلون 
تولید می شــود که این بیشــترین میزان در میان دیگر 

استان های کشور است.
وی با بیان اینکه توســعه کمی خوبی در چندین ســال 
اخیر در کشور رخ داده است، افزود: در راستای سیاست 
وزارت جهاد کشــاورزی و ســازمان جهاد کشورزی از 
این پس بر مبنای توســعه کیفی و افزایــش بهره وری 
در واحدها رخ می دهد که با افزایــش بهره وری، باید به 

میزان افزایش تولیدات از نظر کمی و کیفی بپردازیم.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشــاورزی اســتان 

اصفهان به پیشرفت رخ داده در صنعت دام و طیور اشاره 
و تصریح کرد: این پیشــرفت مرهون دانش های فنی و 
تحقیقات بهره برداران بوده اســت، علــی رغم اینکه در 
چند سال اخیر دچار خشکســالی، کمی نزوالت جوی 
و یا ســوء مدیریت در عرضه آب برای بخش کشاورزی 
بودیم خوشــبختانه نه تنهــا تولیــدات در بخش مواد 
پروتئینی کاهش پیدا نکرده اســت بلکــه افزایش روز 

افزون داشته است.
وی ادامه داد: در چند ســال گذشــته شــاهد واردات 
محصوالت از کشــورهای دیگر بودیــم، همچنین مرغ 
برزیلی و واردات شیر خشــک به وفور مشاهده می شد 
اما در حال حاضر تمامی معادالت برعکس شــده است 
و شــاهد صادرات شــیر خشــک با کیفیت مطلوب به 

کشورهای دیگر هستیم.
افیونی بیان کرد: تا 4 ســال گذشته سالیانه بالغ بر 150 
هزار تن گوشت مرغ به کشــور وارد می شد این در حالی 
اســت که اکنون ســالیانه 100 هزار تن گوشت مرغ به 

کشورهای دیگر صادر می شود.
وی خاطرنشــان کرد: همچنین شــاهد واردات گوشت 
قرمز در کشــور هســتیم اما باید گفت مطابق با همین 

میزان دام زنده به کشورهای دیگر صادر می شود.

ایمنا: حجت اله غالمي مدیرکل راه وشهرســازي استان 
اصفهان درخصوص پروژه آزاد راهي اصفهان به شــیراز، 
اظهار داشــت: پروژه آزاد راه اصفهان - شــیراز از ســه 
راهي مبارکه تا پل ایزدخواســت به طول 120 کیلومتر 
وبا اعتباربرآورد شــده به میزان 900 میلیــارد تومان 
 و با مشــارکت 70 درصــدي بخش خصوصــي احداث
خواهد شد. وي با اشاره به مراحل احداث پروژه آزاد راه 
شــرق اصفهان که از آزاد راه نطنز آغاز و به ســه راهي 
مبارکه ختم مي شود، بیان داشت: این پروژه بطول 93 
کیلومتر در ســه قطعه در حال ســاخت است که قطعه 
1 و 2 آن با مشــارکت بخش خصوصي و با قرارداد 330 
میلیارد تومان در حال اجراســت و قطعه سوم نیز تا سه 
 راهي مبارکه تا پایان فروردین مــاه عملیات اجرایي آن

شروع مي شود.
مدیرکل راه وشهرسازي اســتان اصفهان با بیان اینکه 
احداث پروژه آزاد راه شــرق اصفهان که از کریدورهاي 
شمال به جنوب کشور محسوب مي شــود، تاکید کرد: 
پــروژه آزاد راهي اصفهان به شــیراز در حوزه اســتان 
اصفهان آغاز خواهد شــد کــه این پروژه از ســه راهي 
مبارکه تا پل ایزدخواســت و در حوزه استان اصفهان به 

طول 120 کیلومتر احداث خواهد شد.

وي در تکمیل توضیحات خود، بیان داشت: براي احداث 
این پروژه دو گزینه بررسي شده که یکي ارتقاي وضعیت 
موجود وتعریض بزرگراه موجود بــوده و دیگري ایجاد 
محور جدید در راســتاي راه آهن بوده که با اتفاق نظر بر 
روي گزینه دوم و با شــرط ایجاد دسترسي به شهرضا و 
با برآورد 900 میلیارد تومان و با ســرمایه گذاري بخش 
خصوصــي  این پروژه آغــاز خواهد شــد. غالمی اظهار 
داشــت: در حوزه اســتان فارس این پــروژه حدود 35 
درصد پیشرفت داشته که در اســتان اصفهان نیز با اخذ 
مصوبه دولت و با مشارکت بخش خصوصي امید است از 

شهریور ماه جاري عملیات اجرایي آن آغاز شود.
مدیرکل راه وشهرســازي اســتان اصفهان از مهمترین 
موارد نیاز به احــداث ایــن آزاد راه را کاهش تصادفات 
منجر به فوت، کاهــش حجم ترافیک شــهر اصفهان، 
کاهش آالینده هاي محیطي، کاهش مصرف ســوخت 
وانرژي و کاهش زمان ســفرعنوان کرد و گفت: با فعال 
شدن پروژه آزاد راهي شــمال به جنوب کشور نزدیک 
بــه 2000 میلیــارد تومان اعتبــار با ســرمایه گذاري 
بخــش خصوصي و مشــارکت 30 درصــدي دولت در 
 یکــي از کریدورهــاي مهم شــمال به جنوب کشــور

رقم مي خورد.

معاون جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:

تولید سالیانه بیش از یک میلیون تن مواد پروتئینی در اصفهان
مدیرکل راه وشهرسازي استان اصفهان گفت:

آزادراه اصفهان- شیراز نیازمند 900 میلیارد تومان اعتبار است

راه و شهر سازیجهاد کشاورزی

به گزارش ایمنا مجتبی مالاحمدی در نخستین جلسه کمیسیون 
صنایع اتــاق بازرگانی اصفهان در ســال جدید، اظهار داشــت: 
واحدهای صنعتی بــا دو موضوع مســایل درون بنگاهی و برون 
بنگاهی روبرو هستند که این کمیســیون تالش می کند در سال 

جدید  هر دو بخش را موردبررسی و مطالعه قرار دهد
.وی تولید باکیفیت را عامل موفقیت  واحدهای تولیدی در جذب 
مشتریان داخلی و خارجی دانست و گفت: در شرایط سخت تولید 
کنونی برخی از واحدهای تولیدی به کشورهای اروپایی صادرات 
دارند زیرا در تولید خود از ماشــین آالت به روز و مدیرت بهره وری 
برخوردارند.نایب رییس کمسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان 

خواستار آسیب شناســی رفتار بانک های خصوصی با واحدهای 
تولیدی شــد و گفت: دریافت بیشــترین بهره بانکی و پرداخت 
بیشترین سود سپرده باعث شده که نظم اقتصادی کشور از سوی 
این بانک ها مختل شود.وی اضافه کرد: هرروز شاهد نصب تابلوی 
یک بانک جدید خصوصی هســتیم که رقابت در پرداخت ســود 
بانکی را ناعادالنه پیش می ببرند.مالاحمدی تاکید کرد: بسیاری 
از واحدهای تولیدی به دلیل باال بودن بهره بانکی به ورشکستگی 
دچار شدند.دیگر عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در 
این جلسه، گفت: در صنعت خودرو قطعه سازی بیشترین فرصت 
اشتغال زایی را فراهم می کند و توجه به این بخش می تواند بخشی 

از مساله بیکاری جامعه را برطرف کند .بهروز حق پناه اضافه کرد: 
در سال 95، گردش مالی خودرو کشــور61 هزار میلیارد تومان 
بوده است که 31 میلیارد مربوط به دو خودروساز اول کشور و 10 
هزار میلیارد تومان به خودرو وارداتــی و مابقی مربوط به  بخش 

قطعه سازی بوده است.
  مهدی مسایلی مسئول کمیته پیمانکاری کمیسیون با انتقاد از 
نگاه دولتی به موضوع اقتصاد و اجرایی نشدن خواسته های بخش 
خصوصی، اظهار داشــت: بسیاری از مشــکالت بخش خصوصی 
واقعی ناشــی از رقابت و برخی ناآگاهی ها از قوانین یا کارفرمایان 

دولتی خود حاصل می شود.

محمدرضا یراقی اصفهانی ، ورود اقالم چینی به بازارهای 
داخلی را ســد راه توســعه و حضور تولیــدات ایرانی در 
بازارهای جهانی دانســت و اظهار داشــت: لوســترهای 
چینی ظاهری زیبا برای معماری ایرانــی ندارند و عالوه 
بر آن از لحاظ مواد اولیه نیز اســتانداردهای الزم در آنها 
رعایت نشده اســت. وی با بیان اینکه واردات لوسترهای 
چینی بزرگترین ضربه را به تولیدکننــدگان داخل وارد 
کرده است، افزود: لوســترهای چینی از کیفیت پایین در 
به  کارگیری مواد اولیه در ساخت بهره مند هستند، اما به 
دلیل قیمت پایین رقیب لوســتر ایرانی شده است.رییس 

اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوســتر و بلور اصفهان بیان 
کرد: شرایط اقتصادی و واردات بی رویه کاالهای چینی به 
مرحله ای رســیده که وضعیت تولید و فروش لوستر شهر 

اصفهان دچار چالش های جدی شده است.
وی با بیــان اینکه وضعیت فروش لوســتر در ســال 95 
نامطلوب بود، گفت: در سالی که گذشت فشار بسیاری بر 

فروشندگان و تولیدکنندگان صنایع لوستر اصفهان بود.
یراقی پیرامون اینکه بــا کاهش قدرت خرید مردم و رکود 
حاکم بر بازار روبه رو هستیم، اظهار داشــت: بازار لوستر 
اصفهان با واردات بی رویه لوســترهای چینی، هیچ گونه 

خریداری نــدارد. وی ادامــه داد: با شــرایط اقتصادی و 
کاهش قدرت خرید مردم امسال در آستانه شب عید بازار 
لوســتر اصفهان راکد بود و فقط برخی فروشندگان برای 
رفع امورات و کسب معیشــت زندگی اجناس خود را زیر 

قیمت ساخت فروخته اند.
واردات کاالهای چینی، تیشــه بر ریشه واحدهای 

تولیدی داخل
رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوستر و بلور اصفهان 
با ابراز نگرانــی از وضعیت موجود کارگاه هــای تولیدی 
این صنــف در اصفهان، بیان کــرد: 110 واحد تولیدی و 
فروشگاه لوستر در اصفهان است که اکنون 30 درصد این 
واحدها تعطیل شده اند و تولیدکنندگان آن بیکار هستند.

وی واردات لوســترهای چینــی را یکــی از دالیل اصلی 
تعطیلــی واحدهای تولیدی لوســتر اصفهان دانســت و 
افزود: واردات این کاالهای بی کیفیت ضربه ســنگینی به 
کارگاه ها و فروشندگان اصفهان وارد کرده است.یراقی با 
بیان اینکه متاســفانه چین، گوی رقابت صادرات لوستر 
را از ایران گرفته اســت، گفت: اکنون افرادی بی تجربه با 
عدم حرفه و سابقه در کار لوســتر وارد شده اند و با واردات 
کاالهای چینی، تیشه بر ریشه واحدهای تولیدی داخلی 
زده اند. وی پیرامــون صادرات لوســتر از اصفهان، افزود: 
اصفهان به طور مستقیم صادرات لوستر را انجام نمی دهد 
و با ارســال تولیدات خود به شرکت های فعال این صنعت 
که در امر بســته بندی و بازاریابی در تهران موفق هستند 
نســبت به صادرات تولیدات غیر مستقیم اقدام می کنند.

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوستر و بلور اصفهان 
تصریح کــرد: در ابتدای ســال جاری فروش لوســتر در 
شهر اصفهان بســیار کمرنگ شــد و فقط تعداد انگشت 
شــماری از واحدهای تولیــدی و فروشــندگان به دلیل 
 موقعیت محل و بزرگــی مغازه اقدام بــه خرید و فروش

 کرده اند.
وی افزایش قیمت حامل های انــرژی را یکی از مهمترین 
مشکالت صنعت لوستر دانست و افزود: آبکاری و پرداخت 
کاری لوســتر نیازمند انرژی باالیی اســت و هزینه های 
اجاره برخی واحدهای تولیدی و دســتمزد کارگران فشار 

بسیاری بر این واحدها وارد کرده است.

وزیر رفاه گفت: افزایش حقوق بازنشســتگان کشــوری از 
فروردین ماه و بازنشستگان تأمین اجتماعی از اردیبهشت 
ماه اعمال می شــود. علی ربیعی افزایــش حداقل حقوق 
مســتمری بگیران و بازنشســتگان تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی را امســال 14.5 درصد اعالم کرد و گفت: 
برای اینکه دستمزدها ترمیم شــود، برنامه ریزی می کنیم 

تا برای حداقل بگیرها تصمیم خوبی اتخاذ شود. وی ادامه 
داد: برای بازنشستگان کشوری و لشگری 34 هزار میلیارد 
ریال) 3400 میلیارد تومان ( تامین اعتبار شــده اســت. 
وزیر رفاه افزود: حقوق بازنشســتگان کشوری که کمتر از 
21 میلیون ریال) 2.1 میلیون تومــان( دریافتی دارند، به 
شکل پلکانی افزایش می یابد. حداقل حقوق یک بازنشسته 
کشوری که با 30 روز بازنشسته شده اســت کمتر از  یک 
میلیون و 150 هزار تومان نیست که این رقم نسبت به سال 
گذشته قابل توجه اســت. ربیعی ادامه داد: افزایش حقوق 
بازنشستگان کشــوری که باالی 21 میلیون ریال دریافتی 

دارند 10 درصد اســت. وی ادامه داد : با برنامه ریزی انجام 
شده حداقل مستمری بازنشســتگان و مستمری بگیران 
تحت پوشش تامین اجتماعی 14.5 درصد برای سال جاری 
به طور قطعی افزایــش می یابد. وزیر رفاه افــزود: افزایش 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با دریافتی باال کمتر از 
12 درصد نیست. ربیعی گفت: افزایش حقوق بازنشستگان 
کشوری از فروردین ماه و بازنشســتگان تامین اجتماعی 
از اردیبهشت ماه اعمال می شــود. در صورت تامین مالی 
امکان اعمال افزایــش حقوق برای بازنشســتگان تامین 

اجتماعی از فروردین ماه نیز وجود دارد.

110 واحد تولیدی 
و فروشگاه لوستر 
در اصفهان است 

که اکنون 30 
درصد این واحدها 

تعطیل شده اند و 
تولیدکنندگان آن 

بیکار هستند

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوستر و بلور اصفهان می گوید: 30 درصد 
واحدهای تولیدی لوستر شهر تعطیل شده اند

اینجا چراغی روشن نیست!

رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان لوستر و بلور اصفهان گفت: با واردات بی رویه لوسترهای چینی، اکنون 30 درصد 
واحدهای تولیدی لوستر در اصفهان تعطیل شده اند و تولیدکنندگان آن بیکار هستند.

نایب رییس کمیسیون صنایع 

اتاق بازرگانی اصفهان:

بهره های باالی 
بانکی نظم اقتصاد 
را مختل کرده 
است

پیشنهاد سردبیر:
فوالد مبارکه برداشت آب جدیدی  ندارد

استاندار اصفهان؛

فوالد مبارکه برداشت آب 
جدیدی  ندارد

MeMO Pad 16Gb - ایسوس
ME181C - 8inche

 400,000
تومان

405,000
تومان

ZenPad Z370CG - ایسوس
16Gb 7.0inch

 540,000
تومان

700,000
تومان

ZenPad 4G Z380KL - ایسوس
16Gb 8.0inch

 640,000
تومان

680,000
تومان

Z300CNL - ایسوس
32Gb 10inch

 860,000
تومان

960,000
تومان

ایســنا :کارگاه آموزشــی بین المللی کارآفرینی مبتنی 
بر فناوری برای کشــورهای در حال توسعه توسط مرکز 
منطقه ای توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 
یونســکو )آیریس( در اصفهان برگزار خواهد شــد.این 
کارگاه آموزشــی همزمان با سیزدهمین جشنواره ملی 
فن آفرینی شیخ بهایی، با همکاری بنیاد علمی سازمان 
همکاری های اقتصــادی )ECOSF(، مرکز بین  المللی 
علم، فناوری و نوآوری همکاری هــای جنوب-جنوب، 
تحت حمایــت یونســکو )ISTIC( و شــهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان برگــزار خواهد شــد و در آن 30 
شرکت کننده خارجی حضور خواهند داشت.آشنایی با 
اصول و تجارب مربوط به کارآفرینی، تعیین فرصت های 
کســب و کار، فعالیت های اصلی برای سرمایه گذاری در 
حوزه فنــاوری و محرک های اصلی برای شــرکت های 
نوپا از جملــه مهمترین موضوعات مــورد بحث در این 
کارگاه آموزشی بین المللی اســت.این کارگاه آموزشی 
بین  المللی در روزهای 5 تا 8 اردیبهشت ماه سال جاری 
در مهمانســرای عباســی اصفهان برگزار خواهد شد و 
عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به 

آدرس www.unesco-iris.com مراجعه کنند.

همزمان با جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

کارگاه آموزشی بین المللی 
کارآفرینی برگزار می شود
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مفاد آرا )نوبت اول(
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهــان تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز 
گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1.رای شماره 1886-1395/01/31 هیأت ســوم  آقاي سیدعباس حسینی به 
شناســنامه شــماره 1346 کدملي 1290478813 صادره خمینی شهر فرزند 
سیدجواد نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 193.33 مترمربع 
از پالک شــماره3261فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سیدرضا حســینی که به نامش در جریان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رسمی علی محمدشریفی
17.رای شــماره 21100-1395/08/06 هیــأت ســوم آقــای محمد حســن 
محمدشریفی به شناسنامه شماره 9084 کدملي 1283200163  صادره اصفهان 
فرزند علی           نســبت به 18 حبه به استثناء بهای ثمنیه اعیانی از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت  311.88 مترمربع از پالک شماره 527 فرعی از18 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

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

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

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

ساختمان به مساحت  311.88 مترمربع از پالک شماره 527 فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی علی 

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

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

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

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

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

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

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

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

ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 145.20 مترمربع پالک شماره312 فرعي 
از12 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اصفهان ازمالک رسمی حیدر علی فکری
43.رای شماره 28161-1395/10/26 هیأت ســوم آقاي مهدی کبیری رنانی 

به شناسنامه شماره 9649 کدملي 1283205815 صادره اصفهان فرزند کریم 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 301.50 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3578 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که 

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

مشاع از 72 حبه ششدانگ است
45.رای شــماره 27678-1395/10/18 هیأت ســوم  آقای مهــدی باقری    به 
شناسنامه شماره 429  کدملي 1290340145   صادره اصفهان   فرزند محمدعلی   
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  243.50  مترمربع از پالک شماره  3231 
فرعی از  18 اصلــی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  فوق از مورد ثبت صفحه  147 دفتر 1002  امالک
46.رای شماره 29457-1395/11/07 هیأت دوم آقاي صفر علي غریب عاشق 
آبادي به شناسنامه شــماره 62 کدملي 1290118280 صادره اصفهان فرزند 
حسن در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   390   مترمربع پالک شماره    
65  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ثبت صفحه 421 دفتر 444 امالک

66.رای شــماره 30734-1395/11/24 هیأت اول آقاي قــدرت اله زارعي به 
شناسنامه شماره 7 کدملي 1291253191 صادره اصفهان  فرزند رضا نسبت 
به  چهار  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان تجاری باستثناء بهای ثمنیه 
اعیانی  به مســاحت 84.81 مترمربع پالک شماره 400  فرعی از18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت علیرضا بهرامیان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رسمی رضا کاظمی درص268 الی 271 دفتر 54
ادامه در صفحه 5 
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ادامه از صفحه 4 
88.رای شــماره 31064-1395/11/28 هیأت چهارم آقای مجتبی شریفی  به 
شناسنامه شماره 129 كدملي 6219890779  صادره فریدن  فرزند رضاعلی  
ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت 179 مترمربع از پالك شماره فرعی از 31 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

964 امالك
110.رای شماره 30379-1395/11/19 هیأت سوم خانم بتول نصرآزادانی به 

شناسنامه شماره 951 كدملي 1282926578 صادره اصفهان فرزند رجبعلی 
یک و نیم دانگ ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت  303.72 مترمربع از پالك 
شــماره     37 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

158     فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رسمی فوق  ثبت صفحه 56 و 59  دفتر 718  امالك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ملک غرب اصفهان  از مالکیت علی حیدری
148.رای شماره 30546-1395/11/23 هیأت دوم خانم زینب قنبري تركماني 
به شناسنامه شماره 81 كدملي 5459756928 صادره تركمانچاي فرزند محمد 
در 2 دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   170   مترمربع 
پالك شماره   2769   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 

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

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

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

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

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

اصفهان از مالکیت فاطمه لری كفشرانی

154.رای شــماره 33522-1395/12/22 هیأت اول خانم شهین قرباني رناني 
به شناسنامه شماره 375 كدملي 1290271631 صادره اصفهان فرزند مانده 
علي در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 112.50 مترمربع پالك شماره 3801 
فرعی از 18 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
مورد ثبت صفحات 588 و 585 دفتــر 471 امالك بنام متقاضی و مقدار 35 متر 
مربع از مورد تقاضا از مالکیت اشــرف محمد زمانی صفحه 191 دفتر 1049 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ازمالک رسمی یداله نادری درباغشاهی
173.رای شماره 32461-1395/12/12 هیأت سوم آقای محمدحسن عالم به 
شناسنامه شــماره 636  كدملي 1285506219  صادره اصفهان  فرزند احمد  
ششدانگ یک باب مغازه تجاری  به مساحت  40 مترمربع از پالك شماره فرعی 
از 68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی سید كریم مهری دهنوی
آرای اصالحی

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

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

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

1396، تاریــخ انتشــار نوبــت  /01 /31 تاریــخ انتشــار نوبــت اول 
1396 حیــدری رئیــس منطقــه ثبــت اســناد وامــالك /02  دوم  16/
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پیشنهاد سر دبیر: 
رقابت حساس اصفهانی ها برای کسب سهمیه

در اتفاقــی جالــب، پرتماشــاگرترین 
بازی فوتبــال بانوان آســیا و جهان 
با قضــاوت کمــک داور محجبه 
ایرانــی در پیونگ یانــگ انجام 
شد. رقابت های گروه B مقدماتی 
بانوان آســیا در حالی به صورت 
گروهی در پیونــگ یانگ پایتخت 
کره شــمالی برگزار می شــود که در 
بین داوران حاضر در ایــن گروه یک کمک 
داور محجبه ایرانی نیز دیده می شود که در اتفاقی جالب به عنوان 
کمک داور دوم حساس ترین و در عین حال پرتماشاگرترین فوتبال 
بانوان آسیا و جهان به میدان رفت.سمانه محسنی کیاسری، کمک 
 داور 35 ساله ایرانی در بازی حســاس فوتبال بانوان کره شمالی و 
کره جنوبی به عنوان کمــک داور دوم به میــدان رفت و به خوبی 
توانست از عهده وظایفش در این بازی بربیاید. جدالی که نزدیک به 
42500 نفر را به ورزشگاه کیم ایل سونگ پیونگ یانگ کشانده بود 

و در نهایت با تساوی 1-1 به پایان رسید.

 منصــور برزگر، عضــو شــورای فنی
کشــتی آزاد در مــورد برگــزاری  

مســابقات کشــتی در 10 وزن 
اظهار داشــت: موضــوع تعیین 
اوزان جدید کشــتی قرار است 
همزمان با رقابت هــای جهانی 
فرانســه تعیین تکلیف شــود و با 
توجه به اینکه ما معموال در سبک وزن 

نس  مدال آوری داریم و در صورت لحاظ قرار دادن شــا
این موضوع افزایش اوزان می تواند به نفع کشتی ایران باشد. دارنده 
مدال طالی جهان ادامه داد: تغییر مداوم قوانین کشــتی از نظر 
داوری هر چند سال یک بار در حال تغییر اســت و از سوی دیگر 
 به تازگی سیستم رنکینگ توســط اتحادیه جهانی کشتی اعالم 
شــده اســت و این موضوعات به ضرر کشــتی ایران و دنیا است. 
وی تصریح کرد: من نمی دانم دلیل این تغییــر دائمی قوانین به 
چیســت مگر در ورزش هایی مانند فوتبال قوانین این همه عوض 
می شود که در کشتی بارها شاهد این اتفاق هستیم. دارنده مدال 
نقره المپیک تاکید کرد:  پشــت پرده این تغییر قوانین در کشتی، 
روس ها هستند و قوانینی برای این رشته در نظر می گیرند که به 
نفع خودشان باشد. از طرفی رئیس اتحادیه کشتی جهان اللوویچ 
هم تحت نظر آن هاســت و دلیل اعتراض و نامه نگاری های خادم 
هم همین موضوع اســت زیرا وی عادت نــدارد در جایی حضور 

نمایشی داشته باشد.  

اتفاق جالب در فوتبال بانوان آسیا؛

قضاوت داور محجبه ایرانی در 
پرتماشاگرترین بازی جهان

برزگر:

روس ها در پشت پرده تغییر قوانین 
کشتی هستند

اتفاق روز

نقل قول روز

خبر روز

فوتبال جهان

ســیدمحمدرضا حســینی یکی از دوبازیکن محروم تیم ذوب آهن در 
هفته بیست و هشتم لیگ برتر اســت ، یکی از محتمل ترین گزینه های 
جایگزینی حسینی، ربیع عطایاســت زیرا از یک طرف پُست تخصصی 
این هافبک 27 ساله لبنانی باحسینی یکی اســت و از طرف دیگر او در 
معدود دفعاتی که برای تیم اصفهانی به میــدان رفته عملکرد خوبی از 
خود به نمایش گذاشته اســت.عطایا آخرین بار در بازی با صنعت نفت 
آبادان به عنوان بازیکن جایگزین به میدان آمد که اتفاقا در آن مســابقه 
جای حســینی را در ترکیب گرفت. نام این بازیکن لبنانــی تا به امروز 
تنها در دیدار با صبا از در ترکیب اصلی تیم اصفهانی قرار گرفته اســت.

غیبت حســینی در بازی با ماشین ســازی بهترین فرصــت برای بازی 
کردن عطایاست. باید دید مجتبی حسینی در این مسابقه از تنها خرید 

زمستانی ذوب آهن در ترکیب اصلی این تیم استفاده می کند یا خیر.

اعتراض مهدی رجب زاده به تعویض با محمدرضا عباســی در 20 دقیقه 
پایانی دیدار با صنعــت نفت آبادان برای کاپیتــان باتجربه ذوب آهن به 
قیمت نیمکت نشینی در دو بازی اخیر این تیم تمام شد.پس از این اتفاق، 
مجتبی حســینی ترجیح داد تا در دیدار برابر بنیادکار و بازی با پیکان ، 
رجب زاده را روی نیمکت بنشاند. نیمکت نشینی کاپیتان اول ذوب آهن، 
بازگشت کاپیتان سوم این تیم به ترکیب را در پی داشت. مرتضی تبریزی 
از این فرصت نهایت بهره را برد و در هر دومسابقه یکی از دوگل تیمش را 
به ثمر رساند تا از این طریق ادامه حضور خود در ترکیب اصلی ذوب آهن 
را تضمین کرده باشد.از بخت بد اما تبریزی در بازی با پیکان سه اخطاره 
شــد و دیدار این هفته برابر ماشین سازی را از دســت داد. با این اوصاف 
و با توجه به غیبت تبریزی، رجب زاده به احتمــال زیاد به ترکیب اصلی 

ذوب آهن برمی گردد و در دیدار برابر نماینده تبریز به میدان می رود.

به خرید زمستانی فرصت 
بازی می رسد؟

کاپیتان به جای کاپیتان 
می آید؟

منهای فوتبال

از  یکــی  جمشــیدیان  امیر حســین 
دوچرخه سواران جوان اصفهانی است که 
تاکنون توانســته قهرمانی ها و افتخارات 
زیادی را کسب کند.وی دوچرخه سواری 
را از سال 90 و از مقاطع دانش آموزی آغاز 
کرد و پس از آن به افتخــارات متعددی 
در این رشته رسید، افتخارات اخیر او در 
رشــته جذاب و مهیج دوچرخه سواری 
باعث شــد تا  فارس گفت وگویــی را با او 

ترتیب دهدکه در زیر می خوانید.
  در خصوص کسب اولین مدال 
توضیح  اومنیوم  رشــته  در  ایران 

دهید؟
در آخرین روز مسابقات دوچرخه سواری 
پیست قهرمانی آسیا که به میزبانی هند 
برگزار می شد موفق شــدم پس از پشت 
 سر گذاشــتن چهار مرحله به مدال نقره 
دست پیدا کنم و به اولین دوچرخه سوار 
ایرانی تبدیل شــوم کــه در تاریخ ایران 
به مدال در رشــته اومنیوم در مسابقات 
آســیایی می رســد و از این بابت بسیار 

خوشحال هستم.

  حمایت هیئت دوچرخه سواری 
اصفهان از شما چگونه است؟

هیئــت دوچرخــه ســواری اصفهــان 
حمایت های خوبی از من انجام داده است، 
مخصوصا با تغییر رییس هیئت، توجه و 
حمایت از من بســیار بیشتر شده است و 
هیئت دوچرخه سواری تا حد امکان همه 
امکانات را برای پیشــرفت در اختیار من 
گذاشته اســت و از این پشتیبانی هیئت 

بسیار سپاس گزارم.
  وضعیت ورزش دوچرخه سواری 

در اصفهان چگونه است؟
وضعیت این رشته در اصفهان خوب است 
و اسپانسر های خوبی هم وجود دارد، اما 
اداره ورزش و جوانان اصفهان هیچ کمکی 
برای گسترش و پیشــرفت این رشته در 
اصفهان نمی کند، با وجود افتخار آفرینی 
قهرمانان در رشــته های مختلــف اداره 
ورزش و جوانان اصفهان هیچ توجهی به 
این امر ندارد و ســراغی از این قهرمانان 
نمی گیرد و فقط اسمی از این اداره وجود 

دارد.

قهرمان اصفهانی دوچرخه سواري :

اداره ورزش هیچ حمایتي انجام نمي دهد

تیم فوتبال پرســپولیس دوشــنبه)4 اردیبهشــت( در مسقط 
میهمان الهالل در بازی برگشــت مرحله گروهی لیگ قهرمانان 

آسیا است.
کانون هواداران الهالل در عمان خبر داد: باشــگاه الهالل دیدار 
برگشت با پرســپولیس در لیگ قهرمانان آســیا را رایگان اعالم 
کرد تا تمام هــواداران برای حمایت از تیم به ورزشــگاه بیایند. 
بازی رفت این دو تیم در ورزشــگاه ســلطان قابــوس با وجود 
میزبانی پرســپولیس 11 هزار هوادار برای تشویق الهالل آمده 

بودند و بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

دروازه بــان برزیلی ســپاهان قــراردادش را با 
این تیم تمدیــد کرد.لی اولیویــرا ، دروازه بان 
 برزیلی تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان با نظر 
زالتکو کرانچار قــراردادش را برای یک فصل 

دیگر با طالیی پوشان اصفهانی تمدید کرد.
 این  در حالی اســت که هنــوز تکلیف کرانچار 
برای فصل آینده مشخص نشــده و این مربی 
در حالی که قرارداد ندارد، آغاز به بستن تیمش 

کرده است.   

چنــد روز بعــد از خداحافظــی رضــا عنایتــی 
شــد.  منتشــر  او  دربــاره  عجیبــی  شــایعه 
دارد  قصــد  منصوریــان  علیرضــا  اینکــه 
اعضــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  عنایتــی   از 
کادر فنی اش برای فصل آینده استفاده کند. عنایتی 
درباره این موضوع به تســنیم گفته:» استقالل تیم 
محبوب من است و مربیگری در این تیم برایم جذاب 
و دوست داشتنی اســت. طبیعتاً دوســت دارم این 

اتفاق را تجربه کنم، ولی در این خصوص هیچ بحثی مطرح نشده است.

واکنش عنایتی به شایعه مربیگری در استقاللاولیویرا در سپاهان ماندنی شددیدار الهالل - پرسپولیس رایگان شد
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کاپیتان تیم ملــی ایران بعــد از مدت های 
طوالنی دوری از میادین از هفته آینده 
پا به توپ می شود.فصل ناامید کننده 
اشــکان دژآگه بــا مصدومیت او در 
تمرینات ولفسبورگ ادامه پیدا کرد 
تا بازگشت دوباره به بوندس لیگا هم 
نتوانســت این بازیکن را از کابوســی 
که به آن گرفتار شــده بوده نجات دهد.

 اشــکان که فصــل را بــا تصمیمــات عجیب 
باشــگاه العربی آغاز کرد و بیشــتر از نیم فصل بنا به تصمیم ماکان 
قطری بیرون از میادین ماند و تنهــا برای تیم ملی ایران در مقدماتی 
جام جهانی به میدان رفت در آخرین روز نقــل و انتقاالت ژانویه در 
بهت و حیرت همگان به آلمان بازگشت تا دوباره پیراهن ولفسبورگ 
را برتن کند. تصمیمــی که به مذاق قطری ها خــوش نیامد و با دیر 
صادرکردن برگه ITC این بازیکن مانع حضور او در ترکیب شدند تا 
در ادامه بدشانســی ها دژاگه اواخر بهمن ماه با مصدومیتی سنگین 
مواجه و نزدیک به دو ماه حضور در میادین را از دست بدهد. در این 
بین غیبت کاپیتان تیم ملی در مصاف با قطر و چین بیشتر از گذشته 
نمود پیدا کرد تا بازوبنــد در این دو بازی به حاج صفی و شــجاعی 
برسد.از آلمان خبر می رســد کابوس های دژاگه در حال پایان است 
چون این بازیکن با تشــخیص کادر پزشــکی باشــگاه ولفسبورگ 
از هفته آینده بــه تمرینات گروهی اضافه خواهد شــد تا در صورت 
صالحدید کادر فنی از ایــن هفته از رقابت های بونــدس لیگا برای 

گرگ ها به میدان برود. 

بازگشت دژاگه به میدان فوتبال!

کریســتیانو رونالــدو چهل و ششــمین هت 
تریک خود را برابر بایرن مونیخ انجام داد 
و توانست اولین بازیکن تاریخ باشد که 
تعــداد گل هایش در لیــگ قهرمانان 
اروپا سه رقمی شده است. کریستیانو 
 رونالدو توانســت در بازی تیمش برابر 
بایرن مونیــخ مرد اول تیمش باشــد و 
با ســه گلی که به ثمر رســاند، به تیمش 
کمک کند تا به نیمه نهایــی راه یابد.این چهل و 
 ششمین هت تریک رونالدو در دوران فوتبالش بود.  این بازیکن پرتغالی 
41 هت تریک با پیراهن رئال مادرید، چهار هت تریک با پیراهن پرتغال 
و یک هت تریک با پیراهن منچستریونایتد در کارنامه خود داشته است. 
رونالدو در بازی رفت برابــر بایرن مونیخ توانســت دو گل بزند تا تعداد 
گل هایش را در کلیه رقابت های باشــگاهی اروپا به عدد 100 برســاند. 
او همچنین بــا هت تریک برابر بایــرن مونیخ در بازی برگشــت، تعداد 
گل هایش در لیگ قهرمانان اروپا را نیز به 100 رساند تا نخستین بازیکن 
تاریخ باشــد که در لیگ قهرمانان اروپا توانسته است تعداد گل هایش را 

سه رقمی کند.    

شاهکار رونالدو
UCL با ۴6 هت تریک و ۱۰۰ گل در

سوال روز

قاعده ای وجود دارد که نوشــته شده نیســت و آن این 
اســت: مربی تا چهار ســال می تواند برای یک باشــگاه 
مفید باشــد، بعد از آن دیگر چیز جدیدی نــدارد که به 
بازیکنان و باشــگاه بدهد.«این قاعده موارد نقض بسیار 
دارد که فرگوســن و ونگر  بزرگترین مثال های نقض این 
داستان محسوب می شــوند با این وجود اگر به مورینیو و 
 گواردیوال و آنچلوتی و کاپلو و غیره نگاه کنید داستان این 
چهار ســال را می توانید در باشــگاه ها و خــود مربیان 
ببینید. با ایــن توضیح حاال باید پرســید که آیــا برانکو 
باید در پرســپولیس بماند یا اینکه پرســپولیس به قول 
یکی از اعضــای هیات مدیــره خودش حــاال باید معلم 
کالس بعدی را جذب کند؟مســلما در پرسپولیس فعلی 
هم میان هــواداران و هم میان مســئوالن، برانکو موافق 
بیشــتر از مخالف دارد. او پرســپولیس را بعد از 9 ســال 
 قهرمان کرده و ســال قبل هم فاصله اش تا قهرمانی یک

موی باریک بود ولی  هرچنــد مخالفان برانکو تحت تاثیر 
فضای امروز فعــال حرف نمی زنند اما جســته و گریخته 
ایوانکوویچ هم مثل هــر مربی خارجی و موبور دیگری که 
به ایران می آید مخالف و منتقد هــم دارد. آنها آرام آرام، 
ریز ریز وارد ماجرا شده اند و با انگشــت اشاره بازی های 
بزرگ امسال را نشــان می دهند و می گویند برانکو مرد 
بازی های بزرگ نبوده و بردن پدیده و ماشــین سازی و 
تیم های داخلــی ایران هنــر نمی خواهــد؛ مهم بردن 
اســتقالل، بردن تیم های آســیایی و صعود مقتدرانه در 
آسیا بود.مطمئنا بی پیشــینه و ندانسته نمی توان گفت 
پرسپولیس حتما با برانکو قرارداد می بندد و این قرارداد 
هم 5 ساله خواهد بود.باید دید پیشنهاد مالی برانکو پس 
از قهرمانی در لیگ ایران چقدر اســت و شرایط کارلوس 
کی روش به کجا می رســد.در واقع برانکو همین حاال هم 
مبلغ قابل توجهی از پرســپولیس طلــب دارد و عالوه بر 
آن مبلغی هم برای ســال آینده می خواهد و این وســط 
حکم مانوئــل ژوزه هم نزدیک اســت و آینــده نامعلوم، 
حتی ممکن اســت حکم ژوزه کاری کند که پرسپولیس 
 پول تمدید قــرارداد با برانکو را نداشــته باشــد و واقعا

به بن بست برسد.بحث اینجاســت که آیا برانکو خودش 
قصد ماندن خواهد داشــت؟ او امروز در این رابطه حرف 
نمی زند و همــه تمرکزش را می گــذارد روی بازی های 
لیگ قهرمانان آسیا که اگر از آن صعود کند، کار نیمه کاره 
ای در پرسپولیس برای آســیا خواهد داشت که احتمال 
ماندن وی و سکوت مخالفان سنتی مربیان خارجی را باال 

و باالتر می برد.

مشکالت تمدید قرارداد سرمربی سرخ ها؛

برانکو در پرسپولیس
می ماند؟

طالیی پوشــان اصفهانی در این هفته در ادامه مأموریت 
 دشــواری که طــی هفته های اخیــر با موفقیــت آن را 
 پیش برده انــد بازی بســیار ســختی در قــم برابر صبا 

خواهند داشت.
دیدار با صبا در ورزشگاه یادگار امام )ره( به این دلیل یک 
مسابقه به شــدت چالش برانگیز برای شــاگردان زالتکو 
کرانچار به حســاب می آیــد که میزبــان موقعیت کامال 
خطرناکی در جدول دارد و به شدت در تکاپو برای ماندن 
در لیگ برتر اســت. نماینده قم که با منطقه سقوط تنها 
یک امتیاز فاصله دارد در ســه هفته پایانی لیگ شانزدهم 
تالش می کند تا در رقابت شانه به شــانه با سیاه جامگان 
جان سالم به در ببرد و در پایان فصل در سطح اول فوتبال 
کشور ماندگار شــود. در چنین شرایط دشــواری آنها به 

راحتی قید امتیازات این دیدار خانگی را نخواهند زد.
ســپاهان و صبا با وجــود وضعیت کامال متفاوتشــان از 
یک نظر شــبیهند و آن اینکه هر 2 یک همسایه و رقیب 
نزدیک در جدول دارند. سپاهان رده پنجمی با همشهری 
رده چهارمی اش، ذوب آهن هم امتیاز اســت و با این تیم 

بر سر کسب سهمیه احتمالی پلی آف رقابت می کند. صبا 
و سیاه جامگان هم به واســطه اختالف تک امتیازی شان 

رقیب جدی یکدیگر برای بقا هستند.
طبیعتا هم ســپاهان و هم صبا نهایت تالششــان را برای 
کســب حداکثر امتیازات این دیدار بــه کار می بندند اما 
اینکه تک امتیــاز بازی هم به کار آنهــا خواهد آمد یا خیر 
بســتگی به این دارد کــه ذوب آهن و ســیاه جامگان در 
دیدارهای همزمان به ترتیب برابر ماشین ســازی و پیکان 

چه نتایجی رقم می زنند.
ســپاهان از هفته بیســت و ســوم به بعد بــه نوبت همه 
دیدارهای خانگی خــود را بــرده و در بازی های بیرون از 
خانه به تقســیم امتیاز قناعت کرده اســت. اگر بنا باشد 
رویه یکی در میــان تیــم اصفهانی در پنــج هفته اخیر 
ادامه پیدا کنــد احتمال دارد که این بازی هم با تســاوی 
به پایان برســد. این اتفاق البته ممکن است برای سپاهان 
بســیار گران و به قیمت عقب افتادن از کورس آسیایی با 

ذوب آهن تمام شود.
سپاهان دیدار رفت را به لطف درخشش مهرداد محمدی 

با نتیجه قاطع چهار بر یک برد. نتیجه ای که طالیی پوشان 
اصفهانی بســیار خوشــحال خواهند شــد اگر در بازی 

برگشت ولو با گل های کمتر تکرار شود.
پذیرایی از افتادگان

سبزپوشــان اصفهانی امیدوارند تا در ســومین رویارویی 
و دومیــن میزبانی خود از ماشین ســازی ضمن کســب 
ســومین برد برابر حریف تبریزی امیدهــای خود را برای 
 تمدید حضورشــان در لیگ قهرمانان آسیا همچنان زنده 

نگه دارند.
  سبزپوشــان اصفهانی برای آنکه جایگاه چهارمی خود را 
دور از دســترس همشهری طالیی پوششــان نگه دارند و 
به شرط قهرمانی تراکتورســازی در جام حذفی به عنوان 
چهارمین نماینده ایران در لیگ قهرمانان سهمیه پلی آف 
آســیایی بگیرند باید از ســه دیدار پایانی خــود در لیگ 

شانزدهم امتیازات الزم را کسب کنند.
در ایــن راه، دیدار خانگی بــا تیم از پیش ســقوط کرده 
ماشین ســازی بهترین فرصــت ممکن برای شــاگردان 
مجتبی حســینی خواهد بود تا گام بلنــدی در جهت به 
ســرانجام رســاندن موفقیت آمیز این مأموریت دشــوار 
بردارند به ویژه که همشــهری تعقیب کننده آنها در این 
هفته کار به مراتب سخت تری در قم خواهد داشت و باید 
برابر صبایی به میدان برود کــه برخالف میهمان تبریزی 

ذوب آهن هنوز کامال امیدوار به ماندن در لیگ برتر است.
البته سقوط ماشین سازی هم روی کاغذ قطعی نشده اما 
از آنجا که بقای ایــن تیم در لیگ برتر عــالوه بر پیروزی 
در هر ســه دیدار پیش رو مســتلزم باخت صبا در تمامی 
دیدارهای باقیمانده آن هم با تعداد گل های فراوان است 

نمی توان برای وقوعش در عالم واقعیت شانسی قائل شد.
دیدار ذوب آهن و ماشین ســازی از هفته بیست و هشتم 
لیگ برتر ســومین تقابــل این دو تیــم در فصل جاری و 
دومین رویارویی آنها در ورزشــگاه فوالدشهر به حساب 
 می آید. اولین رویارویــی ذوب آهن و ماشین ســازی در 
فصل جــاری به پنج مــاه پیش و زمانــی بازمی گردد که 
دوتیم از مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی به مصاف 
هم رفتند و در پایان 90 دقیقه به تســاوی 2 بر 2 قناعت 
کردند. در شــرایطی که تصور می شــد ضربــات پنالتی 
تعیین کننده برنده مســابقه خواهد بود رضا شکاری یک 
دقیقه مانده به اتمام وقت هــای اضافه گل پیروزی بخش 
ذوب آهن را به ثمر رســاند تا تیم اصفهانی جواز حضور در 

جمع هشت تیم پایانی آن رقابت ها را بگیرد.
دومین رویارویی دو تیــم به فاصله تنهــا 20 روز پس از 
اولین تقابلشان، در قالب دیدار رفت آنها در لیگ برتر رقم 
خورد. آن بــازی را هم ذوب آهن با حســاب دو بر یک در 

ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی از ماشین سازی برد.
شاگردان مجتبی حســینی امیدوارند تا در سومین دیدار 
با سبزپوشان تبریزی برابر این حریف به برتری برسند و با 
کسب حداکثر امتیازات این بازی خانگی همچنان مدعی 

اصلی جایگاه چهارمی جدول باقی بمانند.

هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛

رقابت حساس اصفهانی ها برای کسب سهمیه 

درادامه مسابقات هفته بیست و هشــتم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، عصر امروز تیم های اصفهانی 
 ذوب آهن و سپاهان که  برای تصاحب رتبه چهارم جدول و کسب سهمیه  احتمالی پلی آف رقابت نزدیک و 

نفس گیری با یکدیگر دارند به مصاف حریفانشان می روند.

دیدار با تیم از 
پیش سقوط کرده 

ماشین سازی 
بهترین فرصت 
برای شاگردان 

مجتبی حسینی 
خواهد بود تا گام 

بلندی در جهت به 
سرانجام رساندن 

این مأموریت دشوار 
بردارند

آگهی مناقصه عمومی 

دستگاه مناقصه گزار
اداره کل زندان های استان اصفهان

نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن
انجام امور حمل و نقل و ایاب و ذهابموضوع مناقصه

تضمین شرکت در مناقصه
نوع: ضمانت نامه بانکی

مبلغ: 700/000/000 ریال

دریافت اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان

از تاریخ 96/2/2 لغایت 96/2/9

تحویل اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان

آخرین مهلت: حداکثر تا تاریخ 1396/2/20

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان های استان اصفهان

روز پنج شنبه مورخ 96/2/21 ساعت 10 صبح

اداره کل زندان های استان اصفهان
م الف: 36281

نوبت اول
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مفاد آراء )نوبت دوم(
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1/7 شــماره: 139560302028000266 هيــات موضوع قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شــماره 139560302028000258 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک کوهپايه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  آقاي عباس 
رضائي فرزند محمد به شماره شناســنامه 11 صادره از کوهپايه داراي کدملي 
5659543871 در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 296/27 متر مربع پالک 7 
و 13 فرعي از 319 اصلي واقع در روستاي وج بخش 19 حوزه ثبت ملک کوهپايه 
خريداري از مالک رسمي به صورت مبايع نامه عادي و مع الواسطه از قمر خانم و 
سند رسمي 45021  مورخ 1395/09/14  دفتر 70 کوهپايه به نام  متقاضي محرز 
گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشــند مي توانند  از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت  مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد. )204 کلمه، 2 کادر(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/01/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/01/31

م الف: 7 اصغر علي خاني کوپايي رئيس ثبت اسناد و امالک کوهپايه
تحدید حدود اختصاصی

1/237 شــماره صادره : 1396/43/355315- 1396/1/28 نظــر با اينکه تحديد 
حدود ششدانگ يکباب خانه پالک شماره 3392 فرعی از 25/518 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعيين تکليف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان 
به نام محمد نادری درباغشاهی فرزند غالمعلی مفروز و در جريان ثبت است و 
عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحديد حدود پالک مرقوم در 
روز پنجشنبه مورخ 96/02/21 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديــدی تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد. م الف: 2390 حيدری رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

)152 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

1/235 شــماره صادره: 1396/43/355603- 1396/1/29  نظــر با اينکه تحديد 
حدود ششدانگ يک باب مغازه پالک شماره 3733 فرعی مجزی شده از 531 فرعی 
از 40 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
خانم طاهره دست مرد فرزند عباسعلی در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود 
قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 
1396/02/26 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. م الف: 
2295 حيدری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان )152 کلمه، دو کادر( 

تحدید حدود اختصاصی
1/205 شماره: 96/25000231- 96/1/26  چون تحديد حدود ششدانگ يک واحد 
تجاری مســکونی پالک شــماره 1791 فرعی از 17/853 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام عباس باقرصاد فرزند براتعلی در جريان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت 
اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبــق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم 
در روز پنجشنبه مورخ 96/2/21 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مالکيــن و مجاورين اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا )30( روز پذيرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم 
دادخواســت به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين 
اداره تســليم نمايد. م الف: 1798 حيدری رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان )181 کلمه، دوکادر(
فقدان سند مالکيت

1/227 شــماره صادره: 1396/43/350500 - 1396/1/16 نظــر به اينکه ورثه 
مرحوم محمدعلی رضائی برزانی فرزند ابراهيم با تســليم يک برگ استشــهاد 
شــهود شــماره: 126172-21/12/1395 دفترخانه 371 اصفهان، مدعی مفقود 
شدن سند مالکيت 2/25 سهم مشاع از 6/5 سهم ششــدانگ پالک: 429/1 که در 
اجرای استانداردسازی به 3843 تبديل گرديده فرعی از 16 اصلی، واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که در ذيل ثبت 8361 صفحه 531 دفتر جلد 10 فرعی بشــماره 
چاپی 202795 صادر و تسليم گرديده و اظهار داشته اند که سند مالکيت مرقوم 
در اثر سرقت مفقود گرديده و به موجب سند انتقال شماره 7095- 1334/10/26 
دفترخانه 5 اصفهان به نامبرده انتقال يافته و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی 
نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 2288 حيدری رئيس ثبت اسناد 

و امالک منطقه غرب اصفهان )233 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکيت

1/228 شــماره صادره: 1396/43/350507 – 1396/1/16 نظــر به اينکه ورثه 
مرحوم محمدعلی رضائی برزانی فرزند ابراهيم با تســليم يک برگ استشــهاد 
شــهود شــماره: 596355-1395/12/21 دفترخانه 371 اصفهان، مدعی مفقود 
شدن سند مالکيت 2/25 سهم مشاع از 6/5 سهم ششدانگ پالک: 429/1 فرعی که 
در اجرای استانداردسازی به 3843 تبديل گرديده از 16 اصلی، واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که در ذيل ثبت 8361 صفحه 531 دفتر جلد 10 فرعی بشماره چاپی 
202796 صادر و تسليم گرديده و اظهار داشته اند که سند مالکيت مرقوم در اثر 
سرقت مفقود گرديده و به موجب سند انتقال شماره 853- 3/3/1345 دفترخانه 
93 اصفهان به نامبرده انتقال يافته و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در 
يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 2289 حيدری رئيس ثبت اسناد و امالک 

منطقه غرب اصفهان )232 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکيت

1/226 شــماره صادره: 1396/43/350494 – 1396/1/16 نظــر به اينکه ورثه 
مرحوم محمدعلی رضائی برزانی فرزند ابراهيم با تسليم يک برگ استشهاد شهود 
شماره: 945440-21/12/1395 دفترخانه 371 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند 
مالکيت ششدانگ پالک: 428 فرعی از 16 اصلی، واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که در ذيل ثبت 13956 صفحه 294 دفتر جلد 105 بشماره چاپی 577507 صادر 
و تسليم گرديده و اظهار داشته اند که ســند مالکيت مرقوم در اثر سرقت مفقود 
گرديده و به موجب سند انتقال شماره 853-3/3/1345 دفترخانه 93 اصفهان به 
نامبرده انتقال يافته و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده اند  لذا مراتب به 
استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 2291 حيدری رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه 

غرب اصفهان )216 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

1/229 شــماره صادره: 1396/43/350526 - 1396/1/16 نظــر به اينکه ورثه 
مرحوم محمدعلی رضائی برزانی فرزند ابراهيم با تســليم يک برگ استشــهاد 
شــهود شــماره: 555989-1395/12/21 دفترخانه 371 اصفهان، مدعی مفقود 
شدن سند مالکيت 2 سهم مشاع از 6/5 سهم ششدانگ پالک: 429/1 فرعی که به 

پالک 3843 تبديل گرديده از 16 اصلی، واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذيل 
ثبت 8361 صفحه 57 دفتر جلد 62 بشماره چاپی 538058 صادر و تسليم گرديده 
و اظهار داشته اند که سند مالکيت مرقوم در اثر سرقت مفقود گرديده و به موجب 
سند انتقال شماره 853- 3/3/1345 دفترخانه 93 اصفهان به نامبرده انتقال يافته 
و تقاضای صدور ســند مالکيت المثنی نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف: 2290 حيدری رئيس اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان 

)231 کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرائيه

1/238 شــماره پرونده: 139504002131000077/1 شــماره بايگانی پرونده: 
9500082 شماره آگهی ابالغيه: 139603802131000001 بدينوسيله به آقای 
ناصر امينی نائينی فرزند محسن به کدملی 1249410827  بدهکار پرونده کالسه 
139504002131000077/1 کــه برابر گزارش مامور ابالغ شــناخته نگرديده  
ابالغ می گردد که  چون برابر چک شــماره 497921 عهده بانــک تجارت نائين 
شما به آقای محمدرضا وطنی مبلغ 3/500/000/000 بدهکار می باشيد و براثر 
عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات 
قانونی اجرائيه صادر و بکالسه فوق در اين اجراء مطرح می باشد. لذا طبق ماده 
18/19 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بشــما ابالغ ميگردد از تاريخ انتشار 
اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يک نوبت در روزنامه زاينده 
رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غير اينصورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی 
طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف: 1  اداره ثبت اسناد و امالک نائين 

)155 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

1 شــماره ابالغنامــه: 9610100354700525 شــماره پرونــده:  /248
9409980359400316 شماره بايگانی شــعبه: 940624 شاکی: محمد صفری 
فرزند پرويز دادخواستی به طرفيت متهم حسين شفيعی به اتهام جعل و استفاده 
از اوراق مجعول تقديم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رسيدگی به شعبه 121 دادگاه کيفری دو شهر اصفهان )121 جزايی سابق( واقع 
در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهيد نيکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 225 ارجاع و به کالسه ثبت گرديده که وقت رسيدگی 
آن مورخ 1396/03/03 ســاعت 8:00 تعيين شده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواست شاکی و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از 
جرايد کثيراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م الف: 2189 شعبه 

121 دادگاه کيفری دو شهر اصفهان )121 جزايی سابق( )174 کلمه، 2 کادر( 
آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار

1/241 پيرو آگهی نوبتی قبلی و بموجب ماده 14 قانون ثبت تحديد حدود عمومی 
قسمتی از امالک و مســتغالت و ابنيه و رقبات زير واقع در بخش های هفت گانه 
ثبت خوانسار از ساعت 8 صبح شــروع و بشرح مواعيد مقرر آتی الذکر در محل 

بعمل خواهد آمد.
بخش یک

300-آقای سيد مهدی غضنفری فرزند سيد موسی شش دانگ قطعه زمين هفت 
قفيزی

بخش دو
428 فرعی از 2513-آقای احمد ســهرابی فرزند مهراب شش دانگ آغل و کنده 

بمساحت 3400 متر مربع
96/2/21

بخش سه
شماره سه اصلی بشرح شماره فرعی زير واقع در کوی سنگ شير

433-سيد اسماعيل صانعی موسوی فرزند نعمت ا.. شش دانگ يک باب طويله
شماره 5 اصلی بشرح شماره فرعی زير واقع در کوی هرستانه

671-آقای محمد حســين مير هادی فرزند ســيد يوسف شــش دانگ يک قطعه 
قلمستان بمساحت تقريبی 265 متر مربع

96/2/23
شماره 13 اصلی بشرح شماره های زیر واقع در صحرای جاوان

53-بانو معصومه مير صانع فرزند مرحوم سيد اسماعيل بعنوان توليت بر وقف 
شش دانگ يک قطعه زمين 2 قفيزی برابر با 280 متر مربع

66-بانو معصومه مير صانع فرزند مرحوم سيد اسماعيل بعنوان توليت بر وقف 
شش دانگ يک قطعه زمين شش قفيزی برابر با 1155 متر مربع است

96/2/24
شماره 14 اصلی بشرح شماره فرعی زیر واقع در صحرای چشمه

14-بانو معصومه مير صانع فرزند سيد اســماعيل بعنوان توليت بر وقف شش 
دانگ يک قطعه زمين 2 قفيزی که برابر 396 متر مربع است

بخش چهار
شماره 5 اصلی بشرح شماره های فرعی زیر نهر نقوفیانه

1123-جواد دهاقين فرزند مرحوم محمد نقی و غيره شش دانگ يک قطعه زمين 
1137-بانو معصومه ســيد صالحی فرزند مســيب و غيره شش دانگ يک قطعه 

زمين
96/2/25

1524-بانو اکرم دهاقين فرزند حاجی شش دانگ يک باب بنای فوقانی 
 1525-حيــدر دهاقيــن فرزنــد مرحــوم غــالم رضــا شــش دانــگ 

يک باب طويله
96/2/26

شماره 18 اصلی بشرح شماره های فرعی زیر نهر یسارج
276-ابراهيم حاجی غالمعلی فرزند حيدر و غيره شش دانگ قطعه زمين نهالستان 
يــک دانــگ  شــش  حيــدر  فرزنــد  اورعــی   .. ا  1058-عــزت 

 قطعه باغ محصور
96/2/27

1109-غالمحسين دشتی فرزند اسماعيل و غيره شش دانگ قطعه زمين نهالستان
شماره 26 اصلی بشرح شماره های فرعی زير صحرای دزفيانه

68-محمد جواد امينی فرزند محمد حســن و غيره شــش دانگ يــک قطعه زمين 
مزروعی 

96/2/28
784-عزيز جعفری فرزند حسن و غيره شش دانگ يک قطعه زمين مزروعی

793-خانم فاطمه رحمتی فرزند باقر شــش دانگ يک قطعــه باغ معنب محصور 
بمساحت تقريبی 4 قفيز

96/3/1
802-سيد محمد تقی سيد صالحی فرزند ســيد علی و غيره شش دانگ يک قطعه 

باغ معنب محصور هشت قفيزی
1094-جعفر دهاقين فرزند محمد شش دانگ يک قطعه زمين 

1196-جعفر دهاقين فرزند محمد شش دانگ يک قطعه زمين مزروعی
96/3/2

بخش پنج
شماره 2 اصلی بشرح شماره فرعی زیر کوی موریزان

338-حيدر آقا زارعی فرزند رضا و غيره شــش دانگ از هر يک چهار باب خانه 
متصالت

96/3/3
بخش شش

شماره 15 اصلی بشرح شماره های فرعی زیر قریه تیدجان
32-مريم قريشی فرزند محسن شش دانگ يک قطعه باغ 

621-خانم مريم کشوری فرزند عباس شش دانگ يک قطعه زمين
96/3/4

2079-حمزه فرقانی فرزند محمد مهدی شش دانگ يک قطعه باغ
شماره 16 اصلی بشرح شماره های فرعی زیر قریه قودجان

274-آقای مانده علی خسروی فرزند علی و غيره شش دانگ يک قطعه زمين
96/3/6

1303-آقای رضا عقيقی فرزند حبيب ا.. و غيره شش دانگ يک باب عمارت
1496-آقای حسين حاجی علی فرزند مراد علی شش دانگ يک قطعه باغ

96/3/7
1844-داود مشاری فرزند مرتضی شش دانگ يک قطعه زمين بمساحت 234/48 

متر مربع
96/3/8

تاريخ ا نتشار:96/1/31 م الف :9 شيخ ســليمانی کفيل ثبت خوانسار )579 کلمه، 
6 کادر(

اخبار 

منشأ گرد و غبار در اصفهان کشف شد؛

کانون  های انسان ساز در شرق اصفهان
رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با اشــاره به وجود غبارهایی در آسمان اصفهان 
اظهار داشــت: برخی از کانون های انسان ســاز در شرق سبب 
تشــدید غبار در هوای اصفهان می شــود. بابک صادقیان افزود: 
علت وجود غباری که هفته گذشــته در شهر اصفهان دیده  شد، 
بادهای بهاری بود با افزایش ســرعت آن فرسایش خاک  را هم 
بیشتر کرد. وی با بیان اینکه منشأ ایجاد ریزگردها از کانون های 
طبیعی اســت و وجود واحد هــای تولیدی و معدنی در شــرق 
اصفهان هم سبب تشــدید ورود ریزگردها به این شهر می شود، 
افزود: ریزگردها گاهی از برخی کشــورهای همســایه از جمله 
عراق و ســوریه با وزش بادها به استان و شــهر اصفهان سرایت 
می کند. صادقیان خاطرنشــان کرد: دشــت ســگزی در شرق 
اصفهان یکــی از کانون های موثر در این زمینه اســت اما وجود 
کوره های آجر، گچ و دیگر فعالیت های صنعتی ســبب افزایش 
ریزگردها در شهر اصفهان شده است. صادقیان همچنین گفت: 
با توجه به شرایط نیمه خشــک اقلیم اصفهان و کاهش بارندگی 
در سال های مستمر که ســبب ورود به دوره خشکسالی شده، 
مناطق مختلفــی در اصفهان به کانون های فعــال در این حوزه 

تبدیل شده است.

یادداشت

از شهرهای حاشــیه ای اصفهان که فاصله بگیریم حتما 
در مرکز شــهر اصفهان هم حضور ســگ هــای ولگرد را 
مشــاهده کرده اید.حضوری که اگرچه چنــدان پررنگ 
نیست اما می تواند دردسر هایی را برای  عموم افراد ایجاد 
 کند.نوجوانانی که با چوب و ســنگ به دنبال سگ بی نوا 
می دوند و حیوان زبان بســته به دنبال راه فرار از دســت 

تعقیب کنندگان می گردد.
 اما به راســتی مســئول اصلی ســامان دهــی و کنترل 

سگ های ولگرد کدام ارگان است؟
چندی پیش فیلم های کوتاهی با موضوع کشــتار ســگ 
ها در شبکه های مجازی پخش شــد که انتقادات زیادی 
را به همراه داشت.مســلما حیوانات همچون انســان ها 
حق حیات دارنــد و نابــودی آنها روش مناســبی برای 
دفع خطرهایشان نیســت. حمید گله داری،مدیر شبکه 
بهداشــت نجف آباد، در این باره چنین می گوید:» اتالف 
ســگ های ولگرد بر عهده کمیته اتالف شهرداری است 
که چند ســال پیش این کار با اســتفاده از قرص سیانور 

انجام می شــد اما به دلیل آثار زیست محیطی آن تصمیم 
گرفته شد از میرشکارها استفاده شود تا سگ ها را گرفته 
و معدوم کنند.حمید گله داری خاطرنشــان کرد: پس از 
ابالغ طرح زنده گیری سگ های ولگرد، طرح کشتن آنها 
منتفی شد اما شهرداری هم هزینه نگهداری این سگ ها 
را ندارد.مدیر شبکه بهداشــت نجف آباد گفت: مسئوالن 
باید برای این موضوع راهکاری بیندیشــند زیرا اکنون نه 
تنها در حاشیه شهرها با ســگ های ولگرد مواجهیم بلکه 

در مرکز شهر هم سگ ها پرسه می زنند.«
 دســتورالعمل کنترل جمعیت ســگ های ولگرد که در 
ســتاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به 
انسان در ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور 
 تصویب شــد،از ســوی معاون هماهنگی امــور عمرانی 
وزیر کشور و رئیس سازمان شــهردای ها و دهیاری های 

کشور به استانداری ها ابالغ شده است.
این دســتورالعمل پس از حدود یک ســال جلســات و 
بحث و تبادل نظر نمایندگان ســازمان های عضو ســتاد 

 مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انســان، 
بهمن ماه 87 به تصویب رسید.

 از جملــه اهــداف تهیــه ایــن دســتورالعمل کنترل 
بیماری های قابــل انتقال بین حیوان و انســان از طریق 
شناسایی کانون تجمع سگ های ولگرد و کنترل جمعیت 
آنها با انتخاب روش مناســب و ارتقای سطح آگاهی های 
عمومی درخصوص رعایت اصول بهداشــتی در مواجهه با 

حیوانات مزاحم) با الویت سگ های ولگرد( بود.
طبق دستور العمل  ابالغی سال87، شــهرداری بایستی 
 ســگ های بیمار و مزاحــم را با شــلیک تیر بیهوشــی 
زنده گیری کرده و پس از انجــام برخی مراحل مقدماتی 
با انجام یک عمل جراحی آن ها را عقیم کند که این روند 
برای هر قالده ســگ نزدیک به یک و نیم میلیون تومان 

هزینه به بدنه شهرداری تحمیل می کند.
با این وجود شــهرداری اصفهان تالش گسترده ای برای 
جمع آوری ســگ های ولگــرد انجام مــی دهد.به گفته 
رییس خدمات شــهری شــهرداری اصفهان »شهرداري 
اصفهان در خصوص جمع آوري ســگ هــاي ولگرد در 
مناطق 15گانه با استفاده از پانزده اکیپ جهت شناسایي 
سگ هاي ولگرد و رســیدگي به تماس هاي مردمي 137 
و بحث آمارگیــري در مناطق و با اســتفاده از یک اکیپ 
 ســیار زنده گیري اقدام به جمع آوري ســگ هاي ولگرد

کرده است.«
همچنین مکان هایی برای نگهداری از ســگ های ولگرد 
در نظر گرفته شــده اســت. در این خصوص شــهرداری 
دو قطعه زمین را به مســاحت 1500 متــر و 2000 متر 
در صحراي انقــالب با هزینــه هاي بالغ بــر 60 میلیون 
تومان جهــت تجهیز پناهگاه و قرنطینــه اختصاص داده 
و با همکاري و همیــاري گروه ها و تشــکل هاي مردمي 
 TNR موفق به انجــام روش )NGO( حامــي حیوانــات 
)زنده گیري، عقیم سازي، واکســینه کردن علیه هاري( 

براي 1104 قالده سگ شده است.
با وجــود همه ایــن اقدامــات مناطق حاشــیه اصفهان 

همچنان محل زندگی سگ های ولگرد هستند.
در حال حاضر نیز شهرداری نجف آباد نزدیک به 20قالده 
 ســگ ولگرد را در مجموعه دفن بیســت خــود با وجود 

هزینه های بسیار زیاد نگهداری می کند.
هزینه های باالی نگه داری از حیوانات ولگرد سبب شده 
تا نهادهای غیر دولتی کمتر برای نگهداری از ســگ های 

ولگرد پیش قدم شوند.
عموم شــهروندان هم می توانند در کاهش آســیب های 

حیوانات ولگرد سهیم باشند.
شــهروندان به جای ایجاد مزاحمت و آســیب رســاندن 
به حیوان بهتر اســت با نهاد های مرتبــط تماس بگیرند. 
عدم پخش و تجمع زباله ها  بــه خصوص در محیط های 
 باز و  خالی از ســکنه می تواند در کاهش تجمع ســگ ها

موثر باشد.

هزینه های  باالی 
نگه داری از حیوانات 
ولگرد سبب شده  تا 
نهادهای غیر دولتی 
کمتر برای  نگهداری 

از سگ های ولگرد 
پیش قدم شوند

به بهانه اتفاق تلخ امیرآباد؛

سگ ها و آدم ها
لطفا تنها به فکر مردم باشید؛

امان از سیاست!

استاندار اصفهان:

اتباع خارجی مجرم نیستند

این روزها وقتی حال و هوای شهر را 
می بینیم به راحتی می توان فضای 
انتخاباتی را لمس کــرد؛ انتخاباتی که تا یک ماه دیگر 
قرار است برگزار شود و مردم رئیس جمهور و اعضای 
شورای شهرشان را انتخاب کنند، اما متأسفانه فضای 
سیاسی انتخابات ریاست جمهوری بر فضای تخصصی 
- نظارتی انتخابات شوراها نیز غلبه کرده و سبب شده 
که مردم حتی نمایندگان خود در شورای شهر را هم از 

روی طیف و سلیقه سیاسی انتخاب کنند.
در این میان احزاب سیاســی هم به دلیل فعالیت در 
ســتادها و تمرکز بر انتخاب رئیــس جمهوری که در 
راستای منافعشــان اســت از توجه به مردم نیز غافل 
شده و فهرست های شــورای اسالمی شهرشان را هم 
بدون توجه به تخصص و تعهد تدوین می کنند و این 
معنایش می شود که سالهاست در شهرداری ها شده 
آش همان آش و کاسه همان کاســه. در حالی که اگر 
نگاهی بــه وظایف و تخصص ها در مدیریت شــهری 
شــود خواهیم دید که شــاید تأثیرگذاری مدیریت 
شــهری گاه می تواند بر تأثیرگذاری فرمانداری ها و 
گاه استانداری فراتر رفته و  مردم انتظارات بیشتری از 
شهرداری شهرشان نسبت به فرمانداری و استانداری 
دارند و شاید بر همین اســاس بوده که شهرداری ها 
از دولت جدا شــده و به نهادی مســتقل تبدیل شده 
 است. از ســوی دیگر اگر نگاهی به سازمان های اصلی 
شــهرداری ها شــود می توان به لزوم تخصص های 
اعضای شــورای شــهر پی برد، ســازمان هایی نظیر 
عمران، شهرســازی، فرهنگی و تفریحــی، خدمات 
شهری، پارک ها و فضای سبز و موارد دیگر؛ اما زمانی 
که به تخصص های اعضای شــورای شــهر اصفهان 
نگاهی بیندازیم گاه هیچ یک از افراد حاضر در شــورا 
تخصصی در این زمینه ندارند؛ تخصص های تقریبا بی 
ربط مانند مهندســی متالورژی!، کامپیوتر!،  مدیریت 
اقتصادی، مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی و تعدد 
تخصص های رده چندمی نظیر پزشــکی و مدیریت 
فرهنگی هســتیم، مدیریــت هایی که هــر چند در 
شهرداری ها نیاز است اما زمانی که تنها یک مهندس 
عمران یا تنها یک مهندس حمــل و نقل ترافیک در 
جمع 21 نفره اعضای شــورای شــهر اصفهان حضور 
دارند می توان فهمید که چرا بحــران های ترافیکی 
شــهر اصفهان هــر روز افزایش یافته یا پــروژه های 
عمرانِی غیر مهم برای مردم جایگزین پروژه های مهم 

می شود.

استاندار اصفهان در مراسم افتتاح اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی 
اســتان اظهار داشــت: وضعیت اردوگاه قبلی برای نگهداری از 
اتباع خارجی مناسب نبود و خوشبختانه باهمت مسئوالن قبلی 
و فعلی استان این اردوگاه آماده و امروز به بهره برداری می رسد. 
رســول زرگرپور بابیان اینکه مشــکالت این اردوگاه باید رفع و 
حداقل امکانات برای اتباع خارجی تأمین شــود، اظهار داشت: 
نباید اتباع خارجی بدون مجوز را افراد مجرم ببینیم چراکه این 
افراد با توجه به مشــکالت موجود در کشــورهای خود به ایران 
ســفرکرده اند و باید در رفتار با این افراد مراتــب احترام رعایت 
شــود و با همین دیدگاه این اردوگاه برای نگهداری آن ها ایجاد 
شده است. استاندار اصفهان افزود: دین اسالم نیز حکم می کند 
که با انســان ها به خوبی رفتار شــود و رأفت و رفتار انســانی در 
نظر گرفته شــود و به همین دلیل باید طبق آموزه های قرآنی، 
کرامت با این افراد را بیشــتر از افراد عــادی مدنظر قرار دهیم. 
وی تأکید کرد: باید اتباع خارجی اســتان در تنگنا قرار نگیرند 
و دســتگاه های اجرایی ذی ربط باید در فراهــم آوردن حداقل 
امکانات برای آسایش آن ها با دفتر اتباع همکاری داشته باشند 
و به هر نحوی که می توانند دفتر اتباع خارجی اســتان را یاری 

رسانند.
زرگرپور ابراز امیدواری نمود که در کشــورهای همسایه به ویژه 
افغانستان آســایش و امنیت حاکم شــود تا مردم این کشور به 
دیگر کشورها مهاجرت نکنند و در کشور خود با آسایش زندگی 
کنند.اســتاندار اصفهان اظهار داشــت: باید قوانیــن محکم و 
منطقی در این راستا در نظر گرفته شود و بودجه الزم برای این 

کار تأمین گردد.

چندروز قبل،در امیرآباد نجف آباد یک کودک هفت ســاله مورد هجوم سگ های ولگرد قرار گرفت و 
آسیب شدیدی دید. گزارش پخش شده از محل  حادثه به خوبی نشان می داد که ساکنان امیر آباد در 

چه مکان نا امن و بی امکاناتی زیست می کنند و در کوتاهی مسئوالن چه دل خونی دارند.

سعید 
نریمانی

سیدسعید 
ابطحی
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ماجرای پل افسوس
 چیست؟

باغ کاغذی

کتاب »الگوی نظام سیاســی در حکمت متعالیه« چهلمین کتاب 
 گروه سیاســت پژوهشــکده نظام های اســامی بوده کــه به قلم 
حجت االسام و المسلمین بهرام دلیر، عضو هیات علمی این گروه 
به چاپ رسیده است.هر اندیشه سیاسی که در مکاتب فلسفی شکل 
می گیرد، از یونان باســتان مبتنی بر مبانی است که مورد قبول آن 
مکتب می باشد. اندیشــه سیاسی به منزله روبناســت و مبانی زیر 
بنایی اندیشه سیاسی به شمار می آید، حکمت متعالیه همانند سایر 
مکاتب فلسفی مبانی خاص خود را دارد البته مبانی چه بسا از نظر 
مفاهیم در تمام مکاتب فلســفی یکسان باشــد مثل مبانی هستی 
شناختی، انسانی شناختی، فرجام شــناختی و معرفت شناختی اما 
به هر یک از مبانی یاد شــده در هر مکتب فلســفی رویکرد خاص 
آن مکتب وجود دارد، از باب مثال مشــابه هســتی و یا به انسان و 

فرجام کاما متفاوت بانگرش فلســفی حکمت متعالیه اســت.در 
این کتاب بعــد از تبیین مفاهیــم به کار برده شــده در تحقیق به 
منابع و مبانی نظام سیاسی مطلوب حکمت متعالیه پرداخته منابع 
معرفتی آن را در وحی، عقل، تجربه، شــهود و فطــرت پی گرفته 
است ســپس نظام سیاســی در حکمت متعالیه را با شاخصه های 
اختصاصی اش در طی چند فصــل مورد مطالعه قرار داده اســت.

 کتاب »الگوی نظام سیاســی در حکمت متعالیه« از پنج فصل به 
شــرح زیر تشــکیل شــده اســت:فصل اول: مفاهیم و چارچوب 
نظری،فصل دوم: منابــع و مبانی نظام سیاســی مطلوب حکمت 
متعالیه،فصل سوم:نظام سیاسی در حکمت متعالیه،فصل چهارم: 
کارگزاران و نهادهای نظام سیاســی و ساختار مطلوب در سیاست 

متعالیه،فصل پنجم: غایات و اهداف نظام سیاسی متعالیه.

لبخندک

الگوی نظام سیاسی در حکمت متعالیهموج سواری

در میان مجموعه ای از پــل های جذاب و دیدنی 
 در ونیــز ایتالیا ، پل افســوس یکی از شــناخته 
شــده ترین های آنهــا در جهان اســت. این  پل 
مشهور بارها توسط عکاســان متعددی از سراسر 
جهان به تصویر کشیده شده است و از جاذبه های 
مهم شهر ونیز برای  گردشگران به شمار می رود. 
این پل سرپوشیده از ســنگ آهک سفید ساخته 
شده و پنجره هایی پوشیده از نقوش سنگی دارد. 
پل  افســوس به روی رودخانه ی ریو دی پاالتزو 
واقع شده است و بخشی را که به آن زندان جدید 
) Prigioni Nuove ( گفته می شود  به اتاق های 

بازجویی در قصر دوک متصل می کند.               
 اما چــرا نــام ایــن پــل را پل افســوس یــا آه 

گذاشته اند ؟    
همانطور که گفته شد این پل یک زندان را به اتاق 
بازجویی متصل می کنــد. به همین دلیل معموال 
پنجره های موجود در این پل  آخرین روزنه هایی 
بود که زندانی می توانست شهر زیبای ونیز را قبل 
از ورود به سلولش ببیند. در حقیقت وقتی زندانی 
از اتاق  بازجویی به ســمت سلولش از روی این پل 
گذر می کرد با نگاه از پنجره موجود روی این پل  
آهی می کشید. چرا که گفته می  شود در آن زمان 
حتی اگر مجرمان برای کوچــک ترین جرمی به 
زندان می افتادند دیگر راه بازگشــتی نداشــتند 
 و اغلب آخریــن  نگاهشــان به دنیــای بیرون از 

پنجره های این پل صورت می گرفته است.   
این پل که بین قرن های 16 و 17 ســاخته شده 
است و داســتانی چنین غم انگیز پشت آن است 
امروزه نماد چیز دیگری اســت. این  افســانه بین 
بســیاری از جوانان شــایع اســت که اگر زوجی 
هنگام غروب آفتــاب از زیر این پل گــذر کنند ، 

عشق آنها به یکدیگر بیشتر  خواهد شد.       

ندا
 شاه نوری

کشکولدانستنی ها

در جهــان صنعتی امــروز، تقریبا هیــچ فعالیت و 
حرفــه ای یافت نمی شــود که به درک و اندیشــه 
انسانی وابســته نباشــد؛ در نتیجه روان شناسی با 
زندگی انســان مدرن، پیوندی نا گسستنی ایجاد 
کرده است. و کســب اطالعات هرچه بیشتر راجع 
به مســائل در این زمینه می تواند بسیار مفید واقع 

شود.
۱ـ اگر شــما اهداف تان را برای دیگران بیان کنید 
 احتمال کمتــری وجــود دارد که به آنها دســت 
پیدا کنید چرا که بــا این کار انگیــزه ی خود را از 

دست می دهید.
۲ـ تاکنــون ۴۰۰ فوبیــای مختلــف توســط 

روانشناسان شناسایی شده است.
۳ـ وقتی یک آهنگ مورد عالقه ی شماســت به 
این دلیل است که مرتبط با یک رویداد عاطفی در 

زندگی شما است.
۴ـ نوع موزیکی که گوش می دهید بر درک شما از 

دنیای اطراف تاثیر گذار است.
۵ـ بر اســاس یــک مطالعــه پول خــرج کردن 
بــرای دیگــران باعث خوشــحالی بیشــتری در 
 مقایســه با پــول خــرج کــردن بــرای خودتان 

می شود.
۶ـ کلید شــادی این اســت که پول تان را صرف 

تجربه کنید نه مال و اموال.
۷ـ بر طبق یک مطالعه ی صورت گرفته ی جدید، 
فوبیاها ممکن اســت از طریق DNA به نسل های 

بعد افراد منتقل شوند.
۸ـ ۲7۰ دانشــمند دوباره 1۰۰ بررسی ای که در 
مجالت روانشناســی برتر ۲۰۰۸ انجام شــده بود 
را انجام دادند و فقط نیمی از آنها، نتایجی مشــابه 

نتایج قبلی را نشان دادند.
۹ـ یک اختــالل روانی نادر وجــود دارد که در آن 

افراد فکر می کنند مرده اند یا وجود ندارند.
۱۰ـ محققان در حــال بحث راجع به 

اضافه کردن اعتیاد به اینترنت به 
لیست اختالالت روانی هستند.
 ۱۱ـ یک ژنی وجــود دارد که 
مــی توانــد باعث شــود اکثر 

اوقات منفی گرا باشید.
۱۲ـ روانشناســان تــرول ها را 

بررســی کردند و متوجه شدند که 
آنها خودشــیفته، روانی و سادیســمی 

هستند!
۱۳ـ ســندروم ترومن یک اختــالل روانی 
اســت کــه در آن بیمــار معتقد اســت که 
 در یــک برنامــه ی تلویزیونــی زندگــی 

می کند.
۱۴ـ 6۸٪ مردم مبتال به ســندروم ویبره 
ی فانتوم هستند، یعنی وقتی گوشی آنها 

روی ویبره نیست حس ویبره دارند.
اختــالل  یــک  پاریــس  ســندروم  ۱۵ـ 
 روانشناســی اســت کــه معمــوال هــم متوجه 
ژاپنی ها می شــود وموقعی اتفاق مــی افتد که به 
پاریس می روند و می بینند آن طــوری که انتظار 

داشتند نیست.
۱۶ـ به طــور میانگین دانش آموزان دبیرســتانی 
همان میــزان اضطرابــی را تجربه مــی کنند که 

بیماران روانی در سال 1۹۵۰ تجربه می کردند.
۱۷ـ اعمــال مذهبی مثل دعا کــردن باعث کمتر 

شدن سطح پریشانی روانی می شود.
۱۸ـ هیچ شخص نابینایی تابه حال به اسکیزوفرنی 

مبتال نشده است.
۱۹ـ Anorexia ) بی اشــتهایی بــر اثر اختالالت 
روانی( دارای باالترین میزان مرگ ومیر نســبت به 
هرگونه اختالل روانی دیگر اســت. ۵ تا ۲۰ درصد 

مبتالیان به آن جان سالم به در نمی برند.
۲۰ـ به نظر مــی آید که صداهای توهمی توســط 
فرهنگ هــای محلی شــکل می گیــرد. مثال این 
صداها در آمریکا بسیار خشن و تهدید آمیز هستند 
در حالی که درهند و آفریقــا صداها مالیم و لطیف 

هستند.
۲۱ـ تحقیقات بر روی کمدین ها و افراد بامزه نشان 
می دهد که آنها دارای میانگین ســطح اســترس 

باالتری نسبت به دیگران هستند.
۲۲ـ افســردگی حــاد بــا افزایش رونــد پیری 
 ســلول ها می تواند باعث پیــری بیولوژیکی زودتر

می شود.
۲۳ـ گریه کردن باعث می شــود احساس بهتری 
پیدا کنید، استرس را کاهش می دهد و به سالمت 

بدن کمک می کند.
۲۴ـ قدردانــی می توانــد باعث افزایش ترشــح 
دوپامین و سروتونین شود، درست مثل داروهای 

ضد افسردگی.
۲۵ـ زندگــی در کنــار دریا یا 
رودخانه باعث میشــود آرام تر، 

شادتر و خالق تر بشوید.
۲۶ـ بیشتر از یک ســوم اروپایی 
ها دارای یک اختالل ســالمت روانی 

هستند.
۲۷ـ بیشــتر راننده ها فکر میکنند که 
از بقیه ی راننــده ها چیره دســت تر 

هستند.
۲۸ـ افرادی که بیشتر قسم میخورند 

صادق ترند.
جدیــد  چیزهــای  ی  تجربــه   ۲۹ـ 
 حس درونــی مــا از گــذر زمــان را 
آهسته تر می کند یعنی در واقع زمان 

برایمان زودتر می گذرد.

یک مربی اسب دانستنی های جالب روانشناسی
همه را شگفت زده کرد! 

 »امــا ماســینگل«3۴ ســاله 
دو اسب دوســت داشتنی خود 
را با قایق موتوری به جزیره برد 
تا اسب ها بتوانند خویشاوندان 

خود را مالقات کنند.
این مربــی مهربــان در فصل 
ســرما برای دو اســب کوچک 
خود حتی ژاکت نیــز می بافد 

 تا سردشــان نشــود . دو اســب وی به نام » آلبرت و ارنی « هنگام 
سوار شدن بر قایق ابتدا احســاس ترس داشتند اما » اما « توانسته 

آنها را به خوبی آرام کند تا از رودخانه عبور کنند و به جزیره برسند.
اما گفت: » دیدن خویشــاوندان برای هردوی آنها لذت بخش بود 
از سوی دیگر خویشــاوندان آنها نیز با دیدن دوستان قدیمی خود 
بسیار خوشحال شدند و با شیهه کشیدن های مداوم این خوشحالی 
را نشان می دادند .در گذشته های دور این اسب ها در شتلند برای 
 حمل ذغال ســنگ نارس و جلبک های دریایی مورد استفاده قرار 
می گرفتند .من بــه یک زبان خــاص آشــنایی دارم و به همین 
 دلیل قادرم به راحتی با اســب ها ارتباط برقرار کنــم . این گونه ا ز
 اســب ها از نژاد خاصی هســتند که قدشان از اســب های دیگر 
کوتاه تر و پاهایشان پهن تر است و به همین دلیل برای حمل و نقل 

اسب های فوق العاده ای به شمار می آیند.

ماهیگیری انواع مختلفی دارد. دسته اول روش هایی است که به قول 
معروف ُطُرق آسیب رسان به محیط زیست محسوب می شوند مانند 
ماهیگیری با »برق، انفجار، ســم یا مواد شیمیایی ، تورهای عرضی 
رودخانه ای« و دسته دیگر روش های » تجاری که به منظور تأمین 
درآمد از طریق فروش مستقیم ماهی ها انجام می شود، سنتی که در 
آن معموال از تور برای صید ماهی استفاده می شود، صنعتی به وسیله 
روش های نوین، تفریحی به منظور سرگرمی، ورزشی که با روش های 
واکنشی ماهی به طعمه یا شکار در حالت طبیعی استفاده می شود« 

هستند.
در شهر تایپه پایتخت کشور تایوان مرد ماهیگیری با روشی عجیب 
به این کار مشغول است که شیوه او کمی با روش های مذکور تفاوت 
 دارد.این مرد همان طور کــه در تصویر زیر مشــاهده می کنید، با
  روشــن کردن آتش در تاریکی شــب ماهی ها را به ســمت خود 

جذب می کند و سپس آنها را صید می کند.

روش عجیب مرد تایوانی
 برای ماهیگیری

اخبار علمی

 ساالنه میلیون ها تن پسماند حبوبات نظیر بقایای دانه های 
نخود سبز در اروپا دور ریخته می شود. اما در ایتالیا دانشمندان 
برای تولید نوعی زیســت پالستیک همســاز با محیط از آن 
 بهره می برند. این طرح در قالب یک برنامه پژوهشی اروپایی 
شکل گرفته اســت. در یک مرکز آزمایشــگاهی در پارمای 
ایتالیا، دانشــمندان تالش دارند به پسماند حبوبات کنسرو، 
زندگی و کارکرد تازه ای ببخشند چراکه این بقایا، حاوی فیبر 
و پروتئین گیاهی چشمگیری هســتند. در این روش، حبوبات پس از شست وشو، چرخ 
می شوند و سپس یک حالل طبیعی ویژه به آنها اضافه می شود.النورا اومیلتا، شیمیدان 
این آزمایشــگاه درباره فرآیند کار، می گوید: »پروتئین گیاهی در یک حالل واسطه حل 
می شــود. بعد مرحله جداســازی مایع از جامد را داریم، یعنی جداسازی بخش حاوی 
فیبر از محلول کلی. عصاره استخراج شده ممکن اســت حاوی مقداری نمک باشد، اما 
درصد پروتئین موجود در آن بسیار باالســت. چیزی نزدیک به ۸۰ درصد«.از فیبرهای 
گیاهی برای تولید ترکیبات تازه استفاده می شود. پروتئین ها ماده اصلی سازنده زیست 
پالستیک ها هستند.ســمونا برونکو، مدیر فنی این پروژه، می گوید: »میزان خلوص، به 
ویژه خلوص پروتئین مهم اســت چراکه کیفیت و کارایی محصول نهایی یعنی زیست 
 پالستیک را افزایش می دهد. ما از پلیمرهای طبیعی استفاده می کنیم که در یک فرآیند 
ترکیب گرم با فیبر و پروتئین آمیخته می شوند و دانه هایی از زیست پالستیک می سازند«.

افراد اغلب از گم کردن گوشــی های هوشمند خود رنج برده 
و پیدا کردن آن برایشان امری دشــوار است به همین دلیل 
محققان دست به توسعه اپلیکیشن هایی کاربردی زدند که 

در اینجا به معرفی برخی از آن ها می پردازیم.
یکی از این اپلیکیشن ها با صدا کار می کند به طوری که کاربر 
صدای خود را در آن ضبط کرده و در صورت گم شدن گوشی 
هوشمند یا سایلنت بودن آن، با صدا زدن و دریافت پاسخ از 

گوشی می توان آن را به راحتی پیدا کرد.
این اپلیکیشن که مارکو پولو Marco Polo نام داشته که کاربر برای پیدا کردن گوشی 
هوشمند تنها کافی است که با صدای بلند بگوید مارکو »Marco« و فورا  از سمت گوشی 

هوشمند پاسخی با کلمه پولو »Polo« دریافت خواهد کرد.
در اپلیکیشــن بُعدی که Clap App نام دارد، کاربران با ســه بار دست زدن می توانند 
گوشی هوشمند خود را پیدا کنند. به طوری که بعد از 3 بار دست زدن، حتی اگر گوشی بر 

روی حالت لرزش یا سایلنت باشد، شروع به زنگ زدن می کند.
یکی دیگر از اپلیکیشــن ها whistle and find نام داشته که با سوت زدن کار می کند 
به طوری که پس از ســوت زدن کاربر گوشی هوشــمند در هر نقطه ای که باشد به طور 
 Apple و Google Play Store خودکارشروع به زنگ زدن می کند.این اپلیکیشن ها در

Store برای کاربران موجود است.

اپلیکیشن هایی برای پیدا کردن گوشی های گم شده!تولید زیست پالستیک از پسماند حبوبات

ساالر دی یونی بزرگ ترین دشــت نمک جهان در جنوب غربی 
بولیوی قرار دارد و یکی از زیباتریــن مکان های آمریکای جنوبی 
است که عکاسان دسته دسته برای عکاسی از مناظر خیره کننده 
و منحصربه فردش به آن ســفر می کنند. هم چنین گردشگران 

زیادی از سراسر جهان جذب این دشت فوق العاده زیبا می شوند.
از آنجا که این دشت دور از شهر واقع شده، چندین هتل برای اقامت 
گردشگران در آن ســاخته شده اســت. باتوجه به کمبود مصالح 
معمول ساخت و ساز در این دشت، دیوارها، سقف و مبلمان تقریبا 
به طور کامل از بلوک های نمکی که از ساالر به دست آمده و مالت 
سیمان مانندی که از نم و آب تهیه می شــود، ساخته می شوند. 
اولین هتل، دسال پالیا بود که در ســال های 1۹۹3 تا 1۹۹۵ در 
وسط دشت نمک ساخته شــد و خیلی زود یکی از محبوب ترین 
مقاصد گردشــگری شــد. پس از آن هتل هــا و مهمانخانه های 

بسیاری از نمک در این دشت ساخته شدند.

هتل نمکی
 در بزرگترین دشت نمک جهان

خواب دیدم رفته بودم کنار یک ساحل ماسه ای، 
عین همین ساحل های خودمون به جای صدف 
پر از در بطری آب معدنی بــود و به جای برگ و 
بته، پالســتیک فریز از خاکش بیرون زده بود اما از حق نباید گذشت 
که چشم اندازش حرف نداشــت و جای باصفایی بود. ساحل شلوغی 
بود، پر از آدم هایی که موج سواری می کردن. دست هر کدوم یه تخته 
موج سواری بود و منتظر بودن تا باد مساعد و موج مناسب بیاد تا بزنن 
به دریا. یکی شون نگاهی به ســرتاپای من انداخت و گفت: »شما هم 
می خواهی بری موج سواری؟« گفتم: »نه واال من به دلیل بی تحرکی و 
چمباتمه زدن جلوی لپ تاپ استخون هام خشک شده، همین جا در 

جوار شما  بالل می خورم. 
 مدتی به همین منوال گذشــت که یهو جمع بزرگی از موج ســوارها 
حمله کردن به سمت دریا. البد موج مناســب از راه اومده بود. دوست 
تازه ام گفت: »نه این موج فایده نداره، زود میاد زود می ره!« گفتم »مگه 
موج چیه؟« با دست اشاره کرد و قیافه معلم ها رو گرفت و گفت: »ببین 
اون موج  جوکه! کوتاهه، هنوز نیومده می ره. موج بلند می خواهی موج 
جام جهانی. یک ماه موجه هرچی رو به آخر می ره هم باحالتر می شه. 
من خودم چندبار روش ســواری کردم، البته یه بار هم روی موج ِدربی 
سوار شــدیم بد نبود یک هفته ای روی آب بودیم. اما شما تازه کاری 
این موج ها به دردت نمی خوره، عکس داری؟« هول شده بودم گفتم: 
»بله عکس، کپی شناســنامه، رضایتنامه از ولی همه چی همراهمه، 
 بیارم؟ فقط هزینه کالس باال نباشــه؟!« به نظرم حرف بدی زده بودم. 
چشــم غره ناجوری کرد که بند دلم پاره شــد، »منظورم اینه عکس 
پروفایــل داری؟ بیا مال من رو نــگاه!« موبایلــش رو درآورد و عکس 
پروفایلش رو نشانم داد، خودش نبود یه پلنگ مرده بود. با ترس و تاسف 
گفتم: »این شمایی؟ توی زندگی قبلی پلنگ بودی؟«  موبایلش رو از 
دستم کشید و گفت: »آخه تو چه می دونی بچه؟! االن موج پلنگ مرده 
است، هفته قبل موج حمالت انتحاری بود، دو هفته قبلش موج دعوای 
طالق اون دو تا هنرپیشه... موج میاد، سوار می شی یه چرخی می زنی. 
وقتی هم که رفت منتظر می شی تا یه موج دیگه بیاد. عکس پروفایلت 
رو بایدهر ۸ روز یک بار عوض کنی ، موج هم که رفت دیگه نه درباره اش 
حرف می زنی، نه عکس می ذاری نه بــه روی خودت می  آوری که اصال 
موجی بوده. اگه نه خطا می شه، داور ســوت می زنه از آب می اندازنت 
بیرون!« از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون بعد از اون خواب االن 
سه روزه یه قطعه عکس 3در۴ گرفتم دســتم و موندم چه طوری باید 

عوضش کنم. براش سیبیل بکشم کافیه؟ شما بلدین؟

تصاویر روز

جادویی ترین آبشار جهان
سلیاالندفوس جادویی ترین آبشار جهان - سلیاالندفوس
 یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری کشور ایسلند است

که در جنوب آن کشور واقع شده است.

انعکاس فوق العاده طبیعت بر روی آب
 milford انعکاس فوق العاده طبیعت

بر روی آب که هر چشمی را به سمت و سوی خود خیره 
می کند.
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