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 آدم ها هر چه از طبیعت
 فاصله بگیرند، پلید می شوند

مصطف��ی رحماندوس��ت گف��ت: ش��اعران، آدم ه��ا را ب��ه طبیعت��ی ک��ه از آن به وج��ود آمده ان��د، 
دع��وت می کنن��د. منظ��ور از طبیع��ت، مفه��وم فلس��فی ای��ن کلم��ه اس��ت.آدم ها هرچ��ه از طبیع��ت 
فاصله بگیرن��د، پلیدتر می ش��وند. همه  م��ا در کودک��ی ش��عرهای او را خوانده ای��م و بعد از این همه س��ال 
 هنوز ش��عر »صد دان��ه یاقوت« در ذهن مان اس��ت.به مناس��بت برگ��زاری اولین دوره  جش��نواره س��پیدار

 با موضوع انتخاب برترین کتاب های کودک و نوجوان پیرامون محیط زیس��ت، س��راغ مصطفی رحماندوست 
رفتیم؛ شاعری که زمین و محیط  زیست را مادر همه  ما می داند و ...

هشدار افسر فیفا به
 ورزشکاران ایرانی

 مدیر مرکزپزش��کی م��ورد تایی��د فیف��ا )ایفمارک( 
اعالم ک��رد: اگر دوپینگ به ش��کل سیس��تماتیک و 
گروه��ی صورت بگیرد می تواند مجازات هایی مانند ...
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استاندار اصفهان در پی دستور رییس جمهور کشور 
مبنی بر سرکش��ی از خانواده ه��ای جان باختگان با 

خانواده جان باختگان حادثه ...

معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
اکثر اف��رادی که در من��ا حضور داش��ته اند به دلیل 

اسپاسم عضالنی، گرمازدگی  و ...

مدیر حج و زیارت استان اصفهان از مفقود شدن 19 
نفر از حجاج اصفهانی در منا خبر داد و گفت: تاکنون 

کشته شدن پنج نفر و مجروح شدن سه نفر از ... 

رییس جمهور گفت: تهران برای حضور شرکت های 
آمریکای��ی منعی قایل نیس��ت و این ش��رکت ها نیز 

می توانند در فضایی رقابتی از شرایط پساتحریم ...

استاندار اصفهان با خانواده های 
جان باختگان حادثه منا دیدار کرد

اصفهان، آماده پذیرش
 مجروحان حادثه منا

پنج نفر از حجاج اصفهان کشته ، سه 
نفر مجروح و 19 نفر مفقود شدند

شرکت های آمریکایی
 می توانند به ایران بیایند 

12

آگـهی برگزاری مناقصه عمومی 
با ارزیابی کیفی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین ) ریال (برآورد)ریال(محل تامین اعتبارموضوع مزایده  شماره  مناقصه 
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1/487/608/06474/400/000جاریمخازن آب و ساختمان های اداری و نگهبانی در ولیعصر، بختیاردشت، قائمیه و سپاهان شهر

مهلت تحویل اسناد  به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1394/7/18 
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   www.abfaesfahan.ir  دریافت اسناد : سایت  اینترنتی
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نوبت اول

نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم.

آیت اهلل مظاهری: 

مسوولیت فاجعه منا، بر عهده رژیم بی تدبیر سعودی است
وضعیت نظام مهندسی

 نگران کننده است
معاون عمرانی اسبق شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
نظام مهندس��ی در هر کش��وری یکی از بخش های 
فنی و تأثیرگذار اس��ت که می ت��وان ظهور و بروز 
تأثی��ر آن را در کل صنع��ت ساختمان س��ازی و 
اقتصاد کش��ور دید.علی عموشاهی، معاون عمرانی 
اس��بق ش��هرداری اصفهان صبح دی��روز به همراه 
جمعی از مهندس��ین در رش��ته های تأسیس��ات، 
 نقشه کش��ی، عمران و معماری در نشس��ت خبری

خ��ود با اصح��اب رس��انه پیرام��ون وضعیت فعلی 
نظ��ام  مهندس��ی اظهار ک��رد: نظام  مهندس��ی در 
هر کش��وری یکی از بخش های فن��ی و تأثیرگذار 
اس��ت که می توان ظهور و بروز تأثیر آن را در کل 
صنعت ساختمان س��ازی و اقتصاد کشور دید.وی با 
بیان اینکه حیطه وظیفه و رس��الت س��ازمان نظام  
مهندس��ی از بدو هر ساخت وساز ساختمانی آغاز و 

تا انتهای فعالیت که بهره برداری ...

اسفنانی:

دست های پشت پرده در وقوع حادثه منا



 رییس جمهور در دیدار مدیران و مجریان ارشد رسانه های آمریکایی
 و بین المللی، با تش��ریح و تبیی��ن مواضع منطق��ه ای و بین المللی 

جمهوری اسالمی ایران، به پرسش های آنان پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی صبح جمعه 
و در نیویورک، در ابتدای این نشست به موضوع توافق هسته ای ایران 
با گروه ۱+۵ اشاره کرد و اظهارداش��ت: سال گذشته بحث بر سر این 
بود که آیا این مذاکرات به نتیجه می رس��د یا خیر؟ اما اکنون سوال 
این است که آیا این توافق به خوبی اجرایی خواهد شد و آیا می تواند 
زمینه ای برای توافق��ات بهتر و حل اختالفات در خصوص مس��ایل 
دیگر باش��د؟ رییس جمهوری، سپس به بررس��ی تغییر و تحوالتی 
 که در مس��ایل منطقه نس��بت به سال گذش��ته روی داده، پرداخت

 و گفت: اوضاع عراق امسال نسبت به س��ال گذشته بهتر شده است 
هر چند که ب��رای موفقیت ارتش و مردم ع��راق در مقابل گروه های 
تروریس��تی هنوز قدم های مهم��ی باقی مانده اس��ت. در خصوص 
 سوریه نیز بحث آوارگان سوری ابعاد جدیدی از مسایل منطقه ای و

 بین المللی را پدید آورده است.
 رییس جمهوری اف��زود: از رس��انه های همگانی انتظ��ار می رود که

 به سیاستمداران برای هموار تر کردن مسیری که به نفع مردم منطقه 
باشد، کمک کنند و اجازه ندهند دشمنی ها و بدبینی های غیرواقعی 

میان ملت های منطقه گسترش یابد.
رییس جمهوری در ادامه این نشس��ت و در پاسخ به پرسشی درباره 
امکان مبادله زندانیان آمریکایی و ایرانی و از جمله خبرنگار واشنگتن 
پست گفت: برخی از این افراد از نظر ما ایرانی هستند؛ چرا که طبق 
قوانین ایران، ما دوتابعیتی را نمی پذیریم و البته از سوی دیگر، عده ای 

ایرانی هم در آمریکا زندانی یا بی دلیل تحت تعقیب هستند.
روحانی افزود: با کلمه مبادله و تبادل موافق نیس��تم و معتقدم باید 
 هر دو دولت بر مبنای قانون به تس��ریع در امور قضایی، تس��هیل در

 امور کنس��ولی و در   نهایت آزادی س��ریع تر آنها کم��ک کنند. البته 
موضوع زندانی��ان در ایران دراختیار قوه قضاییه اس��ت و قوه مجریه 
دخالت مس��تقیمی در این زمینه نمی تواند انجام دهد. در عین حال 
رییس جمهوری به عنوان مجری قانون اساس��ی می تواند موضوع را 
پیگیری کند و اگر الزم بود تذاکره��ای الزم را بدهد. برای من مهم 

است که این افراد اگر راهی وجود دارد، زود تر آزاد شوند.
ایران با سوریه رابطه دارد و خواهد داشت

از رییس جمهوری سوال ش��د ایران با رژیم اسد پیوند دارد، آیا میان 
ایران و آمریکا در ارتباط با سوریه هماهنگی صورت گرفته است و به 
طور نمونه آیا وزیران خارجه دو کشور صحبت و هماهنگی داشته اند؟

روحانی پاس��خ داد: ایران با حکومت س��وریه روابط داشته و خواهد 
داشت. آنچه در سوریه اتفاق افتاده این بوده که گروهی در داخل به 
حکومت معترض بودند؛ اما در فاصله کم��ی فعالیت های گروه های 
تروریستی در آن کشور چنان تشدید شد که آن گروه معترض عمال 
به سایه رفتند و درگیری کنونی به درگیری گروه های تروریستی و 

ارتش سوریه تبدیل شده است.
رییس جمهوری افزود: البت��ه معتقدیم باید فضایی ایجاد ش��ودکه 
معترضان هم نظرهای خود را اعالم کنند و در فرایندی، تغییرات الزم 
در قانون اساسی هم ایجاد شود. اما امروز نگرانی اصلی آوارگی مردم 
سوریه، تخریب آن کشور توسط گروه های تروریستی و کشته شدن 
مردم بی گناه سوریه به دس��ت تروریست ها است. مبارزه با تروریسم 
بی تردید اولویت اول س��وریه اس��ت. ثبات بدون دموکراسی ممکن 

نیس��ت و از طرف دیگر نمی توان وس��ط میدان تروریسم و جنگ از 
دموکراسی گفت و صندوق رای گذاشت.

رییس جمهوری افزود: ایران هم در زمینه سوریه طرحی دارد و این 
طرح را با دوستان و کش��ورهای عالقمند به مشورت گذاشته است و 
امیدواریم راه حلی جمعی برای س��وریه پیدا شودکه پایان آن، پایان 
تروریسم، بازگش��ت آوارگان به کشورش��ان و فرایند گفت و گو میان 
گروه های سوری برای آینده باشد و ما در حال گفت و گو با کشورهای 

مختلف در این عرصه هستیم.
روحانی همچنین در جواب س��والی درباره مخالفت آمریکا با حضور 
 ایران در مذاکرات مربوط به س��وریه و اینکه به نظر می رس��د اکنون

  در این موضع خود تجدید نظر کرده اندگف��ت: آمریکایی ها اگر قبال 
با حضور ایران مخالف بودند خطا و اشتباه بوده است. ایران چه کسی 
بخواهد و چه نخواهد به عنوان کشور قدرتمند و تاثیر گذار در منطقه 

حضور تعیین کننده دارد و این واقعیت است.
آیا با رییس جمهور آمریکا دست هم می دهید؟

خبرنگاری از روحانی پرسید:کاخ س��فید گفته است که باراک اوباما 
تمایل دارد بحثی با ش��ما داش��ته باش��د؛ اما ایرانی ها تمایلی نشان 
 نداده ان��د. بعد از این توافق هس��ته ای، چرا ش��ما حاضر نیس��تید با

 رییس جمهوری آمریکا حتی دست هم بدهید؟
 خبرنگار دیگ��ری هم بالفاصله پرس��ید »آماده هس��تید اگر اتفاقی

 در راهروهای سازمان ملل اوباما را ببیند با او دست بدهید«؟
روحانی جواب داد: ممکن است برخی فکر کنند اکنون راه روابط ایران 
و آمریکا هموار ش��ده و برخی هم فکرکنند این دو کشور نمی توانند 
هرگز با هم رابطه داشته باش��ند. یا برخی فکر کنند اگر دو نفر با هم 
دست دهند دیگرهمه چیز تمام می شود. خوشبینی و بدبینی صرف 
 نفعی ندارد. البت��ه باید واقع بین ب��ود و به منافع مش��ترک و آینده

 نگاه کرد. بین ایران و آمری��کا اختالفات و خصومت های زیادی بوده 
و مردم ایران از سیاس��ت های دولت آمریکا در قب��ال خود و منطقه 

ناراحتند. رییس جمهوری افزود: باید قبل از هر چیز شناخت نسبت 
به واقعیت های دو طرف ایجاد ش��ود و رس��انه ها نقش مهمی در این 
خصوص بر عهده دارند که روحانی اظهارداشت: در جریان انتخابات 
هم گفتم که هدف دولت من کاس��تن از خصومت ها و سطح تنش ها 

است و در این زمینه همه باید تالش کنیم.
مردم ایران با مردم آمریکا دشمن نیستند

 رییس جمهوری در پاس��خ به پرسشی درباره ش��عار مرگ برآمریکا
 در ایران گفت: مردم ایران با مردم آمریکا دش��من نیس��تند. مردم 
 ایران از سیاست های آمریکا ناراضی هس��تند و این شعار مخالفت با 
سیاست های آمریکا بویژه در خاورمیانه اس��ت. باید این فضا عوض 
ش��ود. ادامه حرکت در مس��یر تخاصم بی نتیجه اس��ت. روحانی در 
خصوص تکرار سوال مالقات احتمالی با اوباما گفت: به جای مالقات 
و دست دادن، باید بیشتر دنبال این باشیم که چگونه مسایل را برای 
آینده حل و فصل کنیم و راه حل بیابیم. به جای مالقات و دست دادن، 
باید بیشتر دنبال این باشیم که چگونه مس��ایل را برای آینده حل و 
فصل کنیم و راه حل بیابیم. بین بنده و آق��ای اوباما گاهی نامه رد و 
بدل می شود و این انتقال پیام ها عادی اس��ت. اما مسئله مهم تر این 
است که باید به آینده بیندیشیم و ببینیم چگونه باید موانع را برداریم. 
قطعا این کار یک شبه حل نمی ش��ود و نیازمند زمان و تدبیر و اقدام 
سازنده هستیم. رییس جمهوری افزود: البته روزی تصور نمی شد که 
وزرای خارجه ایران و آمریکا دور یک میز بنشینند و حرف بزنند. اما 
 اینکه گفته شود چه روزی می توانیم بگوییم که اختالف های اصلی و

 ریش��ه دار میان ایران و آمریکا حل و فصل می شود، پیش بینی اش 
سخت است. فکر می کنیم در این دو سال قدم هایی به جلو برداشته ایم 
اما هنوز فاصله ها زیاد هست. روحانی گفت: مشکالت ایران و آمریکا 
با دست دادن حل نمی ش��ود؛ نگرش ها و عملکرد ها باید عوض شود. 
 مهم اس��ت که بتوانیم در افکار عمومی دو طرف این مس��اله را مردم

 قبول کنند که منافع مش��ترک چگونه حاصل می ش��ود. آیا فاصله 

داشتن یا کوتاه کردن فاصله ها به نفع دو طرف است؟
روحان��ی درباره روابط ایران و عربس��تان نیزگفت: دیروز متاس��فانه 
عده ای زیاد در مراسم دینی و مذهبی حج در عربستان کشته شده اند 
که ۱۴۰ ایرانی هم در جمع کشته شدگان بود و البته این عدد ممکن 
افزایش هم بیابد. چندی پیش هم در مس��جدالحرام عده ای کشته و 
مجروح ش��دند.  رییس جمهوری در این زمینه افزود: ش��رایط حج 
امسال متفاوت از گذشته شده و این حوادث بسیار بزرگ و غیرمنتظره 
بوده است. انتظار این اس��ت که حکومت جدید عربستان با توجه به 
تجربیات گذش��ته فرایند مدیریت حج را بازنگری کند و نس��بت به 

تامین امنیت و سالمت همه حجاج پایبند باشد.
روحانی اظهارداش��ت: ایران با دخالت نظامی و حمالت عربس��تان 
 به مردم یمن کامال مخالف اس��ت؛ چرا که موض��وع یمن موضوعی 
داخلی اس��ت. رییس جمهوری گفت: در عین حال اگر در شرایطی 
بیینیم که می توانیم با عربس��تان گفت و گوی مفید داش��ته باشیم، 
مانع نخواهیم شد. در سطوحی مذاکراتی داشته ایم و سفیر و روابط 
دیپلماتی��ک هم داریم. حل این مس��ایل به نفع منطقه و دو کش��ور 

خواهد بود.
 روحان��ی در پاس��خ ب��ه س��والی درب��اره اقتص��اد ای��ران و حضور
  س��رمایه گذاران خارجی گفت: بع��د از توافق ش��رایط برای حضور

 سرمایه گذاران مناسبت تر شده اس��ت. امروز شرکت های مختلف 
اروپایی و آس��یایی برای س��رمایه گذاری به ایران می آیند و از طرف 
ایران مانعی هم ب��رای صاحبان س��رمایه و فناوری و ش��رکت های 
آمریکایی نیس��ت که در اقتصاد ایران حضور رقابتی و شفاف داشته 
باشند. روحانی در جواب س��والی درباره بمباران مردم سوریه توسط 
 دولت اس��د گفت: نمی دانم اطالعات شما از کجاس��ت؟ آن بمب ها 
علیه تروریست ها استفاده می ش��ود. در عین حال بمب های آمریکا 

مخرب تر هستند. مهم هدف است.
 مگر مردم عراق به خاطر استفاده آمریکا از تسلیحات ممنوعه کشته 
نش��دند و یا در خصوص اس��تفاده از اورانیوم ضعیف شده صحبت از 
بیماری هایی نظیر سرطان در عراق نیس��ت. در سوریه تروریست ها 
سر مردم را می برند و جنایات بزرگی مرتکب می شوند. مهم است که 
اطالعات دقیق و تعبیرهای درستی داشته باشیم. رییس جمهوری 
در جواب س��والی درباره انتظ��ار ایران از برجام گف��ت: مخالفت ها و 
موافقت ها در ایران و آمریکا طبیعی است. در ایران اکثریت بزرگی از 
مردم موافقند و اقلیتی هم مخالفند. مهم این است که برجام باید تا 
 قبل از سال ۲۰۱۵ اجرایی ش��ود و از نظر ما حتی می شود در نوامبر 

هم اجرایی شود. تا آن زمان، خیلی فاصله نداریم.
رییس ش��ورای عالی امنیت ملی اظهارداش��ت: به نظ��رم همه برای 
 موفقیت برجام تالش کردند و همه نقش خ��ود را تا کنون به خوبی

 ایفا کردند. به نظر اجرای این توافق اگر ب��ه خوبی انجام گیرد حتما 
زمینه را برای گفتگوه��ای دیگر آماده می کن��د. روحانی همچنین 
 در پاس��خ به س��والی درباره نفوذ ایران در عراق گف��ت: اگر در عراق

 کمک های ایران نبود، حتما بغداد سقوط می کرد و داعش بر بغداد 
مسلط می شد. ایران به سرعت هم به کرد ها و هم به درخواست دولت 
مرکزی پاس��خ مثبت داد و یاری رس��اند. اگر کمک های ایران نبود 
اردبیل هم س��قوط می کرد و س��لیمانیه نیز در خطر قرار می گرفت. 
ایران به درخواس��ت دولت مرکزی عراق، کمک ف��وری کرد. رییس 
 جمهور افزود: هر دولتی در منطقه که برای مبارزه با تروریسم از ایران

 کمک بخواهد، آماده همکاری هستیم.
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پیش بینی تغییر نظام سیاسی 
عربستان با حادثه منا

بسته شدن صفحه اینستاگرام 
شاه سعودی

بخشی از »جنگل حرا« 
در دریاخواری از بین رفت

چرا کواچ همراه تیم ملی 
والیبال به ایران برنگشت؟

شنیده ها 

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
حادث��ه من��ا را تلخ و ناگ��وار خواند و گفت که ش��اید 
 ای��ن حادثه حکمتی داش��ته و مقدم��ه ای برای تغییر

 نظام سیاس��ی عربستان و س��قوط آل سعود باشد تا 
مسلمانان از دس��ت این خانواده که به دست استعمار 
انگلیس در عربس��تان حاکم ش��دند نجات یابند. علی 
مطهری در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد: حادثه منا 
فاجعه ای بودکه ش��اید مش��ابه آن در ای��ام حج اتفاق 
نیفتاده اس��ت، دولت عربس��تان باید توضیح کافی در 
مورد چگونگی این حادثه به ملت های مس��لمان بدهد 
و مقص��ران و قاص��ران حادثه نیز شناس��ایی، معرفی 
و مجازات ش��وند. وی با بیان اینکه اداره مراس��م حج 
باید با مش��ارکت همه کش��ورهای اسالمی و با اشراف 
 علمای اس��الم از فرقه های پنجگانه ش��یعه و س��نی

 انجام ش��ود، افزود: سازمان همکاری های اسالمی باید 
مقدم��ات این کار را فراهم کند. ما باید توجه داش��ته 
باشیم که این مش��کل مربوط به دنیای اسالم است و 
باید درون دنیای اسالم و از طریق مجامع اسالمی مثل 
سازمان همکاری های اسالمی حل شود. کمک گرفتن 
از سازمان های بین المللی و غیرمسلمان ها در این زمینه 

کار مناسبی نیست.

 صفحه منتس��ب به ش��اه س��عودی در پی ح��وادث اخیر
 در مکه، به روی عموم مردم دنیا بسته شد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، در پی حوادث تلخ 
اخیر در مکه و کشته و زخمی شدن حجاج در مراسم حج 
امس��ال و گسترش بی س��ابقه تصاویر و مطالب مربوط به 
این مراس��م در فضای مجازی، همچنین هجوم و اعتراض 
کاربران به پادشاه عربستان و بی کفایتی مسووالن سعودی، 
صفحه اینستاگرام منتسب به سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 
عربس��تان، از حالت عمومی خارج ش��د و افرادی که این 
صفحه را دنبال می کردند دیگر امکان مش��اهده تصاویر و 

ارسال مطالب اعتراض آمیز درباره این حوادث را ندارند. 
پادش��اه  عربس��تان و گردانن��دگان ای��ن صفح��ه هنوز 
هی��چ پاس��خی در ای��ن م��ورد ارائه نک��رده ان��د. ظاهرا 
 ای��ن کار تنه��ا ب��ه دلیل جل��و گی��ری از س��یل عظیم

  اعت��راض کنندگان��ی ب��وده ک��ه از ای��ن ف��رد تقاضای 
پاسخ داشته اند.

دبیر شورای عالی شهرس��ازی و معماری با اشاره به اینکه 
طرح شکایت از پرونده های دریاخواری باید از سوی سازمان 
مرتبط انجام شودگفت: در پرونده درگهان قشم، بخشی از 
جنگل حرا از بین رفته است.پیروز حناچی در گفتگو با مهر 
در خصوص اینکه در م��ورد برخی پرونده های دریاخواری 
اعالم ش��ده هنوز ش��کایتی ص��ورت نگرفته اس��ت گفت: 
شورای عالی شهرس��ازی و معماری هشدارهای الزم را در 
این خصوص اعالم می کند، ضمن آنکه در برخی پرونده ها 
شکایت از سوی س��ازمان های مرتبط باید انجام شود. وی 
با اش��اره به اینکه یکی از پرونده ه��ا که مربوط به درگهان 
قش��م است، از سوی منطقه آزاد باید پیگیری شود، افزود: 
دخالت در امور طبیعت همیش��ه با عواقب ناگواری روبه رو 
بوده اس��ت؛ مانند پرونده درگهان که بخشی از جنگل های 
حرا برای همیشه از بین رفته است، بنابراین انتظار می رود 
که دوباره ای��ن تخلفات و تعرض به مناب��ع طبیعی انجام 
 نش��ود.دبیر ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری با تاکید 
بر اینکه ما هشدارهای الزم را می دهیم، چرا که با هزینه های 
 گ��زاف هم نمی ت��وان طبیعت را به حال��ت اول بازگرداند، 
اظهار داشت: برخی پروژه های دریاخواری از سوی سازمان 
بنادر و دریانوردی در حال پیگیری اس��ت.حناچی با اعالم 
اینک��ه دریاخواری در بندرعباس و نوار س��احلی جنوب از 
مواردی اس��ت که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی طرح 
شکایت شده است، گفت: تخریب نوار ساحلی در رامسر هم 
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری وقت را داشته و 

االن سازمان بنادر در حال پیگیری این پرونده است.

تیم ملی والیبال ایران درحالی به تهران رسید که اسلوبودان 
کواچ همراه تیم به تهران نیامد. اسلوبودان کواچ ، سرمربی 
تیم ملی والیبال ایران که پس از ناکامی تیم در جام جهانی 
به ش��دت زیر فشار اس��ت و برای بررسی نتایجش، شورای 
رسیدگی به ناکامی ها تشکیل می شود، در زمان بازگشت 

تیم به تهران ، به همراه بازیکنان به تهران نیامد. 
او که تقریبا از ابتدای سال جدید و بیش از شش ماه است 
که تهران بوده ، طبق معمول هر س��ال برنامه های مربیان 
والیبال تیم ملی ، با پایان فصل رقابت های ملی به کشورش 
برگش��ته تا آبان ماه که برنامه ها ب��رای تمدید قراردادش 
مش��خص ش��ود. البته او اگرچه برای قراردادی که تا پایان 
المپیک دارد ، منتظر است یکسال دیگر هم در ایران بماند 
اما منتظر می ماند تا فدراسیون ایران اعالم کند به قرارداد 
 ب��ا او پایبند م��ی ماند یا به دلیل کس��ب نتایج ضعیف در

 لیگ جهانی دست به تغییر کادرفنی خواهد زد.

مفتی آل س��عود بدون تس��لیت گفتن به خانواده های داغدار 
قربانیان فاجعه دلخراش مشعر و منا که بیش از هزار کشته به جا 
گذاشت، ضمن سرپوش گذاشتن بر بی کفایتی و سوءمدیریت 
حاکمان عربس��تان در برگزاری مراس��م حج، حجاج بیگناه را 

مسوول و مقصر وقوع این حادثه دانست.
 به گزارش تسنیم، شیخ عبدالعزیز آل الشیخ از واژه خودکشی 
برای قربانیان فاجعه مشعر منا استفاده کرد و گفت مرگ عمدی 

در اماکن مقدسه، خودکشی است.
مفتی آل س��عود در گفت وگو با روزنامه س��عودی عکاظ گفت 
حج��اج و بعثه های ح��ج باید ب��ه قوانین عربس��تان که برای 
ساماندهی حج و راحتی حجاج وضع ش��ده، پایبند باشند. وی 
افزود پایبند نبودن به این قوانین و مقررات، ش��ر و خطر بسیار 
بزرگی است. مفتی آل سعود در توجیه بی کفایتی رژیم سعودی 
و سوء مدیریت آنها در برگزاری امن و آرام مراسم حج مدعی شد 
برخی حجاج به دنبال مرگ عمدی در اماکن مقدسه هستند زیرا 
اعتقاد دارند ُمردن در این اماکن، اجر و پاداش دارد. کسانی که 
مرگ عمدی در حج را فضیلت می دانند،فکر اشتباهی دارند و 
این نوع مرگ، خودکشی است و هر کس به این جنایت عمدی 

دست بزند،قاتل خویش است.
مفتی دربار آل سعود در واکنش به انتقادهای گسترده در سطح 
جهان اسالم از بی کفایتی و سوء مدیریت سعودی ها در برگزاری 
مراسم حج که به بروز فاجعه دلخراش اخیر در مشعر منا رخ داد، 

در اظهاراتی توهین آمیز مدعی شد: اینها)منتقدان(، حسود و 
کینه توز هستند، آنچه رخ داد، قضا و قدر بود! و به سبب ازدحام 

جمعیت رخ داد .
بن سلمان در اندیشه حذف بن نایف

در پی تحوالت سیاسی اخیر در عربستان و حوادث تلخ مراسم 
حج، گمانه زنی های فراوانی در داخل خاندان حاکم س��عودی 
مبنی بر کودتای محمد بن سلمان علیه بن نایف و رسیدن او به 

ولی عهدی به گوش می رسد.
پایگاه خبری»میدل ایس��ت« انگلیس مقاله مفصلی در مورد 
اظهارات یکی از نوادگان موسس عربس��تان با عنوان »هشدار 
فوری به تمام آل سعود« منتش��ر کرده و نوشت: در این مطلب 
فرد مزبور نجات فوری عربستان و انتخاب پادشاه و ولیعهد جدید 

را خواستار شده است.
میدل ایس��ت در نوش��ته های این عضو خاندان حاکم متوجه 
بخشی از کشمکش نسل های مختلف خاندان حاکم شد که در 
پی کشمکش اعضای قوی آن برای رسیدن به قدرت پس از فوت 

ملک عبداهلل در ژانویه گذشته بروز یافته است.
به نوش��ته این منبع، نتیجه بازی سیاس��ی ملک س��لمان بن 
عبدالعزیز در عربس��تان صفر اس��ت؛ زی��را او افراد وابس��ته به 
 خود را جایگزین افراد س��ابق کرد که نمونه آن کنار گذاش��تن

 »خالد التویجری« رییس دیوان پادش��اهی و روی کار آوردن 
محمد بن سلمان پسر خود به جای او بود.

هیأت وزیران وزیر امور خارج��ه را مأمورکرد تا با همکاری و 
مشارکت دیگر کشورهای اس��المی نسبت به بررسی دالیل 
بروز این حادثه و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام  کند.

هیات وزیران براساس دستور رییس جمهوری عصر روز جمعه 
جلسه فوق العاده ای را به منظور بررسی حادثه تلخ و دردناک 
منا و جان باختن تعدادی از هموطن��ان عزیز و مجروحیت 

تعدادی دیگر برگزار کرد.
در این نشس��ت ابع��اد گوناگون ای��ن حادثه م��ورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت و ضمن بررس��ی اقدامات انجام ش��ده 

توسط نهادهای مسوول تصمیماتی اتخاذ شد.
هیات وزیران ای��ن حادثه تل��خ و دردناک را به مس��لمانان 
جهان، مقام معظم رهبری و ملت ایران تسلیت گفته و برای 

بازماندگان از درگاه خداوند صبر و اجر مسالت کرد.
هیات دولت همچنین مقامات دولت عربس��تان را مسوول 
امنیت و حفاظت از حجاج دانست و تأکیدکرد کشور عربستان 
در قبال این مسوولیت باید پاسخگو باشد و دولت جمهوری 
اس��المی ایران خود را موظف به پیگی��ری مجدانه از حقوق 

ملت می داند.
هیات وزیران وزیر امور خارجه را مأمور نمود تا با همکاری و 
مشارکت دیگر کشورهای اس��المی نسبت به بررسی دالیل 
بروز این حادثه و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام  کند.

همچنین مقرر ش��د وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان 

نماینده دولت به عربستان س��عودی اعزام شود تا نسبت به 
هماهنگی های الزم اقدام کند.

هیات وزیران به منظور مدیریت کل جریان مرتبط با حادثه 
در کشور، س��تادی را به ریاس��ت وزیر کش��ور و با عضویت 
وزرای فرهنگ و ارشاد اس��المی، بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی، اطالعات، راه و شهرس��ازی، امور خارجه و رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور و سازمان های حج و 
 زیارت، جمعیت هالل احمر و س��ازمان هواپیمایی کشوری 
تشکیل داد و دیگر س��تادهای تشکیل شده در دستگاه های 
اجرایی را موظف ب��ه هماهنگی با این س��تادکرد که اولین 

نشست این ستاد بالفاصله پس از جلسه دولت تشکیل شد.

مفتی دربار سعودی: 

حجاج عمدا مردند
 ظریف مامور بررسی علت بروز فاجعه

 با همکاری دیگر کشورهای اسالمی شد

اتفاقات اخیری که در مکه و منا رخ داد و به کشته شدن صدها 
نفر منجر شد ثابت کرد رژیم آل سعود از شایستگی و توانایی الزم 

برای اداره حرمین شریفین برخوردار نیست.
 حسن هانی زاده گفت: رقابت های دو جناح سیاسی قدرتمند در 
عربستان و اختالفات موجود میان محمد بن سلمان، وزیر دفاع 
و فرزند پادشاه و محمد بن نایف، وزیر کشور عربستان معموال 
 در ش��کل گیری چنین حوادث دردناکی کامال موثر اس��ت و

 بی توجهی وزارت کش��ور عربس��تان در تامین امنیت حجاج 
 در روزه��ای اخی��ر و همچنی��ن حض��ور نابهن��گام کاروان

 محمد بن س��لمان، وزیر دفاع در منا که منجر به بسته شدن 
گذرگاه های مربوط به رمی جمرات اس��ت موجب شد که این 
حادثه دردناک رخ دهد. کشورهای اسالمی باید از طریق سازمان 
همکاری های اسالمی، ساز و کارهای جدیدی تشکیل شورایی 
برای اداره حرمین ش��ریفین فراهم کنند.وی افزود: جمهوری 
اس��المی ایران هم که قربانیان زیادی در مناسک حج امسال 

داشته، باید در چارچوب رایزنی با س��ایر کشورهای اسالمی، 
شورایی تشکیل دهد که این شورا در مناسک حج حضور داشته 

باشد و مسائل امنیتی و رفاهی را دنبال کند.
در غیر این صورت با توجه به شرایط موجود عربستان و مشغول 
بودن این کشور به بمباران مردم یمن و توطئه علیه مردم سوریه 
و لبنان و عراق، قطعا باز هم از این دس��ت حوادث در آینده در 

مناسک حج رخ خواهد داد.

معاون وزیر خارجه آمریکا با اش��اره به آمادگی کشورش برای 
مذاکره با ای��ران درباره س��وریه اعالم کرد که ای��ن موضوع در 
دی��دار وزرای خارجه دو کش��ور در نیویورک مط��رح خواهد 
 شد. وندی ش��رمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای

 هس��ته ای ایران و گروه 1+5، می گوید دولت این کشور آماده 
 اس��ت درباره وضعیت س��وریه با ای��ران مذاکره کن��د. معاون

 امور سیاسی وزیر خارجه آمریکا افزود،  انتظار دارد این موضوع 
در دیدار روز ش��نبه بین محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران، و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در سازمان ملل مطرح 
شود.شرمن می گوید چنین مباحثی با توجه به تحوالت کنونی 
در مناقشه سوریه منطقی خواهد بود. با این حال وی یادآوری 
کردکه این ایده هنوز در ایران که درکنار روس��یه از بشار اسد، 
رییس جمهور سوریه، حمایت می کنند، با مخالفت هایی مواجه 
است.وی گفت: ما همیشه آماده بحث در حاشیه بوده ایم. نه به 
این دلیل که هماهنگی کنیم؛ بلکه چون تقریبا مطمئن هستیم 

منافعی موازی وجود دارند. در ایران درباره چنین گفتگوهایی 
حساسیت بسیار زیاد و احتماال برخی محدودیت ها که واقعی 
هستند وجود دارند، اما مهم است که تا جایی که می توانیم تعامل 
داشته باشیم. شرمن که ماه آینده میالدی از منصب خود کنار 
خواهد رفت می گوید رییس جمهور سوریه می تواند در دوران 
انتقال به ایفای نقش بپزدازد.وی گفت: ما فکر نمی کنیم که اسد 
اعتبار الزم برای باقی ماندن به عنوان رهبر کشور را داشته باشد. 

 آمریکا آماده مذاکره با ایران درباره سوریه استاداره حرمین شریفین توسط شورای کشورهای اسالمی

روحانی در نیویورک:

مشکالت ایران و آمریکا 
با دست دادن حل نمی شود
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رییس جمه��ور گفت: ته��ران برای حضور ش��رکت های 
آمریکایی منعی قایل نیست و این شرکت ها نیز می توانند 
در فضایی رقابتی از شرایط پساتحریم، برای سرمایه گذاری 

و انتقال فناوری به ایران بهره بگیرند.
حس��ن روحان��ی در نشس��ت با مدی��ران ش��رکت های 
تجاری، اقتصادی و صنعتی آمریکا به مذاکرات گس��ترده 
شرکت های بزرگ اروپایی و آسیایی با ایران اشاره و گفت: 
فضای پساتحریم، ش��رایط جدید اقتصادی و سیاسی را 
فراهم کرده که ش��رکت های بزرگ تج��اری، اقتصادی و 

صنعتی باید از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به برخی موانع احتمالی برای سرمایه گذاری 
و حضور ش��رکت های آمریکایی در ایران، افزود: تردیدی 

نیست که این موانع و مخالفت ها پایدار نخواهد ماند.
رییس جمهور گفت: دولت یازدهم از آغاز فعالیت خود به 
اصالح اقتصاد کالن ایران پرداخته و عملکرد آن به گونه ای 
بوده که موفق شده با وجود تداوم تحریم ها، تورم را مهار، 
 از دوره رک��ود عبور کند و اقتصاد وارد دوره رونق و رش��د

 سه درصدی شود.
روحانی به تش��ریح گام های دولت برای مبارزه با فس��اد 
اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: ما دنبال تقویت بخش 
خصوصی و کاستن منظم از سهم بخش دولتی هستیم و 
معتقدیم که باید فضای رقابت در کشور گسترش یابد، زیرا 
هر جا انحصار شکل گیرد، فساد ایجاد می شود. در همین 

راستا، به دنبال تقویت دولت الکترونیک هستیم.
رییس ش��ورای عالی اقتصاد همچنین گف��ت: در بخش 
صادرات و واردات، اقدامات گمرکی از ۲۶ روز به س��ه روز 
کاهش یافته اس��ت. رییس جمهور به منابع عظیم انرژی 
 و موقعیت ژئواس��تراتژیک ایران اش��اره کرد و افزود: این 
ویژگی ها در کنار امنیت و ثبات در کل منطقه و خطوط 
ارتباطی ریلی گسترده که چین و آسیای میانه را به دریای 
عمان متصل می کند، موقعیت منحصر به فردی را برای 

فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است.
روحانی در ادامه به تالش های ته��ران برای ایجاد صلح و 
ثبات در منطقه اش��اره کرد و افزود: با وجود ناامنی که در 

برخی از کشورهای همسایه وجود دارد، ایران منطقه ای 
امن است و در حالی که شاهدیم اروپا با تنها چند ده هزار 
پناهجو دچار مشکل شده، ایران پذیرای حدود سه میلیون 
پناهجوی افغانی بوده و ه��م اکنون ۴۰۰ هزار دانش آموز 

افغانستانی در مدارس ایران تحصیل می کنند.
رییس جمه��ور تصریح ک��رد: فضای جدی��دی در ایران 
در عرصه های فن��اوری های نوین، صنای��ع هواپیمایی و 
کشاورزی ایجاد شده اس��ت. ما برنامه های آینده خود را 
 ش��فاف با دنیا در میان می گذاریم و در این میان یکی از

 راه های کاستن از فاصله میان ایران و آمریکا، همکاری های 
اقتصادی اس��ت. روحانی در ادامه به تش��ریح برنامه های 
گس��ترده در حوزه نف��ت و گاز، کش��اورزی و اقتصادی 
پرداخت و گفت: ایران پیوسته پایبند و متعهد به عمل به 

قراردادهایش باطرف های مقابل بوده و هست.
رییس جمهور اف��زود: در این فضا و در آینده، فش��ارهای 
مردم و ش��رکت ها به دولت آمریکا بیشتر ش��ده و اجازه 

نمی دهند راه کنونی ادامه یابد.

 وزی��ر صنعت، مع��دن وتجارت گفت: ق��اون معدن باید ش��فافیت
 داشته باش��د تا تکلیف س��رمایه گذاران این بخش را برای سالیان 

آینده روشن سازد.
محمد رضا نعمت زاده در جلسه  شورای مشورتی امور معادن با بیان 
این مطلب ، افزود: با انجام اصالحات الزم در قانون معدن سال 77 
می توان تکلیف معدنکاران را از حیث سرمایه گذاری و برنامه ریزی 

برای حداقل 1۰ سال آتی مشخص ساخت.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه قانون معدن می بایس��ت صراحت و 
روشنی الزم را داش��ته باش��د ، افزود : در تدوین قانون معدن  اصل 

خالصه نویسی و شفافیت آن نباید از نظر دور بماند.
 به گفته نعمت زاده؛ معدن را می بایس��ت در زنجی��ره خود دید و از

 مواد خام تا محصول نهایی می بایست در جهت تشویق ارزش افزوده 
باش��د. وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه یادآور شد: در زنجیره 
ارزش افزوده معدن می بایست تا فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع 
پایین دستی آن به منظور اش��تغال زایی و افزایش توان صادراتی و 

رفع نیاز داخلی پیش رفت.
وی در ادامه یادآور ش��د: به ط��ور معمول در واگ��ذاری معدن می 
بایس��ت واحدهای فرآوری در انجام مزایده ها در اولویت نخس��ت 
باشند و سپس سایر بهره برداران معدنی طبق تشریفات قانونی در 
مزایده ها شرکت کند. نعمت زاده در خصوص تعیین حقوق دولتی 
معادن نیز ضمن اشاره به اینکه کار دولت نرخ گذاری نیست،گفت: 
تعیین میزان حقوق یادشده بهتر اس��ت به طور ساالنه وضع شده و 
برای معادن روزمین��ی، زیر زمینی، فلزی؛  و غی��ر فلزی نیز تفاوت 

هایی قائل شد. 

مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه اعطای کد رهگیری 
به مرغ باعث افزایش قیمت نمی شود، گفت: این خدمت به صورت 
رایگان توسط دامپزشکی انجام می شود و هویت مرغ تولید شده را 

مشخص می کند.
س��ید اصغر برائی نژاد اظهار کرد: این طرح در مرحله اول در استان 
تهران آغاز شده و ش��امل تمام مرغ هایی اس��ت که به صورت تازه 

خوری در بازار مصرف عرضه می شود.
وی گفت: در فاز دوم، مرغ های منجمد و سایر محصوالت پروتئینی 
از قبیل گوشت قرمز و آالیش آن و  ماهی نیز کد رهگیری دریافت 

می کنند.
برائی نژاد یادآور ش��د:  اعطای کد رهگیری م��رغ  قابلیت پیگیری 
شرایط، محل  و زمان تولید را دارد و در واقع هویت مرغ را مشخص 
می کند که این طرح در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اجرای می شود. 

کد دار کردن مرغ هزینه ای برای کشتارگاه ها ندارد.
وی با بیان اینک��ه اجرای این ط��رح هزینه ای برای کش��تارگاه ها 
ندارد، تصریح کرد:  این طرح در ابتدای کار ممکن اس��ت ایراد های 
داشته باشد، اما نقش مهمی درحذف مرغ هایی که خارج از نظارت 

بهداشتی به بازار عرضه می شود، دارد.
این مقام مس��وول گفت: مصرف روزانه مرغ تهران ۶۰۰ تا 7۰۰ تن 
است که بخش عمده آن از این طریق تامین می شود و بخش دیگر 
آن از شهرستان های اطراف به تهران می آید که این مرغ ها هنوز کد 
رهگیری دریافت نکرده اند؛ بنابراین در مرحله اول تمام مرغ هایی 
که در اس��تان تهران به  بازار مصرف عرضه می شوند دارای این کد 

نیستند.

نماینده شرکت رنو در حالی انتقاداتی را به سیستم خدمات پس از 
فروش دو شرکت ایران خودرو و سایپا وارد کرده که مصرف کنندگان 
ایرانی نیز از وضعیت خدمات پس از فروش خودرو در ایران ناراضی 
هستند. مشکالت موجود در شبکه خدمات پس از فروش خودرو در 
ایران در کنار کیفیت محصوالت تولیدی، به چشم اسفندیار صنعت 
خودروی ایران تبدیل شده است. این مشکالت نماینده شرکت رنو 
در ایران را نیز ب��ه انتقاد علنی و صریح از وضعی��ت خدمات پس از 
فروش ارائه شده از سوی دو خودروساز بزرگ داخلی وا داشته است.

پیمان کارگر اظهار کرده است: از نحوه کار شرکای خود در خدمات 
پس از فروش ناراضی هستیم.

مدیرعامل رنوپارس خاطرنشان کرده است: در حال حاضر در مواردی 
ش��رکت خدمات پس از فروش خودروس��از پول ندارد که قطعه را 
خریده و به نمایندگی خدمات پس از فروش تحویل دهد. با این حال 
ضعف دوستان در این حوزه نباید باعث ایجاد مشکل در خدمات پس 
از فروش محصوالت رنو در ایران شود.انتقاد علنی و صریح نماینده 
رنو در ایران از عملکرد دو ش��رکت ایران خودرو و س��ایپا در حالی 
 است که براساس نظرس��نجی های صورت گرفته، مشتریان ایرانی
 نی��ز از وضعیت خدم��ات پس از فروش خ��ودرو در ای��ران ناراضی

 هستند. 
در این زمینه شرکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران  بیش از 
یک میلی��ون و ۲۰۰ هزار نفر از مراجعان به ش��بکه خدمات پس از 
فروش خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو در طول سال 1393، 
نظرسنجی کرده که براساس نتایج آن مش��تریان از خدمات اصلی 

ارائه شده از سوی این شرکت ها ناراضی هستند.

سنگ پا، میخ، طناب، پوست کامل اسب، زغال چوب، خالل چوب 
کبریت و چوب پنبه عجیب ترین کاالهایی است که در سال جاری به 

کشور آمده درحالی که این محصوالت در کشور نیز تولید می شود.
بنا بر آمار گمرک واردات کاالهایی که در داخل کشور تولید می شود 
در سال جاری نیز ادامه داشته است؛اما در میان آنها کاالهایی یافت 

می شود که واردات آنها عجیب به نظر می رسد.
بر این اس��اس،در پنج ماه ابتدای س��ال جاری، ۶/5 تن سنگ پا به 

ارزش 37 میلیون تومان برابر با 13 هزار دالر به کشور آمده است.
بنا بر این گزارش برای حفظ جنگل ها هر ساله شاهد واردت چوب و 
الوار به کشور هستیم، اما یکی از موارد عجیبی که در سال جاری به 
کشور آمده، واردات یک میلیون و ۶۲9 هزار کیلوگرم زغال به ارزش 

۴/8 میلیارد تومان است.
در کنار واردات زغال باید به واردات 1۰1 هزار کیلوگرم خالل چوب 
کبریت به ارزش ۴9۰ میلیون تومان اشاره کرد، که با توجه به اینکه 
تولید چوب کبریت و زغال نیاز به تکنولوژی باالیی ندارد واردات آن 

نیز منطقی به نظر نمی رسد.
ایران، یکی از تولید کنندگان بزرگ پوست دام به ِویژه دام سبک در 
دنیا است، اما در س��ال جاری 18/5تن پوست کامل حیوانات گاو و 

اسب به ارزش 1۴۴ هزار دالر به ایران آمده است.
در س��ال جاری همچنین ۲8۰ میلیارد تومان رخ��ت آویز به  وزن 
33 هزار کیلوگرم و 8۰ کیلوگرم چوب پنبه به  ارزش 91۲ دالر به 

کشور آمده است .
 از س��ایر کاالهای عجیبی که در سال جاری به کش��ور آمده است 

می توان به واردات طناب و ریسان،کاغذ سیگار و میخ اشاره کرد .

انتقاد رنو از خدمات ایران خودرو و سایپامرغ ها شناسنامه گرفتندقانون معدن باید شفافیت داشته باشد عجیب ترین کاالهای وارد شده در کشور

سایه تردید بر پیش بینی خروج از رکود؛

رونقاقتصادیچهزمانیبرایمردمملموسمیشود؟

دبیرکل س��ابق اتاق بازرگانی ته��ران می گوید: 
»زمانی که رشد تولید داریم، نباید این تولیدات 
داخل انبارها قرار گیرد، بلکه مصرف نیز باید رشد 
پیدا کن��د. بنابراین ما باید ببینیم با رش��دی که 
ایجاد شده، موجودی هایمان افزایش پیدا کرده، یا 
این که مصرف اضافه شده است. اگر مصرف اضافه 
شده، نشان می دهد که ما از رکود خارج شده ایم.«

این در شرایطی اس��ت که در هفته های گذشته 
برخی از کارشناسان نسبت به سیاست های دولت 
انتقاد کرده و معتقد بودند که تاکنون اقداماتی از 
سوی دولت انجام نشده که نشان دهد در آینده 
نزدیک اقتصاد کش��ور از رکود خارج خواهد شد 
و فقط دول��ت تمرکز خ��ود را روی کاهش تورم 

گذاشته است.
اما علی طیب نیا در مقابل این انتقادات، تاکید دارد 
که »اگرچه دولت همچنان خود را مقید به کنترل 
نرخ تورم در س��طح کنونی می دان��د، اما اولویت 
اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری 
در جهت تس��ریع و فرآیند خروج کامل اقتصاد 

کشور از رکود خواهد بود.«
در این خصوص، ابراهیم بهادرانی، دبیرکل سابق 
اتاق بازرگانی تهران می گوید: »مب��ارزه با تورم 
بستگی به دالیل تورم دارد. به عبارتی، اگر دولتی 

انضباط مالی را رعایت نکند و این موضوع باعث 
تورم شود، خب در مقابل، اگر دولتی انضباط مالی 
را رعایت کن��د و تورم کاهش یاب��د، این موضوع 
نباید باعث رکود ش��ود«. وی می افزاید: »برخی 
از کارشناسان به این مطلب کمتر توجه دارند که 
بیشتر تورمی که ما در کشورمان داریم، به خاطر 
استقراض هایی است که دولت از سیستم بانکی 
یا بانک مرک��زی می کند و پایه پول��ی را افزایش 
می دهد. بنابراین اگر نظم اقتصادی وجود داشته 

باشد، به تبع تورمی رخ نخواهد داد.«
دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح می کند: 
»در صورتی که ما سیاس��ت های انقباضی برای 
تورم در پیش بگیریم و این سیاست ها در بخش 
عرضه و تقاضا و نیز بر بخش های تولیدی صنعتی، 
خدماتی و کشاورزی اثر بگذارد، اشتباه است، اما 
روش��ی که امروزه دولت در پی��ش گرفته، باعث 
تورم نمی شود، بلکه موجب اصالح اقتصاد کشور 

می شود.«
بهادرانی در ادام��ه درباره وعده خ��روج از رکود 
 کش��ور در نیمه دوم امس��ال متذکر می ش��ود:

»ما در س��ال 1393 ش��اهد رشد س��ه درصدی 
اقتصاد بودیم. وقتی که اقتصاد رشد می کند، به 
این معناست که از رکود خارج شده ایم. اما این که 

خروج از رکود همه گیر شده، این طور نیست. چون 
برخی از صنایع پیش��رو مثل خودرو رشد تولید 
داشتند و این ها باعث ش��ده که کال اقتصاد رشد 
باشد«. وی ادامه می دهد: »این که خروج از رکود 
و رونق اقتصادی برای مردم ملموس ش��ود، باید 
در مصارفی که مردم دارند، خود را نشان دهد.« 
دبیرکل سابق اتاق بازرگانی تهران یادآور می شود: 
»مشکل دیگر این است که زمانی که رشد تولید 
داریم، نباید این تولیدات داخل انبارها قرار گیرد، 

بلکه مصرف نیز باید رشد پیدا کند.
 بنابراین ما باید ببینیم با رشدی که ایجاد شده، 
موجودی هایمان افزایش پیدا ک��رده، یا این که 
مصرف اضافه شده است. اگر مصرف اضافه شده، 
نش��ان می دهد که ما از رکود خارج ش��ده ایم.« 
بهادرانی خاطرنش��ان می ده��د: »این که گفته 
می ش��ود در نیمه دوم امس��ال از رک��ود خارج 
می شویم، باید ببینیم که چه چیزی را به اقتصاد 
تزریق کرده ایم. آیا پول بیش��تری به طرح های 
عمرانی داده ایم و ی��ا این که درآمد مردم افزایش 
پیدا کرده است؟ در حقیقت من آماری ندارم که 
نشان دهد که وضع مردم نسبت به سال های قبل 
از نظر درآمدی بهتر شده و این درآمد بهتر باعث 

شده که مصرف شان نیز افزایش یابد«.

کاهش تع��داد خانه های خالی ش��هر تهران 
از 450 ه��زار ب��ه 240 هزار ج��دا از این که 
 می توان��د از ورود ای��ن خانه ه��ا ب��ه ب��ازار 
واقعی مس��کن خبر ده��د، هش��دار نیاز به 
مس��کن در پی افزای��ش تقاض��ا را به صدا 

درآورده است.
بسیاری از صاحبان خانه های خالی در خالل 
رکود حاکم بر بخش مسکن، واحدهای خود 
را وارد چرخه رهن و اجاره کردند تا آمار 450 
هزار خانه خالی سال 90 به 240 هزار واحد 

در سال جاری کاهش یابد.
مع��اون مس��کن و س��اختمان وزارت راه 
و شهرس��ازی، از انجام یک راس��تی آزمایی 
برای شناس��ایی خانه های خال��ی خبر داد 
و گفت: س��ال گذش��ته برای راستی آزمایی 
 این آماره��ا از اداره آم��ار و اداره برق کمک 

خواستیم.
 اداره آمار اعالم ک��رد به این دلیل که آمارها 
از چهار سال گذش��ته تاکنون به روز نشده 
نمی تواند به این راس��تی آزمایی کمک کند؛ 

اما بر اساس آمار اداره برق حدود 240 
هزار واحد مس��کونی هستند که 

کنتورشان کمتر کار کرده یا 
حداقل است.

حامد مظاهریان افزود: 
ای��ن آم��ار نش��ان 

می دهد ک��ه در 
عم��ل، تع��داد 
نه ه��ای  خ��ا
خالی کاهش 
یافته و اگر 
ه��م ای��ن 
ین��د  ا فر
س��ت  ر د
ش��د  با
ن  می ت��وا

ی��ک 
ه  د ر و آ ب��ر

اولیه داشت 
ش��اید  ک��ه 

 200 ح��دود 
هزار خان��ه خالی 

ته��ران  ش��هر  در 
موجود باشد.

اما برخی معتقدند کاهش 

خانه های خالی به همان اندازه که خوشحال 
کننده است می تواند نگران کننده باشد.

مجتبی بیگدلی با بیان این که به زودی شاهد 
س��ونامی افزایش قیمت در بخش مس��کن 
خواهیم بود در اثبات ای��ن ادعا گفت: در دو 
س��ال پایانی دولت قبل و دو س��ال ابتدایی 
دولت فعلی، کار محسوسی در زمینه صنعت 
ساختمان انجام نشد. وام مسکن و ارائه زمین 
ارزان قیمت تعطیل شد، بنابراین هزینه های 
تولید افزایش یافت. در این ش��رایط کس��ی 
مسکن نمی س��ازد و وقتی مس��کن ساخته 
 نش��ود س��بد تقاض��ا روز ب��ه روز افزای��ش 

می یابد.
بیگدلی افزود: درست است که مردم قدرت 
خرید ندارند اما وقتی سبد تقاضا باال می رود، 
تقاضا به سمت اجاره سوق می یابد تا این که 
به یکباره دیواره سد تقاضا شکسته می شود 
که اگر این اتف��اق رخ دهد خیلی چیزها را با 

خودش می برد.
هم چنی��ن طی روزه��ای اخی��ر رییس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور، از اجرای قانون 
دریافت مالیات برخانه های خالی از س��کنه 
از ابتدای سال 95 خبر داد. در این خصوص 
برخ��ی کارشناس��ان ورود واحدهای خالی 
از س��کنه به بازار مس��کن را در رون��ق بازار 
بی تاثیر دانستند، اما برخی دیگر بر این باور 
بودند ک��ه ورود این تعداد واحد مس��کونی 
خالی ه��م می تواند بازار خش��ک مس��کن 
را بهبود بخش��د؛ چرا که با اج��اره و فروش 
 رفتن تعدادی محدود واحد مسکونی در هر 
 محله از ش��هر، رونق نس��بی به بازار مسکن

 بر می گردد.
با این اوصاف به نظر می رس��د کاهش تعداد 
خانه های خال��ی، آالرم افزای��ش تقاضا در 
بازار اجاره را به ص��دا درآورده که به اعتقاد 
کارشناسان اگر طرح جامع مسکن که هنوز 
رونمایی نشده بتواند نیاز یک میلیون واحد 
مسکونی کشور را پاسخ دهد، 
ای��ن آالرم خام��وش 

خواهد شد.

آژیـرنیـازبهمسـکن

ازطرفخانههایخالی

رییس جمهور اعالم کرد؛

شرکت های آمریکایی
 می توانند به ایران بیایند
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خبردر حال انقراض

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور 
 گفت: بسیار جدی پیگیر واردات چوب و جایگزینی آن با برداشت ها 

از جنگل های طبیعی کشور هستیم.
معصومه ابتکار، اظهار کرد: اخیرا آخرین جلسه در خصوص واردات 
چوب برگزار ش��د؛ به طوری که به طور جدی پیگیر موضوع هستیم 
 و با صن��ف مربوط ب��ه واردکنن��دگان، صنف چوب و کاغذ کش��ور، 
وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنایع و س��ازمان جنگل ها جلسات 

مشترکی برگزار می شود.
 وی اف��زود: پیگی��ر موض��وع واردات چ��وب ب��وده و در ای��ن قضیه 
بسیار جدی هستیم و امیدواریم به زودی بتوانیم تمام زمینه های الزم 
برای واردات چوب و جایگزینی آن با برداشت هایی که از جنگل های 

طبیعی می شود را داشته باشیم.
مردادم��اه س��ال 93 معصومه ابت��کار، ریی��س س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت درخواس��ت جالبی از فعاالن عرصه چوب کرده بود. 
او از پیمانکاران و دس��ت اندرکاران صنایع چوب درخواس��ت کرده 
 بود که به عنوان یک ایرانی و برای حفظ س��رمایه های ملی در تولید 

محصوالت شان از چوب درختان جنگل های کشور استفاده نکنند.
 او در کنار این درخواس��ت، خبر دیگری را هم رس��انه ای کرده بود. 
 خب��ر م��ورد بح��ث ای��ن اس��ت که»ب��ه گفت��ه رییس س��ازمان 
محی��ط  زیس��ت در ح��ال حاض��ر ب��رای حفاظ��ت از جنگل های 
ش��مال کارگروه��ی تخصص��ی در معاون��ت طبیع��ی س��ازمان 
محیط زیس��ت تش��کیل ش��ده که بخش مهمی از فعالیت های این 
 گروه ب��ه حفاظت از جنگل های ش��مال و بلوط زاگ��رس اختصاص 

دارد«.
نکته قابل توجه این اس��ت که حفاظت و نظارت ب��ر بخش اعظمی 
از جنگل های کش��ور برعه��ده س��ازمان جنگل ها و مراتع اس��ت و 
ابتکار در ای��ن خصوص اظهار کرده که س��ازمان محیط زیس��ت در 
 خص��وص حفاظ��ت از جنگل ه��ا ب��ه کم��ک س��ازمان جنگل ها 

آمده است.

ابتکار خبر داد :

 پیگیری جدی محیط زیست 
برای واردات چوب

مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی خبر داد :

 تخم گذاری الک پشت سبز برای
 نخستین بار در جزیره شیدور

                دریچه

رییس اداره نظارت بر امور حیات وح��ش اداره حفاظت 
محیط زیست استان البرز از تلفات 50 راس کل و بز در اثر 
شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در منطقه 
طالقان خبر داد و گفت: واکسیناسیون کلیه دام های این 

شهرستان انجام شده است.
فردین حکیم��ی، با اش��اره ب��ه اینکه بیم��اری طاعون 
نشخوارکنندگان ابتدا ازاستان مرکزی شروع شد، سپس 
به اس��تان های اصفهان، زنجان و در ادامه به البرز رسید، 
 گفت: در استان البرز نیز در ناحیه شکار ممنوع طالقان که 
 س��ه هزارگون��ه کل و ب��ز داری��م، دچ��ار ای��ن حادث��ه 

شدیم.
وی با بی��ان اینک��ه ای��ن بیم��اری مخت��ص گونه های 
نشخوارکنندگان کوچک است و در حال حاضر گونه کل 
و بز درگیر این بیماری ش��ده اند، افزود: هنوز آمار دقیقی 
از تلفات حیات وحش ناشی از شیوع بیماری ppr نداریم 
و گرو ه های حاض��ر در منطقه در ح��ال انجام پایش های 
مربوطه هس��تند؛ به طور تقریبی تلفات این اتفاق در این 

منطقه حدود 50 راس کل و بز بوده است.
 رییس اداره نظارت بر امور حی��ات وحش اداره حفاظت 
محیط زیس��ت اس��تان البرز در ادامه در م��ورد اقدامات 
 پیش��گیرانه و کنترل کننده صورت گرفته ب��رای مقابله 
 ب��ا ای��ن بیم��اری اظهارک��رد: هم اکن��ون ب��ا همکاری 

منابع طبیعی در حال خروج دام هایی 
که فصل چرای آنها به اتمام رسیده از 
منطقه هستیم. همچنین از روزی که 
تائید شد این بیماری، بیماری طاعون 
نش��خوارکنندگان کوچ��ک اس��ت، 
واکسیناس��یون کلیه دام های منطقه 
توسط اداره دامپزش��کی شروع شد و 

هنوز هم در حال انجام است.
وی در ادام��ه افزود: واکسیناس��یون 
کلی��ه دام ه��ای طالقان انجام ش��ده 
اس��ت؛ در حوزه منطقه حفاظت شده 
البرز جنوبی که محور کرج – چالوس 
است نیز واکسیناس��یون دام ها از روز 
دوشنبه، سی ام ش��هریور شروع شده 
اس��ت. همچنین هم��کاران حاضر در 
منطقه در حال س��وزاندن الشه دام ها 
و امحای بهداش��تی آنها هستند؛ زیرا 
یکی از عوامل انتق��ال بیماری همین 

الشه ها هستند.

  حکیمی ب��ا اش��اره به آبش��خورها و 
منابع آبی ب��ه عنوان یک��ی از راه های 
انتق��ال بیم��اری گفت: ام��کان دارد 
دام ه��ای اهلی ی��ا حی��ات وحش که 
 آلوده هستند از این منابع تغذیه کنند، 
 به همی��ن عل��ت هم اکن��ون در حال 

ضد عفونی کردن آبشخورها هستیم.
 وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه در منطقه 
طالقان نیروه��ای بس��یج، انتظامی، 
محل��ی، هیات ه��ای کوهن��وردی،  
دامپزش��کی و فرمانداری برای انجام 
اقدام��ات کنترل��ی پای کار هس��تند 
و هم��کاری می کنند، افزود: کش��ف 
الشه ها، سوزاندن و امحای بهداشتی 
آنها و ض��د عفونی کردن آبش��خورها 
از جمل��ه کارهای��ی اس��ت ک��ه این 
گروه ها انج��ام می دهند. آم��ار دقیق 
تلف��ات دام ه��ای اهلی نیز مش��خص 
نش��ده و ادارات دامپزش��کی به علت 

آنهاس��ت،  عه��ده  ب��ه  واکسیناس��یون   اینک��ه 
از آمار تلفات مطلع هستند.

 رییس اداره نظارت بر امور حی��ات وحش اداره حفاظت 
محیط زیس��ت اس��تان البرز با اش��اره به اینک��ه طاعون 
نش��خوارکنندگان کوچ��ک ی��ک بیم��اری ویروس��ی 
اس��ت، تاکید ک��رد:  اگ��ر دام ه��ای اس��تان های مجاور 
مبتال ش��وند قطعا اس��تان بع��دی هم درگیر می ش��ود. 
همچنین دام ه��ای اهلی و حی��ات وحش در ت��ردد در 
 مناطق هس��تند و همین امر ام��کان ش��یوع بیماری را 

ایجاد می کند.
 حکیمی با اش��اره به اینکه کنترل این بیماری نسبت به 
 سایر بیماری ها دشوارتر اس��ت، گفت: به علت عدم ثبات 
حیات وح��ش در نقطه ثاب��ت و تردد آنها حت��ی در مرز 
استان ها، امکان انتقال و ش��یوع این بیماری ایجاد شده 

است. 
وی در ادام��ه اف��زود: یکی از مش��کالت اساس��ی، عدم 
تفکیک مراتع و ش��کارگاه ها است؛ در کش��ور ما مراتع و 
 دام های اهلی با شکارگاه ها و حیات وحش تداخل دارند و 
در هیچ ج��ای کش��ور ای��ن تفکی��ک ص��ورت نگرفته 
اس��ت، همچنی��ن پروانه ه��ای چرا ه��م که از س��ال ها 
 پی��ش ص��ادر ش��ده تفکیک��ی بی��ن ای��ن دو قائ��ل 

نشده است.

عکس روز 

تلف شدن 50 راس کل و بز در طالقان، در اثر بیماری طاعون نشخوارکنندگان

مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیع��ی و ذخایر ژنتیکی  
 س��ازمان حفاظ��ت محی��ط زیس��ت، از تخ��م گ��ذاری 
الک پشت سبز برای نخستین بار در جزیره شیدور خبر داد.

 اصغ��ر مبارکی گفت: نخس��تین گ��زارش تخ��م گذاری 
الک پشت س��بز در ایران در استان سیستان و بلوچستان 
 بود. سپس، تخم گذاری الک پشت سبز در جزیره خارگو 
اس��تان بوش��هر نیز گزارش ش��د. اما تا قبل از مش��اهده 
 این رخ��داد در جزیره ش��یدور، گزارش��ی ازتخم گذاری 

الک پشت سبز در استان هرمزگان نداشتیم.
اصغر مبارکی تصریح کرد: در ادامه برنامه های مطالعاتی 
 که در زمینه تنوع زیس��تی گونه های مختلف در مناطق 
تحت مدیریت س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت از سوی 
دفتر موزه تاریخ طبیعی انجام می شود، بررسی مجددی 
درباره وضعی��ت فون و فلور، جزای��ر منتخب خلیج فارس 
 از جمله جزیره ش��یدور انجام ش��د. در اواسط تیر ۱39۴، 
زمانی که به اتفاق همکاران اس��تانی ب��رای مطالعه تخم 
گذاری پرندگان و الک پش��ت های منقارعقابی در جزیره 
 شیدور اقامت داشتیم، یک شب با رد الک پشت در ساحل 

مواج��ه شدی���م.                           
ه با توجه به اینکه تاریخ  ه���د مشا
 زم����ان این رد الک پش��ت با 
 تخ�����م گ�����ذاری    
الک پشت های منقار 

عقابی همخوانی نداشت، 
درب��اره گونه الک پش��ت 

کنجکاو شدیم.
 وی ادام��ه داد: تخ��م گ��ذاری 

الک پش��ت های منقار عقاب��ی معموال 
در ۱5 خ��رداد به اتم��ام می رس��د و خروج 

 ای��ن الک پش��ت ه��ا از دری��ا 
 به ندرت در اواخر خرداد رخ 
می دهد. همچنین، با توجه 
 به اینک��ه ش��کل رد خروج 

الک پشت های دریایی براساس نوع گونه متفاوت 
اس��ت، این رد خروج نمی توانس��ت متعل��ق به الک 

پش��ت منقار عقابی باش��د. عرض رد خروج الک پش��ت 
منقار عقابی نیز حدود ۷0 س��انتی متر اس��ت. اما عرض 
 رد خروج مش��اهده شده بیش��تر از 90 س��انتی متر بود. 

مبارکی خاطر نشان کرد: در شب اول فقط یک رد خروج و 
یک رد برگشت از الک پشت دریایی مشاهده شد؛ اما اثری 
از النه سازی در ساحل جزیره مشاهده نشد. اما در شب دوم، 
مجددا رد خروج جانور مشاهده شد و پس از دنبال کردن 
 ردها، توانس��تیم الک پشت س��بز را در حال النه سازی و 

تخم گذاری مشاهده کنیم.
 وی در ادام��ه گف��ت: چون هی��چ بارندگ��ی در این مدت 
در جزیره ش��یدور رخ نداده بود، محل النه سازی به شدت 
خشک بود. بنابراین، ساختن النه برای الک پشت دشوار 
 بود و به طور مداوم ماس��ه ها داخل النه ریزش می کردند.  
 الک پش��ت را در س��اعت ۱0:30 ش��ب پی��دا کردی��م، 
 اما تخم گ��ذاری جانور تا س��اعت ۴:30 صب��ح زمان برد. 
 در این مدت زمان، الک پش��ت  چندی��ن محل مختلف را 
در ساحل حفر کرد تا س��رانجام موفق شد محل مناسبی 
را پیدا کند تا النه بس��ازد و تخم گذاری کن��د.  محل النه 
از باالترین خ��ط مد ۶ متر فاصله داش��ت. بنابراین، امکان 
تخریب النه الک پشت توس��ط آب نبود. مبارکی افزود: با 
وجود اینکه در سال های گذش��ته رد الک پشت سبز در 
جزایر شیدور و هندورابی مشاهده ش��ده بود، اما تا قبل از 
وقوع این رخداد موفق به مشاهده تخم گذاری  الک پشت 

سبز در این جزایر نشده بودیم.
مدیرکل دفت��ر موزه ه��ای تاری��خ طبیعی و 

ذخایر ژنتیکی 

 س��ازمان حفاظ��ت محی��ط زیس��ت  تصریح ک��رد: النه  
الک پشت سبز، حفره خیلی بزرگی به شعاع حدود ۲ متر 
است. همچنین، الک پشت س��بز برای ساخت النه حجم 
قابل توجهی از شن و ماسه را جابه جا می کند. بنابراین، النه 
الک پشت سبز عمق خیلی زیادی دارد. محل قرار گرفتن 
 تخم های الک پشت منقارعقابی در عمق حدود ۴0 تا 50 
 س��انتی متر اس��ت؛ اما عمق محل قرار گرفتن تخم های 

الک پشت سبز تا یک و نیم متر هم می رسد.
مبارکی یادآور شد: از آنجایی که الک پشت های دریایی 
در شیدور دشمن طبیعی ندارند، اقدامی برای فنس کشی 
و محافظت از النه الک پش��ت س��بز انجام نشد. پرندگان 
شیدور به آن مقدار بزرگ نیس��تند که بتوانند مساله ای 
برای جوجه الک پشت ها ایجاد کنند و فقط خرچنگ های 
اشباح ممکن است برخی جوجه الک پشت ها را شکار کنند 
که پدیده ای طبیعی است.  البته، با وجود همکاری اهالی 
روستای الوان با سازمان محیط زیست برای محافظت از 
الک پش��ت ها هنوز بحث برداش��ت تخم الک پش��ت ها 
 توسط سارقین در جزیره شیدور وجود دارد. جزیره الوان 
 نزدیک تری��ن محل ب��ه جزیره ش��یدور اس��ت و حدود 
دوکیلومتر با آن فاصله دارد. بنابراین رفت و آمد از الوان به 

شیدور زیاد است.  
وی تاکید کرد: تخم گذاری الک پشت سبز در جزیره 
 ش��یدور، یک بار دیگ��ر اهمیت ای��ن جزیره را 
به عن��وان زیس��تگاه گونه ه��ای در معرض 
خطر انقراض نش��ان م��ی ده��د. انجام 
 اقدام��ات حفاظت��ی ب��ا داش��تن 

دیدگاه حفاظتی تفاوت دارد. اگر دیدگاه حفاظتی صحیح 
 باشد، حفاظت از حیات وحش نیز درست انجام می شود؛ 
اما اگر دیدگاه حفاظتی درس��ت نباش��د، ب��ا وجود صرف 
هزینه های هنگفت، اقدامات حفاظتی نتیجه ای نخواهند 
داش��ت. داش��تن دیدگاه حفاظتی مستلزم ش��ناخت از 
ش��رایط زیس��تگاهی، اکولوژی، بیولوژی و چرخه زندگی 
گونه ها و نحوه استفاده گونه ها از زیستگاه است.  بنابراین، 
توجه به امکانات منطقه و پتانسیل جوامع محلی اهمیت 
دارد و حمای��ت مالی س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
 از  بومیان منطق��ه می تواند نقش مهم��ی در محافظت از 

الک پشت های دریایی داشته باشد.
 مبارکی افزود: با توجه به چرخه الک پش��ت های س��بز، 
 جزیره ش��یدور قطعا ی��ک از محل های النه س��ازی این 
 الک پش��ت ها در ایران اس��ت؛ اما با جمعیت خیلی کم و 
 به صورت متن��اوب. ما انتظار داریم ه��ر چند وقت یک بار 
الک پش��ت س��بز برای تخم گذاری به این جزیره بیاید. 
وی تصریح ک��رد: برای اینکه تضمی��ن کنیم تخم گذاری 
الک پشت سبز دوباره در جزیره ش��یدور تکرار شود، باید 
جزیره ش��یدور را  از عوامل تهدید کنن��ده که منجرب به 
تخریب محیط زیست جزیره می ش��ود، محافظت کنیم. 
مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیع��ی و ذخایر ژنتیکی 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت ادامه داد: جزیره شیدور 
با وجود اینکه سکنه ندارد، میزان زباله در سواحل آن زیاد 
 است. البته با مشارکت مردمی محلی الوان، یک بار اقدام 

به پاکسازی جزیره الوان از زباله کردیم.
 مبارکی در ادامه گفت: امکان آلودگی نفتی جزیره شیدور

به علت نزدیکی  به جزی��ره الوان وج��ود دارد. البته 
مسووالن  ش��رکت نفت فالت قاره الوان و 
پاالیشگاه الوان حمایت های فراوانی 
را از فعالی��ت های س��ازمان 
حفاظت محیط زیست 
در جزیره ش��یدور 

می کنند.



روی خط خبر
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دوازدهمی��ن فراخوان جذب اعض��ای هیات علمی دانش��گاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور که از 16 ش��هریور ماه شروع شده بود به مدت 15 

روز دیگر و تا 15 مهرماه سال جاری تمدید شد.
به گزارش ایلنا، سید علی حسینی رییس مرکز امور هیات علمی وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی  به اهمیت رعایت زمان ثبت نام و طی 
ش��دن مراحل جذب تاکید کرد و گفت: فراخوان ج��ذب اعضای هیات 
علمی تا پانزدهم مهرماه تمدید ش��ده اس��ت و به همی��ن خاطر از کلیه 
داوطلبان متقاضی عضویت هیات علمی دانش��گاه های علوم پزش��کی 
سراسر کشور تقاضا می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه 
 جذب به آدرس اینترنت��ی  jazb.aac.behdasht.gov.ir  و دریافت 
ک��د رهگی��ری اینترنت��ی اق��دام کنن��د ت��ا رس��ماً مراح��ل ج��ذب 
ش��ان ش��روع ش��ود. وی اف��زود: اگ��ر در فراخ��وان از طری��ق 
اینترنت��ی ثب��ت ن��ام و کدرهگی��ری دریاف��ت نکنن��د ب��ه هی��چ 
 وج��ه درخواس��ت ه��ای بع��د از تاری��خ مذک��ور م��ورد قب��ول ق��رار
  نم��ی گی��رد و در نتیج��ه هی��چ اقدامی غی��ر از ای��ن مس��یر صورت

 نخواهد گرفت.
حس��ینی در ادامه گفت : طبیعتاً پس از دریافت کد رهگیری متقاضیان 
به دانش��گاه های محل تقاضا برای جذب معرفی می شوند و این دسته 
از داوطلب��ان حداکث��ر 15 روز فرصت دارن��د تا مدارک و مس��تندات 
الزم را ب��ه دبیرخانه ج��ذب اعض��ای هیات علم��ی دانش��گاه تحویل 
دهند. بدیهی اس��ت عدم تحویل م��دارک و مس��تندات در مدت زمان 
 مقرر ب��ه مقوله انص��راف از عضوی��ت هیات علم��ی در دانش��گاه تلقی

 خواهد شد.
رییس مرک��ز امور هی��ات علم��ی وزارت بهداش��ت درم��ان و آموزش 
پزش��کی افزود: به کلی��ه متقاضیان عزیز توصیه می ش��ود ش��رایط و 
ضواب��ط ثب��ت ن��ام جه��ت عضوی��ت هی��ات علم��ی دانش��گاههای 
عل��وم پزش��کی را به دق��ت در س��امانه ای��ن مرک��ز مطالع��ه  کنند تا 
 پس حص��ول اطمین��ان از ش��رایط ثب��ت نامی نس��بت ب��ه آن اقدام 

کنند.
حس��ینی تاکید کرد : در این فراخوان مجموعاً از س��وی دانش��گاه های 
علوم پزش��کی کش��ور برای پذیرش 1441 نفر اعالم نیاز ش��ده اس��ت 
و از این تعداد 612 نفر جهت رش��ته ه��ای علوم پای��ه و 829 نفر برای 
رش��ته های بالینی ظرفیت تخصیص داده ش��ده اس��ت. و 51 دانشگاه، 
دانشکده و موسسه وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 
همراه ب��ا جهاد دانش��گاهی و همین طور دانش��گاه ش��اهد برای جذب 
 اعضای هی��ات علمی ب��رای ای��ن دوره در رش��ته های علوم پزش��کی 

شرکت کرده اند. 
رییس مرکز امور هی��ات علمی وزارت بهداش��ت، در ادامه با اش��اره به 
در دس��ترس و قاب��ل رؤی��ت ب��ودن کلی��ه اع��الم نیازه��ای فراخوان 
دوازدهم ارس��الی از سوی دانش��گاه های علوم پزش��کی سراسر کشور 
در س��امانه مرکز امور هیات علمی – ح��وزه معاونت آموزش��ی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی تاکید ک��رد: تقاضای م��ا از کلیه 
متقاضیان این است که به طور دقیق رشته تخصصی خود را با اعالم نیاز 
 دانش��گاه ها تطبیق داده و س��پس اقدام به ثبت نام در دانشگاه مربوطه

 کنند. بدیهی است هر گونه مغایرت بین رشته تحصیلی متقاضی و اعالم 
نیاز رشته از سوی دانشگاه علوم پزشکی مورد قبول واقع نخواهد شد.

چند سالی اس��ت که در نظام آموزشی 
آتنا 

کشور یک روز قبل از بازگشایی رسمی قلی پور 
مدارس، روزی به اس��م شکوفه ها برای 
اس��تقبال از کالس اولی ها به صورت خ��اص و ویژه قرار 
دادندو امس��ال من به عنوان یک م��ادر،  دخترم را  برای 
اولین بار راهی دنیای جدیدی به اسم مدرسه کردم؛ ولی 
هنوز روز اولی ک��ه خودم با مادرم به مدرس��ه رفتم یادم 

هست؛ خیلی واضح و روشن...
 و من ح��اال امروز ن��ه در جایگاه ی��ک کالس اولی،  بلکه

 در جایگاه یک انسان کامل به فرزندم نگاه می کنم.کسی 
که امروزنه تنها استقالل هایش بیش��تر می شود،  بلکه 
صاحب فکر و سلیقه ایی خاص اس��ت،نگاهم نمی تواند 
دیگر به او کودکانه باشد؛ هرچند اعتقادم بر این است که 
کودکم تا کودک است، باید کودکی کند؛  اما خواسته های 
کودکان امروز قطع به یقین کودکانه نیست،آنها با توجه 
به رشد جامعه و تغییر سیستماتیک موجود در فرهنگ 
کنونی ما تغییر کرده اند و نگاه شان صرفا، نگاهی کودکانه 
نیست و به راحتی فکر بزرگترها را حتی در کوچک ترین 
 موارد می خوانند؛ دنیای آنها گرچه کوچک اس��ت ولی

 پ��ر از اتفاقات بزرگ ک��ه می طلبد نگاهی ب��زرگ را هم 
چاشنی آن  کرد.کودک امروز من متاسفانه رنگ بازی های 
کودکانه اش الکترونیکی شده اس��ت. دیگر از بازی های 

قدیم در اشتیاق بازی های شان دیده نمی شود؛ اما جایگاه 
 مناسب مدرس��ه و تفکر کادر آموزش��ی قطعا می تواند 
راه گشا باشد؛ هرچند که پیشرفت تکنولوژی را در مدارس 
هم شاهد هستیم و آنها نیز به سمت مدارس الکترونیک 
گام برداشته اند؛ اما کار با دست و نوشتن با گچ نباید برای 

بچه شود آرزو...
کودکان امروز در دنیایی پا گذاشته اند که با دنیای ما بسیار 
متفاوت اس��ت؛ تفاوت اصلی هم در »محیط«ی هست 
که کودکان امروز ب��ه دنیا می آیندو به عقیده بس��یاری 
 از کارشناس��ان و فیلس��وفان، یکی از عوامل اصلی موثر

 بر س��بک زندگی و آگاهی و اندیش��ه افراد، محیط آنها 
هست. دنیای پر شتاب الکترونیک خواه نا خواه در زندگی 
ما تاثیر گذاشته و خواهد گذاشت اما آیا خانواده به عنوان 
پایه اصلی جامعه می تواند س��رعت ورودش را به خانه و 
حریم های ش��خصی کنترل کند؟ جواب این سوال این 
 روزها دغدغه خیلی از خانواده ها ش��ده است که اما من

 به عنوان یک مادر شاغل و آشنا به این موج فرا گیر امروزی 

می گویم نه،نمی شود.مادامی که ما تغییر طلب و خواستار 
 پیشرفت باش��یم که این جزو ذات بشر اس��ت، این روند
  به طور محسوسی وارد بنیان خانواده ها می شود و بسته

 به پیش��رفت و درصد پذیرش آن فرق می کند، اما نباید 
از نکته مه��م این روند غاف��ل ش��د؛کودکان و نوجوانان 
بیشترین عامل به روز رسانی خانواده ها هستند. تکنولوژی 
 امروز، به وی��ژه فضای مجازی، محیط ک��ودکان امروز را 
تس��خیر کرده. بحث های مختلفی در ای��ن زمینه بین 
اندیشمندان وجود داره و هنوز یک جواب خیلی قاطع و 
روشنی داده نشده است که این تکنولوژی امروز حقیقتاً 
مصداقی از پیشرفت انس��ان هست یا خیر.برخالف همه 
اینها، ارتباط عمیق کودکان امروز با ابزارهای تکنولوژیک 
مثل موبایل رو نمی توان نادیده گرفت و تا زمانی که بشر 
به تصمیم قطعی در این زمینه نرس��یده، اقداماتی مانند 
گرفتن موبایل کودکان در دوران دبستان و ... نمی تواند 
راهکار فکر شده و مناسبی باشد؛چرا که دنیای آنها مدام در 
حال تغییر است و آنها تشنه جدیدترین تغییرات هستند 

و حاال مدرسه ها می توانند به این روند تغییر کمک کنند 
و حتی در بسیاری موارد شاکله آن را تغییر دهند و با یک 
هدایت س��ازی صحیح در جهت پیشرفت کودکان آن را 
به کار بندند؛ حاال که مدارس به س��وی دنیای دیجیتال 
گام برداشته اند، چرا نیازهای کودکان را در این زمینه در 
پشت درهای مدرسه قرار دهیم،وجود تبلت و موبایل های 
هوشمند اتفاق غیر قابل انکار هر خانواده است پس چرا در 
جهت آموزشی شدن و کاربردی کردن آن به کار نبندیم؟

چرا همیشه باید فرار را بر قرار وتعامل ترجیح دهیم و هر 
وقت که بن بست رسیدیم علت را در عدم آگاهی و نبود 

فرهنگ صحیح استفاده از آن جستجو کنیم؟
چرا فرهنگ سازی را  از پایه و دبستان شروع نکنیم؟

چرا در نظام آموزشی ما نباید جایی برای درس تکنولوژی 
و استفاده صحیح و کاربردی آن وجود داشته باشد؟ 

و هزاران چرایی بی پاسخ دیگر.
 بهترین راهکار آن اس��ت که از همی��ن ابزارهای مانوس 
کودکان، در جهت ارتق��ای آنها و یاد دادن ش��یوه های 

استفاده بهتر از آن استفاده کرد.
خود درس تغییرات تکنولوژی در فرهنگ هم می تواند از 
کودکی به بچه ها آموزش داده شود.به جای کشیدن پرده 
بر روی امواج آنها را در مسیر صحیح جهت روشن شدن راه 

کودکان مان سوق دهیم.

رییس س��ازمان دانش آموزی عنوان کرد: دانش آموزان 
پیشاهنگ پیشتاز و فرزانه، پرسش مهر رییس جمهور را 
در دستور کار اصلی خود قرار دهند و باشکوه تر از گذشته 

همه دانش آموزان را برای این رویداد ملی بسیج کنند.
در پیام حمیدرضا کفاش رییس سازمان دانش آموزی 
 همزم��ان با ش��روع س��ال تحصیل��ی 95-94 خطاب

 به دانش آموزان پیشاهنگ پیشتاز و فرزانه این سازمان 
آمده است: بازگشایی مدارس و آغاز بهار تعلیم و تربیت را 
به شما دانش  آموزان پیشاهنگ پیشتاز و فرزانه سازمان 
دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران تبریک گفته و از 
خداوند منان برای شما عزیزان در سال تحصیلی جدید 

موفقیت و بهروزی مسالت دارم.
هدف اصلی س��ازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی 
ایران، ایجاد بس��تر مناس��ب ب��رای ش��کوفایی تربیت 
اجتماعی دانش آم��وزان عزیز این مرز و بوم و ترس��یم 
چش��م اندازهای روش��ن برای فتح قله ه��ای رفیع علم 
و فناوری اس��ت؛ بنابراین ش��ما به عنوان پیشاهنگان 

پیش��تاز و فرزانه باید تمامی فعالیت ه��ای فرهنگی و 
اجتماعی مدارس را تحت پوش��ش ق��رار داده و بازوان 
قدرتمندی برای مدیران و مربیان باش��ید. در این پیام 
آمده است: امیدواریم در سال تحصیلی جدید و در سالی 
که به نام »همدلی و همزبانی دولت و ملت« نامیده شده، 
شاهد حضور منسجم و فراگیر دانش آموزان پیشاهنگ 
پیش��تاز و فرزان��ه س��ازمان دانش آم��وزی جمهوری 
 اس��المی ایران، در تمامی فعالیت  های مدرس��ه اعم از 
فعالیت های اردویی، نماز جماعت، تشکیل کرسی های 
آزاد اندیشی، ُجنگ های شادی، حضور فعال در کتابخانه 
و س��ایر فعالیت ه��ای فرهنگی � اجتماعی باش��یم. در 
 این راس��تا الزم اس��ت پرس��ش مهر ریاس��ت محترم 
جمهوری اسالمی ایران با عنوان »بعد از توافق هسته ای 
و لغو تحریم ها فرصت های پیش روی ما چیست؟ و چگونه 
باید به بهترین وجه از این فرصت ها استفاده کنیم؟«  را 
در دستور کار اصلی خود قرار داده و باشکوه تر از گذشته 

همه دانش آموزان را برای این رویداد ملی بسیج کنید.

معاون رییس جمهوری در امور زنان وخانواده با بیان 
اینکه دفاع مقدس متعلق به همه ملت ایران اس��ت، 
گفت: ارزش های این حماسه جاودان طی سال های 

پس از جنگ تحمیلی، پررنگ تر شده است.
ش��هیندخت موالوردی،  ضمن تبریک به مناسبت 
فرارس��یدن هفته دف��اع مق��دس افزود: حماس��ه 
دفاع مقدس به هم��ان میزان که بر ب��ازوی مردان 
اس��توار بود، بر دوش زنان نیز اس��توار ب��ود، زنانی 
که در این عرصه، ش��هادت، ش��جاعت و شهامت را 
 از انحصار م��ردان خارج ک��رده و نام نی��ک از خود

 بر جا گذاشتد.
وی با تاکی��د بر حفظ و نش��ر ارزش ه��ا و آثار دفاع 
مق��دس، آن را یک وظیف��ه و مس��وولیت همگانی 
دانست و ادامه داد: سال به سال احساس مسوولیت 
در قبال این موضوع، بروز و ظهور بیشتری پیدا می 

کند.
معاون رییس جمهوری با اش��اره به مراسم تشییع 

ش��هدای غواص افزود: در جریان این مراسم، شاهد 
احساس زیبای معنوی جوانان ونوجوانان بودیم که 
اوج آن را در فضای مجازی به منصه ظهور گذاشتند.
 وی گف��ت: ارزش ه��ای معن��وی دف��اع مقدس در

 س��ال های پس از جنگ تحمیلی، نه تنها کمرنگ 
نش��ده، بلکه جز ارزش های ثابتی ش��ده که همگی 

روی آن اتفاق نظر دارند.
موالوردی اب��راز امی��دواری کرد، همه مس��وولیت 
 خود را در این زمینه به شایستگی انجام داده تا این

 ارزش ه��ا و آثار معن��وی آن در جامع��ه و خانواده 
 های ایرانی س��اری و جاری ش��ود، ب��ه گونه ای که 

به نسل های آینده نیز انتقال یابد.
هفته دفاع مقدس با ش��عار محوری »ما می توانیم، 
با همدلی و ه��م زبانی« به مناس��بت آغ��از تهاجم 
نظام��ی رژیم بعث��ی عراق در 31 ش��هریور س��ال 
 1359، به مدت یک هفته در سراس��ر کشور برگزار

 می شود.

خبر خبر 

 مدیرکل دفتر آموزش پیش دبس��تانی وزارت آم��وزش و پرورش گفت:  
دوره پیش دبستانی در مناطق محروم تحت حمایت های دولتی قرار دارد 
و تالش بر این است که 15۰ هزار نوآموز پیش دبستانی در مناطق محروم 

و دوزبانه تحت پوشش قرار بگیرند.
رخس��اره فضلی،  در خص��وص برنامه های وزارت آم��وزش و پرورش به 
 منظور توسعه دوره پیش دبستانی در کشور اظهار داشت:  برنامه امسال

 وزارت آموزش و پرورش در رابطه با دوره پیش دبس��تانی همانند سال 
گذشته اس��ت؛  اما تفاوت جدی برنامه  های امسال نسبت به گذشته این 
است که گستره حمایت دولت را افزایش داده ایم براین اساس بر مبنای 

کاهش ضریب محرومیت میزان نحوه حمایت دولت را تغییر می دهیم.
وی افزود: سال گذشته در مناطق محروم کشور با ضریب محرومیت 1۰۰، 
پیش دبستانی کاماًل رایگان بود و این شرایط امسال نیز ادامه دارد. امسال 
تالش براین است که در سایر مناطق محروم با ضریب محرومیت 8 و 7 
امکانات دولتی را کاماًل در اختیار پیش دبستانی قرار دهیم و تا جایی که 
ممکن است بخشی از نیروی انسانی و بخش��ی از هزینه ها را با همراهی 

جامعه محلی و منابعی که در منطقه وجود دارد، تأمین کنیم.
مدیرکل دفتر آموزش پیش دبس��تانی وزارت آم��وزش و پرورش گفت: 
برای پوشش کامل پیش دبستانی در مناطق محروم کشور نیاز به حمایت 
داریم در این رابطه درخواس��تی را به معاون اول ریاست جمهوری ارائه 
کردیم که توافق اولیه نیز صورت گرفته است و اگر این اعتبار محقق شود، 

پیش دبستانی سال ویژه ای را خواهد داشت.
فضلی عنوان کرد:حدود 15۰ ت��ا 25۰ هزار نوآموز پیش دبس��تانی در 
مناطق محروم و دوزبانه کشور وجود دارد که اگر اعتبار کافی محقق شود، 
این امکان را داریم که به آنها خدمات پیش دبستانی رایگان ارائه دهیم.

وی درخصوص تأمین نیروی انس��انی مورد نیاز برای پوشش دادن دوره 
پیش دبستانی در مناطق محروم عنوان کرد:  در دستورالعمل ساماندهی 
نیروی انسانی ذکر شده است، در اس��تان هایی که نیرو داریم برای دوره 

پیش دبستانی از نیروهای رسمی استفاده شود. 
در مناطق��ی ک��ه نیروه��ای پیش دبس��تانی ج��ذب دوره ه��ای دیگر 
ش��ده و از این دوره خارج ش��دند، ب��رای جایگزین کردن آنه��ا باید به 
ش��رایط عمومی و تخصص��ی توجه ویژه ش��ود در حقیق��ت نیروهایی 
 می توانند وارد دوره پیش دبس��تانی ش��وند که ش��رایط الزم را داشته 

باشند.
مدیرکل دفتر آموزش  پیش دبس��تانی وزارت آم��وزش و پرورش ادامه 
داد:  قرار است نظام جامع توانمندس��ازی نیروهای پیش دبستانی اجرا 
 ش��ود و براین اس��اس برای ورود نیرو به دوره پیش دبس��تانی احتیاط 

می کنیم.
فضلی خاطرنش��ان کرد: مدیریت و اجرای این دوره پیش دبس��تانی در 
شهرها و مناطقی که قابلیت دارند به شیوه غیردولتی است اما برنامه ها 

و سیاست های کالن این بخش دولتی و نظارت بر آنها نیز جدی است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از راه اندازی سامانه 
ملی کارآفرینی جوانان خبر داد.

 محمدرضا رس��تمی،  در پنجاه و شش��مین جلس��ه ستاد س��اماندهی
 امور جوانان درباره مصوبات این جلس��ه گفت: جلس��ه دو دستور عمده 
داش��ت که یکی از آن ه��ا مربوط ب��ه تعیی��ن تکلیف کمیس��یون های 
تخصصی س��تاد س��اماندهی ام��ور جوان��ان بود که قرار اس��ت ش��ش 
کمیس��یون تخصصی با موضوع جوانان با مش��ارکت صاح��ب نظران و 
 دس��تگاه ها تش��کیل ش��ود. همچنین در خصوص مساله کس��ب وکار 
در فضای مجازی نیز نتایج یکی از پیمایش های انجام شده در وزارت ورزش 
و جوانان در این حوزه که در پنج اس��تان بین ه��زار و4۰۰ نفر با موضوع 

اشتغال پذیری جوانان انجام شده بود، مطرح شد
وی با بیان اینک��ه نرخ بیکاری جوان��ان تقریبا دو برابر ن��رخ بیکاری کل 
کش��ور اس��ت، ادامه داد: این پژوهش ارائه و مصوب ش��د ک��ه به عنوان 
توس��عه کس��ب و کار جوانان در جلس��ه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی 
مط��رح ش��ود.معاون وزی��ر ورزش و جوان��ان اظه��ار ک��رد: راه اندازی 
س��امانه ملی کارآفرین��ی جوانان و نح��وه کار آن و خدمات این س��امانه 
 نیز در جلس��ه مطرح و مقرر ش��د وزارت ورزش و جوانان این س��امانه را

 راه اندازی کند و تمام دستگاه ها در جهت انجام وظایف خود به حمایت از 
آن بپردازند. در فاز اول متناسب با جمعیت جوان هر استان به طور میانگین 
یک هزار جوان وارد این سامانه می ش��وند آنان در پنج مرحله خدماتی را 
دریافت می کنند که شامل آموزش تا مرحله حمایت و ورود به بازار می شود. 

امیدواریم این سامانه در سه ماهه سوم سال 94 رونمایی شود.
وی همچنین در ارتباط زمان اجرای بیمه حامی جوانان افزود: بزرگ ترین 
س��ازمان بیمه ای که طرف تفاهم ما بود در س��طح کالن مدیریتی دچار 
تغییراتی شد؛ بنابراین الزم بود که مجموعه مدیریتی جدید با این برنامه 
هماهنگ شود. در حال حاضر منتظر اعالم نظر و تایید نهایی سازمان بیمه 
هستیم.رستمی همچنین در ارتباط با جشنواره بازی های رایانه ای گفت: 
تا کنون بین 6۰۰ تا 7۰۰۰ نفر در کشور برای شرکت در این جشنواره ثبت 
نام کردند و قرار اس��ت در بعد بین المللی نیز این جشنواره اسفند ماه در 

کیش برگزار شود.
وی ادامه داد: این جش��نواره با هدف غنی س��ازی اوقات فراغت و توسعه 
کس��ب و کار جوانان و تولید محتوا به زبان فارس��ی در دو س��طح برگزار 
 می ش��ود. در س��طح اول ش��رکت کنندگان می توانند در بخش رقابتی

 ب��ازی ه��ای الکترونی��ک حض��ور یابن��د و بخ��ش دوم درب��اره تولید 
محتوای بازی ه��ای رایانه ای اس��ت و امیدواری��م تا پای��ان روز ثبت نام 
که پایان مهرم��اه خواهد بود تعداد ثب��ت نام کنندگان ب��ه 1۰ هزار نفر 
برس��د. البته مهلت ش��رکت عالقمن��دان در بخش مس��ابقات بازیهای 
رایانه ای اواس��ط مهرماه و بخش تولید محتوا پایان مهرم��اه خواهد بود. 
رستمی تصریح کرد: ما با فدراس��یون بین المللی بازی های الکترونیک 
 مذاکره کرده ای��م و موفق به جلب موافقت آنان برای برگزاری جش��نواره 
بازی های الکترونیک در ایران ش��دیم و وزارت ورزش و جوانان نیز با این 

کار موافقت دارد.

جذب نیرو در پیش دبستانی با ضوابط 
خاص و حمایت    دولت در مناطق محروم

رستمی خبر داد:

راه اندازی سامانه ملی کارآفرینی جوانان

رییس مرکز س��المت محی��ط و کار وزارت بهداش��ت، همچنان معتقد اس��ت که 
 برخی افراد س��ودجو به هنگام س��رو قلیان، به آن مواد روان گردان همچون شیشه

 اضافه می کنند. اما، پلیس چنین موضوعی را تکذیب می کند.
به گ��زارش مهر، خس��رو صادق نیت ریی��س مرکز س��المت محی��ط و کار وزارت 
بهداش��ت، عالوه بر اینکه نس��بت به مضرات فراوان قلیان هش��دار م��ی دهند می 
گوید: موضوع جدی��دی که نگرانی ها را تش��دید کرده،  اقدام برخی افراد س��ودجو 
اس��ت که هنگام عرضه قلیان در محیط های غیرمجاز م��واد روان گردان همچون 
 شیشه به تنباکو اضافه می کنند؛ به گونه ای که مشاهده شده در برخی موارد میزان

 اضافه شده  این ماده به قدری بوده است که موجب مسمومیت مصرف کننده قلیان 
و بستری شدن در بیمارستان ش��ده است.این در حالی اس��ت که سرهنگ محمد 
بخش��نده رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، خب��ر آلوده بودن تنباکو 
 به شیش��ه و آمفتامین را، نوعی عملی��ات روانی عنوان می کند و م��ی گوید: وجود

 ماده مخدر شیشه در قلیان ها را تکذیب می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه قلیان سراها به صورت دائم از س��وی اتحادیه قهوه خانه داران 
و پلیس اماکن رصد و بازرسی می ش��وند، عنوان می کند که با توجه به حساسیت 
موضوع ما بر این مس��اله تمرک��ز کرده ایم و جلس��ات متعددی نی��ز در این زمینه 
 برگزار ش��ده اس��ت؛ اما هنوز چیزی مبنی بر آلودگی تنباکو به دس��ت نیاورده ایم.

سرهنگ بخشنده به این نکته نیز اشاره می کند که ممکن است قهوه خانه ای بخواهد 
به صورت موردی شیطنت هایی انجام دهد، اما حتی در این مورد هم گزارشی به ما 
ارائه نشده است. رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ، طرح این مسائل بیشتر 
نوعی عملیات روانی عنوان می کند.در همین حال رییس مرکز سالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت، معتقد است که ماده روانگردان شیشه در برخی اماکن غیرمجاز عرضه 
قلیان استفاده می شود. صادق نیت، افزودن شیشه به قلیان را باعث افزایش وابستگی 
افراد و همچنین افزایش آس��یب های ناش��ی از دود مواد دخانی و مخدر می داند و 
می گوید: باید به خاطر داش��ت تمامی انواع توتون  و تنباکوها جز مواد آسیب رسان 
 قطعی محسوب می ش��وند و مهم تر آنکه توتون  و تنباکوهای معطر و میوه ای عالوه

 بر مضرات فراوان خود، مواد شیمیایی اضافه شده برای طعم دهی نیز خود عوارضی 
را ایجاد می کنند.به اعتقاد وی، برخی از مراکزی که قلیان عرضه می کنند واحدهای 

غیرمجاز و بدون تابلو هستند؛ به همین دلیل شناسایی و برخورد با این مراکز بدون 
همراهی مردم بسیار دش��وار خواهد بود. رییس مرکز س��المت محیط و کار وزارت 
 بهداشت در خصوص انگیزه این سودجویان می گوید: مهم ترین انگیزه برای این کار

 وابسته کردن افرادی است که به این مراکز مراجعه می کنند. این مراکز به دنبال آن 
هستند که هم تعداد مراجعان شان و هم میزان مصرف آنها را زیاد کنند. ممکن است 
فردی به صورت تفریحی از قلیان استفاده کند؛  اما وقتی از مواد محرک و مخدر در آنها 

استفاده شود، به آن وابسته می شوند و مراجعات مکرری خواهند داشت.
در همین حال؛ غالمرضا حیدر عرب رییس اتحادیه قه��وه خانه داران تهران نیز در 
واکنش به این اظهارنظرها گفت: گزارش هایی که اخیرا درباره وجود شیشه در تباکو 
و افزودن آمفتامین از سوی قهوه خانه داران برای جذب مشتری منتشر شده، کذب 
محض بوده و ما قطعا این مساله را از سوی مراجع قضایی پیگیری خواهیم کرد.وی 
می گوید: همه تنباکوهای میوه ای که در قهوه خانه ها استفاده می شود، وارداتی است 
و مهر استاندارد و وزارت بهداشت بر روی آن حک شده است، حتی تنباکوهای سنتی 

هم در بسته بندی هایی با تایید وزارت بهداشت عرضه می شوند.
 رییس اتحادیه قه��وه خانه داران ادامه م��ی دهد: موضوع دیگر این اس��ت که همه

 قهوه خانه ها زی��ر نظر پلیس اماکن هس��تند و اتحادیه، پلیس اماکن و بهداش��ت 
 به صورت مس��تمر به آنها سرکش��ی و نحوه فعالیت آنها را بررس��ی می کنند. این

 نظارت ها به شدت انجام می شود و تاکنون نیز گزارشی مبنی بر چنین تخلفاتی ارائه 
نشده است.وی با اشاره به نوع مصرف شیشه نیز گفت: شیشه نیاز به حرارت بسیار 
زیاد دارد و برای اس��تعمال آن از فندک های اتمی اس��تفاده می شود، به بیان دیگر 
 اصال حرارت زغال نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.عرب افزود: از سوی دیگر گفته
  می شود ممکن است این تخلف از سوی برخی کارگران قهوه خانه ها صورت گیرد،

 در حال��ی ک��ه در دوره جدی��د یک��ی از تاکی��دات م��ا اس��تفاده هم��ه 
قه��وه خان��ه ه��ا از دوربی��ن ه��ای مداربس��ته اس��ت ک��ه هم��ه فض��ا 
 را پوش��ش ده��د، ب��ه همی��ن دلی��ل کارگره��ا نم��ی توانن��د چنی��ن
  مساله ای را ایجاد کنند. وی ادامه داد: افرادی هم که برای قهوه خانه مجوز دریافت

 می کنند؛ سوابق کامال روشن و شفافی دارند و قطعا به دالیلی مانند سود بیشتر یا 
جذب مشتری حاضر نخواهند بود چنین خطای بزرگی را مرتکب شوند.

 تمدید فراخوان جذب اعضای هیات علمی 
دانشگاه های علوم پزشکی

قلیان های شیشه ای؛
 چالش وزارت بهداشت و پلیس

کودکان و دنیای دیجیتال امـروز

پیام رییس سازمان دانش آموزی:

دانش آموزان را برای پاسخ به پرسش مهر رییس جمهور بسیج کنید
معاون رییس جمهوری در امور زنان وخانواده:

ارزش های دفاع مقدس پررنگ تر شده است
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مس��ابقه کتابخوانی برنامه تلویزیونی »خندوانه« با عنوان »بخون و ببر« این 
روزها در حالی به پایان رس��یده اس��ت که طی روزهای آتی برنامه نهایی این 
مسابقه ضبط خواهد ش��د. این مس��ابقه بزرگ کتابخوانی در قالب فراخوان 
برنامه تلویزیون��ی خندوانه برای مطالعه دو کتاب »ج��ام جهانی در جوادیه« 
نوشته داوود امیریان و »یک عاشقانه آرام« نوش��ته مرحوم نادر ابراهیمی در 
دست اجرا قرار گرفت که مخاطبان می بایست از طریق تهیه نسخه مکتوب یا 
الکترونیکی این دو کتاب و مطالعه آن ها به پرسشنامه ای که برای این منظور از 
طریق سامانه تلفن همراه برنامه خندوانه تهیه شده بود پاسخ دهند.پیگیری مهر 
برای آمار شرکت کنندگان در این مسابقه به اظهارنظر جوا فرحانی تهیه کننده 
این برنامه منجر که شد که آمار شرکت در این مسابقه را باالی ۱۳۰ هزار نفر 
عنوان کرد و گفت: از میان این تعداد بیش از ۱۰ هزار نفر از شرکت کنندگان به 
تمام سواالت درست پاسخ داده بودند که ما با قرعه کشی از میان آنها ۱۴۰ نفر 
را انتخاب و در روز اجرای مسابقه نیز با حضور آنها ۱۳ نفر را به قید قرعه برای 
شرکت در مسابقه هایی که با حضور همه آنها در استودیو اجرا می شود، انتخاب 
می کنیم.همچنین علی شهیدیان مدیر روابط عمومی خندوانه هم درباره این 
مسابقه گفت: ۱۴۰ برگزیده این مسابقه که بیشترین تعداد سواالت صحیح را 

پاسخ داده بودند، برای حضور در استودیوی برنامه انتخاب شده اند.وی گفت: 
این برگزیدگان طی هفته آینده به تدری��ج از طرق تماس تلفتی برای حضور 
در استودیو دعوت می شوند. از میان این افراد ۱۳ شرکت کننده که بیشترین 
امتیاز از دور اول مسابقه را به دس��ت آورده باشند با قرعه ای که در حضور آنها 
انجام می شود به مسابقه نهایی در استودیو خواهند پرداخت و از میان این افراد، 
سه نفر به عنوان نفرات اول و دوم و سوم مسابقه انتخاب و ۱۰ نفر نیز به عنوان 

نفرات شایسته تقدیر معرفی خواهند شد.
بنابر اعالم ش��هیدیان، نفر نس��خت این مس��ابقه جایزه ۲۰ میلیون تومانی 
دریافت خواهد کرد و نفر دوم و سوم نیز جوایز ۱۵ و ۱۰ میلیون تومانی دریافت 
 خواهند کرد. همچنین ۱۰ نفر باقی مانده نیز جایزه دو میلیون تومانی دریافت

 خواهند کرد.

گلعلی بابایی معتقد اس��ت: یکی از نقص های جدی در زمینه ادبیات 
 دفاع مقدس نبود، آث��اری درب��اره زندگی و ش��خصیت فرماندهان

 دفاع مقدس است.
گلعلی بابایی ب��ا تاکید بر اینک��ه ادبیات دفاع مقدس هن��وز ادبیاتی 
 نیست که بتوان آن را در اوج و قله دانست گفت: در حال حاضر ادبیات 
 دفاع مق��دس به اوج نرس��یده؛ زی��را هنوز س��وژه های بس��یاری از

 دفاع مق��دس مانده اس��ت که مورد توج��ه و پرداخت ق��رار نگرفته 
 است با این حال هرسال ش��اهدیم که چندین عنوان کتاب در حوزه 
دفاع مقدس منتشر می شود. این ش��وق در کنار موضوعات پرداخته 
نشده جنگ نشان می دهدکه هنوز راه نپیموده در این حوزه زیاد است.
 وی در ادام��ه درب��اره یک��ی از نقص ه��ا و ناگفته ه��ای موج��ود در

 حوزه ادبیات دفاع مقدس به روایت های ناتمام از زندگی فرماندهان 
اش��اره کرد و گف��ت: اکث��ر کتاب هایی ک��ه در حوزه دف��اع مقدس 
منتشرش��ده در رابطه با بچه های رزمنده بوده و یک��ی از ناتمام های 
ادبیات دفاع مقدس نپرداختن به خاطرات فرماندهان است؛  هرچند 

در رابطه با فرماندهان شهید مطالبی گفته شده ولی بیشتر این کتاب ها 
مربوط به زندگی نامه آن ها بوده که از زبان دیگران بیان شده است؛ ولی 
در کل درباره خود فرماندهان جنگ کمتر کتاب منتشرش��ده است. 
بابایی در ادامه از تألیف زندگی نامه شهید حبیب غنی پور خبر داد که 
مستندی است درباره زندگی و زیس��ت این نویسنده شهید.  به گفته 
بابایی سوژه محوری این کتاب جدای از حبیب غنی پور، شجره نامه 

مسجد جواداالئمه نیز هست.
بابایی عنوان داشته که برای نوشتن این کتاب  بخش قابل توجهی از 
دست نوشته های حبیب غنی پور و فایل مصاحبه با دوستان و خانواده 

شهید را به عنوان منبع مورد استفاده قرار داده است.

مصطفی رحماندوست گفت: شاعران، آدم ها را به طبیعتی 
که از آن به وج��ود آمده اند، دعوت می کنن��د. منظور از 
طبیعت، مفهوم فلس��فی این کلمه است.آدم ها هرچه از 

طبیعت فاصله بگیرند، پلیدتر می شوند.
 همه  ما در کودکی ش��عرهای او را خوانده ایم و بعد از این 
همه سال هنوز شعر »صد دانه یاقوت« در ذهن مان است.
 به مناس��بت برگ��زاری اولین دوره  جش��نواره س��پیدار

 با موضوع انتخاب برترین کتاب ه��ای کودک و نوجوان 
پیرامون محیط زیس��ت، س��راغ مصطفی رحماندوست 
رفتیم؛ ش��اعری که زمین و محیط  زیس��ت را مادر همه  
ما می دان��د و ک��ودکان را مناس��ب ترین مخاطب برای 
فرهنگ سازی در این حوزه.پرسش های خود را این گونه 

آغاز می کنیم:
 طبیع�ت بخش�ی از محی�ط زیس�ت 

آدم هاس�ت و در بین آدم ها هم، ش�اعران 
معموالً رابط�ه  بهتری با طبیع�ت دارند و 
می توانند عامه مردم را با طبیعت آشتی 
دهن�د.در واقع بای�د گفت ش�اعران، 
ارتباط بهت�ری با گل و بلبل داش�تند، 
چون در روزگار ما بر عکس زمان قدیم، 
دیگر نه گلی پیدا می ش�ود، نه بلبلی. 
امروز مثل گذشته نیست که آدم ها بغل 
جو بنشینند و گذر عمر را تماشا کنند و 
گرفتاری ها و مسایل آن قدر زیاد شده 
که اگر فرصت پیدا کنند یک شاخه گل 

بخرند، خیلی موفق و خوشحال اند!
 اما ش�اعران و به ویژه ش�اعران کودک و 

نوجوان، هنوز هم در شعرهای شان دلبسته  
طبیعت و عناصرش هستند؟

بله، شاعران طبیعت را دوس��ت دارند و به خصوص 
در حوزه  ش��عر کودک ای��ن عالقه دوبرابر می ش��ود؛ 

اولین دلیلش این است که شاعران 
به طور کل��ی آدم ها را 

به بازگش��ت به 
طبیعت��ی 

ک��ه از 
ن  آ

به وجود آمده اند، دعوت می کنن��د. منظور از طبیعت نه 
 فقط زمین، که مفهوم فلس��فی این کلمه است. طبیعت، 
پاک اس��ت و آدم ها هرچه از آن فاصله می گیرند، پلیدتر 
می شوند. دلیل دوم عالقه  ش��اعران کودک و نوجوان به 
طبیعت هم آن است که با مخاطبانی سر وکار دارند که تازه 
از طبیعت جدا ش��ده اند و هنوز بوی خاک و بهشت و آن 

مادر اصلی از آنها به  مشام می رسد.
 ش�عر به صورت ذاتی برای هم�ه  مخاطبان و 
به  ویژه گروه س�نی کودک جذاب است. با توجه به 

این جذابیت، فکر 

 می کنی�د ش�عر و ش�اعران چه کمک�ی می توانند
 به محیط  زیست بکنند؟

دیگر مد ش��ده هرکس که می خواه��د کاری بکند، اول 
می رود سراغ کودکان؛ حاال موضوع می خواهد صرفه جویی 
در انرژی هایی مثل آب باشد یا پاکیزه نگه داشتن کوه ها 
و... احتماالً به این دلیل که به این نتیجه رس��یده اند که 

بزرگ ترها درست بشو نیستند!
از طرف دیگر چون به صورت تجربی متوجه ش��ده اندکه 
بچه ها بیشتر تحت تأثیر ش��عرند، ترجیح می دهند که با 
شعر به س��راغ بچه ها بروند؛ حتی با شعرهای آبکی دارای 
پیام های غیرکودکانه!در حوزه  مسایل زیست محیطی و 
احترام به طبیعت هم باید به بچه ها دوباره دیدن و 
اهمیت دادن به دیده های جدید را یاد داد. الزم 
است به آنها بوته ی کوچکی را نشان دهیم که 
زور زده از گوشه  دیوار و آسفالت خودش را 
باال کش��یده و راهی برای سبزشدن پیدا 

کرده تا به رهگذران بگوید »سالم«.
بچه ها باید یاد بگیرند که آن بوته جزیی 
از وجود ما آدم هاس��ت و م��ا جزیی از 

طبیعت هستیم؛ می توانیم موقع ردشدن از کنارش به او 
سالم بگوییم یا این که لگدش کنیم! تصمیم با ماست و اگر 
در عمل این بوته  نوعی را را خراب کنیم، در واقع بخشی از 

خودمان را خراب کرده ایم.
 خود شما در شعرهای تان چقدر به طبیعت و 
محی�ط  زیس�ت س�ام گفته ای�د و دغدغه ه�ای 
زیست محیطی تان تا چه اندازه به شعرهای تان راه 

پیدا کرده اند؟
از آنجا که محیط  زیست مادر همه  ماست، شعرهای من 
هم از این موضوع بی به��ره نبوده و ردپ��ای آن تقریباً در 

بیشتر شعرهایم وجود دارد.
اتفاقاً یکی از دانش��جویان برای پایان نامه ی کارشناسی 
ارشد، حضور عناصر اربعه را در شعرهای من بررسی کرده و 
نشان داده که در شعرهای من تا چه اندازه از آب و خاک و... 
صحبت به میان آمده است؛ تا حدی که خودم هم از دیدن 

نتیجه متعجب شدم.
 از بوستان شاعران چه خبر؟ چند سال پیش در 
جشنواره  ملی شعر کودک که به دبیری شما برگزار 
ش�د ش�اعران کودک و نوجوان دس�ت به کاشت 
درخت زدند و بوستانی با عنوان »بوستان شاعران 

کودک« در شاهین شهر اصفهان افتتاح شد.
البته ایده  این اتفاق، تنه��ا متعلق به من نبود؛ آقای نفری 
شهردار شاهین شهر می خواست بوستانی را به نام شاعران 
کودک راه اندازی کند. این شد که من پیشنهاد دادم 
درخت های این بوستان را ش��اعران بکارند و در 
دو س��ال متوالی درخت هایی در این ش��هر 
کاشته ش��د. البته اول قرار بود هر درخت 
به نام یکی از شاعران کودک و نوجوان 
نامگذاری ش��ود، اما بعداً فکر کردیم 
به یاد آنه��ا که موفق ب��ه حضور در 
جشنواره نشده اند، کل بوستان را 
به نام شاعران کودک نامگذاری 

کنیم.

۱۴۰ نفر صعود کردند؛

 شرکت ۱۳۰هزار نفر
 چهره ماندگار فلس��فه ایران گفت: »دل« هم می تواند بی نهایت محبت بورزد و در مسابقه کتابخوانی خندوانه 

 هم بی نهایت دشمنی! علت دشمنی ها، جنگ ها و خونریزی های انسان هم همین 
عدم اتحاد بین صفات انسان و هبوط از جایگاه ویژه انسانیت است.

غالمحس��ین ابراهیمی دینانی، چهره ماندگار فلس��فه ایران و عضو مؤسس��ه 
 پژوهش��ی حکم��ت و فلس��فه ای��ران در برنام��ه اخی��ر معرف��ت ب��ا موضوع

 »بررسی اندیشه های حاج مالهادی س��بزواری؛ قول محققین عرفا در زمینه 
معرفت شناس��ی« گفت: ما یک معرفت و یک معرفت شناسی داریم، این نکته 
ساده اما در عین حال پیچیده است، معرفت که در فارسی شناختن معنی می شود 
ما را به شناخت دریا، صحرا، نبات و انسان و ... می رساند؛  اما خود شناخت را آیا 
می توان ش��ناخت؟وی در ادامه افزود: ما چیزها را با شناختن می شناسیم؛  اما 
خود شناختن را هم با شناخت می شناسیم. بنابراین زمانی که ما بحث معرفت 
شناسی، شناخت شناسی یا اپیستمولوژی را مطرح می کنیم باید این شناخت 
به شناختن شناخت بیانجامد. در جهان اسالم روش های مختلفی از جمله روش 
 متلکمان شامل روش اشعری و معتزله، روش حکمای مشایی، اشراقی و صدرایی

 وجود دارد. دینانی با بیان اینکه مالهادی سبزواری برای مالصدرا روشی ویژه 
شامل روش صدرایی قائل بود توضیح داد: اندیشه صدرا نه اینکه جدید و نو نباشد، 
بلکه عصاره مکتب های مش��اء، اشراق، معتزلی، اش��عری و حتی عرفانی است؛ 
بنابراین اندیشه های مالصدرا التقاتی نیست، آمیخته و عصاره ای از اندیشه های 
گذشتگان است. وی در ادامه یادآور شد: مالصدرا بر یک نکته تأکید کرده و آن هم 
این است که در این عالم همه چیز کامل و ناقص است؛  اما آنچه ناقص و کامل ندارد 
خود هستی است. کامل ترین هستی، هستی حق تبارک و تعالی است؛ یعنی هر 
آنچه در موجودات دیگر در کمال می بینیم در حق است؛  اما در حق آن چیزهایی 
است که در موجودات دیگر نیست. وی با تأکید بر اینکه کمال مطلق، کمال حق 
تعالی است افزود: آیا غیر حق تعالی هر چقدر هم که کامل باشد، کامل بالذات 
است؟ خیر. کامل بالذات تنها حق تعالی است درحالیکه غیر حق هرچه هم عظیم 

باشد در مقابل عظمت حق ناقص است.
دینانی با اشاره به آیه »اْهِبُطوا بَْعُضُکْم لَِبْعٍض َعُدٌوّ َولَُکْم فِی الَأْرْ ِض ُمْسَتَقرٌّ  َوَمَتاٌع 
إِلَیِحیٍن...« به نقل از حاجی سبزواری گفت: این آیه اشاره به هبوط آدمی زاد و 
هر آنچه غیر حق است، دارد انسان از بهشت رانده شد و به زمین هبوط کرد همه 
موجودات همه هبوط می کنند نتیجه این هبوط و قصور و آیین آمدن هم دشمنی 
است حتی حیوانات هم هبوط دارند به همین دلیل هم هست که با هم دشمنی 
می کنند؛ چرا که نقص دارند و به این دلیل که آن را در دیگری می بینند، حسادت 
می کنند و دشمنی می ورزند. وی در ادامه اظهار داشت: هبوط تا رسیدن به ماده 
نخستین یا هیوال اتفاق می افتد؛  اما دیگر پایین تر از ماده نخستین عدم یا نیستی 
است که ما عدم نداریم و عدم یک توهم است چرا که کسی نمی تواند به عدم برود.

چهره ماندگار فلسفه ایران با اشاره به بزرگی و کوچکی دل انسان گفت: محبت هر 
آدم خیلی زیاد است نگاه به کوچکی دل نباید کرد خیلی بزرگ است؛ چرا که دل 
هم می تواند بی نهایت محبت بورزد و هم بی نهایت دشمنی کند، به همین دلیل 

خداوند در این آیه قرآن به عدو و دشمنی و هبوط اشاره کرده است.
وی همچنین توضیح داد: صفات و ذات الهی با هم اتحاد دارند اما موجودات به این 
دلیل که متحد نیستند هبوط می کنند و عداوت، دشمنی و خونریزی نتیجه این 
هبوط می شود؛ بنابراین انسان ها هم اگر نظیر اولیا خدا با هم متحد بودند هرگز 

دشمنی و جنگ نمی کردند.

گفتاری از دکترابراهیمی دینانی؛

 هبوط انسان نتیجه چیست

 روبرت��و پرپینان��ی تدوینگرفیل��م س��ینمایی »محمدرس��ول اهلل )ص(«
 با مجید مجیدی در کنار مردم به تماش��ای فیلم محمد)ص( نشس��تند. این 
تدوینگر ایتالیایی گفت: باید بگویم که من رازهایی را در پش��ت داستان فیلم 

»محمدرسول اهلل )ص(« احساس کردم.
مجید مجیدی و روبرتو پرپینانی کارگردان و تدوینگر فیلم س��ینمایی محمد 
رسول اهلل )ص( با حضور در پردیس سینمایی کوروش در کنار مردم به تماشای 

این فیلم نشستند.
آنچه می خوانید گزارش��ی اس��ت از این اتف��اق که پایگاه اطالع رس��انی فیلم 
محمدرسول اهلل )ص( آن را منتشر کرده اس��ت.حدود ساعت 17 عصر جمعه 
در حالی که مردم برای دیدن فیلم سینمایی محمدرسول اهلل )ص( آماده می 
شدند گوینده سالن ش��ماره دوی س��ینما کوروش اعالم کرد که اکران امروز 
مهمان ویژه ای دارد؛ مجید مجیدی کارگردان فیلم قرار است همراه تماشاگران 
فیلم را ببیند. پس از تشویق حضار مجیدی پشت تریبون رفت و چند دقیقه ای 
صحبت کرد. او ابتدا از فاجعه روز پنج ش��نبه در س��رزمین منا گفت و تسلیت 
به همه مس��لمانان و خانواده های داغدار و س��پس عامل این حادثه را غفلت و 
بی خردی آل سعود دانست. مجیدی گفت که کس��انی که قرار است کلیددار 
 خانه امن خداوند باشند امروز با حمایت از داعش و حمله به ملت مظلوم یمن

 بزرگ ترین بحران های دنیای اس��الم را خلق کرده ان��د و در پایان نیز از رفتار 
دوگانه و متناق��ض مفتی های س��عودی و االزهر اظهار تعجب ک��رد که فیلم 
پیامبر)ص( را ندیده تحریم کرده اند و چندین اعالمیه علیه اش صادر کرده اند 
اما در مقابل کشتارهای امسال حج و فجایع دنیای اسالم ساکتند.چند دقیقه ای 
از ساعت پنج گذشته بود که مجیدی در سخنانش به مردم گفت امروز یکی از 
دست اندرکاران ایتالیایی فیلم که از سرشناس��ان تدوین در دنیاست به سالن 
آمده و میخواهد فیلم محمدرس��ول اهلل )ص( را همراه مردم ایران تماشا کند. 
»روبرتو پرپینانی« با اعالم مجیدی روی صحنه آمد و مردم، او را تشویق کردند. 
مجیدی سپس از زحمات یک ساله پرپینانی برای تدوین فیلم در مونیخ آلمان 
گفت و از او به خاطر زحمات طاقت فرس��ایش تشکر کرد.پرپینانی »از بزرگان 
تدوین دنیاس��ت که حداقل 90 فیلم در کارنامه س��ینمایی اش هست که 30 
فیلم بزرگ و برجسته تاریخ سینما در آن دیده می شود. او با کارگردانان بزرگی 
مانند »برتولوچی« و »برادران تاویانی« کار کرده و از هم نسل ها و دوران آقای 
»مورس مورز« بوده است و با وی همکاری داشته است.« این جمالت کارگردان 
فیلم بود در معرفی آقای تدوینگر. بعد از این سخنان پرپینانی با تشویق مردم 
سخنانش را آغاز کرد. سخنانی که کوتاه بود و حکایت از عمق تاثیر فضا و پیام 
فیلم محمدرسول اهلل )ص( بر تدوینگر فیلم داشت.او گفت: »این یک فیلم خاص 
بود. من خیلی به کار در پروژه ی این فیلم عالقه مند بودم و کار کردن با مجیدی 
 را هم خیلی دوس��ت دارم و حدس هم میزدم که یکی از مهمترین تجربه های

 کاری ام باشد و من باید بگویم که من رازهایی را در پشت داستان فیلم محمد 
احساس کردم؛ چیزهای ویژه ای یاد گرفتم و احساس می کنم می توانم در هر 
چیزی از آنها الهام بگیرم«.اسفندیاری مدیر بین الملل بنیاد فارابی هم که این 
تدوینگر ایتالیایی را به جشنواره فیلم نوجوان همدان دعوت و به حضور او در این 
مراسم هم کمک کرده بود، بخش هایی از سخنان او را برای مردم ترجمه کرد و 
بعد هم گفت که پرپینانی از حضور در ایران حس عجیبی دارد و دوست داشته 

که فیلم محمدرسول اهلل )ص( را در کنار مردم ایران تماشا کند.

 حرف های تدوینگر ایتالیایی
 از رازهای فیلم محمدرسول اهلل )ص(
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مجم��ع جهانی تقری��ب مذاه��ب اس��المی در بیانیه ای با اش��اره به 
 فاجعه دردناک کش��ته  ش��دن حاجیان در منا تأکیدک��رد: آیا معنای 
»خادم الحرمی��ن« ضیافتی این چنین از مهمانان حرم الهی اس��ت؟ 
آیا این حادثه عظیم، برای اثبات س��وء مدیریت و ناتوانی آل سعود در 

میزبانی حجاج کافی نیست؟
به گزارش فارس، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در پی حادثه 
مناکه منجر به شهادت جمعی از حجاج بیت اهلل الحرام شد، بیانیه ای 

منتشر کرد.
 متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
َوَمن یَْخُرْج ِمن بَْیِتِه ُمَهاِجًرا إِلَی اهللِهّ َوَرُسولِِه ثُمَّ یُْدِرْکُه الَْمْوُت َفَقْد َوَقَع 

أَْجُرُه َعلی اهللِهّ )نساء/ ۱۰۰(
فاجعه بزرگ ش��هادت جمعی از حجاج بیت اهلل الح��رام پس از ادای 
مراس��م و وقوفین در حالی که برای انجام مناس��ک منا آماده بودند، 

زخمی عمیق بر دل ها نشانده است.
مجمع جهانی تقریب مذاهب اس��المی ضمن عرض تس��لیت به عالم 
اسالم و خانواده های معظم شهدای حج، مسوولیت این حادثه دردناک 
را همانند حادثه گذشته مس��جد الحرام که موجب ارتحال ده ها تن از 
مهمانان درگاه ربوبی ش��د، متوجه رژیم س��عودی دانسته و خواستار 

پاسخگویی رژیم سعودی در برابر این دو جنایت بزرگ می باشد.
آیا معنای »خادم الحرمین« ضیافتی اینچنین از میهمانان حرم الهی 

است؟
آیا این دو حادثه عظیم و به دنبال آن آثار دردناک این حادثه ها، برای 
اثبات سوءمدیریت و ناتوانی آل سعود در میزبانی حجاج کافی نیست؟

 مجم��ع جهان��ی تقری��ب مذاه��ب اس��المی متضرعان��ه  از درگاه 
خداوند مس��الت دارد ک��ه ب��ه مجروحین ای��ن ح��وادث فاجعه بار 
ش��فای عاجل مرحمت فرموده  و ش��هدا را مش��مول رحمت خویش 
 گرداند و ب��ه بازمان��دگان آنان صب��ر جمی��ل و اجر عظی��م عنایت

 فرماید.
و ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم

 آیا معنای »خادم الحرمین« ضیافت
 این چنینی از مهمانان حرم الهی است؟

گلعلی بابایی:

 ادبیات دفاع مقدس
 فاصله بسیاری تا اوج دارد

رحماندوست ؛

 آدم ها هر چه از طبیعت
 فاصله بگیرند، پلید می شوند
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رییس دانشگاه شهرکرد از راه اندازی یک شرکت دانش بنیان در این دانشگاه 
در آینده ای نزدیک خبرداد وگفت: این شرکت نخستین مدل مشارکتی بین 

استادان ،اعضای هیات علمی و دانشگاه در کشور به شمار می رود.
شرکتهای دانش بنیان با هدف تجاری سازی ایده های دانش محور وعملی 

شدن تبدیل نوآوریها به تکنولوژی در کشور تاسیس می شود 
شایان شامحمدی ،افزود:تاکنون 75 عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد 
برای سهامداری این شرکت اقدام کرده اند که پیش بینی می شود این تعداد 

افزایش یابد.
وی، تجاری و صنعتی کردن ایده های دانشگاهی و افزایش زمینه مشارکت 

در دانشگاه را از اهداف تاسیس این شرکت عنوان کرد.
ش��امحمدی ،در زمینه حمایت صندوق نوآوری وش��کوفایی کشور از این 
شرکت اظهار داشت: از آن جا که حدود75درصد از سهام این شرکت متعلق 
به اعضای هیات علمی و اشخاص حقیقی است،این شرکت مورد حمایت 
مالی این صندوق قرار می گیرد.حمایت مالی صندوق نوآوری وشکوفایی 
شامل شرکتهایی می شود که عالوه بر تجاری سازی ایده های تحول آفرین 
دانش محور، دس��تکم 51درصد از سهام آن متعلق به بخش خصوصی و یا 
به صورت تعاونی باشد .هم اکنون حدود300 عضو هیات علمی در هشت 
دانشکده، دانشگاه شهرکرد به تدریس هشت هزار دانشجو در 170 رشته 

تحصیلی مشغول به فعالیت اند.

دو تن از مفقودین اس��تان چهارمحال و بختی��اری در حادثه منا پیدا 
شدند.طبق اعالم سازمان حج و زیارت 21 نفر از هم استانی ها در حادثه 
منا مفقود شده بودند، که خوش��بختانه در حال حاضر دو نفر از آنان با 
نام های »باقر حسین زاده« و »فریبرز س��تاری دستنایی« پیدا شده و 
اکنون در سالمت کامل به سر می برند.طبق اعالم سازمان حج و زیارت؛ 
بعد از  وقوع فاجعه صحرای منا و کشته و مصدوم شدن جمع زیادی از 
زائران بیت اهلل الحرام به ویژه زائران ایرانی، اسامی 366 زائر مفقود شده 
این حادثه اعالم شد.تیم های امدادی بعثه مقام معظم رهبری، سازمان 
حج و زیارت و دیگر مراکز در حال پیگیری موضوع از طریق مراجعه به 
بیمارستان ها، مراکز امدادی و غیره هستند و به محض کسب اطالعات 
جدید به اطالع مردم شریف خواهد رس��ید.به گزارش ایسنا، 19 نفر از 

366 نفر مفقود شده از استان چهارمحال و بختیاری هستند.
اسامی مفقودین چهارمحال و بختیاری به شرح زیر است:

1- غالمحسین اهلل وردی 2- بهرام بهرامیان 3- عبدالصالح جهانبازی 
4- حیدر خاکسار حقانی 5- هرمز داوری 6- گشتاسب رستمی 7- عبد 
محمد ستاری 8- حسینعلی علی پور دستنایی 9- مهدی قلی علیپور 
فیض آبادی 10- محمدجواد فی��اض 11- فیض اهلل کیوانی 12- علی 
اصغر محرابی 13- عیدی محمد عزیزی سورشجانی 14- بیک محمد 
مرادی 15- علی حس��ین ولی پور 16- سیامک همتیان سورکی 17- 

سلطانعلی نفر شلمزاری 18- فرهاد نجفی 19- بهرام مهدیان

نخستین مدل مشارکت دانشگاهی کشور 
درحال شکل گیری است

 پیدا شدن دو  مفقودی
 چهارمحال و بختیاری در حادثه منا

 امام جمعه موقت ش��هرکرد تاکی��د کرد:حادثه منا ،
بی کفایتی و بی تدبیری دولت آل سعود را اثبات کرد.

 حج��ت االس��الم س��ید ابولحس��ن فاطم��ی ،در 
خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصالی 
بزرگ امام خمین��ی )ره( تصریح کرد:این حادثه خون 
بار در تاریخ حج بی س��ابقه اس��ت و دولت عربس��تان 
باید پاسخگوی جهان اسالم باشد.در حادثه مرگباری 
که صبح پنجش��نبه دوم مهرماه جاری در اثر ازدحام 
جمعیت در رمی جمرات در منا رخ داد، افزون بر یکهزار 
نفر از حجاج جان خود را از دست دادند و حدود دوهزار 
تن مجروح شدند.براس��اس آخرین گزارش ها ش��مار 
جانباختگان ایرانی در این حادث��ه تاکنون 131 تن و 
مجروحان 85 نفر اعالم شده است.رهبر معظم انقالب 
اسالمی درپی فاجعه مصیبت بار در منا که در آن جمع 
 کثیری از میهمانان الهی جان خود را از دس��ت دادند 
با صدور پیامی ضمن ابراز همدردی با مصیبت دیدگان 
این حادثه اندوهبار و تسلیت به بازماندگان آنان تاکید 
کردند: دولت سعودی موظف است مسوولیت سنگین 
خ��ود را در این حادثه تلخ پذیرفته و ب��ه لوازم و قاعده 
حق و انصاف عمل کند، ضم��ن اینکه مدیریت غلط و 
اقدامات ناشایس��ته ای که عامل این فاجعه بوده است 
نیز نباید از نظر دور بماند.ایش��ان همچنین در کشور 
س��ه روز عزای عمومی اعالم کردند.امام جمعه موقت 
ش��هرکرد ،با تس��لیت به خانواده ه��ای داغ دیده این 
حادثه خونب��ار گفت:این بی تدبیری های آل س��عود 
باید از سوی کشورهای اس��المی پیگیری شود و همه 
کشورهای اسالمی اکنون ش��اکی این حادثه خونبار 
هستند.فاطمی گفت:امت اسالمی چرا باید این حوادث 
را تحمل کند،در حالی که دولت عربستان ذخایر این 
کشور را در راستای اهداف ضد دینی و اسالمی هزینه 
می کنند.وی گفت: به یاری خدا نش��انه های سقوط و 

نابودی رژیم آل س��عود فرارسیده است و باید حرمین 
شریفین در اختیار افرادی مسلمان و خداپرست باشد.

فاطمی،این حادثه را برای حاکم عربس��تان شرم آور و 
خجالت آور دانست و خواستار پاسخگویی آل سعود در 

برابر این بی تدبیری ها باشد.
خطیب جمعه ش��هرکرد،در بخش دیگری از سخنان 
خطبه ه��ای نماز جمعه ،بر دش��من شناس��ی مردم 
تاکید ک��رد و گفت:نباید اجازه داد آمریکا به واس��طه 

برجام،داخل کش��ور نفوذ 
کند.فاطمی گفت:باید 

از تی��م مذاک��ره 
کننده قدردانی 
کرد،ام��ا بای��د 
ش��دت  ب��ه 
نسبت به نفوذ 
آمریکا به کشور 

 هوشیار و بصیر بود و ملت ایران هرگز اجازه نفوذ دوباره 
آمریکایی ه��ا را به کش��ور نخواهن��د داد.وی،به دهه 
والیت اش��اره کرد و گفت:عید غدیرخ��م بزرگترین 
واقعه ماندگار در تاریخ اسالم اس��ت و باید در راستای 
 تبیین این واقعه بزرگ گام برداشت.ائمه جمعه سراسر 
چهارمحال و بختیاری نیز حادثه خونبار منا را تسلیت 

گفتند و خواستار پیگیری این مساله شدند.
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راهپیمایی ضد صهیونیستی نمازگزاران 
شهرکردی برپا شد

نمازگزاران ش��هرکرد پ��س از اقامه نم��از جمعه این ش��هر،حمله رژیم 
صهیونیستی به مسجد االقصی،در کنار بی کفایتی مسووالن عربستانی 

در برگزاری مناسک حج را همزمان با هم محکوم کردند.
نمازگزاران شهرکرد با اعالم همبستگی با مردم بی دفاع فلسطین، فریاد 

مرگ بر صهیونیست را طنین انداز کردند.
نمازگزاران، مس��یر مصالی امام خمینی )ره( شهرکرد تا چهارراه بوعلی 
سینا را ، با سردادن شعارهای مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا و مرگ 

بر آل سعود،طی کردند.
 مردم نمازگزار با اعالم همدردی با مردم مظلوم و بی پناه غزه و محکومیت 
 نس��ل کش��ی و قتل عام عمومی غیر نظامی��ان بی گن��اه در راهپیمایی

 ضد صهیونیستی علیه کش��تار بی رحمانه رژیم اشغالگر قدس خشم و 
نفرت و انزجار خود را از نس��بت ب��ه رژیم جعلی اس��راییل، فریاد زدنند.

نمازگزاران جمعه در شهرکرد همچنین با تسلیت به مناسبت درگذشت 
تعدادی از هموطنان در منا،پاسخگویی عربستان نسبت به بی مسوولیتی 

در امر برگزاری مناسک را خواستار شدند.
جمعی از مسووالن اس��تانی نیز همگام با نمازگزاران در این راهپیمایی 

حضور یافتند.

درشهر فارسان صورت می گیرد؛
 یادواره شهیده شاخص سال و

 شهدای طلبه در فارسان برگزار می شود
مسوول سازمان بسیج طالب و روحانیون سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( 
از برگزاری یاواره شهیده فاطمه اسدیان و شهدای طلبه در فارسان خبر داد.

حجت االسالم محمدعلی فتاحیان، با گرامی داشت یاد و خاطره سرداران 
و دو هزار و 400 شهید اس��تان، اظهارکرد: یادواره شهیده فاطمه اسدیان، 
شهیده شاخص سال و 9 شهیده طلبه در حوزه علمیه فارسان در استقبال 
از کنگره ش��هدای اس��تان چهارمحال و بختیاری، برگزار خواهد شد.وی 
افزود: این مراسم معنوی روز یک شنبه، پنجم مهرماه مصادف با سال روز 
عملیات غ��رور آفرین ثامن االئمه و شکس��ت حصر آبادان، س��اعت 9:30 
صبح در حوزه علمیه زینبیه)س( ش��هر فارس��ان برگزار می شود.به گفته 
وی، ش��هیده طلبه »فاطمه اس��دیان« نخس��تین ش��هیده طلبه استان 
چهارمحال و بختیاری اس��ت، این شهیده قبل از ش��هادت مدفن خود را 
در خواب دیده و به نزدی��کان اعالم کرده بود.فتاخیان خاطرنش��ان کرد: 
ساعت 11 صبح روز20 اسفندماه سال 1366شهرکرد بمباران هوایی شد 
و فاطمه در این بمباران به درجه رفیع شهادت که آرزویش بود رسید و در 
 همان مکانی که در خواب دیده بود در بهش��ت دو معصوم ش��هرکرد دفن 

شد.

اس��تاندار چهارمحال وبختیاری ،روز جمع��ه در تماس 
تلفنی ب��ا مدیر ح��ج و زیارت اس��تان در مک��ه ،آخرین 
 وضعیت حجاج هم استانی در حادثه منا را پیگیری کرد.،

قاسم س��لیمانی دش��تکی در این تماس تلفنی جویای 
س��المتی کاروان های حجاج این اس��تان ش��د.به گفته 
وی،بر اساس آخرین آمار اعالم شده تا کنون خوشبختانه 
در این حادثه از حجاج هم استانی های کسی فوت نشده 
اس��ت.وی گفت:معاون سیاس��ی ، امنیت��ی و اجتماعی 
اس��تاندار،مامور و مکلف به پیگی��ری آخرین و لحظه به 
 لحظه وضعیت حجاج هم اس��تانی در حادثه منا ش��ده

 است.استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: امیدوار است 
خداوند با لطف خود به خانواده کشته شدگان این حادثه 
 خونین سعه صدر عطا کند بتوانند از این غم بزرگ سربلند 
بیرون آیند.امس��ال س��ه کاروان از اس��تان به حج تمتع 
اعزام ش��دند که دو کاروان از ش��هرکرد و یک کاروان از 

بروجن است.
در حادث��ه مرگباری که صب��ح پنجش��نبه دوم مهرماه 

جاری در اثر ازدحام جمعیت در رمی جمرات در منا رخ 
داد، افزون بر یکهزار نفر از حجاج جان خود را از دس��ت 
 دادند و حدود دو هزار نفر مجروح شدند.براساس آخرین 
گزارش ها شمار جانباختگان ایرانی در این حادثه تاکنون 
131 تن و مجروحان 85 نفر اعالم شده است.رهبر معظم 
انقالب اسالمی درپی فاجعه مصیبت بار در منا که در آن 
جمع کثیری از میهمانان الهی جان خود را از دست دادند 
با صدور پیامی ضمن ابراز همدردی با مصیبت دیدگان این 
حادثه اندوهبار و تسلیت به بازماندگان آنان تاکید کردند: 
دولت سعودی موظف است مسوولیت سنگین خود را در 
این حادثه تلخ پذیرفته و به ل��وازم و قاعده حق و انصاف 
عمل کند، ضمن اینکه مدیریت غلط و اقدامات ناشایسته 
 ای که عامل این فاجعه بوده اس��ت نیز نبای��د از نظر دور 

بماند.

در پی حادثه دلخراش منا،

استاندار چهارمحال 
وبختیاری وضعیت 

سالمت حجاج استان را 
پیگیری کرد

امام جمعه موقت 
شهرکرد:

 حادثه منا 
بی کفایتی

 آل سعود را 
اثبات کرد

فقدان سند مالکیت
7/2 شماره صادره: 1394/04/102242 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین معروف پنج 
قفیزی تخته به شماره پالک ثبتی: 39 فرعی از 8 اصلی واقع در مزرعه دهباجه جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز ذیل ثبت 4563 در صفحه 268 دفتر امالک جلد 31 به نام مصطفی بابائی فرزند محمد به ش��ماره 
چاپی 3/425552 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، به موجب سند انتقال شماره: 1347/1/9-3610 
دفتر خانه ش��ماره 25 نطنز به وی انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواس��ت کتبی به شماره وارده: 
94040952527410-1394/6/28 به انضمام دو برگ استش��هادیه محلی که امضاء ش��هود آن ذیل 
ش��ماره: 5425 الی 5427-1394/6/28 به گواهی دفترخانه 13 نطنز رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف 188 عباسعلی 

عمرانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
ابالغ وقت رسیدگی

7/1 شماره ابالغیه: 9410103640703945 ش��ماره پرونده: 9409983640700334 شماره بایگانی 
شعبه: 940343 خواهان/شاکی حس��ین محمد پور دادخواس��تی به طرفیت خواندگان سجاد کریمیان 
کلیشادرخی فرزند همایون و حامد فریدونی فرزند هاشم علی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان زرین شهر نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان لنجان )زرین شهر( واقع در زرین شهر ارجاع و به کالسه 9409983640700334 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1394/10/22 و ساعت 12:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف715  منشی 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان )زرین شهر( 
مزایده

6/326 اجرای احکام ش��عبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 930312 ج ح /4 له آقای حس��ین طهماسبی با وکالت مصطفی نوروزی مهیاری 
و علیه بهرخ و بابک و بهشاد همگی ش��هرت دیهیم نیا و فاطمه ریسمانچیان و عفت اثنی عشر مبنی بر 
دستور فروش به منظور فروش شش دانگ پالک ثبتی 4017/50 واقع در بخش 4 اصفهان به نشانی: خ 
هشت بهشت غربی- خ ملک- نرسیده به بازارچه حاج آقا شجاع- پل قدیمی قلعه= ابتدای قلعه تبرک با 
وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 94/7/22 از ساعت 
9-9/30 صبح در محل این اجراء )طبقه چهارم، ساختمان اجرای احکام دادگستری، خ نیکبخت، جنب 
بیمه پارس��یان( برگزار نماید. در خصوص ملک موردنظر اعمال ماده 111 قان��ون اجرای احکام مدنی 
صورت گرفته است. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از جلس��ه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید 
از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. اوصاف ملک بر اس��اس نظریه کارشناسی: مشخصات و ش��رح مختصر وضعیت: مورد بازدید خانه 
مسکونی قدیمی یک طبقه با بخش اعیانی شمال، غرب وجنوب به صورت 3 نبش و با زیرزمین انباری 
)بخش شمالی( و یک دهنه پارکینگ جنوبی با درب پلیتی به شکل مخروبه و متروک بوده، دارای سند 
ثبتی ش��ماره 308507 س��ری ق- تحت پالک ثبتی 4017/50 در بخش 4 ثبت اصفهان مورد ثبت به 
شماره 2212/609 در صفحه 23 دفتر 6 فرعی شش��دانگ به مساحت ناخالص عرصه و حدود 420 متر 
مربع )موجود اندازه گیری ش��ده( که 2/5 دانگ مشاع از ش��ش دانگ آن به نام آقای حسین طهماسبی 
اعالم گردیده است و با مشخصات اعیانی: اس��کلت خشت و گل قدیمی- سقفهای تیر و تخته- سطوح 
داخلی گچ و رنگ- دربهای داخلی چوبی- فرش کفها موزائیک و سیمان- نمای بیرونی سیمان قدیمی 
و دارای اشتراکات ش��هری )آب و برق و گاز( می باشد و به موجب مشاهدات در محل، پالک فوق دارای 
عقب نشینی ضلع ش��مالی- غربی و احتمااًل جنوب نیز خواهد بود. نتیجه کارشناسی)ارزیابی( اکنون با 
توجه به شرح باال و نیز با لحاظ نمودن کلیه عوامل موثر در موضوع، باالخص مساحت باقیمانده و خالص 
)اصالح شده( کل ارزش ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی فوق به انضمام کلیه ملحقات، منضمات 
و امتیازات مربوطه به قمی��ت پایه برای مزایده جمعًا برابر 4/850/000/000 چهارمیلیارد و هش��تصد و 
پنجاه میلیون ریال ارزیابی و اعالم می گردد. ضمنًا ملک فوق دارای یک باب مغازه می باشد که از مورث 
مرحوم حاج حس��ن طهماس��بی در مورخ 65/2/2 به موجب اجازه نامه عادی توسط آقای حمید رضوی 
اجاره گردید و حق کسب پیشه به مس��تاجر تعلق می گیرد. م الف 17263 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده
6/325 اجرای احکام ش��عبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرائی ش��ماره 
940129 ح 28 خواهان مریم ش��فیعی رف��ره و خوانده عباس جهان بین فرد مبن��ی بر فروش یک باب 
منزل مسکونی به ش��ماره پالک ثبتی 12/2624 بخش 14 اصفهان به نشانی خیابان آیت اهلل کاشانی 
جنوبی- کوچه جوزدان کوی سیروش 2 کوچه شهید غالمرضا یوس��فی کد پستی 818337-55661 
جلسه مزایده ای در تاریخ چهارشنبه 1394/7/22 از ساعت 9/5 صبح الی 10 صبح در اجرای احکام شعبه 
28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت 200 متر بعد از ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان مجتمع اجراهای احکام حقوقی طبقه 2 برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 
5 روز قبل از مزایده از ملک به آدرس صدرالذکر بازدید نمایند و کس��انی حق شرکت در جلسه مزایده را 
دارند که 10درصد مبلغ کارشناسی را نقداً همراه داشته باش��ند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و برنده 
فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند. اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی: 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی دارای مس��احت عرصه 194/50 متر مربع )طبق سند( می باشد که 
در آن ساختمانی با مساحت اعیانی حدود 123/75 متر مربع با اس��کلت دیوارهای باربر و سقف چوبی و 
قدمت ساخت باالی 40 سال احداث بوده و با توجه به وضیت موجود ساختمان و فرسایش آن امکان بهره 
برداری و استفاده از آن ممکن نیست و ساختمان به صورت کلنگی می باشد. ملک دارای اشتراکات آب، 
برق و گاز بوده و با توجه به وضعیت پالک های مجاور و عرض گذر واقع در حد جنوبی پالک )پالک به 
صورت درب حیاط( ششدانگ پالک در حد جنوبی دارای بر اصالحی و عقب نشینی می باشد که با توجه 
به متراژ برداری در محل این مقدار عقب نشینی به مساحت حدود 14/85 متر مربع محاسبه و اعالم می 
گردد. ششدانگ پالک در حدود شمالی، ش��رقی و غربی به پالک های مجاور و در حد جنوبی به گذر 8 
متری محدود می باشد و مریم شفیعی زفره مالک 57 10/6 حبه مشاع و عباسعلی جهان بین فرد به میزان 
14 10/4 حبه مشاع می باشند. با عنایت به موارد صدراالش��اره، موقعیت و محل ملک، مساحت عرصه 
واعیانی، وضعیت پالک )درب حیاط، سمت شمال گذر( میزان عقب نشینی، ارزش اشتراکات، عرضه و 
تقاضای محل و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری، ارزش پایه ششدانگ پالک به مبلغ 
5/465/000/000 ریال معادل پانصد و چهل و شش میلیون و پانصد هزار تومان برآورد و اعالم گردیده 

است. م الف 17264دادورز اجرای احکام شعبه 28 حقوقی اصفهان 
مزایده

6/422 اجرای احکام شعبه هفتم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی کالسه 276/90 
ج ح /7 له آقای علی قاس��می با وکالت خانم فاطم��ه زاد زارع و علیه 1- علی منص��وری فرزند محمد و 
2- عبدالرسول منصوری فرزند علی هر دو به نشانی اصفهان، خ رکن الدوله، کوی دانش، پالک 56 و به 
خواسته مطالبه جمعًا به مبلغ 838/424/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های اجرایی و همچنین 
مبلغ 22/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی جلس��ه مزایده ای در روز دوش��نبه مورخ 94/7/20 
ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای ش��عبه هفتم دادگاه حقوقی واقع در اصفهان، خ نیکبخت، 200 
متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری، جنب بیمه پارسیان، طبقه چهارم، واحد 8 برگزار نماید. و در 
این خصوص اموال مورد مزایده بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری عبارت است از: 1- یک 
دستگاه ماشین ظرفش��ویی مجیک رومیزی و مس��تعمل به ارزش 2/000/000 ریال  2- یک دستگاه 
مایکروویوال الی جی مس��تعمل به ارزش 1/200/000 ریال 3- یک دست مبل چوبی پارچه معمولی 6 
نفره کرم رنگ با میز پایه چوب رویه شیشه با کشو در پایین مستعمل به ارزش 1/800/000 ریال 4- سه 
تخته فرش ماش��ینی 12 متری 500 شانه زمینه کرم نقش��ه لچک و ترنج فاقد مارک )در اثر شستشو از 
بین رفته( مستعمل جمعًا به ارزش 6/000/000 ریال 5- دو تخته فرش دستبافت اردکان، لچک و ترنج 
زمینه الکی حاشیه سرمه ای مستعمل به ارزش جمعًا 70/000/000 ریال و جمع کل اقالم توقیفی فوق 
الذکر با توجه به وضعیت موجود به مبلغ 18/200/000 میلیون ریال ارزیابی و برآورد می گردد. 6- یک 
دستگاه خودروی سواری سمند مدل 1383 به رنگ نقره ای و به شماره انتظامی 193 م 42 ایران 13 که 
با توجه به نوع مدل و وضعیت فعلی قطعات و رنگ بدنه خورده کارکرد و وضعیت فعلی موتور و گیربکس 
و استهالک و وضعیت الستیک ها به مبلغ 120/000/000 ارزیابی و برآورد می گردد. طالبین خرید می 
توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال توقیفی فوق الذکر واقع در خوراسگان- خ اباذر، خ فجر، کوچه 
شهید اکبر دهقانی پالک 88 اصغر باللی پزوه بازدید نموده و از خودرو توقیفی نیز واقع در پارکینگ امین 
واقع در ارغوانیه بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند 
که باالترین قیمت کارشناسی را پیشنهاد نموده و ده درصد از مبلغ کارشناسی را نقداً همراه داشته باشند. 

م الف 17664 دادورز اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان
مزایده

6/420 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد، جلس��ه مزایده ای در روز سه شنبه مورخ 93/7/28 
در خصوص کالسه 920308 ش 9 از س��اعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 030- ط همکف 
دادگستری شهید نیکبخت( جهت ضبط وثیقه پالک ثبتی 36/335/1642 بخش 14 ملکی حیدرعباسی 
به نشانی خیابان خرم، خ شهیدان، خ ملت )ولدان(، جنب قرض الحسنه سجاد پالک 260 برگزار نماید. 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند به نش��انی فوق از ملک بازدید نمایند و با تودیع نقدی 
ده درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده است 
هزینه های اجرایی بر عهده وثیقه گذار است. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناشی پالک دارای عرصه 

به مساحت 347/10 متر مربع می باشد و دارای ساختمان دو طبقه به مساحت اعیانی 90 متر مربع و یک 
دهنه مغازه بر خیابان به مساحت 22 متر مربع و دو اطاق در حیاط به مساحت 50 متر مربع است. ساختمان 
با دیوار باربر و ستون فلزی و سقف تیرآهن و طاق ضربی است. نما آجر سه سانت و پنجره ها فلزی با کف 
موزائیک و دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن است. لذا با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل وکلیه 
عوامل موثر در قضیه ارزش عرصه و اعیان جمعا به مبلغ 6/400/000/000 ریال اعالم می گردد. م الف 

17662 مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری اصفهان
مزایده

6/421 اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 930731 ج ح/ خواهان فرش��ته زاهدی وخواندگان 1- بتول توکلی 2- ابراهیم 
شهدادی به منظور فروش شش��دانگ پالک ثبتی 3142/203 بخش 5 اصفهان به نشانی اصفهان، خ 
وحید، ک مسجد ائمه اطهار، پالک 247 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده است در مورخ 94/7/22 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل این اجرا )خ نیکبخت، 200 متر باالتر 
از ساختمان دادگستری اصفهان، جنب بیمه پارسیان، س��اختمان اجرای احکام حقوقی اصفهان، طبقه 
چهارم، شعبه س��وم حقوقی اصفهان( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون 
اجرای احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به 
بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناس��ی به حس��اب سپرده دادگستری اصفهان 
به ش��ماره 2171290210008 نزد بانک ملی و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت 
نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه 
کارشناسی: مطابق با س��ند تک برگی شماره 721658 د/91 نیم دانگ مش��اع از ششدانگ پالک ثبتی 
شماره 203 فرعی از شماره 3142 بخش 5 اصفهان در دفتر امالک شماره 1413 صفحه 146 ذیل شماره 
264541 ثبت و به نام خانم فرشته زاهدی سند مالکیت صادر گردیده است. وضعیت موجود محل متنازع 
فیه: محل تعرفه شده به صورت یکباب منزل مسکونی به مساحت عرصه حدود 92/50 متر مربع و اعیانی 
204 متر مربع )طبق پایان کار( در سه طبقه شامل: طبقات همکف، اول و دوم می باشد. کف سازی حیاط 
از موزاییک، نمای س��اختمان و نمای دیوارهای حیاط از نوع آجری است. طبقه همکف شامل پارکینگ 
و سوئیت مسکونی و طبقات اول ودوم به صورت مسکونی می باشند که متشکل از سالن و اتاق خوابها، 
دارای دیوارها و سقف های سفید کاری و نقاشی شده دربهای داخلی چوبی، پنجره ها از نوع آلومینیومی، 
کف سازی ها از موزاییک و موکت فرش، آش��پزخانه دارای دیوارها و کف از کاشی و سرامیک و کابینت 
های فلزی و همچنین سرویس های بهداشتی و سیستم سرمایش و گرمایش و انشعابات شهری شامل: 
دو اشتراک برق، اشتراک آب وگاز و یک خط تلفن ثابت می باشد. با عنایت به موارد فوق الذکر، موقعیت و 
محل ملک مساحت عرصه و اعیانی، قدمت اعیانی، ارزش اشتراکات، عرضه  و تقاضا و با در نظر گرفتن 
جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری، ارزش ششدانگ پالک به مبلغ 3/628/800/000 ریال معادل سیصد 
و شصت و دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار تومان برآورد و اعالم می گردد. با توجه به ارزش اعالمی 
برای ششدانگ پالک، ارزش نیم دانگ مشاع از شش��دانگ پالک به مبلغ 302/400/000 ریال معادل 
سی میلیون و دویست و چهل هزار تومان محاسبه و اعالم می گردد. م الف17665 اجرای احکام شعبه 

سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
مزایده

6/142 شماره آگهی: 139403902004000124 شماره پرونده: 9100400200400890 آگهی مزایده 
پرونده اجرایی کالسه: 9102171 . 1- ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 10272 فرعی از 15190 
اصلی )قطعه 24 تفکیکی( مجزی شده از ش��ماره 10258 الی 10277 و 10455 فرعی مجزی شده از 
1959 فرعی از 15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان عسگریه، شانزده 
متری طالقانی کوچه الله، پالک 15 که اس��ناد مالکیت آن در صفحات 331 و 335 دفاتر 12 خروجی و 
358 امالک ذیل ثبت شماره های 77659 و 63486 با شماره های چاپی 464430 و 0136750 ثبت و 
صادر شده است با حدود: شماال به طول 10/70 متر به دیوار قطعات 11 و 12 تفکیکی شرقا به طول 25 
متر دیوار به دیوار قطعه 25 تفیکی جنوبا به طول 10/70 متر درب و دیواریست به خیابان 10 متری غربا 
به طول 25 متر دیواری است به دیوار قطعه 23 تفکیکی که طبق نظر کارشناسی رسمی پالک فوق پالک 
مذکور از سمت شمال و غرب و شرق به پالکهای مجاور و از س��مت جنوب به گذر الله محصور بوده و 
دارای 250 متر مربع عرصه و 204 متر مربع اعیانی شامل زیر زمین 44 متر مربع و همکف 160 متر مربع 
و پالک مورد نظر به صورت ساختمانی اس��ت در یک طبقه به اضافه یک زیر زمینی که کاربری انباری 
دارد طبقه همکف دارای دو اتاق خواب بوده، آشپزخانه و حمام و توالت ها وکابینت ها فلزیست گرمایش 
بخاری و سرمایش کولر آبی است. دارای قدمت ساخت باال و فرسوده و نمای ساختمان آجر سه سانتی و 
فاقد اسکلت به صورت دیوار باربر و پوشش سقف از نوع طاق ضربی می باشد عمر ساخت باالی 20 سال 
و فرسوده بوده و ارزش قیمت گذاری ندارد، ساختمان دارای یک عددکنتور برق و خط تلفن و اشتراکات 
آب و گاز می باشد. ملکی خانم زهرا وهابی قهفرخی )نسبت به سه دانگ مشاع( و آقای محمد رضا مقاره 
زاده اصفهانی )نسبت به سه دانگ مشاع( 2- تمامت ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 2226/6 به 
مساحت 197/30 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه 
شهیدان برزگر، کوچه شهید ستوده پالک 19 که اسناد مالکیت آن در صفحات 575 و 561 دفاتر 535 و 
372 امالک ذیل ثبت شماره های 95045 و 60199 امالک به شماره های چاپی 803765 و 803766 

ثبت و صادر شده است حدود: ش��ماال اول به طول 1/90 متر دیوار به دیوار پالک 2226/3 دوم به طول 
14/15 متر دیوار به دیوار پالک 2226 شرقا به طول 16/50 متر دیوار به دیوار پالک 2226/10 جنوبا به 
طول 10/60 متر درب و دیواریست بکوچه 6 متری غربا اول در دو قسمت که دوم جنوبی است به طول 
های 11/08 متر و 4 متر دیوار بدیوار پالک 2226/2 دوم به طول 3/75 متر دیوار به دیوار پالک 2226/5 
که طبق نظر کارشناس رسمی پالک مذکور از سمت شمال و غرب و شرق به پالکهای مجاور و از سمت 
جنوب به گذر شهید س��توده محصور بوده و دارای 197/30 متر مربع و 615/80 متر مربع اعیانی شامل 
زیر زمین 109 متر مربع و همکف 154/5 متر مربع و اول 154/5 متر مربع و دوم 131 متر مربع و مابقی 
66/80 متر مربع انباری و پارکینگ می باشد پالک موردنظر به صورت ساختمانی است نوساز که در چهار 
سقف احداث گردیده اس��ت تمامی طبقات دو اتاق خوابه بوده، آش��پزخانه و حمام و توالت ها  سرامیک و 
کابینت ها از نوع ام. دی. اف گرمایش پکیچ و رادیاتور و سرمایش کولر آبی است دیوارها رنگ شده ودربها 
داخل ورودی از نوع چوبی است و نمای ساختمان آجر و سنگ و دارای اسکلت فلزی بوده و پوشش سقف 
از تیرچه و بلوک می باشد و ساختمان دارای پروانه ساخت به شماره 89016668 به تاریخ 1389/11/7 
است ساختمان به صورت 4 واحد مجزا با مساحت های ذکر شده در باال و همچنین دارای آسانسور می 
باشد و س��اختمان دارای 4 عدد کنتور برق و گاز، خط تلفن و اشتراک آب می باشد ملکی خانم ها حدیث 
ستوده و فخری س��توده )بالسویه( 3- شش��دانگ یک باب خانه پالک 2660 فرعی )قطعه 7 تفکیکی( 
مجزی شده از پالک 8 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان جامی 
نبش کوچه شهرزاد، که اس��ناد مالکیت آن در صفحات 66 و 297 و 534 دفاتر 285 و 873 و 282 ذیل 
ثبت شماره 30828 و 208789 و 30828 امالک به شماره های چاپی 079736 و 0647076 و 079735 
سری ث ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل خط مستقیم مفروض است به قطعه 10 به طول 9/50 متر 
شرقا خط مستقیم مفروض است به قطعه 8 به طول 24/40 متر جنوبا خط مستقیم مفروض است به پیاده 
رو خیابان به طول 9/50 متر غربًا خط مستقیم مفروض است به کوچه 4 متری به طول 23 متر که طبق 
نظر کارشناس رسمی پالک مذکور از سمت ش��مال و غرب به کوچه و از سمت جنوب به خیابان جامی 
و از سمت شرق به پالک همس��ایه محصور بوده و دارای 195 متر مربع عرصه و 248 متر مربع اعیانی 
ش��امل زیر زمین 12 متر مربع و همکف 130 متر مربع و اول 106 متر مربع و طبق اعالم شهرداری به 
میزان 30 متر مربع از حیاط و 22 متر مربع از ساختمان در طرح تعریض گذر قرار دارد پالک مورد نظر به 
صورت ساختمانی است در دو طبقه به اضافه یک زیر زمین که کاربری انباری دارد طبقات همکف و اول 
هر کدام دارای دو اتاق خواب بوده و راه پله در گذر غربی و از س��مت حیاط نیز دسترسی دارد آشپزخانه و 
حمام و توالت ها سرامیک و کابینت ها فلزیست گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی است دارای قدمت 
ساخت باال و فرسوده و نمای ساختمانی آجر 5 سانتی و سنگ و فاقد اسکلت و پوشش سقف از نوع طاق 
ضربی می باشد و ساختمان دارای دو عدد کنتور برق و دو خط تلفن و اشتراکات آب و گاز می باشد ملکی 
آقای مهدی مقارزاده اصفهانی و خانم فریناز طباطبایی )به ترتیب 5 دانگ و یک دانگ مشاع( که هر سه 
پالک فوق طبق سند رهنی شماره 159142-1387/08/09 دفترخانه اسناد رسمی شماره 86 اصفهان 
در رهن بانک پاسارگاد اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک تا تاریخ 1394/8/30 دارای بیمه می 
باشد از ساعت 9 الی 12 روز س��ه شنبه مورخ 1394/8/5 در اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقی، چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده 1- از مبلغ پایه 
10/000/000/000 ریال 2- از مبلغ پایه 24/705/000/000 ریال 3- از مبلغ پایه 5/265/000/000 
ریال ازمبلغ پایه شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1394/07/05 درج و 
منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در 
جلسه مزایده مبلغ ده درصد از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 

طی فیش  مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف 16262 
اسدی- اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی پیکان س��واری مدل 1379 به رنگ سفید 
به ش��ماره پالک 73-735ل44 و شماره شاسی 79480905 
و شماره موتور 11127977530 به نام علی رضا عمامی فرزند 

محمد خان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دانشمندان دانشگاه فدرال »امانوئل کانت« روسیه موفق به ساخت 
روبات سوسک شکل شدند که می تواند برای اهداف مختلف از جمله 
تجسس و جمع آوری اطالعات برای امدادرسانی به کار گرفته شود.

گروه طراح و سازندگان این روبات اعالم کردند که سوسک جاسوس 
با امکان پرواز مانند حشرات، می تواند در فضای مورد نظر به پرواز 
درآید و اطالعات نرم افزاری خواسته شده را با موفقیت کسب کند.

روبات ساخته شده مانند سوس��ک»بالبئوس گیگانته اوس« گونه 
بومی آمریکای التین به طول 10 سانتی متر با شاخک های حساس 

و سرعت حرکت 18 متر بر دقیقه و توان 10 گرم حمل بار است.
سازندگان سوسک جاس��وس که هفت ماه برای ساخت آن تالش 
 کرده اند با تجهیز آن به دوربین بس��یار قوی یا میکروفون حساس 

می توانند از این حشره الکترونیکی بهره برداری کنند.
از ویژگی های طراحی این سوس��ک جاس��وس که ب��ا مطالعه نوع 
جاندار آن ساخته شده، هوشمندی آن است به گونه ای که می تواند 
هنگام نزدیک شدن به موانع مس��یر خود را تغییر دهد و اطالعات 
مورد نیاز را نیز در صورت بروز موقعیت خطرناک به پایگاه ارتباطی 

منتقل کند. 
برای بهره برداری از این ربات پرنده در عرصه های مختلف قرار است 

مجموعه کنترل زمینی متصل به ناوبری ساخته شود.

عضو هیات علمی پژوهش��گاه مواد و انرژی گفت: س��اخت حس��گرهای 
گازهای اسیدی از جمله پروژه هایی است که به مرحله ساخت در مقیاس 
آزمایشگاهی رسیده و نمونه قابل تجاری س��ازی آن با ابعاد و ویژگی های 

قابل مقایسه با نمونه های خارجی ارائه شده است.
 محمد جواد اشراقی با اش��اره به اقدامات پژوهش��ی خود در پژوهشکده

 نیمه هادی ها، گفت: عمده پروژه های ما در این پژوهشکده روی سلول های 
خورشیدی، انواع باتری، ادوات الیه نازک و نیمه هادی از قبیل حسگرهای 

اپتیکی، حسگرهای مغناطیسی و حسگرهای گازی است.
وی افزود: حسگرهای گازهای اسیدی از جمله پروژه هایی است که قادر به 
آشکارسازی گازهای اسیدی در غلظت های سه جز در میلیون با استفاده 
از روش های الکتروشیمیایی هستند. اشراقی اظهار کرد: استنشاق مقدار 
کمی از گازهای اسیدی مانند گاز اسید هیدروکلریدریک یا سایر اسیدهای 
این رده که در صنعت بسیار کاربرد دارند، می تواند آسیب جدی به دستگاه 
تنفسی انسان برساند و در این مرحله اس��ت که حسگر گازهای اسیدی 

می تواند وجود این گاز را شناسایی کند.
معاون پژوهشکده نیمه هادی ها همچنین از برنامه های کاری پژوهشکده 
خبر داد و تصریح کرد: از جمله این برنامه ها سلول های خورشیدی مبتنی 
بر سیلیکون و سلول های خورشیدی الیه نازک است که هر دو نوع آن در 

آزمایشگاه ساخته شده اند.

تازه ترین مطالعه شاخص اخترشناسان حکایت از آن دارد که هیچ نشانی از 
وجود تمدن های بیگانه در کهکشان های اطراف وجود ندارد.

بر اساس نتایج این مطالعه که شاید برای بسیاری از عالقمندان به حیات 
و هوش فرازمینی ناامیدکننده باشد، نمی توان انتظار داشت که سطحی 
از تمدن بیگانه پیشرفته )از نگاه ساکنان زمین( در کهکشان های اطراف 

کهکشان راه شیری وجود داشته باشد.
این مطالعه که حدود 100 هزار کهکشان ش��اخص اطراف کهکشان راه 
شیری را مورد مطالعه قرار داده نشان می دهد که خبری از اتالف انرژی در 
آنها نیست و این یعنی وجود تمدن بیگانه در آنها اگر نگوییم به هیچ عنوان 

وجود ندارد اما احتمالی نادر است.
 کهکشان هایی که اخترشناس��ان دانش��گاه لیدین بدین منظور انتخاب 
 کرده اند در قیاس با کهکش��ان های دیگر گرمای بیشتری از خود تولید 
می کنند؛ تا بدین صورت به توان شانس بیشتری برای کشف تمدن های 
بیگان��ه احتمالی در نظ��ر گرفت. ب��ه عقیده مای��کل گرت ک��ه در این 
 بررسی حضور داشته اس��ت، به طور قطع می توان گفت که درخصوص 
بسیاری از این کهکش��ان ها انجام مطالعات بیش��تر ضروری به نظر می 
 رسد اما باید این واقعیت را هم مد نظر قرار داد که گرمای بسیاری از این

 کهکش��ان ها ناش��ی از فرآیندهای طبیعی اس��ت و نه محصول فعالیت 
تمدن های بیگانه.

تیمی از محققان موسسه ملی استاندارد و فناوری توانسته اند رکورد فاصله 
دوربرد کوانتومی را بشکنند.

محققان توانسته اند اطالعات کوانتومی را بر روی ذرات نور در فاصله 100 
کیلومتر فیبر نوری منتقل کنند که چهار برابر از رکورد قبلی بیشتر است.

این آزمایش تائید کرد که ارتباط کوانتومی بر روی فیبر در فواصل طوالنی 
امکان پذیر اس��ت. س��ایر گروه های تحقیقاتی در فضای باز توانس��ته اند 
اطالعات کوانتومی را به فواصل طوالنی تر هم بفرستند، اما توانایی انجام 
این کار بر روی خط��وط عادی فیبر نوری به ارائه انعطاف پذیری بیش��تر 
برای طراحی شبکه می پردازد.دوربرد کوانتومی شامل انتقال یا بازسازی 
از راه دور اطالعاتی است که در حالت کوانتومی ماده یا نور کدگذاری شده 
است.دوربرد هم در ارتباطات کوانتومی و هم محاسبات کوانتومی کاربرد 
داشته و چشم اندازهایی را برای قابلیت های بدیعی مانند رمزگذاری غیر 
قابل شکست و رمز شکنی پیشرفته ارائه می کند.روش پایه برای دوربرد 
کوانتومی اولین بار بیش از 20 سال پیش در سال 2004 با استفاده از چند 
اتم توس��ط چند گروه تحقیقاتی از جمله یکی از گروه های موسسه ملی 

استاندارد و فناوری انجام شد.
رکورد جدید ش��امل انتقال اطالعات کوانتومی از ی��ک فوتون به فوتونی 
دیگر طی 102 کیلومتر فیبر نوری در آزمایشگاه موسسه ملی استاندارد و 

فناوری در کلورادو بوده است.

تصور اینکه در خانه ای زندگی کنیم که لوازم آن همانند یک روبات 
در خدمت مان باشند جذاب و هیجان انگیز است. فرض کنید صبح 
که بیدار می شوید قهوه تان آماده باشد یا شب وقتی وارد اتاق خواب 
می شوید المپ ها به طور خودکار خاموش شوند و خاموش شدن 
آنها به سیستم تهویه خانه این پیام را برساند که دما را مناسب برای 

خواب شما تنظیم کند.
همچنین سال گذش��ته اپل فن آوری را رونمایی کرد که به کاربر 
 این امکان را می دهد وس��ایل خانه را با دس��تیار صوتی س��یری 
کنترل کن��د. این فن آوری موس��وم به کیت خانگی اس��ت و اگر 
برنامه های اپل اجرایی شود این فن آوری خانه شما را به یک رایانه 

غول پیکر تبدیل خواهد کرد.
آیفون همانند هر رایانه دیگری قطعه ای س��خت افزاری است که 
توسط شرکتی ساخته شده که می تواند اپلیکیشن ها و بازی های 
ساخته شده بوسیله دیگر ش��رکت ها و توسعه دهندگان سراسر 
جهان را اداره کند. این اپلیکیشن ها کارایی گوشی را باال می برند 
و تصور کنید اگر مجبور بودید تنها از اپلیکیشن های ساخته شده 

توسط اپل استفاده کنید، چقدر تجربه شما محدود می شد.
خانه هوشمند

اپل در حال ایجاد فرصت های مشابه بوسیله کیت خانگی است که 
به سازندگان اپلیکیشن این امکان را می دهد قابلیت های جدید و 

اپلیکیشن هایی که خانه شما را اداره می کنند، خلق کنند.
برای مثال اگر المپ آشپزخانه متصل به کیت خانگی روشن شود، 
به قهوه ساز موجود در آشپزخانه این پیام را می رساند که دست به 
کار شده و اولین فنجان قهوه را برای صاحب خانه درست کند یا 
اینکه قفل هوشمند در اتاق خواب شما به المپ اتاق پیام دهد تا به 

محض ورود شما روشن شود.
خانه هوشمند

همچنین سوکت های هوشمندی وجود دارند که با کیت خانگی 
کار می کنند و هر نوع لوازم منزل را به یک دستگاه هوشمند تبدیل 
می کند. اتصال یک المپ، دستگاه تهویه یا هر دستگاه دیگری در 

خانه به یکی از این سوکت ها به شما این امکان را می دهد که آن 
را با گوشی تان یا صدای خود و با استفاده از سیری کنترل کنید.

کیت خانگی همچنین قابلیتی دارد که به شما این امکان را می دهد 
که گروهی از دس��تگاه های کیت خانگی را یک جا کنترل کنید. 
برای مثال وضعیت اتاق خواب می تواند تمام دس��تگاه های کیت 
خانگی را خاموش کند یا وضعیت رفتن به خواب به المپ متصل 
به کیت خانگی اعالم خاموش��ی کرده ولی به ترموستات دستگاه 

گرمایشی فرمان دهد که دمای هوا را برای خواب تنظیم کند.
البته این س��ناریو تا حد زیادی به یک س��ری همکاری از سوی 
سازندگان سخت افزار احتیاج دارد. در کل اپل به دنبال این است 
که شرکت های ثالث بتوانند اپلیکیش��ن ها و قابلیت هایی را برای 
دستگاه های متصل به کیت خانگی بس��ازند. این سیستم تقریبا 
مشابه ش��رایطی اس��ت که اپل در مورد آیفون انجام داد. در سال 
2007 اولین آیفون اپل صرفا ش��امل یک سری اپلیکیشن های 
ساخته شده توسط خود این شرکت بود. یک سال بعد اپل سیستم 
عامل آی اُ اس را به روی سازندگان اپلیکیشن باز و اپ استور را خلق 

کرد و مابقی ماجرا برای اپل رقم خورد.
کریس آلن  مدیرعامل ش��رکت آی دیوایس، سازنده سوکت های  
 هوش��مند و ترموس��تات هایی که با کیت خانگی کار می کنند، 
می گوید: ب��از کردن کی��ت خانگی ب��ه روی جامع��ه کثیری از 

سازندگان اپلیکیشن مزایا و معایبی دارد.
آلن به بیزینس اینسایدر گفت: این یک شمشیر دولبه است. این 
حقیقت که شرکت ها بتوانند محصول ما را برداشته و با آن کاری 
انجام دهند از کنترل ما خارج است و چیزی است که ما را نگران 
می کند. یک فاکتور نگرانی در این خصوص وجود دارد و ما در حال 

کار روی آن هستیم.
امادر نهای��ت آل��ن انتظ��ار دارد که ای��ن همکاری به س��اخت 
اپلیکیش��ن های بهت��ر بینجامد زیرا به س��ازندگان با اس��تعداد 
اپلیکیش��ن ها که طراحی رابط کاربری می دانن��د این فرصت را 

می دهد که اپلیکیشن هایی را برای لوازم منزل طراحی کنند.

آلن افزود: فکر می کنم آنچه به دنبال انجامش است این است که 
از سازندگان اپلیکیشن که بازی ها و دیگر برنامه های کارآمد خلق 

کرده اند بخواهد که تجربه خود را به کیت خانگی بیاورند.
فس��ت و آلن هر دو اذعان کردند که اپلیکیشن های ساخته شده 
توسط شرکت های س��خت افزاری اغلب طراحی ایده آلی ندارند. 
به وسیله کیت خانگی شرکت های ثالث می توانند وارد عمل شده 
و طراحی خود را به آنها اضافه کنند و این محصوالت را جذاب تر و 

کارایی شان را ساده تر کنند.
برای مثال سازندگان باهوش نرم افزار می توانند برای کنترل دمای 
خانه آیکونی را اضافه کنند یا به شما اجازه دهند دما را با یک پیچ 

تنظیم مجازی در ساعت هوشمند خود کنترل کنید.
هر ی��ک از توس��عه دهندگان��ی که اپلیکیش��نی را ب��رای کیت 
خانگی می س��ازند باید همانند خود س��ازندگان دس��تگاه ها از 
دستورالعمل های ایمنی تبعیت کنند و این به معنای این است که 
آنها باید سیاست روشنی در زمینه حفظ حریم خصوصی داشته 
باشند و از دستورالعمل های اپل برای دسترسی به اطالعات خانه 

افراد پیروی کنند.
تحقیقات موسس��ه پارکز نش��ان می دهد، اگرچه دس��تگاه های 
متصل به اینترنت هنوز شایع نیستند اما انتظار می رود سازگاری 
از امسال شروع شود. براساس اعالم این شرکت 40 درصد خانه ها 
در آمریکا قصد دارند در س��ال 2015 یک کیت خانگی هوشمند 
خریداری کنند در حالی که درص��د خانه هایی که در حال حاضر 
این کیت را دارند 16 درصد است. دلیل کم بودن این دستگاه ها 

نصب دشوار آنها است.
کیت خانگی اپل همچنین فرمان دهنده های خودکار داخلی دارد 
که به دستگاه های متصل به این سیستم این امکان را می دهد که 
با همدیگر در ارتباط باش��ند تا جایی که خانه شما اساسا خود را 
کنترل کند. فرامین همان طور که از نامش پیداست باعث می شوند 
دستگاه های متصل به کیت خانگی یک سری وظایف مشخص را 
بر اساس یک سری فاکتورهای از قبل تعیین شده انجام دهند. این 

فرامین می توانند براساس مکان و زمان مشخصی در طول شبانه 
روز یا فعالیت دیگر وسایل کیت خانگی باشند.

اپل تنها شرکتی نیست که قصد دارد خانه ش��ما را به یک رایانه 
غول پیکر قابل کنترل تبدیل کند. ش��رکت گوگل در ماه می از 
طرحی به نام بریلو رونمایی کرد که شباهت زیادی به برنامه کیت 
خانگی اپل دارد. بریلو پلتفرمی اس��ت که به لوازم خانگی متصل 
 اجازه می دهد با یک زبان مش��ترک ایجاد ش��ده توس��ط گوگل

 ارتباط بگیرند؛ همان طور که دستگاه های متصل به کیت خانگی 
با زبان اپل ارتباط دارند.

شرکت سامسونگ نیز در نمایش��گاه CES امسال اعالم کرد که 
90 درصد محصوالت این شرکت تا سال 2017 روی اینترنت اشیا 
متمرکز خواهند بود. اینترنت اشیا یک واژه هیجان انگیز است که 
عموما به اتصال وسایل روزمره شامل قهوه ساز، ماشین لباسشویی 

یا حتی خودرو به یک شبکه رایانه ای و اینترنتی اشاره دارد.
برای مثال ش��ما می توانید المپ اتاق را به وسیله یک اپلیکیشن 
در گوشی خود روشن کنید یا قهوه ساز را با یک کلیک در گوشی 
روشن کنید اما در حال حاضر راهی برای همکاری این وسایل با 

هم وجود ندارد.
 آنچه که طرح های اپل و گوگل برای ایجاد خانه هوشمند را متمایز 
می کند این است که هر دو ش��رکت در حال حاضر سیستم های 
 عام��ل قدرتمن��دی را برای تلف��ن همراه خل��ق کرده ان��د. این

 امر توان آنها را برای متصل کردن راحت تر وس��ایل خانه بیشتر 
می کند.

آلن درباره اینکه چه چیز اپل و گوگل را نسبت به دیگر شرکت ها 
در خصوص ایجاد خانه هوش��مند متمایز می کند گفت: شرکتی 
 همچون سامس��ونگ محص��والت فوق الع��اده ای می س��ازد و

 انبوهی از محصوالت را می فروشد ولی یک سیستم عامل موبایلی 
ندارد. سیس��تم عامل گوش��ی های آنها متعلق به گوگل است و 
بنابراین آنها به آنچه که گوگل از طریق بریلو انجام دهد وابس��ته 

هستند.

 روسیه »سوسک پرنده جاسوس«
 ساخت

 ساخت حسگر گازهای اسیدی 
در کشور

خبری از موجودات
 فضایی نیست

رکورد جدید سرعت برای دوربرد 
داده های کوانتومی
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ناسا تفنگ فضایی می سازد
خداحافظی با پنچرگیری؛

تایرهای خود ترمیم شونده؛ آمدند
ناسا با همکاری شرکتی در بروکلین در حال تولید نخستین تفنگ فضایی 
جهان است که می تواند پس از نزدیک شدن فضاپیمای رباتیک به نزدیکی 
یک سیارک در آینده، آن  را به قطعات کوچک تر برای جمع آوری به عنوان 

نمونه منفجر کند.
ناسا و شرکت Honeybee Robotics اکنون به عنوان بخشی از ماموریت 
تغییر مسیر سیارک )ARM( که به آزمایش قدرت یک سیارک به منظور 
تعیین محکم بودن آن ها برای نمونه ب��رداری می پردازد، بر روی این تفنگ 

فضایی در حال کار هستند.
ماموریت ARM قصد دارد بخش بزرگی از یک سیارک را برداشته و آن را به 
مدار ماه منتقل کند. سپس یک فضاپیمای سرنشین دار به نمونه برداری از آن 
پرداخته و این نمونه ها را برای آزمایشات بیشتر به زمین ارسال خواهد کرد.

 Honeybee Robotics کریس زاکنی، مدیر فناوری اکتش��اف شرکت
اظهار کرد: جمع آوری و خصیصه یابی نمونه های یک سیاره، به خودی خود 
هدف علمی مهمی محسوب می شود و ناس��ا آن را به عنوان گام مهمی در 

جهت اکتشاف انسانی مریخ در نظر گرفته است.
س��ازمان فضایی ناس��ا قصد دارد در اوائل دهه 2020 یک ماموریت بدون 
سرنشین را به س��وی س��یارک پرتاب کند. دانش��مندان در بخشی از این 
ماموریت، از یک فضاپیمای رباتیک برای گرفتن سنگ بزرگی از سطح یک 
سیارک نزدیک به زمین استفاده کرده و آن را به مدار ثابت تری در اطراف ماه 

برای کاوش توسط فضانوردان خواهند فرستاد.
ش��لیک یک گلوله با تفنگ به سطح س��یارک، به فیزیکدانان اجازه خواهد 
داد تا با اندازه گیری سرعت حرکت ارتجاعی س��نگ، بر روی استحکام آن 

کار کنند.
ناسا تاکنون سه سیاره معتبر Itokawa، Bennu و EV5 2008 را برای 
این ماموریت انتخاب کرده است. این س��ازمان انتظار دارد ساالنه یک یا دو 

کاندید دیگر را تا زمان ماموریت نهایی شناسایی کند.
فضاپیمای رباتیک ARM در طول ماموریت خ��ود چند قابلیت مورد نیاز 

برای ماموریت های انسانی آینده را مورد آزمایش قرار خواهد داد.

 دانشمندان اروپایی تایرهایی می سازند که در صورت پنچر شدن تنها پس 
از چند ساعت رها شدن به حال خود، به طور خودکار ترمیم و آماده استفاده 

می شوند.
 در حال حاض��ر تولید تایر با تکیه بر فرآیند »س��خت س��ازی الس��تیک« 
 صورت می گیرد که طی آن س��ولفور و یا س��ایر ترکیبات به کائوچو اضافه 
ش��ده تا در نهایت دوام و پایداری محصول نهایی افزایش قابل توجهی پیدا 

کند. 
این فرآیند به واسطه ایجاد زنجیره های پلیمری صورت می گیرد که ساختار 

محصول نهایی را تشکیل می دهند.
اما مشکل اینجاست که با شکسته ش��دن این زنجیره ها، امکان ترمیم آنها 

وجود ندارد.
اکنون تیمی از دانشمندان انستیتو تحقیقات پلیمری Leibniz در آلمان 
به همراه همتایانشان در دانش��گاه های فنی Tampere فنالند و دانشگاه 
فنی Dresden آلمان پروژه ای را به پیش می برند که نتیجه آن رفع این 
محدودیت اس��ت به طوری که دیگر نیازی به انجام فرآیند س��خت سازی 

الستیک در تولید تایر نخواهد بود.
 آنها متوج��ه ش��ده اند ک��ه اف��زودن ترکی��ب کرب��ن و نیت��روژن همان
 تأثی��ری را دارد ک��ه اف��زودن س��ولفور برای س��خت س��ازی الس��تیک
  ب��ه هم��راه دارد ب��ا ای��ن تف��اوت ک��ه در ص��ورت از ه��م گس��یخته

 شدن زنجیره پلیمری، ترمیم آنها با گذش��ت زمان به طور خودکار صورت 
می گیرد.

بررس��ی های آزمایش��گاهی صورت گرفته نش��ان می دهد ح��رارت دادن 

 ترکیب جدید تای��ر در دم��ای 100 درجه س��انتیگراد ب��رای 10 دقیقه،
 فرآیند ترمیم خودکار آن را تس��ریع می بخش��د و پس از گذش��ت هشت 
 روز، تکه تایر ترمیم ش��ده قادر به تحمل فش��ار 52 باری را خواهد داشت، 
 فشاری که بس��یار بیش��تر از میزانی اس��ت که تایرها به طور عادی تحمل

 می کنند.

فناوری جهان

شرکت iRobot از پیشگامان ارائه راه حل های مبتنی بر فناوری رباتیک، مدل 
 980 Roomba جدیدی از جاروبرقی سیگنچر خود موسوم به ربات جاروبرقی
را ارائه کرده که توانمندترین و بهترین جاروی رباتیک این ش��رکت تا به امروز 

محسوب می شود.
این جاروبرقی همچنین نخستین Roomba محسوب می شود که جهت یابی 
انطباقی را با مکانیابی دیداری و کنترل برنام��ه متصل به رایانش ابری ترکیب 
کرده و قدرت پاکسازی روی سطوح را افزایش داده است. این امر به افراد کمک 
می کند تنها با فش��ار یک دکمه، کل س��طوح خانه را تمیز نگهدارند. به گفته 
س��ازندگان، این ربات با اس��تفاده از فناوری های رایانش ابری و نقشه برداری، 
درک بهتری از محیط را به دست آورده و مشتریان، کنترل بهتری روی دستگاه 

خواهند داشت.
این فناوری ها در آینده همچنین می توانند برای مرتبط کردن ربات ها در خانه 

هوشمند گسترش یابد.
جاروبرقی جدید Roomba 980 شامل مجموعه پیشرفته ای از حسگرها برای 

پاکسازی بهتر از جمله ورودی های دیداری است.
ای��ن جاروبرقی رباتیک ب��ه دوربین وضوح پائینی مجهز اس��ت ک��ه به آن در 
نقشه برداری از خانه و یادگیری چیدمان اتاق ها و محل اجسامی مانند مبلمان و 
 980 Roomba با جاروبرقی iRobot وسایل خانگی کمک می کند. شرکت
برای نخس��تین بار در یک محصول مصرفی، مکانیابی دیداری و نقشه برداری 
همزمان اختصاصی خود را اجرایی کرده است. این جاروبرقی می تواند به طور 
مداوم برای دو ساعت کار کند و سپس بطور خودکار به پایگاه خود برای شارژ 

مجدد و از سرگیری نظافت تا پایان فرآیند پاکسازی بازگردد.
این جاروبرقی خودکار همچنین با یک برنامه کاربردی قابل جفت سازی بوده 
و کاربران را قادر می سازد تا فرآیند نظافت را از راه دور و از طریق اینترنت آغاز 
کنند. ربات Roomba 980  به تازگی به قیمت 899 دالر در آمریکا و کانادا به 
فروش رسیده است. شرکت iRobot با بیش از 14 میلیون ربات در خانه های 

مردم در سراسر جهان، پیشگام نظافت خودکار خانه محسوب می شود.

محققان آمریکایی اعالم کردند: نوعی فناوری رایانه ای ابداع کرده اند که در 
بیماران مبتال به ضایعات نخاعی قدرت راه رفتن ایجاد می کند. از این فناوری 
جدید در مرحله اول در یک بیمار 28 ساله فلج با موفقیت آزمایش شده است.

این فناوری به مغز بیمار امکان می دهد با دور زدن بخش مصدوم نخاع، پیام 
عصبی را به زانو منتقل کند.

این کار از طریق الکترودهایی که اطراف زانو نصب می شوند، صورت می گیرد. 
فناوری جدید، افکار فرد را از مغز به پاها انتق��ال می دهد و انقباض عضالنی 

ایجاد می کند.
با فناوری جدید، بیمار فلج مورد آزمایش، توانست سه و نیم متر راه برود.

جاروبرقی رباتیکی که خانه را 
نقشه برداری می کند

ابداع فناوری جدید برای 
راه رفتن افراد فلج

تالش اپل و گوگل برای تبدیل خانه به رایانه؛

رویای خانه هوشمند 
محقق می شود



خبر خبر 

سرپرس��ت فرمانداری کاش��ان گفت: طبق پیگیری ه��ای بعمل آمده و 
 براساس اعالم اداره حج و زیارت کاشان، تمامی حجاج این شهرستان در

 سالمت کامل هس��تند.دکتر حمیدرضا مومنیان افزود: با دستور رسول 
زرگرپور استاندار اصفهان، پیگیری به وضعیت خانواده حجاج بالفاصله بعد 
از حادثه منا در این شهرستان آغاز شد و با پیگیری های بعمل آمده و طبق 
اعالم سرپرست اداره حج و زیارت کاشان، تمامی حجاج کاشانی در سالمت 
کامل به سر می برند.وی ضمن تسلیت به خانواده حجاج کشته شده در منا و 
با ابراز تاسف از این حادثه، آل سعود را مسبب این مصیبت دانست.مومنیان 
تصریح کرد: مجامع بین المللی و کشورهای اسالمی باید برای جلوگیری 
از تکرار چنین حوادثی چاره اندیشی کنند.حجاج کاشانی در قالب چهار 
کاروان در سال جاری به حج تمتع اعزام ش��ده اند.در فاجعه منا براساس 
آخرین آمارهای رسمی اعالم شده 131 زائر ایرانی کشته، 85 نفر زخمی 
و 365 نفر نیز مفقود شده اند.پیشتر آمار مفقودان 395 نفر اعالم شده بود 

که با شناسایی 30 نفر این رقم کاهش یافت.

استاندار اصفهان در پی دس��تور رییس جمهور کش��ور مبنی بر سرکشی از 
خانواده های جان باختگان عصر امروز با خانواده جان باختگان حادثه منا دیدار 

و از آن ها دلجویی کرد.
احمدرضا ضیایی اظهار کرد: اس��تاندار اصفهان بر اس��اس دس��تور شخص 
رییس جمهور مبنی بر سرکشی از خانواده های جان باختگان حادثه منا که به 
استانداران سراسر کشور نیز ابالغ شده بود به شهرضا رفت و با این خانواده ها 
دیدار و از آن ها دلجویی کرد.وی افزود: اس��تاندار اصفهان طی این بازدید به 
مسائل و مشکالت این خانواده ها جهت نحوه بازگشت اجساد از دست رفتگان 
آن ها رسیدگی کرد؛پنج نفر کشته از کاروان های شهرضا بودند که استاندار 
با دیدار از خانواده های چهار تن از این زائران ضمن ابراز هم دردی و دلجویی، 
پیام تس��لیت ش��خص رییس جمهور را به آنان ابالغ کردند.مدیر ارتباطات 
 رس��انه ای اس��تاندار اصفهان خاطر نش��ان کرد: این دی��دار از خانواده های

 سید مرتضی رییس زاده، محمدجعفر فالح، احمد کفاش و شکراهلل خوشخویی 
به مدت سه ساعت در شهرضا انجام ش��د که محمدجعفر فالح بر اثر حادثه 
سقوط جرثقیل در مکه کشته ش��ده بود.وی اظهار داشت: استاندار اصفهان 
دستورات اکید را به فرماندار شهرضا داد تا مسائل و مشکالت این خانواده ها 
مورد پیگیری قرار گیرد؛ کشته شدگان حوادث حج امسال از کاروان های استان 
اصفهان در مجموع شش نفر بودند که پنج نفر از آن ها از شهرضا بوده  و یک نفر 
دیگر نیز از فریدون شهر بوده است.رسول زرگرپور به عنوان نخستین استاندار 
در سطح کشور، به دستور شخص رییس جمهور از خانواده های جان باختگان 

حادثه منا سرکشی و بازدید کرد.

 دبی��ر یازدهمی��ن جش��نواره سراس��ری تئاتر مهر کاش��ان گف��ت: این 
 جش��نواره در ابراز هم��دردی با خان��واده جانباخت��گان و اعالم س��ه روز 
عزای عموم��ی از س��وی رهبرمعظم انق��الب، ب��ه تعوی��ق افتاد.مهدی 
نادعل��ی اظه��ار داش��ت: با وج��ودی ک��ه محت��وا و مضمون جش��نواره 
 سراسری تئاتر مهر کاش��ان طنز نیس��ت، اما به احترام بازماندگان حجاج 
بیت اهلل الحرام و همدردی با آن��ان، اجرای نمایش های این جش��نواره تا 
پایان عزای عمومی برگزار نمی ش��ود.یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر 
مهر کاش��ان طبق برنامه زمان بندی می بایس��ت از روز گذشته با اجرای 
نمایش »بیماری العالج« به کارگردانی نرگس خاک کار از مالیر با موضوع 
تکدی گری آغاز می ش��د.نادعلی افزود: »برای دخترم«نیز به کارگردانی 
 محمد محس��نی از اراک با موضوع دفاع مقدس و»مس��افر«به کارگردانی

 نگین س��رکانی از کرج با موضوع دینی از دیگر نمای��ش های خیابانی این 
 جش��نواره اس��ت که امروز اجرا نخواهد شد.وی خاطرنش��ان کرد: اولین 
نمایش های جشنواره تئاتر مهر کاشان از روز دوشنبه در اماکن عمومی از 
پیش تعیین شده و سالن های نمایش کاشان اجرا خواهد شد.یازدهمین 
جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان با 27 نمایش صحنه ای و خیابانی در 
75 اجرا از شهرهای مختلف کشور طی 10 روز بعد از عزای عمومی برگزار 
می شود.همچنین فینال مسابقات فوتسال قهرمانی روستایی کشور که با 
شرکت 32 تیم از سراسر کشور در کاشان درحال برگزاری است، روز گذشته 
به دلیل عزای عمومی برگزار نشد و رییس فدراسیون ورزش روستایی کاشان 

زمان انجام این بازی ها را سه شنبه و چهار شنبه هفته جاری اعالم کرد.

نمایشگاه دفاع مقدس در خمینی شهر 
برپا شد

 همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس نمایشگاهی به این مناسبت 
از شامگاه جمعه در شهرستان خمینی ش��هر برپا شد .نمایشگاه یاد 
ش��ده با عنوان » نبرد دیروز جنگ امروز« به مدت چهار برای بازدید 
عموم دایر است.دراین نمایشگاه 18 غرفه فرهنگی ، مذهبی برپا شده 
و نیز شماری از ادوات سبک و سنگین نظامی ، توپخانه وسالح جنگی 
در معرض دید قرار گرفته اس��ت.در مراس��م آغاز این نمایشگاه یکی 
فرماندهان دوران دفاع مقدس گفت: صدام بدون حمایت دولت های 
غربی و آمریکا قادربه دفاع از خود نبود و رزمندگان ما با ابرقدرتهای 

جهان در حال جنگ بودند .
سردارعبدالرسول محمدی با تاکید براینکه قدرت نظامی و استقالل 
نظامی اسالمی مدیون رش��ادتهای ش��هدا و رزمندگان دوران دفاع 
مقدس اس��ت افزود: امنیت برون م��رزی و درون مرزی همه مدیون 
خون شهداست و وضعیت ناامن کشورهای همسایه نمونه های آشکار 

در مقابل امنیت حاکم بر کشور ماست .

سرپرست فرمانداری: 

حجاج کاشانی در سالمت کامل هستند

در پی دستور رییس جمهوری؛

استاندار اصفهان باخانواده جان باختگان 
حادثه منا دیدار کرد

در ابراز همدردی با خانواده جانباختگان رمی جمرات:
یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر 

کاشان به تعویق افتاد

رمزآمادگ��ي مات��وکل ب��ه خدا، 
زاینده 
ابتکارعمل ، چاالکي وش��جاعت رود 

است این مطلب را محسن گالبي 
فرماندار شهرضا دراولین روز از گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس بیان داش��ت و گف��ت: دفاع مق��دس نمادي 
ازمظلومیت مل��ت ایران ونمادایثارملتي که بادس��ت 

خالي دربرابرهمه سالح ها مقاومت کرد
همزمان با آغازهفته گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
مراسم رژه نیروهای مس��لح شهرضا شامل یگان های 
نمونه ارتش ، س��پاه و نیروی انتظامی در بخش های 
پیاده نظام و موتوری ب��ا عبور از مقابل کالم اهلل مجید 
و تمث��ال بنیانگذار انق��الب و مقام عظم��ای والیت 
فرماندهی کل قوا حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
و جایگاه بخش��ی از ت��وان رزمی خود را ب��ه نمایش 

گذاشتند.
در این مراس��م ک��ه فرمانده��ان نیروه��ای نظامی 
و انتظام��ی و مس��ووالن ادار ات و ارگان ه��ا و اقش��ار 
مختلف مردم حضور داشتند، محسن گالبي فرماندار 
شهرضاباگرامیداشت یادسرداران دفاع مقدس هفته 
دف��اع مق��دس رایادآورتجاوزهمه جانب��ه رژیم بعث 
عراق علیه کش��ورونظام جمهوري اس��المي دانست 
وگف��ت : دوران 8 س��ال دف��اع مق��دس دوران دفاع 
مشروع ازاسالم ونظام است وي درادامه افزود: این ایام 
 دوران حراست ازمرزهاي عزت وشرف است ویکي از

حس��اس ترین وبارزترین برهه ه��اي تاریخي حیات 
راس��تین این ملت اس��ت که همچون نگیني تابناک 
تاهمیشه زمان برتارک تاریخ حماسه وایثاروپایداري 

آزادگان جهان مي درخشد.
وي عوام��ل ورمزپی��روزی در ای��ن دوران را برگرفته 
از ایم��ان ، وحدت ، همدل��ي ووالیت پذی��ری مردم 
 همیش��ه در صحن��ه واطاعت ب��ي چون وچ��راي از

ولي امرمس��لمین دانس��ت واف��زود: بازخواني دفاع 
مقدس وچگونگي ایستادگي دربرابرمتجاوزان موجب 

هماهنگي وهمدلي وبرادري ونیزپیوستگي نیروهاي 
مسلح گردیدکه این به معناي اعتمادمردم وایجادیک 
سرمایه عظیم مردمي وایستادگي آن دربرابرمتجاوزان 
است.فرماندارش��هرضادفاع مق��دس رابره��م زننده 
معادالت جهان��ي ذکرنمودوگف��ت: دردفاع مقدس 
فشارهاي س��نگین جبهه اس��تکبارومقاومت جانانه 
ملت ای��ران تبدیل به بس��تري ش��دتاهویت حقیقي 
این ملت که سرشارازش��جاعت ، وفاداري ، ایثارگري 
وعش��ق به آرمانهاي الهي احیا شودودرخدمت کمال 
وپیش��رفت ایران قرارگیرد وتوانس��ت درزمینه هاي 
مختل��ف سیاس��ي ، نظام��ي ، اجتماع��ي وفرهنگي 
مع��ادالت جهاني رابره��م بزندوتحلیل ه��اي مادي 
دنیاپرس��تان رانقش برآب س��ازد. وي درادامه افزود: 
این حادث��ه عظیم ب��ي ش��ک دریادوخاط��ره ملت 
 بزرگ ایران خواهدماندوغروروس��رافرازي وحماس��ه 
 آفریني ه��اي آنان رابه نس��ل ه��اي بع��دي انتقال 

داده خواهدشد.
محس��ن گالبي پایداري ایران اس��المي رابرخواسته 
ازروح وحدت وایمان درسایه هدایت هاي حضرت امام 
خمیني )ره ( دانست وگفت: نیروهاي مسلح پشتیبان 
ملت وانقالب اس��ت وملت نیزباهمه وجوددلبس��ته 
وپش��تیبان نیروهاي مس��لح اس��ت؛ چراک��ه ملت 
ایران اس��المي براي بش��ریت پیام وراه حل انس��اني 
داردوخواهان امنیت پایداروصلح وبرادري وهمزیستي 
انساني براي همه ملت ها مي باشد.درابتداي این مراسم 
سرهنگ جوادداستاني فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
شهرضا ضمن تجلیل ازفداکاریهاورشادتهاي نیروهاي 
اسالم درطول 8 سال دفاع مقدس اظهارداشت:دفاع 
مقدس ملت مامایه مباهات وفخرنس��ل کنوني ، این 
آینده سازان انقالب اسالمي است وارزش وبزرگي دفاع 
مقدس هرگزفراموش نخواهدشد.سرهنگ داستاني با 
گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس به عنوان نماد اقتدار 
ایران اسالمی گفت:  مهم ترین دستاوردانقالب اسالمي 

و دفاع مقدس خودباوری دیني بود وي درادامه افزود: 
دوران دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه ارزش��مند 
در عرصه های مختلف کش��ور همواره در سینه تاریخ 

خواهد ماند.
س��رهنگ داس��تاني انقالب اس��المي رایک موهبت 
الهي دانس��ت وگفت: انقالبي که ش��روع آن ازطرف 
مرجعیت دین��ي وانقالب��ي ودرراس آن حضرت امام 
قرارداشته است یک الگوي جدیدازمردم ساالري دیني 
وآشناکردن دنیاباانقالب است.فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج ش��هرضا مهم ترین دس��تاوردانقالب اسالمي 
و دف��اع مقدس راخودب��اوری دیني دانس��ت وگفت: 
درطول دوران دفاع مقدس م��ردم به یک خودباوري 
رسیدندوتوانستندبااستکبارجهاني مبارزه وروي پاي 
خودباستندواجازه ندادندبه انقالب اسالمي خودخدشه 
اي واردشود ودفاع مقدس همچون نگینی تا همیشه 
زمان، بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان 
جهان می درخشد.وي خاطرنشان ساخت: ملت ایران 
توانست یک تنه درمقابل استکبارجهاني بایستدوقدرت 
نظامي دشمنان راازاقتدارخارج کندواستکبارستیزي 
رابه دنیاصادرکندوفتنه هارایکي پس ازدیگري درهم 
کوبدودراین راستاباشهدابیعت نمایدکه تاآخرین نفس 
از تمامی ارزش های دینی، ملی و انقالبی خودپاسداري 
ومطیع امروالیت تاظهورحضرت بقیه اهلل باشد.سپس 
نیروه��اي مس��تقردرمیدان ضم��ن تجدیدمیث��اق 
باآرمانه��اي واالي حضرت امام وش��هداورهبرمعظم 
انقالب با س��از و برگ نظامی خ��ود از مقابل کالم اهلل 
مجید، تمثال مبارک معمار کبیر انقالب اس��المی و 
رهبر معظم انقالب ، بخشي از قدرت و اقتدار خویش 
را به نمایش گذاش��تند.در پایان فرماندهان نیروهای 
نظام��ی و انتظام��ی و مس��ووالن ادار ات و ارگان ها و 
اقش��ار مختلف شهیدپرورشهرضاباحضوردرگلستان 
شهداوعطرافش��اني مزارش��هداباآنان تجدیدمیثاق 

کردندکه پاسدارخون وآرمان هاي آنان باشند.

 مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهراز راه اندازی مرکز رفاهی فرهنگیان 
این شهرستان تا دو ماه آینده خبرداد.

علی علوی نژاد از اختصاص مدرسه شهید گودرزی فریدونشهر برای ایجاد مرکز 
رفاهی معلمان خبر داد و افزود :درصورت موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان 
این مدرس��ه در دو طبقه با سلف س��رویس به مرکز رفاهی فرهنگیان اختصاص 
 داده خواهد ش��د.وی از قبول��ی 22 نفر از دان��ش آموزان فریدونش��هری با رتبه 
سه رقمی و دو رقمی خبر داد و افزود : مهدی رحیمی در رشته تاسیسات در سطح 
کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است و شهرستان نسبت به سالهای قبل در 
عرصه کنکور سراسری پیشرفت های شایانی داشته است. مدیر آموزش و پرورش 
فریدونشهر با اشاره به حضور بیش از شش هزار دانش آموز در 110 واحد آموزشی 
در شهرستان در اول مهر افزود: امسال 28 واحد آموزشی از مدارس شهرستان از 
جمله رحمت ، طلوع ، شهید احمد الچینانی ، شهید مصطفی خمینی سیبک ، 
دره بادام ، وستگان ، سکان ، فردوس وحدت آباد و بردآسیاب با هزینه ای افزون 
 بر چهار میلیارد ریال مرمت و بازس��ازی و زیبا سازی ش��ده اند و آماده پذیرش 
دانش آموزان در اول مهر است.وی از ساماندهی 100 دستگاه خودرو برای سرویس 
رفت و آمد مدارس روستایی و شهری در شهرس��تان خبر داد و افزود : همه اولیا 
دانش آموزان باید برای هماهنگی سرویس مدارس به آموزش و پرورش مراجعه 
کنند.علوی نژاد هزینه ایاب و ذهاب هر دانش آموز در مدارس شهری را 400 هزار 

رسال اعالم کرد و افزود: دارا بودن کارت سالمت ، معاینه فنی ، گواهینامه و عدم 
اعتیاد را از جمله شرایط سرویس های مدارس اس��ت و شهرداری و راهنمایی و 
رانندگی بر سرویس های مدارس نظارت می کنند و با متخلفان برخورد قانونی 
می شود.وی سال تحصیلی 94-95 را سال تحول مدیریت آموزشی در آموزش و 
پرورش شهرستان خواند و از خیران مدرسه ساز و مدرسه یار خواست تا امسال هم 
همراه و همیار آموزش و پرورش شهرستان فریدونشهر ، در پیشبرد اهداف متعالی 

نظام آموزش کشور باشند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: امروز حضور در صحنه انقالب و نظام کمتر از دفاع 
مقدس نیست.سرتیپ دوم عبدالرضا آقاخانی در آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی 
آران و بیدگل گفت: در حال حاضر باالترین انتظار شهدا و خانواده های آنها از ما حضور در 
صحنه های انقالب و نظام تحت محوریت والیت است.وی اظهار کرد: دفاع مقدس اولین و 
آخرین سند پر افتخار و طالیی نظام مقدس جمهوری اسالمی و پشتوانه ای تمام نشدنی 
برای مردم ایران در تمام جهان است.فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: قدرت 
امروز ایران اسالمی در دنیا، تاثیرگذاری بر کشورهای منطقه و محسوب کردن ایران به 
عنوان قدرتی جهانی توسط همه کشورها به واسطه ایثارگرهای رزمندگان در هشت 
سال دفاع مقدس است.آقاخانی با اشاره به اینکه دشمنان وحدت و یکدلی ایران اسالمی 
 را نشانه گرفته اند، گفت: وحدت و همدلی، هوشیاری، پاس��داری از فرهنگ انقالبی، 
توجه جدی به ایثارگران و استفاده از تفکر عالی بس��یج از وظایف حال حاضر نیروی 
انتظامی است.وی با یادآوری رتبه دوم کشف مواد مخدر کشور در سال گذشته توسط 
نیروی انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: در شش ماهه نخست امسال بیش از 20 
تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده که این نشان از ادامه برنامه دشمنان برای نابود 
کردن جوانان کشور است.فرمانده انتظامی استان اصفهان شاخص اصلی نیروی انتظامی 
استان اصفهان در سال جاری را کشف 85 درصدی جرائم اعالم کرد و افزود: تا کنون 
 این میزان تا 82 درصد اجرایی شده است.آقاخانی با تاکید بر اذعان پلیس بین الملل 
مبنی بر وجود حرفه ای ترین و متخصص ترین پلیس ها در ایران اسالمی گفت: ارتقای 
امنیت اجتماعی و اخالقی، مبارزه با سوداگران مرگ، پیگیری بحث ترددهای خودرویی، 

مبارزه با برهم زدگان جامعه، ایجاد فضای امن سیاسی و اجتماعی در جامعه و توسعه 
فرهنگ عفاف و حجاب از مهم ترین وظایف محوله در سال جاری برای نیروی انتظامی 
است.علی یوسفیان معاون فرماندار آران و بیدگل، کمبود نیرو در فرماندهی انتظامی 
شهرس��تان با توجه به وسعت شش هزار کیلومتری شهرس��تان، نبود فضای مناسب 
فیزیکی فرماندهی انتظامی در مرکز شهرس��تان و س��ایر کالنتری های تابعه و نبود 
تجهیزات کافی برای گشت های کویر با توجه به حجم باالی گردشگران داخلی و خارجی 
را از جمله مهم ترین مشکالت فرماندهی انتظامی آران و بیدگل برشمرد که نیازمند 

همکاری فرماندهی انتظامی استان برای برطرف شدن است.

مرکز رفاهی فرهنگیان فریدونشهر تا دوماه آینده راه اندازی می شود
سردار آقاخانی:

حضور در صحنه انقالب و نظام ،کمتر از دفاع مقدس نیست
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مس��ائل ومش��کالت حوزه راه وشهرس��ازی با حضور 
فرماندار وسایر مسووالن شهرستان فریدونشهر بحث 

وبررسی شد
 به گ��زارش زاین��ده رود وبه نق��ل از رواب��ط عمومی

 اداره کل راه وشهرس��ازی اس��تان اصفه��ان ، حجت 
اله غالمی مدیرکل راه وشهرس��ازی اس��تان اصفهان 
در ای��ن بازدی��د با اش��اره ب��ه مهمترین پ��روژه های 
حوزه راه وشهرس��ازی در شهرس��تان گف��ت : پروژه 
چهار خطه داران به س��مت الیگودرز ت��ا ورودی برف 
 انبار از مهمترین پروژه های شهرس��تان اس��ت که با 
پیگیری های صورت گرفته امید است با تامین اعتبار 

الزم به نقطه مطلوبی برسد
وی از دیگ��ر پروژه ه��ای مه��م شهرس��تان ورودی 
فریدونش��هر راعنوان کرد و اظهار داشت : جهت اتمام 
این پروژه نیاز به آزادسازی اس��ت که این کار از طریق 
همکاری الزم با معارضین محور انجام می شود و تکمیل 

باند دوم آن منوط به تامین اعتبار کافی است.
غالمی در ادامه با اش��اره به اینکه فریدونش��هر شهری 
 با پتانس��یل گردش��گری می باش��د برآمادگی  اداره 

کل راه و شهرس��ازی اس��تان برای رفع مشکل اجرای 
کنارگذر شرقی شهرستان جهت تسهیل عبور و مرور 
ازطریق کمک به منظور  آزادسازی مسیر و تامین قیر 

مورد نیاز اجرای این طرح تاکید کرد.
مدیرکل راه وشهرسازی اس��تان اصفهان از تخصیص 
1/5 میلی��ارد تومان منابع مالی ابالغ��ی برای راه های 
روس��تایی شهرس��تان خبر داد و تاکید داشت : برای 
 رفع نق��اط پرتصادف ب��ه تع��داد 180 م��ورد تالش

 می شود با اس��تفاده از ماش��ین آالت وتجهیزات این 
نقاط را مرتفع نمودغالمی در این خصوص برنامه این 
اداره کل را رفع نقاط پر تصادف در استان ذکر کرد.وی 
تعداد واحدهای مسکن مهر شهرس��تان را 264 واحد 
نام برد و اظهار داشت نیمی از این واحدها تحویل شده 
ومابقی در حد تحویل یا نازک کاری است و برای اتمام 
آزادسازی آن نیاز به اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان 
استالزم به ذکر است دراین سفر در خصوص بهسازی 
وروکش آسفالت برخی محورهای شهرستان ، کمک به 
شهرداری در راستای زیرسازی محور عبوری برف انبار ، 
کشتارگاه ، ایستگاه سی ان جی و ... مواردی مصوب شد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان 
اصفهان خبرداد؛

اختصاص1/5میلیارد 

تومان منابع مالی 

ابالغی برای راههای 

روستایی شهرستان 

فریدونشهر

دفاع مقدس نمادي ازمظلومیت ملت 
ایران است



يادداشت
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طب سنتی

خبر

 جویدن آدامس  ه��ای عاری از قند پ��س از خوردن غذا ممکن اس��ت 
به کاهش خطر   پوسیدگی دندان و خوشبو کردن دهان کمک کند.

اما آدامس چطور این اثرات س��ودمند را ایجاد می کند؟ عمل فیزیکی 
جویدن آدامس  پس از ۲۰ دقیقه جریان بزاق را در دهان شما تحریک 
می کند. افزایش جریان بزاق می تواند به خنثی کردن و شستن اسیدهای 
که هنگام تجزیه غذاها به وسیله باکتری ها تولید می شوند،  کمک کند. 
در طول زمان این اس��ید ها می توانند مینای دن��دان را تخریب کنند و 
باعث ایجاد پوسیدگی دندان ش��وند. افزایش جریان بزاق همچنین با 

تولید کلسیم و فسفر بیشتر به تقویت  مینای دندان کمک می کند.
آدامس های معمولی حاوی این اجزا هستند:

 پایه صمغ.
 شیرین کننده مصنوعی )مانند آسپارتام، سوربیتول یا مانیتول(.

 نرم کننده )گلیسرین و سایر فرآورده های روغن گیاهی(.
  رایحه دهنده ها و رنگ های افزودنی.

بهتر است شما به دنبال آدامس هایی باشید که عالوه بر بدون قند بودن، 
حاوی عوامل درمانگری باشند که منافع اضافی داشته باشند، از جمله 
 موادی که با تحریک مکانیکی لثه ها باعث ترشح بیشتر بزاق می شوند 
یا برخی از آدامس ها حاوی مواد فعالی هس��تند که می توانند توانایی 
 لثه ها را در رس��وب مجدد م��واد معدن��ی در دندان افزای��ش دهند و 
به این ترتیب از پوس��یدگی دندان جلوگیری کنند یا به لثه ها توانایی 

جلوگیری از تشکیل پالک و التهاب لثه یا ژنژیویت را می دهند.
ضمن��ا آدام��س جوی��دن نمی توان��د جایگزی��ن مس��واک زدن و نخ 
 دندان کش��یدن ش��ود. جویدن آدامس فقط وس��یله ای کمکی برای 
مسواک زدن و نخ دندان کشیدن اس��ت و باید به نخ کشیدن مداوم و 

روزی دوبار مسواک زدن با خمیردندان حاوی فلوراید ادامه دهید.

 محققان موفق ش��ده ان��د پروتئینی بس��ازند که می توان��د در بازیابی 
بافت های قلب پس از حمالت قلبی به طور موثری کمک کند.

هر چند ممکن اس��ت افراد دچار حمله قلبی در حم��الت اولیه به قلب 
بتوانند زن��ده بمانند، اما این حمله باعث آس��یب دائمی ب��ه اندام های 
 بافت که به شکل جای زخم می مانند می ش��ود و این آسیب در فرایند 

پمپاژ کردن خون، تاثیر به سزایی دارد.
دانش��مندان در سراس��ر جهان نیز با کم��ک هیدروژول، س��لول های 
 بنیادی انسان و مهندسی زیستی بافت ها بر روی حل این مساله تمرکز 
 کرده اند. ی��ک تیم تحقیقاتی در دانش��گاه اس��تنفورد ی��ک پروتئین 
س��اده ای طراح��ی ک��رده اس��ت ک��ه م��ی توان��د عملک��رد قل��ب 
 حیوان��ات را ب��ه حال��ت طبیع��ی ب��از گردان��د. کار ای��ن تی��م 
ب��ا اس��تفاده از نتایج پژوه��ش ه��ای قبلی ب��ود که مش��خص کرده 
epicardium( مس��وول  بودن��د الی��ه ه��ای بیرون��ی قل��ب )
 تولی��د عناص��ری ب��رای بازتولید ماهیچ��ه ه��ای قل��ب در ماهی ها 

می باشند.
در مطالع��ه الیه های خارج��ی، محققان متوجه ش��دند ک��ه این الیه 
 خارجی مسوول تولید ماهیچه های قلب اس��ت، عالوه بر این محققان 
در جستجوی این بودند که آیا یک عنصر مجزا هم می تواند فرایند تولید 

ماهیچه قلب را اداره کند یا خیر. 
 با اس��تفاده از طیف س��نجی جرمی، محققان بیش از 3۰۰ پروتئین را 

به عنوان عناصر داوطلب شناسایی کردند.
در این مطالعه، محققان متوجه شدند که پروتئین فولیستاتین الیک1 
 )FSTL1( همان پروتئینی اس��ت که آنها در جس��تجوی آن بودند و 
 در نتیجه آنها یک فرایند درمانی طراحی کردند که از کالژن اس��تفاده 

می کند،و می تواند در ساختن ماهیچه های قلب موثر باشد.
 این پروتئین به نحوی طراحی ش��د ک��ه قابلیت ارتجاع��ی بافت های 
 قلبی جنین را داش��ته باش��د و به مرور زم��ان پروتئین ه��ای خود را 
آزاد کند. این تحقیقات بر روی موش ها و خوک ها انجام ش��ده و نتایج 
 آن امیدوار کننده بوده است و محققان امید دارند که بر روی انسان نیز 

این آزمایش ها جواب دهد.

 جويدن آدامس عاری از قند
به دندان  کمک می کند

 اين پروتئین، بافت های قلب را 
ترمیـم می کند

نکته ها 

بهداشت فردی

اگر ناخن هاي شما خیلي راحت مي شکنند و به راحتي نمي توانید آنها را مرتب کنید، 
حتما تا پایان این مطلب با ما باشید.

براي داشتن ناخن هایي محکم تر و دست هایي زیباتر الزم است تا مراقبت هاي روزانه را 
در مورد آنها رعایت کنید. احتمال دارد تا زماني که مشکلي در این اندام ها دیده نشود، 

چندان توجهي نداشته باشید.
چرا ناخن ها ضعیف مي شوند؟

علل مختلفي در ضعیف شدن ناخن ها نقش دارند که از جمله مهم ترین آنها مي توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

استفاده از شوینده هاي بسیار قوي بدون دستکش
دوش گرفتن با آب خیلي گرم

استفاده از ناخن ها براي باز کردن یا تراشیدن جسمي
ابتال به قارچ هاي ناخن

ناخن جویدن
سوهان زدن بسیار شدید

الک زدن مداوم
کمبودهاي غذایي

سیگار کشیدن
عدم مصرف کافي مایعات

اگر ناخن ها در وضعیت س��المت مطلوبي نباش��ند، نمي توانند یکنواخت رشد کنند، 
 نامرتب مي ش��وند، رنگ طبیعي خود را از دس��ت مي دهند، پوس��ته پوس��ته، کدر و 

زرد رنگ مي شوند و به خصوص با کمترین ضربه اي مي شکنند؛ به همین خاطر بسیار 
مهم است تا به علل بیماري ها و عدم س��المت ناخن ها توجه شود. این اقدامات بسیار 

موثرتر و ساده تر از درمان هاي جدي است.
توصیه هايي برای پیشگیري از ضعیف شدن ناخن ها :

شستشوي ظروف با دستکش
این توصیه را خانم ها که مرتب با شوینده ها سر و کار دارند باید رعایت کنند. صابون ها، 
پاک کننده و شوینده هاي مختلف بر ناخن ها تاثیر منفي مي گذارند؛ زیرا مواد شیمیایي 
باعث نرم شدن ناخن ها و حساس شدن بیشتر آنها مي شود. حتي االمکان ظروف را با 

دستکش بشویید و از تماس خیلي طوالني مدت دست ها با آب بپرهیزید.
مصرف بیشتر پروتئین ها

ناخن ها نیز مانند موها از پروتئین ساخته شده اند. به همین دلیل اگر تغذیه صحیحي 
 نداش��ته باش��ید، ناخن ها وضعیت س��المت مطلوبي نخواهند داش��ت و ب��ه راحتي 
مي شکنند. اگر دچار این مشکل ش��ده اید، به برنامه غذایي روزانه توجه کنید و مقدار 

بیشتري گوشت سفید و سویا را مصرف کنید.
افزايش مصرف اسیدهاي چرب

اگر این نکته رعایت شود، ناخن ها و پوست سالم خواهند بود. با این حال، چربي ها باید 
خوب باشند؛ یعني از میوه هاي خشک مانند گردو، سبزیجات، شیر و کره به دست آمده 

باشد. در مصرف روغن و دانه هاي کتان نیز تردید نکنید.
ناخن هاي کوتاه، مشکالت کمتر

گرچه ناخن هاي بلند زیباتر هستند، اما متاس��فانه نمي توان همیشه ناخن ها را بلند 

نگه داشت. براي پیشگیري از شکس��تگي ناخن ها بهتر اس��ت آنها را تا اندازه معمول 
کوتاه کرد.

همیشه الك نزنید
 یک��ي از تکنیک ه��اي زیبایي ناخن ها الک زدن اس��ت. ب��ا این حال، براي س��المت 
 ناخن ها خوب نیس��ت. زماني که ناخن ها نمي توانند به راحتي نفس بکش��ند، زمینه 
ضعف و شکنندگي آنها ایجاد مي شود. هر روز ناخن ها را الک نزنید تا ناخن ها استراحت 
کنند. همچنین هر شب ناخن ها تمیز کنید. در انتخاب پاک کننده دقت داشته باشید 

زیرا آستون بسیار قوي است و به ناخن ها آسیب مي رساند.
دقت در زيبايي هاي رويايي

 گرچه ناخن مصنوعي یا طراح��ي هاي روي ناخن جل��وه فوق الع��اده اي به ناخن ها 
مي دهند، اما این انتخاب را فقط به موقعیت هاي خاص مانند جش��ن عروسي موکول 
 کنید. در واقع ناخ��ن هاي مصنوعي باعث ایج��اد قارچ هاي ناخن مي ش��وند و اجازه 

نمي دهند ناخن به طور طبیعي تنفس کند.
ناخن ها ابزار نیستند

 اس��تفاده از ناخن ها ب��راي انجام کاره��اي مختلف باعث ش��کنندگي راح��ت تر آنها 
مي ش��ود. از ناخن ها براي کندن اتیکت، باز کردن دکمه، باز کردن درب کنس��رو و... 

استفاده نکنید.
همچنین حتما یک روز در هفته به رسیدگي ناخن ها اختصاص دهید. آنها را در مخلوط 
آب نمک وروغن زیتون بگذارید، سوهان بکشید، کرم مرطوب کننده بزنید و با حرکات 

چرخشي ماساژ دهید.

بانک خون بند ناف، متفاوت با هر بانکی که تا به حال شنیده اید؛ 
 بانکیس��ت که پ��ول ذخی��ره نمی کند ول��ی مهم ت��ر از پول، 
»حیات و سالمتی« برای بیماران به ارمغان می آورد، بانکی که 
خدماتش رایگان است و حال قرار است با تشکیل یک شورای 

مهم، ذخیره اش را ۴۵ برابر کند.
بانک خون بند ناف چیست؟ هنگامی که نوزادی به دنیا می آید، 
 بند ناف وی توس��ط پزش��ک بریده می ش��ود. منظور از خون 
 بن��د ناف نی��ز، خ��ون باقیمان��ده در داخ��ل جفت اس��ت که 
 پس از قطع بند ناف بیرون می آید. حال سلول های موجود در 
 خون بند ناف، س��لول های تمایز نیافته ای هستند که می توان 
 با اس��تفاده از آنها، بس��یاری از نیازهای پزش��کی را در آینده 
درمان کرد. امروزه پزشکان، خون بند ناف قطع شده در بدو تولد 
را نگهداری می کنند تا شاید این س��لول ها در آینده برای خود 

نوزاد و یا اطرافیانش مورد مصرف پزشکی قرار گیرد.
هم اکنون نیز در کش��ورمان، نگه��داری و ذخی��ره خون بند 
ناف انجام می پذیرد و مردم می توانن��د از این امکان به صورت 
 رای��گان از بانک خون بند ن��اف عمومی س��ازمان انتقال خون 

استفاده کنند.
در ای��ن رابطه دکت��ر میهن نیک��و گفتار مس��وول بانک خون 
 بند ناف و س��لول های بنیادین س��ازمان انتقال خون کش��ور، 
 اظه��ار کرد : ح��دود کمت��ر از دو هزار بیم��ار در نوب��ت پیوند 
 مغز اس��تخوان هس��تند که هن��وز نمونه س��ازگار ب��رای آنها 

 پی��دا نش��ده اس��ت؛ برای��ن اس��اس تصمی��م گرفت��ه ش��د  
تا ذخیره س��ازی را ه��م در بانک های خون بند ن��اف و هم در 
 مراکز پذیره نویس��ی اهداکنندگان سلول های بنیادی افزایش 

داده شود تا نیاز بیماران را تامین کنند.
میه��ن نیک��و گفت��ار مس��وول بان��ک خ��ون بن��د ن��اف و 
 س��لول های بنیادین س��ازمان انتقال خون کش��ور، ادامه داد: 
در هر جامع��ه، این آم��ار ف��رق دارد و در جوامع این مس��اله 
 بس��تگی ب��ه س��اختار آنتی ژن ه��ا دارد ک��ه در مملک��ت ما 
ب��ه دلیل تع��دد قومیت ها ای��ن تنوع بس��یار اس��ت، بنابراین 
ذخیره بیشتری نیاز اس��ت که در روند جدید، وزارت بهداشت 
 شورای ملی توس��عه و نظارت بر پذیره نویس��ی اهداکنندگان 
 س��لول های بنیادی��ن و بانک های خ��ون بند ناف را تش��کیل 

داده است.
مسوول بانک خون بند ناف و سلول های بنیادین سازمان انتقال 
خون کش��ور عنوان کرد:  هدف این ش��ورا این است که میزان 
 )HLA( ذخیره نمونه های بند ناف به همراه میزان ریجیستری
را برای اهداکنندگان بزرگس��ال را تا س��طح 1۰۰ هزار واحد 

افزایش دهد تا بتواند نیازهای بیماران را پوشش دهد.
نیکو گفت��ار ادام��ه داد: ه��م اکن��ون در بانک خ��ون بندناف 
 عمومی س��ازمان انتقال خون ح��دود دو ه��زار و ۵۰۰ نمونه 
ذخیره سازی شده است؛ در بانک خون بند ناف عمومی رویان 
 نیز فکر کنم حدود س��ه هزار نمونه و در بانک خ��ون بند ناف 

بیمارس��تان ش��ریعتی نیز دو هزار نمونه ذخیره س��ازی شده 
 اس��ت. وی تصریح کرد: عالوه بر این س��ه بانک خون بند ناف 
که فعالیت های ش��ان به مانند س��ازمان انتقال خون عمومی 
اس��ت و خانواده ها در صورت تمایل نمونه بند ناف نوزادش��ان 
 را اهدا می کنند و متعاقبا این نمون��ه در اختیار بیماران پیوند 
 مورد نی��از قرار می گی��رد، یک بانک خون بن��د ناف خصوصی 
در رویان فعالیت می کند که بی��ش از ۴۰ هزار واحد خون بند 
ناف ذخیره سازی شده است؛ ولی فقط برای همان خانواده های 
اهداکننده است که میزان مصرف از این بانک خون بند ناف نیز 
بسیار پایین است، به طوری که اساتید این حوزه نیز پیشنهاد 
 می دهند ک��ه باید بانک ه��ای خون بن��د ناف عموم��ی برای 

رفع مشکل بیماران گسترش یابد.
 مس��وول بان��ک خ��ون بن��د ن��اف و س��لول های بنیادی��ن 
س��ازمان انتقال خون کشور با اش��اره به اینکه در جهان سابقه 
بانک خون بند ناف ۲۵ سال اس��ت،گفت: در ایران بانک خون 
 بند ناف رویان شش سال پیش و بانک خون بند ناف عمومی یا 
س��ابقه  س��ال  پن��ج  خ��ون،  نتق��ال  ا س��ازمان   مل��ی 

دارد.
 نیکو گفتار در خصوص م��دت زمان نگهداری خ��ون بند ناف 
نیز عنوان کرد: تجربه نشان داده است نمونه های خون بند ناف 
که در شرایط استاندارد نگهداری شوند تا بیش از ۲۰ سال هم 
قابلیت مصرف دارند و پیوندهای موفقی نیز صورت می پذیرد. 

تنها نکته مهم در اهدای خون بند ناف این اس��ت که س��اختار 
ژنتیک خون بند ناف با ساختار ژنتیکی بیمار گیرنده مطابقت 

داشته باشد.
 وی درب��اره بیمارس��تان های که می ت��وان خون بن��د ناف را 
اهدا ک��رد، توضیح داد: در چه��ار تا پنج بیمارس��تان تهران از 
 جمله بیمارس��تان بقیه اهلل، مصطفی خمینی، نجمیه و میالد 
که بخش زنان و زایمان فعال و وی��ژه دارند و از نظر مراجعه نیز 
دارای بیش��ترین آمار مراجعه کنندگان این بخش هس��تند، 
اکیپ های جمع آوری خون بند ناف داریم و اگر مادری تمایل 
 به اهدای خون بند ناف را داش��ته باش��د می توان��د با امضای 

رضایت نامه این عمل را انجام دهد.
نیکو گفتار با اش��اره به اینکه در آینده تعداد این بیمارستان ها 
برای اه��دای خون بن��د ن��اف افزای��ش می یابد، بی��ان کرد: 
چنانچ��ه تهیه خون بند ن��اف به صورت هدفمن��د و برای یک 
بیمار مش��خص قرار باش��د از یک فرد مورد نظر گرفته ش��ود، 
 اکیپ جم��ع آوری به دیگر بیمارس��تان ها نی��ز می تواند اعزام 

شود.
مسوول بانک خون بند ناف و سلول های بنیادین سازمان انتقال 
خون کش��ور ادامه داد: خون بند ناف برای کس��انی که سابقه 
اختالل در سیستم خون س��ازی دارند مانند بیماران تاالسمی 
که بعد از دریافت های خون به مدت چندین سال دچار اختالل 
در سیس��تم خونی می ش��وند مورد اس��تفاده قرار م��ی گیرد. 
 همچنین افرادی که از بیماری های بدخیم خون رنج می برند، 
از دیگر کسانی هستند که نیازمند پیوند این سلول های بنیادی 

از طریق خون بند ناف هستند.
بیماری هایی که با استفاده از سلول های بنیادی خون بندناف 

قابل درمان هستند، عبارتند از :
 نقص ارثی پالکتی: ترومبوسیتوپنی مادرزادی اختالالت.

 بیماری ه��ای ارثی: س��ندروم لش نیه��ان، هیپوپالزی 
غضروف.

 پالسماسل: مولتی پل میلوما، لوسمی پالسماسل.
اختالالت س��لول های بنی��ادی: کم خونی آپالس��تیک، 

.)PNH( کم خونی فانکونی، هموگلوبینوری حمله ای شبانه
لوسمی حاد AML، ALL، لوس��می تمایز نیافته حاد 

.CML لوسمی مزمن
لنفوس��یت ها:  تولی��د  در  نق��ص  بیماری ه��ای   

لنفوم غیرهوچکین، لنفوم هوچکین.
 ناهنجاری های ارثی گلبول های قرمز: بتا، تاالسمی ماژور، 

کم خونی سلولی داسی شکل.
 اختالالت سیستم ایمنی مادرزادی: سندروم کاستمن، 

نقص چسبندگی لکوسیتی، سندروم دی جرج.
 س��ایر بیماری ها: بیماری آلزایمر، دیابت، پارکینس��ون، 
صدمات نخاعی، سکته های قلبی و مغزی، بیماری های کبدی، 

دیستروفی عضالنی.
 هم اکن��ون در ای��ران بیماری هایی که منش��اء خون��ی دارند 
از جمل��ه تاالس��می، س��رطان خ��ون و ک��م خونی ه��ا ب��ا 
 اس��تفاده از س��لول های بنیادی خون بند ن��اف، قابل درمان 

هستند.

نعناع در رفع بیماری های گوارش��ی بس��یار موثر اس��ت و مصرف آن بسیار 
سفارش شده است و شاید معروف ترین گیاهی باشد که در عرصه طب سنتی 

ایران از آن استفاده می شود.
از نظر طب اسالمی تمام گیاهان که از کود شیمیایی بهره ای نبرند طیب اند 

و سبزیجات در این بحث اولی هستند.
 مصرف حدود ۲۰ تا 3۰ گرم س��بزیجات در روز توصیه می ش��ود و در بین 

سبزی ها، نعناع دارای خواص قابل توجهی است. 
 مزاج نعن��اع در طب س��نتی گ��رم و خش��ک و ب��ا رطوبت فضلیه اس��ت. 

به همین دلیل برای افراد سردمزاج مناسب است.
نعناع به طور کلی دارای خواص زیر است:

مصرف نعناع در پیش��گیری و درمان افسردگی موثر اس��ت. در نعناع 
13 ماده فیتوکمیکال )ترکیباتی با اثرات پزش��کی( وجود دارد که مختص 

پیشگیری و درمان افسردگی است.
 شادی آور، گرم کننده و تقویت کننده قلب است.

 رقیق کننده خون غلیظ و حل کننده مواد بلغمی و سوداوی است.
 گرم کننده و تقویت کننده دستگاه گوارش و به خصوص معده است.

 آش��امیدن عص��اره ی نعن��اع در نض��ج و دف��ع رطوبت ه��ای ریه و 
مجاری تنفسی مفید است. در واقع استفاده از شربت نعناع و دمنوش نعناع 
می تواند مجاری تنفسی را باز کند، ضمن اینکه استنشاق بخار دم کرده نعناع 

هم موجب کاهش اثرات آسم و تنگی نفس می شود.
این س��بزی دارای مواد فیتوکمی��کال برای پیش��گیری و درمان انواع 
بیماری ها شامل آسم، افسردگی، اضطراب، استرس، سرطان و سکته قلبی 

است.

جوشانده آن همراه با پرسیاوشان برای تقویت معده، از بین بردن بادهای 
معده و آروغ، کولیت و دفع اقسام کرم شکم مفید است.

 در خواص، قوی تر از پونه است.
خوردن دو سه شاخه از نعناع با آب انار ترش موجب تسکین سکسکه، 

تهوع، استفراغ و سوء هاضمه می شود.
 نعناع ضد اسپاسم و ضد سرفه است.

منتول موجود در این گیاه نوعی ضدعفونی کننده ی قوی 
و همچنین حشره کش اس��ت. برای درمان سریع تر 

تبخال که یک بیماری ویروسی است نیز می توان 
از روغن نعناع هم به صورت خوراکی و هم موضعی 

استفاده کرد.
 نعناع اشتهاآور بسیار خوبی است.

مصلح
مصلح نعناع ،کرفس است.

موارد منع مصرف
در مص��رف نعن��اع باید کمی 
دقت ش��ود، چرا که می تواند 
برای برخی از افراد مضر باشد.

 مواد موثر نعناع، اسپاس��م 
عضالت را برطرف می کند و می تواند 
عضالت محل اتصال مری و معده را 

شل کند؛ به همین دلیل برای کسانی 
که بیماری ریفالکس معده )بازگشت اسید به 

مری( یا همان حالت ترش کردن دارند، نعناع و عرق نعناع مناسب نیست.
 مصرف نعناع برای افراد دچار اضطراب منع شده است.

خواص فوق العاده نعنـاع درطب سنتی 

10

بانکـی کـه 
حیــات 

ذخیـره می کند 

با اين توصیه ها ناخن هايي محکم و زيبا داشته باشید
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دریچه

مقام معظم رهبری ط��ی مصاحبه ای با تهیه كنندگان مجموع��ه روایت فتح در تاریخ 
1372/06/11 می فرمایند: ... البته بین فرمایش امام )درباره لزوم شکسته شدن حصر 
آبادان( و عملیات »ثامن االئمه«، چند ماه فاصله افتاد و بالفاصله این كار انجام نگرفت. 
منتها امام، مساله را درست تشخیص دادند. وقتی انسان جمع بندی می كند، دو نقطه 
برای دش��من خیلی مهم بود: یکی همین انتهای محل اتصال ایران به عراق در جنوب 

كه عبارت بود از آبادان و خرمشهر و كال جزیره ی آبادان؛ یک نقطه هم دزفول بود.
دزف��ول از این جهت اهمیت داش��ت كه اگر از پ��ل روی »كرخه« عب��ور می كردند و 
 دزفول را تهدید می كردند و جاده ی دزفول را می بس��تند، كل خوزستان در محاصره 
قرار می گرفت و راه های ما بس��ته می ش��د. بنابرای��ن، دزفول برای دش��من اهمیت 
استراتژیک داشت. لذا شما می بینید، دش��من جلو دزفول، پنج، شش لشکر خوابانده 
 بود. تمام »دش��ت عباس« را پر كرده بود )آن ج��ا را هم بنده از نزدی��ک دیده بودم(؛ 
 یک نقطه هم، نقطه ی اصلی بود. چون دش��من، دزفول را كه نمی خواس��ت نگهدارد.

به فرض هم، اگر كاری می كرد، دزفول برایش ماندنی نبود. جایی كه برای او مهم بود، 
اصل جزیره ی آبادان بود. جزیره ی آبادان را می خواست. به طور مطلق، دو طرف اروند 

را می خواست داشته باشد.
بنابراین، محلی كه برایش مطلوب نهایی و قطعی بود و برو برگرد نداش��ت، جزیره ی 
آبادان بود كه شامل آبادان و خرمشهر می شد. بنابراین، این دو نقطه، دو نقطه ی حساس 
بود. خرمشهر را همان روزهای اول با وجود آن حماسه ی مقاومت عجیب گرفتند. یعنی 
طوری بود كه قابل دفاع نبود و گرفته شد. اما آبادان را نتوانستند بگیرند. هدف این بود 
كه حاال كه از آن طرف نمی توانند بیایند، دور بزنند و از جزیره وارد شوند. یک كار بسیار 
حساب شده بود كه دش��من می كرد و قدم قدم هم پیش می آمد و موفق هم شده بود. 

همان طور كه گفتم، جزیره ی آبادان، در حقیقت محاصره شده بود.
امام روی نقطه ای اساسی انگشت گذاش��تند؛گفتند: »این حصر باید شکسته شود«. 
یعنی در حقیقت یکی از آن دو نقشه و دو نقطه ی اصلی جنگ و حمله ی دشمن را كه 
عبارت بود از تصرف نهایی و قطعی این بخش از كش��ور ایران، با این دستور خودشان 
خنثی كردند. معلوم بود كه وقتی امام دس��توری بدهند، جوانان می روند و آن را عمل 

می كنند.
بنابراین، دس��تور، دستور حکیمانه و حس��اب ش��ده ی دقیقی بود. از همان وقتی كه 
امام فرمودند )ظاهرا در همان اوقات بود و حاال تاریخش دقیقا یادم نیس��ت( یک عده 
از جوانان س��پاه رفتند و نقطه ای را در نزدیکی منطقه ی عبور دش��من، از رودخانه ی 
كارون كه تقریبا حدود »مارد« بود انتخاب كردند. آن طور كه به ذهنم می آید، اسمش 
»محمدیه« بود. آن جا زمین را گود كردند و نزدیک دشمن، وارد سنگرها شدند؛ بدون 

این كه امکاناتی داشته باشند.
فرمانده ی آن گروه، همین آقای »رحیم صفوی« ب��ود كه مرتبا به اهواز می آمد و از ما 
امکانات می خواست. من، گزارش كارش��ان را كه می پرسیدم، می دیدم این ها قدم به 
قدم، جلو می روند؛یعنی مثال اول در فاصله ی چند كیلومتری دشمن بودند و همین طور 
نزدیک شده بودند. یک بار ایشان می گفت: »ما شبانه از سنگرهای خودمان، دشمن را 
می زنیم«. یعنی دشمن خبر نداشت كه این ها این جا هستند، و این ها را كشف نکرده 
بود. این مقدمه ی عملیات ثامن االئمه ش��د. بین فرمان امام تا شکس��ته شدن حصر، 
چند ماهی فاصله شد. یعنی شکسته شدن حصر آبادان، بعد از قضایای هفت تیر و این 
قضایای سال شصت بود و امام این را قبال فرموده بودند. یعنی در آن اوایل حصر بود كه 
فرموده بودند »حصر آبادان باید شکسته شود«؛ ولی گمان می كنم شش، هفت ماهی 

یا هفت، هشت ماهی فاصله افتاد.

این حصر باید شکسته شود!
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گردشگری

 برج طغرل در ش��رق آرامگاه ابن بابویه در شهر ری در اس��تان تهران قرار دارد. این برج از آثار 
 به جا مانده از دوره ي س��لجوقیان است و در سال 1310 با ش��ماره 147 در فهرست آثار ملی 
 به ثبت رسیده  است. برج طغرل با مساحتی بالغ بر 48 متر مربع و ارتفاعی در حدود 20 متر و 
با اس��کلتی خش��تی و آجری به صورت اس��توانه ای افراش��ته، خودنمایی می کن��د که نمای 
داخلی آن به صورت اس��توانه اس��ت. این برج ش��بیه عقربه های س��اعت ب��وده و می توان از 
روی تابش آفتاب روی کنگره های آن زمان را تش��خیص داد. در ضلع ش��مالی و جنوبی برج 
دو س��ردر با معماری طرح رازی س��اخته ش��ده اس��ت و تقریبا تا ارتفاع 4 متری برج دیوارها 
به صورت ت��وپ تا قط��ر دیوارهای حدود 1/5 متر تش��کیل ش��ده و دیوارهای ب��االی ارتفاع 
4 متر به صورت تو خالی طراحی ش��ده و وس��ط آن پلکانی وجود دارد ک��ه درب آن در همان 
 ارتفاع در ضلع ش��مالی بنا خودنمایی می کن��د که رابطی بین قس��مت های تحتانی و فوقانی 

برج است.
درب ها و قوس های رازی که فش��ار فوق العاده ای را تحمل می کند و تو خالی بودن دیوارهای 
فوقانی به اس��تحکام بنا کمک کرده و جنس خش��ت به کار رفته در برج ک��ه از زاج و خاک و 
 سفیده ی تخم مرغ است بر استحکام آن می افزاید. از ویژگی های جالب و منحصر به فرد این برج، 

کاربرد آن به عنوان یک ساعت آفتابی عظیم است.
بدین صورت که شیارهای دور تا دور برج به گونه ای طراحی شده که با طلوع آفتاب در سمت 
ش��رق بنا، کم کم یکی از کنگره ها روشن می ش��ود و آفتاب به درون آن می تابد. با گذشت نیم 
 ساعت از طلوع خورشید، نصف کنگره روشن می شود و با گذشت یک ساعت از طلوع خورشید، 
یک کنگره به طور کامل روش��ن می شود. به همین ترتیب با گذش��ت دو ساعت دو کنگره و با 
گذشت سه ساعت سه کنگره روشن می شود، تا اینکه لحظه ای فرا می رسد که خورشید روی 
نصف النهار منطقه و در بیش��ترین ارتفاع خود از افق قرار می گیرد. در این هنگام خورش��ید 
دقیقا باالی سر در جنوبی برج قرار می گیرد، زیرا درب های برج کامال شمالی – جنوبی بوده و 
روی نصف النهار واقع است. اختالفات فراوانی میان کارشناسان و مورخان درباره ی شخصیت 
مدف��ون در این بنا وج��ود دارد. ع��ده ای آن را آرامگاه طغ��رل بیک س��لجوقی می دانند و در 
 مجمل التواریخ اینگونه آمده  است که » سلطان طغرل بیک شهر ری وفات رسید و تربتش آنجا 

برجاست «.
م��ورخ نام��ی ترکیه، ف��ارق س��ومر نی��ز مح��ل دف��ن طغ��رل را همی��ن م��کان می داند. 
عده ای دیگ��ر از نویس��ندگان این م��کان را محل دف��ن خلیل س��لطان از فرزن��دان تیمور 
لنگ و همس��ر او ش��ادالملک در ق��رن پانزده��م می دانن��د. در کت��اب جامع ری باس��تان 
 تالی��ف حس��ن کریمیان نی��ز آمده  اس��ت که گروه��ی این بن��ا را منتس��ب ب��ه فخرالدوله 

می دانند.

برج و آرامگاه طغرل

 ش��اید ش��نیده باش��ید كه ماس��ک و مجموعه آثاری كه از مقبره توتان خامون 
 طی اكتش��افات »هاوارد كارت��ر« آمریکایی بیرون آمد، در آمری��کا طی یک ماه، 
چهار میلیون بازدید كننده داش��ت. به علت مش��هور بودن این ماس��ک طالیی، 
 همچنین نماد عام ش��دن آن ب��رای مصر باس��تان، در این بخش ب��ه معرفی آن 

می پردازیم.
توتان خامون در مقایسه با دیگر فرعون های بزرگ تاریخ مصر ثروت عظیمی ندارد، 
 ولی آنچه گنج او را از سایرین تمایز داده اس��ت مقبره ی دست نخورده اش است 
كه در تمامی این س��ال ها از هر دزدی به دور مانده است؛ و این در حالی است كه 
 آرامگاه های فراعن��ه ی بزرگ هزاران ب��ار در طول تاریخ مورد دس��ت برد دزدان 
قرار گرفته است. البته به نظر می رسد كه مقبره ی  این فرعون جوان دو بار بالفاصله 
 پس از مرگش دچار دزدی مختصر شده اس��ت. اما این دزدان در مقبره بی نظمی 
از خود برجای نگذاش��ته ان��د و ظاهرا به دنبال وس��ایل كوچک فلزی و س��بک 
بوده اند. آنچه آرامگاه توتان خامون را از دس��ت برد نج��ات داد، ورودی كوچک و 
 پنهان شده در زیر سنگ ها بود كه در طول همه ی این سالیان جلب توجه نکرد. 
به عالوه، توتان خامون دوره ی حکومت كوتاه و بی غوغایی داشت و گنجینه ی او 

عظیم نبود؛ به همین دلیل، پس از مدت كوتاهی به فراموشی سپرده شد.
چهارمی��ن تابوت  توت��ان خام��ون به تنهای��ی از ه��زار و صد كیلوگ��رم طالی 
 خالص س��اخته ش��ده بود. در یکی از اتاق ه��ای مقبره ی او حدود 6۵0 وس��یله 
)جام، كوزه، مجس��مه، تخت، گنجه، …( پیدا ش��د كه تعدادی از آن ها با طال و 
س��نگ های گران قیمت تزیین ش��ده بودند. در این اتاق همچنی��ن یادگارهای 
وی از دوران كودك��ی ق��رار داش��تند: اس��باب بازی های ارزش��مند، پ��ر، میز و 
صندلی ه��ای كوچ��ک و… ؛ در همان ات��اق تخت های��ی روان با س��رهای گاو، 
شیر، اسب آبی و تمس��اح، تخت پادش��اهی فرعون، لباس هایی از پوست پلنگ، 
گنجه هایی از ع��اج و جواهرات پیدا ش��د. از ارزش��مندترین اش��یاء در این اتاق 

 می توان به مجس��مه هایی از طالی خالص و درشکه ی ش��کار فرعون اشاره كرد. 
در جمع بیش از  سه هزار و پانصد شیء از آرامگاه توتان خامون جمع آوری شد.

چنین ش��کوهی در مقبره توتان خامون سوالی را به دنبال داش��ت: آرامگاه های 
 كامال غارت شده ی فراعنه بزرگ، چه چیزهایی را می توانست در بر داشته باشد، 
 وقتی مقب��ره كوچک فرعونی س��اده كه 10 س��ال بیش تر حکوم��ت نکرده بود 

)آن نیز در سنین كودكی و نوجوانی( چنین شکوهمند بود؟
مرگ ناگهانی لرد كارناروون، مسوول جس��ت وجو در مقبره توتان خامون باعث 
ش��ایعه ای ش��د كه مدت ها در اكثر رس��انه های سراس��ر جهان با حرارت دنبال 
 ش��د. جمله ی معروفی كه بر روی درب ورودی مقبره فرعون نوش��ته ش��ده بود

»مرگ هر كس��ی را كه خواب فرع��ون را به هم بزند دربر خواه��د گرفت«، باعث 
 ش��د كه مردم از طلس��می حرف بزنند كه تمامی افرادی را كه در كشف آرامگاه 

توتان خامون دست داشتند از بین می برد.
 آنچه باعث دنباله دار شدن ماجرا شد مرگ های ناگهانی دیگری بود كه پس از این 

حادثه اتفاق افتاد:
قناری ای كه ه��اوارد كارتر هر روز ب��ا خود به زمین های كن��دوكاو می برد 

توسط مار كبری  )حیوان مقدس دیگر( خورده شد.
ریچارد بثل، منش��ی جوان هاوارد كارتر و به دنبال او پدرش، لرد وست بری  

به طور ناگهانی مردند.
پروفسور الفلور، مسوول مطالعه اشیاء یافته شده در مقبره ناپدید شد.

همسر لرد كارناروون، باستان شناسی به نام داگالس رید  و استاد دانشگاهی 
به نام داگالس دری نیز جان سپردند.

ماموری كه توسط كارشناسان نگران مصری به دره پادشاهان فرستاده شده 
بود نیز مرد.

در مجموع، 17 كارشناس و دانشمند در مدت كوتاهی از بین رفتند؛ و این باعث 
شایعه انتقام توتان خامون شد؛ آنچه بسیاری از مردم را حیرت زده ساخت این بود 

كه هاوارد كارتر، كاشف اصلی آرامگاه، سالم به انگلستان بازگشت.

در چنین روزی 

 انعقاد دومين پيمان اهل یثرب 
 با پيامبر در مکه 

)13 بعثت(

 رحلت عالم مجاهد آیت اهلل 
 ميرزا محمدتقي حائري شيرازي 

)1338 ق(

 آغاز  سلطنت 
 آلپ ارسالن سلجوقي

)455 ق(
 بعد از عقبه اولی، اس��الم میان اهل یثرب گس��ترش یافت، س��ال بعد، 
مصعب بن عمی��ر همراه گروه��ی از مس��لمانان یثرب ب��رای دیدار با 
پیامبر)ص( به مک��ه آمدند، گروهی نیز كه هنوز ایم��ان نیاورده بودند، 
با ایشان همراه گشتند. اینان با رس��ول خدا)ص( وعده گذاردند كه در 
اواسط ایام التشریق و در عقبه با یکدیگر مالقات كنند. آن شب، آهسته 
و پنهانی، بی آنکه كافران، آگاه شوند، به عقبه آمدند؛ عده آنها هفتاد مرد 

بود و در میان آنها دو زن حضور داشتند.
در این مالقات، اهال��ی یثرب رو به پیامبر كرده و گفتن��د: تو ای پیامبر 
خدا! برای خود و خدای خود از ما هر چه می خواهی، بگو. پیامبر سخن 
گفت و قرآن  خواند و به اس��الم تشویق كرد. س��پس گفت: شما از من 
چنان باید حمایت و دفاع كنید كه از فرزندان و زنان خود دفاع می كنید. 
بعد از آن بود كه »براء بن معرور«  دس��ت پیامبر)ص( را گرفت و گفت: 
به خداوندی كه تو را بر حق فرس��تاد، م��ا از تو مانند دف��اع از فرزندان 
)و خانواده( خ��ود دفاع خواهی��م ك��رد؛ و این گونه انصار ب��ه مدافعان 
 پیامبر تبدیل ش��ده و چه رش��ادت ها و جان فش��انی هایی برای اسالم 

انجام دادند.

میرزا محمدتقي گلشن حائري شیرازي از بزرگان علماي امامیه و از شاگردان مبارز 
و تربیت یافته ي میرزاي شیرازي اول است.

ایشان یکي از مش��هورترین چهره هاي شناخته ش��ده در علم و تقوي و غیرت و 
 ش��هامت دیني و پرچمدار و رهبر انقالب مس��لمانان علیه اش��غالگران انگلیس 

بود.
میرزا، به خوبي احس��اس مي كرد كه هدف دولت انگلیس از درخواست پذیرش 
نماینده ي دولت بریتانیا به عنوان رییس حکومت عراق، تس��لط بر كش��ورهاي 
اسالمي است؛ از این رو، فتوایی مش��هور به نام فتواي دفاعیه كه مجوزي رسمي 
براي نهضت مسلحانه ي مردم عراق بود صادر كرد. در این فتوا، مطالبه ي حقوق، 
بر عراقیان واجب اعالم شده و در صورت عدم پذیرش انگلستان، جواز استفاده از 

قوه ي دفاعي عنوان شده بود. 
 صدور فتواي میرزا، لرزه بر اركان حکومت اس��تعمار پیر افکند و دولت انگلیس را 
ب��ه عقب نش��یني از مواض��ع خ��ود وادار ك��رد. او رهب��ر اصل��ي انق��الب 
1920 م م��ردم مس��لمان ع��راق علی��ه اس��تعمار ب��ود كه س��رانجام توس��ط 
 دست نش��اندگان آنه��ا مس��موم ش��د و در هش��تاد س��الگي ب��ه لق��اءاهلل 

پیوست.

 آل��پ ارس��الن)تركی: آل��پ = ش��جاع، ارس��الن= ش��یر( پس��ر 
چغری بیگ داوود، دومین ش��اه از سلس��له س��لجوقی در ایران است. 
 سلجوقیان نس��ب به س��لجوق نامی می برند كه یکی از خوانین تركان 

در ماوراءالنهر و بخارا بوده است. 
او بعد از اس��الم آوردن ن��ام خ��ود را به محم��د تغیی��ر داد و به خاطر 
 شجاعت هایی كه نش��ان داد لقب »آلپ ارس��الن« گرفت كه در تركی 
به معنای »شیر شجاع« است. او پس از پدرش داود حاكم خراسان شد و 
پس از عمویش طغرل به سلطنت رسید. در زمان تسلط او بر ایران تركان 
وسعت قلمرو خود را به حد ایران دوره ساسانی رساندند و بغداد را نیز كه 
مركز خالفت عباسی بود در اختیار گرفتند. آلپ ارسالن، داماد طغرل بود 
و پس از وی حکومت را به دست گرفت و به بسیاری نقاط لشکر كشید 
 كه یکی از آنها قلمرو دولت بیزانس در آس��یای صغیر بود كه در نهایت 
در جنگ مالزگرد بر آنها ظفر یافت و این حادثه آسیای صغیر را به قلمرو 
تركان تبدیل كرد و زبان و رسوم اهالی آنرا دگرگون ساخت. سلجوقیان 
بعدها تا حمالت صلیبیون نیز در تركیه دوام آوردند، ولی در نهایت مقهور 

تركان عثمانی شدند. 

ماسک توتـان خامـون

 پنج��م مه��ر م��اه 1360 نقط��ه عطف��ي درتاریخ هش��ت س��ال دف��اع مقدس 
به ش��مار مي آی��د. در این روز اولی��ن عملیات گس��ترده ای��ران در مقابل ارتش 
متجاوز ع��راق پس از حدود یک س��ال ك��ه از اش��غال بخش هایی از س��رزمین 
اس��المی می گذش��ت، با موفقیت كام��ل صورت گرفت. ب��ه این منظ��ور و برای 
یادآوری رش��ادت های دلیر مردان رزمنده، در اینجا به بررس��ی زوایای مختلف 
 عملیات غ��رور آفرین ثام��ن االئمه )ع( كه به شکس��ت حصر آبادان منجر ش��د، 

خواهیم پرداخت.
محاصره شهر آبادان

پس از تجاوز عراق در 31 ش��هریور 13۵9 و اش��غال س��ریع بخش هایی از خاك 
ایران، خرمش��هر مهم ترین ش��هر بندری ایران، پس از ۴0 روز مقاومت دلیرانه، 
با خیانت آش��کار لیبرال ها و منافقین، به دس��ت دش��من افتاد. پس از س��قوط 
خرمش��هر، رژیم عراق در صدد برآمد تا جزیره آبادان را هم اش��غال كند و تالش 
كرد ت��ا از طریق ش��رق كارون و ش��مال بهمنش��یر وارد آبادان ش��ود، زیرا عبور 
 از این قس��مت آس��ان تر از عب��ور از رودخان��ه كارون در جنوب خرمش��هر بود. 
با چنین وضعیت��ی آب��ادان در یک محاص��ره 330 درج��ه ای قرار م��ی گرفت 
 و عب��ور از رودخانه بهمنش��یر می توانس��ت آن را ب��ا خطر جدی روب��ه رو كند. 
دش��من می پنداش��ت اگ��ر بتوان��د از ای��ن رودخان��ه بگ��ذرد، آب��ادان را برای 
همیش��ه از آن خ��ود كرده اس��ت. عراق��ی ها ب��رای تص��رف آب��ادان در ۸ آبان 
13۵9، در منطق��ه ذوالفق��اری روی رودخان��ه بهمنش��یر، پ��ل ش��ناور نصب 
و با عب��ور دادن قس��متی از نیروهای خ��ود، وارد جزی��ره آبادان ش��دند و از آن 
جهت منطق��ه ذوالفق��اری را انتخ��اب ك��رده بودند كه با اس��تفاده از پوش��ش 
 نخلس��تان ها بتوانند از دید رزمندگان اس��الم دور مانده و به راحتی وارد ش��هر 

شوند.

طرح عمليات ثامن االئمه)ع(
پایدار ماندن س��رپل دش��من در ش��رق كارون تهدی��د بالق��وه خطرناكی برای 
 جزیره آب��ادان بود؛ زیرا با اش��غال جزی��ره آبادان تم��ام كرانه ش��مالی اروندرود 
در كنترل عراق قرار می گرفت و بنادر ماهش��هر و امام خمینی)ره( و تاسیس��ات 
اقتص��ادی و دریایی ایران در خور موس��ی در كنترل مس��تقیم و غیر مس��تقیم 
 دولت ع��راق قرار می گرف��ت. در براب��ر چنین رویدادی كش��ور ای��ران از بخش 
كرانه ای ش��مال غرب��ی خلیج ف��ارس محروم و مجبور می ش��د برای اس��تفاده 
بی خطر از آب��راه دریای��ی، تاسیس��ات اقتصادی و نظام��ی و بن��دری منطقه را 
 ب��ه بن��ادر دیگ��ر مانند بن��در دیل��م، گن��اوه ی��ا بوش��هر تغیی��ر م��کان دهد 
كه این امر مس��تلزم صرف میلیاردها دالر هزینه و س��ال های متمادی وقت بود. 
عالوه بر این، فرمان امام مبنی بر این كه حصر آبادان باید شکسته شود مسووالن 
 جنگ را برآن داشت تا با اطاعت از فرمان امام، عملیاتی برای رفع محاصره آبادان 
انجام دهند. اولین بار ش��هید یوس��ف كالهدوز قائم مقام وقت فرماندهي س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المي در بهار سال1360، طرح شکس��ت حصر آبادان را كه 
توسط شهید حسن باقري طراحي شده بود، به شوراي عالي دفاع ارائه داد. سرانجام 
این طرح بعد از تشکیل چندین جلسه بین فرماندهان ارتش، سپاه و اعضای شورای 
عالی دفاع در 1۵ ش��هریور 1360 با عنوان طرح عملیاتی ثام��ن االئمه)ع( برای 

شکستن محاصره آبادان تکمیل و به واحد ها و قرارگاه ها ابالغ شد.
شرح عمليات

رم��ز  ب��ا   1360 مه��ر  پنج��م  روز  بام��داد   1 س��اعت  در   عملی��ات 
»نصر من اهلل و فتح قریب« آغاز ش��د و در هفتم مهر با موفقیت به پایان رس��ید. 
 نیروه��ای ایران در س��اعات نخس��ت عملی��ات، با تهاج��م به مواضع دش��من و 
در هم شکستن مقاومت نیروهای آنان، خاكریزهای اول دشمن را تصرف كردند. 

مقاومت اولیه نیروهای عراقی در برخی از محورها و به ویژه تداوم آن در منطقه پل 
حفار، نشان دهنده هوشیاری نسبی دشمن بود. با روشن شدن هوا و ادامه پیشروی 
نیروهای خودی از محور شمالی به سمت پل مارد و تهدید عقبه نیروهای دشمن، 
نخستین ضربه شکننده بر نیروهای عراقی وارد آمد. بااین حال، نیروهای دشمن در 
منطقه پل حفار همچنان مقاومت می كردند. گستردگی محورهای تهاجم و عقب 
ماندگی دشمن سبب شد تا نیروهای خودی با به دست گرفتن ابتکار عمل و ادامه 

پیشروی در محورهای مختلف، دشمن را تحت فشار قرار دهند.
با آزاد ش��دن جاده ماهش��هر � آبادان در س��اعت ۸:32 بام��داد روز پنجم مهر و 
پیشروی نیروهای خودی از ش��مال به جنوب وتصرف پل قصبه، امکان مقاومت 
از عراق��ی ها گرفته ش��د. در بع��د از ظهر همان روز بخش��ی از پ��ل حفار تصرف 
ش��ده بود، ولی عراقی ها برای باز نگه داش��تن عقبه نیروهای محاصره شده خود 
در ش��رق كارون، همچن��ان مقاومت می كردن��د، چنان كه با تاریک ش��دن هوا 
حركت س��تون نیروهای دش��من از اهواز به س��مت خرمشهر دیده ش��د. در روز 
دوم عملیات )شش��م مه��ر(، در حالی كه پیش��روی نیروهای خ��ودی همچنان 
ادامه داش��ت، دش��من واكنش جدی از خود نش��ان ن��داد و از بعدازظهر همان 
 روز نیروهای عراقی به تدریج تس��لیم ش��ده و یا عقب نش��ینی كردند و سرانجام 
در پایان این روز عمال منطقه س��رپل دش��من آزاد ش��د. در روز س��وم عملیات 
نی��ز در پی پاكس��ازی منطق��ه، محاصره آب��ادان به پایان رس��ید و فرم��ان امام 
 خمینی مبن��ی بر شکس��تن حصر آب��ادان، در مدت ۴2 س��اعت ت��الش مداوم 
لشکر 77 پیاده و رزمندگان سپاه پاس��داران و نیروهای مردمی با موفقیت كامل 
به پایان رسید و نیروهای خودی پس از پاكسازی كامل منطقه، در ساحل شرقی 

رودخانه كارون استقرار یافتند.
پيامدهای شکسته شدن محاصره آبادان

موفقیت عملیات ثامن االئمه )ع( درابعاد مختلف پیامدهایی به همراه داشت كه 
آن را در دو محور عمده، داخلی و خارجی ارزیابی می كنیم.

الف : پيامدهای داخلی
1- با انجام موفقیت آمیز اولین عملیات وسیع ایران در جبهه ها ، روحیه نیروهای 

رزمنده تقویت، وتوانمندانه تر از پیش به نبرد با دشمن پرداختند.
2- از نظر سیاسی، وضعیت سیاسی كشور منسجم تر شد و كمتر از یک هفته بعد 
از این عملیات، مردم با شركت در سومین انتخابات ریاست جمهوری، حضرت آیت 
اهلل خامنه ای را به ریاست جمهوری برگزیدند، كه این امر منجر به موفقیت بیشتر 

در سیاست های خارجی نظام نیز شد.
3- با تثبیت دولت اسالمی و وحدت نظر مسووالن نظام، موضع گیری های قاطعانه 

و به موقعی در قبال مسائل خارجی انجام گرفت.
ب: پيامدهای خارجی

مهم ترین پیامد خارجی این عملیات تش��کیل ش��ورای هم��کاری خلیج فارس 
توس��ط كش��ورهای حاش��یه جنوب��ی خلیج ف��ارس، به منظ��ور جلوگی��ری از 
 گس��ترش و نفوذ انقالب اس��المی و یاری رس��اندن به رژیم متجاوز ع��راق بود؛ 
 همچنی��ن تح��ركات نظامی امری��کا در خلی��ج فارس ب��ه منظور اعمال فش��ار 
بر ایران و حمایت از كش��ورهای منطقه بیش��تر ش��د. آمری��کا با اع��زام ناوگان 
نظامی خ��ود در خاورمیان��ه و آب ه��ای دریای عم��ان، مانورهایی انج��ام داد و 
 تهاجم تبلیغی گس��ترده ای را علیه ایران آغاز كرد و با نش��ر اكاذیب و ش��ایعات، 
 وحش��ت بی م��ورد رژی��م ه��ای منطق��ه را از ایران بیش��تر ك��رد. ص��دام نیز 
ك��ه خ��ود را نات��وان از تصرف آب��ادان م��ی دی��د، بع��داز یازدهمین نشس��ت 
 س��ران ع��رب در »ام��ان« ك��ه در 6 آذر 13۵9، تش��کیل ش��د، چنی��ن گفت:

 »ما نم��ی خواهیم كشورگش��ایی كنی��م. ما فقط می خواس��تیم، تهدی��د ایران 
را از شهرهای خود دور سازیم«!

عملیاتی که 
حصر آبادان را 

درهم شکست
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مع��اون عمرانی اس��بق ش��هرداری اصفهان اظه��ار کرد: 
نظام مهندس��ی در هر کش��وری یکی از بخش های فنی و 
تأثیرگذار اس��ت که می توان ظهور و بروز تأثیر آن را در کل 

صنعت ساختمان سازی و اقتصاد کشور دید.
علی عموشاهی، معاون عمرانی اس��بق شهرداری اصفهان 
صبح دیروز به همراه جمعی از مهندس��ین در رش��ته های 
تأسیسات، نقشه کشی، عمران و معماری امروز در نشست 
خبری خود با اصحاب رس��انه پیرامون وضعیت فعلی نظام  
مهندسی اظهار کرد: نظام  مهندس��ی در هر کشوری یکی 
از بخش های فنی و تأثیرگذار اس��ت که می ت��وان ظهور و 
بروز تأثی��ر آن را در کل صنعت ساختمان س��ازی و اقتصاد 

کشور دید.
وی با بی��ان اینکه حیطه وظیفه و رس��الت س��ازمان نظام  
مهندسی از بدو هر ساخت وساز ساختمانی آغاز و تا انتهای 
فعالیت که بهره برداری از آن است، ادامه می یابد، گفت: این 
امر نش��ان از حساسیت کار س��ازمان نظام مهندسی در امر 

مدیریت شهری است.
عموش��اهی ضمن تأکید بر اینکه ساختمان سازی مبنای 
اقتصاد هر کش��وری اس��ت، تصریح کرد: بر اس��اس آمار و 
گزارش ها بیش از 300 ش��غل و فعالی��ت اجتماعی به طور 
مستقیم غیرمس��تقیم با صنعت ساختمان سازی مرتبط 
هستند، بنابر این رونق در صنعت ساختمان سازی می تواند 
 زمینه اش��تغال افراد زیادی را فراهم کند.وی یادآور ش��د: 
بر اساس آمار رسمی کشور تعداد پروانه های ساختمانی که 
در سال 91 صادرشده است بالغ بر 223 هزار فقره و متراژ آن 
بیش از 122 میلیون و 339 هزار متر مربع، که سهم اصفهان 
از این مقدار حدود 22 هزار و 435 فق��ره پروانه و متراژ 10 
میلیون 455 هزار متر مربع است که گواهی می دهد سهم 

استان اصفهان در بخش ساختمان سازی نه درصد است.
معاون عمرانی اسبق ش��هرداری اصفهان تأکید کرد: تعداد 
پروانه های ساخت و متراژ ساخت شده در کل کشور از سال 
91 تا 94 یک روند نزولی را طی کرده است و به سمت رکود 
عجیبی پیش رفته اس��ت به نحوی  که آمار شش ماهه سال 
93 تعداد پروانه های س��اخت 65 هزار و 186 فقره با متراژ 
بیش از 37 میلیون متر مربع و س��هم اصفهان 6 هزار 509 
فقره پروانه و متراژ 3 میلیون و 178 هزار متر مربع بوده است 
که حاکی از یک سوم شدن مقدار فعالیت در بخش صنعت 

ساختمان سازی است.
وی ضمن اشاره به مش��کالت اقتصادی کشور که می تواند 
عاملی مهم در این امر تلقی شود، عنوان کرد: عدم رضایت 
مردم از روند رس��یدگی به امور مربوط به ساخت وس��ازها، 
نگرانی مردم از وضعیت نابسامان نظارت ها و کندی پیشرفت 
کار خود در ساخت وسازهای خود و موانع و مشکالت می تواند 

از جمله دالیل باشد.
عموشاهی اذعان کرد: ما معتقدیم که بخش عمده رکود در 
بخش صنعت ساختمان سازی می تواند سیاست گذاری های 
مدیران مربوطه در سال های اخیر باشد، بر این اساس ما از 
وضعیت نظام مهندسی در کشور و استان بسیار نگران هستیم.

معاون عمرانی اسبق شهرداری اصفهان بیان کرد: ادغام تجربه 
و پویایی و خوش فکری نسل جوان در صنعت ساخت وساز 
عقیده ای است که ما داریم بر این مبنا خرد جمعی، هم افزایی 

و تعامل را از اصول کاری خود قرار داده ایم.
وی ضمن انتقاد از برخی رفتارها و تصمیمات در سال های 
اخیر توس��ط مدیران س��ازمان نظام مهندس��ی استان که 
 موجب تش��دید اختالفات ب��ا مهم ترین همکار س��ازمان

 مبنی بر شهرداری اصفهان و دیگر ارگان ها شده است، گفت: 
سیاست و خط مشی ما بر تعامل، ارتباط سازنده و مشارکت 
با همه اعضای درونی و بیرونی سازمان نظام مهندسی است.

عموشاهی حرکت به سمت اعتالی سازمان نظام مهندسی 
استان و ارتقای شأن و منزلت اعضای سازمان، پاسخگویی و 
شفافیت عملکردی را از دیگر اصول گروه امید دانست و اضافه 
کرد: پویایی از بین ما رفته است ؛چراکه همه کارها در سازمان 

نظام مهندسی متمرکزشده است.
وی از بی��ن رفتن س��اختار تش��کیالتی صف و س��تاد در 
 نظام مهندس��ی را از دیگ��ر مش��کالت فعل��ی دانس��ت و 
عنوان کرد:براس��اس یکس��ری تصمیمات و سیاست های 

اشتباه، اعتماد به  نفس در کارکنان فعلی کشته شده است.
در ادامه جلسه اکبر ربانی فرد، از کارشناسان رشته معماری در 
استان اصفهان اظهار کرد: وضعیت فعلی سازمان به دلیل قلیل 
بودن تعداد اعضای سازمان در ابتدای امر، بر اساس روش های 

صحیح مدیریتی و علمی پایه گذاری نشده است.
وی تأکی��د ک��رد: اس��تفاده از روش های��ی ک��ه متکی بر 
سیاست های علمی و صحیح باش��د و پرهیز از پایه گذاری 
تصمیمات بر مبن��ای فردگرایی ازجمله ضروریات اس��ت، 

وجود بالغ ب��ر 28 ه��زار نفر تح��ت عنوان عضو س��ازمان 
نظام مهندسی بر لزوم بهره جس��تن از روش های صحیح، 
کارآمد و نوین تأکید می کند.ربانی فرد تغییر سیاس��ت ها 
و روش های فعلی به کارگیری در س��ازمان نظام مهندسی 
 را از ضروریات عنوان ک��رد و افزود: تقویت زیرس��اخت ها،

 ارتقا بخ��ش نرم افزاری مرتبط با تس��هیل ام��ور مردم در 
نظام مهندسی و بهره مندی از فناوری ها و ابزارها از برنامه های 

ما برای سال های آتی خواهد بود.
وی ادام��ه داد: تقوی��ت و ارتق��ا س��طح علمی آموزش��ی 
مهندس��ین جوان عضو سازمان مهندس��ی، نظم بخشی و 
س��اماندهی امور مختلف سازمان و اس��تفاده از سیستم ها 
و س��اختارهای جدید درزمینهIT را ازجمل��ه برنامه های 
مدنظر گروه امید برای روزهای آینده سازمان نظام مهندسی 
اس��ت.ربانی فرد خاطرنش��ان کرد: ایجاد ارتب��اط و تعامل 
 در صنعت ساختمان س��ازی بس��یار حائز اهمیت اس��ت،

 چراکه برای پیشرفت و توسعه در این بخش باید با ارگان های 
مختلف چون شهرداری، راه و شهرسازی و آتش نشانی و...

تعامل سازنده داشت.
 نیلوفر شاه منصوری از کارشناسان مدیریت روابط عمومی 
در سازمان نظام مهندسی استان و کشور نیز در این نشست، 
پیرامون اس��تیفای حق وحقوق اعضا و م��ردم اظهار کرد: 
بر اس��اس ش��رایط موجود در دنیا، قطعاً یکی از مؤثرترین 
راهکارهای برای اس��تیفای حق وحقوق مردم از سازمان ها 
تقویت راه های ارتباطی و تعامل است که این حلقه واسط را 

خبرنگاران و اصحاب رسانه می تواند ایفا کنند.
وی یادآور شد: بهبود و تقویت ارتباط و تعامل با سایر ارگان ها و 
سازمان های مرتبط با بخش صنعت ساختمان سازی می تواند 
بسیار راهگشا برای حل وفصل معضالت باشد.این کارشناس 
خاطرنشان کرد: در راه تقویت تعامل و ارتباطات، شناخت 
دقیق، تمامی ذی نفعان بخش س��اختمان اعم از مجموعه 
اعضای سازمان، مهندسین مرتبط با ساختمان، طراحان، 
مردم، ارگان هایی چون آتش نشانی، شهرداری و استانداری 

و شناخت همه منافع مشروع آن ها جز خط مشی ما است.
وی عنوان کرد: تحقق مش��ارکت حداکثری هم افراد باهم، 
ایجاد کانال ارتباطی ب��ا مردم فعال ک��ردن دفاتر خدمات 
مهندس��ان به معنای واقعی، باز نم��ودن درهای مدیریتی 
بر روی مردم از دیگر اصول ما در س��ازمان نظام مهندس��ی 

خواهد بود.
ش��اه منصوری افزود: برق��رار کردن یک اتاق شیش��ه ای و 
ش��فاف مدیریتی از جمله ملزوماتی اس��ت که باید هر چه 
سریع تر در س��ازمان نظام مهندس��ی انجام گیرد، تعریف 
و تبیی��ن هر چ��ه دقیق ت��ر حیط��ه وظایف مهندس��ین 
 ناظر نیز ب��ه افزایش می��زان رضایت م��ردم کمک خواهد 

کرد.

محور گردشگری سلجوقی اصفهان، از خانه تازه بازسازی 
شده سلجوقی تا میدان عتیق آثار متعدد دوران سلجوقی 
را در خود جای داده است و قابلیت تبدیل شدن به محور 

گردشگری چند ساعته دوران سلجوقی را دارد.
خان��ه گردش��گری س��لجوقی ک��ه مقب��ره دو ت��ن از 
مشهورترین شخصیت های سلسله سلجوقی یعنی ملک 
ش��اه س��لجوقی و وزیر پرآوازه اش خواجه نظام الملک 
طوسی را در خود جای داده است با وجود گذشت تنها 

چند ماه افتتاح آینده اي در هاله ای ابهام دارد.
ناصر حق شناس، مس��وول مرکز گردشگری سلجوقی 
اصفهان ،با بیان اینکه خانه گردشگری سلجوق شناسی 
در هفته نکوداشت اصفهان افتتاح شده است، اظهار کرد: 
این مرکز می تواند نقش بس��زایی در معرفی سلجوقیان 
که از سلسله های پراهمیت در دوران ایران بعد از اسالم 

شناخته می شود، داشته باشد.
وي افزود: قدمت تقریبي این خانه 950 س��ال اس��ت و 
عالوه بر قبر خواجه نظام الملک وزیر مقتدر س��لجوقی 
که 485 سال ترور ش��د، دارای تعدادی دیگر سنگ قبر 
همچون مقبره ملک شاه و همسرش ترکان خاتون، دو 
فرزندش برکیارق و محمود است. اشخاص دیگری نیز در 
این مکان مدفون هستند که درباره آن ها اطالع دقیقی 

وجود ندارد.
وی ادامه داد: ابتدا ق��رار بود این م��کان خانه آل بویه و 
س��لجوقیان نامگذاری ش��ود نظیر آنچه که در اصفهان 
به نام خانه مشروطه و خانه انقالب اسالمی وجود دارد. 
 اما با توجه به اینکه مقبره صاحب ابن عباد وزیر مشهور

 آل بوی��ه در اصفهان اس��ت، این بنا خانه س��لجوقیان 
نامگذاری شد.مس��وول مرکز گردش��گری س��لجوقی 
اصفهان درباره نام های محلی این بن��ا گفت: این مکان 
در گذشته به واسطه خربزه های معروفش به دارالبطیخ 
نیز معروف بوده اس��ت، حتی به دالبتی نیز شهره است 
زیرا قبرس��تانی در این مکان به نام دالبتی وجود دارد. 
به محله پاچنار نیز ش��ناخته می ش��ود زیرا در گذشته 
چنار تنومن��دی در کنار ج��وی آبی وجود داش��ته که 
 پس از خش��ک ش��دن ج��وی آب، چنار نیز خش��ک

 می شود و اکنون تنه این چنار در کاخ چهلستون موجود 
است.حق ش��ناس افزود: این بنا قرار ب��ود به عنوان یک 
مرکز پژوهش��ی در زمینه اصفهان شناسی با محوریت 
تاریخ س��لجوقیان به فعالیت بپ��ردازد اما ب��ا توجه به 
اینکه درباره این مکان تاکنون پژوهش جامعی صورت 
نگرفته است، طرح های گوناگونی از جمله ایده برگزاری 
یک همایش مانند آنچه اس��فند سال گذش��ته درباره 
محالت اصفهان برگزار شد، پیشنهاد شده است تا بانک 
نسبتاجامعی درباره وجوه مختلف این مکان گردآوری 
شود.مسوول مرکز گردشگری سلجوقی اصفهان درباره 
س��ایر فعالیت های این مرکز گفت: برنامه های مرکز با 
فراخوان ارسال عکس از جانب عالقه مندان به این حوزه 

است تا نمایشگاه عکس برگزار شود. 
درخواست تهیه سایت برای معرفی این مکان به زبان های 
التین و ترکی نیز مطرح شده است. هم چنین قرار شده 
از ط��رف اداره کل میراث فرهنگی و گردش��گری روی 
قبور شیش��ه نصب شود و ش��خصیت های این مکان در 
قالب کتابچه توضیح داده ش��ود اما متاسفانه این اقدام 
هنوز انجام نشده است.حق ش��ناس درباره مشکالت و 
معضالت پیش روی این خانه گردش��گری گفت: خانه 
سلجوقي در ابتدا قرار بود به عنوان یک مرکز پژوهشی 
در زمینه اصفهان شناسی با محوریت تاریخ سلجوقیان به 
فعالیت بپردازد و در شهرداری تصمیم گرفته شد با خرید 
زمین های اطراف ای��ن مکان، باغ خواج��ه نظام الملک 
احیا ش��ود اما در حال حاض��ر س��اختمان های اطراف 
کامل بر این بنای تاریخی مش��رف اس��ت ک��ه این امر 
مورد انتقاد بازدیدکنندگان نیز قرار مي گیرد.مس��وول 
مرکز گردشگری س��لجوقی اصفهان با اش��اره به اینکه 
با کاهش فعالیت هاي کمیته گردش��گري ش��هرداري 
 اصفهان خانه سلجوقي شناسي آینده نامشخصي دارد، 
ادامه داد: براي رونق بخشیدن به این مرکز نیاز است که 
این مکان به مردم در قالب ساخت مستند، ایجاد تورهاي 
دانش آموزي و دانشجویي، برگزاري کالس هاي اصفهان 

شناسي، تهیه بروشور و ... معرفي شود.
حق ش��ناس با مقایس��ه این مکان تاریخی با مکان هاي 
 مش��ابه در س��ایر کش��ورها گفت: ب��راي مث��ال خانه

ط ویکتور هوگو به یک مرکز توریستی در فرانسه تبدیل 
شده است؛ اما متاس��فانه براي این بنا باوجود اهمیت و 
سابقه طوالنی تاریخی آن چنان که درخور آن است هنوز 
اقدامی صورت نگرفته است و به خوبی معرفی نشده است 
با این حال استقبال گردشگران ترك از خانه سلجوقي 
شناسي قابل توجه است اما متاسفانه بروشوري به زبان 

ترکي براي این مکان تهیه نشده است.
وی درباره سلسله سلجوقیان اظهار کرد: سلجوقیان تنها 
سلسله پس از اسالم اس��ت که قلمرو بسیار گسترده ای 
داش��ته اند و به عنوان امپراطوری ش��ناخته می شوند. 
این سلس��له که پس از آل بویه بر ایران حاکم ش��د یک 
قوم ترك بود که از جنوب روس��یه وارد ایران شد و ابتدا 
مناطق شمال شرقی ایران از جمله نیشابور را تصرف کرد 
و سپس با پیروزي در نبرد با س��لطان مسعود غزنوی با 
گسترش قلمرو خود سراسر نواحی فالت مرکزی ایران 

را تصرف کرد.
مسوول مرکز گردشگری سلجوقی اصفهان خاطرنشان 
کرد: سلجوقیان در تاریخ ایران به لحاظ شکل بنا دارای 
اهمیت خاصی هستند و در این دوره مساجد و منار ه های 
بسیاری ساخته می شود که از این طریق هنر کاشی کاری 
و آجرکاری به اوج می رس��د. هم اکنون نمونه های این 
مساجد در شهرهایی چون زواره، اردستان، گز و برخوار 

نیز وجود دارد.

خانه سلجوقي شناسي، گذري در تاريخ سلجوقيان 

معاون عمرانی اسبق شهرداری اصفهان؛

وضعیت نظام مهندسی نگران کننده است

اصفهان آماده پذيرش 
مجروحان حادثه منا

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
اکثر افرادی ک��ه دی��روز در منا حضور داش��ته اند 
به دلیل اسپاس��م عضالن��ی، گرمازدگ��ی  و ماندن 
زیر دس��ت و پ��ا و نب��ود راه نج��ات جان خ��ود را 
 از دس��ت داده ان��د بنابراین این حادث��ه مصدومان 

زیادی ندارد.
حمیدرض��ا طلوع��ی ،اظه��ار ک��رد: قب��ل از 
عزیمت حج��اج به مکه، دانش��گاه علوم پزش��کی 
اصفه��ان تمهیدات��ی اندیش��یده ب��ود و قب��ل از 
 ای��ن حادث��ه نیز م��ا مکل��ف بودی��م ک��ه در حال 

آماده باشیم.
 وی با بی��ان اینک��ه امروزجلس��ه ای ف��وق العاده 
در این رابطه برگزار خواهد شد، افزود: در این جلسه 
هم آمادگی دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان های 
اصفهان ب��رای ورود حجاج بررس��ی خواهد ش��د 
 اگرچه ش��مار مصدوم��ان بدح��ال چن��دان زیاد

 نیست.
.طلوعی خاطرنش��ان کرد: دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفه��ان منطق��ه مرک��زی کش��ور را محوری��ت 
می کند و قطب 7 پزش��کی کشور اس��ت و آمادگی 
 کام��ل دارد ت��ا مصدوم��ان ورودی ب��ه کش��ور را

 بپذیرد.
فرودگاه شهيد بهشتی در آماده باش است

مدی��رکل زاده  قاس��م  عل��ی   همچنی��ن 
 فرودگاه ه��ای اس��تان اصفه��ان از آمادگی کامل 
و 24 س��اعته ف��رودگاه ش��هید بهش��تی اصفهان 
 ب��رای حض��ور حج��اج و پذی��رش مصدوم��ان

 خبر داد.

پنج نفر از حجاج اصفهان 
کشته ، سه نفر مجروح و 19 

نفر مفقود شدند
مدیر حج و زیارت استان اصفهان از مفقود شدن 19 
نفر از حجاج اصفهانی در منا خبر داد و گفت: تاکنون 
کشته شدن پنج نفر و مجروح شدن سه نفر از اعضای 

کاروانهای حجاج استان اصفهان محرز شده اس��ت.
پنج نفر از حجاج اصفهان کشته ، س��ه نفر مجروح و 

19 نفر مفقود ش��دند
غالمعلی زاهدی از قیصرعلی حیدری، سید مرتضی 
رییس زاده، احمد کفاش، حس��ن س��لیمانی درچه، 
ش��کراهلل خش��خویی به عن��وان پنج حاجی کش��ته 
ش��ده از اس��تان اصفهان در حوادث رم��ی جمرات 
نامبرد. وی اظه��ار کرد: همچنین س��ه نفر از حجاج 
اس��تان به نام های حبیب اله چنگی��زی ) از اصفهان 
( ، علیرض��ا قانون��ی و حس��ن گلش��نی ) از فریدن ( 
 مجروح و در بیمارس��تان بس��تری هس��تند که حال 
عمومی آنها رضایتبخش اعالم ش��ده است . مدیرکل 
حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به اینکه 19 نفر 
حجاج اصفهان نیز در لیس��ت مفقودی��ن حادثه منا 
قرار دارند، اظهارکرد: اسامی این افراد بر روی سایت 
سازمان حج و زیارت قرار گرفته و تا مشخص نشدن 
وضعیت قطع��ی آنها، هر لحظه امکان تغییر اس��امی 
وجود دارد.وی با عرض تسلیت به خانواده های کشته 
ش��دگان حوادث حج، تدبیر بد دولت عربس��تان در 
عدم برنامه ری��زی برای این مراس��م را محکوم کرد.

امسال 38 کاروان ش��امل پنج هزار و 47 نفر زائر که 
55 درصد آنها خانم هستند از اس��تان اصفهان برای 

انجام مناس��ک حج به مکه مکره اعزام ش��دند.

آيت اهلل مظاهری: 
مسووليت فاجعه منا بر عهده 
رژيم بی تدبير سعودی است

 آیت اهلل حسین مظاهری از مراجع عظام تقلید با صدور 
بیانیه ای در ارتباط با فاجعه منا تاکید کرد، بی ش��ک، 
مسوولیت این حوادث تلخ و فجیع بر عهدۀ رژیم بی تدبیر 

سعودی است و آنان باید پاسخ این خیانت ها را در محضر 
خداوند تعالی و رسول خدا»صلی اهلل علیه وآله وسلّم« و 

همه مسلمانان بدهند.
 وی در ای��ن بیانی��ه اف��زود : سلس��له ح��وادث تل��خ و

 تاس��ف ب��ار در مراس��م ح��ج امس��ال ک��ه منج��ر به 
جان باختن جم��ِع کثی��ری از زائران بی��ت اهلل الحرام 
گردیده اس��ت و ب��ه ویژه حادث��ۀ اس��فناك و مصیبت 
ب��ار در س��رزمین مقدس من��ا، ب��ار دیگر به روش��نی 
نش��ان داد که خان��دان بی کفای��ت آل س��عود لیاقت 

 ادارۀ حرمین ش��ریفین و برگ��زاری ح��ج ابراهیمی را
ندارد.آی��ت اهلل مظاهری تصریح کرد: چگونه اس��ت که 
ظرفیت های عظیم و بی شمار مادی عربستان باید صرف 
به خاك و خون کش��یدن مس��لمانان بی پناه و مظلوم 
یمن و بحرین و س��وریه و عراق گردد و سیاس��ت های 
خصمانۀ آمریکا و اس��تکبار جهانی و دش��منان اسالم با 
تقویت و تجهیز تکفیری های داعشی و سلفِی خون ریز 
تأمین شود و به جای آن مراسم عظیم کنگره حج که به 
همه جهان اسالم و مسلمانان عالم تعلق دارد در فضایی 

ناامن و پر حادثه برگزار شده و در روز عید سعید قربان، 
 ظیوف الرحمن، قربانی بی کفایتِی وهابیون آل س��عود 
شود؟وی خاطر نش��ان کرد، اینجانب بار عرض تسلیت 
و تعزیت به همۀ خاندان ع��زادار و مصیبت دیده از این 
فاجعه بزرگ، و نیز با عرض تس��لیت به محضر حضرت 
بقیۀاهلل األعظم»ارواحنافداه« ک��ه امیر الحاج و صاحب 
عزا و مصیبت است، از خداوند سبحان، غفران بی پایان 
 و رضوان خاصه ب��رای جان باختگان ای��ن حادثه  تلخ و

 اندوه بار و صبر و اجر و س��عادت برای بازماندگان آنان و 

شفا و سالمت و اس��تقامت برای مجروحان مسالت می 
کنم. در فاجعه روز گذش��ته در منا ح��دود دوهزار زائر 

کشته و همین تعداد نیز زخمی شدند.
در این فاجعه 131 زایر ایرانی نیز کشته و 85 نفر زخمی 
شدند و 365 نفر نیز مفقود هستند.فاجعه در منا موجی 
از انتقاد نسبت به س��و مدیریت مقام های سعودی را در 
پی داشته است .حضرت آیت اهلل خامنه ای مقام معظم 
رهبری به دنبال این فاجعه سه روز عزای عمومی اعالم 

کردند.

سخنگوی کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اسالمی گفت: بعید نیست که برخی دست های پشت پرده 
در این رژیم برای نشان دادن بی کفایتی پادشاه عربستان 

هزاران هزار زائر بیت اهلل الحرام را قربانی کرده باشند.
محمدعلی اس��فنانی، با اعتقاد به اینکه در حادثه خونین 

منا ش��بهات فراوانی وجود دارد، 
اظهار کرد: باوج��ود تالش های 
مکرر مقامات سعودی در کتمان 
حقایق و فرافکن��ی واقعیات اما 
هم زمان��ی س��قوط جرثقی��ل 
در مس��جد مک��ه ب��ا حادثه 11 
س��پتامبر از یک س��و و حادث��ه 
خونبار منا از سوی دیگر نه تنها 
نشان دهنده بی تدبیری، ناتوانی 
و بی لیاقت��ی رژیم آل س��عود در 
اداره ح��ج ابراهیمی اس��ت بلکه 
ش��ائبه وجود دس��ت های پشت 
 پرده در وقوع ای��ن حادثه را نیز 

تقویتمی کند.
نح��وه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
 عجی��ب به س��لطنت رس��یدن

 س��لمان بن عبدالعزی��ز افزود: 
ابهامات بس��یار زیادی پیرامون 
چگونگی به س��لطنت رس��یدن 
ای��ن پادش��اه س��عودی وج��ود 
 دارد؛ به طوری که پ��س از مرگ 
پادش��اه  عبدالعزی��ز  مل��ک 

س��ابق عربس��تان س��عودی درزمان��ی ک��ه هم��گان 
تص��ور ایج��اد اخت��الف در خان��واده س��عودی ب��ر 
 سررس��یدن ب��ه س��لطنت را داش��تند ، ام��ا نزدی��کان 
س��لمان بن عبدالعزیز با به تعویق انداخت��ن زمان اعالم 
مرگ پادشاه سابق تمام اختالف ها را سرکوب و زمینه به 

سلطنت رسیدن خود را فراهم کرد.
سخنگوی کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اس��المی با اعتقاد به نفوذ رأی آمریکایی ه��ا در انتخاب 
پادشاه عربستان گفت: نحوه به سلطنت رسیدن پادشاه 
سعودی زمینه ایجاد اختالفات پنهان در خاندان آل سعود 

را ایجاد کرده و بعید نیست که برخی دست های پشت پرده 
در این رژیم برای نشان دادن بی کفایتی پادشاه عربستان 
 هزاران هزار زائر بی��ت اهلل الحرام را قربانی کرده باش��ند

 این در حالی است که رژیم آل سعود در سال های گذشته 
بارها بی توجهی خود نسبت به جان مردم بی دفاع منطقه 

و حتی مس��لمانان جهان در مناس��ک حج را ب��ه اثبات 
رسانده اند.

اسفنانی در پاسخ به این س��وال که فاجعه منا تا چه حد 
مقدمات تغییر رژیم آل سعود در آینده را فراهم می کند، 
تصریح کرد: دولت عربس��تان مس��وول مس��تقیم حفظ 
جان هم��ه زائ��ران بیت اهلل 
الحرام اس��ت و اگر دولت ها 
مس��لمان  ملت ه��ای  و 
پس ازاین حادث��ه خونبار از 
همه ق��درت و ت��وان خود و 
سازمان های وابسته ازجمله 
س��ازمان کنفرانس اسالمی 
اس��تفاده کرده و با تشکیل 
ی��ک جلس��ه اضط��راری 
اق��دام غیرمس��ووالنه رژیم 
آل س��عود در قب��ال حفظ 
جان زائ��ران خانه خ��دا را 
محکوم کنن��د می توانند در 
 تغیی��ر س��اختار حاکمیت 
 آل سعود در آینده تأثیرگذار

 باشند.
وی با تأکید بر لزوم تشکیل 
حقیقت ی��اب  کمیت��ه 
ش��دن  روش��ن  ب��رای 
زوایای این حادث��ه خونبار 
گف��ت: ب��ه نظر می رس��د 
ازاین پ��س اداره مناس��ک 
ح��ج بای��د ب��ه هیات��ی متش��کل از مدی��ران توانمند 
 مس��لمان از هم��ه کش��ورهای جه��ان واگذار ش��ود ،

این هیات باید به صورت مستقیم بر روند برگزاری مراسم 
س��االنه حج نظارت کرده و از بروز حوادث ناگواری مانند 

فاجعه منا جلوگیری کنند.

اسفنانی:
دست های پشت پرده در وقوع حادثه منا



هشدار 
افسر فیفا 

به ورزشکاران ایرانی

کاری که 
پول نفت و گاز 

با فوتبال می کند

مدیر مرکزپزش��کی م��ورد تایید فیفا )ایفمارک( اعالم ک��رد: اگر دوپینگ 
به ش��کل سیس��تماتیک و گروهی صورت بگیرد می توان��د مجازات هایی 
 مانند کس��ر امتیاز ، س��قوط تیم به دس��ته های پایین تر و محرومیت های 
م��ادام العم��ر را ب��رای خاطی��ان ب��ه همراه داش��ته باش��د. دکت��ر زهره 
هراتی��ان اعالم ک��رد: بازیکن��ان و مربیان فوتب��ال موظفن��د از مصادیق 
 تخل��ف دوپین��گ آگاه باش��ند ؛چرا ک��ه در صورت تخلف، هی��چ بهانه ای

 پذیرفته نمی شود.افسر کنترل دوپینگ فیفا ادامه داد: متاسفانه خبرهای 
 رسیده حاکی از آن هست که هنوز آگاهی الزم بین مربیان و بازیکنان درباره 
مواد ممنوعه و دوپینگ کامل نشده و همچنان نگرانی از دوپینگ نا آگاهانه 
وجود دارد. تصور بسیاری از بازیکنان این است که حتما باید داروی خاصی 
در سرم ریخته شود تا دوپینگ محسوب شود در حالی که سرم زدن بدون 
حضور ماده ممنوعه، خود از روش های ممنوعه محس��وب می شود.مواردی 
که توجیهی برای سرم زدن وجود دارد بسیار محدود و تحت شرایط خاصی 

و البته با اطالع ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( است.

 در نشس��ت اخی��ر مجم��ع فیف��ا، ق��رار بر این ش��د تا ج��ام جهانی
 2022 قطر در پاییز برگزار شود.

ب��ا وجود اعتراضات فراوان اهالی فوتبال ب��ه برگزاری جام جهانی در 
قطر، فیفا کار خود را تمام کرد و اعالم کرد این جام جهانی حدفاصل 

روزهای 30 آبان تا 27 آذر سال 1401 برگزار خواهد شد. 
 18 دس��امبر روز پایان��ی ای��ن مس��ابقات، روز ملی قطر اس��ت. این 
اولین بار اس��ت که یک میزبان برای برگ��زاری یک تورنمنت در این 
سطح، تا این حد شرایط خود را  به شرکت کنندگان تحمیل می کند. 
صحبت از فساد در فیفا یک موضوع تکراری است؛ اما به شکلی کامال 
اتفاقی، در روزی که این برنامه برای جام جهانی اعالم شد دادستانی 
س��وییس به صورت رسمی برای سپ بالتر تش��کیل پرونده داد. این 
پرونده در مورد دو میلیون یورویی است که او به صورت غیرقانونی به 
میش��ل پالتینی داده است. همچنین موضوع حق پخش جام جهانی 

2010 هم در این پرونده بررسی خواهد شد.

 تی��م فوتبال اس��تقالل در هفت��ه هفتم لی��گ برتر فوتب��ال برابر
  راه آهن متوقف شد. این تساوی در شرایطی رقم خورد که حریف

 آبی پوش��ان از اواخ��ر نیمه اول 10 نفره ب��ه کارش ادامه داد؛ اما 
استقالل نتوانست به پیروزی برسد.

در ادامه مس��ابقات هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، تیم های استقالل 
و راه آهن در ورزش��گاه آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی با 
نتیجه تس��اوی 3 بر 3 خاتمه یافت. اس��تقالل نیمه اول را ضعیف 
ش��روع کرد و ت��ا دقیقه 22 از حریف��ش دو گل دریافت کرد. ابتدا 
بهادر عبدی روی پاس رو به عقب هم تیمی خود و با یک شوت از 
روی خط محوطه جریمه استقالل توانست دروازه مهدی رحمتی را 
باز کند. 10 دقیقه بعد مدافع استقالل با ارتکاب خطا روی بازیکن 
راه آه��ن داور را وادار ک��رد تا یک پنالتی برای زردپوش��ان تهرانی 
بگیرد و استر سباس��تین بازیکن خارجی راه آهن این پنالتی را به 

گل تبدیل کرد.
هرچن��د راه آه��ن بع��د از گل دوم و در دقای��ق 30 و 34 صاحب 
دو موقعیت خوب گلزنی دیگر ش��د، اما این بار نوبت اس��تقاللی ها 
ب��ود تا در دقیقه 3۶ و از روی نقطه پنالتی توس��ط امید ابراهیمی 
 ب��ه گل برس��ند. البته صحن��ه خط��ای دروازه ب��ان راه آهن روی 

سجاد شهباززاده مشکوک بود و پنالتی به نظر نمی رسید.
تالش دو تیم برای به ثمر رس��اندن گل بیش��تر تا پایان وقت های 
قانونی نیمه نخس��ت نتیجه ای نداش��ت؛ اما وقت ه��ای اضافه این 
نیم��ه جنجالی ش��د و دروازه ب��ان راه آهن با ضربه آرنج به س��ینه 
بازیکن اس��تقالل با کارت قرمز مس��تقیم از زمین اخراج شد. برای 
 همین داور یک ضربه پنالتی دیگر به س��ود اس��تقالل اعالم کرد و

 امید ابراهیمی در دقیقه ۵+4۵ برای آبی پوشان گلزنی کرد تا این 
نیمه با سه پنالتی و با نتیجه تساوی 2 بر 2 خاتمه یابد.

اعالم پنالتی به س��ود اس��تقالل و 10 نفره شدن راه آهن اعتراض 
ش��دید بازیکنان این تیم و مهدی تارتار، سرمربی جدید زردپوشان 
را در پی داش��ت. تارتار که هفته گذش��ته جایگزین فرهاد کاظمی 

شد، از روی سکوها نظاره گر عملکرد راه آهن بود.
حساس��یت و هیجان نیمه دوم چیزی از نیمه نخس��ت کم نداشت. 
 اس��تقالل ابتدا در دقیقه 4۶ با ضربه س��ر ش��هباززاده می توانست 
گل س��وم را به ثمر برساند. در دقیقه ۵1 هم یک خطای مشکوک 
روی مهاجم اس��تقالل در محوطه جریمه راه آهن رخ داد که داور 

آن را پنالتی ندانست.
اس��تقاللی ها یک گل دیگر هم زدند اما کمک داور اعالم آفس��اید 
کرد تا داور این بازی با گرفتن س��ه ضربه پنالتی و یک اخراجی و 

مردود اعالم کردن یک گل تاثیرگذارترین مرد این دیدار باشد.
ب��ا این حال راه آهن با وجود 10 نفره بودن، عقب نش��ینی نکرد و 
موفق شد در دقیقه ۵2 توسط فرشاد فرجی به گل سوم خود دست 
 یاب��د. ش��ادی گل راه آهنی ها فقط یک دقیق��ه دوام آورد چرا که

  آرش برهانی در دقیقه ۵3 با اس��تفاده از ش��لوغی محوطه جریمه 
راه آهن گل سوم تیمش را به ثمر رساند.

بع��د از ای��ن گل، دو تیم باز هم فرصت های دیگ��ری برای گلزنی 
داش��تند که نتوانستند از آن استفاده کنند. با این تساوی، استقالل 
1۶ امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند. راه آهن هم ۶ امتیازی 

شد و در رده دوازدهم قرار گرفت.

خبری که برانکو را شوکه کرد
س��رمربی کروات تیم فوتبال پرسپولیس از شنیدن شایعه برکناری 
سرمربی تراکتورسازی ش��وکه شد و ادعا کرد که دعا می کند وی 

از تراکتور اخراج نشود!
وقت��ی بازیکنان پرس��پولیس بع��د از پیروزی یک ب��ر صفر مقابل 
تراکتورس��ازی ب��ه فرودگاه تبری��ز رفتند تا به ته��ران برگردند، به 
برانکو ایوانکوویچ که به ش��دت از این پیروزی خوش��حال بود، خبر 
 دادن��د احتمال دارد تون��ی اولیویرا بابت همین باخ��ت از تراکتور 

کنار گذاشته شود.
برانکو که از ش��نیدن این شایعه ش��وکه شده بود، فرشاد احمدزاده 
بازیک��ن فصل قبل تراکتور را صدا کرد و از او پرس��ید آیا این خبر 

صحت دارد؟
گویا احمدزاده برای س��رمربی پرسپولیس توضیح داد تونی قبل از 
ب��ازی با برخی خبرنگاران تبریزی خداحافظی کرده و گفته ش��اید 
س��فر این هفته اش به پرتغال برای اس��تراحت سفری بی بازگشت 

باشد.
برانکو بعد از ش��نیدن این حرف، گفت: »دوس��ت ن��دارم تونی به 
 خاطر شکس��ت مقابل تیم من از کار برکنار شود. تراکتور هنوز در

 لی��گ برتر و جام حذفی ش��انس موفقیت دارد و خوب اس��ت اگر 
تراکتور به او فرصت بدهد!«

برانکو حتی دنبال شماره تلفن تونی بود تا تلفنی با او حرف بزند و 
دلجویی کند. برانکو چند هفته قبل هم وقتی اسکوچیچ را در اهواز 
برد، با س��رمربی فوالد که هم وطن خودش اس��ت تماس گرفت و 

برای او آرزوی موفقیت کرد!

 وزارت ورزش، ۸۰۰ میلیون تومان دیگر
 به استقالل می دهد

درحال��ی که از ابتدا عنوان ش��ده ب��ود وزارت ورزش و جوانان قرار 
است سه میلیارد تومان به استقالل کمک کند؛ اما مبلغ مورد نظر 

دو میلیارد تومان است.
دو هفت��ه قبل اعالم ش��ده ب��ود ک��ه وزارت ورزش و جوانان قصد 
دارد مبلغ س��ه میلیارد تومان به باشگاه اس��تقالل کمک کند؛ اما 
 مبلغی که هفته گذش��ته به اس��تقالل پرداخت شد یک میلیارد و 
دویس��ت میلیون تومان بود.این درحالی اس��ت که در خبرها آمده 
بود که به باشگاه پرسپولیس پنج  میلیارد تومان کمک شده است.

در این خصوص بهرام افش��ارزاده، سرپرست باشگاه استقالل اظهار 
 داش��ت: من نم��ی دان��م وزارت ورزش به پرس��پولیس چه میزان 
کمک کرده اس��ت؛ اما در ابتدای فصل باشگاه استقالل سه میلیارد 
 توم��ان از وزارت ورزش ق��رض ک��رده اس��ت و قرار هم ش��ده بود

 دو میلیارد دیگر به ما کمک شود که تاکنون یک میلیارد و دویست 
 میلی��ون توم��ان داده اند و بقیه آن را هم می دهند که می ش��ود 

دو میلیارد تومان.
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سرخابی ها 

تساوی استقالل و راه آهن در بازی پرگل

 تی��م مل��ی والیبال ای��ران بر خ��الف انتظارها ن��ه تنها در 
جام جهانی س��همیه المپیک نگرف��ت، بلکه با تنها یک پله 
صعود نسبت به دوره قبل نسبت به عملکردش در سال های 

گذشته به نوعی سقوط آزاد داشت.
تی��م ملی والیب��ال ایران در ج��ام جهان��ی 201۵ با همان 
 ترکیب رویایی س��ال های اخیر و هدایت اس��لوبودان کواچ 
ش��رکت ک��رد؛ ترکیب��ی که ب��ه ج��ز یک��ی، دو تغییر در 
مس��ابقات قهرمانی جهان و لیگ جهان��ی 2014 به ترتیب 
 عناوی��ن شش��می و چهارمی را به دس��ت آورده بود و برای 
نخس��تین بار در بازی های آس��یایی به مدال طال رس��ید.

عالقه من��دان والیب��ال در ایران و حتی س��ایر کش��ورهای 
جهان انتظار داش��تند تا نس��ل طالیی ش��یرمردان والیبال 
 ایران در جام جهانی نیز خوش به درخش��د. والیبال ایران از 
 س��ال ه��ا قب��ل در آرزوی کس��ب س��همیه المپی��ک بود. 
محمدرضا داورزنی از یک سال قبل یعنی بعد از قهرمانی در 
باز ی های آس��یایی از هدف گذاری تیم ملی والیبال ایران 
برای کس��ب مدال در المپیک 201۶ خبر داد؛ هدفی بزرگ 
که از نظر بس��یاری از کارشناسان سخت و دشوار بود.به هر 
ترتیب برای کسب سکوهای برتر المپیک ابتدا تیم ملی ایران 
 باید س��همیه حضور در این مس��ابقات را به دست می آورد. 
ب��ا هدف گ��ذاری فدراس��یون والیب��ال ایران ب��رای حضور 
مقتدرانه در المپیک تابس��تانی ریو تقریبا تمام برنامه های 
 فدراس��یون در سال 1394 به کس��ب سهمیه معطوف شد. 
والیبالیست های ایران که در یکی دو سال گذشته، موفقیت 
را ب��ا طعم ثروت و ش��هرت تجرب��ه کرده بودن��د، تقریبا از 
 برتری مطلق خود مقابل تیم های آس��یایی مطمئن بودند. 
پیروزی های قبل��ی والیبال ایران برای مجموعه این ورزش 
از بازیکن��ان گرفت��ه تا س��رمربی و مس��ووالن و کارمندان 
فدراس��یون نوع��ی اعتماد به نف��س ایجاد ک��رد؛ اعتماد به 
نفس��ی که در فض��ای تملق گویانه برخی رس��انه های زرد 
 خیل��ی زود جای��ش را ب��ه غ��رور داد.والیبال ای��ران بعد از

 موفقیت های پیاپی در س��ال 2014 دچار نوعی غرور شد. 
ش��اید والیبالیس��ت ها، مربیان و حتی مسووالن فدراسیون 
فرام��وش کردن��د که پیروزی ه��ای تیم مل��ی اتفاقی یا به 
 دلی��ل برتری نژادی ایرانی ها بر س��ایر ملل دنیا به دس��ت

 نیامده اس��ت بلکه تمرین و ممارست و اس��تفاده از دانش 
روز دنیا و تن دادن به س��خت گیری های خولیو والس��کو 
س��رمربی قبلی تیم ملی موجب رشد و ش��کوفایی والیبال 
ایران شده است.متاس��فانه بعد از بازی های آسیایی 2014 
عم��ال موجی از ب��ی برنامگی والیب��ال ایران را ف��را گرفت. 
 مس��ووالن فدراس��یون و تیم ملی والیبال ایران با استناد به 
موفقی��ت های قبلی تیم ملی به ش��نیدن توصیه و یا نقدها 
عالقه من��د نبودند و عمال هر چه در س��ال های قبل برای 
توسعه و موفقیت والیبال ایران رشته کرده بودند، در عرض 
چند ماه تا حدودی پنبه ش��د. اگر چه اسلوبودان کواچ یکی 
از چهره های ش��اخص والیبال جهان بود؛ اما ش��اید تعامل 
بیش از اندازه او با بازیکنان، مدیران تیم ملی و فدراس��یون 
 موجب شد تا عمال روندی معکوس خولیو والسکو در ایران

 داش��ته باشد. والس��کو دروازه های جهانی را به روی ایران 
گش��ود؛ اما کواچ با تعامل بیش از اندازه با مجموعه 

والیبال ایران مسیر دیگری در پیش گرفت.

لیگ ضعیف والیبال در سال 1393
بع��د از بازی های آس��یایی 2014 دیگر تی��م ملی والیبال 
 ایران هیچ برنامه ای تا پایان س��ال نداش��ت. مطابق معمول 
 مه��م تری��ن برنامه والیب��ال ایران ب��ه برگزاری مس��ابقات

 لی��گ برت��ر معط��وف می ش��د؛ اما گوی��ا در فدراس��یون 
 والیب��ال اراده ای برای برگزاری منظم مس��ابقات لیگ مثل 
س��ال های قبل وجود نداش��ت. مس��ابقات لیگ برتر سال 
1393 بع��د از س��ال ه��ا در دو گ��روه و با کاه��ش تعداد 
بازی های باش��گاه ه��ا در هر هفته برگزار ش��د؛ موضوعی 
که بازیکنان والیبال از آن اس��تقبال م��ی کردند زیرا کمتر 
فشار روی آنها بود؛ اما عمال موجب قهر برخی از اسپانسرها 
و باش��گاه ها ش��د و در نهایت به ضرر تی��م ملی ایران تمام 
ش��د.عمال بازیکنان ش��اخص تیم ملی والیبال ایران به طور 
میانگین کمتر از 10 مس��ابقه در طول پن��ج ماه لیگ برتر 
انجام دادند. هر یک از آن ها با میانگین قراردادهایی حدود 
 چند ص��د میلیون و یا حت��ی یک میلیارد توم��ان با انجام 
چند مسابقه نه چندان سخت س��ال 1393 را تمام کردند. 
نیمکت نش��ینی چهره های شاخص والیبال ایران نخستین 
ضربه را به تیم ملی زد زیرا وقتی یک والیبالیست در عرض 
پنج ماه تنها چهار مس��ابقه رسمی می دهد، قطعا از شرایط 

ایده آل دور خواهد شد.
استارت دیر تیم ملی والیبال ایران

 در زم��ان هدایت تیم ملی توس��ط خولیو والس��کو، اردوی
 تیم ملی والیبال ایران از اواس��ط اس��فندماه آغاز می ش��د 
 ت��ا بازیکنان تیم مل��ی برای مس��ابقه دادن در اوایل خرداد 
 س��ال بعد آماده ش��وند. عمال سه ماه تمرین منظم پیگیری 
 می ش��د اما با آمدن کواچ س��خت گیری ه��ا در این زمینه 
کمتر ش��د. اردوی تیم ملی امسال عمال از اواخر اردیبهشت 
آغاز شد، آن هم در شرایطی که چند تن از بازیکنان شاخص 
باز هم دیرتر از بقیه به تمرینات ملحق ش��دند. یعنی عمال 
 ط��ول تمرینات خوب تی��م ملی برای آمادگی ش��رکت در

 لیگ جهانی به کمتر از یک سوم کاهش یافت.
بازی های تدارکاتی ضعیف

در زمانی که والس��کو، س��رمربی تیم ملی ایران بود با توجه 
ب��ه اعتبار بین المللی که داش��ت، ده ها مس��ابقه تدارکاتی 
 و دوس��تانه برای ای��ران در نظر می گرفت . ب��ه طور مثال 
تیم ملی ایران در س��ال، چهار مس��ابقه تدارکاتی با روسیه 
داشت و بارها با تیم های مطرحی نظیر صربستان، بلغارستان 
و ایتالیا مسابقه تدارکاتی می گذاشت. اما امسال برنامه های 
تدارکاتی تیم ملی بسیار محدود شد. عالوه بر کاهش تعداد 
بازی های تدارکاتی کیفیت مسابقه های دوستانه ایران نیز 
کاه��ش پیدا کرد.تیم ملی والیبال ایران دو هفته بعد از آغاز 
اردوه��ای تدارکاتی در تهران چند مس��ابقه با تیم هایی نه 
چندان قدرتمند نظیر فنالند و جهموری چک برگزار کرد و 

به استقبال لیگ جهانی رفت.
زنگ خطری که در لیگ جهانی به صدا در آمد

تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی 201۵ عملکرد خوبی 
نداش��ت. والیبالیست های ایران در بازی های خارج از خانه 
برابر لهس��تان و آمری��کا حرفی برای گفتن نداش��تند. تنها 
توفیق تیم ملی والیبال ایران برابر روسیه بحران زده بود که 
تقریب��ا در آن مقطع به همه حریفانش می باخت. تیم ملی 
والیبال ایران دوبار در تهران آمریکا را شکست داد. متاسفانه 

ظرفی��ت حدود چن��د هزار نفر  از  بی��ش 
نف��ری مشخص در سالن  ه��زار   12
و ب��ه س��الن رفتند 
برخ��الف مقررات 

 مس��ابقات داخلی و با تش��ویق مس��ووالن برگزاری با ایجاد
 س��ر و صدا آن قدر ب��رای بازیکنان حریف مش��کل ایجاد 
کردند، که آمریکایی ها خیلی راحت تسلیم شدند.در همان 
زمان یکی از مسووالن والیبال آمریکا طی مصاحبه ای گفت 
که پیروزی با کمک سر و صدای تماشاگران و سخت کردن 
ش��رایط بازی برای تیم های مهمان هم شیوه ای برای برد 
اس��ت اما در ج��ام جهانی و المپیک که تماش��اگران ایرانی 
نیس��تند، تیم ایران چگونه می خواهد آمریکا یا لهستان را 
شکست دهد؟متاسفانه در حالی که در همان مقطع بسیاری 
 از کارشناس��ان والیب��ال ایران ب��ه نمایش والیبالیس��ت ها 
خ��رده م��ی گرفتن��د و ضعف های ب��ازی تیم ای��ران را بر 
می ش��مردند، برخی مس��ووالن فدراس��یون والیبال ایران و 
تیم ملی بی توجه به نقد ها پیروزی های کس��ب ش��ده در 
ب��ازی های خانگی را نتیجه ای مطل��وب و عاری از هر نوع 
نقد قلمداد می کردند. به همین دلیل هیچ کارگروهی برای 

بررسی عملکرد تیم ملی بعد از لیگ جهانی تشکیل نشد.
تعطیلی ه�ای طوالن�ی و تن دادن فدراس�یون

 به خواست بازیکنان
طب��ق برنامه قبلی قرار بود که تیم ملی والیبال ایران بعد از 
لیگ جهانی در مس��ابقات قهرمانی آسیا شرکت کند؛ اما در 
اواسط مس��ابقات لیگ جهانی بهانه های برخی از بازیکنان 
ش��اخص تیم ملی ش��روع ش��د که عنوان می کردند برای 
ش��رکت در یک تورنمنت دیگر خسته هستند؛ خواسته ای 
که فدراس��یون به آن تن داد. همین موضوع موجب شد در 
فاصله یک ماه مانده تا مس��ابقات قهرمانی آس��یا در تهران 
به جای تیم اصلی، تیم ملی ب ایران در مس��ابقات شرکت 
کند. بازیکنان تیم ملی اصلی هم بعد از 17 روز اس��تراحت 
 به تمرین در س��الن های دیگر مش��غول شدند. این تصمیم

 دو آس��یب به والیبال ای��ران زد. اول اینکه یک قهرمانی در 
آس��یا را از ایران گرف��ت. دوم اینکه بازیکنان تیم ملی را که 
قبال هم از شرایط آرمانی دور بودند، باز هم از شرایط مسابقه 

دورتر کرد.
وی�روس ش�یوع  و  واگن�ر  ج�ام  در  ناکام�ی 

 بازیکن ساالری در والیبال ایران
تیم ملی والیبال ایران س��رانجام بعد از مدت ها اس��تراحت 
برای آمادگی حضور در جام جهانی در مس��ابقات معتبر؛ اما 
دوستانه جام واگنر شرکت کرد. والیبالیست های ایران در این 
مس��ابقات سه باخت پیاپی مقابل فرانسه، لهستان و ژاپن را 
تجربه کردند. آن ها در مقابل واگذاری 9 ست تنها یک ست 
بردند. عملکرد ضعیف ملی پوش��ان ایران در این مس��ابقات 
 موجب س��رازیر شدن انتقادها ش��د؛ اما متاسفانه بازیکنان

 تیم ملی به جای بهره بردن از نقد ها با چراغ سبز فدراسیون 
به شدت علیه انتقادها موضع گرفتند به طوری که کاپیتان 
تیم مل��ی والیبال ایران بعد از این مس��ابقات و عذرخواهی 
 از مردم لهس��تان به ج��ای ملت ایران، برخ��ی منتقدان را 
 عقده ای خواند و س��ایت فدراس��یون نیز ای��ن مصاحبه را 
منتش��ر کرد.حمایت های نا به جای مس��ووالن تیم ملی و 
مس��ووالن فدراس��یون از چند تن از بازیکن��ان تیم ملی نه 
تنه��ا موجب رفتار بد آنها در برخورد با منتقدان می ش��د، 
 بلکه عم��ال از اعتبار س��رمربی نیز می کاس��ت. در جریان 
 مسابقه های تیم ملی دوربین های تلویزیونی تصویری را به نمایش 
می کش��یدند که س��عید معروف خواس��تار تعویض س��ایر 

بازیکنان در زمین می شد. 

یا 

اینک��ه کاپیتان تی��م ملی از زمی��ن خارج می ش��د و بعد 
س��رمربی مجب��ور به گرفتن وقت اس��تراحت می گش��ت.
 خبره��ای ضد و نقی��ص از درگی��ری و دع��وا در اردوهای
  تی��م ملی اگرچه هم��واره به صورت غیر رس��می تکذیب
  م��ی ش��د اما ترکش هایی چ��ون جدایی فره��اد ظریف و

 آرمی��ن تش��کری و رضا ق��را از تیم ملی را در پی داش��ت؛ 
مش��کالتی که مس��ووالن تیم ملی به جای جراحی همواره 

برآن سرپوش گذاشتند.
در  ای��ران  والیب��ال  مل��ی   تی��م 
سال های گذشته پیروزی های زیادی کسب کرد. بازیکنان 
 تیم ملی با کسب موفقیت هایی که توسط رسانه ها به تصویر 
 کش��یده ش��د، گاهی قرارداد های باشگاهی خود را تا سقف 
10 براب��ر ظ��رف ش��ش، هف��ت س��ال افزای��ش دادن��د. 
 مش��هور و محبوب ش��دند. اما متاس��فانه ادبیات غلطی در 
 تیم ملی والیبال ایران حکم فرما ش��د، ادبیاتی که متاسفانه 
 جری��ان های رس��انه ای وابس��ته به فدراس��یون هم به آن 
دام��ن می زدند؛ ای��ن که بازیکنان تیم مل��ی والیبال ایران 
بع��د از هر ب��رد انتظار پاداش و پیروزی داش��تند و معیار و 
ارزش کار خ��ود را با دریافت پاداش ریالی می س��نجیدند.

بازیکنان��ی که هر س��ال قراردادهای میلی��اردی می گیرند 
متاسفانه بارها و بارها در مصاحبه های خود از عدم پرداخت 
 پ��اداش ها و محقق نش��دن وع��ده های پ��اداش ها گالیه 
م��ی کردند. همین موضوع موجب ش��د تا هم��واره موجی 
 از حاش��یه کن��ار تمرین��ات و بازی ه��ای تیم مل��ی ایران 

شکل بگیرد. 
ف�رار رو ب�ه جلوی فدراس�یون والیب�ال و عدم 

پذیرش اشتباه
بع��د از ناکامی تیم ملی از صعود به مرحله نهایی در جریان 
لی��گ جهانی 201۵ داورزنی از هدف گذاری برای موفقیت 
 در جام جهان��ی خبر داد. اصال به دلیل همین اس��تراتژی،
  تی��م ملی اصلی ای��ران در قهرمانی آس��یا ش��رکت نکرد.

 تیم ملی والیبال ایران یکی از کاندیداهای کس��ب سهمیه 
المپیک در جام جهانی بود.

 اما رییس فدراس��یون والیبال ای��ران که می دید تیم ایران 
آمادگی الزم را برای حضور در جام جهانی ندارد، یک هفته 
قبل از اعزام تیم به این مس��ابقات گفت که قرار گرفتن در 

جمع چهار تیم برتر خوب است. 
او کمی بعد از اولین باخت ایران در جام جهانی باز هم طی 
مصاحبه ای گفت حضور در جمع ش��ش تی��م برتر نتیجه 
قابل قبولی اس��ت. چند روز بعد ه��م در مصاحبه با یکی از 
 روزنامه ها عنوان کرد که گرفتن نتیجه ای بهتر از دوره قبل

) نهمی در سال 2011( قابل قبول است.
 اگر چه در ورزش برد و باخت برای تمامی تیم ها اس��ت و 
ش��رکت در یک تورنمنت عیار یک تیم ورزشی را مشخص 
نمی کند اما ادبیات مسووالن فدراسیون والیبال در نوع خود 

قابل تامل است.
شاید بهتر است بعد از ناکامی تیم ملی در مسابقات با قبول 

مسوولیت، از مردم ایران عذرخواهی شود. 

زنگ خطر والیبال ایران
 از کی به صدا درآمد؟



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره1689 |  یکشنبه5 مهر 1394 |13 ذی الحجه 1436 14

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

6/249 برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود 
و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی میش��ود و درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک  
شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند وگواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره های فرعی از یک اصلی ابنیه

1. رای ش��ماره 4770 – 94/4/24 – ابوالفضل طالبیان فرزند غالمرضا به شناس��نامه شماره 24514 اصفهان 
و شماره ملی 1292162491 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ قس��متی از یک باب خانه مفروزی از پالک 324 و 
325 به مساحت ششدانگ 188/70 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 5940 جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
2. رای شماره 4771 – 94/4/24 – راضیه آقاسی شهرضا فرزند احمد به شناسنامه و شماره ملی 1190062690 
شهرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 324 و 325 به مساحت ششدانگ 

188/70 مترمربع که به انضمام ششدانگ 5940 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است. 
3. رای شماره 2599 – 94/3/27 – حسینعلی طاوسی فرزند حسن به شناسنامه شماره 12619 شهرضا و شماره 
ملی 1198406127 شش حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه پالک 743 به مساحت ششدانگ 277 

مترمربع.انتقال عادی ازطرف قاسم طاوسی.
4. رای ش��ماره 2086 – 94/3/4 – ولی اله عمرانپور فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 138 شهرضا و شماره 

ملی 1198879548 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1985 به مساحت 300/50 مترمربع.
5. رای شماره 1671 – 94/2/22 – محمدعلی نازی فرزند حسن به شناسنامه شماره 115 شهرضا و شماره ملی 
1198879319 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با س��اختمان تحتانی و فوقانی مفروزی از پالک 

2068 به مساحت ششدانگ 70/40 مترمربع.
6. رای شماره 1672 – 94/2/22 – امیرحسین رضائی فرزند احمد به شناسنامه شماره 237 شهرضا و شماره ملی 
1199211079 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با ساختمان تحتانی و فوقانی مفروزی از پالک 2068 

به مساحت ششدانگ 70/40 مترمربع.
7. رای شماره 4718 – 94/4/24 – محمود رفعت فرزند محمدجعفر به شناسنامه شماره 577 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملی 1199394963ششدانگ یک باب مغازه پالک 2124 باقیمانده به مساحت 56/30 مترمربع.ششدانگ 

درازاءانتقال عادی ازطرف محمدجعفررفعت.
8. رای شماره 3016 – 94/4/7 – آیت اله مرادزاده فرزند غالمرضا به شناس��نامه شماره 245 حوزه 1 شهری 
شهرضا و شماره ملی 1199247529 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3003/3 به مساحت 157/03 

مترمربع.
9. رای شماره 2505 – 94/3/20 – پری آقاسی شهرضائی فرزند اکبر به شناسنامه شماره 15 شهرضا و شماره 

ملی 1199020370 ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 3012 به مساحت 108/60 مترمربع.
10. رای ش��ماره 5301 – 94/5/14 – عبدالکریم جلی فرزند حسن به شناسنامه ش��ماره 1422 حوزه 3 آبادان  

و شماره ملی 1818308975 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 4065 به مساحت 106 مترمربع.
11. رای شماره 2681 – 94/3/30 – سیدمحمدعلی شریفی فرزند مسیح اله به شناسنامه شماره 1123 شهرضا 
و شماره ملی 1198967889 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 4237 به مساحت 

ششدانگ 350/47 مترمربع.
12. رای شماره 2683 – 94/3/30 – زهره نعیم فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 38 حوزه 6 شهرضا و شماره 
ملی 1199341517 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 4237 به مساحت ششدانگ 

350/47 مترمربع.
13. رای شماره 2679 – 94/3/30 – مس��عود محمدی رهیزی فرزند خیراله به شناس��نامه شماره 446 حوزه 
1 مرکزی سمیرم و شماره ملی 1209314185 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5422 به مساحت 

96/30 مترمربع.
شماره های فرعی از 2 - اصلی فضل آباد

14. رای شماره 2108 – 94/3/4 – مهدی س��نجری فرزند عزیزاله به شناسنامه شماره 1058 قمشه و شماره 
ملی 1199318825 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 87 به مساحت ششدانگ 

228/25 مترمربع.
15. رای ش��ماره 2109 – 94/3/4 – میترا برهانی فرزند حبیب اله به شناسنامه ش��ماره 1318 حوزه 1 شهری 
قمشه و شماره ملی 1199848131 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 87 به مساحت 

ششدانگ 228/25 مترمربع.
16. رای شماره 2496 – 94/3/20 – محمد بیغم فرزند حسین به شناسنامه شماره 1369 شهرضا و شماره ملی 

1199321941 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 88 و 89 به مساحت 240/60 مترمربع.
17. رای شماره 2753 – 94/3/31 – س��یداصغر طبائیان فرزند سیدحسین به شناسنامه شماره 707 شهرضا و 

شماره ملی 1199140953 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 173 به مساحت 158 مترمربع.
18. رای شماره 2299 – 94/3/10 – قاسم سروری فرزند بهرام به شناسنامه شماره 1103 شهرضا و شماره ملی 
1199236764 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 276 باقیمانده و 10562 

به مساحت ششدانگ 211/80 مترمربع.
19. رای شماره 2300 – 94/3/10 – نسرین سبزواری فرزند محمد به شناسنامه شماره 872 شهرضا و شماره 
ملی 1199274690 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 276 باقیمانده و 10562 

به مساحت ششدانگ 211/80 مترمربع.
20. رای شماره 4108 – 94/4/10 – ابراهیم رحمتی فرزند مرتضی به شناسنامه شماره 5624 حوزه 1 شهری 
قمشه و شماره ملی 1199891193 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 525 

به مساحت ششدانگ 203 مترمربع.
21. رای شماره 4109 – 94/4/10 – مهدیه محس��نی فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 357 قمشه و شماره 
ملی 1199248649 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 525 به مساحت 

ششدانگ 203 مترمربع.
22. رای شماره 2701 – 94/3/30 – زهرا رئیس��ی نیا فرزند اله قلی به شناسنامه شماره 2310 حوزه 3 سمیرم 
و شماره ملی 1209299259 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 754 که به 

شماره 13400 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 263 مترمربع.
23. رای ش��ماره 2702 – 94/3/30 – مقدم امیری فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 2079 سمیرم و شماره 
ملی 1209296942 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 754 که به شماره 

13400 تبدیل شده به مساحت ششدانگ 263 مترمربع.
24. رای شماره 2533 – 94/3/21 – احمد استادپور فرزند سیف اله به شناس��نامه شماره 70 شهرضا و شماره 
ملی 1199057010 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 813 به مساحت 

ششدانگ 222 مترمربع.
25. رای شماره 2534 – 94/3/21 – رقیه استادپور فرزند ولی اله به شناس��نامه شماره 334 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملی 1199384984 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 813 به مساحت 

ششدانگ 222 مترمربع.
26. رای شماره 2531 – 94/3/21 – مرتضی دهقان زاد فرزند حسین به شناسنامه شماره 296 شهرضا و شماره 
ملی 1199013757 چهار دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت 

ششدانگ 248/60 مترمربع.
27. رای شماره 2532 – 94/3/21 – عزت قرش��ی فرزند علی اصغر به شناسنامه شماره 194 شهرضا و شماره 
ملی 1199116793 دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت 

ششدانگ 248/60 مترمربع.
28. رای شماره 2535 – 94/3/21 – حسین سنجری شهرضائی فرزند رضاقلی به شناسنامه شماره 144 شهرضا 
و شماره ملی 1198879602 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به 

مساحت ششدانگ 210/85 مترمربع.
29. رای شماره 2536 – 94/3/21 – مهناز جمالی فرزند نوراله به شناسنامه شماره 622 شهرضا و شماره ملی 
1199001331 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت ششدانگ 

210/85 مترمربع.
30. رای شماره 2756 – 94/3/31 – کمال دهقانپور فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 597 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملی 1199408174 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت 

ششدانگ 174/45 مترمربع.
31. رای شماره 2757 – 94/3/31 – نرگس رحمتی فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 21526 شهرضا و شماره 
ملی 1198495138 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 به مساحت 

ششدانگ 174/45 مترمربع.
32. رای شماره 4326 – 94/4/14 – حسن سلیمی فرزند حمید به شناسنامه شماره 377 شهرضا و شماره ملی 

1199023991 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1008 به مساحت 159/37 مترمربع.
33. رای ش��ماره 2629 – 94/3/27 – فواد اس��تادپور فرزند احمد به شناسنامه و ش��ماره ملی 1275014836 
اصفهان بوالیت پدرش دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1086 به مساحت ششدانگ 
59/50 مترمربع به انضمام یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ راهرو اشتراکی به مساحت ششدانگ 

14/53 مترمربع.
34. رای ش��ماره 2630 – 94/3/27 – کمیل استادپور فرزند احمد به شناس��نامه و شماره ملی 1190162121 
شهرضا دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1086 به مساحت ششدانگ 59/50 مترمربع 
به انضمام یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ راهرو اشتراکی به مساحت ششدانگ 14/53 مترمربع.

35. رای شماره 2784 – 94/4/1 – رقیه استادپور فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 334 حوزه 3 شهرضا و شماره 
ملی 1199384984 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1086 به مساحت ششدانگ 
59/50 مترمربع که به انضمام یک دانگ مش��اع از س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ راهرو اشتراکی به مساحت 

ششدانگ 14/53 مترمربع.
36. رای ش��ماره 4111 – 94/4/10 – کیامرث رنجبر فرزند صمد به شناسنامه ش��ماره 327 شهرضا و شماره 
ملی 1198923040 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1602 به مساحت ششدانگ 

186/15 مترمربع.
37. رای شماره 4112 – 94/4/10 – جنت ظهوریان فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 869  شهرضا و شماره 
ملی 1198978023 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1602 به مساحت ششدانگ 

186/15 مترمربع.
38. رای ش��ماره 4095 – 94/4/10 – کریم ترابی زیارتگاهی فرزند غالمعلی به شناس��نامه شماره 9 حوزه 1 
مرکزی شهرضا و شماره ملی 1199612685 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1621 

به مساحت ششدانگ 216/60 مترمربع.
39. رای ش��ماره 4096 – 94/4/10 – زهره طالبیان  فرزند رمضان به شناسنامه ش��ماره 39 شهرضا و شماره 
ملی 1199266361 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1621 به مساحت ششدانگ 

216/60 مترمربع.
40. رای شماره 2516 – 94/3/21 – بهرام سلمان فرزند مرادقلی به شناسنامه شماره 80 حوزه 2 مرکزی سمیرم 
و شماره ملی 1209979411 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1719 به 

مساحت ششدانگ 131/75 مترمربع.
41. رای ش��ماره 2517 – 94/3/21 – زهره رضائی فرزند فرضعلی به شناسنامه و شماره ملی 1200081412 
حوزه 2 مرکزی سمیرم سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1719 به مساحت 

ششدانگ 131/75 مترمربع.
42. رای شماره 2676 – 94/3/30 – ابراهیم صاحبان فرزند مصطفی به شناسنامه شماره 785 شهرضا و شماره 
ملی 1199051594 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1735 که به 13736 تبدیل شده و 9649 

که به 13737 تبدیل شده به مساحت 101/80 مترمربع.
43. رای شماره 4170 – 94/4/11 – غالمرضا قاسمی فرزند ابوالحسن به شناسنامه شماره 1236شهرضاو شماره 
ملی 1199191078 ششدانگ یک باب مغازه وطبقه فوقانی مفروزی از پالک 1761 به مساحت 109/5 مترمربع.

44. رای شماره 2526 – 94/3/21 – س��یدمرتضی طبائیان فرزند سیدفضل اله به شناسنامه شماره 877 حوزه 
3 شهرضا و شماره ملی 1199410977 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 

100/46 مترمربع.
45. رای شماره 2527 – 94/3/21 – علی رحمتی فرزند حسن به شناسنامه شماره 471 شهرضا و شماره ملی 
1199169455 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 

223/63 مترمربع.
46. رای شماره 2528 – 94/3/21 – زهرا دهقان فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 517 حوزه 1 شهری قمشه 
و شماره ملی 1199840106 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 

ششدانگ 223/63 مترمربع.
47. رای شماره 4471 – 94/4/16 – ولی اله دهقان پور فرزند عباس به شناسنامه شماره 373 شهرضا و شماره 
ملی 1198831030 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 

154/28 مترمربع.
48. رای شماره 4472 – 94/4/16 – سمیه یوسفیان فرزند محمدعلی به شناسنامه شماره 18 حوزه 2 شهرضا 
و شماره ملی 1199839017 یک دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 

ششدانگ 154/28 مترمربع.
49. رای شماره 4473 – 94/4/16 – جمال دهقان پور فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 1839 قمشه و شماره 
ملی 1199304591 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت ششدانگ 

154/28 مترمربع.
50. رای شماره 4474 – 94/4/16 – افسر دهقان ش��هرضا فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 64 شهرضا و 
ش��ماره ملی 1198908505 یک دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 

ششدانگ 154/28 مترمربع.
51. رای ش��ماره4875-94/04/30- س��یده فرنگی��س موس��وی فرزندس��یدعزت ال��ه ب��ه شناس��نامه 
شماره3639حوزه1مرکزی س��میرم وش��ماره ملی1209247267سه دانگ مشاع ازشش��دانگ یکباب خانه 

مفروزی ازپالک1762به مساحت ششدانگ219/30مترمربع.
52. رای شماره4876-94/04/30- سیدغالمرضاهاشمی فرزنداسکندربه شناسنامه شماره3156حوزه1مرکزی 
سمیرم وشماره ملی1209242443سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک1762به مساحت 

ششدانگ219/30مترمربع. 
53. رای شماره 9417 – 93/10/6 – پروانه مرادیان فرزند اسفندیار به شناسنامه شماره 24 سمیرم سفلی و شماره 

ملی 5129890711 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 1762 به مساحت 160/50 مترمربع. 
54. رای شماره 1596 – 94/2/21 – محمودرضا نصیری فرزند نوراهلل به شناسنامه شماره 628 شهرضا و شماره 

ملی 1199232017 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 2697 به مساحت 116/50 مترمربع.
55. رای شماره 1324 – 94/2/13 – فضل اله خالقی فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 425 شهرضا و شماره 
ملی 1199128333 شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 2890 که به ش��ماره 14105 تبدیل شده به 

مساحت 22/20 مترمربع.
56. رای شماره 2563 – 94/3/25 – شامراد غالمی شهید فرزند حاصل به شناسنامه شماره 317 سمیرم و شماره 

ملی 1209306417 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3761 به مساحت 111 مترمربع.
57. رای شماره 1334 – 94/2/13 – س��عید ترجیهی فرزند نجف به شناسنامه ش��ماره 477 قم و شماره ملی 
0384589758 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3766 به مساحت ششدانگ 

184/25 مترمربع.
58. رای شماره 1335 – 94/2/13 – حمیده سودائی ش��هرضا فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 867 قمشه 
و شماره ملی 1199274641 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 3766 به مساحت 

ششدانگ 184/25 مترمربع.
59. رای شماره 2497 – 94/3/20 – قدرت اله نصر فرزند یوسفعلی به شناسنامه شماره 20 شهرضا و شماره ملی 

1199027537 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 3899 به مساحت 63/75 مترمربع.
60. رای ش��ماره 4205 – 94/4/13 – مهرداد خدادادی فرزند رضا به شناسنامه و شماره ملی 1190019426 

شهرضا ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 4514 به مساحت 41/85 مترمربع.
61. رای شماره 2697 – 94/3/30 – یداله سعیدی مسینه فرزند علی به شناسنامه شماره 2 حوزه 1 مرکزی قمشه 

و شماره ملی 1199672092 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 5273 به مساحت 124/80 مترمربع.
62. رای ش��ماره 2498 – 94/3/20 – طوبی بهرامی چشمه علی فرزند حس��ین به شناسنامه شماره 5 حوزه 2 
لردگان و ش��ماره ملی 6299850868 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 9984 به مساحت 

142/35 مترمربع.
شماره های فرعی از 3 - اصلی موغان

63. رای ش��ماره 7124-93/08/15– سلمان بهرامی نظرآبادی فرزند محمدحس��ن به شناسنامه شماره 403 
ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199290221 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 346 به مساحت 

151/07 مترمربع.
64. رای شماره 1150 – 94/2/28 – باختر هاشمی فرزند سیدعربعلی به شناسنامه شماره 56 حوزه 2 مرکزی 
س��میرم و ش��ماره ملی 1209574756 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 403 به مساحت 168/48 

مترمربع.
65. رای شماره 978 – 94/2/5 – حبیب اله رجائیان فرزند محمد به شناسنامه شماره 1923 شهرضا و شماره ملی 
1199305431 ششدانگ قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 404 به مساحت 14/30 مترمربع 

که به انضمام ششدانگ 3676 جمعا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است. 
66. رای ش��ماره 3034– 94/4/7 – عجب ناز خانم قندی فرزند حسن به شناس��نامه شماره 16860 شهرضا 
و ش��ماره ملی 1198448547 یک دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 491 به مساحت 

ششدانگ 208/20 مترمربع.
67. رای ش��ماره 3036– 94/4/7 – اش��رف بورهان فرزند مرحوم عباس به شناسنامه شماره 19135 شهرضا 
و ش��ماره ملی 1198471255 دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 491 به مساحت 

ششدانگ 208/20 مترمربع.
68. رای ش��ماره 3037– 94/4/7 – رفعت بورهان فرزند عباس به شناس��نامه ش��ماره 741 شهرضا و شماره 
ملی 1198939151 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 491 به مساحت ششدانگ 

208/20 مترمربع.
69. رای ش��ماره 1749 – 94/2/24 – رقیه نظری ولندانی فرزند طهمورث به شناسنامه شماره 1505 حوزه 1 
شهری شهرضا و شماره ملی 1199301248 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 977 

و 978 به مساحت ششدانگ 129/60 مترمربع.
70. رای شماره 1751 – 94/2/24 – منیژه گرامی فرزند علی به شناسنامه ش��ماره 4 حوزه مرکزی شهرضا و 
شماره ملی 1199584266 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 977 و 978 به مساحت 

ششدانگ 129/60 مترمربع.
71. رای شماره 1752 – 94/2/24 – علی اکبر نظری ولندانی فرزند طهمورث به شناسنامه شماره 685 حوزه 1 
شهری قمشه و شماره ملی 1199841791 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 977 

و 978 به مساحت ششدانگ 129/60 مترمربع.
72. رای ش��ماره 2323 – 94/3/11 – الهه رحمتی فرزند اکبر به شناس��نامه ش��ماره 1130 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملی 1199400491 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1014 به مساحت 

ششدانگ 259 مترمربع.
73. رای شماره 2324 – 94/3/11 – اکبر رحمتی فرزند محمد به شناسنامه شماره 362 شهرضا و شماره ملی 
1198855061 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1014 به مساحت ششدانگ 

259 مترمربع.
74. رای شماره 2325 – 94/3/11 – ایران نصیرپور فرزند غفار به شناسنامه شماره 950 شهرضا و شماره ملی 
1198896353 یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1014 به مساحت ششدانگ 

259 مترمربع.
75. رای شماره 2634 – 94/3/27 – رحمت اله کش��وری فرزند رمضانعلی به شناسنامه شماره 1055 شهرضا 

و شماره ملی 1198930322 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1027 به مساحت 19/54 مترمربع.
76. رای شماره 2635 – 94/3/27 – رحمت اله کش��وری فرزند رمضانعلی به شناسنامه شماره 1055 شهرضا 

و شماره ملی 1198930322 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1027 به مساحت 23/49 مترمربع.
77. رای شماره 2668 – 94/3/30 – علیرضا ملکیان ش��هرضائی فرزند عبدالحمید به شناسنامه شماره 605 
شهرضا و ش��ماره ملی 1199170798 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1174 به 

مساحت ششدانگ 173/50 مترمربع.
78. رای شماره 2669 – 94/3/30 – بتول صفدریان فرزند عبدالرضا به شناسنامه شماره 628 حوزه 1 شهری 
قمشه و ش��ماره ملی 1199841226 چهار دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1174 به 

مساحت ششدانگ 173/50 مترمربع.
79. رای شماره 2762 – 94/3/31 – حس��ین محمدیان فرزند فرامرز به شناسنامه شماره 46 حوزه 2 شهرضا 

و شماره ملی 1199798258 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1269 به مساحت 117/60 مترمربع.
80. رای شماره 2499 – 94/3/20 – نفیسه مندکیان فرزند اکبر به شناس��نامه شماره 4753 شهرضا و شماره 
ملی 1199882488 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1272 به مساحت ششدانگ 

101/92 مترمربع.
81. رای شماره 2500 – 94/3/20 – محمد اس��المی فرزند منصور به شناسنامه شماره 722 شهرضا و شماره 
ملی 1199252298 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1272 به مساحت ششدانگ 

101/92 مترمربع.
82. رای شماره 2990 – 94/4/7 – عباسعلی اسکندری شهرضا فرزند پرویز به شناسنامه شماره 427 شهرضا 
و شماره ملی 1199138150 ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1425 که قبال 1014/1 بوده 

است به مساحت 161/46مترمربع.
83. رای شماره 13004 – 93/12/27 – محسن عموحیدری فرزند عبدالمحمد به شناسنامه شماره 140 حوزه 3 
شهرضا و شماره ملی 1199412899 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 2054 

به مساحت ششدانگ 108/63 مترمربع.
84. رای شماره 13005 – 93/12/27 – پروانه عموحیدری شهرضا فرزند محمدحسن به شناسنامه شماره 1859 
اصفهان و شماره ملی 1288187981 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 2054 

به مساحت ششدانگ 108/63 مترمربع.
85. رای شماره 12718 – 93/12/20 – محمدعلی باغستانی فرزند مصطفی به شناسنامه شماره 689 شهرضا 
و شماره ملی 1199200549 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 4270 به مساحت 

ششدانگ 120/58 مترمربع.
86. رای ش��ماره 12719 – 93/12/20 – فرزانه حیدرپور فرزند مسیح اله به شناس��نامه شماره 5305 حوزه 1 
شهری قمشه و شماره ملی 1199888001 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 4270 

به مساحت ششدانگ 120/58 مترمربع.
شماره های فرعی از 4 - اصلی برزوک آباد 

87. رای شماره 3039 – 94/4/7 – فاطمه قرقانی پور فرزند سیف اله به شناسنامه شماره 1173 حوزه 1 مرکزی 
مرودشت و شماره ملی 2430928809 دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

مفروزی از پالک 833 به مساحت ششدانگ 184/30 مترمربع.
88. رای ش��ماره 3040 – 94/4/7 – محمد قره خانی فرزند مخصوص به شناسنامه شماره 305 حوزه قشقائی 
شیراز و شماره ملی 2294068815 چهار دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 

مفروزی از پالک 833 به مساحت ششدانگ 184/30 مترمربع.
شماره فرعی از 21 - اصلی رشکنه 

89. رای شماره 3035 – 94/4/7 – عبدالرسول کاظمزاد فرزند رضا به شناسنامه شماره 7419 حوزه 1 شهری 
شهرضا و شماره ملی 1199909149 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 37 به مساحت 143/50 مترمربع.

90. رای شماره 2560 – 94/3/25 – مهدی طاهری فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 976 شهرضا و شماره 
ملی 1199254835 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 91 که به انضمام قسمتی از کوچه متروکه 

جمعاً تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است به مساحت 107/30 مترمربع.
91. رای ش��ماره 4268 – 94/4/13 – مریم تیموریان ش��هرضا فرزند عباس��علی به شناس��نامه و شماره ملی 

1190124211 شهرضا ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 340 به مساحت 123 مترمربع.
92. رای شماره 4260 – 94/4/13 – اشرف صالحپور فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 354 شهرضا و شماره 

ملی 1198846429 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 461 به مساحت 25/59 مترمربع.
93. رای ش��ماره 2550 – 94/3/23 – امراله صادق پور فرزند ناصر به شناسنامه ش��ماره 15 حوزه 1 روستائی 

شهرضا و شماره ملی 1199611972 ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 475 به مساحت 53/50 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 

476 جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 476 به مساحت 135 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 475 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
94. رای شماره 2568 – 94/3/25 – غالمعلی موالئیان فرزند حسین به شناسنامه شماره 572 شهرضا و شماره 

ملی 1199106690 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 671 به مساحت 105/31 مترمربع.
شماره های فرعی از 23  - اصلی سود آباد

95. رای شماره 850 – 94/2/3 – آیت اله جاوری ش��هرضا فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 65 شهرضا و 
شماره ملی 1199153648 چهار دانگ مشاع از ششدانگ:

الف: قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67/2 به مساحت 67/10 متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 67/3 جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه را داده است.

ب: قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67/3 به مساحت 82/20 متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 67/2 جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه را داده است.

96. رای شماره 852 – 94/2/3 – مهدیه شبانپور فرزند حیدرعلی به شناسنامه شماره 282 قمشه و شماره ملی 
1199311065 دو دانگ مشاع از ششدانگ:

لف: قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67/2 به مساحت 67/10 متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 67/3 جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه را داده است.

ب: قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 67/3 به مساحت 82/20 متر مربع که به انضمام قسمتی 
از پالک 67/2 جمعا تشکیل یک باب خانه دوطبقه را داده است.

97. رای شماره 1856 – 94/2/28 – عبدالرضا براتی فرزند محمد به شناسنامه شماره 19048 شهرضا و شماره 
ملی 1198470380 چهار دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 112 به مساحت 

ششدانگ 242/95 مترمربع.
98. رای ش��ماره 1857 – 94/2/28 – فروغ بهرامی فرزند مسیح اله به شناسنامه شماره 240 شهرضا و شماره 
ملی 1199029734 دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 112 به مساحت 

ششدانگ 242/95 مترمربع.
99. رای ش��ماره 4495 – 94/4/18 – عبدالرسول عابدی فرزند س��یف اله به شناسنامه شماره 1701 شهرضا 
و شماره ملی 1199303216 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 928 به مساحت 

ششدانگ 135/14مترمربع.
100. رای ش��ماره 4496 – 94/4/18 – الهام هادیان فرزند محمد به شناس��نامه شماره 3252 حوزه 1 شهری 
قمشه و شماره ملی 1199867470 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 928 به مساحت 

ششدانگ 135/14مترمربع.
شماره فرعی از 32 - اصلی دست قمشه 

101. رای شماره 1569 – 94/2/21 – مهناز آقاسی شهرضا فرزند عباس��علی به شناسنامه شماره 47 چادگان 
و شماره ملی 5759648659 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالکهای 195 و 1280 و 1281 به 

مساحت 130/80 مترمربع.
102. رای شماره 2598 – 94/3/27 – سیف اله سعیدی فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 1680 آبادان و شماره 

ملی 1815857064 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک761 به مساحت 31/21 مترمربع.
شماره های فرعی از 33 - اصلی مهرقویه 

103. رای شماره 2545 – 94/3/23 – غالمرضا کاظمی اس��فه فرزند عوض به شناسنامه شماره 258 حوزه 3 
آبادان و شماره ملی 1818134012 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 399 به مساحت 156 مترمربع.

شماره مفروزی از 49 - اصلی منوچهرآباد 

104. رای شماره 6151 – 93/7/15 – علی نادری کنارکی فرزند حمزه به شناسنامه شماره 29 حوزه1مرکزی 
شهرضا و شماره ملی 1199613584 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 288/45 مترمربع.درازاء288.45سهم 
مشاع از20000سهم یکحبه مش��اع از84حبه هفتدانگ انتقال عادی مع الواس��طه ازطرف آقایان محمدحسن 

ورحمت اله سلیم ورثه مرحوم محمدکریم سلیم.
شماره های فرعی از 50 - اصلی اله آباد

105. رای شماره 2991 – 94/4/7 – محمدحسن صدری فرزند علی به شناسنامه شماره 595 شهرضا و شماره 
ملی 1198875259 در 169 سهم و سه - یازدهم س��هم مشاع از 242 سهم ششدانگ یک باب خانه به استثناء 

بهاء ربعیه اعیانی مفروزی از پالک 25 به مساحت ششدانگ 255 مترمربع.
106. رای ش��ماره 2992 – 94/4/7 – طیبه گالبی فرزند حسن به شناسنامه شماره 791 شهرضا و شماره ملی 
1198951524 در 72 سهم و هشت - یازدهم سهم مشاع از 242 سهم ششدانگ یک باب خانه به انضمام بهاء 

ربعیه اعیانی مفروزی از پالک 25 به مساحت ششدانگ 255 مترمربع.
107. رای شماره 1639 – 94/2/21 – محمود یونسی شهرضا فرزند مصطفی به شناسنامه شماره 910 شهرضا و 
شماره ملی 1199052841 ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 54 به مساحت 240/65 مترمربع.

108. رای شماره 4888 – 94/4/30 – جعفر تاکی فرزند محمد به شناسنامه شماره 19 حوزه 3 شهرضا و شماره 
ملی 1199389382 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 212 به مساحت 273/55 مترمربع.درازاء17.2حبه 
مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی ازطرف مسیح اله واقدس یونسی وراث مرحوم رضایونسی به قانون ارث.

109. رای شماره 983 – 94/2/5 – مرتضی جهانگردی ش��هرضائی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 696 
اصفهان و شماره ملی 1284562573 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 

1041 به مساحت ششدانگ 193/05 مترمربع.
110. رای شماره 984 – 94/2/5 – شهین جانقربان فرزند جمشید به شناسنامه شماره 19487 شهرضا و شماره 
ملی 1198474777 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1041 به مساحت 

ششدانگ 193/05 مترمربع.
شماره های فرعی از 58 - اصلی جعفرآباد

111. رای ش��ماره 2546 – 94/3/23 – ملیحه انصاریپور جرم افشادی فرزند محمود به شناسنامه شماره 432 
شهرضا و شماره ملی 1199230057 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 85 به مساحت 255/75 مترمربع.

درازاء6.2حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواس��طه ازطرف رحمت اله،خلیل،مسیح اله واشرف 
آغامیربد به قانون ارث.

112. رای شماره 2666 – 94/3/30 – اسماعیل مهاجری فرزند حمزه به شناسنامه شماره 719 حوزه 2 اصفهان 
و ش��ماره ملی 1286982359 شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 86 به مس��احت 224/10 مترمربع. 
درازاء5.4حبه مشاع از72حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواس��طه ازطرف رحمت اله،خلیل،مسیح اله واشرف 

آغامیربد به قانون ارث. 
شماره مفروزی از 68 - اصلی سیدآباد

113. رای ش��ماره2103-94/03/04- امیرمحم��دی فرزندمرتض��ی به شناس��نامه ش��ماره1حوزه مرکزی 
شهرضاوشماره ملی1199537251ششدانگ یکباب خانه به مساحت126/50مترمربع.

114. رای شماره 2518 – 94/3/21 – زهرا پرتو فرزند رحمت اله به شناسنامه شماره 335 شهرضا و شماره ملی 
1199030686 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 224/80 مترمربع.

شماره مفروزی از 68/1 - اصلی میرآباد که به شماره225- اصلی تبدیل شده است
115. رای شماره 2603 – 94/3/27 – س��ید علی رسولی فرزند میرزا طاها به شناس��نامه شماره 169 حوزه 3 
شهرضا و شماره ملی 1199376787 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به اس��تثناء ثمنیه اعیانی به 

مساحت ششدانگ 125/20 مترمربع.
116. رای شماره 2604 – 94/3/27 – شهرزاد میرنیام فرزند سیدمحمدحسن به شناسنامه شماره 909 شهرضا 
و شماره ملی 1199202746 س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به اس��تثناء ثمنیه اعیانی به مساحت 

ششدانگ 125/20 مترمربع.
شماره های فرعی از 100 - اصلی فیض آباد

117. رای ش��ماره 13078 – 93/12/27 – حس��ین حس��ینی فرزند خداخواس��ت به شناس��نامه ش��ماره 62 
حوزه1روستائی دهاقان و شماره ملی 5129402278 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 71 به مساحت 

146/95 مترمربع.
118. رای شماره 2782 – 94/4/1 – محمد قربانی بوانی فرزند عزیز اله به شناسنامه شماره 5 حوزه 1 روستائی 
ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199495212 شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 71 به مس��احت 

157/44 مترمربع.
119. رای ش��ماره 5752 – 94/5/28 – س��االر عبدالی فرزند اس��ماعیل به شناس��نامه ش��ماره 925 حوزه 1 
مرکزی سمیرم  و شماره ملی 1209263769 شش��دانگ یک باب کارگاه با ساختمان موجود مفروزی از پالک 
204 به مس��احت 744/32 مترمربع.درازاء744.32سهم مشاع از2250سهم شش��دانگ انتقال عادی ازطرف 

محمودفرهمند.
120. رای شماره11307– 93/11/18 – ولی اله جعفری فرزند غالمعلی به شناسنامه شماره 6 حوزه 2 سمیرم  
شماره ملی 1209833409 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 384 به مساحت 

ششدانگ 109/17 مترمربع.
121. رای ش��ماره4288– 94/04/14 – غالمعلی جعفری فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 1871 حوزه 2 
مرکزی سمیرم  شماره ملی 1206540061 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 384 به 

مساحت ششدانگ 109/17 مترمربع.
122. رای ش��ماره 4100 – 94/4/10 – اعظم اعقدکی فرزند سهراب به شناسنامه شماره 102 حوزه 3 سمیرم 
و شماره ملی 1209849372 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 497 به مساحت 

ششدانگ 163/22 مترمربع.
123. رای شماره 4101 – 94/4/10 – نبی اله فتحی فرزند علی به شناسنامه شماره 50 حوزه 2 سمیرم و شماره 
ملی 1209832267 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 497 به مساحت ششدانگ 

163/22 مترمربع.
124. رای ش��ماره 773 – 94/2/1 – علیرضا جعفری فرزند جعفر به شناسنامه ش��ماره 2833 حوزه2 مرکزی 
سمیرم و شماره ملی 1209549824 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 498 

به مساحت ششدانگ 101/50 مترمربع.
125. رای ش��ماره 774 – 94/2/1 – زینب زندیان فرزند محمد به شناسنامه شماره 24 حوزه2 بروجن و شماره 
ملی 4650634822  سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 498 به مساحت 

ششدانگ 101/50 مترمربع.
126. رای شماره 3015 – 94/4/7 – براتعلی امامی فرزند قاس��معلی به شناسنامه شماره 52 حوزه 1 روستائی 
سمیرم سفلی و شماره ملی 5129832231 شش��دانگ یک باب خانه و مغازه متصله مفروزی از پالک 537 به 

مساحت 336/40 مترمربع.
شماره های فرعی از 106 - اصلی ارش آباد 

127. رای شماره 1340 – 94/2/13 – احمدرضا عمرانپور فرزند عبدالحسین به شناسنامه شماره 514 حوزه 3 
شهرضا و شماره ملی 1199394335 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 321 

به مساحت ششدانگ 209/30 مترمربع.
128. رای شماره 1341 – 94/2/13 – لیال براهیمی فرزند ذبیح اله به شناسنامه شماره 359  شهرضا و شماره 
ملی 1199182291 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 321 به مساحت 

ششدانگ 209/30 مترمربع.
129. رای شماره 2723 – 94/3/30 – سیدمحسن علوی فرزند سیدمحمدباقر به شناسنامه شماره 384  حوزه 
3 شهرضا و شماره ملی 1199368393 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 321 به 

مساحت ششدانگ 163/75مترمربع.
130. رای شماره 2724 – 94/3/30 – زهرا عمرانپور فرزند عبدالحس��ین به شناسنامه شماره 1242  شهرضا 
و شماره ملی 1199177164 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 321 به مساحت 

ششدانگ 163/75مترمربع.
131. رای شماره 2748 – 94/3/31 – عبدالرسول عمرانپور فرزند عبدالحسین به شناسنامه شماره 421 قمشه  
و شماره ملی 1199249289 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 321 به 

مساحت ششدانگ 199/5 مترمربع.
132. رای شماره 2749 – 94/3/31 – عاطفه شبانی ش��هرضا فرزند حسن به شناسنامه شماره 1116 شهرضا 
و شماره ملی 1199319406 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 321 به 

مساحت ششدانگ 199/5 مترمربع.
  شماره مفروزی از 172 - اصلی مزرعه کامرانیه 

133. رای شماره 2106 – 94/3/4 – زهرا برومند پرست فرزند ابوالحسن به شناسنامه شماره 34 حوزه 1 روستائی 
سمیرم سفلی و شماره ملی 5129902688 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ 200 
مترمربع.درازاء66سهم ودوسوم سهم مشاع از200سهم مشاع از378701.28سهم ششدانگ انتقال عادی مع 

الواسطه ازطرف غالمرضانادری دره شوری.
134. رای شماره 2107 – 94/3/4 – محمد برومند پرست فرزند نوروزعلی به شناسنامه شماره 9 حوزه روستائی 
گچساران و شماره ملی 4269749598 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششدانگ 200 
مترمربع. درازاء133سهم ویکسوم سهم مشاع از200سهم مشاع از378701.28سهم ششدانگ انتقال عادی مع 

الواسطه ازطرف غالمرضانادری دره شوری. 
  تاریخ انتشار نوبت اول:94/06/21                                                                                                                                             

تاریخ انتشارنوبت دوم:94/07/05 
م الف243 سیدمهدی میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
6/529 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1- برابر راي شماره 139460302012002269 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نرگس ابراهيمي مندرجاني فرزند قنبرعلي  در يك 
باب خانه به مساحت 248.12 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 66 اصلي واقع 

در مندرجان خريداري از مالك رسمي آقاي قنبرعلی ابراهيمی محرز گرديده است.
2- برابر راي شماره 139460302012002272 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حجت اله مهدي فرزند محمد در يك باب خانه به 
مساحت 160.87  مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمود حيدری محرز گرديده است.
3- برابر راي شماره 139460302012002289 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي ادريسي فرزند حسنعلي در يك باب مغازه 
تجاری به مساحت  13.39 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي واقع 

درداران خريداري از مالك رسمي خانم فاطمه مصطفوی وغيره محرز گرديده است.
4- برابر راي شماره 139460302012002275 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميد محمدي فرزند محمدعلي در يك باب خانه به 
مساحت 170.90 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي علی شيخ محمدی محرز گرديده است.
5- برابر راي شماره 139460302012002400 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سعيد سلماني فرزند مسيب در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 246.17 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 
اصلي واقع درسمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي شكر اله بهمن زياری محرز گرديده است.

6- برابر راي ش��ماره 139460302012002397 هيات اول موض��وع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم اعظم چراغي فرزند درويش علي در س��ه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مس��احت 246.17 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 62 اصلي  واقع در س��مندگان خريداري از مالك رسمي آقاي شكر اله بهمن 

زياری محرز گرديده است.
7- برابر راي ش��ماره 139460302012002394 هيات اول موض��وع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر درواحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم نفيسه چاوشي نجف آبادي فرزند حسينعلي 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 191.80 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي جهانبخش عباسی 

محرز گرديده است.
8- برابر راي ش��ماره 139460302012002391 هيات اول موض��وع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي سمندگاني چادگاني فرزند نيازعلي سه 
دانگ مشاع از ششدانگ در يك باب خانه به مساحت 191.80مترمربع  مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع درسمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي جهانبخش عباسی 

محرز گرديده است.
9- برابر راي شماره 139460302012002197 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر زالي فرزند ابراهيم در يك باب خانه به مساحت 
326.02مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بويين خريداري 

از مالك رسمي آقاي ابراهيم زالی محرز گرديده است.
10- برابر راي ش��ماره 139460302012002201 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم احمدي مياندشتي فرزند غالمحسين 
در يك باب خانه  به مساحت 243.01مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 149 اصلي 

واقع در مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي ابراهيم اکبری محرز گرديده است.
11- برابر راي ش��ماره 139460302012002204 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي ذبيح اله نادي فرزند ولي اله در يك باب خانه 
به مساحت 294.40مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمدعلی عباسی و غيره محرز گرديده است.
12- برابر راي ش��ماره 139460302012002301 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احسان اله مرتضائي فرزند محمد در يك باب 
خانه به مساحت 422.84 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 200 اصلي واقع در 

بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا يوسف صديقی محرز گرديده است.
13- برابر راي ش��ماره 139460302012002304 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نبي اله عليقليان فرزند کريم در يك باب خانه 
به مساحت 254.43 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمدرضا زياری محرز گرديده است.
14- برابر راي ش��ماره 139460302012002292 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد صفري فرزند حاجي در ششدانگ يك 
قطعه باغ به مساحت 8078.66 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از141 اصلي واقع 

در درکان خريداري از مالك رسمي آقاي حاجی آقا صفری محرز گرديده است.
15- برابر راي ش��ماره 139460302012002213 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مهين سعادتي مياندشتي فرزند حيدر در يك 
باب خانه به مساحت 104.91 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از149 اصلي واقع 

درمياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي سيدمهدی موسوی محرز گرديده است.
16- برابر راي ش��ماره 139460302012002210 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حجه اله هاشمي فرزند علي در يك باب خانه 
به مساحت 295.82 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع درسمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي اصغر حسن خانی محرز گرديده است.
17- برابر راي ش��ماره 139460302012002216 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا ايرج پور اصفهاني فرزند شكراله 
در يك باب خانه به مساحت 596.39 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي 
واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقايان فريدون و فالمرز تقيان محرز گرديده است.

18- برابر راي ش��ماره 139460302012002194  هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا زالي فرزند فرج در يك باب خانه به 
مساحت 315.05 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي مجتبی زالی محرز گرديده است.
19- برابر راي ش��ماره 139460302012002371 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد عباس موسوي امينه فرزند سيد يحيي 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 1094.90 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 1فرعي از 8 اصلي واقع در آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي فريدون کاظمی 

محرز گرديده است.
20- برابر راي ش��ماره 139460302012002368 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ماه جان رحيمي آشجردي فرزند طاهر در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 1094.90 مترمربع  مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آش��جرد خريداري از مالك رسمي آقاي فريدون کاظمی 

محرز گرديده است.
21- برابر راي ش��ماره 139460302012002364 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سميه عالئي فرزند اکبر در يك باب خانه به 
مساحت 191.14مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد اسماعيل دوست محمدی و غيره محرز گرديده است.
22- برابر راي ش��ماره 139460302012002333 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي فريدون زماني فرزند غالمحسين در يك باب 
خانه به مساحت 298.59 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع در دامنه 

خريداري از مالك رسمي آقاي عباسعلی کارگر محرز گرديده است.
23- برابر راي ش��ماره 139460302012002326 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد عزيزي اسكندري فرزند سيف اله 
در يك باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 101.06مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
12 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك رسمي خانم فاطمه مصطفوی و غيره 

محرز گرديده است.
24- برابر راي ش��ماره 139460302012002594 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر قارداشي فرزند کريم در يك باب خانه 
به مساحت 253.69مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس 

خريداري از مالك رسمي آقاي عزيز قارداشی محرز گرديده است.
25- برابر راي ش��ماره 139460302012002591 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا حاجي بنده فرزند فرامرز در يك باب 
خانه به مساحت 223.40 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 206 اصلي واقع در 

افوس خريداري از مالك رسمي آقاي فيروز حاجی بنده محرز گرديده است.
26- برابر راي ش��ماره 139460302012002260 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي کريم کاظمي رناني فرزند جعفر در س��ه 
دانگ مشاع از ششدانگ يكبابخانه به مساحت 300.09 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي علی بخش مرادی محرز 

گرديده است.
27- برابر راي ش��ماره 139460302012002263 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فروزان آقائي فرزند بهرام سه دانگ مشاع 
از ششدانگ در يك باب خانه به مساحت 300.09 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي 
از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي علی بخش مرادی محرز گرديده 

است.
28- برابر راي ش��ماره 139460302012002266 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد حسين امير حاجلو فرزند پاالن در يك 
باب خانه به مساحت 369.35 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 66 اصلي واقع 
در مندرجان خريداري از مالك رسمي آقايان عليرضا ومحمدرضا سلطانی محرز گرديده است.

29- برابر راي ش��ماره 139460302012002298 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد رضا رضائي دمنه فرزند سيد مهدي 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 160951.71 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك1 فرعي از3 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي يحيی 

ناظمی محرز گرديده است.
30- برابر راي ش��ماره 139460302012002295 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد حسين رضائي دمنه فرزند سيد محمد 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 16095.71مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 3 اصلي واقع در دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي يحيی 

ناظمی محرز گرديده است.
31- برابر راي ش��ماره 139460302012002248 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اشكان دوستي فرزند سيف اله در يك باب 
مغازه به مساحت 53.25 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 74 فرعي از 63 اصلي واقع در 

چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حيدرقلی شجاع اينالو محرز گرديده است.
32- برابر راي ش��ماره 139460302012002231 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي شهرداري اصفهان  به شناسه ملی 601000000 
در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 124692.86مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 
فرعي از 66 اصلي واقع درمندرجان خريداري از مالك رسمي آقاي محمدخان تبريزی محرز 

گرديده است.
33- برابر راي ش��ماره 139460302012002223 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجتبي دوست محمدي فرزند يداله در يك 
باب خانه به مساحت 265.19 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از200 اصلي واقع 

دربوئين خريداري از مالك رسمي خانم مريم فرهادی محرز گرديده است.
34- برابر راي ش��ماره 139460302012002415 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای ابراهيم يبلوئ��ي فرزند عباس در يك باب 
خانه به مساحت 523.91 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 221 اصلي واقع در 

خمسلوخريداري از مالك رسمي آقاي محمدصادق بهرامی محرز گرديده است.
35- برابر راي ش��ماره 139460302012002449 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عليرضا اسمعيلي فرزند محمد در يك باب 
خانه به مساحت 298.14 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در 

سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمد اسماعيلی محرز گرديده است.
36- برابر راي ش��ماره 139460302012002446 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جواد کريمي فرزند غالمحسين در يك باب 
خانه به مساحت 819.56 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي واقع در 

چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حاج محمد کرمی و غيره محرز گرديده است.
37- برابر راي ش��ماره 139460302012002418 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اس��ماعيل دوستي فرزند علي در يك باب 
خانه به مساحت 159.32 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 149 اصلي واقع در 

مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي نبی اله خسروی محرز گرديده است.
38- برابر راي ش��ماره 139460302012002421 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عزيزاله لطفي چادگاني فرزند ميرزا در يك 
باب خانه به مساحت 159.06 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع 

در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حاج ميرزاآقا لطفی محرز گرديده است.
39- برابر راي ش��ماره 139460302012002424 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رمضان فتاحي مال امير فرزند عبدالحميد در 
يك باب خانه به مساحت 357.25 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع 

درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي رضاقلی حسن خانی محرز گرديده است.
40- برابر راي ش��ماره 139460302012002429 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اکبر چراغي فرزند محمد اسماعيل در يك 
باب خانه به مساحت 128.56 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع 

درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمداسماعيل چراغی محرز گرديده است.
41- برابر راي ش��ماره 139460302012002323هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي يداله متوليان فرزند غالمعلي در يك باب خانه 
به مساحت 151.32مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي احمد بهمن زياری محرز گرديده است.
42- برابر راي ش��ماره 139460302012002404 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي صفرعلي اصالني کرچي فرزند محمد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 85.76 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمدابراهيم ابراهيمی 

محرز گرديده است.
43- برابر راي ش��ماره 139460302012002407 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فضه خليلي کرچي فرزند حسن در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب مغازه به مس��احت 85.76 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 
1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رس��مي آقاي محمدابراهيم ابراهيمی 

محرز گرديده است.
44- برابر راي ش��ماره 139460302012002410 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود کريمي فرزند عباس در يك باب خانه 
به مساحت 361.19 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي منوچهر قاسمی محرز گرديده است.
45- برابر راي ش��ماره 139460302012002317 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي داود کاظمي آش��جردي فرزند حسين در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 267.95 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 8 اصلي  واقع در آشجرد خريداري از مالك رسمي آقاي درويشعلی مؤمنی 

محرز گرديده است.
46- برابر راي ش��ماره 139460302012002320 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم کبري سميعيان فرزند عبدالحسين در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مس��احت 267.95 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك1 فرعي از 8 اصلي  واقع درآش��جرد خريداري از مالك رسمي آقاي درويشعلی مؤمنی 

محرز گرديده است.
47- برابر راي ش��ماره 139460302012002189 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه فرهادي فرزند رضا در يك باب خانه 
به مساحت 328.59 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي مجتبی فرهادی محرز گرديده است.
48- برابر راي ش��ماره 139460302012002387 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سرور حيدري فرزند فرج اله  در يك باب 
خانه به مساحت 149.13 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 5 فرعي از60 اصلي واقع در 

رزوه خريداري از آقاي غالمعلی قره داغی محرز گرديده است.
49- برابر راي ش��ماره 139460302012002219 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 

فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نوراهلل سعادتي فرزند حيدر در يك باب خانه به 
مساحت 254.24 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي حيدر سعادتی محرز گرديده است.
50- برابر راي ش��ماره 139460302012002207 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عزت اله صفري فرزند حيدر در يك باب خانه 
به مساحت 185.84مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي قربانعلی عباسی محرز گرديده است.
51- برابر راي ش��ماره 139460302012002278 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حس��ين قلي داودپ��ور فرزند عليمردان 
دريك قطع��ه زمين مزروعي با حق الش��رب طب��ق قانون توزي��ع عادالنه آب به مس��احت 
143193.64مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 3 اصلي واقع در قلعه زنبور خريداري از 

مالك رسمي آقاي عليمردان داودوند محرز گرديده است.
52- برابر راي ش��ماره 139460302012002257 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم احمدي قوهكي فرزند ذوالفقار در يك 
باب خانه به مساحت 120.59 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از12 اصلي واقع 

در داران خريداري از مالك رسمي آقاي کهزاد سليمی محرز گرديده است.
53- برابر راي ش��ماره 139460302012002180 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوری اسالمی ايران بنمايندگی وزارت 
آموزش و پرورش)سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان( به شناسه ملی 14002008911 
در يك باب مدرسه به مساحت 1392.25 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 39 

اصلي واقع در خرسانك خريداري از  عده ای از مالكين خرسانك محرز گرديده است.
54- برابر راي ش��ماره 139460302012002183 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوری اسالمی ايران بنمايندگی وزارت 
آموزش و پرورش)سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان( به شناسه ملی 14002008911 
در يك باب مدرسه   به مساحت 2227.78 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 

اصلي واقع در چادگان خريداري از عده ای از مالكين چادگان محرز گرديده است.
55- برابر راي ش��ماره 139460302012002186 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي دولت جمهوری اسالمی ايران بنمايندگی وزارت 
آموزش و پرورش)سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان( به شناسه ملی 14002008911 
در يك باب مدرسه  به مساحت 2422.15 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 

اصلي واقع در چادگان خريداري از عده ای از مالكين چادگان محرز گرديده است.
56- برابر راي ش��ماره 139460302012002597 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم بيگدلي مشهدي فرزند فرهاد در سه 
دانگ و دو دهم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 395.14 مترمربع  مفروز و 
مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان خريداري از آقاي قدرت اله بهمن 

زياری محرز گرديده است.
57- برابر راي ش��ماره 139460302012002432 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدعلي يبلوئي فرزند داود در يك باب خانه 
به مساحت 350.31 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 221 اصلي واقع در خمسلو 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد عبداله يبلوئی محرز گرديده است.
58- برابر راي ش��ماره 139460302012002588 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رضا شريفي فرزند علي در يك باب خانه به 
مساحت 323.21 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در افوس 

خريداري از آقاي حشمت اله شاهسوندی محرز گرديده است.
59- برابر راي ش��ماره 139460302012002585 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي/خانم اکبر کيماسي فرزند فرج در يك باب 
خانه به مساحت 311.48 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از206 اصلي واقع در 

افوس خريداري ازآقاي عبدالمحمد شاهسوندی محرز گرديده است.
60- برابر راي ش��ماره 139460302012002582 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي بهارلو فرزند علي در يك باب خانه به 
مساحت 206.94 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 149 اصلي واقع در مياندشت 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد خسروی محرز گرديده است.
61- برابر راي ش��ماره 139460302012002440 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مجيد چراغي فرزند رضا قلي در يك باب خانه 
به مساحت 254.23 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان 

خريداري از مالك رسمي آقاي يوسف عسگری محرز گرديده است.
62- برابر راي ش��ماره 139460302012002443 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم شكروي کردسفلي فرزند ابوالقاسم در 
يك باب خانه به مساحت 249.66 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع 

در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي عبدالمحمد بيات محرز گرديده است.
63- برابر راي ش��ماره 139460302012002251 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حميدرضا حيدري بوئيني فرزند ذبيح اله در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت 166.26 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 3 فرعي از200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي حاج مرتضی دوست 

محمدی محرز گرديده است.
64- برابر راي ش��ماره 139460302012002254 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ليال عالئي بوئيني فرزند سيف اله در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مس��احت 166.26مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 3 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي حاج مرتضی دوست 

محمدی محرز گرديده است.
65- برابر راي ش��ماره 139460302012002503 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ماه بيگم براتي فرزند رجبعلي در يك باب 
خانه به مساحت 484.93 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي واقع در 

چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حسين عالئی محرز گرديده است.
66- برابر راي ش��ماره 139460302012002499 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن معصومي فرزند ولي اله در يك باب 
خانه به مساحت 623.60مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 48 اصلي واقع در 

چهلخانه خريداري از مالك رسمي آقاي ولی اله معصومی محرز گرديده است.
67- برابر راي ش��ماره 139460302012002495 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس گودرزي فرزند حسن در يك باب مغازه 
فوقانی مسكونی به مساحت 47.43 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 64 اصلي 

واقع در چادگان خريداري از آقاي سيد عباس موسوی محرز گرديده است.
68- برابر راي ش��ماره 139460302012002471 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود عبدالهي دمنه فرزند منصور در يك 
قطعه زمين مزروعی به مساحت 100130.27 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي 

از 1 اصلي  واقع در نيالب خريداري از مالك رسمي آقاي جالل عبداللهی محرز گرديده است.
69- برابر راي ش��ماره 139460302012002464 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي کريمي فرزند رمضانعلي در يك باب 
خانه به مساحت 500.65 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع دردامنه 

خريداري از مالك رسمي خانم خديجه سلطان عبداللهی محرز گرديده است.
70- برابر راي ش��ماره 139460302012002459 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر نوروز علي فرزند حسين در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ دو باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 128.15 مترمربع مفروز و مجزي 
شده از پالك 39 فرعي از 63 اصلي واقع درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي غالمرضا 

عباسی محرز گرديده است.
71- برابر راي ش��ماره 139460302012002456 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاض��ي خانم کتايون نوروز علي فرزند حس��ين در 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ دو باب مغازه فوقانی مسكونی به مساحت 128.15مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 39 فرعي از 63 اصلي واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي 

غالمرضا عباسی محرز گرديده است.
72- برابر راي ش��ماره 139460302012002531 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود انالوئي چادگاني فرزند لهراسب در 
يك باب مغازه به مساحت 41.55 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع 

درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي رضاقلی حسن خانی محرز گرديده است.
73- برابر راي ش��ماره 139460302012002534 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مسعود انالوئي چادگاني فرزند لهراسب در 

يك باب مغازه به مساحت 24.93مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از 64 اصلي واقع 
درچادگان خريداري از مالك رسمي آقاي رضاقلی حسن خانی محرز گرديده است.

74- برابر راي ش��ماره 139460302012002526 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد مهرابي فرزند حسين در يك باب خانه 
به مساحت 247.23 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از مالك رسمي آقايان عزت اله و شكراله محمدی محرز گرديده است.
75- برابر راي ش��ماره 139460302012002520 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي/خانم علي اميرحاجلو فرزند محمد در يك 
باب خانه به مساحت 199.02 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع 

در چادگان خريداري از سيد رسول نوحی و غيره محرز گرديده است.
76- برابر راي ش��ماره 139460302012002523 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيداصغر موسوي فرزند سيديحيي در يك 
باب خانه به مساحت 193.30مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع در 

سمندگان خريداري از آقاي حميدرضا اله دادی محرز گرديده است.
77- برابر راي ش��ماره 139460302012002516 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي        رضا رجبي فرزند قاسم در يك باب خانه به 
مساحت 197.42مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري از آقاي فضل اله عباسی محرز گرديده است.
78- برابر راي ش��ماره 139460302012002513 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اصغر عبداللهي فرزند مهراب در يك باب 
خانه به مساحت 219.12 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64 اصلي واقع در 

چادگان خريداري ازآقاي يحيی براتی محرز گرديده است.
79- برابر راي ش��ماره 139460302012002509 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي لطف اله صفري فرزند محمود در يك باب 
خانه به مساحت 179.31 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 64 فرعي از 1 اصلي واقع در 

چادگان خريداري از آقاي ابراهيم صابری محرز گرديده است.
80- برابر راي ش��ماره 139460302012002506 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رجبعلي عبداللهي فرزند خالق در يك باب 
خانه به مساحت 245.26 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 62 اصلی واقع در 

سمندگان خريداري از آقاي فضل اله عابدينی محرز گرديده است.
81- برابر راي ش��ماره 139460302012002552 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي داود نوري فرزند اميرعلي در يك باب خانه 
به مساحت 253.19 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع در سمندگان 

خريداري ازآقاي عباسقلی آقايی محرز گرديده است.
82- برابر راي ش��ماره 139460302012002540 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي مختار صالحي فرزند قدير در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يك باب مغازه وخانه متصله به مساحت 203.38 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1 فرعي از 64 اصلي واقع درچادگان خريداري از آقاي حسين اله دادی محرز گرديده است.

83- برابر راي ش��ماره 139460302012002537 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي قدير صالحي فرزند محمد در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يك باب مغازه و خانه متصله به مساحت 203.38 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك1فرعي از 64 اصلي واقع در چادگان خريداري از آقاي حسين اله دادی محرز گرديده است.

84- برابر راي ش��ماره 139460302012002546 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرضا اسماعيلي فرزند محمد در يك 
باب خانه به مساحت 249.05 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از62 اصلي واقع 

درسمندگان خريداري از آقاي محمد اسماعيلی محرز گرديده است.
85- برابر راي ش��ماره 139460302012002549 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود عزيزي عليعربي فرزند احمد در يك 
باب مغازه به مساحت 50.12 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از62 اصلي واقع 

درسمندگان خريداري از مالك رسمي خانم ماه سلطان ميرزايی محرز گرديده است.
86- برابر راي ش��ماره 139460302012002543 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود عزيزي عليعربي فرزند احمد در يك 
باب خانه به مساحت 137.43 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از62 اصلي واقع 

در سمندگان خريداري ازآقاي فرهاد هاشمی محرز گرديده است.
87- برابر راي ش��ماره 139460302012002668 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي بابائي فرزند احسان اله در يك باب خانه 
به مساحت 457.43 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمود زاهديان فرد محرز گرديده است.
88- برابر راي ش��ماره 139460302012002665 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد زمان حسني فرزند حيدرقلي در يك 
باب خانه به مساحت 291.20 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 4 فرعي از 149 اصلي واقع 

در مياندشت خريداري ازآقاي محمد شجاعی محرز گرديده است.
89- برابر راي ش��ماره 139460302012002662 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي ميرزائي دمنه فرزند محمدرضا در يك 
باب خانه به مساحت 208.39 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي واقع در 

دامنه خريداري از آقاي سيد حسن باقری محرز گرديده است.
90- برابر راي ش��ماره 139460302012002492 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد سجاد فرزند رضا در يك دانگ و يك 
سوم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به استثنا بهای ثمن اعيان به مساحت 5385.36 
مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1فرعي از 66 اصلي واق��ع در مندرجان خريداري از 

شهرداری اصفهان محرز گرديده است.
91- برابر راي ش��ماره 139460302012002477 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم شكوه اعظم جزائري فرزند جمال الدين در6/27  
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 5385.36 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1فرعي از 66 اصلي واقع در مندرجان خريداري از شهرداری اصفهان محرز گرديده است.

92- برابر راي ش��ماره 139460302012002474 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم صنم سجاد فرزند مصطفي در 10/27 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به استثنا بهای ثمن اعيان به مساحت 5385.36 مترمربع 
مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1فرعي از 66 اصلي واقع در مندرجان خريداري از شهرداری 

اصفهان محرز گرديده است.
93- برابر راي ش��ماره 139460302012002486 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود سجاد فرزند رضا در يك دانگ و يك 
سوم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به استثنا بهای ثمن اعيان به مساحت 5385.36 
مترمربع مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1فرعي از 66 اصلي واق��ع در مندرجان خريداري از 

شهرداری اصفهان محرز گرديده است.
94- برابر راي ش��ماره 139460302012002489 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين سجاد فرزند رضا در يك باب خانه 
در يك دانگ و يك سوم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به استثنا بهای ثمن اعيان به 
مساحت 5385.36 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 66 اصلي واقع در مندرجان 

خريداري از شهرداری اصفهان محرز گرديده است.
95- برابر راي ش��ماره 139460302012002483 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم مريم سجاد فرزند رضا در 2/3 دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب ساختمان به استثنا بهای ثمن اعيان به مساحت 5385.36 مترمربع مفروز 
و مجزي شده از پالك 1فرعي از 66 اصلي واقع در مندرجان خريداري از شهرداری اصفهان 

محرز گرديده است.
96- برابر راي ش��ماره 139460302012002480 هي��ات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك 
فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سهيل سجاد فرزند مصطفي در 20/27 دانگ 
مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به استثنا بهای ثمن اعيان به مساحت 5385.36 مترمربع 
مفروز و مجزي ش��ده از پالك 1فرعي از 66 اصلي واقع در مندرجان خريداري از شهرداری 

اصفهان محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.    تاريخ انتشار نوبت اول :     1394/7/5     تاريخ انتشار نوبت دوم :   1394/7/20 
محمد سلمانی- رئيس ثبت فريدن 



امام صادق)علیه السالم( 
ارزش عمل در روز عيد غدير برابر با هشتاد ماه 
است، و شايسته است آن روز ذكر خدا و درود 
بر پيامبر)صلی اهلل عليه و آله و سلم( زياد شود، 

و مرد، بر خانواده خود توسعه دهد.
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