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روز در پشت سد زاينده رود
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مردم در زمان جنگ، ماهی چقدر 
حقوق می گرفتند؟

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

حجــت االســام حســن روحانــی، رییس جمهور 
کشورمان، سه شنبه شــب برای شــرکت در هفتاد و 
یکمین نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، 
وارد نیویــورک شــد. رییس جمهور در حاشــیه این 
نشست، دیدارهایی با نخســت وزیران انگلیس و ایتالیا 

داشــت. رییس جمهوری اســامی ایران، طی دیدار 
با نخســت وزیر بریتانیا، برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( را تحولی بزرگ، نمــادی برای حل اختافات 
و پایه ای برای همکاری ها دانست و تاکید کرد که همه 

طرفین باید به اجرای دقیق و بهنگام تعهدات...

دیدار حســاس و جــذاب ســپاهان و پرســپولیس در هفته هفتم 
رقابت های لیگ برتــر با پیروزی 3 بر یک شــاگردان برانکو به پایان 
رسید. پرســپولیس بعد از دو بازی بدون گل برابر تراکتور و استقال 
با توپ پر به اصفهان آمد و توانســت شکست ســنگینی را به رقیب 
ســنتی خود وارد کند.نیمه اول ایــن دیدار با گل های عالیشــاه و 
حاج صفی به تســاوی انجامید اما در نیمه مربیــان، مهدی طارمی 
خوش درخشــید و 2 بار گلزنی کــرد تا دوباره بــه روزهای خوبش 
نزدیک شود.پرســپولیس بــا این برد شــیرین ماننــد تراکتور 15 
امتیازی شــد اما به دلیل تفاضل گل کمتر در جایگاه دوم باقی ماند.

سپاهان هم با 10 امتیاز جایگاه سوم را به نفت تهران داد.پرسپولیس 
بعد از سال ها در اصفهان و فوالدشهر موفق به پیروزی شد تا یکی از 
جدی ترین رقبای خود را در زمین خانگی شان شکست دهد. انتقام 
پرســپولیس و برانکو ایوانکوویچ از عبدا... ویسی که در فصل گذشته 
قهرمانی را از این تیم گرفته بود نیز به بهترین شکل توسط سرمربی 
این تیم اجرا شــد. در روز بد ســپاهانی ها، بازیکنان پرسپولیس به 
بهترین نحو جریان بازی را به ســود خود اداره کردند. مهدی طارمی 
که این روزها فشــار زیادی را تحمل می کند بازگشــتی فوق العاده 
داشت و با دو گل دیدنی برتری را به اردوی پرســپولیس آورد تا بار 
دیگر به جمع مدعیان آقای گلی بازگردد. حســین ماهینی در خط 
دفاع و امید عالیشاه و وحید امیری نیز ســطح باالیی از خود در این 
بازی به نمایش گذاشــتند تا ســرخ ها بعد از مدت ها کیفیت قابل 

قبولی از خود ارائه دهند.

پیام روحانی به اروپا:

  برای  همکاری،  به بانک های  بزرگ اطمینان  دهید

ژنرال ها به صف شدند؛

ذوالفقار، از نیام بیرون آمد
هفته هفتم لیگ برتر

دوئل ويسی و برانکو 
به سود پروفسور
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پیشنهاد سردبیر: 
بردباری ایران برابر عربستان حکمت نظامی دارد

واکنش

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: 
اگر مطلع شــویم برخی از نهادها، در امور اداریشــان از شبکه 
اجتماعی تلگرام استفاده می کنند قطعا علیه  شان اعالم جرم 

خواهد شد و به طور جدی با آنها برخورد می شود.
به گــزارش ایســنا، عبدالصمد خــرم آبادی معــاون قضایی 
دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با تاکید بر اینکه باید 
شــبکه های اجتماعی داخلی جایگزین شبکه های اجتماعی 
خارجی شــوند گفت: ایــن کار را از وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات مطالبــه کرده ایم و می کنیم، منتهی چون شــورای 
عالی فضای مجازی درگیر این مسئله هست از طریق دادستان 
کل کشــور که خود عضو شــورای مذکور هم می باشــد این 
درخواســت را پیگیری می کنیم؛ بنابرایــن مطالبه ما به قوت 

خود باقی و هرگز از شدت آن کاسته نمی شود.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر آخرین اقدامات و پیگیری ها 
در مورد حمالت سایبری به تاسیسات هسته ای نیز اظهار کرد: 
در این زمینه به ریاست سازمان انرژی اتمی، نامه نوشته شده و 
از ایشان خواسته شده تا با کمک وزارت امور خارجه و معاونت 
امور حقوقی ریاســت جمهوری این موضــوع را به طور جدی 

پیگیری کنند.

 خرم آبــادی خاطرنشــان کرد: ایــن موضوع مــورد مطالبه 
مقام معظم رهبری نیز می باشد و ایشان در ضیافت افطاری که 
مسئوالن کشور خدمت رهبری بودند آنجا فرمودند که موضوع 
حمله سایبری به تاسیسات اتمی کشور ما یک جنایت است و 
این می تواند در مراجع بین المللی مورد تعقیب قرار گیرد که 

متاسفانه این کار نشده است.
معاون قضایی دادســتان کل کشــور در امــور فضای مجازی 
تصریح کرد: بعد از این صحبت رهبری، دادســتانی کل کشور 
جلساتی را با برخی از نهادها تشکیل داد. دادستانی کل کشور 
مکلف است برای اینگونه موارد از نهادهای ذی ربط بخواهد تا 
این مســائل را پیگیری کنند. در حال حاضر نیز منتظر پاسخ 

ســازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه هســتیم و به طور 
قطع این قضیه را پیگیری می کنیم.

وی همچنین در پاســخ به این ســوال که مدتی پیش مطرح 
شده بود که اســتفاده ســازمان ها و دســتگاه های دولتی از 
شــبکه های اجتماعی تلگرام تخلف اســت و آیا در این زمینه 
پیگیری هایی انجام شده یا خیر؟ گفت: برخی از نهادها از این 
شبکه اجتماعی استفاده کرده بودند که تذکر داده شد و البته 
بخشنامه ای برای این مسئله صادر شد که این موضوع را تخلف 
دانســتند و اگر این موضوع منجر به خروج اطالعات از کشور 
شود به نحوی که دیگران بتوانند از این اطالعات استفاده کنند 

قطعا جنبه کیفری هم پیدا خواهد کرد.

روزنامــه وقایع اتفاقیــه در واکنش بــه اظهــارات اطرافیان 
احمدی نژاد مبنی بر اینکه صحت خبر دیدار رییس دولت دهم 
با رهبرمعظم انقالب باید از ســوی دفتر رهبری منتشر شود، 
با مهدی فضائلــی گفت وگو کرد.فضائلی  ،فعال رســانه ای که 
این خبر را منتشر کرده اســت می گوید:»اگر کار خالف قانون 
مرتکب شدم، حتما با من برخورد می شود.«  او درباره چگونگی 
اطالع یافتن از جزییــات دیدار احمدی نژاد بــا رهبری اضافه 
می کند: »باالخره کســانی که در کار خبر و تحلیل هستند از 

طریق کانال هایی به اخبارها دسترسی پیدا می کنند.«

شفاف سازی، ضرری ندارد
هادي غفاري عضو مجمع نیروهای خــط امام)ره( گفت: برای 
مبارزه با فســاد، ابتدا باید تمامی امور کشــور به جز مســائل 
امنیتی و دفاعی شــفاف ســازی شــود و همه مــردم بدانند 
که مثــال دریافتی های هر مســئولی چقدر اســت و مدیران 

ادارات چه میزان حقوق دریافت می کنند؛ چــرا که ما نه تنها 
از شفاف ســازی امور، ضرر نمی کنیم بلکه با شــفاف ســازی، 
مشخص می شــود که چه کســانی از بیت المال برداشت های 
غیر قانونی انجام می دهند ودر این صورت دیگر هر کســبه به 

ناحق در معرض اتهامات مالی قرار نمی گیرد.

موقعیت روحانیت را حفظ کنید

آیت ا... سید حسین موسوی تبریزی، دبیرکل مجمع مدرسین 
و محققین حــوزه علمیه قم گفــت :با آن وضــع اقتصادی و 
مســائلی که در زمان رییس دولت های نهم و دهم پیش آمده 
بود و بعد از آن دولــت یازدهم این جامعــه را تحویل گرفت، 
تا حدود زیادی پیشــرفت اقتصادی خوبــی دارد ولی نه به آن 
مقداری که ایده آل جامعه باشــد.اگر انتقادهایی که به دولت 
می شود و استدالل هایی که بعد از آن می کنند دلسوزانه باشد 
خوب اســت؛ اما اگر صرفا به دلیل گروه بازی، سیاســی کاری 
و با دروغ و ریا همراه باشــد آن زمان به اســالم، نماز جمعه و 
دینداری لطمه می زند.ما باید موقعیت روحانیت، نماز جمعه و 

امام حسین)ع( را در جامعه حفظ کنیم.

مطهری هم »فروشنده« را نقد کرد
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در آخرین پست 
اینســتاگرامی خود نوشت: »در شــب عیدغدیر با همسرم به 
دیدن فیلم »فروشنده« در ســینما فرهنگ رفتم. بازی خوب 
آقای شــهاب حســینی و خانم ترانه علیدوســتی قابل تقدیر 
است، اما ســوژه فیلم را نپســندیدم. این فیلم چهره خوبی از 
جامعه ایران نشــان نمی دهد، بنابراین انتخــاب آن به عنوان 
نماینده ایران در »اســکار« از ســوی بنیاد فارابی، به نظر من 
انتخاب خوبی نبود. اگرچه به انتخاب آنها که معموال معیارهای 
متعددی مانند تکنیک های هنری، جذب مخاطب و رای آوری 

را در نظر می گیرند احترام می گذارم!«

اوباما به ایران باج داد!
پایگاه اینترنتی واشــنگتن فری بیکن در گزارشــی نوشــت 
کوین مک کارتی رهبر جناح اکثریــت در مجلس نمایندگان 
آمریکا گفته است دولت باراک اوباما برای آزادی گروگان های 

آمریکایی به ایران بــاج پرداخت کرد.در این گــزارش به قلم 
چارلی هافمن آمده اســت: کوین مک کارتی )جمهوری خواه 
از کالیفرنیا( رهبر جناح اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا 
در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی فاکس نیــوز گفته که دولت 
اوباما با پرداخت یک میلیارد و هفتصــد میلیون دالر به ایران 
برای آزادی گروگان ها، در واقع به این کشــور »باج پرداخت 
کرد.« مک کارتی این ســخنان را یک روز پس از آن بیان کرد 
که اطالعات جدید منتشر شــده سبب شد رهبران کنگره ادعا 
کنند دولت اوباما احتماال برای آزادی گروگان های آمریکایی 
به ایران پول پرداخت کرده است.نشــریه پولیتیکو گزارش داد 
وزارت خزانه داری آمریکا آخر هفته اعالم کرد آمریکا چندین 
بار طی ســال گذشــته به ایران پول حواله کــرد. این موضوع 
سبب زیر ســوال رفتن ادعاهای رییس جمهور آمریکا درباره 
این پرداخت ها شد. ســخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا روز 
شنبه تایید کرد واشــنگتن دســت کم دوبار طی چهارده ماه 
گذشته از طریق حواله به ایران پول پرداخت کرد. این سخنان 
با توضیحات باراک اوباما رییــس جمهور آمریکا در این باره که 

امکان انجام پرداخت به این شکل وجود نداشت، مغایرت دارد.

خبر من موثق است

در حاشیه

اعالم جرم علیه نهادهای استفاده کننده از تلگرام؛

برخورد از نوع جدی

عکس  روزیادداشت

با مسئوالن

خبر آخر

 مراسم رژه نیروهای مسلح 
در سراسر ایران

مالکوم ترنبول-
نخست وزیر  استرالیا

حسین جابری-
معاون عربی وآفریقایی

 وزارت امورخارجه

حجت االسالم منتظری- 
دادستان کل کشور

بســیار حائز اهمیت اســت 
که کشــورها، چه به صورت 
داوطلبانه و چه غیرداوطلبانه، 
شــهروندان خــود  را کــه با 
پناهندگی شان  درخواســت 

موافقت نشده، بپذیرند. 
به رایزنی هــای طوالنی مدت 
خود با همتای ایرانی  بر ســر 
بازگرداندن پناهجویان ایرانی 
ادامه می دهم. واقعیت ســاده 

این است که آنها ایرانی هایی هستند که به آنها پناهندگی داده نشده و باید 
به ایران بازگردند.

محسن رضایی در مراسم رژه نیروهای مســلح در اهواز اظهار کرد: در ۲۰، 
۳۰ ســال اخیر عده ای همواره تالش می کردند که جنگی راه بیندازند، اما 
موفق نشدند. بهتر است آل سعود و کشورهایی که طمع دارند، به این فکر 
کنند که در بردباری ملت ایران چه حکمتی نهفته اســت و بیشتر به خود 
بیندیشــند که اقتدار نیروهای نظامی ایران و آمادگی ملت ایران از وقوع 
هر جنگی جلوگیری می کند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح 
کرد: عربســتان و آل ســعود بدانند که اگر ایران از خود بردباری و نجابت 
نشــان می دهد، در آن یک حکمت سیاسی و نظامی نهفته است. ما اکنون 
عربستان را خلع سالح اسالمی، انســانی و قانونی می کنیم و مشروعیت را 
از عربســتان می گیریم تا اگر کوچک ترین غلطی از جانب آنها رخ دهد، با 

سیلی ما مواجه شود.

نمــی تــوان از آتــش بس 
ســخن گفت و از طرف دیگر 
از تروریســم حمایــت کرد، 
آنچه در دیرالزور اتفاق افتاد، 
ســوال جدی درباره اهداف و 
ایجاد  سیاســت های آمریکا 
کرد.ایــن نتیجه یــک اتفاق 
نیســت بلکه نشــانه بازی با 
ورقه تروریســم است. برخی 
 از بازیگــران مخالف هرگونه 

آتش بسی هستند زیرا سیاست آنها مبتنی بر تداوم بحران در سوریه است.

ما در مالــزی ۳۰۰ زندانی 
ایرانــی داریــم و ظاهــرا 
8۰ نفر از آنهــا محکوم به 
اعدام هستند.امید می رود 
با انعقاد تفاهــم همکاری 
نســبت بــه سرنوشــت 
محکومــان ایرانی تصمیم 
بگیریم . پیشنهاد می شود 
کارگروهی  تشــکیل  بــا 
مشترک در دادستانی کل 

دو کشور، مسایل و موضوعات حقوقی و قضایی دو طرف پیگیری و 
زودتر به نتیجه برسد.

نگاه روز

نشریه آمریکایی نشنال اینترســت نوشت: اصرار 
شــدید برخی از سیاســتمداران آمریکایی برای 
اعمــال سیاســت هایی در جهت محــدود کردن 
ایــران و هم پیمانانــش باعث تضعیف سیاســت 
خارجــه دولت اوباما از ســویی و قــدرت گرفتن 
مخالفان روحانی در ایران شــده است. گزارشات 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی که بــا دقت تمام 
فعالیت های اتمی ایران را تحت نظر دارد، نشــان 
می دهد که ایــران کامــال در چارچــوب توافق 
 هســته ای گام برداشــته و هیچ اثــری از تخلف

 از جانب ایران وجود ندارد.
این ایرادات و سواالت طبیعی است و معموال پس 
از هر توافق بزرگی از ســوی مخالفــان آن توافق 
مطرح می شود، اما سوال اصلی که در اینجا وجود 
دارد این اســت که آمریکا و غرب به تعهدات خود 

در قبال ایران تا چه حد پایبند بوده اند؟
 آیــا آنهــا در راســتای لغــو کامــل تحریم ها و 
جلوگیری از آســیب بیشــتر به اقتصاد ایران گام 
برداشــته اند؟برخالف عملکــرد مثبــت ایران و 
عدم تخطی این کشــور از توافق اتمی، در آمریکا 
جریانــی وجــود دارد کــه خواهان بــر هم زدن 
این توافق به هر قیمتی اســت و تاکنون توانسته 
لوایحی را در راســتای اهداف خــود در کنگره به 
تصویب برســاند، بدون توجه به اینکه آیا این کار 
به سود آمریکاست یا خیر؛ چرا که حامیان چنین 
لوایحی با سوءاســتفاده از جو حاکــم، قصد دارند 
خود را به عنوان دشمن ایران معرفی کرده و از آب 
گل آلود ماهی بگیرنــد. در آمریکا ترس عمیقی از 
تکفیری های سنی وجود دارد اما برخی نمی توانند 
درک کننــد کــه ایــران بزرگ تریــن دشــمن 
بنیادگرایی و جریان های تکفیری در جهان اسالم 

است.
باید توجه داشت که افرادی همچون دنیس راس 
باعث می شوند تا در ایران کســانی قدرت بگیرند 
کــه رویکردهــای جنگ طلبانه دارنــد و افرادی 
همچون حسن روحانی که خواهان تعامل و صلح 
هستند ضعیف و منزوی شوند و در نهایت شکست 
بخورند. واضح اســت که چنین چیزی در نهایت 
 به ســود و پیروزی برخی کشورهای عربی حاشیه 

خلیج فارس و اسراییل تمام خواهد شد.

نشنال اینترست: 

شکست روحانی در 
انتخابات؛ یعنی پیروزی 

کشورهای عربی و اسراییل

به گزارش انتخاب، ســردار سرلشــکر علی باقری در مراسم 
رژه گرامیداشت سی و ششمین ســالگرد دفاع مقدس اظهار 
کرد: آزمایش های نظامی و رزمایش های جمهوری اسالمی 
طبق جدول زمان بندی شده ادامه خواهد یافت و تحت هیچ 
شرایطی مورد تغییر قرار نمی گیرد و هرگاه صالح بدانیم آنها 
را رســانه ای خواهیم کرد؛ چرا که ما باید آماده باشــیم و در 

مقابل هیچ تهدیدی غافلگیر نشویم.
در ادامه گزیده ای از سخنان رییس کل ستاد نیروهای مسلح 

را می خوانید؛ 
 اجتناب از جنگ، صرفا با قدرت بــاال و آمادگی امکان پذیر 
است. ما اگر خواهان صلحیم که هستیم تنها با قدرتمند شدن 
ساختار دفاعیمان می توانیم به صلح برســیم. با اتکا به توان 
بازدارندگی و تــوان دفاعی راهبردی می توان دشــمن را از 

خیال جنگ برحذر داشت.
 اقدام اخیر آمریکای جنایتکار و بســته حمایتی آنها از رژیم 
غاصب صهیونیســتی که تصویب کرده اند، مــا را در قدرت 
افزایی دفاعی کشــور مصمم تر می کند. آمادگی های دفاعی 
در تراز جمهوری اسالمی در سطح قابل قبولی برقرار است و 
تجربه ۳8 سال گذشته به ویژه دوران دفاع مقدس باعث شده 
در عرصه دفاع و دستیابی به فناوری های روز نیروهای مسلح 
با خالقیت و ابتکار مســیر خود را پیش ببرند وطراحی های 

دفاعی ما در حوزه های مختلف با قدرت ادامه دارد.
 تجربه دفاع مقدس به ما آموخت که باید با اشراف اطالعاتی 

عمیق همواره مراقب غافلگیری راهبردی باشــیم، به همین 
دلیل تمام تحــرکات دشــمن دقیقا تحت رصــد نیروهای 
جمهوری اسالمی اســت و قطعا ما قادر خواهیم بود حرکات 

دشمن را قبل از اقدام پیش بینی و خنثی کنیم.
 نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، ســپاه، ارتش، بسیج و 
نیروهای نظامی و انتظامی با قدرت به کار خود ادامه می دهند 
و هر تالش و اظهار نظری برای تضعیف توان ها، نادانی و بازی 

در زمین دشمن است.
 جمهوری اســالمی به عنوان لنگرگاه ثبات در جنوب آسیا 
هرگونه حضور خارجی را در منطقــه، ناامنی تلقی می کند و 
امنیت منطقه را امنیت خود می داند و هیچ چشمداشــتی به 

خاک بقیه کشورها ندارد.
 دشمنان با فضا سازی رسانه ای و دغل بازی تالش می کنند 
محدودیت ها را بر محور مقاومت افزایــش دهند و به دنبال 
جلوگیــری از الگوبرداری کشــورهای منطقــه از مقاومت 

هستند.
 هــدف نهایــی آمریــکا، رژیــم صهیونیســتی و حامیان 
تروریســت های تکفیری در جنگ های نیابتی و تروریستی 
نابودی زیر ساخت های ســوریه و عراق و حذف آنها از محور 
مقاومت اســت ؛  آنها می خواهند با از بین بردن مقاومت در 
ایران، سوریه و لبنان اتفاقات را به نفع رژیم صهیونیستی رقم 

بزنند که به فضل الهی این مسئله تحقق نمی یابد.
 غربی ها به دنبال بر هــم زدن توازن هســتند و از جریان 

دست ســاز وهابیت بهره برداری کرده و با تروریسم تکفیری 
در حال تخریب چهره اســالم و ارائه تصویری خشن از اسالم 

نزد غربی ها هستند.
 برای نیروهای مسلح افتخار اســت که در کشوری اسالمی 
و تحت زعامت ولی امر مســلمین به امر مــرز داری و دفاع از 
اســالم در داخل و خارج اهتمام ورزیده اند. در طول چندین 
قرن گذشــته هیچگاه ملت ایران آغازگر جنگی نبوده و این 

نشان می دهد ملت ایران صلح  طلب و مسالمت جو هستند.
 دفاع مقــدس آینه تمام نمــای سلحشــوری رزمندگانی 
اســت که در برابر دشمنی که از سوی شــرق و غرب حمایت 
می شدند، ایستادگی کردند. این بخش بزرگی از تاریخ ملت 
ایران شد که شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و تک تک 

ملت ایران ساختن این تاریخ را بر عهده گرفتند.
 دفاع ملت ایران باید عبرت کسانی باشد که از صدام با پول 
و ســالح حمایت کردند و با وجود رافت ایران باید این توصیه 
را جدی بگیرند کــه هیچگاه خود و یا به نیابــت آمریکا وارد 

مجادله با ایران نشوند.
 دشــمنان ملت ایران جنگ تحمیلی را برای نابودی انقالب 
و ملت ایــران طراحی و اجرا کردنــد اما این دفــاع به نقطه 
شکوفایی، خوداتکایی و اعتماد به نفس ایران تبدیل شد و به 

عنوان الگویی برای ملل تحت ستم قرار گرفت.
 ملت ایــران در طول دفاع مقــدس نه تنها بــا ارابه جنگی 
عراق، بلکه با ائتالف بین المللی شــرق و غــرب جنگیدند. ما 
با اطالعات آمریکایی میراژ فرانســوی، میگ روســی، تانک 
فرانسوی، پول و دالر ســعودی و اماراتی و سربازان مراکشی، 

اردنی و مصری جنگیدیم.
 در طول تاریخ ملت های جهان ســابقه ندارد یک کشــور 
تنها آن هم با مشــکالتی که بعد از انقالب داشــته با ائتالف 
کشــورهای بزرگ جهان مواجه شــود و جنگی را پشت سر 

بگذارد اما یک وجب از خاک خود را از دست ندهد. 
 رزمندگان ما به علت تحریم یکپارچه استکبار، یاد گرفتند 
چطور روی پای خود بایستند و با روش های متکی  به تجربه 

خود وارد نبرد شوند و دشمن را شکست دهند.
 با وجود تالش مذبوحانه دشمنان اســالم و انقالب وتالش 
 رســانه ای اســتکبار خوشــبختانه امروز وحدت، انسجام، 
هم افزایی و بهترین تعامل در میان مجموعه نیروهای مسلح 
برقرار اســت و صیانت از اســتقالل و تمامیت ارضی، دفاع از 
امنیت خارجی و داخلی و دفاع از آرمــان های انقالب تحت 
فرماندهی فرمانده معظم کل قوا تبیین شــده و ســاختار و 
برنامه های نیروهای مسلح هوشــمندانه و متناسب با تامین 

امنیت و پاسخگویی سریع و قاطع پیش بینی شده است.

 دشمنان با فضا سازی 
رسانه ای و دغل بازی 

تالش می کنند 
محدودیت ها را بر محور 

مقاومت افزایش دهند 
و به دنبال جلوگیری از 
الگوبرداری کشورهای 

منطقه از مقاومت 
هستند

سرلشکر باقری: 

زمان بندی رزمایش ها و آزمایش های نظامی غیرقابل تغییر است

 رییس ستاد کل نیروهای مســلح تاکید کرد :آزمایش های نظامی و رزمایش های جمهوری اسالمی طبق جدول 
زمان بندی شده ادامه خواهد یافت و تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کند.

آیت ا...مکارم شیرازی-
مرجع تقلید

در دنیایــی که ایــن همه 
نیازمند وجود دارد، کشوری 
مثل عربســتان سعودی با 
محمدبن  جعلــی  مذهب 
عبدالوهاب منحرف پول ها 
را بــرای تخریــب دیگــر 
کشــورها هزینه می کند؛ 
اگــر این پــول هــا صرف 
عمران و آبادانی شــود، چه 
می شود؟آمریکا به نام دفاع 

کردن و مبارزه با داعش لشکر دولت قانونی سوریه را بمباران می کند و 
9۰ نفر را می کشد، دروغ و خیانت تا چه حد!

»احمدی نژاد« با »نهی صریح رهبری « 
برای ورود به انتخابات 96 روبه رو شــده زاینده رود

است. این خبری است که طی روزهای گذشته، ولوله ای در 
اردوگاه اصولگرایــان و حتی اصالح طلبان بــه راه انداخته 

اســت. حاال دیگر اصل خبر تایید شــده و آنچه می ماند، 
جواب این سوال اســت که احمدی نژاد در برابر این آزمون 

دشوار، چه واکنشی نشــان می دهد؟ تمکین یا تمرد؟ این 
سوالی است که سه تن از یاران سابق او به آن پاسخ داده اند

عبدالرضا داوری- مشاور وزیر کشور احمدی نژاد 
برخالف تصور رایج و بر اســاس آنچه »مــی دانم« و »می فهمــم«، ماجرای 
اخیر »نقل قول«، افق فــراروی عدالت خواهان و جریان انقالب را گشــوده تر 
خواهد کرد...اندکی صبر، سحر نزدیک اســت! اگر فرض کنیم که نهی از ورود 
آ.احمدی نژاد صحت داشته باشد، این طور اعالم شدنش جز قرار گرفتن مردم 
در برابر رهبری ثمره ای ندارد و قطعا این یک طراحی است برای ضربه زدن به 

رهبری. چه اصل ماجرا صحت داشته باشد و چه نداشته باشد!

سید محمد حسینی- وزیر ارشاد دولت دهم 
ظاهرا آقای احمدی نژاد بامقامات عالی کشــور گفت وگو و درباره کاندیداتوری 
خود استمزاج کرده اســت و اگر ورود وی را به صالح کشور ندانسته اند چون در 
شرایط خاصی به ســر می بریم؛ بنابراین عقل ســلیم حکم می کند که از چنین 
پیشامد ناگواری جلوگیری شود.آقای احمدی نژاد علی القاعده مصالح ملی را بر 
منافع فردی و گروهی ترجیح می دهد و حاضر نیست به خاطر وی، فتنه جدیدی 

در کشور برپا شود لذا با طیب خاطر این توصیه حکیمانه را پذیرا خواهد بود. 

علی اکبر جوانفکر -مشاور رسانه ای احمدی نژاد
 بنده در این زمینه هیــچ اظهار نظری نمی کنــم زیرا اوال از محتــوای دیدار

 احمدی نژاد با مقام معظم رهبری بی اطالع هســتم و اگر هم اطالعی  داشتم، 
هیچ مســئولیت و تعهدی نسبت به انتشــار آن، متوجه بنده نبود .بنده درباره 
تایید یا رد ادعاهای دیگران اظهار نظر نمی کنم. هرکس باید مسئولیت ادعاها 
و نظرات خود را بپذیــرد ، بنابراین توصیه می کنم شــما درباره مســائلی که 

دیگران مدعی هستند، از خودشان بپرسید.

یاران رییس جمهور سابق پاسخ می دهند:

احمدی نژاد تمکین می کند یا تمرد؟

محسن رضایی:

بردباری ایران برابر عربستان 
حکمت نظامی دارد
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اخباريادداشت

نخستین بوئینگ تحويل ايران شد

لوازم خانگی گران می شود

مديرکل کمیته امداد استان تهران خبر داد:

وام قرض الحسنه با سود ۲درصد 
توزيع می شود

کدام شیرآالت
غیراستاندارد  است؟

همزمان با اول مهر، در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت؛

آماده باش بانک ها برای کارت های 
اعتباری سه رنگ

پیشنهاد سردبیر:
مرده خوری بانک ها و تضییع حقوق خانواده متوفیان؟!

براســاس هماهنگی های شــرکت هواپیمایی نفت با شــرکت 
آمریکایــی بوئینگ، روزیکشــنبه ٢٨ شــهریورماه، یک فروند 

هواپیمای٧٣٧ تحویل این شرکت هوایی شد.
نورا... رضایــی نیارکــی، مدیرعامل شــرکت هواپیمایی نفت 
ایران، دراین باره به شــانا گفت: با ورود یک فروند از چهار فروند 
هواپیمای بوئینگ خریداری شــده، ظرفیت نــاوگان ایرالین 
نفت به منظور جابه جایی مســافران، ٢٠ درصد افزایش یافت. 
وی افزود: پــس از برجام و در ماه های گذشــته، بــرای خرید 
چهار فروند هواپیمای ٧٣٧ قراردادی با شــرکت بوئینگ امضا 
شــد و امروز یک فروند از هواپیماهای سفارش شده، به شرکت 

هواپیمایی نفت ایران تحویل شد.
رضایی نیارکی با بیان اینکه پس از لغــو تحریم ها، این هواپیما 
نخســتین هواپیمایی اســت که وارد هواپیمایــی نفت ایران 
می شود، تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، تا پایان 
امسال در زمان های مشــخص و تدریجی، سه فروند هواپیمای 
دیگر ٧٣٧ شــرکت بوئینگ، به ناوگان هوایی نفت ایران اضافه 

خواهد شد.

»علیرضا جمشــیدی«، رییس ســازمان تعزیــرات حکومتی 
گفت: با جلوگیری از عرضه لوازم خانگی قاچاق، ممکن اســت 
۱٠درصد افزایش قیمت داشــته باشــیم؛ اما مبــارزه با عرضه 

قاچاق، موجب حمایت از تولید ملی و اجرای قانون می شود.
  »علیرضــا جمشــیدی« در جلســه هماهنگی طــرح مبارزه 
با قاچاق در ســطح عرضه، هدف از مرحله نخســت این طرح را 
پیشــگیری و آموزش اصناف اعالم کرد. وی با اعالم این مطلب 
گفت: این طرح به صورت کشوری انجام شده و اقدامات اولیه نیز 
در تمامی استان ها صورت گرفته است. جمشیدی اظهار داشت: 
در ارزیابی هایــی که به صورت نامحســوس از حدود 4٠ واحد 
صنفی عرضه لوازم خانگی داشتم، کســبه آمادگی الزم را برای 
اجرای طرح داشتند و اطالع رســانی مثمر ثمری در این زمینه 
انجام شده اســت. رییس ســازمان تعزیرات حکومتی تصریح 
کرد: با جلوگیری از عرضه لوازم خانگی قاچاق، ممکن است ۱٠ 
درصد افزایش قیمت داشته باشــیم؛ اما مبارزه با عرضه قاچاق 

موجب حمایت از تولید ملی و اجرای قانون می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، با اشــاره به اینکه در صندوق 
قرض الحســنه امداد، وام ها با ســود ٢درصد میــان مددجویان و 
نیازمندان توزیع می شــود، گفت: ٨٠ درصد این وام به مددجویان 

تعلق می گیرد.
محسن ولیئی در مراسم افتتاح اولین شعبه صندوق قرض الحسنه 
امداد در منطقــه ۱٠ تهران افزود: مدتی قبل شــعبه مرکزی این 
صندوق راه اندازی شد که امروز نیز در منطقه ۱٠ جیحون، شاهد 
افتتاح صندوق قرض الحسنه امداد به نفع نیازمندان و مددجویان 
جامعــه هســتیم. وی از افتتاح چهار شــعبه دیگــر در تهران در 
آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: قصد داریم در شــعبه ها وام های 
قرض الحسنه در قالب تحصیل، اشــتغال، کارگشایی و ازدواج به 
نیازمندان و مددجویــان پرداخت کنیم. مدیــرکل کمیته امداد 
استان تهران با اشاره به اینکه مردم و خیرین می توانند با مراجعه 
به شعب صندوق قرض الحسنه سپرده گذاری کنند، تصریح کرد: 
ســودی در این صندوق به آنها تعلق نمی گیــرد و قصد ما احیای 
قرض الحسنه اسالمی اســت. ولیئی تاکید کرد: با توجه به اینکه 
در صندوق قرض الحســنه امداد، عملیات ربوعی و شبه آن انجام 
نمی شــود، در آینده به عنوان یک صندوق قرض الحسنه ممتاز و 
الگو شناخته خواهد شــد. وی با اشــاره به اینکه مجوز صندوق از 
بانک مرکزی داده شده است، اظهار داشــت: وام های پرداختی از 
یک تا ٢٠ میلیون تومان برای خوداشتغالی است و وامی که در این 
صندوق پرداخت می شود نیز با کارمزد ٢درصد است که ٨٠درصد 
ســرمایه گذاری ها، به مددجویان کمیته امداد و مابقی به ســایر 

نیازمندان تعلق می گیرد.

شیرآالت و اجاق گاز ترکیه ای غیراستاندارد اعالم شد.
به گزارش ایســنا، شــیرآالت و اجاق گاز وارداتی بــا نام های 
تجارتی ECA و TUR، ساخت کشــور ترکیه، غیراستاندارد و 
اســتفاده از آن به دلیل نشــت احتمالی گاز، خطرآفرین است.

اداره کل اســتاندارد اســتان تهران اعالم کرد شیرآالت و اجاق 
گاز وارداتی با نام های تجارتی ECA و TUR ســاخت کشــور 
ترکیه بر اساس آزمون های انجام شده و داشتن نواقص بحرانی 
در نتایج آزمون، غیراستاندارد تشخیص داده شده و استفاده از 
آن می تواند خطرآفرین باشد. مدیرکل استاندارد استان تهران 
افزود: در این خصوص، مراتب برای اقدامات قانونی به مسئوالن 
ذی صالح، اتحادیه های مربوطه و نیز بازرسان سازمان صنعت، 

معدن و تجارت اطالع داده می شود.

طبق وعده اخیر بانک مرکزی، صدور کارت های جدید اعتباری 
با کاربردی متفاوت، از امروز همزمان با اول مهرماه در دســتور 
کار شــبکه بانکی قرار گرفته و مشــتریان بانک هــا می توانند 
براساس شرایط تعیین شــده، از این ابزار بانکی برای خرید کاال 
اســتفاده کنند.گرچه وجود کارت های اعتباری برای شــبکه 
بانکی، ماجرای جدیدی نیست و از بیش از ۱٠ سال پیش به طور 
پراکنده و کم کاربــرد در بین بانک ها وجود داشــته، اما چندی 
است به طور جدی تری به برنامه های بانکی اضافه شده و ظاهرا 
قرار اســت با رویکردی متفاوت با قبل، در رونق تولید و اقتصاد 
اثرگذار باشــد. بعد از تجربه صدور کارت هــای اعتباری، خرید 
کاالی ایرانی که از ســال گذشــته و در قالب طرح تسریع رونق 
اقتصادی و با خط اعتباری بانــک مرکزی، به طور هرچند ناقص 
به مرحله  اجرا درآمد، این بار قرار است روال کارت های اعتباری، 
با بازنگری در روال قبلی و به طور گســترده تری در اختیار مردم 

قرار گیرد. 

حجت االسالم حســن روحانی، رییس جمهور کشورمان، 
سه شنبه شــب برای شــرکت در هفتاد و یکمین نشست 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، وارد نیویورک شــد. 
رییس جمهــور در حاشــیه ایــن نشســت، دیدارهایی با 

نخست وزیران انگلیس و ایتالیا داشت.
بهره مندی ايران از فضای مثبت اقتصادی، جزو 

تعهدات برجام است
رییس جمهوری اســالمی ایران، طی دیدار با نخست وزیر 
بریتانیا، برنامه جامع اقدام مشــترک )برجــام( را تحولی 

بــزرگ، نمــادی برای حــل اختالفــات و پایــه ای برای 
همکاری ها دانســت و تاکید کرد که همــه طرفین باید به 
اجرای دقیق و بهنگام تعهدات خود در برجام پایبند باشند. 
روحانی در ایــن دیدار تصریح کرد: ایران بــه طور کامل به 
تعهدات خــود عمل کرده و تــا زمانی که طــرف مقابل به 
تعهداتش پایبند باشــد، ما هم پایبنــد خواهیم بود. دکتر 
روحانی، بهره مندی ایران از فضای مثبت اقتصادی را جزو 
تعهدات برجام برشمرد و اظهارداشــت: تا زمانی که برخی 
مشــکالت فنی در زمینه بانک و بیمه حل نشود، تعهدات 

طرف مقابل به انجام نرســیده و دولت هــای اروپایی برای 
همکاری با ایران، باید به بانک های بزرگ اطمینان دهند و 

لندن می تواند قدم اصلی را در این زمینه بردارد.
خانم »ترزا می«، نخســت وزیر بریتانیا نیز در این دیدار با 
ابراز خرســندی از توسعه روابط دو کشــور در عرصه های 
سیاســی و اقتصادی طی ســال های اخیر گفت: از افزایش 
ســطح مناســبات دو کشــور در همه عرصه هــا حمایت 

می کنیم.
برجام، فرصت دوباره ای بــرای تبديل ايتالیا به 

شريک نخست تجاری ايران در اروپاست
رییس جمهوری اسالمی ایران همچنین در دیدار نخست با 
وزیر ایتالیا در نیویورک اعالم کــرد که ایتالیا این فرصت را 

در دوره پســابرجام در اختیار دارد که بار دیگر به نخستین 
شــریک و همکار اقتصادی و تجاری ایران در اروپا تبدیل 

شود. 
روحانی در ادامه به موضوع برجام اشــاره کــرد و با تاکید 
براینکه مطابق برجام، طرفین متعهد به تامین فضای الزم 
برای فعالیت اقتصادی ایران هستند، گفت: طرفین باید به 
استحکام برجام پایبند باشند و اســتحکام برجام می تواند 

پایه ای نیز برای افزایش صلح و ثبات منطقه باشد.
دکتر روحانی با بیان اینکه رهبران اروپا به منظور همکاری 
مالی، باید به بانک ها و بیمه ها تضمیــن و اطمینان دهند، 
تصریح کرد: ملت ها و شــرکت های ما و منطقه باید از فواید 

برجام منتفع شوند.

پیام روحانی به اروپا:

  برای  همکاری،  به بانک های  بزرگ اطمینان  دهید

برخی از بانک ها هیچ فرصتی را برای ســودآوری بیشــتر 
از دســت نمی دهند و این بارهم در راســتای همین تفکر 
به ســراغ اموال اموات رفتــه و با بلوکه کردن حســاب این 
متوفیان و توقف سود دهی به سپرده آنها عمال پول هایشان 
را به رایگان در اختیار گرفته اند؛ تا در شــرایطی که ســود 
ســپرده های بانکی کاهش یافته و درآمد ایــن بنگاه های 
اقتصادی به طور چشمگیری افت کرده، راه درآمدی جدید 

آن هم از حساب متوفیان برای این بانک ها باز شود.
گفتنی اســت تماس های مردم و در پــی آن پیگیری های 
میدانی، مهــر تاییدی بر ایــن ادعا بود که بانــک ها پس از 
فوت مشتریان، ضمن اینکه حساب مذکور را مسدود کرده، 
ســوددهی به آن را نیز برخالف قوانین متوقف می کنند تا 
روند انحصار وراثت طی شــود؛ البته با بررسی روند انحصار 
وراثت و پیچ و خم های آن، در می یابیــم که حتی با فرض 
اندک بودن پرونده های مطروحه در شعبه مورد نظر دادگاه، 
این امر دست کم شش ماه به طول خواهد انجامید؛ اما اتفاقی 
که در این بازه زمانی می افتد، فعالیت بانک با پول متوفی و 

در نهایت پرداخت اصل پول بدون ریالی سود به ورثه است.
محمد ربیع زاده، کارشناس مســائل پولی و بانکی، در این 
خصوص گفت: این سپرده ها مانند سایر دارایی های متوفی 
متعلق به وراث اســت. بلوکه کردن حســاب امری قانونی 
است؛ اما توقف رویه پرداخت ســود به مبلغ اصلی سپرده، 

تخلف آشکار بانک است.
وی یادآور شد: ســپرده نیز به مانند ســایر دارایی هاست؛ 
چنان که اگر شــخص مورد نظر قبل از فــوت ملک خود را 
اجاره داده باشد، مستاجر باید پس از فوت مالک، اجاره بهای 

ملک استیجاری را تمام و کمال بپردازد.
اظهار نظرهای متفاوت

کوروش پرویزیان، رییس کانون بانک های خصوصی کشور 
نیز دررابطه با بلوکه شدن حساب متوفی و همچنین توقف 
سوددهی به حساب مورد نظر اظهار داشت: بانک ها همواره 
بر اســاس قرارداد عمل خواهند کرد و در صــورت بروز هر 

اتفاقی، بانک طبق همان قرارداد عمل خواهد کرد.
وی تاکید کــرد: هرگونه تغییری در قــرارداد خالف قوانین 
شبکه بانکی اســت؛ چنان که تا کنون نیز بانک ها هیچگونه 
تغییری در وضع قرارداد هــا و توافقات امضا شــده اعمال 

نکرده اند.
همچنین علی دیواندری، رییس پژوهشــکده پولی و بانکی، 
در گفت وگو با خبرنگار بــورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره به بخشنامه های کنونی 
گفت: شــفافیت بخشــنامه های موجود، تکلیــف بانک و 
مشتری را مشــخص کرده اســت. در زمان افتتاح حساب و 
تکمیل فرم از مشتری امضا گرفته می شود تا بانک در زمان 
حیات، وکالت و در زمان فوت نیز وصایت اموال مشــتری را 

داشته باشد.
پرویزیان درخصوص وضعیت ســپرده متوفی در بازه زمانی 
فوت تا انحصار ورثه اظهار داشــت: در طول این شــش ماه 
اگر دوران سپرده مشــتری بلند مدت باشــد، سود سپرده 
بلندمدت و اگر مدت زمان ســپرده کوتاه باشد، سود سپرده 

کوتاه مدت به حساب متوفی تعلق می گیرد.
اظهارات متفاوت مدیران ارشد بانک ها درخصوص وضعیت 
ســپرده های متوفی نشــان می دهد که نظارت دقیقی بر 

چگونگی این فعالیت ها صورت نمی گیرد.
با کنار هم گذاشــتن زنجیــره این اتفاقــات، بازهم متوجه 
مفقودشــدن حلقه معروف قانون می شویم که عامل اصلی 
بروز همین تخلفات ریز و درشــت اســت. خألهای قانونی 
گسترده در سطح شــبکه بانکی و از سوی دیگر، بی توجهی 
نهادهای نظارتی، به ویژه بانک مرکزی، سبب بروز مشکالت 
برای مــردم و از بین رفتن حــق و حقوق شــهروندی آنها 
می شود. از این رو در سال پایانی دولت یازدهم، این خواسته 
رواســت که به مشکالت و تخلفات شــبکه بانکی رسیدگی 
شــود؛ در غیر این صورت دود این بی توجهی ها به چشــم 
مردمی می رود که با وجود تحمل همه مشــکالت اقتصادی 

و اجتماعی، به دولت اعتماد کرده اند.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی غذا و هتل داری و ششمین 
نمایشــگاه بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان، 
با حضور وزیر خدمات شــهری عمان، مقامات دولتی بخش 
بهداشــت و درمان عمان، سفرای چند کشــور، سرپرست 
سفارت ایران، رایزن اقتصادی کشــور، معاون کل سازمان 
توســعه تجارت ایران، رایزن بازرگانی ایران، فعاالن صنعت 
توریسم سالمت و بازرگانان بین المللی، در مسقط افتتاح و 

فعالیت سه روزه این رویداد آغاز شد.
به گزارش ایمنا به نقل از شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان، پس از مراسم افتتاحیه، غرفه های نمایشگاه 
و همچنین غرفه های پاویون جمهوری اسالمی ایران، در هر 
دو رویداد مورد بازدید مقامات، مسئوالن و میهمانان حاضر 

قرار گرفت و با استقبال قابل توجهی روبه رو شد.
گفت وگــوی »مــودودی«، معاون کل ســازمان توســعه 
تجارت؛ »محمدعلــی بک«، سرپرســت ســفارت ایران؛ 
»عبدالخانی«، رایزن بازرگانی و »بخت ور«، رایزن اقتصادی، 
با مشارکت کنندگان کشــور و حضور فعاالن صنایع غذایی 
ایران در کنفرانس های جانبی را می توان از دیگر برنامه های 

روز اول نمایشگاه های عمان برشمرد.
در ایــن دوره از رویدادهــای غذایــی و پزشــکی عمان، 
کشــورهای ایران، آلمان، اســپانیا، مالــزی، ترکیه، هند، 
مجارســتان، فنالند، چین، تایوان، امارات، آفریقای جنوبی، 
تایلند، بنــگالدش، ســریالنکا، ایتالیا، اوکراین، اســترالیا، 
پاکســتان، ســوییس، لبنان، قطر، اندونزی و ویتنام حضور 
یافتند که ایران از نظر تعداد مشارکت کننده، تنوع محصول 
و فضای رزرو شــده نمایشگاهی، رتبه نخســت را در هر دو 
نمایشــگاه به خود اختصاص داده اســت. الزم به ذکر است 
در بخش غذا و هتل داری این نمایشــگاه، انواع محصوالت و 
فرآورده های لبنی، انواع نوشــیدنی، انواع خشکبار، زعفران، 
محصوالت غذایی کنسرو شده، بیســکویت و ویفر، ظروف 
چینی هتلــی و خدمات گردشــگری و در بخش توریســم 
ســالمت، فرآورده هــای دارویــی و تجهیزات پزشــکی 

کشورمان به دنیا معرفی خواهد شد.
برندهایی چون صنایع شیر ایران )پگاه(، محصوالت غذایی 
یک و یک، فرآورده های لبنی صبــاح، صنایع غذایی دلخواه، 
شرکت های داروسازی قاضی، ابوریحان، اکسیر، پارس دارو، 
فارابی و بیمارســتان فوق تخصصی رضوی مشهد، به عنوان 

نمایندگان ایران در این دو نمایشگاه حضور دارند.
اهمیت بازار عمان و توجه به فرصت های تجاری موجود در 
این کشور و استفاده از قابلیت های آن برای توسعه تعامالت 
و مبادالت تجاری، موجب شــد شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللــی اســتان اصفهان، بــه عنوان نماینده رســمی 
Oman Expo و منتخب ســازمان توســعه تجارت، برای 
سومین ســال متوالی، حضور ایرانیان در این نمایشگاه ها را 

مدیریت و برنامه ریزی کند.
پاویون ایران در این دو نمایشــگاه، ٢4٠ متر وسعت دارد و 
٢٠ شــرکت ایرانی، خدمات و محصوالت خود را در زمینه 
تولیــد و صادرات انواع مــواد غذایی، خدمات گردشــگری 
و هتل داری، انواع تجهیزات پزشــکی و خدمات توریســم 

سالمت در کنار دیگر کشورها عرضه کرده اند.
همچنین امســال عالوه بر حضور شــرکت های ایرانی در 
قالب پاویون ایران، هیئت ٣٠ نفره متشکل از فعاالن عرصه 
پزشــکی و صنایع غذایی نیز با همکاری ســازمان توســعه 

تجارت به این نمایشگاه اعزام خواهند شد.
نمایشگاه های مذکور، از ٣٠شهریور در مسقط برگزار شده و 

تا امروز نیز ادامه خواهد داشت.

نمايشگاه بین المللی غذا و هتل داری عمان آغاز شد؛مرده خوری بانک ها و تضییع حقوق خانواده متوفیان؟!

ايران؛ دارنده بیشترين مشارکت کننده در نمايشگاه های عمان

نمایشگاهسوژه روز

بانک مرکزی با انتشار گزارش تغییرات قیمت کاالها 
در بازار اعالم کرد: بهای لبنیات ٣/6درصد، تخم مرغ 
٢٣/4درصد، برنج 46/9درصد،  حبوب ٢٧/٧درصد، و 
میوه های تازه ٢٧/4درصد در یکسال اخیر گران شد.

نتایج بررســی بانک مرکــزی از تغییــرات قیمت 
۱۱گروه کاالیی در هفته منتهی به ۱9 شــهریورماه 
9۵ نشــان می دهد طی یک ســال گذشــته، بهای 
لبنیــات ٣/6درصد، تخــم مــرغ ٢٣/4درصد، برنج 
46/9درصد، حبــوب ٢٧/٧درصــد، میوه های تازه 
٢٧/4درصد، گوشــت قرمز ٧درصد، گوشــت مرغ 
۱٧درصد، قند و شکر 4٨/9درصد، چای ۱۵/۱درصد 
و روغــن نباتی نیــز 4درصد افزایــش و تنها قیمت 

سبزی های تازه ۱/۵درصد کاهش یافته است. 
این بررسی نشــان می دهد که از ۱۱ گروه کاالیی در 
هفته منتهی به ۱9 شــهریورماه سال جاری، قیمت 
9 گروه کاالیی نســبت به هفته قبل از آن افزایش و 
یک گروه کاهــش یافته و یک گروه دیگــر نیز ثابت 

مانده است. 
بــر همیــن اســاس نــرخ تخم مــرغ ٠/9درصد، 
برنج٠/6درصــد، حبوب ٠/٣درصــد، میوه های تازه 
۱/9درصد، گوشــت قرمز ٣/٢درصد، قند و شــکر 
٠/4درصد، گوشت مرغ ٣/٢درصد، چای ٠/۱درصد 
و روغن نباتی ٠/۱درصد رشــد داشته است. در دوره 
مذکور نرخ ســبزی هــا ٠/9درصد کاهــش یافته و 

لبنیات بدون تغییر ماند. 
در هفته مورد گزارش،   در گــروه لبنیات، بهای پنیر 
غیرپاســتوریزه معادل ٠/٣درصد افزایــش یافته و 
قیمت سایر اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون 
تغییر ماند. بهای تخم مرغ معادل ٠/9درصد افزایش 
داشــته و شــانه ای 9۵٠٠٠ الی ۱۱٢٠٠٠ ریال به 

فروش می رفت. 
طی این هفتــه در گروه برنج، قیمــت برنج وارداتی 
غیرتایلندی معادل۵/٣درصــد و برنج داخلی درجه 
یک، ٠/۱درصــد افزایش یافته و بهــای برنج داخلی 
درجه دو ثابت بود. در گــروه حبوب، قیمت عدس و 
لوبیاچیتی بــدون تغییر بود و بهای ســایر اقالم این 

گروه بین ٠/۱ تا ٢/٢درصد افزایش داشت. 
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری، 
انار و طالبی عرضه کمی داشــت و سایر اقالم میوه و 
سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه 
با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب 

سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

بانک مرکزی اعالم کرد:

گزارش گرانی و ارزانی کاال

بازار

بررســی بودجه کل کشــور در ســال های جنگ نشان 
می دهد ایران جنگ هشت ســاله را با بودجه ای کمتر از 

۱٠٠میلیارد دالر اداره کرده است.
بودجه کل کشــور در این ســال ها به بیــش از ۵ هزار و 
٢٢٨میلیارد تومان )به قیمت های ثابت( رســیده است 
که تبدیــل این رقم به دالر نشــان می دهــد بودجه کل 
کشور در این دوره هشت ساله سخت از تاریخ، نزدیک به 

99میلیارد دالر بوده است.
با توجه به گرد شــدن اعداد بودجه، می تــوان این رقم را 
حدود صد میلیارد دالر برآورد کرد.  خســارتی که جنگ 
تحمیلی متوجه ایران کرد، بســیار بیشتر از این ارقام بود؛ 
به طوری که با وجود گذشــت نزدیک به سه دهه از پایان 
جنگ تحمیلــی، برخی از خرابی های به جــا مانده از آن 
دوران هنوز بازسازی نشده است. شــاید اطالع از میزان 
دســتمزد مردمی که پشــت جبهه ها چرخ های اقتصاد 

کشور را به حرکت در می آوردند، جذاب باشد.
حداقل دستمزد

دوران جنگ، دوره ای بســیار حســاس در تاریخ معاصر 
ایران تلقی می شــود.حضور گســترده داوطلبــان برای 
حضور در جبهه، از مهم ترین دالیل ایســتادگی ایران در 
برابر کشــوری بود که حمایت گســترده جهانی را برای 

جنگ مقابل ایران پشت خود داشت. در دوران هشت ساله 
جنگ تحمیلــی ، حداقل دســتمزد در ایران، ۵ ســال 
افزایش نیافت. در ســال ۱٣۵9 حداقل دســتمزد برابر با 

۱9٠۵تومان در ماه بود. 
این دســتمزد تا ســال ۱٣6٣ دوام آورد و شرایط خاص 
کشــور مانع از افزایش دســتمزدها در این دوران شد. در 
سال ۱٣64 حداقل دســتمزد در هر ماه به ٢۱6٠ تومان 
افزایش یافت و این رقم تا دو سال دوام آورد. در سال های 
۱٣66 و ۱٣6٧ نیز حداقل دســتمزد به ترتیب ٢٢٨٠ و 

٢49٠ تومان شد.
 رشد اقتصادی 

بدون تردید در دوران جنگ تحمیلی انتظاری برای رشد 
اقتصادی وجود نداشــت؛ اما با این حال رشــد اقتصادی 
ایران با نفت، طی ســه ســال مثبت بود. اقتصاد ایران در 
این دوره زمانی، رشــد اقتصادی مثبــت ۱٢/6 تا منفی 

۱۵/۱درصد را تجربه کرد. 
باالترین رشــد اقتصادی به ســال ۱٣6۱ و کمترین رشد 
اقتصادی در این دوره هشــت ســاله نیز به سال ۱٣۵٨ 
اختصاص داشت. در این ســال، یعنی در اولین سال آغاز 
جنگ تحمیلی، رشد اقتصادی با نفت، منفی ۱۵/۱درصد 
اعالم شد. در صورت احتساب رشد اقتصاد بدون نفت نیز 

هفت سال رشد اقتصادی منفی بود و تنها یک سال رشد 
اقتصادی کشــور در این دوره بدون محاسبه نفت، مثبت 

برآورد شده است.
 تورم 

بررسی های تاریخی نشــان می دهد در این دوره زمانی، 
ایران غالبــا با تورم هــای دو رقمی و باال دســت و پنجه 
نرم می کرد؛ با این حال به دلیل تامیــن بخش مهمی از 
ارزاق مــورد نیاز جامعه به واســطه کوپن، این مســئله، 
تورم معیشــت مردم را نشــانه نمی گرفت. تورم باال پس 
از گذشت سه دهه، هنوز مشکل اصلی اقتصاد ایران تلقی 

می شود.
در سال های جنگ، خرید کاالهای بادوام مانند یخچال و 
گاز و تلویزیون و خودرو برای بخش مهمی از جامعه ایران 
دشــوار بود و تعاونی ها با ارائه این اقالم، سعی در تامین 

نیازهای جامعه ایران داشتند.
باالترین نرخ تورم در این مقطع زمانی به سال های ۱٣66 
و ۱٣6٧ باز می گشــت. نرخ تورم در این دو سال ٢٧/٧ و 
٢٨/9درصد برآورد شــده بود. کمترین نــرخ تورم نیز در 
ســال ۱٣64 با 6/9درصد اتفاق افتاد. این نــرخ البته در 

تمامی چهار دهه اخیر، نرخ بسیار کمی تلقی می شود.
 بودجه کل کشور

ایران بودجــه ســال ۱٣۵٨ را در حالی نوشــته بود که 
تصویری از وقوع جنــگ در جامعه ای که به تازگی انقالب 
را تجربه کرده بود، وجود نداشت. بودجه سال ۱٣۵٨ برابر 

با ٢٨9میلیارد تومان بود.
پــس از آن در ســال ۱٣۵9 بودجــه کل کشــور بــا 
افزایشــی9/٣درصدی بــه ٣۱6میلیارد تومان رســید. 
آخرین بودجه ای که در دوران جنگ تحمیلی نوشته شد، 
9٠٠ میلیارد تومان بود. به این ترتیب بودجه کل کشــور 
در اولین سال آغاز جنگ تحمیلی ٢٨9میلیارد و در سال 
پایانی آن 9٠٠میلیارد تومان بود. روند رو به رشد بودجه 

کل کشور در سال های ۱٣6۱ و ۱٣66 حفظ نشد.
در این دو سال بودجه کل کشــور، به ترتیب کاهشی برابر 
۱/٨درصد و نیم درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن تجربه کرد. مقایســه بودجه ریالی با بودجه دالری 
نشــان می دهد به دلیل افزایش قیمت دالر، باوجود رشد 

بودجه ریالی، بودجه دالری کشور کاهش یافته است.
 دالر

طی دوران هشت ساله جنگ، دالر کاالیی بسیار مهم بود. 
دســتمایه بســیاری از فیلم ها در این دوره زمانی، دالر و 

دالرفروشی و سودای خرید و فروش دالر بود.
این روند تا ســال های پس از آن نیز ادامه یافت. باالترین 
نرخ دالر در دوره هشــت ساله جنگ، به ســال ۱٣66 و 

پایین ترین نرخ، به سال ۱٣۵٨ برمی گردد.
نرخ دالر تنها یک بار در این دوره هشــت ســاله کاهش 
یافت. در ســال ۱٣6٧ متوســط قیمــت دالر، ٣ تومان 

پایین تر از متوسط قیمت آن در سال ۱٣66 برآورد شد.

مردم در زمان جنگ، ماهی چقدر 
حقوق می گرفتند؟

طی دوران هشت 
ساله جنگ، دالر 

کااليی بسیار مهم 
و دستمايه بسیاری 

از فیلم ها در اين 
دوره زمانی، دالر 

و دالرفروشی و 
سودای خريد و 
فروش دالر بود

در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، حداقل دستمزد در ايران، 5 سال افزايش نیافت. در سال 1359 حداقل دستمزد 
برابر با 1905 تومان در ماه بود.
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پیشنهاد  سردبیر:
دستگیری بزرگ ترین قاچاقچی پرندگان وحشی در کشور

حیات وحشیادداشت

 دستگیری بزرگ ترین
 قاچاقچی پرندگان وحشی در کشور

تامین تجهیزات محیط بانان برای 
5 سال به وزارت دفاع واگذار شد

خطر افزایش »حباب های آب گرم« 
برای اکوسیستم های دریایی

بزرگ تریــن قاچاقچی پرندگان وحشــی با همکاری حراســت 
ســازمان حفاظت محیط زیســت و مراجع امنیتــی، انتظامی و 

قضایی استان البرز و تهران، دستگیر شد.
رضا جزینی زاده مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست 
با اعالم این خبر گفت: پس از یک سلســله عملیات شناسایی و با 
همکاری مستقیم مراجع امنیتی و قضایی و انتظامی استان البرز 
و تهران، طی دو عملیات جداگانه، بزرگ ترین قاچاقچی پرندگان 

وحشی دستگیر شد.
به گفته جزینی زاده، از این قاچاقچی بیــش از3 هزار نوع پرنده 
وحشی، پرنده های آبزی و کنار آبزی زنده و 200 طرفه و حیوانات 
تاکسیدرمی شده به ارزش تقریبی 70 میلیارد ریال کشف و ضبط 
شد.  مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان 
 کرد: این محمولــه که در باغ پرنــدگان چهارباغ ســاوجبالغ و

 باغ پرندگان تهران کشــف و ضبط شــد، یکی از بــزرگ ترین 
محموله های قاچاق پرندگان در کشور است.

بر اساس مذاکرات صورت گرفته از سوی سازمان حفاظت محیط زیست با 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 
 مقرر شــده وزارت دفاع نســبت به تامین فهرســت تجهیزات مورد نیاز 

محیط بانان کشور برای دوره ای پنج ساله، اقدام کند.
معصومه ابتــکار معــاون رییــس جمهور و رییــس ســازمان حفاظت 
محیط زیست  در حاشیه بازدید از نمایشگاه دســتاوردهای وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن استقبال از اقدام وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح در تولید محصــوالت داخلی منطبق با اســتانداردها و 
شــاخص های روز دنیا، گفت: ضروری اســت پیش از توزیــع این اقالم، 
آموزش های الزم برای محیــط بانان در خصوص نحوه بــه کارگیری این 
تجهیزات در نظر گرفته شــود. بر اســاس مذاکرات صورت گرفته از سوی 
سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مقرر شــده وزارت دفاع نسبت به تامین 
فهرست تجهیزات مورد نیاز محیط بانان کشــور برای دوره ای پنج ساله، 
اقدام کند.حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به ضرورت استانداردســازی و یکپارچه ســازی تجهیزات و امکانات یگان 
حفاظت محیط زیست، گفت: در همین راســتا و به منظور توانمندسازی، 
سازماندهی، استانداردسازی و هماهنگ کردن تجهیزات فردی و گروهی و 
تجهیزات حفاظتی و دفاع شخصی محیط بانان، در تعامل و همکاری میان 
دو دستگاه محیط زیست و وزارت دفاع، مقرر شد، کلیه نیازهای تجهیزاتی 

یگان حفاظت محیط زیست از طریق وزارت دفاع تامین شود.
خیلدار با بیان اینکه این تجهیزات به تدریج و طی دوره ای پنج ســاله در 
اختیار محیط بانان قرار می گیرد، اظهار کرد: این تجهیزات تولید داخل و 
بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح است.  وی خاطرنشــان کرد: تامین یکپارچه، هماهنگ و استاندارد 
شده تجهیزات یگان حفاظت محیط زیســت برای یک دوره میان مدت و 
در آستانه هفته دفاع مقدس با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح، نقطه عطفی در توانمندسازی محیط بانان کشور است.
براســاس گزارش پام، فرمانده یــگان حفاظت محیط زیســت با تاکید بر 
اینکه این اقدام منجر به تقویت و کارآمدی ســاختار محیط بانی در کشور 
می شود، تصریح کرد: این اقدام، همچنین فرصتی مغتنم برای مدیران کل 
حفاظت محیط زیست استان هاست تا از اعتبارات استانی به منظور تقویت 

پرداخت های پرسنلی به محیط بانان بهره گیرند.

اکوسیســتم های دریایی منشــاء حدود نیمی از تولیدات اولیه ساالنه در 
جهان محسوب می شوند و بیش از یک میلیارد نفر از مردم دنیا به ماهی ها 

به عنوان اولین منبع غذایی پروتئینی وابسته هستند.
مطالعات اخیر نشــان می دهد تعداد بی شــمار حباب هــای آب گرم در 

اقیانوس ها، تاثیر قابل توجهی بر اکوسیستم های آبی گذاشته است.
اما ســوال این اســت که اکنون این تغییرات را چگونه بایــد تعبیر کنیم؟ 
محققان و کارشناســان محیط زیست تاثیر شــکل گیری این حباب های 
آب گرم بر ســطح اقیانوس ها را در دو منطقه مختلف از جمله شمال شرق 
اقیانوس آرام و آب های سواحل غربی اســترالیا ارزیابی کرده اند تا به پاسخ 

این سوال نزدیک تر شوند.
بررسی ها روی اکوسیستم  دریایی در شــمال شرق اقیانوس آرام نشان داد 
از آنجا که چگالی آب در قســمت های گرم و سطحی اقیانوس کمتر است، 
تبادل ریزمغذی ها بین قسمت گرم و قســمت های سردتر در عمق آب به 
مراتب کاهــش می یابد و این تغییــر، پیامدهای جدی بر ارگانیســم ها و 
اکوسیستم های دریایی دارد به طوری که رشــد فیتوپالنکتون ها به دلیل 
کاهش مــواد غذایی کم می شــود و برخی از زئوپالنکتون هــا و گونه های 
ماهی ها نیز از قسمت های گرم تر به مناطق عمیق تر و سردتر آب مهاجرت 
می کنند. از سوی دیگر در آب های سواحل غربی استرالیا نیز تغییرات قابل 
توجهی مشاهده می شــود. در این منطقه موج گرما کوتاه تر، اما در عوض 
شدیدتر اســت. یکی از اکوسیســتم های ویژه این منطقه وجود انبوهی از 
جلبک های قهوه ای در امتداد بستر دریایی این سواحل است که زیستگاه 
و منبع تغذیه ای بسیاری از گونه های ارزشمند آبزیان و ماهی ها هستند و 
عملکردی مشابه جنگل ها روی خشکی  را دارند. نتایج مطالعات کارشناسان 
استرالیایی نشان داده اســت که در مواقع گرمای شــدید در آب های این 
منطقه، حجم قابل توجهی از این جلبک ها به ســرعت ناپدید می شــوند. 
حتی مشاهده شــده که امروزه این دســته های جلبک ها، احیا نشده و در 
عوض به جای آنها اکوسیستم جدیدی متشــکل از ماهی ها و گیاهان آبی 
استوایی در این مناطق شکل گرفته است.به گزارش ساینس دیلی، محققان 
و دانشمندان علوم محیط زیســتی معتقدند این تغییرات چشمگیر در دو 
منطقه تحت مطالعه با جزییات بیشــتر برای اولین بار به ما نشان می دهد 
 که موج گرما در مناطق دریایی می تواند منجــر به پیامدهای اکولوژیک و

 اجتماعی - اقتصادی غیرمنتظره و گسترده شــود که در نهایت هم برای 
طبیعت و هم برای انسان مضر خواهد بود.

هر چه روند گرم شــدن اقیانوس های جهان ادامه پیدا می کند و موج گرما 
در دریاها بیشتر و شدیدتر می شود، اما مشاهدات و شبیه سازی ها حکایت 
از آن دارد که عوامل دیگری نظیر اسیدی شــدن اقیانوس ها و نیز از دست 
رفتن اکســیژن آب ها می تواند فشار و اســترس مضاعفی بر ارگانیسم ها و 

اکوسیستم های دریایی وارد سازد.

دانستنی ها

سار پرنده ای است پرســروصدا و خودنما با پروازی سریع 
و مستقیم. 

نام فارسی:سار
  starling:نام انگلیسی 

)sturnidae( خانواده:ساریان 
جمعیت: جمعیت کافی دارد و گاه در دســته های بسیار 

بزرگ دیده می شود.
پراکنش:در جهان پراکنش گســترده ای دارد و در اغلب 
کشورها و مناطق دیده می شــود. در ایران در همه جای 
کشور پراکنده اســت؛ اما در نیمه شــمالی، سراسر سال 
دیده می شــود. این در حالی اســت که در نیمه جنوبی ، 

فقط زمستان ها مشاهده می گردد.
زیستگاه: سار در جنگل ها، روســتاها، باغ ها،علفزارها و 

البه الی درختان و نیزارها زندگی می کند .ســار ماده در 
ســوراخ درختان یا دیوارهای ســاختمان ها ، ۵ تا 7 تخم 
تقریبا آبی رنگ می گذارد. هر دو جفت به نوبت ۱2 تا ۱۵ 
روز روی تخم ها می خوابند. جوجه هــا می توانند پس از 

20 تا 22 روز پرواز کنند.
اندازه: طول بدن این پرنده 2۱ سانتی متر است.

سهره یکی از پرنده هایی اســت که به وفور در اغلب نقاط 
کشور پیدا می شــود و انواع مختلفی دارد همچون سهره 
معمولی،سهره سر سیاه ،ســهره کوهی و... که سهره های 

معمولی از همه معروف ترند.
ســهره های معمولی که در پرنده فروشــی هــا فروخته 

می شوند، سهره های وحشی صید شده هستند.
سهره ها هم در فصل زمســتان و هم در اواخر بهار، صید 
می شوند که صید آخر بهار مربوط به جوجه سهره هاست.

صید زمســتانه اغلب در مناطق سرد سیر )مثل کردستان  
که بیشترین صید در آنجا صورت می گیرد( و در هنگامی 
که برف زیاد باریده و غذا کم شده اســت انجام می شود.

برای همین در دی ماه تا اواســط بهمن سهره به صورت 
خیلی زیاد در پرنده فروشــی ها به چشــم می خورد ولی 

کم کم با گرم تر شــدن هوا صید قطع می شود و سهره ها 
در پرنده فروشــی ها کمتر می شــوند و قیمت آنها باالتر 

می رود.
این پرنده در پاییز و زمستان در باغ ها وکشتزارها در حال 

جست وجوی غذاست.
سهره در خاورمیانه زیاد زاد و ولد می کند.

سار سهره

معــاون امــور تاالب ها در دفتر زیســتگاه های ســازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: باید جهت گیری توسعه را 
در منطقه ای که تاالب بین المللی هامون وجود دارد عوض 

کنیم و به دنبال رساندن آب به کشاورزان نباشیم.
مســعود باقرزاده کریمی معــاون امور تاالب هــا در دفتر 
زیستگاه های سازمان حفاظت محیط زیست؛ در خصوص 
خشک  شدن تاالب بین المللی هامون اظهار داشت: نباید 
دنبال خشــک شــدن یا نشــدن تاالب هامون باشیم که 
۱0درصد آن آب داشــته باشــد و چه کمتر یا بیشتر؛ این 
 تاالب در حال حاضر کارکردهای منفی خود را در منطقه

نشان می دهد.

باقر زاده کریمــی ادامه داد: میــزان آب موجود در تاالب 
بین المللی هامون مهم نیست بلکه آ نچه اهمیت دارد تاثیر 

منفی وضعیت آن بر زندگی مردم، منطقه و خودش است.
وی تصریح کرد: حداکثــر آب موجود در تاالب بین المللی 
هامون در حال حاضر ۱0درصد اســت و حتی اگر کمتر از 

این مقدار را نیز ثابت کنیم، چیزی را به اثبات نرسانده ایم!
وی تاکید کرد: باید جهت گیری توسعه را در منطقه ای که 
تاالب بین المللی هامون وجود دارد عوض کنیم و به دنبال 

رساندن آب به کشاورزان نباشیم.
معاون امور تاالب ها در دفتر زیستگاه های سازمان حفاظت 
محیط زیســت بیان داشــت: اگر به دنبال خدماتی چون 

ترانزیت، مســائل فنی، منطقه آزاد و شهرک های هایتک 
نرویــم حتی اگــر از منابع آ بی کل کشــور بســتر تاالب 
بین المللی هامون را پر آب کنیم بــاز هیچ فایده ای ندارد 
چرا که وقتی مردم فقیر می شــوند بــه آب و خاک روی 

می آورند، چون این منابع رایگان هستند.
باقــرزاده کریمی ادامــه داد: باید کاری کنیــم که مردم 
از آب و خاک دســت بردارنــد تا بتوانیــم آب را در تاالب 
بین المللی هامون ســر ریز کرده و تا ضمــن جلوگیری از 
 کارکردهای منفی کنونی آن، مردم منطقه را از منافع  اش

بهره مند کنیــم. وی گفت:  وقتی آب را صرف کشــاورزی 
می کنند جز مشــکالت بــرای  مردم منطقــه چیزی به 
ارمغان نمی آورند در حالی که بــا  هدایت این آ ب به تاالب 
بین المللی هامون برای مردم منطقه منشــأ خیر و برکت 
تضمین می شود ولی در حال حاضر با سلب کردن آب، ما 

دو طرفه ضرر می بینیم.

باقرزاده کریمی گفت: 40الی ۵0 ســال است که مسیر را  
گم کرده ایم و مردم را به زور در  منطقه نگه داشــته ایم که 
بمانید ولی با این روال نمی توانیــم منطقه را حفظ کنیم 

چرا که بحث ها، فنی و پیچیده تر از این موارد است.
معــاون امــور تاالب ها در دفتر زیســتگاه های ســازمان 
حفاظت محیــط زیســت ادامــه داد: حاال  کــه در اوج 
بحران هســتیم و نمی توانیم آب روزمره مــردم را تامین 
کنیم و حتــی اگــر االن بخواهیــم کار اساســی انجام 
دهیم، نمی شــود.  باقــرزاده کریمی بیان داشــت: امروز 
مــا از هامون درس گرفتیــم که باید برای ســهل انگاری 
مدیریتی هزینه های زیســت محیطــی پرداخت کنیم؛ 
زمانی که بــاران می آید و تاالب آبدار می شــود به راحتی 
ســر روی بالــش می گذارند کــه همه  چیز خوب شــده 
 امــا در زمان بــروز بحــران مــدام می گویند کــه برای

حل مشکل بشتابید.

خبر

تاالب بین المللی هامون در تله بحران؛  

استفاده بی رویه مردم باید اصالح شود

اخبار

قاب روز

الیه اوزن با جــذب پرتو فرابنفش خورشــید، موجب ادامه 
زندگی روی کره زمین می شود و نابودی آن به منزله نابودی 

حیات انسان هاست.
الیه اوزن یا اوزن ســپهر، درالیه استراتوســفر جو زمین با 
غلظت باالیــی از مولکول اوزن قرارداد که در ســده اخیر به 

واسطه فعالیت های صنعتی بشر آسیب دیده است. 
از حدود سه دهه پیش فعالیت های جهانی برای ترمیم الیه 
اوزن آغاز شد و امسال نیز به مناسبت بیست و نهمین سالگرد 
این تالش،  مجامع عمومی سرتاسر جهان از جمله کشورما 

روز جهانی الیه اوزن را گرامی می دارند. 
در ســال ۱۹۸۵نمایندگان 4۹ کشــور در وین، خط مشی 
جهانی حفاظت از الیه اوزن را اتخاذ کردند، که با 2۱ ماده و 

دو الحاقیه به تصویب کنوانسیون وین رسید .
پروتکل مونترال نیز حاصل تالش حفاظت از الیه اوزن است  
که نمونه ای از همکاری های بین المللی موفق برای حفاظت 

از زمین شناخته می شود.
تخریب الیه اوزن

الیه اوزن می تواند در حضور کلر ، فلوئور و یا برم تخریب شود 
که عمدتا به این اتفاق سوراخ شدن الیه اوزن گفته می شود، 
این عناصر در برخی ترکیبات پایدار به خصوص کلرو فلوئورو 
کربن ها )CFC( که به وســیله فعالیت نور فرابنفش تجزیه 

شده اند به استراتوسفر راه یافته اند.
 ضخامت الیه های اوزن در نیمکره شمالی در سال، تقریبا ٪4 

کاهش می یابد و حدود 4.6٪  از ســطح زمین به وسیله الیه 
اوزن پوشیده نمی شود که به آنها سوراخ اوزنی گفته می شود. 
ســوئدی ها در 23 ژانویه ۱۹7۸ اولیــن مردمانی بودند که 
مصرف افشــانه ها را به دلیل صدمه زدن به الیه اوزن ممنوع 
کردند. در دوم آگوســت 2003 نیز دانشمندان اعالم کردند 
که فرسایش الیه اوزن به ســبب ممنوعیت استفاده از کلرو 

فلوئورو کربن ها در حال کاهش است. 
 عامالن تخریب الیه اوزن در ایران 

 صنایع برودتــی و ســردکننده ها، ســازندگان یخچال ها 
 و فریزرهــای خانگــی ، صنعتی و تجــاری ، صنایــع ابر و

 اسفنج سازی، بخش دفع آفات کشــاورزی و سیستم های 
تهویه مطبــوع ، کپســول های اطفــای حریــق ، حالل 
اسپری های پاک کننده قطعات الکترونیکی و ساخت کولر 
خودروها؛ از جمله کارخانجات مصرف کننده گازهاي مخرب 
الیه اوزن در کشورمان هستند.  آفت کش و ضدعفونی کننده 
استفاده شده در بخش کشــاورزی، افزایش مقدار گازهای 
گلخانه ای در جو و پدیده گرمایش جهانــی از دیگر عوامل 
تخریب الیه اوزن هستند.  دانشمندان هشدار داده اند پدیده 
گرم شدن زمین می تواند تالش ها برای ترمیم حفره اوزن را 
که قرار است تا ســال 20۵0 انجام گیرد، حدود 30سال به 

تعویق بیندازد.
 ضرورت حفاظت از الیه اوزن 

اگر الیــه اوزن از بین بــرود، زندگی از کــره زمین رخت بر 

خواهد بســت، با از بین رفتن الیه حیاتی اوزن؛ نسل بشری، 
پوشش گیاهی و حیات جانوری در مدت کوتاهی به صورت 

اسف باری منقرض خواهد شد.
قرار گرفتن مستقیم در زیر تابش فرابنفش خورشید، باعث 
سرطان پوســت، بروز آب مروارید، تخریب سیستم دفاعی 
بدن و پیری زودرس می شــود؛ بنابراین الیه اوزن تنها سپر 

حفاظتي میان ما انسان ها و پرتو فرابنفش خورشید است. 
ولی در حال حاضر با آسیب دیدن این الیه ،میزان تشعشعات 
ماورای بنفشی که به زمین می رسد شدت یافته و این مسئله 
باعث ایجاد سرطان های پوست ، تضعیف مکانیزم دفاعی و 

ایمنی بدن انسان و همچنین ایجاد آب مروارید شده است.
عالوه بر این موارد  آســیب 
دیــدن الیــه اوزن، نظام 
زیســت محیطی  سرتاسر 
را دچــار  پهنــه گیتــی 
ناهماهنگی و عــدم توازن 
جدی و فزآینده کرده است. 

تخریب  پیامدهای   
الیه اوزن

تخریب و سوراخ شدن الیه 
اوزن باعث عبــور غیر قابل 
کنترل تابش اشعه فرابنفش 
خورشــید می شــود کــه 
این امر نیز ســبب افزایش 
دمای زمین، ذوب شــدن 
یخ های قطبی، افزایش آب 
دریاهــا، به زیــر آب رفتن 
خشــکی ها ، ســوختگی 
پوســت ، ابتال به ســرطان 
پوســت، بیمــاری هــای 
چشــمی ، همچنین وارد 
آمــدن خســارت عمــده 

به جانوران و گیاهان  و باالخره باعــث انقراض زندگی تمام 
موجودات کره زمین می شود. 

 اوزن چیست؟
 اشــعه های خطرناک ماورای بنفش با تابیدن نورخورشید 
مولکول های اوزن را می شــکافد ولی این الیه آنها را مسدود 
می  کند؛ بنابراین  اگر این الیه تخریب شود ، مقدار بیشتری از 

این اشعه های فرابنفش به سطح زمین خواهد رسید.
الیه اوزن قســمتی از استراتوسفر می باشــد که حاوی گاز 
طبیعی اوزن O3 است.  اوزن توانایی جالب توجهی در جذب 

برخی از فرکانس های اشــعه فرابنفش دارد. الیه اوزن زیاد 
چگال نیســت به طوري که اگر آن را در تروپوسفر متراکم 
کنیم ضخامت آن تنها در حد چند میلی متر خواهد بود. اوزن 
در جو زمین عموما توسط شکستن مولکول دو اتمی اکسیژن 
به دو اتم تنها، به وسیله نور فرابنفش به وجود می آید چنان 
که بعد از این اتفاق، اکسیژن تک اتمی با اکسیژن نشکسته 

ترکیب شده والیه اوزن به وجود می آید. 
مولکول اوزن ناپایدار است و هنگامی که نور فرابنفش به آن 
برخورد می کند به یک مولکول اکسیژن و یک اکسیژن اتمی 
شکسته می شــود؛ به این فرآیند مداوم، واکنش زنجیره ای 

اوزون اکسیژن می گویند. 
مولکول های اکسیژن )O2( به اکسیژن اتمیک )O( تبدیل 
می شوند،اکسیژن اتمیک به سرعت با مولکول های بیشتری 
ترکیب شــده و به  اوزن تبدیل می شــود؛ بنابراین اگر الیه 
استراتوســفر که اوزن را در دل خود جای داده نباشد، زنده 

بودن موجودات از جمله انسان ها ممکن نخواهد بود. 
 اقدامات انجام شده برای حفاظت از الیه اوزن

ابتدا در سال ۱۹۸۵ کنوانســیون وین برای حفاظت از الیه 
اوزن توسط سازمان ملل متحدو دیگر کشورها تدوین شد و 
سپس در سال ۱۹۸7 پروتکل مونترال در سازمان ملل متحد 

توسط 46 کشور پذیرفته گردید. 
طبق پروتــکل مونترال، کشــورهای توســعه یافته تعهد 
کرده اند که به تولید مصرف مواد مخــرب الیه اوزن )cfcها، 
هالون ها و تتراکلرید کربن( در ســال 2000 میالدی خاتمه 
دهند و کشورهای در حال توســعه را از نظر مالی و تکنیکی 
حمایت کنند. همچنین طبق این پروتکل مقرر شده است، 
کشــورهای در حال توسعه نیز با ۱0 ســال تاخیر یعنی در 
ســال 20۱0 میالدی به مصرف مواد مذکور خاتمه دهند.  
ایران در سال ۱36۹ به کنوانســیون وین و پروتکل مونترال 
مرکزی ملحق شــد. دفتر حفاظت الیه اوزن در سال ۱372 
با همکاری سازمان حفاظت محیط زیســت برنامه عمران 
سازمان ملل متحد تشکیل شد و به طور رسمی کار خود را از 

سال ۱373 آغاز کرد.
 آیا حفره های الیه اوزن قابل ترمیم هستند ؟

اگر کشورهای عضو کنوانســیون وین و پروتکل مونترال به 
 تعهدات خود عمــل کنند و مصرف مواد مخــرب الیه اوزن
  را طبــق برنامــه زمان بندی شــده حذف کننــد، چرخه

 طبیعی تشــکیل اوزن به حالت طبیعی خود بر می گردد و 
 ســوراخ های الیه اوزن ترمیم می شــود، البته در شــرایط 
 مناســب و مســاعد دســت کم ۵0 ســال طول می کشد

 تا این حفره ها ترمیم شوند.

زمین بدون اوزن می میرد؛

تنها سپر حفاظتی میان انسان و پرتو فرابنفش در خطر نابودی است

آفت کش و 
ضدعفونی کننده 
استفاده شده در 

بخش کشاورزی، 
افزایش مقدار 

گازهای گلخانه ای 
در جو و پدیده 

گرمایش جهانی 
از دیگر عوامل 

تخریب الیه اوزن 
هستند
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مفاد آراء
6/305 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 38774-1394/07/25 هیــأت اول خانم زینت جوانــی جاوان  به 
شناســنامه شــماره  1667  کدملي  1283040751   صادره اصفهان  فرزند  مهدی  
ششدانگ یکبابخانه به اســتثنا بها ثمنیه اعیانی ان  به مساحت 515/54  مترمربع از 
پالک شماره  477/1 فرعی که به 817 فرعی تبدیل شده و502 فرعی از 25  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان که ازپالک 817فرعی ازاســناد 
133384-75/12/12 واصالحی 179112-93/3/30 دفتر92اصفهان وسند6215-

90/3/31 دفتر371 اصفهان وازپالک 502 فرعی ازاسناد 133384-75/12/12 دفتر 
92 اصفهان و19122-93/8/14 دفتر 371 اصفهان

2- رای شــماره 43804-1394/09/12 هیأت اول خانم طاهره امیری به شناسنامه 
شــماره 968  کدملــي 1285238559  صادره اصفهــان  فرزند رضا  ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  150/81   مترمربع از پالک شــماره  639 فرعی از 14  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 509 

دفتر 355 امالک
3- رای شــماره 51723-1394/11/21 هیأت اول اقای رســول بختیاری رنانی  به 
شناسنامه شماره  20  کدملي 1290200289  صادره  خمینی شهر  فرزند  نعمت اله 
ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت  98/85 مترمربع از پالک شماره 3682 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مهدی 

کروندی رنانی ازموردثبت صفحه 45 دفتر 161 امالک
4- رای شــماره 51227-1394/11/17 هیأت دوم اقای ســید علیــداد رضوی  به 
شناسنامه شماره 39  کدملي 4679462728  صادره فارسان  فرزند علی ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 135/52 مترمربع از پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محسن عسگرپور
5- رای شماره 54584-1394/12/24 هیأت اول اقای نصراله اسماعیلی برزانی به 
شناسنامه شماره 14  کدملي  1290055221  صادره اصفهان  فرزند رضا  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 231  مترمربع از پالک شــماره 765  فرعی از 25  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 570 دفتر 

798 امالک
6- رای شماره 51223-1394/11/17 هیأت دوم اقای کورش نکوئی به شناسنامه 
شماره 690  کدملي 5279341142  صادره بهبهان  فرزند حسین سه دانگ مشاع از 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 208/23 مترمربع از پالک شماره 68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیدحسین حسینی 

بهرام ابادی
7- رای شــماره 1352-1395/01/28 هیأت اول اقای محمد احمدی به شناســنامه 
شــماره 20  کدملي  5110459584  صادره برخوارومیمه  فرزند علی  ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت  476/50  مترمربع از پالک شماره 1119 فرعی از 28   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 309 

دفتر 628 امالک
8- رای شــماره 1576-1395/01/30 هیأت اول اقای نصراله عظیمی یانچشمه  به 
شناســنامه شــماره  753  کدملي 1816573493  صادره آبادان  فرزند محمدعلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 86/32  مترمربع از پالک شماره 67   اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیدجالل عقیلی
9- رای شــماره 54659-1394/12/25 هیأت سوم آقاي خلیل ســلطانی رنانی به 
شناســنامه شــماره  260  کدملي 1290740526 صادره اصفهان فرزند  سیف اله  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  144/96  مترمربع از پالک شماره 
372و373 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از سند ثبت شده در صفحه 85 دفتر 955 و صفحه 566 دفتر 40 از مالک رسمی خلیل 

سلطانی رنانی و سیف اله سلطانی رنانی
10- رای شماره 1740-1395/01/30 هیأت سوم آقاي حسن شمسی دره سوخته 
به شناســنامه شــماره 3 کدملي 6219817931 صــادره فریدن فرزنــد قربانعلی 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 143/92 مترمربع از پالک 
شماره2877فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از سند ثبت شده در صفحه 106 و109 دفتر 460 از مالک رسمی سیدعبداله صدیقی

11- رای شــماره 1752-1395/01/30 هیأت ســوم آقاي محمود نجات بخش به 
شناسنامه شماره  102  کدملي 1284629317 صادره اصفهان فرزند  اسمعیل  نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  250/61  مترمربع از پالک 
شماره 327 فرعی 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 278 دفتر 351 و 354 دفتر 985
12- رای شماره 1753-1395/01/30 هیأت ســوم خانم زهره نصر به شناسنامه 
شــماره  29  کدملي 1290262357 صادره اصفهان فرزند  حسن  نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  250/61  مترمربع از پالک شماره 
327 فرعی 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 278 دفتر 351 و 354 دفتر 985
13- رای شــماره 52750-1394/12/02 هیأت چهارم آقاي ســید علي محالتي به 
شناسنامه شــماره 835 کدملي 1128981041 صادره فریدونشهر فرزند سید فرج 
اله ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 150 مترمربع پالک شماره 202/1 فرعي از 
29 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از احمد 

خراسانی که در صفحه 104دفتر 13مالک شش دانگ می باشد
14- رای شماره 4793-1395/02/28 هیأت دوم آقاي عبداله جدیداالسالم رناني به 
شناسنامه شماره 142 کدملي 1290286825 صادره اصفهان فرزند کریم ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 31/12 مترمربع پالک شــماره 3865فرعي از 18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازســند 55871-82/5/2 دفتر 

91 اصفهان
15- رای شــماره 4809-1395/02/28 هیــأت دوم آقــاي قدیرعلــي بختیاري به 
شناسنامه شماره 80 کدملي 1289938520 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
ساختمان به مساحت 111 مترمربع پالک شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی علی شفیعی
16- رای شماره 2900-1395/02/12 هیأت دوم آقاي مرتضي الوي به شناسنامه 
شــماره 907 کدملــي 1284621790 صادره اصفهــان فرزند ابراهیم ششــدانگ 
ســاختمان به مســاحت 116/56 مترمربع پالک شــماره623 فرعــي از 14اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مــورد ثبت صفحه 

584دفتر594امالک
17- رای شــماره 2656-1395/02/11 هیأت دوم آقاي اکبر تیموري به شناسنامه 
شماره 50 کدملي 1289936277 صادره اصفهان فرزند فتح اله ششدانگ ساختمان 
به مساحت 435 مترمربع پالک شــماره 44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی حاج رحیم تیموری
18- رای شــماره 2645-1395/02/11 هیأت دوم آقاي  محمود تیموري جروکاني 
به شناسنامه شماره 36237 کدملي 1282287532 صادره اصفهان فرزند قدمعلي 
ششدانگ  ساختمان به مســاحت 314/50 مترمربع پالک شماره 44 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج رحیم تیموری
19- رای شــماره 4270-1395/02/25 هیأت اول آقاي  بیژن منجزي به شناسنامه 
شماره 730 کدملي 1971825557 صادره مسجد ســلیمان فرزند قربان ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 204 مترمربع پالک شماره  67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مرتضی درباغ مهیار
20- رای شــماره 4272-1395/02/25 هیــأت اول خانم مهنــاز جعفري طادي به 
شناســنامه شــماره 374 کدملي 1817401122 صــادره آبادان فرزنــد علي اکبر 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 112/35 مترمربع پالک شــماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی رضا حیدری 

ازموردثبت صفحه 13 دفتر 48 امالک
21- رای شــماره 4407-1395/02/26 هیأت اول آقاي رسول نصر نصرآبادي به 
شناسنامه شماره 12 کدملي 1290450943 صادره اصفهان فرزند اکبر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 67/85 مترمربع پالک شــماره 1355فرعي از 5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حمیده نصری 

نصرابادی ازموردثبت صفحه 316 دفتر 442 امالک
22- رای شــماره 4458-1395/02/26 هیأت اول آقاي رضا بیگلري به شناسنامه 
شماره 22534 کدملي 1292378492 صادره اصفهان فرزند ایرج ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 71/50 مترمربع پالک شــماره 1150فرعي از11  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عبدالوهاب شیرانی 

بیدابادی که بنامش درخواست ثبت شده
23- رای شماره 4460-1395/02/26 هیأت اول آقاي  نبي اله دوستي به شناسنامه 
شماره 549 کدملي 6219382307 صادره بوئین و میاندشت فرزند ذبیح اله ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 65 مترمربع پالک شــماره 2414 فرعي از18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی محمودشــریفی  

ازموردثبت صفحه 41 دفتر 63 امالک
24- رای شماره 4560-1395/02/27 هیأت اول آقاي  احسان اله مقیمي به شناسنامه 
شماره 2321 کدملي 1288274742 صادره اصفهان فرزند احمد ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 131/32 مترمربع پالک شــماره  68 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رمضانعلی زارع بهرام ابادی

25- رای شــماره 4593-1395/02/27 هیــأت اول خانم فاطمــه نصرآزاداني به 
شناســنامه شــماره 8 کدملي 1290262144 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به یک دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 296/30 مترمربع پالک 
شماره 156فرعي از7 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 209 دفتر 540 امالک
26- رای شــماره 4589-1395/02/27 هیأت اول آقــاي  مصطفي نصرآزاداني به 
شناسنامه شــماره 36 کدملي 1290095604 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت 
به چهاردانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت 296/30 مترمربع پالک 
شماره 156 فرعي از7  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 212 دفتر 540 امالک
27- رای شــماره 4611-1395/02/27 هیــأت اول خانم ســعیده ترابي میرآبادي 
به شناسنامه شــماره 40 کدملي 1091978751 صادره نجف آباد فرزند رمضان 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 192/50 مترمربع پالک شماره45  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حیدرمختاری رنانی

28- رای شماره 4623-1395/02/27 هیأت اول خانم زهرا خیام حقیقي به شناسنامه 
شــماره 76224 کدملي 1281856878 صادره اصفهان فرزند اصغرنسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان از به مساحت 251/47 
مترمربع پالک شــماره 459فرعي از15 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 575و314دفتر 741و524 امالک
29- رای شــماره 4620-1395/02/27 هیأت اول آقاي مجتبــي نصراصفهاني به 
شناســنامه شــماره 798 کدملي 4171381452 صادره اصفهان فرزند علي نسبت 
به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان از به مساحت 
251/47 مترمربع پالک شــماره 459فرعي از15 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 444و326 دفتر 831و524 امالک
30- رای شماره 5168-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي مرتضی رستم شیرازی 
به شناســنامه شــماره 810 کدملي 1284768899 صادره اصفهان فرزند محمود 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 183/90 مترمربع از پالک 
شماره212فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی وجیهه مستوفی زاده از سند ثبت شده در صفحه 193 دفتر 288
31- رای شماره 5225-1395/02/31 هیأت ســوم خانم عزت ماهرانی برزانی به 
شناسنامه شماره 25 کدملي 1290363821 صادره خمینی شهر فرزند حسن نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 132/91 مترمربع از 
پالک شماره 573/1 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 278 دفتر 729 و صفحه 275 دفتر 729
32- رای شماره 5224-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي فتح اله رضائی برزانی به 
شناسنامه شماره 2045 کدملي 1282951599 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 132/91 مترمربع از پالک 
شــماره 573/1 فرعی16 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 278 دفتر 729 و صفحه 275 دفتر 729
33- رای شماره 5213-1395/02/31 هیأت سوم آقاي محمدخادمی به شناسنامه 
شماره 2683 کدملي 5649346038 صادره جرقویه فرزند رضا نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 344/02 مترمربع از پالک شماره31 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حسین ابراهیمی 

بابوکانی
34- رای شماره 4866-1395/02/28 هیأت سوم خانم اکرم غالمعلیان به شناسنامه 
شــماره 1916 کدملي 0491193610 صادره ری فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 118/10 مترمربع از پالک شماره68 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی تقی سلیمانی
35- رای شــماره 5125-1395/02/30 هیأت ســوم آقــاي احمدرضارحیم زاده 
رنانی به شناســنامه شــماره 1076 کدملي 1290594430 صادره اصفهان فرزند 
رجبعلی نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 125 مترمربع از پالک 
شماره176فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی رحمان حکاکیان از سند ثبت شده در صفحه 65 دفتر 78
36- رای شــماره 5182-1395/02/31 هیــأت چهارم خانم صدیقه شــکوهنده به 
شناسنامه شــماره 214 کدملي 1284300552 صادره اصفهان فرزند میرزاحسن 
نســبت به ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 147/10 مترمربع از پالک شماره 
1905)316/1( فرعــی 6  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان به موجب ســند شــماره ی 49960 – 55/12/14 و 135675 – 75/11/11 

دفتر 7 اصفهان
37- رای شــماره 5183-1395/02/31 هیــأت چهــارم خانم صدیقه شــکوهنده 
بــه شناســنامه شــماره 214 کدملــي 1284300552 صــادره اصفهــان فرزند 
میرزاحسن نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/91 مترمربع از پالک 
شماره1905)316/1(فرعی6 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان به موجب ســند شــماره ی 49960 مورخ 1355/12/14 و 135675 مورخ 

1375/11/11 دفتر 7
38- رای شماره 5186-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي ابراهیم جان نثاری الدانی 
به شناسنامه شماره 36 کدملي 1290093512 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 5 مترمربع از پالک شــماره327فرعی13 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عزت 

زوارزادگان در صفحه 532 دفتر 438 به استثنا بهاء ثمینه اعیانی
39- رای شــماره 5154-1395/02/30 هیأت چهارم آقاي محسن حشمتی زانیانی 
به شناسنامه شــماره 1071 کدملي 4620284734 صادره شــهرکرد فرزند احمد 
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 197/35 مترمربع از 
پالک شــماره509 فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی نرگس رفیعی فرزند زمان به شناسنامه 6841 

در صفحات 251 و255 دفتر 79
40- رای شــماره 5155-1395/02/30 هیأت چهارم خانم سوســن توکلی زانیانی 
به شناسنامه شــماره 25 کدملي 4622078767 صادره شــهرکرد فرزند عزیزاله 
نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 197/35 مترمربع از 
پالک شــماره509 فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی نرگس رفیعی فرزند زمان به شناسنامه 6841 

در صفحات 251 و255 دفتر 79
41- رای شــماره 7376-1395/03/29 هیأت اول  آقــای صفرعلی زینلی رنانی  به 
شناسنامه شماره 340 کدملي 1289941122 صادره اصفهان فرزند رحیم ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 248/55 مترمربع از پالک شماره 458  فرعی از 19  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی شیخ بهائی 

ازموردثبت صفحه 277 دفتر 82 امالک
42- رای شــماره 7379-1395/03/29 هیأت اول خانم عصمت عسکریین ده چی  
به شناسنامه شــماره 5 کدملي 1289894558 صادره اصفهان فرزند غالمحسین 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 212/92 مترمربع از پالک شماره 169/3 فرعی که 
بشماره 1479 فرعی تبدیل شــده از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازاسناد 69943-86/10/26 دفتر103 اصفهان و87/3/5-71239 

دفتر 107 اصفهان
43- رای شــماره 7393-1395/03/29 هیأت اول خانم ســکینه رضائی کوجانی  
به شناســنامه شــماره 5 کدملي 1290091651 صادره اصفهان فرزند نوروزعلی 
ششــدانگ یکباب مغازه تجاری  به مســاحت 334/15 مترمربع از پالک شماره  28  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج 
بابا رضائی کوجانی ازسند 36693-47/8/20 دفتر 86 اصفهان ازموردثبت صفحه 

298 دفتر 1099 امالک
44- رای شماره 7394-1395/03/29 هیأت اول  آقای حمید رضائی  به شناسنامه 
شماره 1219 کدملي 1283383756 صادره اصفهان فرزند غالمعلی ششدانگ مغازه 
ودفترکارفوقانی  به مساحت 65 مترمربع از پالک شماره  28  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حاج بابا رضائی کوجانی 
ازسند 36693-47/8/20 دفتر 86 اصفهان ازموردثبت صفحه 298 دفتر 1099 امالک

45- رای شماره 7395-1395/03/29 هیأت اول خانم زهره دادخواهی  به شناسنامه 
شــماره 1858 کدملــي 1288002912 صــادره اصفهان فرزند اصغر ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 165/46 مترمربع از پالک شماره  28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین رضائی کوجانی 
46- رای شماره 7396-1395/03/29 هیأت اول خانم فاطمه ابراهیمی حبیب ابادی  
به شناسنامه شماره 38466 کدملي 1280281561 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 196/29 مترمربع از پالک شماره  28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین رضائی 

کوجانی
47- رای شــماره 7407-1395/03/30 هیــأت اول آقای محســن نفیســی کیا  به 
شناسنامه شماره 1584  کدملي 1283434164  صادره اصفهان  فرزند محمدحسین 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  68/50  مترمربع از پالک شماره  643 و643/1  فرعی 
از  13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسین جان نثاری الدانی ازموردثبت صفحه 10 دفتر 25 امالک
48- رای شــماره 7415-1395/03/30 هیــأت اول آقــای غالمعبــاس حبیبی  به 
شناسنامه شماره 359  کدملي 6219573013  صادره فریدن  فرزند علی  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  69 مترمربع از پالک شماره  2620  فرعی از  18  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صادق کیانی رنانی 

ازموردثبت صفحه 521 و380 دفتر 312 و65 امالک
49- رای شــماره 7435-1395/03/30 هیــأت اول آقای قاســم نصراصفهانی  به 
شناســنامه شــماره 169 کدملي  1287890644  صادره اصفهان  فرزند حســین  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  193/22  مترمربع از پالک شماره 133/1  فرعی 
از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمدرضاتاجمیرریاحی ازموردثبت صفحه 52 دفتر 129 امالک 
50- رای شــماره 7436-1395/03/30 هیــأت اول  آقــای مصطفــی اخوندی  به 

شناســنامه شــماره 65 کدملي  1286648440  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  155/50  مترمربع از پالک شماره 443  فرعی از  
40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

رمضان رمضانی لمجیری ازموردثبت صفحه 57 دفتر 173 امالک
51- رای شماره 7441-1395/03/30 هیأت اول  آقای حسن پیرنجم الدین کلیچه  به 
شناسنامه شماره 7 کدملي  1290168709  صادره اصفهان  فرزند علی  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت  51/26  مترمربع از پالک شماره 38  فرعی از  6  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیدعبدالرسول بحق

52- رای شــماره 7442-1395/03/30 آقای اکبر قبادی شــهرضا  به شناسنامه 
شــماره 505 کدملي  1287517358  صادره اصفهان  فرزند علی محمد  ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت  93/52  مترمربع از پالک شماره 32  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محترم مستقیم 
53- رای شماره 7344-1395/03/29 هیأت اول  آقای جعفرقلی زمانی باغبدرانی  به 
شناسنامه شماره 819 کدملي 1971162612 صادره مسجدسلیمان  فرزند عبدالغفار 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 119/53  مترمربع از 
پالک شماره  752 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 484 دفتر 427 امالک
54- رای شــماره 7345-1395/03/29 هیأت اول خانم مهرانگیــز امینی ناغانی  به 
شناسنامه شماره 2669 کدملي 4689380198 صادره اردل  فرزند شاه رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 119/53  مترمربع از پالک 
شــماره  752 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 484 دفتر 427 امالک
55- رای شــماره 7350-1395/03/29 هیــأت اول خانم منور مداحــی دهنوی  به 
شناسنامه شماره 1622 کدملي 5418826255 صادره مبارکه  فرزند یداله ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 231  مترمربع از پالک شــماره  600 فرعی از 14  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 457 دفتر 

320 امالک
56- رای شــماره 7358-1395/03/29 هیأت اول  خانم فاطمه کیانی  به شناسنامه 
شــماره 276 کدملي 4620845401 صادره شــهرکرد  فرزند غالمعلی ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 119/80  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اسماعیل امینی عاشق ابادی 
57- رای شماره 7359-1395/03/29 هیأت اول خانم سارا شولی زاده  به شناسنامه 
شماره 1920 کدملي 1817329952 صادره آبادان  فرزند پرویز ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 130/59  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی رضائی
58- رای شماره 7361-1395/03/29 هیأت اول خانم زینب حق گوی  به شناسنامه 
شماره 107 کدملي 4650629608 صادره بروجن  فرزند خسرو  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 97/92  مترمربع از پالک شــماره 66  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس کاظمی
59- رای شــماره 6988-1395/03/23 هیأت دوم  آقاي نوراله محمدي خراجي به 
شناسنامه شماره 51 کدملي 6339702538 صادره شهرکرد فرزند یداله ششدانگ 
ساختمان به مساحت 95/45 مترمربع از پالک شــماره 45 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی تقی رحیمی اندانی
60- رای شــماره 6404-1395/03/13 هیأت دوم خانم مهــری تاجمیرریاحی  به 
شناسنامه شــماره 1984  کدملي  1283492229  صادره اصفهان  فرزند رمضان 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 441/85  مترمربع از 
پالک شماره 809 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 31 دفتر 415 امالک
61- رای شــماره 6403-1395/03/13 هیــأت دوم آقای علیرضا بهروزدوســت  
به شناســنامه شــماره 65  کدملي  1289977445  صادره اصفهان  فرزند حسین  
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 441/85  مترمربع از 
پالک شماره 809 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 28 دفتر 415 امالک
62- رای شــماره 6407-1395/03/13 هیــأت دوم  خانــم بیگــم قلعهءرنانی  به 
شناســنامه شــماره 267  کدملي  1289970297  صادره اصفهان  فرزند حســین 
ششدانگ ساختمان به مساحت 196/45  مترمربع از پالک شماره 3113 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

479 دفتر 916 امالک
63- رای شماره 6428-1395/03/13 هیأت دوم  آقای حمید جمشیدی  به شناسنامه 
شــماره 388  کدملي  0384516424  صادره قم  فرزند تقی  ششدانگ ساختمان به 
مساحت 167/50  مترمربع از پالک شماره 507 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازموردثبت صفحه 445 دفتر 867 امالک
64- رای شــماره 6438-1395/03/13 هیأت دوم آقای مهدی کرامت به شناسنامه 
شماره 39066  کدملي  1282318111  صادره اصفهان فرزند اسماعیل  ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 106 مترمربع از پالک شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی رضا حیدری بهرام ابادی  

ازموردثبت صفحه 93 دفتر 48 امالک
65- رای شماره 1861-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي حمیدرضاشریفی ولدانی به 
شناسنامه شماره 1292 کدملي 1283510022 صادره اصفهان فرزند شعبان نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179/88 مترمربع از پالک شماره277فرعی36 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که از آقای مرتضی 

کشاورز که در صفحه 202 دفتر 190مالک می باشدخریداری نموده است
66- رای شماره 54658-1394/12/25 هیأت سوم خانم مهری ماهرانی برزانی  به 
شناسنامه شــماره  3314  کدملي 1282994328 صادره اصفهان فرزند  رمضان  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  140/15  مترمربع از پالک شماره 
585 فرعی 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

شماره ی 12152 – 1381/10/26 دفترخانه 32 اصفهان
67- رای شــماره 3584-1395/02/20 هیــأت دوم خانم بتــول نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 1656 کدملي 1283488345 صادره اصفهان فرزند قنبر ششدانگ 
ساختمان به مساحت 339/94 مترمربع پالک شــماره 1848 فرعي از5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازموردثبــت صفحه 20 دفتر 

287 امالک
68- رای شماره 4393-1395/02/26 هیأت اول آقاي اصغر صفري به شناسنامه 
شماره 15 کدملي 1290160333 صادره اصفهان فرزند کاظم ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 258 مترمربع پالک شماره 514 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 393 دفتر 709 امالک
69- رای شــماره 4455-1395/02/26 هیــأت اول آقــاي علي اســماعیلي فرد به 
شناسنامه شماره 9 کدملي 1289868638 صادره اصفهان فرزند ابراهیم ششدانگ 
مغازه به مساحت 37/72 مترمربع پالک شماره26 فرعي از24 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 499 دفتر 83 امالک
70- رای شــماره 4457-1395/02/26 هیــأت اول آقــاي  محمدرضــا کریمي به 
شناسنامه شماره 9 کدملي 1755741863 صادره اهواز فرزند قربانقلي ششدانگ  
یکباب خانه به مســاحت 127 مترمربع پالک شــماره 45 اصلي واقــع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سیدمحمدموسوی اندانی
71- رای شــماره 5247-1395/02/31 هیــأت ســوم آقاي منصــور عبدالهی به 
شناســنامه شــماره 452 کدملي 6219381335 صــادره فریدن فرزند ســعداله 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 130/35 مترمربع از پالک 
شماره2420فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 423 دفتر 62
72- رای شــماره 5239-1395/02/31 هیــأت ســوم آقاي مصطفــی حاجیان به 
شناســنامه شــماره 1599 کدملي 1283260638 صادره اصفهان فرزند اسمعیل 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 191/03 مترمربع از پالک 
شماره46فرعی4 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند ثبت شده در صفحه 72 دفتر 706
73- رای شــماره 5243-1395/02/31 هیأت ســوم خانم طیبــه باقرمالئی رنانی 
به شناســنامه شــماره 301 کدملــي 1290373388 صادره خمینی شــهر فرزند 
محمدکریم نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 100/40 مترمربع از 
 پالک شــماره406فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی رضا شهبازی رنانی از سند ثبت شده در صفحه 255 دفتر 

502
74- رای شــماره 4223-1395/02/25 هیــأت ســوم آقاي علي عابــدي رناني به 
شناســنامه شــماره 1896 کدملي 1293145351 صادره خمینی شهرفرزند رضا 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 189/50 مترمربع پالک شماره2823 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در 

صفحه 377دفتر 1084
75- رای شــماره 7371-1395/03/29 هیأت اول اقای مرتضــی زیبائی رنانی  به 
شناســنامه شــماره 127 کدملــي 1290286663 صادره اصفهان فرزند حســین 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 149 مترمربع از پالک شماره 1220  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی جمیله 

احمدی رنانی ازموردثبت صفحه 222 دفتر 50 امالک
76- رای شماره 7397-1395/03/29 هیأت اول اقای رمضان شیرانی بیدابادی  به 
شناسنامه شــماره 45404 کدملي 1280879629 صادره اصفهان فرزند میرزااقا 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 147/57 مترمربع از پالک شماره  67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 92/11/16-217476 

دفتر 2 اصفهان
77- رای شــماره 7431-1395/03/30 هیأت اول  خانم مریم قلع ریز به شناسنامه 
شماره 37259 کدملي  1280798203  صادره اصفهان  فرزند محمدحسن  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 307/75  مترمربع از پالک شماره 210/1  فرعی از  25  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس عتیقه 

چی ومحترم محققیان گورتانی ازموردثبت صفحه 330و613  دفتر 445 و اول امالک
78- رای شــماره 7356-1395/03/29 هیــأت اول اقای اکبر رحیمــی کوجانی  به 
شناسنامه شــماره 4 کدملي 1290183112 صادره خمینی شهر  فرزند محمدعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 257/62  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی رحیمی از 

موردثبت صفحه 36 دفتر 552 امالک
79- رای شــماره 6456-1395/03/13 هیأت دوم اقای غالمرضا حیدری رنانی  به 
شناســنامه شــماره 1285  کدملي  1290478198  صادره اصفهان  فرزند محمود  
ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 166  مترمربع از پالک شــماره 3750  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

مرادکلیمی سیارزاده ازموردثبت صفحه 174 دفتر 175 امالک
80- رای شــماره 6436-1395/03/13 هیأت دوم اقای منصــور نصر ازادانی به 
شناســنامه شــماره 1164  کدملي  1282926764  صادره اصفهان فرزند ابراهیم  
ششدانگ ساختمان به مســاحت 161/40  مترمربع از پالک شــماره 12 فرعی از 8 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازموردثبت صفحه 

345 دفتر 3 امالک
81- رای شماره 6437-1395/03/13 هیأت دوم اقای سیدحسین حسینی وردنجانی 
به شناسنامه شــماره 10  کدملي  4623141421  صادره شهرکرد فرزند سیدعلی 
اصغر  ششدانگ ساختمان به مساحت 183/95  مترمربع از پالک شماره 300 فرعی 
از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

اشرف پورعجم  ازموردثبت صفحه 571 دفتر 5فرعی امالک
82- رای شماره 6439-1395/03/13 هیأت دوم اقای سیدامیر ابشاری به شناسنامه 
شــماره 44  کدملي  1899613544  صادره شــادگان فرزند اســماعیل  ششدانگ 
ساختمان به مساحت 154/40  مترمربع از پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عزیزاله زارع بهرام ابادی
83- رای شــماره 7244-1395/03/29 هیأت دوم اقای رجبعلــی توکلی دهقی  به 
شناسنامه شــماره 5545 کدملي 1090572603  صادره نجف اباد  فرزند فتحعلی 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 108/28  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حیدرزارع بهرام 

ابادی
84- رای شماره 7245-1395/03/29 هیأت دوم اقای حسین امین زاده  به شناسنامه 
شــماره 20 کدملــي 1290244308  صادره اصفهــان  فرزند رجبعلی ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 181/89  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدباقر
85- رای شماره 7252-1395/03/29 هیأت دوم اقای حسین اصالنی  به شناسنامه 
شــماره 4185 کدملي 0071434232  صــادره تهران  فرزند محمدقلی ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 81  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صدیقه نهاوندی
86- رای شماره 7253-1395/03/29 هیأت دوم اقای محمود مهدور  به شناسنامه 
شماره 11 کدملي 6219907523  صادره فریدن  فرزند اکبر نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ ســاختمان به مساحت 121  مترمربع از پالک شــماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین زارع 

بهرام ابادی
87- رای شماره 7254-1395/03/29 هیأت دوم اقای یوسف اله یاری  به شناسنامه 
شــماره 3 کدملي 6219907876  صادره فریدن  فرزند عربعلی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 121  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین 

زارع بهرام ابادی
88- رای شــماره 7209-1395/03/29 هیأت دوم اقای مجتبــی زیبائی رنانی  به 
شناسنامه شماره 86 کدملي 1290821720  صادره اصفهان  فرزند حسین ششدانگ 
ساختمان به مساحت 49/20  مترمربع از پالک شماره 2508 فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالکین رســمی خانم حبیبه 

علیجانی رنانی ازموردثبت صفحه 437 دفتر اول امالک
89- رای شــماره 7223-1395/03/29 هیأت دوم اقای مهدی محمدی فارسانی به 
شناسنامه شماره 64 کدملي 4679350369  صادره فارسان فرزند یداله ششدانگ 
ساختمان به مساحت 393/33  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیداحمدرضوی بهرام ابادی

90- رای شماره 7229-1395/03/29 هیأت دوم اقای مرتضی صائبی به شناسنامه 
شــماره 523 کدملــي 1282962809  صــادره اصفهــان فرزند کریم ششــدانگ 
 ساختمان به مساحت 211/87  مترمربع از پالک شماره 31  اصلي واقع در اصفهان

 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حاج ابوالقاســم ســلیمی 
بابوکانی

91- رای شــماره 8613-1395/04/20 هیأت دوم خانم مهری عباســی ولدانی  به 
شناسنامه شــماره 1140 کدملي 1283508397  صادره اصفهان  فرزند اسماعیل  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 117/42  مترمربع از پالک شماره 188 فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

467 دفتر 937  امالک
92- رای شــماره 8619-1395/04/20 هیــأت دوم اقای فتحعلی خودســیانی  به 
شناسنامه شــماره 88 کدملي 1129555089  صادره فریدونشــهر  فرزند ذبیح اله 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 138/30 مترمربع از پالک شــماره 115 فرعی از 
27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

جعفررضائی برزانی
93- رای شــماره 8620-1395/04/20 هیــأت دوم اقای علی رضا حــاج هادیان 
گورتانی  به شناسنامه شماره 1610 کدملي 1284676447  صادره اصفهان  فرزند 
هادی ششدانگ ساختمان  به مساحت 178 مترمربع از پالک شماره 236 فرعی از 7  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

320و545 دفتر 455 و577 امالک
94- رای شــماره 8623-1395/04/20 هیأت دوم اقای محمدعلــی فرحناکیان  به 
شناســنامه شــماره 65202 کدملي 1281748579  صادره اصفهان  فرزند حسین 
ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 308 مترمربع از پالک شــماره 304 فرعی از 1  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

223و226 دفتر 661 امالک
95- رای شــماره 8624-1395/04/20 هیــأت دوم اقــای بختیــار صفدریان  به 
شناســنامه شــماره 12 کدملي 1199698288  صادره شــهرضا  فرزنــد عبداله 
ششدانگ ساختمان به اســتثنابها ثمنیه اعیانی ان  به مساحت 227/45 مترمربع از 
 پالک شماره 838 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب

  اصفهان ازمالک رســمی سیدحســن احمدزاده ازموردثبت صفحه 356 دفتر 169 
امالک

96- رای شــماره 8625-1395/04/20 هیأت دوم خانم فاطمه کیقبادی لمجیری  به 
شناسنامه شماره 1038 کدملي 1290521697  صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ 
ساختمان به مساحت 106 مترمربع از پالک شماره 456 فرعی از 40  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی کیقبادی لمجیری 

ازموردثبت صفحه 94 دفتر 444 امالک
97- رای شــماره 8627-1395/04/20 هیأت دوم خانم بتول شاه سنائی گنیرانی  
به شناسنامه شماره 23 کدملي 1290120595  صادره اصفهان  فرزند غالمحسین 
ششدانگ ساختمان به مساحت 172 مترمربع از پالک شماره 308 فرعی از 21  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 175 

دفتر 487 امالک
98- رای شــماره 8628-1395/04/20 هیأت دوم اقای علی اکبر کیقبادی لمجیری  
به شناســنامه شــماره 34 کدملي 1285622847  صادره اصفهان  فرزند رجبعلی 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 122/75 مترمربع از پالک شــماره 144 فرعی از 
40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

نصراله حسن پور
99- رای شــماره 8632-1395/04/20 هیــأت دوم اقای منوچهــر خلیلی فرد  به 
شناسنامه شــماره 401 کدملي 1910649651  صادره رامهرمز  فرزند محمدخون 
ششــدانگ ســاختمان به مســاحت 114/73 مترمربع از پالک شــماره 67  اصلي 
 واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازمالک رســمی رضا

 ابراهیمی
100- رای شــماره 8633-1395/04/20 هیأت دوم خانم زهرا مانیان سودانی  به 
شناسنامه شــماره 1271232073 کدملي 1271232073  صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 121 مترمربع 
از پالک شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی صغری مانیان
101- رای شــماره 8634-1395/04/20 هیــأت دوم اقای حکمت اله قاســمی  به 
شناســنامه شــماره 1336 کدملي 1283295555  صادره اصفهان فرزند کرمعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 121 مترمربع از پالک 
شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی صغری مانیان
102- رای شــماره 8635-1395/04/20 هیأت دوم اقای رضا طاهری مورکانی  به 
شناسنامه شماره 21 کدملي 6209856039  صادره باغبهادران فرزند عبدالحسین 
ششدانگ ســاختمان به مساحت 277 مترمربع از پالک شــماره 28  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی سیدباقرسجادی 

ازموردثبت صفحه 483 دفتر 1127 امالک
103- رای شــماره 8638-1395/04/20 هیــأت دوم اقای محمدحســین اگران  به 
شناســنامه شــماره 1797 کدملي 1284799204  صادره اصفهان فرزند اســداله 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 202/16 مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حسن شفیعی 

کوجانی
ادامه در صفحه 6
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104- رای شــماره 8866-1395/04/21 هيــأت دوم آقاي عليرضا خورســندي 
به شناســنامه شــماره 228 كدملي 1290678189 صادره اصفهان فرزند حسين 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 133 مترمربع پالك شماره469 فرعي از14 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 464 

دفتر 594 امالك
105- رای شــماره 8883-1395/04/22 هيأت دوم آقــاي عبدالرضا بهاءلو هوره 
به شناسنامه شــماره 52 كدملي 4623027538 صادره شــهركرد فرزند حبيب اله 
ششدانگ یکباب كارگاه تيرچه بلوك به مساحت 1365/36 مترمربع پالك شماره 64 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی علی 

ذوالفقاری ازموردثبت صفحه 442 دفتر 197 امالك
106- رای شــماره 6488-1395/03/13 هيأت چهارم آقای غالمرضا جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 7 كدملي 1290052131 صادره اصفهان فرزند حسين 
نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 365/70 مترمربع 
از پالك شــماره62فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 201 و 227 دفتر 21 و 1081
107- رای شــماره 6483-1395/03/13 هيــأت چهــارم خانم اشــرف قنادی به 
شناسنامه شماره 45 كدملي 1290121974 صادره اصفهان فرزند سيدعلی نسبت به 
2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 365/70 مترمربع از پالك 
شماره62فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 201 و 227 دفتر 21 و 1081
108- رای شماره 6489-1395/03/13 هيأت چهارم خانم شهناز فاضل نجف آبادی 
به شناسنامه شــماره 388 كدملي 1285626370 صادره اصفهان فرزند حسنعلی 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 179/11 مترمربع 
از پالك شماره290فرعی24 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از مورد ثبت در صفحه 575 دفتر 546
109- رای شــماره 6490-1395/03/13 هيــأت چهــارم آقاي حســين وفائی به 
شناسنامه شــماره 722 كدملي 1284494195 صادره اصفهان فرزند رحيم نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 179/11 مترمربع از پالك 
شماره290فرعی24 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مورد ثبت در صفحه 575 دفتر 546
110- رای شــماره 6475-1395/03/13 هيأت چهارم آقاي غالمرضا جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 7 كدملي 1290052131 صادره اصفهان فرزند حسين 
نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 332/05 مترمربع 
از پالك شــماره62فرعی13اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 201 و 227 دفتر 21 و 1081
111- رای شــماره 6478-1395/03/13 هيــأت چهــارم خانم اشــرف قنادی به 
شناسنامه شماره 45 كدملي 1290121974 صادره اصفهان فرزند سيدعلی نسبت به 
2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 332/05 مترمربع از پالك 
شماره62فرعی13اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

سند ثبت شده در صفحه 201 و 227 دفتر 21 و 1081
112- رای شماره 9124-1395/04/27 هيأت اول اقای رضا محمدی  به شناسنامه 
شماره 35 كدملي 6339639895  صادره شهركرد  فرزند محمد نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 98/20  مترمربع از پالك شماره 105  فرعی 
از 35  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

حاج رضا شریفی ولدانی ازموردثبت صفحه 297 دفتر 74  امالك
113- رای شــماره 9125-1395/04/27 هيأت اول خانم مریم رستمی دستنائی  به 
شناسنامه شماره 24 كدملي 6339679242  صادره شهركرد  فرزند غفار نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 98/20  مترمربع از پالك شماره 
105  فرعی از 35  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی حاج رضا شریفی ولدانی ازموردثبت صفحه 297 دفتر 74  امالك
114- رای شــماره 9135-1395/04/27 هيأت اول خانم محترم سلمانی جونقانی  
به شناسنامه شــماره 46 كدملي 1290071829  صادره اصفهان  فرزند قربانعلی 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 99/34  مترمربع از پالك شماره 721/1  فرعی از 
25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

حاج مانده علی نادری
115- رای شماره 9138-1395/04/27 هيأت اول اقای رمضان عباسی به شناسنامه 
شــماره 1405 كدملي 1283511185  صادره اصفهان  فرزند حســين ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 113/20  مترمربع از پالك شماره 267  فرعی از 36  اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسين عباسی
116- رای شــماره 9140-1395/04/27 هيأت اول اقای اكبــر قربانی اورگانی به 
شناسنامه شــماره 3649 كدملي 1287377831  صادره اصفهان  فرزند قربانعلی 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 102/58  مترمربع از پالك شماره 446  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی یداله 

بهراميان ازموردثبت صفحه 193 دفتر 360 امالك
117- رای شــماره 9144-1395/04/27 هيــأت اول اقای محمدحســين قيصری 
هســنيجه به شناســنامه شــماره 1826 كدملي 1286084768  صــادره اصفهان  

فرزند تقی  ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 35/94 مترمربع از پالك شماره 
4720  فرعی از 26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 264 دفتر 1008 امالك
118- رای شــماره 9147-1395/04/27 هيأت اول اقای مجيدكوچك زاد اصفهانی 
به شناسنامه شماره 41941 كدملي 1280308141  صادره اصفهان  فرزند مرتضی 
ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنيه اعيانی ان به مساحت 301/20 مترمربع از پالك 
شــماره 277/1  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازسند 14014-93/4/23 دفترخانه 160 اصفهان
119- رای شــماره 9148-1395/04/27 هيــأت اول اقــای حســن رحيمی رنانی 
به شناســنامه شــماره 55 كدملي 1289968179  صادره اصفهــان  فرزند فتح اله 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 233/60 مترمربع از پالك شماره 639  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی فتح 

اله رحيمی رنانی
120- رای شــماره 9157-1395/04/27 هيأت اول اقــای محمدرضا گوهریان به 
شناسنامه شماره 797 كدملي 0939585847  صادره مشهد  فرزند رضا ششدانگ 
یکبابخانه به 301/30 مترمربع از پالك شماره 32  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسن وحسين حقيقی زاده
121- رای شــماره 9166-1395/04/27 هيــأت اول اقــای اســماعيل تيمــوری 
جروكانی به شناسنامه شــماره 26 كدملي 1289980993  صادره اصفهان  فرزند 
حسن ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 233 مترمربع از پالك شــماره 44  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غــرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 

243و249و252الی 264 دفتر 238 امالك
122- رای شماره 9168-1395/04/27 هيأت اول اقای صفرعلی خدائی علی ابادی 
به شناسنامه شماره 15 كدملي 5499770506  صادره تيران وكرون  فرزند عباس  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 85/50 مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی حسين وحسنعلی 

نجاران عاشق ابادی
123- رای شماره 9169-1395/04/27 هيأت اول اقای محمد قاسمی به شناسنامه 
شــماره 697 كدملي 1288707991  صادره اصفهان  فرزند غالمحسين  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 155/87 مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی معصومه رضائی
124- رای شــماره 9173-1395/04/27 هيأت اول اقای ناصر حسن زاده كوجانی 
به شناســنامه شــماره 1081 كدملي 1283382377  صادره اصفهان  فرزند علی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 227/21 مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی محمدعلی ایزدپناه 

ازموردثبت صفحه 486 دفتر 1127 امالك
125- رای شــماره 9261-1395/04/28 هيأت اول اقــای مصطفی نصرازادانی به 
شناسنامه شماره  36 كدملي 1290095604  صادره اصفهان  فرزند عباس ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  115/23  مترمربع از پالك شماره 156  فرعی از 7  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان مقداری ازمالك رســمی فاطمه 
نصراصفهانی ازموردثبت صفحه 53 دفتر 16 امالك و مقداری ازمالك رسمی عباس 

نصرازادانی كه بنامش درجریان ثبت است
126- رای شــماره 9263-1395/04/28 هيأت اول اقای حســين نصراصفهانی به 
شناسنامه شماره  46 كدملي 1290232490  صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 281/50 مترمربع از پالك شماره 388  فرعی از 5  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان كه مقداری ازموردثبت صفحه 
475 دفتر 545 امــالك بنام متقاضی ومابقی ازمالکين رســمی زهراومریم وفاطمه 
نصر ازموردثبت صفحــه 290و293و271و275و287و284و423و426و417و4

29و420و281دفتر13و757
127- رای شــماره 9269-1395/04/28 هيأت اول اقای رضا ریزانه به شناسنامه 
شــماره  174 كدملــي 1284447154  صادره اصفهــان  فرزند محمد  ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 176/90 مترمربع از پالك شماره 642  فرعی از 40  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی نصراله حسن 

پور ازموردثبت صفحه 10 دفتر 169 امالك
128- رای شــماره 9270-1395/04/28 هيأت اول اقای حسن پيرنجم الدین كليچه 
به شناسنامه شماره  7 كدملي 1290168709  صادره اصفهان  فرزند علی ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 297 مترمربع از پالك شماره 141  فرعی از 23  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی ميرزاعلی ماست 

بندزاده
129- رای شماره 9271-1395/04/28 هيأت اول  اقای عبدالمجيدصباغی رنانی به 
شناسنامه شماره  65 كدملي 1290238057  صادره اصفهان  فرزند یداله نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 328/30 مترمربع از پالك شماره 
296  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی ورثه مصطفی شميث ازموردثبت صفحه 379 دفتر 81 امالك
130- رای شــماره 9272-1395/04/28 هيــأت اول خانم زهره صبــاغ رنانی به 
شناسنامه شماره  294 كدملي 1290320772  صادره اصفهان  فرزند اكبر نسبت به 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 328/30 مترمربع از پالك شماره 
296  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازمالك رسمی ورثه مصطفی شميث ازموردثبت صفحه 379 دفتر 81 امالك
131- رای شــماره 9273-1395/04/28 هيأت اول اقای علی مصری پور علویجه 
به شناسنامه شــماره  211 كدملي 1091911606  صادره نجف اباد  فرزند عباس 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 181/56 مترمربع از پالك شماره 839  فرعی از 40  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسين 

جمشيدی لمجيری ازموردثبت صفحه 359 دفتر 176 امالك
132- رای شــماره 9274-1395/04/28 هيأت اول اقای علی مصری پور علویجه 
به شناسنامه شــماره  211 كدملي 1091911606  صادره نجف اباد  فرزند عباس 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 135/70 مترمربع از پالك شماره 839  فرعی از 40  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حسين 

جمشيدی لمجيری ازموردثبت صفحه 359 دفتر 176 امالك
133- رای شــماره 9276-1395/04/28 هيأت اول اقای احمدباباصفری رنانی به 
شناســنامه شــماره  305 كدملي 1290255415  صادره اصفهان فرزند محمدعلی 
ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 232/30 مترمربع از پالك شــماره 329  فرعی از 
19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

محمدعلی باباصفری رنانی ازموردثبت صفحه 394و419 دفتر 461و413 امالك
134- رای شماره 9277-1395/04/28 هيأت اول اقای سيداحمد حسينی بهارانچی 
به شناسنامه شــماره  752 كدملي 1283008688  صادره اصفهان فرزند سيدتقی 
ششدانگ یکباب كارگاه  به مساحت 158/56 مترمربع از پالك شماره 128  فرعی از 
19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

احمدحریری  كه بنامش درجریان ثبت است
135- رای شماره 9279-1395/04/28 هيأت اول خانم مریم رمضانی كوجانی به 
شناسنامه شماره  1283 كدملي 1283384396  صادره خمينی شهر فرزند اسماعيل 
ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 190 مترمربع از پالك شــماره 28  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی یداله محمدی
136- رای شــماره 9288-1395/04/28 هيــأت اول اقای اســفندیارگودرزیان به 
شناسنامه شماره  199 كدملي 1930565801  صادره اندیمشك فرزند علی  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 116/48 مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی اسماعيل امينی عاشق ابادی

137- رای شــماره 9290-1395/04/28 هيــأت اول اقای نادر اســفندیارزاده به 
شناسنامه شماره  515 كدملي 0045183236  صادره تهران فرزند ناصر  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 110 مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی حاج علی اكبرزارع بهرام ابادی
138- رای شــماره 30024-1394/04/30 هيأت اول اقای مجيــد نصر آزادانی به 
شناسنامه شماره 54  كدملي  1290261636 صادره اصفهان  فرزند  عباس نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 82/54  مترمربع از پالك شماره  
809  فرعــی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 278  دفتر 611  امالك
139- رای شــماره 30035-1395/04/30 هيــأت اول خانم مریم زارع چاوشــی 
آشنستانی به شناسنامه شماره 796  كدملي  1290392617  صادره اصفهان  فرزند  
رحيم نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 82/54  مترمربع 
از پالك شــماره  809  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 308  دفتر 569  امالك
140- رای شــماره 7443-1395/03/30 هيأت اول اقای اصغر پــاك روان لنبانی  
به شناســنامه شــماره 550 كدملي  1283022486  صادره اصفهان  فرزند حسن  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  120/44  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی رضا حيدری بهرام 

ابادی ازموردثبت صفحه 93 دفتر 48 امالك
141- رای شــماره 7230-1395/03/29 هيأت دوم خانم مریــم عابدی جونی  به 
شناسنامه شــماره 3650 كدملي 1282996657  صادره خمينی شهر  فرزند مهدی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مســاحت 126/50  مترمربع از 
پالك شماره 577  فرعی از16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 371 دفتر 750 امالك
142- رای شماره 7231-1395/03/29 هيأت دوم اقای مصطفی رضائی برزانی  به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1290297703  صادره اصفهان  فرزند علی  نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 126/50  مترمربع از پالك شماره 
577  فرعی از16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 368 دفتر 750 امالك
143- رای شماره 6533-1395/03/13 هيأت سوم آقاي فرهنگ عليزاده خوزانی  به 
شناسنامه شماره 155 كدملي 1141595109 صادره خمينی شهر فرزند حبيب اله 
نسبت به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 216/32 مترمربع از پالك شماره28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از سند ثبت شده به 

شماره ی 36417 – 1347/8/20 دفترخانه 86
144- رای شماره 12512-1395/05/25 هيأت اول اقای رجبعلی شمس كوپائی  به 

شناسنامه شماره 307  كدملي 1284412407  صادره اصفهان  فرزند  رضا نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 274/50  مترمربع از پالك شماره 
579  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان 

ازسند 20286-86/6/3 دفترخانه 105 اصفهان
145- رای شماره 12511-1395/05/25 هيأت اول خانم صدیقه علينقيان اليادرانی  
به شناسنامه شــماره 35089  كدملي 1282278304  صادره اصفهان  فرزند  اكبر 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 274/50  مترمربع از 
پالك شماره 579  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  

اصفهان ازسند 20286-86/6/3 دفترخانه 105 اصفهان
146- رای شماره 10486-1395/05/11 هيأت اول خانم خانقزی الیقی قلعه سوخته 
به شناسنامه شــماره 545  كدملي  6329790299  صادره لردگان  فرزند ميرزااقا  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  196/27  مترمربع از پالك شماره  2774  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازسند 53242-

76/8/12 دفترخانه 40 اصفهان
147- رای شــماره 6556-1395/03/13 هيأت سوم خانم زهرا سلطانی آفارانی به 
شناسنامه شماره 538 كدملي 1290470741 صادره خمينی شهر فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 142 مترمربع از پالك شماره610فرعی27 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رســمی 

محمدعلی عالفی پوركه به نامش درجریان ثبت می باشد
148- رای شــماره 12908-1395/05/27 هيــأت اول آقــای صفــر صوفــی به 
شناســنامه شــماره 691  كدملي  4171380375  صادره اليگودرز  فرزند حســن 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  125/80  مترمربع از پالك شماره 45  اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رســمی حميدشيروی

 خوزانی
149- رای شماره 12905-1395/05/27 هيأت اول آقای صفر صوفی به شناسنامه 
شــماره 691  كدملــي 4171380375  صادره اليگودرز فرزند حســن ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 107/70  مترمربع از پالك شماره 45  اصلي واقع در اصفهان 
 بخــش 14 حوزه ثبــت ملك غرب  اصفهــان ازمالك رســمی اســماعيل صادقيان

 رنانی 
150- رای شماره 12907-1395/05/27 هيأت اول آقای صفر صوفی به شناسنامه 
شــماره 691  كدملي  4171380375  صادره اليگودرز  فرزند حســن ششــدانگ 
یکبابخانه  بــه مســاحت  136/50  مترمربع از پالك شــماره 45  اصلــي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی اسماعيل صادقيان

 رنانی
151- رای شــماره 12545-1395/05/25 هيأت سوم  آقاي جمشيد بهرامي نوغان 
عليائي به شناســنامه شــماره 501 كدملي 6219381823 صــادره فریدن فرزند 
غالمحسين در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 60/17 مترمربع ازپالك شماره 
68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رســمی 

محمدحسين ذوالفقاری
152- رای شــماره 12519-1395/05/25 هيأت سوم  آقاي جمشيد بهرامي نوغان 
عليائي به شناســنامه شــماره 501 كدملي 6219381823 صــادره فریدن فرزند 
غالمحسين درششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 63/1 مترمربع ازپالك شماره 
28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك رســمی 

محمدحسين ذوالفقاری عاشق آبادی
153- رای شــماره 12314 -1395/05/23 هيأت چهارم  آقاي حســن كاظم پور به 
شناسنامه شــماره 519 كدملي 1090819609صادره نجف آباد فرزند عبدالرضا 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 199 مترمربع از پالك شماره 68 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی قنبرعلی سليمانی 

دهنوی
154- رای شــماره 12961 -1395/05/27 هيــأت اول اقــای حســين ليموچی   به 
شناســنامه شــماره 910  كدملي 1170560024  صادره لنجان فرزنــد قربانعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 136/29  مترمربع از پالك شــماره 760 فرعی از 
26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب  اصفهان ازمالك رسمی 

مرتضی باغ ازموردثبت صفحه 47 دفتر 67 امالك
155- رای شــماره 6545 -1395/03/13 هيأت ســوم آقاي حبيب اله رئيســی به 
شناسنامه شماره 1352 كدملي 1285777883 صادره اصفهان فرزند عيوض نسبت 
به ششدانگ یك باب ساختمان به مســاحت 258/40 مترمربع از پالك شماره1074 
و 1074/1 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 
از مالك رســمی ورثه ابوالقاســم مارانی در خصوص 16/1074 و از مالك رسمی 
ابوالقاســم مارانی كه مقدار 2/5 قفيز به نامش در جریان ثبت مــی بوده و از مالك 

رسمی حبيب اله رئيسی در خصوص پالك 16/1074/1
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهدشد . م الف: 18218
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/17

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/07/01
عليرضا حيدری رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

ابالغ
5/474  خواهان محمد ناظوری دســتجردی فرزند مهدی دادخواســتی به 
طرفيت مدعی العموم )دادســتان( به خواســته صدور حکــم موت فرضی 
آقای مهدی ناظوری دســتجردی تقدیم دادگاه های خانواده شهرســتان 
اصفهان نموده كه جهت رســيدگی به شــعبه اول دادگاه خانواده واقع در 
خيابان مير نبش كوچه آفتاب مجتمع شــهيد قدوسی طبقه چهارم ارجاع و 
به كالسه 940676 ثبت شده و اعالم گردیده مهدی ناظوری دستجردی به 
شماره شناسنامه 550 از ســال 1382 غایب و ناپدید شده است وهيچگونه 
خبری از نامبرده در دست نيست لذا بدینوسيله ضمن اعالم مراتب از كليه 
كسانی كه خبری از غایب فوق الذكر دارند دعوت می شود اطالعات خود را 
 به نحو مقتضی در اختيار این دادگاه قرار دهند تا حقی از شــخصی تضييع

 نگردد بدیهی است چنانچه یك سال از تاریخ اولين اعالم ) نشر آ گهی( حيات 
غایب ثابت نشود حکم موت فرضی صادر خواهد شد. این آگهی در سه نوبت 
 متوالی هر یك به مدت یــك ماه در اجرای ماده 1023 قانون مدنی منتشــر
  می گردد.   م الــف:15858 شــعبه 1 دادگاه خانواده اصفهــان )168 كلمه،

 2 كادر(
مزایده

5/506  اجــرای احکام شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقــی اصفهان در نظر 
دارد جلسه مزایده ای در خصوص كالسه اجرایی 940554 ج / 15 له خانم 
نســرین قدیریان و خانم نگار روانمهر با وكالت آقای جمال باقرزاده عليه 
آقای محمدرضا روانمهر مبين بر مطالبه مبلــغ 312/775/000 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه های دادرسی و اجرایی مبلغ 15/638/750 ریال حق 
االجرای دولتی در روز پنجشنبه مورخ 95/7/15 ساعت 8/30 صبح در محل 
این اجرا واقع در ) اصفهان، خيابان نيکبخت، 200 متر پایين تر از ساختمان 
مركزی دادگستری كل اســتان اصفها ن، جنب بيمه پارســيان، ساختمان 
اجرای احکام حقوقی دادگستری، طبقه سوم، واحد 6( جهت فروش 0/815 
  815 ( حبه از 72 حبه از ششدانگ پالك ثبتی 3329/1 بخش 5 به نشانی 

1000   (
اصفهان، خيابان وحيد، خيابان باغ دریاچه، كوچه شقایق، روبروی كوچه 
شــهيد  آقاداودی، كه اكنون در تصرف مادر خوانده می باشــد با وصف 
كارشناسی زیر كه مصون از تعرض طرفين واقع گردیده برگزار نماید. لذا 
طالبين خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی مذكور مراجعه 
و از آن بازدیــد و با تودیع نقدی 10 درصد قيمت پایه به حســاب ســپرده 
دادگستری به شــماره 2171290210008 در جلسه مزایده شركت نمایند. 
پيشنهاد دهنده باالترین قيمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی 
بر عهده محکوم عليه می باشــد. اوصاف ملك بر اساس نظریه كارشناس: 
محل مورد بازدید یك باب منزل مســکونی یك طبقه قدیمی به شماره پالك 
ثبتی 3329/1 بخش 5 ثبت اصفهان به مقدار 458/76 متر مربع عرصه كه با 
توجه به عقب نشينی در ضلع غربی به ميزان 440/20 متر مربع كاهش می 
یابد، سقف ها تيرآهن و آجر، دیوارها آجری توپر، كف ها موزائيك، سطوح 
داخلی گچ، دربهای داخلی چوبی و خارجی فلزی، هال و پذیرایی، آشپزخانه 
تا نصف بدنه كاشی، كابينت فلزی، اتاق خواب، سرویس بهداشتی حمام و 
توالت، كف حياط موزائيك، نما پالستر سيمان و سنگ در حياط، انشعابات 
موجود آب، برق وگاز، سيستم سرمایش كولر آبی و گرمایش بخاری گازی، 
از شــرق و غرب به گذر ارتباط دارد، با قدمت بيش از 45 سال. لذا با توجه 
به موقعيت، قدمت، شرایط فوق، عوامل موثر در قضيه، كاربری مسکونی، 
انشــعابات موجود، كليه جوانب و غيره ارزش ششــدانگ این ملك به مبلغ 
29/000/000/000 ریال معــادل مبلغ دو ميليارد و نهصــد ميليون تومان 
برآورد و اعالم نظر می گردد كه سهم آقای محمدرضا روانمهر طبق گواهی 

حصر وراثت شماره 211 مورخه 70/02/24 برابر 6/343/750/000 ریال 
می باشد ســهم آقای محمدرضا روانمهر به اســتثناء ثمنيه اعيانی به مبلغ 
7/249/999/998 ریال محاسبه می گردد. م الف:15841 اجرای احکام شعبه 

15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )417 كلمه، 4 كادر(
مزایده

5/505  اجرای احکام حقوقی شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در 
نظر دارد در ارتباط بــا پرونده اجرایی كالســه 940277 ج / 12 محکوم له 
آقای محمد نيکبخت فرزند علی به وكالت خانم مينا سالمی به طرفيت محکوم 
عليه آقای مهدی محســنی دهنوی مبنی بر مطالبه وجه 9/9 حبه از 72 حبه 
ششدانگ یك دستگاه آپارتمان مسکونی به مســاحت 96/62 متر مربع به 
پالك ثبتی شــماره 141/1611 بخش 14 ثبت اصفهان واقع در خيابان امام 
خمينی، شهرك رســالت، رســالت 3، مجتمع 3000، واحد 4، طبقه دوم كه 
توسط كارشناس رســمی دادگســتری به مبلغ كل 2/125/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده و مصون از اعتراض مانده اســت و ميــزان محکوم به به 
مبلغ 292/367/024 ریال را از طریق مزایده به فروش برساند. عليهذا قيمت 
مزایده از مبلغ كارشناسی شروع و به كسانی كه باالترین مبلغ را پيشنهاد 
نمایند به فروش رســيده و واگذار می گردد. ضمنًا مبلغ 10 درصد از قيمت 
مزایده به صورت نقد فی المجلس به عنوان ســپرده دریافت و در صندوق 
دادگستری ســپرده می گردد و مابقی وجه مزایده حداكثر ظرف مدت یك 
ماه ازخریدار اخذ خواهد شــد، در صورتی كه برنــده مزایده مابه التفاوت 
بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد ســپرده او به نفــع دولت ضبط و 
مزایده تجدید می گردد، از كســانی كه مایل به شركت در جلسه مزایده می 
باشند دعوت می شود در روز پنجشنبه مورخ 95/7/15 ساعت 9 صبح در 
محل اجرای احکام حقوقی شــعبه 12 واقع در ) اصفهان، خيابان نيکبخت، 
200 متر پایين تر از ســاختمان مركزی دادگســتری كل اســتان اصفهان، 
جنب بيمه پارســيان، مجتمع اجرای احکام حقوقی( حضور به هم رسانند. 
متقاضيان می توانند قبل ازتاریخ فوق در واحد اجرای احکام حضور یافته، 
از خصوصيات، مشــخصات مال مورد مزایده در نظریه كارشناسی مطلع 
گردند. م الف:15842 اجرای احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)292 كلمه، 3 كادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

6/476 شــماره آگهــی: 139503902004000156 شــماره پرونــده: 
139404002004000058 آگهی مزایده پرونده اجرایی كالسه: 9400149 
ششدانگ قطعه زمين قطعه دوم تفکيکی پالك ثبتی 961 فرعی از 27 اصلی 
واقع در فرطمان دهســتان ماربين مجزی شــده از پالك 246 به مساحت 
186/30 متر مربع در بخش 14 ثبت اصفهان بــه آدرس: اصفهان- خيابان 
امام خمينی، كوچه شهيد مارانی ) شماره 57(، كدپستی 8139935443 كه 
چهار دانگ مشاع در ملکيت مرتضی سليمانی و 2 دانگ در مالکيت صغری 
 پناهی دهکردی می باشــد و ســند مالکيت در صفحــه 138 دفتر 649 ثبت 
می باشد و به موجب سند رهنی 22870-90/6/26 دفترخانه 183 اصفهان 
در رهن قرض الحســنه مهر بسيجيان می باشــد با حدود: حدود شمااًل به 
طول 8/60 متر پی اســت به قسمتی كه در توســيع كوچه قرار گرفته است 
شرقًا به طول 21/85 متر پی به پی زمين 962 جنوبًا به طول 8/30 متر و به 
مرز اشــتراكی به پالك 245 غربًا به طول 22/60 متر پی به پی زمين 960 و 
حقوق ارتفاقی ندارد كه طبق نظر كارشناس رسمی پالك فوق دارای اعيانی 
به مساحت حدود 280 متر مربع ) شــامل همکف و زیرزمين ( و حدود 25 
متر مربع پاركينگ سرپوشيده به صورت ساختمان مسکونی و دو طبقه با 
اسکلت بتنی و سقف تيرچه بلوك و با قدمت حدود 14 سال می باشد. پوشش 

كف موزائيك، بدنه و سقف گچ و رنگ، پنجره های خارجی آهنی، گرمایش 
از نوع بخاری گازی، سرمایش از نوع كولر آبی كابينت آشپزخانه فلزی و 
دارای انشعابات آب، برق و گاز شهری می باشد. كه طبق سند رهنی شماره 
22870 مورخ 1390/6/26 دفترخانه 183 اصفهان در رهن موسسه قرض 
 الحسنه مهر بســيجيان واقع می باشــد و طبق اعالم وكيل بانك فاقد بيمه 
می باشد از ســاعت 9 الی 12 روز یکشــنبه مورخ 95/8/2 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول 
خيابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه چهار ميليارد 
و یکصد و پنجاه ميليون ریال شروع و به هر كس خریدار باشد به باالترین 
قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در 
صورتی كه مورد مزایده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض 
شــهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم از اینك 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 هــای فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یك نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 95/07/01 درج و منتشــر می گردد و در صورت 
تعطيلی روز مزایده به روز بعد موكول می گردد. توضيحًا جهت شركت در 
جلسه مزایده  چك تضمينی بانك ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان بابت پرونده كالســه فوق به همراه تقاضای كتبی و 
ارائه كارت شناسایی معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید كل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فيش مخصوص در حساب اداره 
ثبت اسناد و امالك ســپرده نماید.  م الف:18651 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)517 كلمه، 5 كادر(
مزایده 

5/77 شــماره آگهــی: 139503902004000129 شــماره پرونــده: 
139404002004000152 آگهی مزایده پرونده شماره بایگانی: 9400370 
ششدانگ یکبابخانه پالك 113/104 )یکصد و چهار فرعی از یکصد و سيزده 
اصلی( به مساحت 114/64 بخش 6 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، دنارت، 
خيابان نبوت، كوچه عدل، بن بســت حسن داوری، كه ســند مالکيت آن در 
صفحه 546 دفتر 204 امالك به نام مرحوم حسنعلی حسن پور پيدانی فرزند 
علی ) كه ورثه نامبــرده عبارتند از: آقایان 1- حســين 2- عباس و خانم ها 
3- خاتون همگی حسن پور پيدانی و 4- خانم صنمبر محمدی( ثبت و صادر 
شــده اســت و طبق نامه 95420251964858-95/4/23 اداره ثبت منطقه 
جنوب اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل به طول 11/67 متر 
دیواریست به گذر شرقًا: در دو قسمت به طول های 1/18 و 7/46 متر درب و 
دیواریست به گذر جنوبًا: به طول 16/8 متر دیوار به دیوار پالك 112 فرعی 
غرباً: به طول 9/32 متر دیواریست به گذر و حقوق ارتفاقی ندارد. كه طبق نظر 
كارشناس رسمی پالك فوق یکباب ساختمان مسکونی به مساحت عرصه 
114/62 متر مربع، دارای عقب نشــينی می باشد، بدون پروانه ساختمان و 
پایان كار حدود 90 متر مربع اعيانی با اســکلت بنائی، سقف تيرآهن، طاق 
ضربی، نمای داخلی به صورت گچ پرداختی و رنگ و چوب و كف سراميك، 
آشپزخانه كاشی و ســراميك در بدنه و كف، با كابينت فلزی، با اپن ام دی 
اف، درب های داخلی چوبی، پنجره ها و درب سالن آلومينيوم، نمای بيرونی 
آجر زبره و بخشی از ســاختمان به صورت نيمه كاره در حد سفت كاری 
دارای انشعابات آب، برق، گاز و فاقد بيمه می باشد. طبق سند رهنی شماره 
6637-91/4/8 دفتر اسناد رسمی شماره 296 اصفهان، در رهن آقای عباس 
كيوانلو شهرستانکی اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 

مورخ 95/8/9 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت 
بهشت شرقی- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذرده می شود. مزایده از 
مبلغ پایه 725/000/000 ریال ) هفتصد و بيست و پنج ميليون ریال( شروع و 
به هر كس خریدار باشد به باالترین قيمت پيشنهادی نقداً فروخته می شود. 
الزم به ذكر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی كه مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینك رقم قطعی آن معلوم شده یا نشــده 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 مســترد می گردد ضمنًا این 
آگهی در یك نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/07/01 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزایده به روز بعد موكول 
می گردد. توضيحًا جهت شركت در جلسه مزایده  مبلغ پایه مزایده طی چك 
تضمين شــده بانك ملی به همراه تقاضای كتبی و ارائه كارت شناســایی 
معتبر الزاميســت ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقت 
 اداری همان روز طی فيش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالك

 سپرده نماید.  م الف:13866 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)512 كلمه، 
5 كادر(

ابالغ
شــماره   9510100353504082 ابالغنامــه: شــماره   6 /575
پرونــده:9509980366100630 شــماره بایگانی شــعبه:950594 ابالغ 
شونده حقيقی: حسين محمدی به نشانی اصفهان هفتون ك دهکردی، تاریخ 
حضور:1395/08/08 شنبه ســاعت: 9 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ 
باال-خ شهيد نيکبخت-ساختمان دادگستری كل استان اصفهان-طبقه3-اتاق 
شماره321 علت حضور: در خصوص شکایت كریم محمدی عليه شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در این شعبه حاضر شوید. ضمنًا وفق ماده 
190 ق.آ.د.ك می توانيد یك نفر وكيل دادگستری همراه خود داشته باشيد 
)عدم حضور جلب اســت(. م الف:19266 شعبه 109 دادگاه كيفری دو شهر 

اصفهان)109 جزایی سابق(  )85 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/577 شــماره ابالغيــه: 9510100350406814 شــماره پرونــده: 
9509980350400343 شماره بایگانی شــعبه: 950375  خواهان/ شاكی 
ابوالقاسم مروج  دادخواســتی به طرفيت  خوانده/ متهم مهدی ابراهيميان 
و مهدی شــاه نظری به خواســته اعتراض به عمليــات اجرایی )موضوع 
مــواد 146 و 147 قانون اجرای احــکام مدنی( تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهيد نيکبخت 
ساختمان دادگستری كل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 308  ارجاع 
و بــه كالســه 9509980350400343 ثبت گردیده كه وقت رســيدگی آن  
1395/08/09 و ساعت 10/30 تعيين شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاكی  و به تجویز ماده 73 قانون آیين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یك نوبت در یکی از جراید كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردد. 
م الف:19284 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)183 كلمه، 

2 كادر(
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در شهر

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، نیروهای مسلح چهارمحال و بختیاری 
توان دفاعــی و نظامی خود را روز چهارشــنبه در قالــب رژه به نمایش 

گذاشتند.
نیروهای مسلح استان در قالب گردان های نمونه سپاه قمر بنی هاشم)ع(، 
نیروی انتظامی، نیروی یگان ویژه پاسداران، بسیجیان، واحدهای نمونه 
هالل احمر، نیروهای وظیفه، واحدهای موتوری، توپخانه، جنگ نوین و 

رزهی توان خود را به نمایش گذاشتند.
فرمانده ســپاه قمر بنی هاشــم)ع( چهارمحال و بختیاری، هفته دفاع 
مقدس را یادآور رشادت ها و ایثارگری رزمندگان اسالم برشمرد و تاکید 
کرد: این رشادت ها باعث ســربلندی ایران در جهان شد و ایران را به یک 

کشور الگو تبدیل کرد.
سردار رضا محمد ســلیمانی در آغاز این رژه نظامی افزود: دفاع مقدس 
یک حماســه فرا زمانی و مکانی اســت و نتیجه انقالب اســالمی ایران 
بوده است که با رشــادت جوانانی رقم خورد که در برابر تهاجم دشمنان 

ایستادند.
فرمانده ســپاه قمر بنی هاشــم)ع( چهارمحال و بختیــاری گفت: دفاع 
مقدس یک گنجینه بی پایان برای کشور اســت؛ چرا که در هشت سال 

دفاع مقدس، رزمندگان اسالم ابهت پوشالی غرب و شرق را فرو ریختند.
به گزارش ایرنا، در ابتدای این آیین که امام جمعه شــهرکرد، اســتاندار 
چهارمحال و بختیاری، اعضای شــورای تامین و تعدادی از مســئوالن 
استان حضور داشــتند، مسئوالن ارشــد نظامی و اجرایی، فرماندهان و 

مسئوالن استان، به شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کردند.

مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرکرد گفت: نخستین 
کانون بشردوستانه هالل احمر، مهرماه سال جاری در انجمن حمایت 

از خانواده زندانیان این شهرستان فعال می شود.
علــی اصغر زارع افــزود: ایــن کانون براســاس تفاهم نامه ســازمان 
جوانان هالل احمــر و انجمن حمایت از خانــواده زندانیان، به منظور 

آموزش های بشردوستانه و امدادی دایر می شود.
وی گفت: تحکیم و نگهــداری بنیان خانواده زندانیــان، از مهم ترین 

اهداف تشکیل این کانون در انجمن حمایت از خانواده زندانیان است.
به گفته وی، انجمن حمایت از خانــواده زندانیان، یک نهاد غیردولتی 
اســت که برای حمایت و کمک به خانواده زندانیان، در قالب بن، سبد 
کاال، کمک های نقدی، تخفیف شــهریه دانشــگاه ها و مدارس برای 
فرزندان زندانیان، استفاده از خدمات مراکز خدماتی، درمانی و معرفی 

به موسسات خیریه فعالیت می کند.
به گفته وی این نهاد غیردولتی برای ارائه خدمات به خانواده زندانیان 

نیازمند کمک و مساعدت خیران است.
هم اکنــون 600 خانواده از شهرســتان هــای مختلف اســتان بجز 
2 شهرســتان لردگان و بروجن که ایــن انجمن در زنــدان های این 
شهرستان فعال است، زیرپوشــش خدمات انجمن حمایت از خانواده 

زندانیان شهرکرد قرار گرفته اند.

آیین جشن شــکوفه ها ویژه نوآموزان ســال اول ابتدایی در استان 
چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

بیش از 17هزار نوآموز دختر و پسر ســال اول ابتدایی در چهارمحال 
و بختیاری، با برپایی آیین جشــن شکوفه ها ســال تحصیلی خود را 

آغاز کردند. 
جشن شــکوفه ها ســاعت 8 صبح دیروز در مدارس ابتدایی سراسر 
اســتان و به صورت نمادین، با حضور مسئوالن اســتانی در دبستان 

دخترانه شاهد شهرکرد برگزار شد.
ویژه برنامه بازگشایی مدارس و نواختن زنگ مهر نیز ساعت 8 صبح 
روز شــنبه 3 مهر، همزمان در تمامی مدارس و به صورت نمادین در 
دبستان پسرانه فرهنگیان شهرکرد با شعار »مدرسه شاداب؛ الفبای 

توسعه« برگزار می شود.

 مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری، از فعالیت 80 خیر در 
چهارمحال و بختیاری در بخش ازدواج خبر داد.

علی ملک پور با اشــاره به اینکه 80 خیر در چهارمحال و بختیاری 
در حــوزه ازدواج فعالیت می کننــد، اظهار داشــت: کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اســتان چهارمحال و بختیاری، با حمایت خیران 

گام های بلندی در مسیر ازدواج مددجویان این نهاد برداشته است.
وی افزود: تامین جهیزیه نوعروســان، از مهم ترین اقدامات کمیته 
امداد امام خمینی)ره( اســتان چهارمحال و بختیــاری  در بخش 

ازدواج است.
مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: برگزاری 
دوره های آموزشــی و تامین جهیزیه نوعروســان تحت حمایت و 
اعزام زوج ها به مشهد مقدس و اعطای تسهیالت به زوج های تحت 
حمایت، از دیگر اقدامات کمیته امداد در این استان به شمار می رود.

وی تاکید کــرد: خیــران نقش مهمــی در حل مشــکالت مالی 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( این استان دارند.

مدیرکل حفظ آثــار و نشــر ارزش های دفاع مقــدس چهارمحال 
 و بختیــاری، از برپایی نمایشــگاه دفــاع مقدس در این اســتان 

خبر داد.
عباس عباســی اظهار کرد: ترویج فرهنگ و حفظ ارزش های دفاع 
مقدس، از اهمیت باالیی برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد؛ 
چرا که کشور ایران، آرامش و آسایش خود را مدیون خون شهداست.

مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقــدس چهارمحال و 
بختیاری گفت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، نمایشــگاه دفاع 
مقدس در سراسر نقاط چهارمحال و بختیاری دایر شده و بازدید آن 

برای عموم آزاد است.
وی گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، برنامه های مختلف فرهنگی 
و بصیرتی در سراســر نقاط چهارمحال و بختیاری برگزار می شود 
که می توان به مراســم میهمانی ها، پیاده روی عمومــی، برگزاری 
نمایشگاه ها، یادواره شهدا، همایش پیام آوران ایثار و تجلیل از مقام 

سرباز اشاره کرد.

نیروهای مسلح، توان دفاعی خود را 
به نمایش گذاشتند

فعالیت کانون بشردوستانه در انجمن 
حمایت از خانواده زندانیان

جشن شکوفه ها 
در چهارمحال و بختیاری

۸۰ خیر در حوزه ازدواج
فعالیت می کنند

برپایی نمایشگاه دفاع مقدس 
در چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال وبختیاری گفت: خشکیدگی 58درصد 
از چشمه ها و قنات ها، تهدیدی برای محیط زیست و منابع 
طبیعی استان است. قاسم سلیمانی دشتکی در آیین تجلیل 
از محیط بانان چهارمحــال و بختیاری افزود: این اســتان 
به عنوان سرچشــمه رودخانه های مهم کشــور، با کمبود 
منابع آبی و خشکسالی مواجه شده؛ به طوری که سفره های 
زیر زمینی اســتان، 30 متر افت داشــته و از 11 دشت مهم 

استان، هشت دشت ممنوعه اعالم شده است.
وی اظهار کرد: باوجود اعتبارهای هزینه شده در دولت تدبیر 
و امید اما به دلیل خشکســالی های اخیر، هنوز تعدادی از 

روستاها و شهرهای استان با تانکر آبرسانی می شود.
سلیمانی دشــتکی در ادامه، با انتقاد از زمان بر بودن اجرای 
طرح های عمرانی استان و برخی طرح ها ازجمله بهشت آباد، 
سد باباحیدر، خرسان، برخی تونل ها و راه های استان، افزود: 
برخی طرح ها از جمله خرســان که بیــش از 160میلیارد 
تومان هزینه در برداشــته اما تاکنون اجرایی نشــده است. 
سلیمانی دشــتکی افزود: با توجه به خشکسالی های اخیر، 
با اجرای طرح های انتقال آب مخالف نیستیم؛ به شرط اینکه 
تراز بین آورد رودخانه و خروج آب مشــخص شده و منابع 
باالدست تخریب نشود. وی با اشــاره به اینکه حیات کارون 
برای استان مهم و حیاتی اســت، افزود: انتقال آب به شرط 
نابودی کارون صحیح نیست. استاندار چهارمحال و بختیاری 
در ادامه، با انتقاد از طوالنی شدن زمان اجرای برخی طرح ها 
و همچنین صدور برخی مجوزهای اجرای طرح ها و تداخل 
کاری برخی طرح هــا، از آنها به عنوان مهم ترین مشــکل 
و معضل اســتان یاد کرد. وی با اشــاره به اهمیت فعالیت 
محیط بانان در حفظ و حراســت از محیط زیســت و منابع 
طبیعی افزود: مشــکالت مالی و کمبــود اعتبارها در حوزه 
محیط زیست، مشکل ملی اســت. سلیمانی دشتکی اظهار 
کرد: در مجلس قبل، بودجه مناســبی برای محیط زیست 
بسته نشده که این امر اجرای طرح ها و فعالیت های محیط 
زیست را با مشــکل مواجه کرده اســت. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست چهارمحال و بختیاری همچنین گفت: اجرای 
طرح های محیط زیست، آموزش و همچنین افزایش ضریب 
حفاظت مناطق محیط زیســت، از طرح های مهم مناطق 
حفاظت شده استان است. شهرام احمدی افزود: در 2 سال 
گذشــته آموزش محیط زیســت به منظور ارتقای فرهنگ 
زیســت محیطی 120درصد رشد داشــته است. وی گفت: 
ضریب حفاظت محیط زیســت افزایش یافته و پایش مراکز 

صنعتی در استان 70 درصد افزایش داشته است.

خشکیدگی 5۸ درصد قنات های 
چهارمحال وبختیاری، تهدیدی 

برای محیط زیست است

خبر

ســردار رضا محمدســلیمانی، در رژه نیروهای مســلح 
چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار کرد: دفــاع مقدس 

گنجینه ای از ارزش های انسانی ملتی سلحشور است.
وی تصریح کرد: دفاع مقدس ریشــه های انقالب اسالمی 

را محکم و حس وطن دوســتی را در وجــود ملت تقویت 
کرد.

محمدســلیمانی با اشــاره به اســتمرار روح انقالبی در 
پرتو دفــاع مقدس گفــت: دفاع مقدس باعث شــد همه 

سردمداران استکبار، احساس ذلت کنند.
فرمانده ســپاه حضــرت قمر بنی هاشــم)ع( افــزود: در 
پرتو دفاع مقدس، عزت در کشــور پدید آمده و باید طی 
برنامه ای هدفمند باعث قوت قلب رزمندگان دفاع مقدس 

و خانواده آنان شد.
وی خاطرنشــان کرد: لحظه به لحظه انقالب اســالمی 
معجزه بوده اســت؛ اما نعمتی که در دفاع مقدس وجود 
داشــت، شــاید در هیچ فرازی از انقالب به این شــکل 

مشخص نباشد.
محمدسلیمانی اظهار کرد: 31 شــهریورماه، بزرگداشت 
تجاوز به کشور نیســت؛ بلکه بزرگداشت دفاعی ارزشی و 

مقدس است.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع( تصریح کرد: دفاع 
مقدس مظهر پاکــی، ایثار، از خودگذشــتگی، مقاومت، 
تدبیر، حکمــت و مظهر فضایلی اســت کــه یک جوان 

می تواند به آن دست یابد.
وی گفــت: دفاع مقــدس تجلی همه روحیــات خوب و 

سازنده است که می تواند یک ملت را به تعالی برساند.
محمدســلیمانی در پایان خاطرنشــان کــرد: پیروزی 
غرورآفرین بر متجاوزان و حامیان شیطان صفت استکبار، 
جواب صادق و عینی به اقداماتی است که در دفاع مقدس 

انجام شده است.

31 شهریورماه 
بزرگداشت 

تجاوز به کشور 
نیست؛ بلکه 
بزرگداشت 

دفاعی ارزشی 
و مقدس است

پیشنهاد سردبیر: 
دفاع مقدس باعث ذلت سردمداران استکبار شد

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع(، با اشاره به استمرار روح انقالبی در پرتو دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس 
باعث شد همه سردمداران استکبار، احساس ذلت کنند.

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع(:

دفاع مقدس، باعث ذلت سردمداران استکبار شد

مدیر زراعت جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
گفت: امسال سطح زیر کشــت ذرت ۹00 هکتار کاهش 

یافت.
سیروس بیک بکان اظهار داشت: ســطح زیرکشت ذرت 
ســال گذشــته 4300 هکتار بوده که امســال با کاهش 

۹00هکتاری، به 3400 هکتار کاهش یافته است.
وی با اشاره به کاهش قیمت این محصول در سال گذشته 

افــزود: محدودیت آب و خشکســالی و کاهش قیمت در 
سال گذشته، از مهم ترین عوامل کاهش سطح زیر کشت 

ذرت است.
مدیر زراعت جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
بیان کرد: امسال پیش بینی می شــود 185هزار تن ذرت 
برداشت شود که 10 تا 15درصد آن در خارج از استان به 

فروش می رسد.
بیک بکان با اشــاره به میزان برداشت گندم گفت: امسال 
تاکنون 65 هزار تن گندم خریداری شــده که نسبت به 

سال گذشته، 10درصد افزایش یافته است.
وی با بیــان اینکــه قیمت تضمینــی هر کیلــو گندم 
1270تومان است، خاطرنشــان کرد: پیش بینی می شود 
110هزار تن گندم در اســتان برداشت شــود که 12 تا 
13هزار تن بــرای بذر و 10 تا 15درصــد از این مجموع، 

برای مصرف خانگی نگهداری می شود.
مدیر زراعت جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
با اشــاره به کشــت کلزا در استان گفت: کشــت کلزا از 

15شهریورماه آغاز و تا 15 مهرماه ادامه دارد.

معاون سیاســی و اجتماعی فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: 
توسعه روحیه کارآفرینی و ایجاد اشــتغال در بین جوانان الزم 
و ضروری است. نوذر حیدری، در نشست ستاد ساماندهی امور 
جوانان شهرستان شهرکرد، با اشــاره به اهمیت ترویج فرهنگ 
ازدواج آسان در جامعه اظهار کرد: ترویج فرهنگ ازدواج آسان، 
بهنگام و پایدار، در جامعــه امری الزم و ضروری اســت و باید 
در جامعه نهادینه شــود. معاون سیاســی و اجتماعی فرماندار 

شهرستان شهرکرد، اشتغال، مسکن و ازدواج را از اساسی ترین 
نیاز جوانان برشــمرد و گفت: وجود برخی آداب و رسوم غلط در 
جامعه و تشریفاتی کردن جشن های عروسی، از عوامل مهم در 
زمینه افزایش سن ازدواج در بین جوانان است. وی خاطرنشان 
کرد: چشم و هم چشــمی ها و مهریه های ســنگین نیز از دیگر 
عواملی اســت که باعث تاخیر در ســن ازدواج جوانان می شود 
و خانواده ها بایــد از تجمل گرایی و ســخت گیری در این زمینه 
خودداری کنند. حیدری اذعان داشــت: نیازســنجی مطالبات 
جوانان از اهمیت مهمی برخوردار است که مسئوالن باید به آن 
توجه کنند و طی آن، مطالبات جوانان نیز به عنوان سرمایه های 
هر جامعه شناسایی و برطرف شود. این مسئول گفت: برگزاری 
دوره های مهارت زندگی برای زوج های جوان مهم اســت و باید 
با برگزاری دوره های آموزشی، مهارت های زندگی را به جوانان 
آموزش داد. معاون سیاســی و اجتماعی فرماندار شهرســتان 
شهرکرد، با اشاره به اهمیت ترویج روحیه کارآفرینی در جامعه 
تصریح کرد: مهم ترین دغدغه جوانان اشــتغال اســت و ایجاد 
مشــاغل خانگی و ترویج روحیه کارآفرینی، از اهمیت بسیاری 

در بازار کار برخوردار است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

سطح زیر کشت ذرت کاهش یافت
معاون فرماندار شهرکرد مطرح کرد:

لزوم توسعه روحیه کارآفرینی در بین جوانان

با مسئوالن

مدیرکل حفاظــت محیط زیســت چهارمحــال و بختیــاری از کاهش 
50درصدی صنایع آالینده در این استان خبر داد.

شــهرام احمدی اظهار کرد: حدود دوسوم پست های ســازمانی سازمان 
حفاظت محیط زیست در چهارمحال و بختیاری بالتصدی است.

مدیــرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحــال و بختیاری، با اشــاره به 
برگزاری آیین تجلیل از 300 محیط بان در این استان، بیان داشت: وظیفه 
حفاظت از محیط زیست، به دلیل شــرایط خاصی که دارد، به هیچ عنوان 

قابل تعطیلی یا کم کاری نیست.
وی میــزان ســاعات کاری محیط بانان اســتان را حدود ســه و نیم برابر 
کارمندان دولت اعالم و بر پایین بودن پایه حقوقی این قشــر زحمت کش 

تاکید کرد.
احمدی بیان داشــت: احیای تاالب گندمان، مدیریت پسماند بخصوص 
پســماندهای عفونی، ایجاد اولین شــهرک بازیافت، آغــاز تفکیک زباله 
از مبدأ در اســتان، رســیدن تلفات حیات وحش به علت بیماری واگیر به 
صفر، افزایش 120درصدی آموزش های زیست محیطی، افزایش ضریب 
حفاظتی مناطق حفاظت دو منطقه توسط دوربین های مداربسته، کشف 
و ضبط بیش از 135 قبضه اسلحه از متخلفان، افزایش 70درصدی پایش 
صنایع و کاهش 50درصدی صنایع آالینده در اســتان، از جمله اقداماتی 
است که نشان دهنده اســتفاده از تمامی نیرو و امکانات موجود در جهت 

حفظ محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری است.

به مناسبت عید سعید غدیر خم، 
دومین جشن تولد کودکان کار 

در شهرکرد برگزار شد.
مدیرکل بهزیســتی چهارمحال 
و بختیــاری، از برگزاری دومین 
جشــن تولد برای 100 کودک 
کار به مناسبت عید سعید غدیر 

خم در شهرکرد خبر داد. 
محمد میرزایی افزود: بیشتر این 
کودکان که طی دو سال گذشته 

از طریق اورژانس 123 و کلینیک مددکاری خانواده در اســتان شناســایی 
شــده اند، به دلیل فقر و مشــکالت مالی و همچنین اعتیاد خانواده ها دچار 

مشکل هستند و تا کنون برای آنها جشن تولدی برگزار نشده است. 
وی با بیان اینکه بیشــتر کــودکان در چهارمحال و بختیــاری به دلیل فقر 
مالی مجبور به کار کردن می شــوند، اضافه کرد: در این اســتان کودک کار 

بی سرپرست وجود ندارد. 
میرزایی گفت: هم اکنون به کودکان کار جامعه هدف ســازمان بهزیســتی 
و کلینیک خانواده این ســازمان پس از شناســایی، خدمات مشــاوره ای و 
10 جلســه آموزش مهارت های زندگی ارائه می شــود که تنها 5درصد این 

کودکان بعد از مراحل مشاوره و مددکاری، بازگشت به کار دارند. 

 استاندار چهارمحال و بختیاری، از کمبود آب در 
هشت دشت چهارمحال و بختیاری خبر داد. به 
گزارش خبرنگار مهر، قاســم سلیمانی دشتکی 
شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از محیط بانان 
چهارمحال و بختیاری، با اشاره به کمبود آب در 
هشت دشت این اســتان، اظهار داشت: کاهش 
بارش ها و برداشــت های بی رویــه آب، نقش 

مهمی در ایجاد خشکسالی در این استان دارد.
وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری 11 
دشــت دارد که در حال حاضر خشکســالی در 
هشت دشت این استان بســیاری جدی است و 

این دشت ها ممنوعه بحرانی شده اند.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ادامه داد: 
زمینــه بهــره وری درســت آب باید توســط 

مصرف کنندگان ایجاد شــود. وی با اشــاره به 
اینکه افت آب منابع زیر زمینی استان بسیار زیاد 
است، ادامه داد: باید در راستای مصرف آب های 
زیرزمینی درســت عمل شــود. وی در ادامه با 
اشاره به اینکه محیط بانان شغل بسیار حساس 
و ارزشمندی دارند، ادامه داد: شغل محیط بانی 
و حفاظت از عرصه ها، شغل ارزشمندی به شمار 

می رود.
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری بیــان کرد: 
حفاظت از منابع طبیعی بایــد ترویج پیدا کند؛ 
چرا که ســالمتی انســان ها در پی حفظ منابع 

طبیعی حفظ می شود.
وی ادامــه داد: بایــد زمینه حمایت بیشــتر از 

محیط بانان فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
و امام جمعه شــهرکرد، با اشــاره به اینکه 
دفاع مقدس سراســر درس است، تصریح 
کرد: دشــمن یادش نرود که ملت ما، ملتی 
انقالب کرده اســت و مردانش، مردان دفاع 

مقدس هستند.
حجت االسالم محمدعلی نکونام، دیروز در 
رژه نیروهای مسلح چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: امروز بایــد راه دفاع مقدس با به 
میدان  آمدن سرمایه های جهادی و انقالبی 

استمرار یابد.
 حجت االســالم نکونام گفت: ملــت ایران

 38 ســال را با روحیه انقالبی پشــت سر 
گذاشته است.

نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و 
بختیاری افــزود:  به فرمــوده مقام معظم 
رهبری، جوانان ما امروز بشــاش تر، شادتر 
 و باانگیزه تــر از جوانــان دوران انقــالب 

هستند.
امام جمعه شهرکرد همچنین خاطرنشان 
کرد: دشــمن بداند در مقابل چه مردان با 
ایمان و سراســر انگیزه ای قرار گرفته است 
و مطمئن باشــد هرگز خواب هایش تعبیر 

نخواهد شد.
وی اظهــار کرد: این ملت ولــی فقیه دارد، 
پیوند میان امام و امــت را به عرصه آورده و 
هر جا از ارزش هایش کوتاه آمده، ضرر کرده 

است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۸ دشت با کمبود آب مواجه است
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

دفاع مقدس، سراسر درس است

مدیرکل حفاظت محیط زیست در چهارمحال و بختیاری:

کاهش 5۰ درصدی صنایع آالینده
مدیرکل بهزیستی:

جشن تولد کودکان کار در شهرکرد

E-MAIL

رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحــال و بختیاری 
گفــت: از ابتدای مهرماه ســال 
جــاری، ســیمان چهارمحال و 
بختیاری به عراق صادر می شود.

ســید نعیم امامی گفت: به دلیل 
مشــکالت و بحران های موجود 
در کشور عراق، در نیمه نخست 
امسال به دســتور وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت، تنها هشــت 

استان مرزی ایران به این کشور سیمان صادر می کردند.
به گفته وی، بــا رایزنی های انجام شــده و به دلیل کیفیت باالی ســیمان 
چهارمحال و بختیاری، محصول تولید شــده سیمان این استان نیز به کشور 

عراق صادر می شود.
امامی تصریح کرد: هم اکنون یــک کارخانه تولید ســیمان با ظرفیت یک 
میلیون تن در اســتان وجود دارد که هفت نوع ســیمان با مقاومت باال، زود 

سخت و خاص صنایع تولید می کند.
 به گفته وی، این واحد تولید سیمان با تمام ظرفیت خود سیمان تولید کرده 
و بخشــی از تولید محصول خود را در قالب کلینکر به کشــور عراق و آفریقا 

صادر می کند.

از ابتدای مهرماه در چهارمحال و بختیاری؛

سیمان به عراق صادر می شود
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اخبار کوتاهيادداشت

 پروژه »دیتا شــیرینگ ماهواره ای« که امکان اشتراک گذاری 
داده های ماهــواره ای را فراهــم می کند در میان کشــورهای 
عضو سازمان همکاری های فضایی آســیا و اقیانوسیه، در حال 

اجراست.
ایران بــه همراه کشــورهای چیــن، بنگالدش، مغولســتان، 
پاکســتان، تایلند، ترکیه و پرو، پروژه اشتراک گذاری داده های 

ماهواره ای کشورهای عضو اپسکو را پیش می برد.
دیتاشــیرینگ ماهواره ای، دارای قابلیت  های پیشرفته است که 
امکان اســتفاده از تصاویر ماهواره  های تحت مالکیت کشورهای 
عضو اپسکو را برای سایر کشورها فراهم می  کند. این امکان صرفا 
برای محدوده جغرافیایی هر کشور فراهم خواهد بود و می  تواند 
امکانات کاربردی متعددی را برای کشورهای عضو این سازمان 
فراهم کند.این تصمیم به تازگی و در خــالل برگزاری دهمین 
 اجالس شورای سران ســازمان همکاری  های فضایی کشورهای 
آسیا-اقیانوسیه )اپسکو( اتخاذ شده است. براساس این تصمیم، 
مقرر شد سیستم جدید به اشــتراک  گذاری تصاویر ماهواره  ای 
در بین کشــورهای عضو اپســکو، به صورت آزمایشی کار خود 
را آغاز کند. محســن بهرامی، معاون وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات کشورمان و رییس ســازمان فضایی ایران که ریاست 
این اجالس را برعهده داشــت، نیز چندی پیــش در این زمینه 
گفته بود: پروژه  اشتراک گذاری داده های ماهواره ای کشورهای 
عضو اپسکو )دیتا شیرینگ( تاکنون پیشرفت مناسبی داشته و 
داده ها و دیتای بسیار غنی که در مرکز فضایی ماهدشت موجود 

است، می تواند در سطح بین الملل مطرح و کاربردی باشد.

همزمان با عید ســعید غدیرخم، اپراتور دوم موبایل در راستای 
تالش برای دستیابی به نســل پنجم اینترنت ۵G موفق شد به 
عنوان نخستین اپراتور در ایران و منطقه، نسل4/5 اینترنت را با 

موفقیت آزمایش کند.
به گزارش کلیک، اپراتور دوم همزمان با عید ســعید غدیرخم، 
با آزمایش اینترنت نسل 4/5 توانســت به سرعت دانلود ۱۲۰۰ 
مگابیت  برثانیه با نــرخ تاخیر )PING( یک میلی ثانیه دســت 
یابد و با دانلود یک فایل ویدیویــی دو گیگابایتی طی ۱4 ثانیه 

با موفقیت انجام شود.
اپراتور دوم پیــش از ایــن، در تاریخ ۱۳ مرداد ۹5 در مراســم 
TD-( راه اندازی گسترده ترین شــبکه اینترنت نسل چهار ثابت

LTE( در ایران، موفق به آزمایش ســرعت دانلــود باالی ۶۰۰ 
مگابیت بر ثانیه شده بود.

این اپراتور توانســته بود پیش از این نیز رکورد ســرعت دانلود 
۳۰۰ مگابیت بر ثانیه را به ثبت برساند.

از فناوری ۵G، به عنوان کلید »اینترنت اشــیا« یاد می کنند؛ با 
سرعتی بی نظیر، همه اشــیای الکتریکی پیرامون ما می توانند 
به اینترنت متصل گشــته و ارتباطی پایدار داشته باشند. روزی 
خواهد رســید که میلیاردها سنســور در لــوازم برقی خانگی، 
سیســتم های امنیتــی، قفل هــای درب خانه هــا، خودروها و 

پوشیدنی ها تعبیه شود.

محققان آزمایشــگاه هوش مصنوعــی و علوم رایانه موسســه 
فناوری ماساچوست)MIT(، دســتگاهی ساخته اند که می تواند 
با استفاده از سیگنال های وای فای،  احساسات شما را تشخیص 

دهد.
) EQ-Radio( این دســتگاه کــه ای کیو-رادیــو )نــام دارد

برای تشخیص احســاس شــادی و غم کاربر، بر روی بدن وی 
سیگنال های رادیویی منتشر می کند و برای اتصال به آن نیازی 

سیم و چسب الکتروکاردیوگرافی نیست.
این »رادیو« دارای الگوریتم هایی اســت کــه می توانند ضربان 
قلب شما را از سیگنال های منعکس شده از بدن استخراج کنند. 
ســپس هر ضربان، مورد بررســی قرار گرفته و با سنجش های 

قبلی مقایسه می شود.
به گفته سازندگان، دقت این دســتگاه در کنار سوابق سنجشی 

قبلی، 87 درصد بوده اما بدون آنها، 7۰ درصد است.
این دســتگاه می تواند دروغ ســنج ایده آلی برای افرادی باشد 
که ســعی در پنهان کردن احساســات خود دارند. شرکت های 
فیلمســازی نیز می توانند از آن در زمــان آزمایش نمایش فیلم 
برای دســتیابی به درک عمیق تــر از تاثیرگــذاری آن بر مردم 
اســتفاده کنند. همچنین خانه هــای مرتبط بــه اینترنت نیز 
می توانند از آن برای تنظیم نور، گرما و سایر دستگاه ها بر اساس 

احوال صاحبان خانه بهره ببرند.
از مهم ترین کاربردهای این دســتگاه می توان به استفاده از آن 
توسط پزشکان به عنوان روشــی غیرتهاجمی به منظور نظارت 
غیرمستقیم بر مبتالیان به افســردگی، تنش و سایر بیماری ها 

اشاره کرد.

در قالب پروژه »ديتاشیرينگ«؛

تصاوير ماهواره ای 8 کشور آسیايی 
به اشتراک گذاشته می شود

رکورد سرعت اينترنت 
در ايران شکست

اين »راديو« 
احساسات را درک می کند

پیشنهاد  سردبیر:
تشخیص و درمان همزمان سرطان با استفاده از فناوری نانو

موبایل

موج اول فــروش آیفون 7 و 7 پالس در حالــی راه افتاده 
اســت که کمپانی ویتنامی این گوشی را با روکش طالی 

۲4 عیار عرضه می کند.
کمپانــی Karalux، متخصص در عرضه گوشــی های 
لوکس و طالکوب کردن گوشــی ها، به دارندگان آیفون 
که به رنــگ خاص طالیــی عالقه دارند، ســرویس ویژه 
می دهد.فرآیند روکش کردن آیفون 7 و 7 پالس بین ۶ تا 
8 ساعت طول می کشد و ۲۰ مرحله تعریف شده روی آن 
انجام می شود. برای زیبا درآمدن کار، روکش نانویی روی 
گوشی کشیده می شود و می توان سفارش نقش و نگار در 

کنار ثبت نام، لوگو و امضا را نیز داد.
قیمت آیفون 7 بــا حجم ۳۲ گیــگ ۱۹۰۰ دالر، قیمت 
مدل ۱۲8 گیــگ۲4۰۰ دالر و مــدل ۲5۶ گیگ نیز به 

قیمت ۲۶۰۰ دالرآب می خورد.
اگر بخواهید همین کار روی آیفون 7 پالس انجام شــود، 
باید برای هر مدل ۱۰۰ دالر نســبت بــه قیمت آیفون 7 

بیشتر بپردازید.
همچنین اگر بخواهید الماس روی لوگوی اپل بخورد باید 
برای مدل ۱۲8 گیگ آیفون 7 حدود 4۰۰۰ دالر و برای 

مدل آیفون 7 پالس نیز 45۰۰ دالر بپردازید.

فتوپرو در جریان برگزاری فتوکینــا ۲۰۱۶ در کلن آلمان، فلش 
زنون FS-X1 را برای آیفون اپل رونمایی کرد. دوربین گوشی های 
هوشمند در ســال های اخیر پیشرفت چشــمگیری داشته اند و 
قادرند قابلیت های متعــددی را در اختیار کاربــران قرار دهند، 
به طوری که شماری از دوربین گوشــی های هوشمند عملکردی 
مشابه دوربین های کامپکت را در اختیار کاربران قرار می دهند. اما 
از جمله  نقاط ضعف این دوربین ها باید به نبود فلش های قدرتمند 
روی این دستگاه ها اشاره کرد. گوشــی های هوشمند در بهترین 
حالت از فلش ال ای دی بهــره می برند که نمی تواند آنچنانکه باید 
نور مناســبی را نظیر فلش های زنون در اختیار کاربران قرار دهد. 

حال آنکه فتوپرو برای حل این مشــکل در آیفون های اپل، فلش 
زنون را برای این گوشــی های هوشــمند تولید کرده است.  عدد 
راهنمایی این فلــش )Guide Number( برابر 5/۶ بوده و قادر 
اســت 5۳ درجه را در محور عمودی و ۶۶ درجه را در محور افقی 
تحت پوشش نور خود قرار دهد. این فلش با استفاده از بلوتوث که 
۱۰ متر برد دارد به آیفون و اپلیکیشن دوربین متصل می شود.  با 
اســتفاده از باتری شارژ شــده این فلش می توان تا ۱۳۰ بار از آن 
اســتفاده کرد. مدت زمان مورد نیاز برای فلش بعدی ۳ تا ۶ ثانیه 
است. شارژ این محصول با اســتفاده از درگاه میکرو USB است 

که در آن تعبیه شده و برای شارژ باید یک و نیم ساعت صبر کرد. 

فلش زنون FS-X1 برای آيفون در فتوکینا 2016 معرفی شدآيفون ۷ با روکش طالی 24 عیار 

خبر ويژه

با پیچیده تر شدن شیوه های سرقت و پیشرفت فناوری، استفاده 
از سیســتم های امنیتی و حفاظتی در واحدهای مســکونی این 
روزها در حال افزایش است. نصب دوربین مداربسته فارغ از اینکه 
دســتاویزی برای برخی از پیمانکاران برای افزایش قیمت فروش 
واحد ساختمانی شــده، به نظر می رسد به واســطه کارکردهای 
مهمی که در شناسایی ســارقان و امنیت خودروهای پارک شده 
در معابر دارد، بعد از این ضرورتی اجتناب ناپذیر شود. مردم عادی 
نیز به خیل مصرف کنندگان ســازمان ها و واحدهــای امنیتی، 
 نظامی، صنعتی، فضایی، کنترل ترافیــک، ارتباطات ویدیویی و 
تصویر برداری نامحســوس پیوســته اند. با این حــال تنوع این 
دوربین ها در بازار کم نیســت و انتخاب آن کار چندان آسانی به 

نظر نمی رسد.
دوربین مداربسته و انواع آن  

دوربین های مداربســته )CCTV( به تجهیزاتی گفته می شــود 
که به صورت ثابت برای تصویربــرداری از یک یا چند محل نصب 
می شــوند و اغلب برای حفاظت، نظارت و پایــش امنیت مورد 
اســتفاده قرار می گیرند.در بازار متنوع دوربین های مدار بسته، 
انتخاب نوع دوربین برای کارکردی مشــخص نسبتا دشوار است. 
سجاد شیروانی، کارشناس آزمایشگاه سامانه های الکترونیکی و 
هوشمند مرکز پدافند غیرعامل جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 
درباره انواع دوربین های مداربسته به جام جم می گوید: دوربین ها 
از نظر ســیگنال به دوربین های آنالوگ، IP )آی پی تحت شبکه( 
و دو منظوره و از نظر شــکل ظاهری و کاربرد به دوربین های دام 
)DOME(، صنعتی، مینیاتوری، مادون قرمز )IR( و اسپید دام 
)دوربین های چــرخشی PTZ( تقسیم می شوند که نوع آنالوگ 

آن برای مصارف خانگی مناســب 
است.

تجهیــــــزات 
دوربین های آنالوگ

عالوه بر دوربین مداربســته، دســتگاه ضبط 
تصاویــر دیجیتــال )DVR( و کابل کشــی، 
از دیگر تجهیــزات مورد نیاز برای سیســتم 

حفاظتی واحدهای مسکونی اســت. صدا و تصویر این دوربین ها 
با کمک امواج آنالوگ ثبت می شود که هر یک با کابل دورشته ای 
جداگانه منتقل مــی گردند. یک رشــته از این ســیم ها نقش 
جلوگیری از نویز بر سیم اصلی را ایفا می کند. کابل متداول برای 
تصویر این دوربین ها کابل کواکســیال RG59 اســت، هرچند 
ارتباط تصویر این دوربین ها با کابل های مختلف نیز بر حسب نیاز 

امکان پذیر است.
نکته قابل توجه آنکه، امواج آنالوگ همــواره در معرض نویزهای 
مختلف الکترومغناطیســی و نویزهای ناشی از نوسانات برق قرار 
دارند که تهدید جدی برای کیفیت دوربین های مداربسته آنالوگ 
محسوب می شوند، به همین علت بهتر است از کابل ها و تجهیزات 
با کیفیت باال هنگام نصب این دوربین ها اســتفاده شــود که در 

کیفیت تصویر نقش بسیاری دارد.
شــیروانی، درباره قیمت دوربین های استاندارد می گوید: قیمت 
دوربین هایی که از مبادی قانونی وارد شده اند به همراه تجهیزات 
مذکور، به صورت میانگین بــرای مصرف کننده حدود ۳۰۰ هزار 
تومان است که البته ممکن است این قیمت در رقابت میان برندها 

با تغییراتی همراه باشد.
دوربین قاچاق نخريد

کیفیت تجهیزات الکترونیکی مطابق با اســتانداردهای 
ملی تعریف شــده برگرفته از قوانین 

بین المللی تعیین شــده از سوی 
ســازمان IEC اســت که در دو 
شاخه »اســتانداردهای ایمنی« 

ســازگاری  »اســتانداردهای  و 
الکترونیکی« تعریف می شوند. 

استانداردهای ایمنی، محصول محور هستند و برای هر محصول 
یک کد و آزمون اســتاندارد تعریف شــده است که سنجش های 
الزم را درباره امنیت جان انســان در مقابل برق گرفتگی و ســایر 

مخاطرات دستگاه انجام می دهد.
سازمان استاندارد، پاسخ استعالم های دریافت شده از گمرک را بر 
مبنای نتایج آزمایش های انجام گرفته در مرکز پدافند غیرعامل 
جهاد دانشگاهی صنعتی شــریف، صادر می کند، در صورتی که 
بررســی های این مرکز، امنیت و کیفیت دســتگاه را تایید کرده 
باشد، مجوز ورود کاال صادر می شود.شیروانی، درباره نحوه انتخاب 
دوربین های مداربســته آنالوگ، می گوید: مردم می توانند قبل از 
اقدام برای خریــد کاال از مراجع ذی صالحی همچون اتاق اصناف 
و اتحادیه الکترونیک، اطالعات الزم را درباره فروشگاه های مجاز 
و دوربین های دارای مجوز تایید دریافــت کنند و پس از آن برای 

خرید هزینه کنند.
ضريب امنیت دوربین های خانگی

شاید پیش  از این تصور می کردید نصب دوربین مداربسته، هزینه 
چند میلیون تومانی روی دستتان بگذارد. این در حالی است که 
به نظر می رسد با هزینه ای کمتر از 5۰۰ هزار تومان هم می توان 
امنیت خانه را با نصب دوربین هایی مقرون به صرفه تر تامین کرد. 
از شیروانی پرســیدیم آیا نصب دوربین هایی با این قیمت ارزش 
دارد؟ وی در پاسخ می گوید: مســلما نصب این سیستم می تواند 
امنیت واحدهای مســکونی و خودروها را افزایــش دهد و تا حد 
زیادی از بروز ضرر و زیان احتمالی پیشــگیری کرده و در صورت 
رخ دادن هر اتفاق ناگواری تا حــدی قابلیت پیگیری آن را فراهم 

کند.
این کارشــناس آزمایشگاه ســامانه های الکترونیکی و هوشمند 
مرکز پدافند غیرعامل جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در پاسخ 
به این پرسش که چقدر احتمال هک شــدن نرم افزار دستگاه یا 
قطع کابل های اتصال از ســوی ســارقان وجــود دارد، می گوید: 
دسترســی ها به دوربین های مداربســته آنالوگ بسیار 
محدود است، مگر آنکه ســارق به سیم کشی دسترسی 
پیدا کند، در غیر این صــورت امکان مداخله در عملکرد 

دوربین وجود ندارد.
وی ادامه می دهد: ســارق باید اطالعات زیادی داشــته باشد. 

و مســیر  نحــوه 
سیم کشی و دســتگاه NVR را بداند و به 
اطالعاتی کــه معموال در اختیــار مدیر 

ساختمان است دسترسی داشته باشد.

هر آنچه بايد درباره خريد و نصب دوربین های مداربسته بدانید؛

چشمان همیشه باز فناوری
محققان دانشــگاه صنعتی شــریف با همکاری دانشــگاه 
علوم پزشــکی تهران، نانوســاختار ویژه ای را با استفاده از 
نانومیله های طال تولید کردند که قابلیت تشخیص و درمان 

همزمان سرطان را دارد.
امروزه خواص وابسته به اندازه و شکل نانوذرات فلزی موضوع 
بسیاری از تحقیقات شده  است. نانو ذرات اکسید آهن و طال 
به دلیل برخــورداری از خواص مغناطیســی و نوری ویژه، 
بیش از ســایر نانوذرات فلزی مورد توجه قرار گرفته اند.این 
نانوذرات، پتانسیل بسیار باالیی برای استفاده در بازه  وسیعی 
از کاربردها از خود نشــان داده اند، از این رو سنتز نانوذرات 
طال با اشکال مختلف می تواند موجب تغییر خواص نوری این 
نانوذرات شود. دکتر محمدرضا هرمزی نژاد از اعضای هیئت 
علمی دانشــگاه صنعتی شــریف با تاکید بر اینکه خواص 
نانوذرات طال شــدیدا تحت تاثیر شــکل، اندازه و ساختار 
کریستالی آنهاست، از اجرای پروژه تحقیقاتی در این زمینه 
خبر داد. وی هــدف اصلی این پژوهــش را افزایش کارآیی 
درمان ســرطان با استفاده از نانوســاختارها دانست و ادامه 
داد: نانوساختارها اگر به  درســتی و بر اساس هدفی خاص 
طراحی و سنتز شوند، امکان تشــخیص و درمان بیماری را 
به  صورت همزمان فراهم می کنند. بر همین اســاس در این 
تحقیق، ســاختاری مبتنی بر نانومیله های طال و نانوذرات 
آهن طراحی و سنتز شــد تا هم برای درمان »فتوترمال« و 
هم تصویربرداری MRI کارآیی الزم را داشته باشند. هرمزی 
نژاد یادآور شــد: اســتفاده از این نانــوذرات کارآیی درمان 
سرطان را افزایش داده و به  طور موثر سبب حذف سلول های 
سرطانی می شــود، بدون آنکه نیازی به استفاده از لیزرهای 
توان باال و یا درمان چندمرحله ای وجود داشته باشد. محقق 
این طرح با اشــاره به نحوه اجرای آن، توضیح داد: در مرحله  
اول، نانوذرات با خواص پالســمونی و مغناطیسی مناسب 
طراحی شــد و پس از آن پارامترهای ســنتز ســاختار به  
گونه ای کنترل شــد که بتوان با لیزر توان پایین نانوساختار 
را تحریک کرده و نیز در تصویربرداری MRI کنتراست کافی 
ایجاد شود. وی اضافه کرد: در ادامه، نانو ذرات سنتز شده به 
 گونه ای اصالح شــدند تا هم پایداری کافی برای کاربرد در 
محیط های بیولوژیکی داشته باشند و هم  زیست سازگاری 
آنها افزایش یابد. در نهایت خون سازگاری، زیست سازگاری 
نانوذرات و همچنین کارآیی درمانی آنهــا در فاز برون تنی 
مورد ارزیابی قرار گرفت. هرمزی نژاد خاطرنشان کرد: در این 
پژوهش قابلیت این نانوذرات در مقیاس برون تنی به اثبات 
رســید و مطالعات برای افزایش کارآیی و استفاده از آنها در 

مقیاس درون تنی ادامه دارد.

از سوی محققان کشور صورت گرفت؛

تشخیص و درمان همزمان 
سرطان با استفاده از فناوری نانو

دوربین پوالروید اسنپ تاچ، از صفحه نمایش۳/5 اینچ با قابلیت 
صفحه لمســی بهره می برد و کاربران می توانند با ظاهر شدن 
عکس بر روی صفحه لمسی، قضاوت های الزم را در مورد تصویر 
گرفته شده داشته باشــند. از دیگر ویژگی های آن می توان به 
آپدیت های داخلی نظیر حســگر CMOS ۱۳ مگا پیکســلی، 
قابلیت ضبط ویدیویی Full HD، فالش pop-up و حالت های 

مختلف تصویربرداری اشاره کرد.
 در واقع، دوربین های پوالروید نوعی دوربین آنالوگ ظهور فیلم 
فوری هستند که برای نخستین بار توسط ادوین لند، فیزیکدان 
آمریکایی، طراحی و به بازار عرضه شدند. این دوربین ها بالفاصله 
پس از عکسبرداری، نسخه چاپ شده عکس را پرینت می کردند 

و عکس گرفته شده یک دقیقه بعد  و در مدل های جدیدتر تا چند 
ثانیه بعد، قابل رویت بود.

شــیوه کارکــرد و ظهــور فیلــم در دوربین هــای پوالروید 
بدین گونه اســت که فیلم از میــان دو غلتک عبــور می کند و 
همزمان ماده ظهــور فیلم روی آن پخش می شــود. ایده اصلی 
ادوین لند آن بود که همه افراد به یک دســتگاه دوربین عکاسی 

دسترسی داشته باشند و بتوانند بدون زحمت عکس بگیرند.
این در حالی است که صفحه لمســی دوربین در قسمت عقب 
آن قرار گرفته اســت و کاربران می توانند با ظاهر شدن عکس 
بر روی این صفحه، قضاوت هــای الزم را در مورد تصویر گرفته 
شده داشته باشند. اگرچه نمونه جدید، تفاوت هایی با مدل سال 

گذشــته دارد، اما قسمت 
جلویی هر دو دوربین شبیه 
یکدیگر است.گفتنی است، 
اســتفاده از ایــن دوربین 
ماننــد تمــام دوربین های  
دیجیتال اســت و کاربران 
 برای مشــاهده عکس های 
روی  بــر  شــده  گرفتــه 
دستگاه های دیگر، می توانند 
حافظــه داخلــی دوربین را 

بیرون بیاورند.

دوربین عکاسی»Polaroid Snap Touch« رونمايی شد
عکاسی

کوتاه از دنیای فن آوری

 یک شــرکت اروپایی از بزرگ تریــن کارت حافظه دنیا رونمایی کرد. شــرکت 
SanDisk کارت حافظه ای را ساخته که دارای ظرفیت یک ترابایت است و از آن 
به عنوان بزرگ ترین کارت حافظه جهان یاد می شود. پیش از این، شرکت سان 
دیسک در سال ۲۰۱4 میالدی موفق به ســاخت کارت حافظه 5۱۲ گیگا بایتی 
شده بود که این محصول هم در همان ســال، بزرگ ترین کارت حافظه جهان به 

حساب می آمد.  
همچنین شرکت سان دیسک در ۱۶ ســال پیش، اولین کارت حافظه خود را با 
ظرفیت ۶4 مگابایــت رونمایی کرد کــه ظرفیت حافظه آخرین دســتاورد این 
شرکت، ۱۶ هزار و ۳84 بار بیشتر از نمونه نخستین است.  به گفته مسئوالن این 
شــرکت آمریکایی، کارت حافظه جدید برای ذخیره اطالعاتی از قبیل فیلم های 

۴K، ۵K، فیلم های ویدیویی ۳۶۹ درجه ای و واقعیت مجازی مناسب است.
قیمت این محصول استثنایی اعالم نشده است اما پیش بینی می شود که بسیار 

گران قیمت باشد.

 دو قطب فناوری در آمریکا به دنبال ساخت پیشــرفته ترین هوش مصنوعی جهان 
هستند زیرا همچنان روبات های مستقل و دیگر سیستم های هوش مصنوعی قادر 
به درک عمیقی از جهان پیرامون خود نیســتند. در همین حال متخصصان دانشگاه 
MIT و شرکت فناوری IBM آمریکا با همکاری یکدیگر به دنبال توسعه قابلیت های 

هوش مصنوعی هستند تا به لحاظ دیدن و شنیدن همچون انسان عمل کند.
در اجرای این پروژه قرار اســت شــرکت  IBM عهــده دار فراهم کــردن »پلتفورم 
محاسبات شناختی«  شود و دانشگاه MIT هم تحقیقات الزم را در این زمینه انجام 
دهد. یکی از بزرگ ترین چالش ها در این راستا، توسعه الگوی شناختی و پیش بینی 
در هوش مصنوعی اســت. در حال حاضر دیدن یک اتفاق و پیــش بینی اینکه چه 
چیزی بعد از آن رخ می دهد برای هوش مصنوعی امکان پذیر نیست در حالی که این 

امر برای انسان به راحتی صورت می گیرد.
در صورت مجهز شــدن هوش مصنوعی به ایــن توانمندی می تــوان از آنها در امور 

سالمتی و نظارت بر روی ماشین های پیچیده استفاده کرد.

شرکت لوِدال از نخستین شمع هوشــمند و ایمن جهان رونمایی کرده که با 
تلفن همراه روشن می شود.

این شمع هوشمند که از فناوری »وای-فایر« اســتفاده می کند، نخستین 
نمونه در جهان است که شعله آن توسط گوشی هوشمند قابل روشن کردن و 

کنترل است و نیاز به استفاده از کبریت و فندک را کنار می گذارد.
شمع لودال، بسیار ایمن تر و استفاده از آن، ســاده تر از شمع های رایج است. 
داخل این شمع هوشمند، مقدار کمی موم وجود دارد که قابل تجدید است و 
با شعله شمع، می سوزد. همراه این شمع، یک اپلیکیشن رایگان موبایل ارائه 
شده که کاربر می تواند با آن، یک یا چند شمع هوشمند را بدون برخاستن از 
جای خود روشن کند. در داخل هر شمع یک باتری قرار دارد تا فتیله را روشن 
کند. این شمع هوشمند، همچنین در صورت نزدیک شدن کودک یا افتادن 
تصادفی، به طور خودکار خاموش می شود. قیمت این محصول ۹۹ دالر اعالم 

شده است.

 شرکت مایکرو سافت تا ۱۰ سال آینده به مقابله با سرطان می پردازد.
به گزارش مهر به نقل از ایندیپندنت، شرکت مایکروسافت اعالم کرد، قصد دارد 

تا ۱۰ سال آینده معضل سرطان را در جهان حل کند.
این شــرکت در حال تحقیق بر روی درمان بیماری ســرطان شبیه به سازو کار 
مقابله با ویروس کامپیوتر است. متخصصان مایکروسافت بر این باور هستند که 
می توان شــبیه به بعضی از برنامه های رایانه ای، ســلول های آسیب دیده بدن 

توسط سرطان را باز برنامه نویسی کرد تا دوباره احیا شوند.
مایکروســافت، واحدی را با نام »محاســبه بیولوژی« راه اندازی کرده که هدف 
اصلی آن ساخت ســلول در رایانه های زنده از جنس دی ان ای است تا قابلیت 
برنامه نویسی و بازبرنامه نویســی را برای درمان هر نوع بیماری از جمله سرطان 
داشته باشد.   قرار اســت این واحد جدید در آینده نزدیک از محاسبات پیشرفته 
برای ساخت کامپیوترهایی استفاده کند که در مورد بیماری ها و داروها اطالعات 

کافی دارند و درمان های جدیدی را به بیماران سرطانی پیشنهاد می دهند.

بزرگ ترين کارت حافظه دنیا 
رونمايی شد

ساخت پیشرفته ترين 
هوش مصنوعی جهان کلید خورد

روشن کردن شمع 
با تلفن همراه!

مايکروسافت 
به جنگ سرطان می رود
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پیشنهاد سردبیر: 
جذب گردشگر نیازمند هدفمندسازی است

اخباريادداشت

کنگره سرداران و بیش از500 شهید شهر درچه و نمایشگاه ادوات 
 نظامی همزمان با عید ســعید غدیر و هفته دفاع مقدس با عنوان 
» جهاد ادامه دارد « در بوســتان شــهدای گمنام در منطقه کوه 

سفید شهر درچه به مدت 5 شب آغاز شد.
محمدعلی مهرابی با بیان اینکه برنامه امسال با محوریت و مدیریت 
سپاه صاحب الزمان استان اصفهان و سپاه ناحیه شهر درچه برگزار 
می شود، تصریح کرد: امســال برنامه های هفته دفاع مقدس سپاه 
صاحب الزمان به  جای برگزاری در شهر سپاهان شهر به شهر درچه 
منتقل  شده است. وی با اشــاره به اینکه در برنامه امسال بازسازی 
 عملیات بیت المقدس بازســازی و اجرا می شــود، افزود: جا دارد 
از جانشین سپاه صاحب الزمان اســتان به دلیل حمایت و پیگیری 
که برای برپایی این برنامه و نمایشگاه داشتند تقدیر و تشکر کنم، 
 اگر حمایت  و کمک مســئوالن ســپاه صاحب الزمان نبود ما قادر 

به برگزاری نمایشگاه و یادواره در حد و وسعت نبودیم.
 فرمانده ناحیه مقاومت بســیج درچــه با بیان اینکه شــهرداری 
و شورای شهر درچه همکاری و حمایت خیلی خوبی در برگزاری، 
آماده سازی زیرساخت ها و منطقه برنامه امسال و همراهی داشتند، 
 بیان داشــت: برای برگزاری اجالســیه و اســتقبال مــردم بیش 

از 12 هزار متر مکان آماده سازی و مهیا شده است.
مهرابی تصریح کرد: بــا توجه به مطالبه و اســتقبال خیلی خوب 
مردم  شهر درچه و شهرهای اطراف تالش کردیم امسال هفته دفاع 

مقدس باشکوه بیشتری نسبت به گذشته برگزار شود.
وی با اشــاره به اینکه اجالسیه ملی ســرداران و شهدا شهرستان 
خمینی شــهر در آبان ماه برگزار خواهد شــد، گفــت: ویژه برنامه 
 مراسم کنگره سرداران و شهدای شهر شــاهد نمونه کشور درچه 

از تاریخ30 شهریور ماه به مدت 5 شب برگزار می شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج درچــه ادامه داد: امســال برنامه 
متنوعی از جمله سخنرانی های متنوعی در قابل طنز دفاع مقدس، 
سخنرانی سردار سلیمانی فرمانده ســپاه صاحب الزمان اصفهان، 
رونمایی از کتاب و نماهنگ شــهدا مدافع حرم درچه، ســخنرانی 
امام جمعه موقت اهواز، یادواره شــهدا طلبه و روحانی و در شــهر 
آخر اجالسیه کنگره شهدا شــهر درچه با سخنرانی حجت االسالم 
ابوترابــی نایب رییس ســابق مجلس شــورای اســالمی برگزار 
خواهد شــد. مهرابی بیان کرد: اجرای نمایش فصل لبیک اجرایی 
صحنه های زیبا از خلقت حضرت آدم تا ظهور حضرت مهدی )عج( 
و مراسم رونمایی از موزیک ویدیوی ) مدافعان عشق ( و کتاب های 
) هجرت تا بهشــت ( نمایش خطبه خوانی غدیر خــم و به  صورت 
ثابت هر شــب در پایان برنامه ها اجرای عملیات را پل و نورافشانی 

اجرا خواهد شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج درچه با تشــکر از استقبال و حضور 
باشکوه مردم شهر درچه از برنامه های هفته دفاع مقدس و یادواره 
شهدا اعالم کرد: فرهنگ ایثار و شهادت به  صورت واقعی در وجود 
مردم شــهر درچه نهادینه  شده اســت و حمایت آن ها باعث شده 
تا روحیه و انگیزه در برپایی این گونه برنامه ها توســط مســئوالن 

افزایش پیدا کند و به  نوعی ما مدیون حمایت مردم هستیم.

رییس اداره آموزش و پرورش نجف آباد گفت: بیش از پنجاه هزار 
دانش آموز در کنار 4 هزار همکار فرهنگی سال تحصیلی جدید را 
در حالی در حدود سیصد مرکز آموزشی شهرستان آغاز می کنند 
که به دلیل فرسودگی شــدید60 درصد این مراکز و کمبود سرانه 
فضای آموزشــی،60 واحد آموزشــی به صورت دو نوبته فعالیت 

خواهند کرد.
  مهدی ابراهیــم رییــس اداره آمــوزش و پرورش شهرســتان 
نجف آباد در جمــع خبرنگاران با اعالم این مطلب اظهار داشــت: 
با وجود نبود خطر جانی برای دانش آمــوزان، تعداد قابل توجهی 
از مدارس شهرستان نیازمند بازســازی کلی هستند که بر طبق 
برآورد های صورت گرفته هر واحد بــه بیش از یک میلیارد و200 

میلیون تومان هزینه نیاز خواهد داشت.
 رییــس اداره آموزش و پــرورش شهرســتان نجف آبــاد که در 
سی و سومین اجالسیه روسای آموزش و پرورش کشور به عنوان 
 مدیر نمونه کشوری انتخاب شــده، در ادامه بیان داشت: با توجه 
به وجود زمین های وقفــی متعدد در نقاط مختلف شهرســتان، 
 این آمادگی وجــود دارد تا خیــران، مجموعه های آموزشــی را 
بر طبق قوانین موجود با  نام مد نظر خود ساخته و در رفع بخشی 
از کمبود های موجود مشــارکت داشــته باشــند.  وی همچنین 
 کمبود فضاهای آموزشی را معضل تمامی نقاط شهرستان دانست 
و گفت: البته این معضل در نقاطی مانند غرب یزدانشــهر شدید تر 
اســت به طوری که با توجه به ســاخته شــدن نزدیک به2500 
آپارتمان 3 طبقه در این محدوده و اســکان تدریجی شهروندان، 
 پیش  بینی می شــود در آینده با اضافه شــدن حداقــل 15هزار 
دانش آموز با کمبود حداقل30 مدرسه جدید مواجه باشیم. الزم 
 به ذکر اســت؛ به دلیل رشــد طبیعی جمعیت، مهاجر پذیر بودن 
و اسکان تعداد قابل توجهی از اتباع بیگانه در شهرستان نجف آباد، 
 مدارس ابتدایی آن با مشــکل شــدید کمبود فضا مواجه هستند 
به طوری که با وجود سقف 22 نفری تعیین شده برای کالس های 
دبستانی در روش تدریس ارزشیابی توصیفی، بیشتر این کالس ها 
با حدود30 نفر تشکیل شده و 48 دبســتان نیز معادل50 درصد 
 واحد های دولتی موجود به صورت نوبت صبح و عصر ادامه فعالیت 

می دهند.

همزمان با شروع هفته دفاع مقدس صورت گرفت؛

آغاز به کار کنگره شهدا و نمايشگاه 
ادوات نظامی در شهر درچه

ريیس اداره آموزش و پرورش نجف آباد خبر داد:

تحصیل بیش از 50 هزار دانش آموز 
در نجف آباد

با مسئوالن

سرشــماری عمومی نفوس و مســکن یکی از بزرگ ترین طرح های آماری ملی 
 است که در سراســر کشــور و به صورت همزمان به مرحله اجرا گذاشته می شود 
و مجموعه وســیعی از اطالعات مورد نیاز را برای برنامه ریزی های کالن کشــور 

برای سال های بعد فراهم می آورد.
 فرماندار شــاهین شــهر و میمه، با بیان اینکه همه دســتگاه ها بــا تمام ظرفیت 
به ستاد سرشــماری شهرســتان کمک خواهند کرد تا این سرشماری به بهترین 
شکل ممکن انجام شود، گفت: بی تردید آمار در نظام برنامه ریزی کشور از جایگاه 

ویژه ای برخوردار است.
علیرضا بصیری با اشــاره به برگزاری دو مرحله ای سرشــماری نفوس و مســکن 

در این دوره افزود: سوم لغایت 24 مهرماه سرشــماری در مرحله اول و به صورت 
 اینترنتــی برگزار خواهد شــد و مرحله دوم نیز بــه مدت یک مــاه از 24 مهرماه 

به صورت حضوری توسط عوامل اجرایی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای توسعه شهرســتان نیاز به ارایه آمار دقیق و جامع داریم که 
به جز با همکاری عموم مردم میســر نخواهد شد، از شــهروندان درخواست کرد 
ضمن همکاری با مامــوران سرشــماری و ارایه اطالعات درســت، موجب انجام 

برنامه ریزی های درست در کشور شوند.
 فرماندار شهرســتان تفاوت سرشــماری نفوس و مســکن ســال 13۹5 نسبت 
به دوره قبل را حذف کاغذ از سرشــماری برشــمرد و تصریح کرد: این سرشماری 

بدون کاغذ انجام خواهد شــد بدین صورت که در مرحلــه اول اطالعات از طریق 
اینترنت و در مرحله بعد از طریق تبلت جمع آوری می شود. همچنین در این دوره 
 اطالعات مربوط به بیمه افراد نیز ثبت می شــود. وی با اشــاره به نقش و اهمیت 
رســانه ها در اطالع رسانی و فرهنگ ســازی خاطرنشــان کرد: اطالع رسانی در 
 خصوص اهمیت، زمان و نحوه اجرای سرشــماری نفوس و مســکن به شهروندان 
بی تردیــد به اجرای دقیق تر سرشــماری کمــک قابل توجهــی دارد که در این 
خصوص به مشارکت ســازمان صدا و سیما، رســانه ها و معتمدین محلی نیازمند 
هستیم. بصیری خاطرنشان کرد: مشــارکت آحاد مردم و دســتگاه های مرتبط 
 خصوصا ســازمان صدا و ســیما، رســانه ها، تمام کارکنان دولــت، دانش آموزان 
و معلمــان و مدیران مدارس، دهیــاران و تمام واحدهایی که در مناطق شــهری 
و روســتایی که در اولین ســطح ارایه خدمات به مردم قرار دارند مانند خانه های 
بهداشت، دفاتر خدمات ICT و شورای روستا به اطالع رســانی و اجرای دقیق تر 

سرشماری نفوس و مسکن کمک خواهد کرد.

لزوم مشارکت و همکاری کلیه دستگاه های اجرايی 
 معاون آمــار و اطالعات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان روز دوشــنبه 
در جلسه توجیهی سرشماری عمومی نفوس و مســکن سال ۹5 ویژه بخشداران، 
 دهیاران، روسای دســتگاه های اجرایی و مطلعین محلی شهرستان شاهین شهر 
و میمه به تبیین اهمیت سرشــماری عمومی نفوس و مســکن پرداخت و افزود: 
 هدف کلی سرشــماری عمومی نفوس و مســکن، جمع آوری داده ها و اطالعات 
پایه ای، ساختار و ویژگی های عمده افراد جامعه و واحد های مسکونی کل کشور 

برای برنامه ریزان، سیاستگذاران، دولتمردان و پژوهشگران است.
محمدرضا لعلی با بیان اینکه تحقق اهداف، پیشــرفت و توســعه کشــور در گرو 
همکاری مطلوب عموم مردم، دســتگاه های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی و 
خصوصی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن است خاطرنشان کرد: سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن طی دو مرحله انجام می شود که کلیه دستگاه های اجرایی 

موظف به همکاری کامل در اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال ۹5 هستند.

فرماندار شاهین شهر و میمه خبر داد:

آمادگی ستاد سرشماری شاهین شهر برای اجرای بزرگ ترين طرح آماری ملی کشور

فرمانــدار شهرســتان لنجان در نشســت  شــورای فرهنگ 
 عمومی شهرســتان لنجان، اظهار کرد: طی ماه های گذشته 
 مقام معظم رهبری نســبت به بررســی مســائل اجتماعی 
و آســیب های اجتماعی تاکیــد فراوانی داشــته اند از این رو 
 تمام دســتگاه های مربوطه در این حوزه باید بســیج شــوند 
تا اقدامــات الزم در رابطه با کاهش آســیب های اجتماعی در 
شهرستان لنجان نیز به خوبی انجام گیرد. سید محسن سجاد 
افزود: ســبک زندگی مردم یکی از عواملی است که بر اساس 
 آســیب های اجتماعی موجب تغییر و تحول قــرار می گیرد 
از این رو ما باید بر اساس الگوی ایرانی اسالمی سبک زندگی را 
تعریف کنیم از این رو باید گفت روحانیت می تواند در بسیاری 
از موارد تاثیرگذار باشــد. فرماندار شهرســتان لنجان با اشاره 
به اولویت های مقام معظم رهبری برای کاهش آســیب های 
اجتماعــی،  تصریح کرد: رهبــر معظم انقالب بــرای کاهش 
آسیب های اجتماعی اولویت هایی را مشخص فرمودند و تاکید 
داشتند که مبارزه با مواد مخدر و رفع معضل اعتیاد باید اولویت 
 نخست، حاشیه نشینی اولویت دوم،  طالق اولویت سوم، مبارزه 
 با بزهکاری در اولویت چهارم و مســائل مربوط به موارد خاص 
و بحرانی اولویت پنجم قرار داشته باشد و با توجه به تاکید مقام 
معظم رهبری نگاه مسئوالن شهرســتان لنجان نیز به سوی 

کاهش آسیب های اجتماعی هدایت شده است.
وی با اشاره به اینکه سیاســت امروز دشمنان اسالم در تهاجم 
همه جانبه فرهنگی خالصه شده است، اضافه کرد : امروز تاثیر 

 رسانه ها و شبکه های اجتماعی در جامعه بســیار زیاد بوده و 
روز به  روز نیز این مسئله رو به گسترش است و دشمنان اسالم 

می خواهند بیشتر بهره را از این تکنولوژی های نوین ببرند.
ســجاد ادامه داد: مقام معظم رهبری در خصوص تاثیرگذاری 
رسانه ها تاکیدات فراوانی داشــته اند بنابر این همه مسئوالن و 
دستگاه ها در این خصوص باید با تمام قدرت وارد میدان شوند.

وی عنوان کرد: مقــام معظم رهبری در ســخنان خود بر این 
مهم تاکید داشــتند که ما باید بتوانیم آسیب های اجتماعی 
را با تصمیم گیری و اجرای مناســب به مرحله ای برسانیم که 
پاسخگوی بسیاری از مسائل باشــد بنابراین ایشان در سطوح 
تصمیم گیری شــورای انقالب فرهنگی را از موضوعیت فقط 

فرهنگی به موضوعیت فرهنگی اجتماعی تبدیل کردند .
سجاد یادآور شد: در مدت زمان گذشته از عمر دولت یازدهم 
تالش شده تا با ارتقاء سرمایه اجتماعی، آسیب های اجتماعی 
کاهش پیدا کند، بنابر این می توان گفت کاهش آســیب های 
اجتماعی با پرداختن به آســیب ها، نگاه ها جلب و حساسیت 
الزم برای جلب کمک از سوی نهادهای مدنی و جلب مشارکت 

عمومی انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه عزم دولــت در مقابله با آســیب های 
اجتماعی جدی اســت، متذکر شــد: توجه به ســرمایه های 
اجتماعی و ســرمایه های نمادین به عنوان دو محور توسعه، 
رویکرد اصلــی دولت تدبیــر و امید در حــوزه اجتماعی 

به شمار می آید.

 نماینده مردم سمیرم در مجلس شــورای اسالمی بهداشت 
و درمــان را از دغدغه های اصلی نظام دانســت و گفت: نبود 
پزشک عمومی و متخصص بومی در شهرستان از مشکالت 

بخش بهداشت و درمان شهرستان است.
 اصغر ســلیمی با اشــاره به اینکــه توزیع نیروی پزشــک 
در شهرســتان ها ســالی یک بار در مهرماه انجام می شود، 
 افزود: تعهد این پزشــکان از ۹ و 11 ماه تا 2 ســال است که 
به همین خاطر در ماه های تیر و مرداد که طرح این پزشکان در 
حال اتمام است با کمبود نیروی انسانی در بیمارستان مواجه 
 می شویم. نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به پیگیری های مستمر برای رفع این مشکالت تصریح 
کرد: در جلسات مختلف در سطح استان و وزارتخانه مشکالت 
به گوش مسئوالن رسانده شــده و با توجه به سابقه فعالیت 
خود به عنوان رییس بیمارســتان و رییس اورژانس سمیرم، 
گالیه هایی همچون نبود امکانات کافی، کمبود آمبوالنس و 
برخوردها و خدمات نامناسب کارکنان بیمارستان شهرستان 

هم جوار با بیماران سمیرم عنوان شده است.
وی سی تی اسکن، درمانگاه تخصصی، جذب پزشک مختصص 
سمیرم را از دیگر درخواســت هایی در دیدار با وزیر بهداشت 
اعالم کرد و گفت: با توجه به اینکه چندین پزشک متخصص 
و ماهر بومی شهرستان در اصفهان و شهرهای دیگر فعالیت 
می کنند از این پزشکان تقاضا داریم هرزمانی که در سمیرم 
 هستند با حضور در بیمارستان شهرستان بیماران را ویزیت 

و خدمت رسانی کنند.
سلیمی اضافه کرد: چنانچه هفته ای یک بار هم در بیمارستان 
حضورداشته باشــند این خدمت بزرگی به مردم شهرستان 
است. وی در ادامه با اشــاره به اینکه گردشگری از شعارهای 
انتخاباتی بنده بوده اســت، اظهار کرد: ایــن موضوع امروز 
موردتوجه تمام دنیاســت تا با اســتفاده از این پتانسیل ها 

سرمایه ها را به طرف خود جذب کنند.
عضو هیئت رییسه کمسیون شــوراها و امور داخلی کشور 
کوهنوردی،  طبیعت بکر،  مکان های ســیاحتی و زیارتی، 
حضور عشــایر، کشــاورزی و گیاهان دارویــی را ازجمله 
ظرفیت های شهرستان دانست و گفت:  در حال حاضر تعدادی 
ســرمایه گذار در داخل و خارج از شهرستان اعالم فعالیت و 
سرمایه گذاری در این حوزه را داشته اند.  وی جذب گردشگر 
 را نیازمند هدفمندسازی دانست و افزود:  امروز سمیرم با توجه 
به حضور گردشگران متاســفانه به درآمد، اشتغال و توسعه 
 پایدار که هدف جذب گردشگر بوده نتوانسته دست پیدا کند 

و حتی برخی مناطق گردشگری در حال تخریب است.
 سلیمی با اشاره به برگزاری جشنواره » سرزمین هزارچشمه « 
 ضمن تاکیــد بر تــداوم همایش و جشــنواره های مختلف 
در سمیرم اظهار کرد:  برگزاری جشــنواره ها در شهرستان 
گامی موثر برای معرفی و عملکرد سمیرم به استان و کشور 
 اســت که امید اســت در آینده نیز به صورت گســترده تر 

و باکیفیت بهتر اجرا شود.

فرماندار شهرستان لنجان:

عزم دولت یازدهم در مقابله با آسیب های 
اجتماعی جدی است

نماينده مردم سمیرم در مجلس:

جذب گردشگر نیازمند هدفمند سازی 
است

امروز سمیرم با توجه 
به حضور گردشگران 
متاسفانه به درآمد، 
اشتغال و توسعه 
پايدار که هدف 
جذب گردشگر بوده 
نتوانسته دست پیدا 
کند و حتی برخی 
مناطق گردشگری 
در حال تخريب 
است.

توجه
 به سرمايه های 
اجتماعی 
و سرمايه های 
نمادين به عنوان 
دو محور توسعه، 
رويکرد اصلی 
دولت تدبیر و امید 
در حوزه اجتماعی 
به شمار 
می آيد 

کوتاه از شهرستان ها

مدیر فرهنگی قرآنی آســتان ســلطان امیر احمد ) ع ( کاشان گفت: 
مراسم نکوداشــت احمد بن موســی مبرقع ) ع ( اول مهرماه با حضور 
 مسئوالن شهرستان برگزار می شود. عباس رضایی مطلق  اظهار داشت: 
این امامزاده از سلسه سادات رضوی کاشان است و تمامی سادات با نام 
 خانوادگی صالحی، امام، رضوی، ناظم رضوی و تمامی سادات منسوب 

به علی بن موسی الرضا ) ع (، از نسل این امامزاده عظیم الشان هستند.
رضایی افزود: جایگاه علمی این امامزاده شــهره عــام و خاص بود. در 
 ابتدا احمد بن موســی ) ع ( به دعوت مردم قم، وارد ایران می شوند ولی 
 به دلیل عدم اذن ورود به شــهر توســط حاکم جور قــم در آن زمان، 
به همراه خانواده وارد کاشان می شــوند و پس از آن به دلیل فشار مردم 
 قم به حاکم، موســی مبرقع ) ع ( به قم بازگشته و احمد بن موسی ) ع (

به عنــوان نماینده حضــرت، در کاشــان می مانند و بــه تبلیغ دین 
 تشــیع می پردازند. وی خاطرنشــان کرد: همچنین از کتابی مرتبط 
 با زندگانــی آن حضرت بــا عنــوان » پرتــوی از زندگی نامه حضرت 

سلطان امیر احمد  ) ع ( « رونمایی خواهد شد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان برخوار گفت:کسی که 
 بندگی خدا را بپذیرد، خداوند دیگران را بنــده او می کند و در دنیا 

و آخرت به او عزت و آبرو می بخشد.
 حجت االسالم و المســلمین سید حســن فاضلی خاطرنشان کرد: 
یکی از مصادیقی که انســان را از بند تعلقات دنیــوی آزاد می کند 
 جهاد بــا جان و مــال در راه خداســت. فاضلی ادامــه داد: گروهی 
از انسان ها با نثار جان خود امنیت را برای ما به ارمغان آوردند؛ مانند: 
شــهدای مدافع حرم که ما امنیت خودمان را مدیون آن ها هستیم 
 و گروهی دیگر کســانی هســتند که با اموال شــان در راه خدا قدم 
برمی دارند. این مســئول عنوان کرد: واقفــان خیراندیش با اعطای 
 بخشی از اموال شــان، راه خدا را هموار و نام خودشــان را ماندگار 

می کنند و در روز قیامت از مواهب اخروی آن بهره مند می شوند.
فاضلی در پایان یادآور شــد: به یاد داشــته باشــید اگــر یک آجر 
 وقف مســجد کردید تا مادامی که دنیا هســت، برای شــما حسنه 

در نامه اعمال تان نوشته می شود.

 بــرای نخســتین بــار در دهاقــان گل شــاخه بریده لیســیانتوس 
در گلخانه هاتولید می شــود.  امیر صفر پور رییس اداره جهاد کشاورزی 
 شهرســتان دهاقان، در این باره گفت: 5 هکتــار از گلخانه های دهاقان 
به تولید گل لیســیانتوس اختصاص پیدا کرد.  وی اظهار داشت: میزان 

تولید سالیانه این گل در شهرستان به بیش از 8  میلیون شاخه می رسد.
رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان دهاقان با توجه به اینکه این 
گل فقط در گلخانه تولید می شــود، اذعان داشت: امیدواریم کشاورزان 
 دیگر هم برای تولید لیســیانتوس تشــویق شــوند. ســیدرضا تقوی، 
از تولید کننــدگان لیســیانتوس در دهاقان نیــز در این بــاره گفت: 

لیسیانتوس در رنگ های ارغوانی، کرم، صورتی و سفید دیده می شود.  
وی افزود: در برخی از موارد تنها لب های گلبرگ صورتی است که به آن  

لب صورتی می گویند.
این تولید کننده با توجه به اینکه کشت بذر این گل زیبا در اواخر زمستان 
و اوایل بهار است، اظهار داشت: در حالت شاخه بریده با کوتاه کردن مرتب 

ساقه گل می توان این گل را برای مدت بیشتری نگهداری کرد.

جانشــین فرمانده ناحیه مقاومت بســیج فریدن ضمن تبریک عید 
والیت و امامت و فرارســیدن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: در هفته 
دفاع مقدس در پایگاه ها، حوزه ها و ناحیه مقاومت بسیج فریدن بیش 

از100 برنامه هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.
 ســرهنگ دوم  ســید عباس میر کریمی با تاکید بر برگزاری باشکوه 
این برنامه ها، افزود: دفاع مقدس مدرســه ای بزرگ  اســت که ما در 
 آن درس های بسیاری آموختیم، درس ایثار و مقاومت در برابر باطل 

و تحقق شعار اینکه ما می توانیم، از آموزه های دفاع مقدس است.
وی با بیان اینکه دفــاع مقدس نشــانگر این بود که مــا می توانیم 
تهدیدها را به فرصت بدل ســازیم، گفت: جنگ تحمیلی از ســوی 
 عراق ابتدا یک تهدید بود، اما در ادامه باعث شــکوفایی اســتعدادها 
و توانایی های ما شــد؛ همان گونه که امام ) ره ( فرمودند ما در جنگ 

هر روز شاهد برکت های بودیم که از آنها بهره جستیم.
ســرهنگ میرکریمی یکی دیگــر از درس های جنــگ تحمیلی را 

فراموش نکردن دشمنی دشمنان دانست.

برگزاری مراسم نکوداشت 
احمد بن موسی مبرقع 

 با اعطای بخشی از 
اموال تان نام خود را

ماندگار کنید

 تولید گل لیسیانتوس 
در گلخانه های دهاقان

 برگزاری بیش از
۱00 ويژه برنامه هفته

دفاع مقدس در فريدن
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

راه های آسان پیشگیری از سرماخوردگی در آستانه پايیز

 به گفته پزشکان، برخی بیماری ها به خاطر شرایط سنی در بین افراد باالی 
۶۵ سال متداول است.

پزشــکان عنوان می کنند ۵ بیماری در بین افراد گروه سنی باالی ۶۵ سال 
بسیار شایع است که در ادامه به آنها اشاره می شود.

1- آرتروز
 آرتروز واژه ای فراگیر برای بیش از۱۰۰ مشــکل تاثیرگــذار بر مفاصل یا 
بافت های پیرامون آنهاست. معموال افراد مبتال به آرتروز، در قسمت مفاصل 
 یا محیط اطراف آنها احساس سفتی و خشــکی می کنند. تحقیقات نشان 

می دهد در حدود نیمی از افراد ۶۵ سال و مسن تر مبتال به آرتروز هستند.
۲- بیماری قلبی

بیماری قلبی شــامل بیماری عروق کرونر است که بر جریان خون به سوی 
قلب تاثیر گذاشته و منجر به حمله قلبی می شــود. این بیماری همچنین 
شامل فشارخون باال و سکته هم هست. به گفته محققان، کمتر از۳۰ درصد 
افراد ۶۵ سال و مســن تر دچار بیماری قلبی می شــوند. همچنین طبق 

آخرین بررسی ها، ۸ درصد این گروه سنی سکته را تجربه می کنند.
۳- چاقی

افراد دارای شاخص توده بدنی۳۰ یا باالتر چاق تلقی می شوند. 
 افراد چاق در معرض ریســک باالی بیمــاری قلبی، ســکته، دیابت نوع۲ 
و برخی سرطان ها از جمله ســرطان ســینه در زنان بعد از سن یائسگی، 

سرطان روده و مقعد، سرطان رحم و سرطان کلیه قرار دارند.
۴- مشکالت بینايی و شنوايی

با افزایش سن، معموال قدرت بینایی و شــنوایی تحلیل می رود. مشکالت 
بینایی متداول در بین افراد مسن شامل آب مروارید، تباهی لکه زرد ناشی از 

سن، آب سیاه و مشکالت ناشی از دیابت است. 
 در حدود ۲۵ درصد افراد مســن ۶۵ تا ۷۴ ســال و۵۰ درصد افراد ۷۵ سال 

و مسن تر دچار تحلیل شنوایی می شوند.
۵- تصادفات

حتی اگر افراد مسن سالم باشند، زمین خوردن ناگهانی یا تصادف می تواند 
 منجر به شکستگی استخوان ها یا آسیب به سر شــود. معموال بعد از وقوع 
 این اتفاقات، افراد مســن به دلیل ترس فعالیت های شان را کمتر می کنند 

و در نتیجه قدرت و مقاومت ماهیچه ای شان تحلیل می رود.

پزشکان عنوان می کنند؛

شايع ترين بیماری های 
دوران سالمندی

 محققان دانشــکده پزشــکی هاروارد به بررسی چندین 
مطالعه پرداختند کــه در آن، میزان بروز آرتــروز در بین 
 افرادی که هر روز قلنج انگشــتان شــان را می شکستند 

با افرادی که این کار را نمی کردند، مقایسه شده بود.
محققان در مطالعه خود با استفاده از اسکن MRI مشاهده 
کردند که چــه اتفاقی بــه هنگام شکســتن قلنج مفاصل 
انگشتان دســت می افتد. این اسکن نشان داد که شکستن 
قلنج زمانی رخ می دهد که مفاصل به طور لحظه ای و آنی 
 جدا می شــوند و با نابودی حباب های هوا تشــکیل شده 
 در مایع زاللــی که موجب روان شــدن حرکــت مفاصل 

می شود، صدا ایجاد می شود.
به گفته محققان، اگر شکســتن قلنج انگشــتان در افراد 
 به صورت عادت نباشــد تخریــب کننده نیســت، اما اگر 

به صورت مکرر تکرار شود، باعث آرتروز مفصل می شود.

 طبق گزارش محققان، ویروس زیکا منجر به بروز اپیدمی سراسری 
میکروسفالی و سایر نقایص تولد در سراسر جهان می شود.

 محققان گزارشــات پزشــکی ۳۲ نوزاد برزیلی متولدشــده بین 
ماه های ژانویه تا می ۲۰۱۶ که مبتال به میکروسفالی شده بودند را 
بررسی کرده و آنها را با ۶۲ نوزاد سالم که در همان بازه زمانی متولد 

شده بودند، مقایسه کردند.
هشــتاد درصد مادرانی که کودک شــان با نقص میکروسفالی به 
دنیا آمده بودند آلوده به ویروس زیکا شــده بودند، درحالی که ۶۴ 
 درصد مادران نوزادان سالم آلوده به این ویروس بودند، اما آزمایش 

هیچ یک از کودکان سالم از لحاظ ویروس زیکا مثبت نبود.
به گفتــه محققــان، » داده های ما نشــان می دهد کــه اپیدمی 

میکروسفالی نتیجه آلودگی مادرزادی به ویروس زیکاست. «
از این رو محققان هشدار می دهند که مقامات سالمت باید خود را 

برای اپیدمی سراسری میکروسفالی آماده کنند.

 چای گل ســرخ برای مقابله با انواع مشــکالت تنفســی 
ناشــی از ســرماخوردگی و آنفلوانزا مفید است. بنابراین 
توصیه می شود با فرا رســیدن روزهای سرد سال از این 

چای غافل نباشید.
گل ســرخ یا همــان گل محمــدی نوعی گل رز اســت 
 که در ایــران به صورت گســترده کشــت و اســتفاده 

می شود. 
از این گل معطر و پرخاصیــت در تهیه گالب، مربا، عطر، 
 به صورت پودر داخل ادویه ها، در ترکیب شــیرینی جات 

و غیره استفاده می شود.
 چای یــا دمنــوش گل ســرخ یــک نوشــیدنی معطر 
 و فــوق العاده بــا خــواص مثــال زدنــی و پرخاصیت 
برای آن هایی اســت که عالقه مند به نوشیدنی های گرم 

هستند.
گل محمدی طبیعت گرم دارد و برای تســکین اعصاب 

فوق العاده است.
شــما می توانید از این گلبرگ های خوش رنگ و معطر 
 چای تهیه کــرده و یک نوشــیدنی صد درصد شــرقی 

و آرام بخش تهیه کنید. 
پس بفرمایید یک فنجان سالمت و آرامش.

چای گل سرخ برای سم زدايی از بدن
 مصرف منظم چای گل ســرخ در گام اول به ســم زدایی 

و پاکسازی بدن کمک می کند. 
چون روی کبد و صفرا تاثیر داشــته و باعث تمیزی آن ها 

می شود. 
این نوشــیدنی معطر ادرارآور اســت و به کنترل حالت 

احتباس آب در بدن کمک می کند.
البته باید گفت که با یک گل بهار نمی شود. 

 یعنــی بــا نوشــیدن یــک فنجان چــای گل ســرخ 
 نمــی توانیــد از ایــن خواص بــی نظیــر بهــره مند 

شوید. 
باید این نوشــیدنی را به صورت منظم و یک دوره درمانی 

میل کنید.

دانه شــاهدانه، یکی از مغذی ترین و قابل هضم ترین مواد غذایی 
روی زمین اســت. دانه شاهدانه سرشــار از پروتئین،  اسیدهای 
آمینه ضروری و اسیدهای چرب ضروری است. دانه های شاهدانه 
دارای خواص تغذیه ای فراوانی هستند و منبع خوبی از اسیدهای 
چرب ضروری و اســیدهای آمینــه ضروری و نیز مــواد معدنی 
هستند. طبق نتایج تحقیقات، افرادی که به طور منظم دانه های 
شــاهدانه را مصرف می کنند فشــار خون و همچنیــن میزان 

کلسترول بد در خون آن ها با کاهش رو به رو خواهد شد.
 پروتئین و آنزیم های موجود در دانه های بدون پوســت شاهدانه، 
از آن جا که موجب کاهش ورم و التهاب می شــود کمک خوبی 
برای مبتالیان بــه آرتــروز و همچنین درد مفاصل محســوب 
می شــود. اگر به دنبال راهــی برای کاهش وزن خود هســتید، 

شاهدانه را همراه با صبحانه میل کنید.
مصرف شــاهدانه هنگام صبح و در وعده صبحانه، باعث احساس 
ســیری طوالنی طی روز در شــما خواهد شــد و به این ترتیب 
 دیگر نســبت به خوردن غذاهای شور و شــیرین اشتهای کاذب 
نخواهید داشــت. مصرف شــاهدانه همچنیــن موجب تقویت 

سیستم ایمنی بدن و نیز تنظیم هورمون ها خواهد شد.
برخــی از مبتالیان به بیمــاری » ام اس « بــرای برطرف کردن 
عالیم مشــکل خود، به طور قانونی از شاهدانه استفاده می کنند.

تحقیقات روی گیاه شاهدانه برای تولید دارویی به عنوان درمان 
بیماری های ناتوان کننده سیستم عصبی بدن ادامه دارد.

شاهدانه  ضد اسپاسم و انقباضات عضالنی است
  دانشــمندان آمریکایــی اعــالم کرده اند ترکیب شــیمیایی 
 گیاه شاهدانه می تواند مانع گســترش سلول های سرطان سینه 
 در بدن شــود. محققان موفق به کشــف یک ماده شیمیایی در 
گیاه شاهدانه شده اند که تاثیر ضدافسردگی دارد. آنان دریافته اند 
که این ترکیب شــیمیایی می تواند به تولید دوباره ســلول های 
عصبی کمک کند. شــاهدانه  مسهل اســت و در درمان یبوست 
کاربــرد دارد. - برای افرادی کــه دچار احتباس ادرار شــده اند، 
شاهدانه  کارساز است. -  روغن شاهدانه گرم و خشک است و برای 
درد گوش مفید است.  گیاه شاهدانه مسکن واقعی و موثری برای 

درد شکم و معالجه میگرن و درد اعصاب و روماتیسم است.

از فوايد شگفت انگیز شاهدانه اطالع داريد! خواص بی نظیر چای گل سرخ ) 1 (

 اپیدمی جهانی میکروسفالی 
ناشی از ويروس زيکا در راه است

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

محققان فرانسوی اعالم کردند؛

افزايش ريسک ديابت در 
زنان با مصرف اسیدهای 
چرب روغن ماهی

 به گفته محققان، زنانی که مواد خوراکی سرشار از اسیدهای 
 چرب را مصــرف می کننــد در نهایت با ریســک باالی ابتال 
به دیابت نوع۲ مواجه هســتند. مطالعــه بلندمدت محققان 
فرانسوی نشان می دهد زنانی که مقادیر باالی گوشت، ماهی، 
تخم مرغ و سایر مواد خوراکی متداول سرشار از انواع مختلف 
اسیدهای چرب را مصرف می کنند در نهایت با ریسک باالی 
ابتال به دیابت نوع۲ رو به رو هســتند. گای فاقرازی و کورتنی 
دوو، محققان این مطالعــه، در این باره مــی گویند: » منابع 

اصلی اســیدهای چرب مضر در مطالعه ما گوشــت و ماهی/
غذای دریایی بودند. «

به گفته محققان، مطالعات بیشــتری در این زمینه موردنیاز 
است چراکه در این مطالعه، فقط افرادی که بیشترین مصرف 
 این اســیدهای چرب را داشتند مورد بررســی قرار گرفتند 

و این ارتباط مشاهده شد.
محققــان همچنین متوجه شــدند برخی اســیدهای چرب 
ارتباط بیشتری با افزایش ریسک دیابت دارند. به عنوان مثال 

DPA با افزایش ۴۵ درصدی ریســک ابتال به دیابت در زنان 
با وزن عــادی و ۵۴ درصد در زنــان دارای اضافه وزن مرتبط 
اســت. همچنین AA ریســک دیابت در افراد با وزن عادی 
را تا۵۰ درصد و در افــراد دارای اضافــه وزن را تا ۷۴ درصد 
افزایش می دهــد. در مقابل ALA هیچ ارتباطــی با افزایش 

ریسک دیابت در بین زنان دارای وزن نرمال نداشت. 
در بین زنان دارای اضافه وزن هم، ALA با افزایش نسبی فقط 

۱۷ درصد احتمال ابتال به دیابت همراه بود.

شکستن قولنج انگشتان دست 
موجب آرتروز می شود

 رییس اداره آرایشی و بهداشــتی سازمان غذا و دارو هشــدار داد: استفاده 
از رژ لب در خانم ها افزایش پیدا کرده و الزم اســت که در اســتفاده از این 

فرآورده آرایشی احتیاط کنند.
 دکتر مصطفی اســماعیلی  اظهار کرد: درســت اســت که ما بــه عنوان 
 نهاد حاکمیتــی بر تولیــد و واردات فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی 
 نظــارت داریم، اما بایــد اذعان کنیــم که برخــی از خانم هــا در آرایش 

صورت خود افراط می کنند.
وی با بیان اینکه  استفاده از رژ لب در خانم ها، افزایش پیدا کرده است، ادامه 
داد: واقعیت این است که  این فرآورده آرایشــی مواد مضر زیادی همچون  

فلزات سمی سنگین سرب، کادمیوم، جیوه و آنتیموان در خود دارد.
این مقام مسئول عنوان کرد: وقتی رژ لب برای ســاعت های طوالنی روی 
 لب باقی می ماند ممکن است به طور ناخواسته و در اثر خوردن یا آشامیدن 

مواد غذایی، بلعیده شود که نتیجه آن تماس بدن با مواد سمی است.
دکتر اســماعیلی گفت: عناصر مذکور به  عنوان مواد اولیه رژ لب ها، موم، 

روغن، الکل و رنگ است که از آالینده های معمول زیست محیطی هستند.
 وی افزود: این مواد مضر در محصوالت آرایشــی وجود دارد و به مرور زمان 

در بدن تجمع و باعث بروز مسمومیت می شود.
رییس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو  تصریح کرد: گرچه سرب 
جز سازنده رژ لب نیســت، اما آن با هدف تثبیت کنندگی رنگ، تولید رنگ 

قرمز در ترکیباتش استفاده می شود.
دکتر اســماعیلی خاطرنشان کرد: متاســفانه قوانین مربوط به محصوالت 
 آرایشــی حد مجاز معینی از غلظت فلزات ســمی را به عنــوان ناخالصی 
 در محصوالت آرایشــی ارایــه نــداده اســت. وی در ادامه اظهــار کرد: 
 همواره توجه بر این اســت که میزان ســرب بیشــتر 10ppm نباشــد؛ 

مصرف کادمیوم  هم به هر مقداری در مواد آرایشی ممنوع شده  است.
 دکتر اســماعیلی تاکید کــرد: همچنین اســتفاده بیش از حــد این مواد 

می توانند موجب انواع سرطان ها در اثر تجمع زیاد این فلزات در بدن شود.
وی بیان کرد: ســرب می تواند از طریق مادر و از راه جفت وارد بدن جنین 

شود و اثراتی مانند مرگ جنین و زایمان نارس را به همراه بیاورد.
دکتر اســماعیلی تصریح کرد: مطالبی که  در این گفت و گو بیان شد صرفا 
از منظر سالمتی و بهداشت است و این گونه نیست که عده ای تصور بکنند 
غرض ما از چنین گفته هایی، آسیب شناسی  فرهنگی و اجتماعی است که 
این مقوالت متولیان خود را دارد؛ اما محققان غربی که درکشــورهای شان  
 هیچ گونه محدودیتی برای آرایش و جلوه نمایــی خانم ها وجود ندارد نیز، 

به این نتایج علمی رسیده اند.

متخصص طب سنتی گفت: خوردن یک سری از غذاها چه در علم سنتی 
و چه در علم رایج مردود است؛ مثل: فســت فودها که متاسفانه در بیشتر 
بوفه های مدارس ارایه می شــود. اما یک ســری خوراکی ها هســتند که 
مصرف آنها در علم رایج، ایــرادی ندارد ولی طب ســنتی مصرف آنها را 
مخصوصا برای دانش آمــوزان، دارای عوارض بلندمــدت می داند؛ مانند: 

انواع خوراکی هایی که حاوی مواد نگهدارنده هستند.
مهدی برهانی افزود: متاسفانه  با هزار تومان می توان یک کیک یا آبمیوه 
خرید، اما با آن پول نمی توان پســته، فندق یا بادام زیادی تهیه کرد و این 
می شــود که آنهایی که می خواهند به فکر ســالمتی خود و خانواده شان 

باشند باید پول زیادی را هزینه کنند.
این متخصــص طب ســنتی در خصــوص عــوارض مــواد نگهدارنده 
 گفت: خوردن این خوراکی ها ســودا را اضافه می کنــد و عوارض خود را 

در درازمدت در بدن فرد نشان می دهد.
برهانی یکی از دالیل افزایش آمار بیماری ها نســبت به۲۰۰ ســال قبل 
مصرف خوراکی های غیربومی دانست و گفت: طب سنتی می گوید مردم 
هر منطقه باید غذای بومی خود را بخورند تا دچار عارضه و بیماری نشوند، 
اما اکنون می بینیم که مردم مرکز کشــور از ماهی شمال و جنوب کشور 
تغذیه می کنند. وی هرگونه بی اشتهایی افراد را در خوردن صبحانه، ناهار 
یا شام مربوط به معده دانســت و گفت: افرادی که از بی اشتهایی کودکان 
 خود و پس زدن صبحانه شــکایت می کنند باید بداننــد فرزند آنها دچار 
سو مزاج یا عارضه معده است و بهتر است به متخصص طب سنتی مراجعه 
کنند. برهانی در پاســخ به این ســوال که برای افزایش هــوش و تمرکز 
کودکان چه خوراکی هایی پیشنهاد می شــود، گفت: به طور کلی مصرف 
مواد خوراکی گرم از جمله ادویه جات و آجیل هایی مانند پســته، فندق، 

بادام و گردو در حد معمول و معقول حافظه را بهبود می بخشد.

رژ لب های قاتل، سالمت جامعه را 
نشانه رفته اند

متخصص طب سنتی:

مصرف خوراکی های غیر بومی 
بیماری ها را افزايش می دهد

ماندن در محیط های بسته
یکی از علل ســرما خوردگــی در فصول ســرد این اســت که 
 افــراد در مکان هــای سربســته ماننــد کالس درس و اتوبوس 
و … بیشتر به سر می برند و وقت کمتری را در محیط های باز می 
گذرانند. افراد در فصل ســرما ترجیح می دهند که به جای پیاده 
 روی در یک پارک به ســینما بروند. ویروس ها از طریق دســت 

یا از طریق سرفه و عطسه از راه هوا منتقل می شوند. 
اگر بودن در محیــط های سربســته برای تان اجتنــاب ناپذیر 
 اســت حتما دســت های تان را به خوبی با آب و صابون بشویید. 
همچنین برخی مطالعات نشــان داده اســت که ویروس سرما 
 خوردگــی در محل هــای مرطوب زنــده نمی مانــد. بنابراین 

دستگاه های مرطوب کننده هوا مانند دستگاه بخور سرد 
نیز روش خوبی برای جلوگیری از سرما خوردگی است.

زياد لباس پوشیدن

خیلــی از افــراد تصور مــی کننــد که هــوای ســرد موجب 
ســرما خوردگی آنان شــده اســت و بــه همین دلیــل لباس 
 زیادی می پوشــند. ایــن تصور کامال نادرســت اســت چرا که 

سرما خوردگی به علت ویروس است نه لرز کردن. 
پس اگر مــی خواهیــد در فصول ســرد کمتر ســرما بخورید 
لباس هایــی را انتخاب کنید که گــرم و راحت باشــند و کمتر 
در بــرف و بــاران خیس بشــوند تا با احســاس راحتــی با آن 
ها وقت بیشــتری را در هــوای تازه بیــرون بگذرانیــد. زمانی 
که در محیط های سربســته رقابــت ویروس ها برای منتشــر 
شدن هر لحظه بیشــتر می شود شــما می توانید از هوای سالم 
محیط بیرون لذت ببریــد. البته تذکر این نکته مهم اســت که 
بگوییم زمانی که بدن شــما احســاس ســرما می کند، سیستم 
 ایمنی بدن شــما ضعیف تر می شــود و اگر در معرض ویروسی 

قرار بگیرید احتمال بیمار شدن شما بیشتر می شود.

سرفه و عطسه کردن اشتباه
عطســه و ســرفه کردن بســیار عادی اســت، اما اینکه چگونه 
عطســه کنیم بســیار مهم اســت. خیلی از افراد هنگام عطسه 
 یا ســرفه کردن دســت شــان را جلوی دهــان و بینی شــان 
می گیرنــد و همین امــر موجب می شــود تا ویــروس پخش 
 شــود. به فرزنــدان و همــه اطرافیــان تــان یــاد بدهید که 
یکی از بهتریــن راه هــا زمانی که دســتمال یک بــار مصرف 
در اطراف تان نیســت، این اســت کــه روی آرنج تان عطســه 
یا ســرفه کنید. ایــن کار باعث می شــود تــا اگر شــما به غذا 
 یا جایــی دســت زدید ویروســی در دســتان شــما نباشــد 
 تا منتشــر شــود. همچنین کمتر بــه صورت تان دســت بزنید 

تا ویروس ها نتوانند از طریق بینی و دهان تان وارد شوند.
فقط به ويتامین C اکتفا کردن

خیلــی ها وقتــی ســرما می خورنــد فقــط از ویتامین ســی 
اســتفاده می کنند. مثال آب پرتقال می نوشــند. اما تحقیقات 
 نشــان داده کــه ویتامیــن ســی ممکــن اســت فقــط دوره 
 ســرما خوردگی شــما را کوتاه تــر کنــد البتــه هنگامی که 
 در اوایــل بیمــاری اســتفاده شــود. قــرص هــای مکیدنی 
ماننــد  دارویــی  گیاهــان  برخــی  و  روی  و   C  ویتامیــن 
چای کوهی بســیار موثر در کاهش عالیم هستند، اما باید بدانید 
 که فقط با یک بار خــوردن آن ها عالیم کاهــش پیدا نمی کند 

بلکه باید چندین بار در روز مصرف شوند تا موثر باشند.
قرنطینه نشدن در خانه

 بســیاری هســتند که وقتی ســرما مــی خورند بــه محل کار 
یا دانشگاه و مدرسه رفتن شان ادامه می دهند. 

 اما بایــد بدانید کــه فردی کــه حتی نشــانه هــای اولیه یک 
ســرما خوردگــی را دارد حاوی ویروس اســت و بایــد در خانه 
بماند. همچنیــن تمام لباس هــا و حوله و لیف حمام، قاشــق، 
رو بالشــی و تمــام وســایل شــخصی او بایــد ایزولــه و تمیز 
شــوند. بقیه افراد خانــه نیز باید مرتب دســت های شــان رو 
 بشــویند. در صورت دیدن اولین عالیم خــود را قرنطینه کنید 

تا ویروس را پخش نکنید.
D عدم دريافت مقادير کافی ويتامین

این ویتامین را در تابســتان بــه مقدار کافی احتمــاال خواهیم 
 گرفــت، اما در زمســتان میــزان کمــی از ویتامیــن D جذب 
خواهد شــد. مخصوصا در مناطقی که بیشــتر فصول هوا ابری 
اســنت باید افراد توجه بیشــتری بــه میزان ویتامیــن D بدن 
 شان داشــته باشــند. تحقیقات نشــان داده که بزرگساالنی که 
  D در خانه های سالمندان به سر می برند به علت کمبود ویتامین

بیشتر در معرض آنفلونزا قرار دارند. 
کمبود این ویتامین موجب ضعف سیســتم ایمنی بدن می شود. 
همچنین منجــر به بیماری هــای مربوط به اســتخوان و حتی 
خطرات جدی مانند سرطان می شــود. بنابراین اگر کمبود این 

ویتامین را دارید باید از مکمل تحت نظر پزشک استفاده کنید.

راه های آسان پیشگیری از سرماخوردگی در آستانه پاییز

برای افراد معمولی سرما خوردگی يک مزاحمت چند روزه است و از بین می رود، اما در افرادی که مبتال به آسم 
يا بیماری های ريوی هستند يک سرما خوردگی ساده می تواند منجر به خطرات جدی برای اين بیماران بشود. 
افراد بالغ در طول سال ممکن است ۳ يا ۴ بار سرما خوردگی معمولی را تجربه کنند و اين مقدار برای کودکان 
کمی بیشتر است. کودکان زير ۲ سال ممکن است بیشتر از 10 بار در سال سرفه و آبريزش بینی ناشی از ويروس 
سرما خوردگی داشته باشند. در اين فصل از سال ممکن است اشتباهاتی ناخواسته از طرف فرد سرما خورده 

انجام بگیرد که موجب انتشار سريع تر و راحت تر ويروس بشود.

زيبايی

 اولین چیزی که ســن شــما را نشــان مــی دهد، 
چروک های دور چشــم اســت و چون پوســت دور 
 چشم بسیار نازک و حساس است، خیلی زود آسیب 
می بیند، پس باید حتما مراقب پوســت دور چشــم 

باشیم؛ حاال در هر سنی که باشیم !!!
کرم های دور چشــم حاوی مواد مرطــوب کننده، 
ویتامین A، C، E و در مواردی الیه بردارهای بسیار 
ضعیفی هستند که نقش بافت ســازی دارند. از این 
 نوع کــرم ها می توان هــم در طول روز و هم شــب 

قبل از خواب استفاده کرد. 
برخی از کرم های دور چشــم، خواص ضدآفتاب هم 
دارند که البته مخصوص روز هستند. به نظر می رسد 
که مراقبت از دورچشم ها حتی در سنین خیلی کم 

می تواند تاثیر زیادی داشته باشد. 
استفاده از یک محصول مناســب حول و حوش۲۰ 
ســالگی برای محکم و بی چروک ماندن چشــم ها 

بسیار مفید است.
به گفته بسیاری از متخصصان پوست استفاده از کرم 
دورچشم بسیار حایز اهمیت است؛ برای اینکه پلک 
چشم فاقد غدد چربی اســت و به خاطر همین بسیار 
 نازک اســت و دور چشــم اولین نقش را در صورت 

برای نشان دادن سن شما به عهده دارد. 
حقیقت تلخ این است که بســیاری از افراد در همان 
ابتــدای۲۰ ســالگی متوجه خطوط نــازک اطراف 
 چشم خود می شــوند. به مرور زمان که پوست شما 
نازک تر هم می شــود، کبودی زیر چشم نیز بیشتر 

نمایان می شود.
درسنین جوانی

از یک کرم مرطوب کننده خوب اســتفاده کنید که 
حاوی اســید هیالورونیک یا ceramides باشد. از 
این محصوالت با توجه به خشکی پوست خود روزی 
یک یا دو مرتبه اســتفاده کنید. همچنین ، مطمئن 

شوید که حساسیتی به آن کرم ها نداشته باشید.
بعد از ۳0سالگی

همزمــان با اســتفاده از کــرم دور چشــم، مصرف 
ویتامین c، چای ســبز و دیگر آنتی اکســیدان ها را 
فراموش نکنیــد. این کار باعث می شــود که اطراف 
چشــم روشــن تر شــود و تولید کالژن در پوست 
 تسریع شود. شب ها از کرم دور چشم استفاده کنید؛ 
البته می توانید صبــح ها هم دوباره کــرم را تجدید 
 کنیــد، برای ایــن منظور مــی توانیــد از یک کرم 

با فرموالسیون سبک تر استفاده کنید.

از چه سنی کرم دور چشم 
بزنیم؟ ) 1 (

 به  فرزندان 
و همه  اطرافیان تان 
ياد بدهید که يکی از 

 بهترين راه ها 
 زمانی که دستمال 

 يک بار مصرف 
در اطراف تان 

نیست،  اين است 
که روی آرنج تان 

عطسه يا سرفه 
کنید
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان از فلورانس الگو بگیرد

ایرانگردی

اخبار

نگاه روز

دفتر صندوق جمعیت ســازمان ملل در ایران در گزارشی 
 از وضعیــت شهرنشــینی و مهاجــرت داخلــی در ایران، 
 از جابه جایی حدود یــک میلیون نفر در مرزهای کشــور 
 در ســه ســال گذشــته و افزایش روند مهاجرت معکوس 

از شهر به روستا خبر داد.
صندوق جمعیت ســازمان ملل در گزارش خود با بررسی 
 وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی و جمعیت شــناختی 
و ســامت در ایران، شهرنشــینی و مهاجرت داخلی را از 
 جمله عوامل تعیین کننده رشد و پویایی جمعیت در کشور 

عنوان کرد.
براســاس این گزارش؛ در سه دهه گذشــته ساالنه به طور 
 میانگین یــک میلیون نفر در مرزهای کشــور جــا به جا

 شــده اند که 71 درصد این جمعیت در مناطق شــهری 
زندگی می کنند و انتظار می رود که این رقم تا سال2050 

به80 درصد برسد.
همچنین با وجود اینکه مهاجرت از روستا به شهر در چهار 
دهه اخیر روند کاهشی داشته، اما مهاجرت از شهر به شهر 
رواج بیشــتری پیدا کرده و هم اکنون ایران شاهد افزایش 
روند مهاجرت معکوس اســت به طوری کــه مهاجرت از 
 شهر به روستا 15 درصد کل مهاجرت ها را شامل می شود 
و حجم مهاجرت از روستا به شــهر 13 درصد افزایش پیدا 

کرده است.
در این گــزارش؛ دلیل اصلــی مهاجرت مــردان در ایران، 
اشــتغال و فرصت های اقتصادی و دالیــل دیگر مهاجرت 
موضوعاتی مانند تحصیل، خدمت سربازی و دسترسی بهتر 

به مسکن و ... عنوان شده است.
 بر این اســاس؛ کان شــهرهایی مانند تهــران، اصفهان 
 و مشــهد بیشــترین حجم مهاجر کشــور را در خود جای 
داده اند. به طوری که بین سال های 1385 تا1390 حدود 
380 هزار نفر به تهران مهاجرت کرده اند، اما اســتان های 
خوزســتان، کرمانشــاه و آذربایجان غربــی باالترین نرخ 

مهاجرت منفی را داشته اند.
در این گزارش با اســتناد به مطالب منتشره از سوی وزارت 
راه و شهرســازی ، آمده اســت ، کشــور ایران هم اکنون 
سیاســت یکپارچه و هماهنگی در رابطه با شهرنشــینی 
ندارد؛ شــهرداری هــا و فرمانداری ها در دهــه های اخیر 
سیاســت ها و برنامه های منطقه ای را تدوین کرده اند که 

بیشتر شــامل سیاســت های پراکنده نظیر برنامه توسعه 
روســتایی، برنامه جابه جایــی، انتقال پایتخــت و برنامه 

توسعه کشاورزی بوده است.
از این رو راهکارهایی نظیر تدوین اســتراتژی و خط مشی 
ملی در رابطه با شهرنشــینی و مهاجرت داخلی در ایران، 
توجه بــه کمبــود داده و اطاعات در رابطه بــا پیامدهای 
 زیســت محیطــی، اجتماعــی و اقتصــادی مهاجــرت 
و شهر نشینی، توجه به کمبود داده ها در خصوص وضعیت 
بهداشتی مناطق روستایی و شهری، بازنگری برنامه توسعه 
روســتایی و اســتفاده از تجربیات بین المللــی به منظور 
تقویت پاســخ کشور به مســایل شهرنشــینی و مهاجرت 

داخلی ضروری به نظر می رسد.
 » صنــدوق جمعیت ســازمان ملــل متحــد « کارگزاری 
بین المللی مربوط به توسعه است که از حقوق هر زن، مرد 
و کودک برای برخورداری از زندگی ســالم و فرصت های 

برابر حمایت می کند.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد سال 1969 به عنوان 
صندوق ســازمان ملل متحد برای انجام برنامه های مربوط 
به جمعیت شــروع به فعالیت کرد و سال 1972 تحت اداره 
 مســتقیم مجمع عمومی ســازمان ملل متحد قرار گرفت 
 و به این ترتیب موقعیتی مشــابه برنامه توســعه سازمان 

ملل متحد و یونیسف پیدا کرد.
نام ایــن کارگــزاری ســال 1987 به صنــدوق جمعیت 
 ســازمان ملل متحد تغییر پیدا کرد، اما UNFPA به عنوان 

نام اختصاری آن باقی ماند.

قاب روز

 Old Melbourne Gaol | زندان قدیمی ملبورن
 زنــدان قدیمی ملبــورن در ســال 18۴1 تاسیســس 

شد. 
این زندان تاریخی افسانه ای به خوبی حفظ شده و امروزه 

موقعیتی را فراهم آورده تا با واقعیت خشن تاریخ استرالیا 
 بیشتر آشنا شــویم. این زندان در دل خود داستان هایی

از جنایتکار بدنــام، ند کلی و 133 اعدام بین ســال های 

 18۴2 تــا 19۴2 ) ســـال تعطیلــی زنــدان ( ، پنهان 
کرده است. اگر به چنین داستان های عاقه مند هستید 

بازدید از این مکان را به هیچ وجه از دست ندهید. 

توجه داشته باشید که گاهی رویدادهای خاصی همچون 
برگزاری جشــن هالووین در این زندان اتفاق می افتد که 

می توانید به صورت آناین از زمانش مطلع شوید.

مردم سیستان و بلوچستان معتقدند قدیمی ترین نمازخانه و واحدرفاهی 
 بین راهــی در جاده زاهــدان به زابل قــرار گرفته که به یاد فــردی به نام 

ملک سیاه ساخته شده است؛ این باور چقدر مستند است؟
در مسیر زاهدان به زابل در جایی که به دلیل فراوانی تابلوها، تصور می شود 
مقصد خراسان جنوبی است، تپه ســنگی در حاشیه سمت چپ جاده قرار 
دارد که محلی ها به آن » قبر ملک ســیاه « می گویند. آنها بر این باورند که 
ملک سیاه یکی از پیران منطقه سیستان و بلوچستان بوده که سال ها پیش 
در این محدوده زندگی می کرده و او را به واســطه ایجاد یک اســتراحتگاه 
برای ساربان ها می شناسند. ملک سیاه برای ســاربان ها و رهگذران دیگر 
 در فاصله 25 کیلومتری از زاهدان به ســمت خراســان جنوبی نمازخانه 
و استراحتگاه ساخت و حتی برای مردم روســتایی که در نزدیکی آن قرار 
داشت، از راه کوهســتانی، یک مسیر آب رو درســت کرد بنابراین یکی از 
 قدیمی ترین یا شــاید اولین اســتراحتگاه های بین راهــی را برای مردم 
در این محدوده ایجاد کرد. به همین دلیل و کار خیر، ملک سیاه برای مردم 
سیستان و بلوچستان قابل احترام است و هر از گاهی رهگذران بر سر مزار 
او فاتحه ای می خوانند. در دور دست ها زیر تپه های خاکی حفره هایی وجود 
دارد که مردم می گویند باقی مانده های استراحتگاه است به گفته کسانی 
که سر قبر ملک سیاه حاضر می شوند؛ ملک سیاه در محدوده استراحتگاهی 
که ساخته بود، دفن شده است، اما اکنون از آن استراحتگاه چیزی نمانده 
جز محدوده سنگی قبر خودش و البته تلی از خاک در اطراف. چون سال ها 
پیش به جای ســنگ قبر از ســنگ های رنگی متفاوت کوه های سیستان 
برایش مقبره ای ایجاد کرده اند. یک تپه کوچک ســنگی؛ تشکیل شده از 
سنگ های کوچک رنگی مدفن اوست که با همان سنگ ها دورش را احاطه 

کرده اند و هنوز هم به نمازخانه ملک سیاه مشهور است. 
اما آنها برای گفته های شان ســندی ندارند. در این باره،  مشتاق گوهری 
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان سیستان و بلوچســتان با تاکید بر اینکه 
چنین صحبت هایی ســندیت تاریخی ندارند به خبرنــگار مهر می گوید: 
بیشتر افراد آن منطقه را به نام ملک ســیاه کوه می شناسند چون کوه های 
آن اطراف هم به این نام اســت. در زمان های گذشته اماک و زمین ها را به 
 اسم آدم ها می شناختند و از همان زمان این نام ها باقی مانده است، اما لزوما 

این اسم گذاری ها به معنی مالکیت آن افراد بر آن زمین ها نبوده است.

فرماندار مهران گفــت: 25 هزار متر مربع زمیــن در ورودی پایانه مرزی 
مهران آماده اسکان زائران و ایستگاهای صلواتی می شود. 

»مراد ناصری«، از آماده شــدن 25 هزار متر مربع زمین در ورودی پایانه 
مرزی مهران به منظور ایجاد ایســتگاهای صلواتی و اســکان اضطراری 

زائران حسینی ) ع (  تا پایان مهرماه سال جاری خبرداد. 
وی با بیان اینکه برق رایگان این ایســتگاها تا اوایل مهر ماه آماده خواهد 
شد، تصریح کرد: برای رفاه حال زائران حسینی)ع( از تمام توان و ظرفیت 
شهرستان استفاده خواهد شــد. فرماندار مهران درباره  آخرین وضعیت 
 کمربند جنوبی مهــران گفت: این پــروژه تنها 2 کیلومتر آســفالت آن 

باقی مانده و به زودی میدان بزرگ اربعین در مهران تکمیل خواهد شد.

 معــاون میــراث فرهنگی ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
 و گردشــگری گفت: در حال حاضــر در اغلب پرونده هــا، دادگاه ها رای 

به نفع میراث فرهنگی می دهند.
 » محمدحســین طالبیان « در کارگاه آموزشــی بین المللی یونسکو که 
با عنوان » مدیریت گردشــگری پایدار در محوطه های میراث جهانی « 
در کاروانسرای شاه عباســی مجموعه ثبت جهانی شده بیستون در حال 
برگزاری اســت، اظهار کرد: خوشــبختانه در حال حاضر شرایط بسیار 

خوبی برای میراث فرهنگی و صیانت از آن در کشور وجود دارد. 
وی ادامه داد: درخواســت های مردمی بســیاری برای ثبت ملی کردن 
 آثار تاریخی داریم که در واقع این همســویی مردم بــا میراث فرهنگی، 
اتفاق بســیار مهم و ارزشمندی اســت. معاون میراث فرهنگی، سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری گفت: در گذشته کسی 
 برای تخریب غیرقانونی یک بنای تاریخی با ارزش محاکمه نمی شــد، اما 
در حال حاضــر دادگاه ها در اغلب مــوارد رای به نفع میــراث فرهنگی 

می دهند و از محکومین می خواهند تا صدمات وارده را جبران کنند.
طالبیان تصریح کرد: گردشــگری به عنوان یکی از ارکان وظایف سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری باید به گونه ای رشد پیدا 
کند که به دیگر قسمت ها آسیب نرساند. وی خاطرنشان کرد: در شرایط 
کنونی هدف و نگاه کلی سازمان بر این اســت که خود مردم اصلی ترین 
 نگاه دارندگان آثار تاریخی باشــند بنابراین اگر مردم ببینند مشــارکت 
با میراث فرهنگی به نفع آنها اســت، حتما همکاری خواهند کرد. معاون 
 میــراث فرهنگی با ذکــر نمونه ای از ســایت جهانــی چغازنبیل گفت: 
تا چندین ســال پیش مــردم در پروژه هــای میراث فرهنگــی دخالت 
نمی کردنــد و در واقع هیچ گونه درکی نداشــتند. آنها اعتقاد داشــتند 
چغازنبیل از بازماندگان قوم لوت و نفرین شده است بنابراین مردم محلی 
چندان توجهی به این بنا نداشــتند. طالبیان ادامه داد: در همین راســتا 
 ســعی کردیم آنها را به مشــارکت ترغیب کنیم و به آنها آموزش دادیم 
 و از آنهــا در کارها اســتفاده کردیــم بنابراین مردم محلــی نیز کم کم 
به حامیان ما تبدیل شدند. این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی 
 کشــور تاکید کرد: اســتفاده از مردم محلــی باید یک اســتراتژی مهم 

در بخش پایگاه های میراث فرهنگی باشد.
 وی افزود: در حال حاضر در ســطح کشــور 21 پایگاه، ثبت جهانی شده 
 و70 پایــگاه میــراث فرهنگــی ثبــت ملی شــده داریم کــه حفاظت 
از دو اثر اخیر که ثبت جهانی شــدند تقریبا به طور کامل توســط مردم 

انجام می شود و سازمان میراث فرهنگی تنها نقش نظارت بر آنها را دارد.

باور اهالی سیستان درباره یک میراث؛

مزار » ملک سیاه « اینجاست؟

به زودی تکمیل میدان بزرگ اربعین
در مهران

در اغلب پرونده ها، رای دادگاه به نفع 
میراث  فرهنگی است

واما فلورانس، شــهری کــه از ســال 1865 تــا1870 میادی، 
پایتخت پادشاهی ایتالیا بوده اســت و ایتالیایی ها به آن فیرنتسه 
یا فیرنزه ) Firenze ( می گویند. وجه تســمیه  فیرنزه این است 
که در سال80 میادی،  ژنرالی رومی به نام » لوسیوس کرنلیوس 
سوال «، دره حاصلخیزی را که در مســیر اصلی رم و شمال ایتالیا 
قرار داشت به عنوان سکونتگاهی برای ســربازان بازنشسته خود 
انتخاب کرده و آن را فلوئنتیــا ) Fluentia ( نامید که به معنای 
 » جریان آب « اســت و به محل قرارگیری این شهر بین رودخانه 
 » آرنــو « اشــاره دارد. نــام فلوئنتیا بعدهــا به شــکل فلورنتیا 
 ) Florentia ( و فیرنــزه درآمــده و باید بدانید فلورانســی که 

در فارسی رواج دارد، تلفظ فرانسوی این نام است.
 فلورانــس، تحت فرمانروایــی خاندان مدیچی، کانــون بازرگانی 
و مالی اروپا در قرون وسطی بوده است. در واقع، رنسانس ایتالیا از 
این شهر آغاز شده و به همین ســبب به آن » شهر رنسانس « و » 
آتن سده های میانه « نیز می گویند و آن  را به عنوان اولین شهری 
که پدیده جهان مدرن از آن آغاز شده است، می شناسند. این شهر 
اکنون پایتخت ناحیه توســکانی ایتالیا است و در حدود ۴00 هزار 

نفر جمعیت دارد. 

 جالب اســت بدانید، بیــش از350 تــن از1000 شــخصی که 
به عنوان مهم تریــن هنرمندان دومین هزاره اروپا ) از ســال هزار 

میادی تا 2 هزار ( می شناسید، در فلورانس می زیسته اند. 
این شهر زادگاه ژولیوس ســزار، دانته، داوینچی، گالیله و طراحان 

معروفی چون گوچی و روبرتو کاوالی است.
 شهر هنر و معماری و تندیس گری  اســت و به همین سبب، لقب 
 » پایتخــت هنــر ایتالیــا « را نیــز بــه آن داده انــد و اصطاح 
از » میان « زیباتر، از » رم « دیدنی تر و از» ونیز « خوشمزه تر را 

برای معرفی آن به کار می برند.
 اولیــن شــهردار فلورانس در ســال250 میادی انتخاب شــده 
و اولیــن مجلــس ایتالیای جدید در همین شــهر شــکل گرفته 
 است. از فراز و فرودهای تاریخی این شــهر می توان به اشغال آن 
در طول جنگ جهانی دوم، توسط آلمان ها اشاره کرد که در سال 
19۴۴ متفقین آن را از دســت آلمان ها خارج کردند. دیگر این که 
در ســال 1966 رود آرنو طغیان می کند و ســیل ویرانگر حاصل 
از این طغیان، صدمات شــدیدی به بناها و گنجینه های تاریخی 
شــهر وارد می کند، اما با این حال فلورانس، بــه دلیل حفظ بافت 
 قدیمی اش، امــروزه یکــی از محبوب ترین مقاصد گردشــگران 

 در دنیاســت تا حــدی که عمــده درآمــد گردشــگری اروپا را 
از این شهر می دانند.

مرکز شــهر باســتانی فلورانس، میراث جهانی یونســکو به  شمار 
می رود. دور این قسمت از شــهر، دیوار هایی قدیمی کشیده شده 
 تا محافظ شــاهکارهای هنر و معماری آن باشــد چــرا که بیش 

از چهل موزه و نگارخانه هنری در این شهر قرار دارد. 
فصل  بهــار و پاییز، بهترین زمان برای ســفر به فلورانس اســت، 
 اما زمســتان طاقت فرســایی هم نــدارد و در تابســتان نیز تنها 

در مرداد ماه، هوای آن بسیار گرم و مرطوب است. 
 می تــوان گفــت در هــر فصلــی از ســال مــی توانید ســفر 

به این خواهرخوانده دیدنی را تجربه کنید.
جاذبه های گردشگری فلورانس

 بــر اســاس محاســبه ای کــه یونســکو انجــام داده، بیــش از 
نیمی از میراث فرهنگی جهان در کشــور ایتالیا واقع شده اســت، 
پس شــک نکنید که فلورانــس، خواهرخوانده برازنــده ای برای 
 نصف جهان است. گوشــه ای از مهم ترین آثار دیدنی این شهر که 
به » موزه بی ســقف جهان « نیز شــهرت دارد را می توان در این 

موارد خاصه کرد:
فـلورانـــــس جـامـــــــع  کلیســـــای 

) santa maria del fiore (
  ســاختمان کلیســای جامــع فلورانس بــه همــراه تعمید گاه 

و برج کلیسای جیوتو، در قصر » دل دوئمو « قرار دارد. 
 این کلیســا نماد شــهر فلورانس اســت و آن را به نام کلیســای 

» سنتا ماریا دل فیوره « نیز می شناسند. 
جالب است بدانید، گنبد قرمز این کلیسا، بزرگ ترین گنبد آجری 
دنیا است ) دومین گنبد بزرگ جهان ایاصوفیه و سومین آن گنبد 

سلطانیه است (. 
 ساخت این کلیسا حدود170 ســال به درازا کشیده است. آرنولفو 
) Arnolfo  ( معمار قرون وســطی در اواخر قرن سیزدهم ساخت 
کلیســا را آغاز کرده، اما پیــش از پایان کار از دنیا رفته وســوراخ 
 بزرگ روی بــام مدت ها منتظر مــردی بزرگ بــوده تا معماری 
 ایــن ســاختمان را تمام کنــد. تا اینکــه در ســال 1۴19 طرح 
 » فیلیپو برونلســکی « برنده مســابقه طراحی گنبد شــده است 
 و امــروزه مجســمه ای از این طراح بــزرگ، در قصــر دل دوئمو 
و در زاویه ای واقع شده که کاما به ســمت بزرگ ترین دستاورد 

خود نگاه می کند.
برج ناقــوس جیوتو نیــز که در مربعــی به ضلع حــدود 15 متر 
و ارتفاع 87 متر توســط طراحی بــه همین نــام ) Giotto ( به 
 صورت مجزا در کنار کلیسا ســاخته شده است، با طی کردن ۴6۴ 

پله اش، تصویری ناب از گنبد کلیسا و کل شهر به بیننده می دهد.
) Boboli Gardens (پارک بابولی   

این باغ در قرن 16 توســط خانواده مدیچی ســاخته شده است. 
پارکی پر از مجسمه ها و چشمه های مســحور کننده که در طول 
قرن ها بارها مورد بازســازی قرار گرفته و فضای آن گسترش پیدا 
کرده است. مساحت فعلی باغ در قرن 17 تثبیت شد و از آن زمان 
به بعد به عنوان یک موزه فضای باز در دنیا مشــهور اســت، جایی 
که مجســمه ها و آثار مربوط به روم باســتان را در معرض نمایش 

عمومی قرار داده است.

ســـــامـزانـو  دی  کـســـــتلو  قـصـــــر 
) Sammezzano castle (

این قصر را به عنوان رنگی ترین قصر اروپا می شناســند. این قلعه 
باشکوه در ســال 1605 میادی بنا و در اواسط قرن 19 بازسازی 
شده است. گفته می شــود که هنرمندی اســپانیایی، طرح اولیه 
آن را به ســبک مراکشــی طراحی کرده بود، اما بعدهــا در قرن 
19، این قصر به ســبک عربی، بازسازی شــد. این قلعه 365 اتاق 
به تعداد روزهای ســال دارد که نام هر اتاق با اتــاق دیگر متفاوت 
 است. این قصر در شــمال توســکانی قرار دارد. کلیســا، میدان 
و بازار ســن لورنزو، قصر پیتی، قصر و کیو، کلیسا و قصر مدیچی، 
میدان ســینیوریا، تپه  و میدان میکل آنژ، میدان ســنتا کروچه، 
ســاختمان و موزه بارجلو، موزه ســن مارکو، کلیسای سنت ماریا 
نوال، کلیســای سانتیســما انونزیاتا، بــاغ های باردینــی و فواره 
پیتون از دیگر جاذبه های گردشــگری این شــهر است. هر سال 
 در هفته ســوم ژوئن، فوتبال تاریخی با نام فیورنتینای کاسیک 
) Calcio Fiorentino یـــا Calcio Storico ( در میــدان 
 ســنتا کروچه فلورانس انجام می شــود. ســابقه این نوع فوتبال 
به قرن شانزدهم میادی برمی گردد و خاســتگاه آن ایتالیاست. 
در این فوتبال هر تیم 27 بازیکــن دارد و هر بازی50 دقیقه طول 
می کشــد. از نکته هایی که برای ســفر به فلورانــس باید بدانید 
 این اســت که در رســتوران ها و کافه های فلورانــس، قیمت غذا 
و نوشــیدنی، به صــورت نشســته و ایســتاده متفاوت اســت! 
دســتفروش ها در فلورانس همه جا بساط پهن کرده اند ولی خرید 
اجناس تقلبی مارک های معروف در این شــهر جریمه ســنگینی 
دارد. برای مثــال خرید کیف های تقلبی لویی ویتون و ورســاچه 

می تواند به قیمت جریمه ای حدود10هزار یورو تمام شود.
آن چه می تواند الگوی این خواهر خوانده برای اصفهان باشد، این 
اســت که برخاف فراگیری ابزار تمدن جدید هنوز تغییر چندانی 
به خود ندیده و بافت سنتی خود را حفظ کرده است. به طوری که 
نمای کلی شهر از باالی تپه میکل آنژ و برج جیوتو هنوز یک شهر 
آجری است و توجه به این نکته باید در صدر توجه مسئوالن موزه 
شهر اصفهان نیز باشــد. برای مثال در میدان سنتی نقش جهان 
روبه رو شــدن با چنین صحنه ای اصا خوشایند نیست. فلورانس 
 گردشگران بی شماری را از سراســر دنیا به سوی خود می کشاند 
تا جایی که یونسکو در سال گذشته با ابراز نگرانی از شرایط موجود 
در شهر تاریخی فلورانس اعام کرد که اســتراتژی مناسب برای 
رسیدگی به حضور بی شــمار گردشــگران در این شهر شکننده 
وجود ندارد. » داریو ناردال «، شهردار فلورانس نیز در مصاحبه ای 
 اعام کــرد که گردشــگران بازدید کننــده از این شــهر متعلق 
به دوره رنسانس، معموال کارهای بیشتری عاوه بر گرفتن عکس، 
با مجمسه ها می کنند و مقامات شــهر فلورانس با افزایش مالیات  
ورودی گردشگران در تاش هستند مشکات گردشگری انبوه را 
در این شهر حل کنند. البته در اصفهان، آسیب به بناها و نمادهای 
 تاریخی بیشتر از سوی گردشــگران داخلی است که می خواهند

تمام غریزه مقدس میل به جاودانگی خــود را روی بنایی تاریخی 
 مثل ســی و ســه پل، آن هم با حکاکی اســم و تاریخ سفرشــان 
 به ســرانجام برســانند، اما به نظر می رســد طــرح راهکارهایی 

برای حل این معضل برای هر دو خواهرخوانده راهگشا باشد.

اصفهان و فلورانس، شهریور ماه 1377 پیمان خواهر خواندگی را امضا کردند.زمانی یک نفر در جلسه شورای 
سوژه اظهار تاسف کرد از این که چرا یکی از مسئوالن شهرداری اصفهان نمی دانسته فیرنزه همان فلورانس، 

شهر خواهر خوانده اصفهان است! 

فلورانس، 
به دلیل 

حفظ بافت 
 قدیمی اش، 

امروزه یکی از 
 محبوب ترین 

 مقاصد گردشگران 
 در دنیاست 
 تا حدی که 

عمده درآمد 
 گردشگری اروپا را 

 از این شهر 
می دانند

فیرنزه شهر رنسانس، خواهرخوانده ای با درد مشترک؛ 

اصفهـان از فلورانس الگو بگیرد

تهران، اصفهان و مشهد 3 شهر مهاجرپذیر  
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اخباريادداشت

فرماندار اصفهان در دومین جلســه عوامل سرشــماری نفوس و 
مسکن، ضمن تبریک عید غدیر و هفته دفاع مقدس، سرشماری 
را مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و رییس جمهور دانست و 
اظهار کرد: احصای آمار صحیح و واقعی، در همه برنامه ریزی های 
کالن و منطقه ای حائز اهمیت اســت. فضل ا... کفیــل افزود: در 
سرشماری سال 90، حدود 44 درصد جمعیت شهری داشته ایم 
که امســال قریب به 50 درصد از عوامل اجرایی باید در اصفهان 
مســتقر شــوند. فرماندار اصفهان با بیان اینکه بــا نواحی 6گانه 
آموزش و پرورش در ارتباط با اختصاص مکان هایی برای آموزش 
آمارگیران هماهنگ شده است، ادامه داد: ســازمان اتوبوسرانی 
نیز متعهد شده پوسترهای سرشــماری را برای آگاهی مردم در 
همه اتوبوس های سطح شهر نصب کند. کفیل، زنگ سرشماری 
را در مدارس روز دوشــنبه پنجم مهرماه اعالم کرد و یادآور شد: 
آمارگیری در سرشماری فقط مختص ســازمان برنامه و بودجه 
نیست و باید از همه ظرفیت های موجود سطح شهر برای این امر 
استفاده کنیم.  وی تشــکیل کمیته نظارت بر تبلیغات شهری در 
سطح شهرســتان اصفهان را برای انجام بهتر تبلیغات خواستار 
شد و گفت: باید در روستاها هم بنرهای سرشماری چاپ و توسط 
دهیاران در نقاط پرتردد نصب شود.  فرماندار اصفهان در پایان به 
وظایفی که برای آموزش و پرورش در این سرشماری تعریف شده 
اشاره کرد و گفت: از جمله این وظایف، توجیه مدیران مدارس در 
راستای فرهنگ سازی شــرکت در سرشماری، درج شعار »الزمه 
پیشــرفت ایران، مشــارکت در طرح نفوس و مســکن« در همه 
ســربرگ های مکاتبات اداری، برگزاری مسابقه عکس با موضوع 
»سرشماری سرزمین من«، برگزاری مســابقه نقاشی در مقطع 
دبستان با موضوع »سرشماری سرزمین من«، توزیع کارت های 
همیار سرشــماری در جمع دانش آموزان و توزیع پوســترهای 

سرشماری در مدارس، می باشد.  

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهــان در خصوص وضعیت منابع 
آبی استان اظهار کرد: در اواخر سال آبی قرار داریم و به حمدا... سال 

94 و 95 را با برنامه های مختلف تامین آب، پشت سر گذاشتیم.
علی بصیرپور از وضعیت آب پشــت ســد زاینــده رود و حجم 200 
میلیون مترمکعبی آب باقی مانده پشت سد گفت و توضیح داد: سال 
گذشته در این زمان 400 مترمکعب آب در پشت سد وجود داشت 
که امســال از یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب گنجایش سد 

فقط 200 مترمکعب آب در پشت آن داریم.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان تنها 
منبع آب شــرب اصفهان را ســد زاینده رود اعالم کرد و افزود: طبق 
پیش بینی های هواشناســی تا پایان فصل پاییز، هیــچ بارندگی را 
نخواهیم داشــت و باید از همین 200 میلیون مترمکعب آب برای 
 مصارف اســتفاده کنیــم.  وی درباره علت این کاهش شــدید آب، 
تصریح کرد: امســال در زاینده رود ما کاهش 27 درصدی بارندگی 
را نســبت به میانگین شــاهد بودیم و از طرفی اصفهان نیز از لحاظ 

خشکسالی در بارندگی، رتبه 4 کشور را کسب کرد.  
بصیرپور خاطرنشــان کرد: از دالیل دیگر این میــزان کاهش آب، 
مصارف ماست که نسبت به منابع خیلی بیشــتر شده که حتی اگر 
بارندگی هم زیاد شــود، منابع کفاف مصارف را نمی دهد و با مشکل 
روبرو می شویم و این مشــکل به تمام بخش ها و حوزه های مصرفی 
مرتبط می شود.  وی ازکاهش مصارف آبی در بخش کشاورزی خبر 
داد و گفت: امسال فقط در منطقه غرب اصفهان و  آن  هم برای حفظ 

باغ ها، توزیع آب داشتیم و برای مصارف دیگر توزیعی انجام نشد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان از مصرف 
روزانه یک میلیون مترمکعب آب فقط برای مصرف شرب در استان 
اصفهان خبر داد و عنوان کرد: بــرای حدود 100 تا 200 روز مصرف 
در پشــت ســد، آب وجود دارد که امیدواریم تا آخر پاییز و شــروع 

بارندگی ها با مشکلی روبرو نشویم.

عضو کمیســیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوري اطالعات 
شوراي اسالمي شهر اصفهان اظهار کرد: آلودگي هواي اصفهان 
تنها مربوط به شوراي شهر و مدیریت استان نیست بلکه تمامي 
دستگاه ها باید تالش خود را در راستاي کاهش این آلودگي ها 

به کار گیرند.
عباس حاج رسولیها افزود: ریز گرد هاي شرق اصفهان نیز باعث 
تشدید این موضوع شــده اســت که انجام اقدامات الزم در این 

راستا بر عهده دولت است.
 عضو شوراي شهر اصفهان، به صنایع غرب اصفهان اشاره کرد و 
افزود: از سمت غربي اســتان نیز با آالینده هاي مشاغل صنعتي 

روبرو هستیم که بر آلودگی هواي استان می افزاید.
حاج رســولیها، مهم ترین مســئله موثر بر آلودگي هواي شهر 
اصفهان را توســعه بي رویه خودروها دانســت و اشاره کرد: این 
مســئله 70 درصد از دلیل اصلي آلودگي است که باید در جهت 

این امر هم افزایي دستگاهي ایجاد شود.
وي اصلي ترین عامــل کاهش آالینــده ها را توســعه ناوگان 
حمل ونقل عمومي عنــوان و تصریح کرد: البتــه مردم هم باید 
در راســتاي کاهش آلودگي هوا کوشا باشــند و کمتر از وسایل 

شخصي موتوري استفاده کنند.
 عضو شــوراي اســالمی شــهر اصفهان، بخش قطار شهری را 
مهم ترین قســمت برای توســعه ناوگان حمــل و نقل عمومي 
دانست و خاطرنشــان کرد: بعد از آن باید به توسعه اتوبوسراني 

و تاکسیراني پرداخت.
حاج رسولیها به حرکت روان، اما کند ساخت قطار شهري اشاره 
و اظهار کرد: ساخت قطار شهري متوقف نیست اما به دلیل عدم 

کمک دولت به این پروژه حرکت آن بسیار کند پیش مي رود.
وي با اشــاره به عدم کمک دولت ادامه داد: عدم توســعه مترو، 
افزایش اســتفاده از وســایل موتوري را در بر دارد که این مهم 
نیز باعث ایجاد معضالت گوناگوني شده اســت؛ که یکی از آنها 
بیماري هاي گوناگوني اســت که درمان این بیماري ها، سبب 

وارد آمدن فشار بر بخش خدمات بهداشتي دولتي شده است.

در دومین جلسه عوامل سرشماری نفوس و مسکن مطرح شد؛

پیگیری مقدمات سرشماری
سال 95 در اصفهان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خبرداد:

ذخیره آب، فقط برای مصرف 200 روز 
در پشت سد زاينده رود

عضو کمیسیون حمل و نقل و محیط زيست شوراي اسالمي شهر:

رفع آلودگي هواي اصفهان، هم افزايي 
تمام دستگاه ها را مي طلبد

پیشنهاد  سردبیر:
ذوالفقار، از نیام بیرون آمد

زاينده رود

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: در حالی که ساالنه 
بیش از 6 میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی تولید می شود اما به دلیل کمبود 

صنایع تبدیلی و تکمیلی ، 40 درصد آنها فرآوری می شود.
ســیروس فرهمند افزود: از 922 واحــد صنعتی تبدیلــی و تکمیلی محصوالت 
کشاورزی استان، هم اکنون 314 واحد تولیدی با اشتغال بیش از 6 هزار و 200 نفر 

و سرمایه گذاری بیش از پنج هزار میلیارد ریال فعال است.
وی گفت: با وجود اینکه به لحاظ تولیدات محصوالت کشاورزی، دامداری، پرورش 
طیور و آبزیان، محدودیتی نداریم اما بســیاری از واحدهــای صنعتی بیش از 30 
درصد از مواد اولیه را از دیگر استان ها تامین می کنند.  وی خاطرنشان کرد: ساالنه 
5 تا 6 هزار تن محصوالت فرآوری شــده به ارزش 12 میلیون دالر به کشورهایی 
چون ارمنستان، افغانستان، عراق و حاشیه خلیج فارس و گرجستان صادر می شود.

مدیر ترافیک شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید، ترافیک شــهر حدود 30 درصد افزایش می یابد. مســعود بنده خدا افزود: 
اکنون نیز به دلیل مسافرت های تابستانی و همچنین خرید سال تحصیلی جدید 

ترافیک شهری 20 درصد افزایش یافته است.
وی با اشــاره به اینکه برای کنترل ترافیک، برنامه های متعددی با همکاری پلیس 
راهور پیش بینی شده است، تصریح کرد: طبق هماهنگی های انجام شده، 9 اکیپ 
بازرسي به منظور جلوگیري از ترافیک در سطح شهر فعال می شوند. بنده خدا، با 
اشاره به دیگر اقدامات شهرداری اصفهان همزمان با بازگشایی مدارس تصریح کرد: 
اجرای خط کشی معابر، تابلوها و تجهیزات ترافیکی مخصوص مکان های آموزشی 
و اجرای آزمایشی طرح قبل از بازگشایی مدارس و هماهنگی با اداره کل آموزش و 

پرورش از جمله اقدامات معاونت حمل و نقل است.

افزايش 30 درصدی ترافیک در مهرماهفرآوری 40 درصدی محصوالت کشاورزی اصفهان

 معــاون حمایــت و ســالمت اداره کل کمیتــه امــداد 
امام خمینــی )ره( اســتان اصفهان از برگزاری نخســتین 
همایش اســتانی ســالمندان امداد در 6 مهرماه در اصفهان 
خبــر داد و گفت: ایــن همایش با هــدف تکریــم از مقام 
ســالمندان و توجــه به این قشــر بــا حضــور 200 نفر از 
ســالمندان تحت پوشــش کمیته امداد که باالی 60 سال 
ســن دارند برگزار می شــود.  کریم زارع، با بیان اینکه اکثر 
شــرکت کنندگان در این همایش از شهرستان های استان 
اصفهان حضــور دارند، افــزود: شــرکت کنندگان در این 
همایش از شهرستان های فالورجان، شاهین شهر، اصفهان، 
خمینی شــهر، برخــوار و نجف آبــاد هســتند، همچنین 
تعــدادی از ســالمندان شهرســتان های فریدون شــهر، 
 خوانســار، تیران و کــرون نیز حضــور خواهند داشــت.  
وی اضافه کرد: این همایش به مناسبت هفته سالمند که از 
4 تا 10 مهرماه نامگذاری شــده است با هدف تکریم از مقام 
سالمند در اصفهان برگزار می شود. معاون حمایت و سالمت 
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: 
ســالمندانی که حافظ قرآن بوده و یا در زمینه های مختلف 
فرهنگی و هنری فعالیت داشته اند یا سالمندان کارآفرینی 
که از طریق دریافت وام های خوداشتغالی خود و فرزندانشان 

به کار مشغول شده اند در این همایش شرکت می کنند.

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان  با بیان اینکه 
ضوابط اســتاندارد در پیاده روســازی ها برای افراد معلول، 
کم توان و نابینا در نظر گرفته شــده اســت، تصریح کرد: 
پیمانکاران موظف شــده اند یکی از اولویت های خود را در 
ساماندهی و مناسب ســازی پیاده روها برای این افراد قرار 
دهند چراکه یکی از ضوابط بســیار مهم مــا در این زمینه 
توجه ویژه به این قشــر عزیز بــوده، از  ایــن رو از تحویل 
پیاده روهایی که اســتانداردهای قانونی را بــرای این افراد 
رعایت نکرده باشــند، خودداری می کنیم. ایــرج مظفر با 
بیان اینکه پیاده روسازی ها در ســطح مناطق ممکن است 
 در هر ســال به نســبت نیازهای آنها تفاوت داشته باشد، 
خاطرنشــان کرد: در برخــی از مناطق بــه دلیل اختالف 
ارتفاعات، شــاید نتوان مناسب ســازی اصولی برای افراد 
معلول یا کم توان انجام داد اما در همین مناطق نیز تا جایی 
که امکان داشته ســعی کرده ایم مشکالت را برطرف کنیم.  
وی بیان کــرد: اگر در برخی مناطق، مناسب ســازی برای 
افراد معلول یا کم توان صورت نگرفتــه، از نظر فنی امکان 
آن وجود نداشــته اســت. معاون عمران شهری شهرداری 
اصفهان گفت: همه ما طبق قانون و عرف موظفیم شــرایط 
پیاده روها را برای افراد کم توان یا نابینا مناسب سازی کنیم 

چراکه این را وظیفه انسانی خود می دانیم.

 برگزاری نخستین کنگره 
استانی سالمندان کمیته امداد

پیاده روها برای افراد معلول 
مناسب سازی می شود

خبرشهرداریکمیته امداد

نصب تابلوهای تبلیغاتی با 
موضوع سالمتی در اصفهان

 آمادگــی پلیــس راهنمايي و 
رانندگي برای بازگشايی مدارس

360 تابلوی »هم سیب هم سالمتی« در اصفهان به نمایش 
گذاشته می شــود. مدیرعامل ســازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان  با اعالم این خبرگفت: در راستای حساس 
سازی افکار عمومی نســبت به موضوع اصالح رفتار و سبک 
زندگی در حوزه مصرف ســیب بزودی تبلیغــات تابلوهای 
شهری با عنوان »هم سیب هم ســالمتی« در سطح شهر به 

نمایش گذاشته می شود.
مهدی بقایی افزود: بر اساس مطالعات بنیاد نخبگان استان 
و تحقیقات گســترده در زمینه مصرف بهینه سیب و ارزش 
اقتصادی این کاال در استان مقرر شد از سوی کمیته فرهنگ 
سالمت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، پویش 
مردمی برای اصالح رفتار در مصرف ســیب پیشنهاد شود.  
وی گفت: در حالی که زنجیره ارزش چرخه تولید ســیب به 
عنوان یک محصول کشاورزی بسیار خوب، در نظام اقتصادی 
کشور و اســتان مطرح است  متاســفانه  با دور ریز یک و نیم 
میلیون تن سیب سمیرم به صورت ضایعات مواجه هستیم.

کمیته فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان در نظر دارد بــا نصب طرح های زیبــا و جذاب در 
خصوص فرهنگ استفاده از سیب به عنوان یک میوه با ارزش 
غذایی باال به فرهنگ ســازی در زمینه مصرف سیب توسط 

خانواده ها اقدام کند.

رییس پلیس راهنمایي و رانندگي شهرســتان اصفهان 
ضمن اشاره به اقدامات انجام شده همزمان با بازگشایی 
مدارس در دو فاز، اظهار کــرد: ایمنی خارج از مدارس با 
نصب تابلو، عالئم راهنمایی و رانندگی، سرعت گیرهای 
جلوی مدارس و خط کشــی گذرگاه های عابرپیاده در 
فاز اول با همکاری شــهرداری و پویش فرهنگ ترافیک 
شــهرداری اصفهان و مدیریت ترافیک انجام شده است.  
ســرهنگ ابوالفضل چلمقاني در مــورد اقدامات انجام 
شــده در فاز دوم بیان داشــت: از جمله ایــن اقدامات 
می توان به آموزش ســرویس های مدارس، پلیس های 
مدارس و همچنین دانش آموزان در موقع ورود و خروج 
از مدارس اشــاره کرد.  وی تاکید کرد: پلیس راهنمایي 
و رانندگي شهرســتان اصفهــان با انجام ایــن اقدامات 
آمادگی 100درصــدی دارد. رییس پلیــس راهنمایي 
و رانندگي شهرســتان اصفهان افزود: به محض شــروع 
ســال جدید تحصیلی، تمام مدارس بخصوص در معابر 
اصلی توسط پلیس پوشــش داده می شود.  چلمقاني در 
پایان خاطرنشان ساخت: نیروهای پلیس از ابتدای سال 
تحصیلی جدید به صورت مستمر در جلوی درب ورودی 
و بخصوص تقاطع های نزدیک مــدارس حضور دارند تا 

دانش آموزان به صورت ایمن به مدارس وارد شوند.

ناجا

دیروز در اولین روز از هفتــه دفاع مقدس، 
مراسم رژه نیروهای مســلح با ادای احترام 
به مقام شامخ شــهدای جنگ تحمیلی و با حضور خانواده 
معظم شهدا در میدان ارتش اصفهان برگزار شد. این مراسم 
میهمانان ویــژه ای هم داشــت. تقریبا تمامی مســئوالن 
 ارشــد اســتان در این مراسم شــرکت داشــتند. ازجمله

  آیــت ا... طباطبایی نــژاد نماینــده ولی فقیه در اســتان و 
امــام جمعــه اصفهــان، رســول زرگرپــور اســتاندار 
ومســئوالن نظامی مثــل امیررضا جهادی ارشــد نظامی 
ارتــش در اســتان های اصفهــان، یــزد و چهارمحــال و 
بختیــاری، ســردار مجتبی فدا جانشــین فرمانده ســپاه 
صاحــب الزمــان )عــج(، ســردار عبدالرضــا آقاخانــی 
فرمانده نیــروی انتظامــی اســتان اصفهان، امیــر اباذر 
جــوکار فرمانــده منطقه پدافنــد هوایی مرکزی شــهید 
قــرارگاه  جانشــین  کریمــی  ســردار  نصراصفهانــی، 
عملیاتی ســید الشهدا، ســرتیپ دوم مســعود روزخوش 
 فرمانده پایگاه هشــتم شــکاری نیــروی هوایــی ارتش 
 و ... . ایــن مراســم با حضــور یگان هــای مختلف ســپاه 
صاحب الزمان )عج(، ارتش جمهوری اسالمی ایران، بسیج، 
نیروی انتظامی و پلیس راهور برگزار و سامانه پدافند هوایی 
ذوالفقار، انواع موشــک اندازها و خمپاره اندازها وتوپ های 

خودکششی در رژه به نمایش گذاشــته شد. در این مراسم 
یگان هــای مختلف نیروهای ارتش و ســپاه پاســداران در 
مقابل جایــگاه رژه رفتند؛ همچنین آخرین دســتاوردها و 

توانمندی های این نیروها به نمایش گذاشته شد.
نخســتین ادواتی که به حرکــت درآمد، ســامانه راداری 
»مطلع الفجر« بود که توســط متخصصان داخلی ســاخته 
شده و توانایی کشف و رهگیری مهاجمان تا 500 کیلومتر 
را دارد.سامانه پدافند موشــکی »صاعقه« که دارای قابلیت 
رهگیری اهداف بُرد متوسط است، سامانه بعدی بود که در 
مقابل جایگاه قرار گرفت.سامانه پدافند موشکی »ذوالفقار« 
که در سال 93 پهپاد رژیم صهیونیســتی را کشف و ساقط 
کرد از جمله ادوات نظامی بود که در روز نخست هفته دفاع 
مقدس در رژه اصفهان به حرکت درآمد.همچنین ســامانه 
پدافند موشکلی »صیاد« که در ســال 65 و در زمان جنگ 
تحمیلــی موفق به انهــدام هواپیمای میگ دشــمن بعثی 
شــده بود، در این رژه به نمایش درآمد. دیــروز ، روز مانور 
قدرت نیروهای مســلح ایران بود. حاال هرکس به هر نیتی 
می خواهد نظریه پردازی کند و از پیشــرفت آلمان و ژاپن 
 بعد از جنگ جهانی بدون نیروهای نظامی ســخن بگوید. 
فصل الخطاب برای ما فرمایش فرمانده کل قواست: »هیچ 

عاقلی نیروی دفاعی خود را کنار نمی گذارد.«

ژنرال ها به صف شدند؛

ذوالفقار، از نیام بیرون آمد

امروز دنیا به اين 
نتیجه رسیده است 

که خاتمه هیچ 
يک از منازعات 
و درگیری های 

منطقه جنوب غرب 
آسیا بدون قدرت 
ديپلماسی ايران 

امکان پذير نیست

شعار نه شــرقی نه غربی، شــعار رد و نفی استکبار و 
مســتکبران، شــعار اعتماد به جوانــان مومن در هر 
نقطه ای از کشور و ... هرکدام از دل حکمتی برخاسته 
اســت که از عالم غیب، با ارتباط با خدا و بندگی او به 
آن مرد بزرگ الهام شــد و او به ملت ما آموخت. ملت 
و نظامی که توانسته برخالف خواسته جهان استکبار 
نظم مطلوب آنان را بر هم ریزد و الگوی شــکل گیری 
جبهه اسالم در برابر کفر باشــد یقینا هدف عداوت و 
تهدید نظام مســتکبر و بی تقوای جهانی خواهد بود.

دشمن مستکبر پیوسته درصدد وارد آوردن ضربه به 
پیکره نظام و ملت اسالمی اســت بنابراین در چنین 
شرایطی، عاقالنه ترین و ضروری ترین امر تقویت توان 
دفاعی کشور است و این چیزی 
اســت که امروز بیــش از هر 
زمان دیگر بــه آن نیاز داریم.

امروز دولــت با تمــام قوا 
پشــتیبان نیروهای مسلح 
اســت و برای تامین امکانات و 
نیازهای آنان لحظه ای درنگ 

نخواهد کرد.

امروز ایران مدعی برخــورداری از یک قدرت جهانی 
در تمــام عرصه هاســت و دنیا به این نتیجه رســیده 
اســت که خاتمه هیچ یک از منازعات و درگیری های 
منطقه جنوب غرب آســیا بدون قدرت دیپلماســی 
ایران امکان پذیر نیســت.ما  قادر به تهیه و تولید تمام 
ادوات و ســالح های مورداســتفاده خود در نیروهای 
مســلح هســتیم و باالترین و پیشــرفته ترین سطح 
آموزش های نظامی در دانشگاه های نظامی ما تدریس 
می شود به نحوی که تمام نیروهای نظامی کشورهای 
دوست که در این آموزش ها شــرکت می کنند به این 
نکته اشاره می کنند. نیروهای مسلح ما قادر به رقابت 
با پرمدعاترین نیروهای نظامی کشــورهای جهان در 
مســابقات ارتش های جهان و کســب 
رتبه هــای تک رقمــی در این عرصه 
هســتند.هر نوع دشــمنی، با هر 
نوع اســتعداد، توانایی و توان که 
بخواهد قدمی ســوء در هر نقطه از 
کشــور بگذارد، مــا آن را 
قطع خواهیــم کرد و 
قاطعانه پاسخ آنها را 

خواهیم داد.

در حدیثی از امام باقر )ع( آمده است زمانی که با مشرکان 
می جنگید سالمندان، کودکان و زنانشــان را نکشید و یا 
در روایتی از پیامبر اســالم )ص( از حمله شبانه به جایی 
نهی شده است؛ صدها دستور مملو از بزرگواری در اسالم 
داریم که یک نمونه اش را در جنگ هایی که در حال انجام 

است نمی بینیم.
در مقابــل، آمریکایی هــا وقتــی بــرای تســلط بــر 
سرخ پوســتان بومی آمریــکا حمله کردنــد )که جنگ 
تدافعی هم نبــود(، هزاران پتوی آلوده بــه میکروب آبله 
 را با واســطه و به عنوان کمک های انســان دوســتانه به

 سرخ پوســت ها دادند که منجر به مرگ بسیاری از آنها 
شــد. امروز هم از هر ابزاری بتوانند اســتفاده می کنند،  
همین االن در یمن در مجلس عروســی 
بمب می اندازند و همه را به خاک و 
خون می کشند، برایشان تفاوتی 
ندارد در آنجا کودک باشد یا زن 
و مرد بی گناه. بزرگداشــت دفاع 
مقدس اســت که بــه جوانانی که 
بعد از انقالب و دفــاع مقدس به 
دنیا آمده اند روحیه انقالبی 

می بخشد.

 نتیجه دفاع مقدس، خودکفایی ایران در زمینه ساخت 
سالح های جنگی و خودباوری در عرصه های مختلف 
بود.امروزه استکبار جهانی و  برخی افراد نادان داخلی 
با خیال خام خود صحبت از محــدود کردن نیروهای 
مســلح بر زبان می رانند درحالی که اقتدار جمهوری 
اسالمی ایران که دشمن را در آن سوی مرزها متوقف 
کرده است به دلیل همین توان نظامی بی بدیلی است 
که دشــمنان از آن در هراس هستند.تمامی نیروهای 
مسلح در سایه اطاعت و پشتیبانی از والیت، هرگز در 
دفاع از این مرز و بوم کم نگذاشته و در راه ارتقای قوای 
نظامی گامی به عقب برنمی دارند.در این راستا بسیاری 
از ســالح های قدیمی را بهینه کرده و روز به روز بر برد 
ســالح های نظامی ما افزوده می شــود، ضمن 
اینکه روز به روز با تقویت توان علمی خود 
به فناوری ها و ادوات جدیدی نیز دست 
پیدا می کنیم.ما هیچ گاه متجاوز به خاک 
دیگر کشورها نبوده و نخواهیم بود 
اما در صورت کوچک ترین تجاوز 
دشــمن به مرزهــای ایران 
دشمن را تا کشور خودش 

دنبال خواهیم کرد.

امیرسرتیپ جهادی-ارشد نظامی آجا درمنطقه اصفهان:

نیروهای مسلح ايران لحظه ای از 
توان نظامی خود دست نمی کشند

آيت ا... طباطبايی نژاد - امام جمعه اصفهان: 

آمريکايی ها از هر ابزاری بتوانند 
برای قتل عام استفاده می کنند

رسول زرگرپور-استاندار:

دولت با تمام قوا، پشت نیروهای 
مسلح است

امیر محمد رسول همتی -فرمانده گروه 22 توپخانه ارتش:

قادر به رقابت با پرمدعاترين 
نیروهای نظامی جهان هستیم
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پیشنهاد سردبیر: 
آقا یحیی و قالیچه ای که پرواز نمی کند

علیرضــا  بیرانونــد، دروازه بان ملی پوش پرســپولیس از ســوی دیگر 
همبازیان خود در اردوی این تیم غافلگیر شــد چــون آنها برایش کیک 
گرفته بودند و عالوه بر تبریک تولدش، حســابی از خجالتش در آمدند. 
بیرانوند که 24 ســاله شــد، برای اولین بار ســال تولد خود را در اردوی 
سرخپوشان جشن می گیرد و روزهای رویایی را سپری می کند؛ البته او 
با همین صورت کیک مالی شده و چهره ای عجیب، روبه روی دوربین ها 

ایستاد و عکس گرفت. 

دروازه بان پرسپولیس 
در عجیب ترین شکل ممکن

فوتبال جهان

ســرمربی رئال مادرید اظهار کرد: هموطنش شایســته قرار گرفتن در 
فهرست نهایی توپ طالســت، اما شایستگی کریســتیانو رونالدو برای 
کسب این جایزه بیشــتر از هر بازیکن دیگری است.کریستیانو رونالدو و 
آنتوان گریزمان فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشتند. گریزمان بهترین 
بازیکن اتلتیکو مادرید بود و توانست زمینه را برای صعود این تیم به فینال 
لیگ قهرمانان اروپا فراهم کند و با تیم ملی فوتبال فرانســه هم به فینال 
رقابت های یورو راه پیدا کرد؛ اما رونالدو بهتــر از گریزمان بود. او هم به 
فینال لیگ قهرمانــان اروپا راه پیدا کرد و جام قهرمانی را باالی ســر برد 
و همچنین توانســت در یورو 2016 هم پرتغال را به نخستین قهرمانی 
تاریخ خود برساند. هم گریزمان و هم رونالدو، شانس باالیی برای کسب 
توپ طال 2016 خواهند داشت. زیدان در این زمینه گفت: گریزمان فصل 
بسیار خوبی را پشت سر گذاشت و بدون شــک شایسته قرار گرفتن در 
فهرست نهایی توپ طالســت، اما باید بگویم رونالدو بیش از هر بازیکنی 
شایستگی رسیدن به توپ طال را دارد. زیدان درباره انتقاد مایکل الدروپ 
از نیمار که ســتاره برزیلی بارســلونا را به انجام حرکات تحریک آمیز در 
میدان متهــم کرده بود نیز گفــت: چنین نظری ندارم. نیمــار به دنبال 
تحریک کردن بازیکنان مقابل نیست. او کارهایی را با توپ انجام می دهد 
که بســیاری از بازیکنان از انجام دادن آنها ناتوان هســتند. رئال مادرید 
فصل بسیار خوبی را شروع کرده اســت و در هر چهار بازی خود در اللیگا 

توانسته به پیروزی برسد و با اقتدار در صدر جدول رده بندی جای دارد.

خوزه مورینیو که با منچســتریونایتد سه شکست پیاپی را متحمل شده 
تصمیم بسیار مهمی گرفته است.  در منچســتریونایتد به نظر می رسد 
هم اکنون اوضاع و احوال روبه راه نباشــد. براســاس اخبــاری که از تیم 
اولدترافوردی به گوش می رســد، به نظرمی آید »آقــای خاص« دنبال 
پیداکردن بازیکنانی است که در دیدارهای اخیر در شرایط مطلوب نبوده 
و به زعم وی کم کاری کرده اند. براســاس اعالم روزنامه ســان، باخت از 
منچسترسیتی، سپس فاینورد و سرانجام واتفورد ممکن است به خارج 
کردن نام وین رونی از ترکیب اصلی یونایتد ها منجر شــود.این نشــریه 
نوشت ســرمربی پرتغالی از عملکرد بازیکن با تجربه شیاطین سرخ در 
بازی های اخیر راضی نیســت و به همین دلیــل وی را از ترکیب تیمش 

بیرون خواهد گذاشت.

سرمربی میالن از عملکرد شــاگردانش بعد از پیروزی روحیه بخش برابر 
التزیو راضی است؛ اما تاکید کرد که عصای جادویی ندارد. میالن در یکی 
از حســاس ترین بازی های هفته پنجم رقابت های ســری A توانست با 
 دو گل، التزیو را شکســت بدهد.گل های میالن را در ایــن دیدار که در 
سن سیرو برگزار شــد، کارلوس باکا و ام بایه نیانگ به ثمر رساندند. این 
دومین پیروزی پیاپی روسونری به شمار می آید و باعث شد تا شاگردان 
وینچنزو مونتال در جدول رده بندی 9 امتیازی شــوند و در رده سوم قرار 
گیرند. طبیعی اســت که مونتال از این پیروزی که تیمش به دست آورده 
بسیار خوشحال باشد. مونتال در نشست خبری بعد از بازی گفت: دست 
به کار بزرگی زدیم و پیروزی ارزشــمندی را به دســت آوردیم. یکی از 
بهترین بازی های خود را به نمایش گذاشتیم. باید بگویم که با شایستگی 
سه امتیاز را کسب کردیم. با پیروزی در چنین بازی ها روحیه می گیریم. 
وقتی تیم با چنین بازی به پیروزی می رســد، بدون شک من هم بسیار 
خوشحال می شــوم. بازیکنان از روحیه خوبی برخوردار هستند و باید به 
درخشش خود ادامه دهیم. او ادامه داد: مجبور هستم از سیستم چرخشی 
در ترکیب تیم اســتفاده کنم. می خواهم از همه بازیکنانی که در اختیار 
دارم، به خوبی بهره بگیرم. طبیعی است که به بعضی از بازیکنان فرصت 
کمتری برای بازی کردن برســد اما باید همه آماده باشند. رقابت در هر 
تیمی مفید خواهد بود و من هم دوســت دارم که در تیمم رقابت وجود  
داشته باشد. سرمربی میالن هنوز شکست تلخ برابر اودینزه در هفته سوم 
را فراموش نکرده اســت. او در این مورد هم اظهار کــرد: هنوز هم از آن 
شکست تلخ ناراحت هستم. نباید در آن دیدار خانگی تن به شکست می 
دادیم. گل بسیار بدی را دریافت کردیم. حداقل می توانستیم یک امتیاز 
 را کســب کنیم. با آن یک امتیاز االن 10 امتیازی بودیم و با صدرنشین 
هم امتیاز می شدیم. متاسفانه آن دیدار را واگذار کردیم تا اکنون حسرت 
آن را بخوریم. اگر می خواهیم نوســان نداشته باشیم، باید به تالش ادامه 
بدهیم. مونتال در پایان سخنانش نیز گفت: عصای سحرآمیز ندارم. میالن 
بازیکنان جوانی در اختیار دارد و باید به رشــد خــود ادامه بدهد. قبل از 
 هر چیزی باید تفکر پیروزی را در بین بازیکنان حاکــم کرد؛ به ویژه در 
سن سیرو که باید برابر همه حریفان به پیروزی رسید و از امتیاز میزبانی 
به خوبی اســتفاده کرد. میالن از پنــج بازی که تاکنون انجــام داده، دو 

شکست و سه پیروزی کسب کرده است.

زیدان: شایستگی رونالدو برای
 توپ طال بیشتر از گریزمان است

آقای خاص، وین رونی را از ترکیب 
تیمش کنار می گذارد

مونتال: عصای جادویی ندارم

فضای مجازی

.
کاپیتان پیشــین تیم ملی فوتســال گفت: دیدار مقابل برزیل فینال 
ماست اگر پیروز شــویم قهرمانیم و اگر شکســت بخوریم جام را از 

دست داده ایم.
وحید شمسایی در خصوص دیدار تیم ملی فوتســال ایران و برزیل 
اظهار داشت: به طور کلی مرحله حذفی سخت است. زمانی که خود 
ما هم بازی می کردیم در مرحله حذفی وقتی به ضعیف ترین تیم هم 
برخورد می کردیم استرس داشــتیم، چون باخت در این مرحه یعنی 

حذف از مسابقات، این استرس را عالوه بر ایران، برزیل هم دارد.
وی افزود: برزیل تیم بزرگی اســت و قهرمانی های زیادی دارد و این 
موضوع شرایط را برای تیم ما ســخت می کند. شاید روی کاغذ همه 
برزیل را برنده این دیدار بدانند ولی اینطور نیســت. تیم ما اگر ایران 

همیشگی باشد می تواند برای برزیل دردسرساز شود. 

شمسایی: برزیل را ببریم، قهرمانیمبازیکنی که سالی یک بار گل می زند!پیراهنی که برای استقالل شانس می آورد

ذوب آهن دومین شکســت متوالی را با نتیجه ای مشــابه تجربه کرد تا 
سرمربی جوان این تیم روزهای سختی را سپری کند.

یحیی گل محمدی بعد از شکست خانگی هفته قبل برابر تراکتورسازی 
با اتفاقات عجیبی در ورزشگاه فوالدشهر روبه رو شد .جایی که تعدادی 
از طرفداران ذوب آهن با سر دادن شــعارهایی علیه این مربی نارضایتی 
خود را از روند نتایج تیم اعالم کردند. همین اتفاق شایعات پرشماری را 
برای مربی موفق دو فصل گذشته رقم زد تا جدال با استقالل برای یحیی 

حساسیت بیش از اندازه ای پیدا کند.
 گل محمدی شاگردانش را در حالی به مصاف اســتقالل فرستاد که با 
توجه به آمار شکست ناپذیری اش برای تیم پرطرفدار پایتخت امیدوار 
بود دوباره نبرد با ایــن تیم همچون دو فصل قبل، خوش یمن باشــد و 
جایگاهش روی نیمکت را تثبیت کند؛ امــا این بار معادالت بازی به نفع 
این مربی رقم نخورد تا ناکامی هایش ادامه پیدا کرده و قهرمانی حذفی و 

سوپرجام ایران همچنان در حسرت برد با این مربی بسوزد.
 یحیی به عنوان یکی از رفقای صمیمی علیرضــا منصوریان در ابتدای 

بازی با امیدواری فراوان شاگردانش را روانه میدان کرد چون فکر می کرد 
می تواند از پس استقالل بحران زده علی منصور برآید. خنده های این دو 
مربی از نسل جوان مربیان ایران، در ابتدای بازی واقعیت ها و نگرانی های 
زیادی را در پشت پرده داشــت چون هر دو می دانستند ناکامی در این 

نبرد چه عواقبی می تواند برایشان در پی داشته باشد.
 گل محمدی بعد از جدایی چند مهره کلیدی و مصدومیت حدادی فر در 
خریدهای جدید هم به توفیقی نرسید در بازی با استقالل به یکباره قید 
استفاده از مهاجم باتجربه ای همچون رجب زاده را زد. در حالی که انتظار 
می رفت از این بازیکن که آمار گلزنی فوق العاده ای برابر اســتقالل دارد 
برای دقایقی هم شده ســود ببرد؛ اما نبرد و دل به جوانان تیمش بست. 
بازیکنانی که با وجود بازی خوب نتوانســتند از پس جو و فشار حاکم در 
استادیوم آزادی برآیند تا یحیی روی نیمکت افسوس کمبود تجربه در 

بین شاگردانش را بخورد.
 با روندی که ذوب آهن و یحیی در پیش گرفته اند می توان گفت قالیچه 
جادویی گل محمدی که در دو فصل گذشته باعث اوج گیری دوباره این 
تیم اصفهانی ریشه دار شده بود دیگر نای پرواز کردن ندارد و یحیی برای 
اینکه همچنان بتواند به حضورش در نصف جهــان ادامه دهد چاره ای 
ندارد جز اینکه در تعطیالت به بازســازی دوباره ذوب بپردازد؛ البته به 

شرطی که حمایت های باشگاه از او و تفکراتش ادامه دار باشد.

قاب روز درحاشیه

کاپیتان تیم تراکتورسازی اولین گل خود را 
در لیگ شانزدهم به ثمر رساند.

مهدی کیانی یکی از موثرترین بازیکنان تیم 
تراکتورسازی اســت. او در این فصل در میانه 
میدان توانســته عملکرد خوبــی از خودش 
برجای بگذارد و در بازی مقابل سیاه جامگان 
هم یکــی از بهترین بازیکنان زمیــن بود. او 
بازی خوب خودش را نیز بــا گلزنی به پایان 

رساند.
نکته قابل توجه درباره کیانی این اســت که 
او معموال خیلی کم گل می زند و البته اغلب 
در بــازی هایی که تیمــش مقتدرانه می برد 

دروازه حریفــان را باز می کند. اگــر به آمار 
گلزنی کیانی نگاه کنیم او دوســال پیش در 
برتری 3 بر صفر مقابــل راه آهن گلزنی کرد. 
البته او سال گذشته نتوانســت در نیم فصل 

حضورش گلی به ثمر برساند.

قبل از دربی پایتخت بود که خبر از تهیــه پیراهن بزرگ علیرضا 
منصوریان با شماره 10 استقالل منتشــر گردید که در دربی 83 

نیز از آن روی سکوهای آبی رونمایی شد. 
آن بازی مقابل پرســپولیس برای اســتقالل بد ســپری نشد و 
آبی پوشان توانستند به یک تساوی با ارزش برسند که تقریبا از آن 
خوشحال بودند. روزسه شــنبه با اینکه استقبال پرشوری از بازی 
استقالل نشده بود اما بازهم پیراهن شــماره 10 منصوریان روی 

سکوها پهن شد. 
در نهایت منصوریان و شــاگردانش طلسم 7 هفته ای را شکستند 
تا مشخص شود این پیراهن برای استقالل شانس می آورد. با این 
وضعیت باید شاهد پهن شــدن این پیراهن در بازی های خانگی 

آینده استقالل هم باشیم.

روزهای سخت گل محمدی در 4 فریم؛

آقا یحیی و قالیچه ای که پرواز نمی کند
پیام رهبر معظم انقالب در دستان رحمتی

پیــام  از   بخشــی 
رهبر معظــم انقالب به 
قهرمانان پارالمپیکی که 
در آن بابت درگذشــت 
ابراز  گلبارنــژاد  بهمن 
تاســف فرموده بودند، 
در قالب یک تابلو پیش 
از دیــدار اســتقالل و 
ذوب آهن در دســتان 
سیدمهدی رحمتی قرار 

گرفت.
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دیدار  تیم های فوتبال ایران و ازبکستان در حالی 15 مهرماه برگزار می شود که 
بنیامین ویلیامز استرالیایی با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا، قضاوت این دیدار 
را برعهده دارد و از آنجایی که ایــن داور در آخرین دیدار تیم ملی در رقابت های 
جام ملت  های آسیا مقابل عراق، قضاوت بحث برانگیزی را علیه ایران داشت، حاال 
این انتخاب حساسیت هایی را در پی داشته اســت. بر همین اساس فدراسیون 
فوتبال ایران با توجه به اینکه امکان تغییر داوران این دیدار وجود نداشــت، به 
صورت مکتوب در نامه ای از کنفدراســیون فوتبال آسیا درخواست کرده است 

تا نسبت به قضاوت دیدار تیم ملی مقابل ازبکستان دقت ویژه ای به عمل بیاید.
در نامه فدراسیون فوتبال ایران برای کنفدراسیون فوتبال آسیا اینگونه قید شده 
که این انتظار از کنفدراسیون فوتبال آسیا می رود تا نسبت به مسائل این دیدار 
دقت و توجه کافی را داشــته باشد تا مســابقه ایران و ازبکستان در یک شرایط 

کامال عادالنه برگزار شود.

هفته هفتم  لیگ چندان برای مشــهدی ها خوشایند آغاز نشد. سیاه جامگان 
3 گل از تراکتورســازی دریافت کردند .تراکتورســازی اولیــن گل خود را 
در دقیقه 3 بازی از روی نقطه  پنالتی به ثمر رســاند تا ســریع ترین گل لیگ 
شانزدهم را ثبت کند. در ثبت این موقعیت گلزنی برای تراکتور، باز هم بازیکن 
پنالتی دوست این فصل سیاه جامگان نقشی تعیین کننده داشت. حمیدرضا 
علی عسگری که در هفته  دوم موفق شده بود با حرکت عمقی خود یک پنالتی 
کســب کند تا با گل شدن آن تیمش از حریف همشــهری خود در شهرآورد 
مشهد جلو بیفتد، در هفته  چهارم در آخرین لحظات بازی یک پنالتی به فوالد 
اهدا کرد تا با گل شدن آن پنالتی بازی به تساوی بکشد .علی عسگری در این 
بازی هم دوباره در ســاختن پنالتی تعیین کننده ظاهر شد وگل شدن همین 
پنالتی باعث شد تا شیرازه سیاه جامگان از دقیقه 1 بازی به هم بریزد و آنها در 

ادامه بازی گل های دیگری دریافت کنند .

مراقب قضاوت ویلیامز 
استرالیایی باشید

 داد و ستد پنالتی
 برای سیاه جامگان!

 نه تنها در دربی 83 کــه در دیگر دیدارهــای لیگ برتر 
فوتبال برای دو تیم اســتقالل و پرســپولیس به سادگی 
می توان فهمید که اســتقالل و پرسپولیس درد مشترکی 

دارند که درمانش را هنوز پیدا نکرده اند.
هر دو تیــم در بخش گلزنی مشــکالت جــدی دارند و 
نتوانسته اند خط حمله زهرداری را روانه لیگ برتر فوتبال 
ایران کنند. اســتقالل با 7 گل زده و پرسپولیس با چهار 
گل زده تاکنون فقر گلزنی را نشان داده اند و همچنان در 
میان گزینه های خود به دنبال راهــی برای خروج از این 

وضعیت هستند.
اســتقالل در خط حمله در روزهای نقل و انتقاالت عالی 
عمل نکرد. آنها شــهباززاده و برهانی را کنار گذاشــتند و 
به جای این دو، علی قربانی، آرش افشــین و کاوه رضایی 
را به خدمت گرفتند.  آرش افشــین بازیکنی بود که هنوز 
مشخص نیست چه کسی او را به استقالل  آورد و تاکنون 

هم بسیار کم بازی کرده و اکثرا روی سکو بوده است.
قربانی گزینه ای متوســط بود که باید در اســتقالل اوج 
بگیرد نه اینکه در اوج به اســتقالل آمده باشد و در نهایت 
کاوه رضایی که  خریــد او با قیمت هــای نجومی تنها به 
دلیل رقابت با پرســپولیس صورت گرفــت و نه به دلیل 

مسائل فنی.
با این وجود منصوریان در میان گزینه هایش ســعی دارد 
بهترین وضعیت را پیدا کند و بایــد دید او می تواند با این 
مهره ها که خیلی هم کارآمد نیســتند فقر گلزنی تیمش 

را از بین ببرد؟
در پرسپولیس اوضاع مثل اســتقالل نیست، گزینه های 
گلزنی پرسپولیس بیشتر از استقالل هستند و آمار خوبی 
هم دارند. پرســپولیس طارمی را دارد که آقای گل سال 
قبل بوده، علیپور جــوان را دارد که عالــی کار می کند و 
وحید امیری را دارد که بازیکن ممتازی محسوب می شود 
و البته در کنار اینها پریموف هم هســت که در بازی های 
دوســتانه خوب گل زده و منتظر فرصت است تا به میدان 

بیاید.
با این وجود دو دلیل می توان برای فقر گلزنی پرسپولیس 
پیدا کرد. دلیل اول افت طارمی اســت کــه دو ماهی دور 
خود چرخید و در تمرینات پرســپولیس و اردوی این تیم 
نبود و به ترکیه رفت و دســت آخر با فشــار بسیار زیادی 
که همیــن حاال هــم روی شــانه هایش ســنگینی می 
کند بازگشــت و برای رســیدن به اوج باید به او زمان داد 
و البته این زمان از جیب پرســپولیس خواهــد رفت؛ اما 
نکته دیگری هم در ضعف نسبی گلزنی پرسپولیس دیده 
می شود و آن این اســت که برانکو به طور کلی امسال نگاه 

بیشتری به دفاع خود داشته است.

درد مشترکی که استقالل و پرسپولیس را آزار می دهد؛

 خط آتش خاموش!

مستطیل سبز

پس از جلسه اعضای شورای فنی و رسول خادم رییس فدراسیون 
کشتی، علی اشکانی به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی کشتی 
فرنگی و محمد طالیی به عنوان ســرمربی جدیــد تیم ملی آزاد 

انتخاب شدند.
هدف اصلی ام جوان گرایی در کشتی فرنگی است

علی اشکانی درباره به دست گرفتن سرمربیگری تیم   ملی کشتی 
فرنگی بزرگساالن ایران، اظهار کرد: امیدوارم بتوانم از زیر بار این 
مسئولیت سنگین که شــورای فنی و فدراسیون کشتی بر دوش 
من گذاشته اند، سر بلند بیرون بیایم و به نحو احسن جواب اعتماد 
آنها را بدهم. تمام تالشــم را به کار می گیرم تا با استفاده از خرد 
جمعی و تعامل خوب با فدراســیون و بزرگان، شورای فنی امور 
را بــه خوبی پیش ببــرم و نتایج خوبی را به دســت 
بیاورم. اعضای شــورای فنــی و همین طور 
رییس فدراســیون هر کــدام وزنه بزرگی 
در کشتی ایران محســوب می شوند. تمام 
سعی ام را می کنم تا با کمک و مشورت آنها 
کار را به بهترین شکل پیش ببرم.وی درباره 

شــدن کادرفنی تیم  مشخص 
 ملــی نیــز، گفت : 
پایان  ان شاء ا...تا 

هفته  آینده کادرفنی تیم   ملی پس از بحث و بررســی و مشورت 
مشخص خواهد شد، مطمئنا از نفراتی در کادرفنی تیم   ملی نیز 
استفاده می کنم که خود از قهرمانان و مربیان سازنده در کشتی 
ایران بوده اند.تالش می کنم اســامی کادرفنی را هر چه  زودتر به 
شــورای فنی ارائه دهم تا آنها نیز این افراد را به زودی مورد تایید 

قرار دهند.
اشــکانی با بیان اینکه مهم ترین هدفش جوان گرایی در تیم   ملی 
کشتی فرنگی ایران اســت، اظهار کرد: همان طور که فدراسیون 
کشــتی و شــورای فنی اعالم کرده اند، هدف اصلی در تیم   ملی 
جوان گرایی خواهد بود تا بتوانیم در  المپیک آینده نتایج خوبی 
را کسب کنیم. من هم  بر همین اساس برنامه ریزی اصلی را روی 
جوان گرایی و توجه به نیروهای جوان و مســتعد قرار خواهم داد 
تا بتوانیم با برنامه ریزی صورت گرفته از کشورهای اروپایی عقب 
نمانیم.  قوانین تغییر یافته و ما نیز باید در شکل و شمایل کارمان 

تغییرات اساسی داشته باشیم.
سرمربی تیم   ملی کشتی فرنگی افزود: به لحاظ شرایط سنی که 
خودم دارم ارتباط بســیار خوبی با جوانان دارم و ســعی می کنم 
با داشــتن یک ارتباط دوســتانه و خوب، تیم خوبی را ساخته و 
پرداخته کنــم؛ البته کار با جوانان، ریســک زیــادی دارد و باید 
فرصت کافی داشته باشیم تا ان شاء ا... پشــتوانه سازی خوبی در 

تیم   ملی انجام دهیم.
وی درباره برخی انتقادها پس از اینکه شــورای فنی او را 
به عنوان سرمربی تیم   ملی انتخاب  کرده است، گفت : 
در هر رشته ورزشی یک عده موافق و یک عده مخالف 
حضور دارند، اما مهم این  است گذشت زمان همه چیز 
را ثابت خواهد کرد، اما یقینا تالش خواهیم کرد تا توقع 
جامعه کشــتی را به خوبی بر آورده کنیــم و از اعتبار 

کشتی فرنگی ایران دفاع کنیم.
با کشتی گیران پا به سن گذاشته، نمی توانیم 

موفق شویم
محمد طالیی درباره به دســت گرفتن 
هدایــت تیــم ملــی کشــتی آزاد 
بزرگســاالن ایران، اظهــار کرد: از 
اعتماد بــزرگان کشــتی به بنده 
صمیمانــه قدردانــی می کنم و 
امیدوارم بتوانم لیاقت این اعتماد 
را داشته باشم و به خوبی جواب 
آن را بدهم. از همــه تقاضا دارم 
دعا کنند تا بتوانــم از  عهده این 

وظیفه خطیر به خوبی بر بیایم.
ســرمربی تیم   ملی کشتی آزاد 
بزرگساالن ایران، درباره مشخص 

شدن دستیارانش، نیز خاطر نشــان کرد: قرار است پس از بحث 
و بررســی و جلســاتی که خواهیم داشــت، هفته  آینده اعضای 
کادرفنی تیم   ملی را مشخص کنیم. فعال تا این لحظه حضور هیچ 
گزینه ای در کادرفنی تیم   ملی مشخص نشــده و پس از بررسی 

دقیق این موضوع اعالم خواهد شد.
وی درباره برنامه های خود در تیم   ملی و اینکه آیا با توجه به تاکید 
شورای فنی به دنبال جوان گرایی در ترکیب تیم   ملی است یا خیر، 
گفت : صد درصد جوان گرایی در تیم   ملی، اولویت ماست و این راه 
را ادامه خواهیم داد؛ چرا که اگر می خواهیم برای  المپیک بعدی 
به موفقیت برســیم، باید از هم اینک به جوانان مســتعد میدان 
بدهیم تا در طول سه ســال آینده با حضور در مسابقات مختلف 
آبدیده شــوند تا برای حضور در  المپیــک 2020 از تجربه کافی 

برخوردار باشند.
طالیی افزود: نمی توانیم با کشــتی گیران پا به ســن گذاشته در  
المپیک بعدی نتایج خوبی بگیریم؛ البته  خوشبختانه در تیم   ملی 
نفرات جوان بسیار خوبی حضور دارند و ان شــاء ا... با برنامه ریزی 
صورت گرفته بتوانیم نیروهای مســتعد و جــوان را به تیم   ملی 

تزریق کنیم.
سرمربی تیم   ملی کشتی آزاد بزرگساالن درباره آخرین وضعیت 
رضا یزدانی، کاپیتان تیم   ملی کشــتی آزاد، خاطر نشــان کرد: 
یزدانی ابتدا باید جراحی روی پــای مصدومش انجام دهد و پس 
از آن  با نظر پزشــکان وضعیتش مشخص شود  که آیا می تواند به 

حضور در کشتی ادامه دهد یا خیر؟
وی درباره برخی انتقادهای غیر منصفانه پس از انتصابش به عنوان 

ســرمربی تیم   ملی کشــتی آزاد، گفت : 
معتقدم اگر انتقادی نباشد، پیشرفتی 
هم حاصل نمی شود. ما برای خدمت 
به کشتی به تیم   ملی آمده ایم و قطعا 
به کمک بزرگان و اهالی کشتی احتیاج 
داریم. امیــدوارم بتوانم با اســتفاده از 

نظرات  منصفانه بهترین عملکرد 
را داشــته باشــم. دربــاره 

انتقادهای غیر منصفانه 
 هــم نظــر خاصــی 

ندارم.
تیــم   ســرمربی 
 ملی کشــتی آزاد 
در  بزرگســاالن 
پایان با بیان اینکه 
سربلندی  هدفش 

هر چه بیشتر کشتی 
ایــران در جهان اســت، 

خاطر نشان کرد: تمام سعی 
خود را می کنم تا با استفاده 
از نیروهای جــوان و البته 
امتحان پس داده ترکیب 
خوبی را عازم مســابقات 

مختلف کنم. 

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:

گذشت زمان همه چیز را روشن خواهد کرد
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مفاد آرا
6/304 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 
ثبت اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

1-رای شــماره  3106مورخ 12 /95/03 خانم مریم فرهــادی خوزانی فرزند 
مرتضی به شــماره کالسه 1429 و به شــماره شناســنامه 9204 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142316815 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 151/50 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 6 فرعی 
 از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل

  ســند 347 مــورخ 88/07/27 دفترخانــه 322  مالحظــه و محــرز گردیــده 
است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
2- رای شــماره 3105 مورخ 12 /95/03 آقای میثــم عصیانی خوزانی فرزند 
خداداد به شماره کالسه 3778 و به شماره شناسنامه 51 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141270919 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 151/50 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 6 فرعی از 115 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 347 مورخ 

88/07/27 دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

3- رای شــماره 7899  مورخ 28 /94/11 آقای اســمعیل کمالی اندانی فرزند 
قاسم به شماره کالسه 6074 و به شماره شناسنامه 24 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141535769 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
 به مساحت 150/24 متر مربع مفروز و مجزی شــده پالک 134 فرعی از 114 
اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حــوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
 ســند 209035 مــورخ 90/10/27 دفترخانــه 73  مالحظه و محــرز گردیده

 است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

4- رای شماره 7900  مورخ 28 /94/11 خانم زهرا رحمتی اندانی فرزند مانده 
علی به شماره کالسه 6073 و به شماره شناسنامه 137 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141623498 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 150/24 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 134 فرعی از 114 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 209035 

مورخ 90/10/27 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

5- رای شماره 5206 مورخ 95/04/30  آقای حســینعلی حیدری خوی فرزند 
عباس به شماره کالسه 0979 و به شماره شناسنامه 45  صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140971670 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
سه طبقه به مســاحت 279/35 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 245 و 
245/1 فرعی از 116 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 13965 مورخ 93/11/28 دفترخانه 322  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

6- رای شــماره 5205 مــورخ 95/04/30  آقای ناصر حیــدری خوی فرزند 
حسینعلی به شماره کالسه 0978 و به شماره شناســنامه 22444  صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140224018 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه ســه طبقه به مســاحت 279/35 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 245 و 245/1 فرعی از 116 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 13965 مورخ 93/11/28 دفترخانه 322  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

7- رای شــماره 5204 مورخ 95/04/30  آقای احمدرضا حیدری خوی فرزند 
حسینعلی به شماره کالســه 0977 و به شماره شناســنامه 1667  صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141325667 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه ســه طبقه به مســاحت 279/35 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 245 و 245/1 فرعی از 116 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 13965 مورخ 93/11/28 دفترخانه 322  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

8- رای شــماره 7787 مورخ 94/11/27  خانم بهجت کریمــی فرزند احمد  به 
شماره کالسه 4949 و به شــماره شناســنامه 1431  صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141113902 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 137/73 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 719 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 
صفحه 557 دفتر 378 و صفحه 360 دفتر 555 و صفحه 336 دفتر 557  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

9- رای شــماره 7786 مورخ 94/11/27  آقای مقتدا عموچی فروشانی فرزند 
محمد ابراهیم  به شماره کالسه 4966 و به شماره شناسنامه 1131  صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141098301 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 137/73 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 719 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
ثبت در صفحه 184 دفتر 137 و  وصفحه 557 دفتر 378 و صفحه 360 دفتر 555 

و صفحه 336 دفتر 557  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

10- رای شماره 3566 مورخ 95/03/18  خانم زینب جعفرزاده ورنوسفادرانی 
فرزند قدمعلی به شماره کالسه 0945 و به شــماره شناسنامه 1130216519  
صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1130216519 نسبت به 1 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 119/06 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 234 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 411 دفتر 411 امالک مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

11- رای شماره 3565 مورخ 95/03/18  آقای محمد علی پور ورنوسفادرانی 
فرزند یداله  به شماره کالسه 0943 و به شــماره شناسنامه 2605  صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142254240 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 119/06 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 234 
فرعی از 120 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ثبت در صفحه 414 و 417 دفتر 414 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

12- رای شــماره 3564 مورخ 95/03/18  خانم الهام کاوئی ورنوســفادرانی 
فرزند حیدرعلی  به شماره کالسه 0944 و به شماره شناسنامه 1130111873  
صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1130111873 نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 119/06 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 234 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 429 دفتر 572 امالک مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

13- رای شــماره 3563 مورخ 95/03/18  آقای محمود علــی پور فرزند یداله  
به شماره کالسه 4581 و به شماره شناســنامه 8473  صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1142309622 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 119/06 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 234 فرعی 
 از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــام
  ثبــت در صفحــه 411 و 417 دفتــر 411 امــالک مالحظه و محــرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

14- رای شماره  4552 مورخ 94/09/26 خانم فاطمه ملک زاده فرزند عبدالعلی 
به شماره کالسه 2195 و به شماره شناسنامه 529 صادره از خمینی شهر و به 
شماره ملی 1141013509 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 
295/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2348 فرعی از پالک 87 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 64690 مورخ 

68/04/06 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
15- رای شــماره 5209 مورخ 95/04/30  آقای رمضان عموشاهی خوزانی 
فرزند مرتضی به شماره کالسه 0069 و به شماره شناسنامه 203 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141576236  نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 235 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 75 فرعی از 
84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 235 دفتر 23 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

16- رای شــماره 5210 مورخ 95/04/30 خانم زهرا جعفــری خوزانی فرزند 
محمدرضا به شماره کالسه 0388 و به شــماره شناسنامه 11013 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1750593351  نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 235 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 75 فرعی از 
84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 131 دفتر 199 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

17- رای شــماره  2489 مــورخ 95/02/29 آقــای علی اکبر حــاج ابراهیمی 
ورنوسفادرانی فرزند ابراهیم به شــماره کالسه 0902 و به شماره شناسنامه 
13290 صادره از خمینی شــهر و به شــماره ملی 1140131621 نســبت به 
ششدانگ یکباب خانه  و طبقه فوقانی به مســاحت 363/25 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از 12 فرعی  پالک 116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 133 دفتر 162 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

18- رای شــماره  5121 مورخ 95/04/29 آقای عبدالعلی هاشم زاده خوزانی 
فرزند علی به شماره کالسه 5555 و به شماره شناســنامه 11524 صادره از 
خمینی شهر و به شماره ملی 1140368257 نسبت به 4 دانگ و 100/62 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 171/63 متر مربع مفروز و مجزی 
شــده از 391 فرعی  پالک 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند 43958 مورخ 36/08/26 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است..
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

19- رای شــماره  5120 مــورخ 95/04/29 خانــم فاطمــه طاهریــان فرزند 
غالمحسین به شماره کالســه 5553 و به شماره شناســنامه 476 صادره از 
خمینی شهر و به شماره ملی 1141651602 نسبت به 1 دانگ و 100/38 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 171/63 متر مربع مفروز و مجزی 
شــده از 391 فرعی  پالک 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند 49702 مورخ 68/04/27 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است..
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

20-رای شماره 5122 مورخ 95/04/29 آقای یداله جوانمرد فرزند علی محمد 
به شماره کالسه  1202 و به شماره شناســنامه 52 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1142186105 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و کارگاه و طبقه 
فوقانی به مساحت 160/35 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 329 فرعی 
از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 365 دفتر 577 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

21- رای شماره 1664 مورخ 94/12/21 آقای عزیز اهلل تاج الدین خوزانی فرزند 
علی اکبر به شماره کالسه 1506 و به شــماره شناسنامه 26 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1290139768 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 176/71 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1420 فرعی 
از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

41847 مورخ 82/02/30 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

22- رای شــماره 1663 مورخ 94/12/21 خانم بتول یوسفیان خوزانی فرزند 
 براتعلی  به شــماره کالســه 1507 و به شــماره شناســنامه 268 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141637227 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 176/71 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1420 
 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شــامل ســند 41847 مورخ 82/02/30 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

23- رای شــماره 5128 مورخ 95/04/30 خانم زهرا عســگری فرزند تقی  به 
شماره کالسه 0459 و به شماره شناسنامه 20845 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140208004 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/72 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 4054 فرعــی از 87 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 34647 مورخ 

80/01/29 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

24- رای شــماره 5171 مورخ 95/04/30 خانم فیروزه ســادات میر شفیعی 
خوزانی فرزند سیدرضا به شماره کالسه 1385 و به شماره شناسنامه 3228 
صادره به شماره ملی 1141168073 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 175 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 41 فرعی از 84 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 675 دفتر 59 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

25- رای شــماره 5170 مــورخ 95/04/30 آقای حســن قصــری فرزند تقی 
به شماره کالســه 1384 و به شــماره شناســنامه 98 صادره به شماره ملی 
1141635526 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 41 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 675 دفتر 59 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

26- رای شماره 0918 مورخ 95/01/31 آقای جواد هوازاده جوآبادی فرزند 
رضا به شماره کالسه 4480 و به شماره شناسنامه 1029 صادره از اصفهان 
به شــماره ملی 1290521603 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
201/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 300 فرعی از 75 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 449 دفتر 

577 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

27- رای شماره 2474 مورخ 95/02/29 آقای امیر حاجی صادقی فرزند علی 
به شماره کالسه 0101 و به شماره شناسنامه 16414 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1140162977 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 200 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 146 فرعی از 120 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 28964 مورخ 

77/12/20 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

28- رای شماره 2475 مورخ 95/02/29 خانم بنفشــه اشرفی فرزند ناصر به 
شماره کالسه 1193 و به شماره شناســنامه 1440 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1141136708 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 200 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 146 فرعی از 120 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 28964 مورخ 

77/12/20 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

29- رای شماره 4730 مورخ 94/03/26 خانم زهره ابراهیمی هرستانی فرزند 
محمود به شماره کالسه 3492  و به شماره شناســنامه 96 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141890321 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 226 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1193 فرعی از 
116 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

68230 مورخ 87/08/15 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

30- رای شــماره 4731 مورخ 94/03/26 آقای ناصر فروتــن فرزند رضا به 
شماره کالسه 3494 و به شماره شناسنامه 17426 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1140173405 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 226 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1193 فرعی از 116 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 121427 

مورخ 85/11/29 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

31- رای شماره 1802 مورخ 94/12/23 آقای عبدالرسول حاجی باقری فرزند 
حسین به شماره کالسه 4218 و به شماره شناسنامه 12201 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1140498193 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان دو طبقه به مساحت 170/43 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 

788 فرعی از 106 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 13844 مورخ 86/08/01 دفترخانه 139 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

32- رای شــماره 1803 مورخ 94/12/23 خانم زهره همتی شــلمزاری فرزند 
محمد ابراهیم به شماره کالســه 4217 و به شماره شناســنامه 343 صادره 
ازخمینی شهر به شماره ملی 1141664161 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان دو طبقه به مســاحت 170/43 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 788 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 13844 مورخ 86/08/01 دفترخانه 139 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

33-رای شماره 3196 مورخ 95/03/16 خانم شهناز سورانی فرزند طهماسب  
به شماره کالســه 4470 و  به شماره شناســنامه 213 صادره از شهرکرد به 
شماره ملی  4623003574 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت 207 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 300 فرعی از 75 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 

546 دفتر 389 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

34- رای شــماره 3204 مورخ 95/03/16 آقای محمود بهارلوئی فرزند محمد  
به شماره کالســه 4490 و  به شــماره شناســنامه 44 صادره از شهرکرد به 
شماره ملی  4623016986 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه 
به مساحت 207 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 300 فرعی از 75 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 

386 دفتر 546 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

35- رای شــماره 5157 مورخ 95/04/30 آقای عبدالرضــا آقابابائی خوزانی 
فرزند غالمعلی  به شماره کالسه 0073 و  به شماره شناسنامه 11089 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی  1140363883 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 217/31 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 500/1 
فرعی از 107 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 212719 مورخ 91/05/28 و 201041 مورخ 89/08/20 و 1520501 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

36- رای شــماره 5155 مورخ 95/04/30 خانم عفت خالوئــی خوزانی فرزند 
غالمعلی  به شماره کالسه 0086 و  به شماره شناسنامه 1130126420 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی  1130126420 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 217/31 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 500/1 
فرعی از 107 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 212719 مورخ 91/05/28 و 201041 مورخ 89/08/20 و 1520501 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

37- رای شــماره 5156 مورخ 95/04/30 خانم فاطمه صغری توکلی خوزانی 
فرزند محمود  به شماره کالســه 0075 و  به شماره شناسنامه 104 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی  1141635585 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 217/31 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 500/1 
فرعی از 107 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل سند 212719 مورخ 91/05/28 و 201041 مورخ 89/08/20 و 1520501 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

38- رای شماره 5240 مورخ 95/04/31 خانم الهه مجیری اندانی فرزند اکبر به 
شماره کالسه  4601 و به شماره شناســنامه 9945 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142324230 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/22 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 21 فرعی از 73 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 115770 مورخ 83/06/24 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

39- رای شــماره 2466 مورخ 95/02/29 خانم زهرا صفری فروشانی فرزند 
عزیزاله به شماره کالسه 1047 و به شماره شناسنامه 3251 صادره ازخمینی 
شهر به شــماره ملی 1141269635 نســبت به  27 حبه از 72  حبه یکباب خانه 
به مساحت 287/44 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5492 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 476 دفتر 625 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

40- رای شــماره 2467 مورخ 95/02/29 آقای علی پریشانی فروشانی فرزند 
قنبرعلی به شماره کالسه 1048 و به شماره شناسنامه 17650 صادره ازخمینی 
شهر به شــماره ملی 1140176048 نســبت به  45 حبه از 72  حبه یکباب خانه 
به مساحت 287/44 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5492 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 472 دفتر 176 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

41- رای شــماره 7908 مورخ 94/11/28 آقای محســن مجیری اندانی فرزند 
براتعلی  به شماره کالسه  2727 و به شماره شناسنامه 3561 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141344629 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
44/60 متــر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 56 فرعــی از 73 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 30180 مورخ 
89/06/30 دفترخانــه 139 و ســند 24253 دفترخانــه 139  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

42- رای شــماره 5188 مورخ 95/04/30 خانم زهرا کمالی فرزند غالمعلی به 
شماره کالسه  0173 و به شماره شناســنامه 1459 صادره از خمینی شهر  به 
شماره ملی 1141114178 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 109 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 26 فرعی از 110 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 135639 

مورخ 91/12/26 دفترخانه 300 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

43- رای شماره 5187 مورخ 95/04/30 آقای حیدرعلی رحیمی اندانی فرزند 
احمدرضا به شــماره کالســه  4369 و به شماره شناســنامه 701 صادره از 
خمینی شهر  به شماره ملی 1141700239 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 109 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 26 فرعی 
از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
سند 111181 مورخ 81/10/04 دفترخانه 63 و سند 108624 مورخ 80/11/10 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

44- رای شماره 5208 مورخ 95/04/30 خانم بلقیس عموسلطانی فرزند علی به 
شماره کالسه 0517 و به شماره شناسنامه 44 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1142073769 نسبت به  17 و 7/1 حبه از 72 حبه یکباب خانه به مساحت 
146/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3652 فرعی از 72 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 40 

دفتر209 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

45- رای شــماره 5207 مورخ 95/04/30 آقای نوراهلل لطفی فروشانی فرزند 
 احمدرضا به شــماره کالســه 0809 و به شماره شناســنامه 281 صادره از

خمینی شهر به شماره ملی 1141637359 نســبت به  54 و 7/6 حبه از 72 حبه 
یکباب خانه به مساحت 146/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3652 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ثبت در صفحات 393 و37 دفتر 367 و209 مالحظــه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

46- رای شماره 2671 مورخ 95/02/31 آقای منصور نوری فروشانی فرزند 
 حیدرعلی  به شــماره کالســه 3722 و به شماره شناســنامه 182 صادره از

اهواز به شماره ملی 1755151160 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه نیمه ساز به مساحت 226/30 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 331 
فرعی از 117 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شــامل ثبت در صفحه 150 و153 دفتر547 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

47- رای شــماره 2670 مــورخ 95/02/31 خانــم مریــم آذربایجانی فرزند 
عبدالحســین به شماره کالســه 3720 و به شماره شناســنامه 4284 صادره 
تهران به شماره ملی 0053933338 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه نیمه ساز به مساحت 226/30 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 331 

 فرعی از 117 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر
 شامل ثبت در صفحه 150 و153 دفتر547 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
48- رای شماره 5195 مورخ 95/04/30 خانم طاهره حیدری فروشانی فرزند 
ابوالحسن  به شماره کالسه 0356 و به شماره شناسنامه 299 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141552841 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 225/17 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 535 و2124 
فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 78764 مورخ 72/11/03 دفترخانه 63 و سند 1544459 مورخ 83/09/16  

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

49- رای شــماره 5193 مورخ 95/04/30 خانم زهرا صرامی فروشانی فرزند 
رمضانعلی به شماره کالســه 0354 و به شماره شناســنامه 13275 صادره 
ازخمینی شــهر به شــماره ملی 1142347583 نســبت به 1/5 دانگ مشــاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 225/17 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 535 و2124 فرعی از 72 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 194094 مورخ 88/09/29 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

50 -رای شــماره 5194 مورخ 95/04/30 خانم شهال اعتمادی فرزند مرتضی 
 به شماره کالســه 0355 و به شــماره شناســنامه 1130132765 صادره از

خمینی شهر به شماره ملی 1130132765 نسبت به 1/5 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکبــاب خانه به مســاحت 225/17 متر مربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 
535 و2124 فرعی از 72 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
 خمینی شهر شامل ســند 197952 مورخ 89/03/27 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

51- رای شماره 3247 مورخ 95/03/16 آقای محمدعلی قاسمی اندانی فرزند 
حبیب اهلل به شماره کالسه 3176 و به شماره شناسنامه 422 صادره ازخمینی 
شهر به شــماره ملی 1141697459 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه 
 به مســاحت 174/91 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 91 و266 و80 
فرعی از 105 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شــامل ثبت در صفحه 5 دفتر 262 امالک وســند 117369 مــورخ 84/02/14 
دفترخانه 63 ثبت در صفحات 579 و392 دفتــر 439 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

52-رای شــماره 4362 مورخ 95/03/25 آقای مرادعلی پرنده خوزانی فرزند 
رمضان به شماره کالسه 3753 و به شماره شناسنامه 234 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141436094 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
31/50 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1044 فرعی از 99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 112 
 دفتر 11 وسند17936 مورخ 56/11/16 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

53- رای شــماره 5223 مورخ 95/04/31 خانم فاطمه گرجی ورنوسفادرانی 
فرزند رحیم  به شماره کالسه 6949 و به شــماره شناسنامه 4459 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142272631 نسبت به2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبــاب خانه به مســاحت 250/19 متر مربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 
226و484  فرعی از 122 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 59836 مورخ 86/04/14 دفترخانه 46 وثبت در صفحه 

222 دفتر511 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

54- رای شــماره 5222 مورخ 95/04/31 آقای مهدی شاهین ورنوسفادرانی 
فرزند ناصر به شماره کالسه 6950 و به شماره شناسنامه 24548 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140237098 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبــاب خانه به مســاحت 250/19 متر مربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 
226و484  فرعی از 122 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل وکالتنامه 7621 مورخ 95/02/09 دفترخانه 388 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

55- رای شماره 5202 مورخ 95/04/30 آقای رجبعلی مهدیان فروشانی فرزند 
کرمعلی به شماره کالسه 0929 و به شماره شناسنامه 275 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141485478 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
243/28 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2و3و1617 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 31472 مورخ 

79/04/04 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

56 -رای شــماره 6974 مورخ 95/05/27 خانم زهرا مجیری جوآبادی فرزند 
رضا به شماره کالسه 0375 و به شماره شناسنامه 488 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1142484580 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 244 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1306/1 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 176777 
مورخ 86/10/15 و197722 مورخ 84/03/18 و ســند 1130 مورخ 89/03/12 

دفترخانه 73 و 300 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

57- رای شماره 3708 مورخ 95/03/19 آقای مهدی محمدی فرزنداحمد رضا 
به شماره کالسه 0374 و به شماره شناســنامه 209 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1142226905 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 244 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1306/1 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 176777 
مورخ 86/10/15 و197722 مورخ 84/03/18 و ســند 1130 مورخ 89/03/12 

دفترخانه 73 و 300 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

58- رای شماره 5173 مورخ 95/04/30 خانم فائزه عسگری فرزند محمدعلی 
به شماره کالسه  1345 و به شماره شناسنامه 1130151360 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1130151360 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 176 متر مربع از پالک 857 و858 فرعــی 119 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 79782 مورخ 
76/08/28 و81355 مورخ 77/02/02 و 19082 مورخ 88/05/06 و 231860 و 

231861 مورخ 95/03/19 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

59- رای شــماره 5172 مورخ 95/04/30 آقای مصطفی عموســلطانی فرزند 
سیف اهلل به شماره کالسه  0517 و به شماره شناسنامه 531 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141354578 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 176 متر مربع از پالک 857 و858 فرعــی 119 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 79782 مورخ 
76/08/28 و81355 مورخ 77/02/02 و 19082 مورخ 88/05/06 و 231860 و 

231861 مورخ 95/03/19 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

60- رای شماره 5153 مورخ 95/04/30 آقای مجتبی عسگری فرزند عبدالصمد 
به شماره کالسه 1867 و به شماره شناسنامه 99 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1142222561 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
161/84 متر مربع از پــالک 437 فرعی 99 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 175250 مورخ 86/08/16 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

61- رای شــماره 5154 مــورخ 95/04/30 خانم طیبه حیــدری فرزند اکبر به 
شماره کالسه 0112 و به شماره شناسنامه 1130092070 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1130092070 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 161/84 متر مربع از پــالک 437 فرعــی 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 18970 مورخ 

87/06/23 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

62- رای شــماره 7224 مــورخ 94/11/19 آقای روح اهلل حاجیان فروشــانی 
فرزند نوراهلل به شماره کالسه  4365 و به شــماره شناسنامه 367 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141145741 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونی دو طبقه به مســاحت 87/86 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
528/1 فرعی از 107 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر به صورت مع الواسطه ازمالک رسمی حسنعلی بلوری مالحظه و محرز 

گردیده است.
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الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
63- رای شماره 5212 مورخ 95/04/30 آقای محمد آقابابایی ورنوسفادرانی 
فرزند ابراهیم به شماره کالسه  2926 و به شماره شناسنامه 3004 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141339056 نسبت به 1/5 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 166/88 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 454 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل ســند 115460 مورخ 83/05/14 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

64- رای شــماره 5211 مورخ 95/04/30 آقای علی آقابابایی ورنوسفادرانی 
فرزند ابراهیم به شماره کالسه  2927 و به شماره شناسنامه 9932 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142324109 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 166/88 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 454 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
 شامل ســند 115460 مورخ 83/05/14 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

65- رای شــماره 5213 مورخ 95/04/30 خانم مولود گرجی ورنوسفادرانی 
فرزند کریم به شــماره کالسه  0251 و به شماره شناســنامه 1130317307 
صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1130317307 نسبت به 1/5 دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 166/88 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 454 فرعی از 87 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 5456 مورخ 93/04/01 دفترخانه 388 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شماره 5235 مورخ 95/04/31 آقای مهدی زیرک باش فرزند حسین 
به شماره کالســه 0189 و به شــماره شناســنامه 1182 صادره از اصفهان 
به شــماره ملی 1282759361 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
162متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 823 فرعی از 99 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند صلح 135087 مورخ 

93/02/06 مادام الحیوه مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

67- رای شماره 5197 مورخ 95/04/30 آقای غالمرضا اصغری اندانی فرزند 
علی اصغر  به شماره کالسه  0319 و به شماره شناســنامه 1304 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141135345 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانــه به مســاحت 160/16 متر مربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 
512 فرعی از 111 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینی 
 شــهر شــامل ثبت در صفحه 405 دفتر 282 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

68- رای شماره 5196 مورخ 95/04/30 خانم سمیه کمالی اندانی فرزند محمود  
به شماره کالسه  0320 و به شماره شناســنامه 4300 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142271048 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 160/16 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 512 فرعی از 111 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 85 دفتر 299 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

69 به شماره شناسنامه 1061 صادره از الیگودرز به شماره ملی 4171890012 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/17 متر مربع مفروز و مجزی 
شــده از پالک 833 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 12 دفتر 192 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

70- رای شــماره 5217 مورخ 95/04/30 آقای مجتبی آقاکوچکی فروشــانی 
فرزند حسینعلی به شماره کالسه  0507 و به شماره شناسنامه 18067 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1140180215 نسبت به 4 دانگ مشاع ازششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 140/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 775 
فرعی از 106 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ثبت در صفحه 464 دفتر 528 و صفحه 470 دفتر 528 امالک مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

71- رای شماره 5218 مورخ 95/04/30 خانم فاطمه پریشانی فروشانی فرزند 
صفرعلی به شماره کالسه  0508 و به شماره شناسنامه 455 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141274485 نســبت به 2 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 140/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 775 فرعی 
از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل 
ثبت در صفحه 464 دفتر 528 و صفحه 470 دفتر 528 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

72- رای شــماره 5126 مورخ 95/04/30 خانم هاجر صفری فروشانی فرزند 
محمدرضا به شــماره کالســه  0404 و به شماره شناســنامه 3032 صادره 
 از خمینی شــهر به شــماره ملی 1141301059 نســبت به 2 دانگ مشــاع از

ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 164/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 286 و 1394 فرعی از 107 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 37124 مورخ 95/03/17 37122 مورخ 91/03/17 
دفترخانه 307 ثبت در صفحه 248 دفتر 447 امــالک مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

73- رای شــماره 5125 مــورخ 95/04/29 آقای حمیدرضــا مجیری فرزند 
حسنعلی به شماره کالسه  0946 و به شماره شناسنامه 749 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141700719 نســبت به 4 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 164/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 286 و 1394 
فرعی از 107 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 
شامل ســند 11934 مورخ 86/06/08  دفترخانه 139 ثبت در صفحه 248 دفتر 

447 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

74- رای شــماره 5147 مــورخ 95/04/30خانــم زهــرا شــفیعی زاده گان 
اصفهانی فرزند علی به شماره کالسه  1401 و به شــماره شناسنامه 63284 
صادره از اصفهان به شــماره ملی 1281730203 نســبت به ششدانگ یکباب 
 مغازه به مســاحت 75/14 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک  91 اصلی

 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 65951 
وکالتنامه 23564 مــورخ 95/03/29 دفترخانــه 312 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

75- رای شماره 5148 مورخ 95/04/30 خانم زهرا شفیعی زاده گان اصفهانی 
فرزند علی به شماره کالســه  1402 و به شماره شناســنامه 63284 صادره 
از اصفهان به شــماره ملی 1281720203 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه 
به مســاحت 80/97 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 91 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 65951 مورخ 
53/07/06  دفترخانه 1 و وکالتنامه 23564 مــورخ 95/03/29 دفترخانه 312 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

76- رای شــماره 5152 مــورخ 95/04/30 آقــای باســم خوشــا فرزنــد 
محمداسماعیل به شماره کالسه 1096 و به شماره شناسنامه 33245 صادره 
از عراق به شماره ملی 0059162880 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
انبار به مساحت 1559 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 971  فرعی از 
75 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 428 دفتر 410 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

77- رای شــماره 5151 مــورخ 95/04/30 آقــای هاشــم خوشــا فرزنــد 
محمداسماعیل به شماره کالسه 1095 و به شماره شناسنامه 33244 صادره 
از عراق به شماره ملی 0059162872 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
انبار به مساحت 1559 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 971  فرعی از 
75 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 461 دفتر 244 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

78- رای شــماره 5224 مورخ 95/04/31 خانم طاهره بیگــم میرلوحی فرزند 
سیدعلی به شماره کالسه 1323 و به شــماره شناسنامه 17 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142180913 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان در حال 
ساخت به مســاحت 37 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2079 و1132 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

ثبت در صفحــه 185 دفتر 258 و ثبت در صفحــه 557 و697 مالحظه و محرز 
گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
79- رای شماره 5123 مورخ 95/04/29 آقای رمضانعلی محمدی جوی آبادی 
فرزند نعمت اهلل به شــماره کالسه 1201 و به شــماره شناسنامه 993 صادره 
ازاصفهان به شــماره ملی 1284638227 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 160/35 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 329 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 135 

دفتر 573 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

80- رای شــماره 4124 مــورخ 94/09/14 صندوق قرض الحســنه علی ابن 
الحسین به شماره کالسه  0051 و به شــماره ملی 10260026949  نسبت به 
قســمتی از پالک 85/672 که با پالک 85/671 تواما تشــکیل یکباب ساختمان 
قرض الحســنه را میدهد به مســاحت 149/75 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 672 فرعی از 85 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 61437 مورخ 61/04/09 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

81- رای شــماره 4115 مــورخ 94/09/14 صندوق قرض الحســنه علی ابن 
الحسین به شماره کالسه  0051 و به شــماره ملی 10260026949  نسبت به 
قســمتی از پالک 85/671 که با پالک 85/672 تواما تشــکیل یکباب ساختمان 
قرض الحســنه را میدهد به مســاحت 149/75 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 671 فرعی از 85 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 61437 مورخ 61/04/09 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

82- رای شماره 4679 مورخ 95/04/06 آقای بهروز عادل دهنوی فرزند اکبر 
به شماره کالسه  1032 و به شــماره شناســنامه 501 صادره از اصفهان به 
 شماره ملی 1293125008 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 100 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شــهر به صورت مع الواســطه از مالک رسمی حسن 
 ابوطالبی سند 57305 مورخ 51/10/14 دفترخانه 29 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

83- رای شــماره 4680 مــورخ 95/04/06 آقای بهروز عــادل دهنوی فرزند 
اکبر به شماره کالسه  1032 و به شماره شناســنامه 501 صادره از اصفهان 
به شماره ملی 1293125008 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 26 
 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 100 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شــهر به صورت مع الواســطه از مالک رسمی حسن 
ابوطالبی سند 57305 مورخ 51/10/14 دفترخانه 29 مالحظه و محرز گردیده 

است.
آگهی  اصالحی

84- پیرو رای شــماره 4606 مورخ 94/09/27 مالکیت خانم فرزانه ســیامرد 
خوزانی و آقای رضا ســیامرد خوزانی پالک صحیح ملــک 428 فرعی از 84 

اصلی می باشد
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

85- رای شماره 2237 مورخ 94/12/27 آقای محمود خالوئی فرزند غالمرضا 
به شماره کالسه 1871 و به شماره شناسنامه 294 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141485664 نســبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 54/86 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1341/1 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21673 

مورخ 49/06/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

86- رای شماره 2238 مورخ 94/12/27 خانم جمیله پریشانی فروشانی فرزند 
محمد ابراهیم به شماره کالسه 0647 و به شــماره شناسنامه 199 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141522209 نسبت به 1 دانگ مشاع از  ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 54/86 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1341/1 
 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر

 شامل ســند 22907 مورخ 53/05/01 دفترخانه 38 مالحظه و محرز گردیده 
است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:
87-رای شماره 5158 مورخ 95/04/30 آقای سیف اهلل مجیری خوزانی فرزند 
احمد به شماره کالسه  4282 و به شماره شناسنامه 474 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141687992 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 44 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 188045 مورخ 87/12/27 
دفترخانه 73 وثبت در صفحه 30 دفتر89 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:
88- رای شــماره 5139 مورخ 95/04/30 آقای محمود کریمی فرزند هاشــم 
به شماره کالســه  4995 و به شماره شناســنامه 244 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141576643 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
143/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 200 فرعی از 115 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 129365 مورخ 

88/11/11 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شــماره 5142 مورخ 95/04/30 خانم رضوان رحیمی فرزند مهدی 
به شماره کالســه 3238 و به شــماره شناســنامه 15060 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142365336 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
147/50 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 56 فرعی از 105 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 44991 مورخ 

92/09/10 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شــماره 1830 مورخ 94/12/24 آقای احمدرضــا بهمن پور فرزند 
مرادعلی به شماره کالسه 0021 و به شماره شناسنامه 135 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141555832 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
33/68 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 485 فرعی از 120 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل شامل سند رسمی 

157919 مورخ 84/03/25 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

91- رای شماره 5131 مورخ 95/04/30 آقای اکبر ماهانی فرزند رضا به شماره 
کالسه 1172 و به شــماره شناســنامه 415 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1285707915 نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 1523/50 مترمربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 971 فرعی از 75 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل شامل ثبت در صفحه 461 و183 دفاتر 244 

و515 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

92- رای شــماره 5216 مورخ 95/04/30 آقای احمد حیدری جوآبادی فرزند 
اسماعیل به شماره کالسه  1263 و به شماره شناسنامه 32 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142208796 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 307 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1329 فرعی از 
99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت 
در صفحه 198و201و204و210و207و146 دفاتر521 و578 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

93- رای شماره 5215 مورخ 95/04/30 خانم مرضیه جوانمرد جوآبادی فرزند 
علی به شماره کالسه  1262 و به شماره شناسنامه 2317 صادره از اصفهان 
به شماره ملی 1289529825 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 307 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1329 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 

143 دفتر 521 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

94- رای شماره 5219 مورخ 95/04/30 خانم محبوبه امیری فرزند محمدباقر 
به شماره کالسه  0248 و به شماره شناسنامه 249 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141071193 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 191 فرعی از 116 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 104058 مورخ 95/02/09 

دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

95- رای شماره 4433 مورخ 95/03/29 آقای ولی اهلل صالحی فرزند قربانعلی 
به شماره کالسه  1842 و به شماره شناسنامه 173 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141648571 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 

254/50 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 504 فرعی از 84 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 115592 مورخ 

78/08/20 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

96- رای شماره 2492 مورخ 95/02/29 آقای حسن پرنده خوزانی فرزند یداهلل 
به شماره کالسه 3570 و به شماره شناسنامه 8668 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140339869 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/00 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 12111 مورخ 91/06/08 

دفترخانه 59 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

97- رای شــماره 5226 مورخ 95/04/31 خانم فاطمه رضایی آدریانی فرزند 
غالمرضا به شماره کالســه  0504 و به شماره شناســنامه 2714 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140680110 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب سالن)کارگاه( به مســاحت 1286/28 متر مربع مفروز و مجزی شده از 
پالک 603/1 فرعــی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 45119 مورخ 82/12/26 دفترخانه 46 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

98- رای شماره 5225 مورخ 95/04/31 آقای حسن شرفا فرزند عبدالصاحب 
به شــماره کالســه  0505 و به شــماره شناســنامه 23871 صادره از عراق 
به شــماره ملی 4722410143 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب 
سالن)کارگاه( به مســاحت 1286/28 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
603/1 فرعی از 107 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شــهر شــامل ســند 5503 مورخ 85/02/25 دفترخانه 172 مالحظه و محرز 

گردیده است.
 الف( آگهی اصالحی: 

99- رای شــماره 5181 مورخ 95/04/30 خانم زینت رضایی آدریانی فرزند 
غالمحسین به شــماره کالســه  4416 و به شماره شناســنامه 27 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142072096 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه دو 
طبقه به مساحت 301/75 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 254 فرعی از 
106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 
229195 مورخ 94/06/02 دفترخانه 73 و سند 69130 مورخ 64/05/20 دفتر 

خانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آگهی اصالحی: 

100- رای شــماره 6576 مورخ 94/11/05 خانم اکرم ذبیحی فروشانی فرزند 
غالمرضا به شماره کالســه  2358 و به شماره شناســنامه 9656 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1142321339 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه دو طبقه به مساحت 192/90 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
91 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل ثبت در صفحه 582 دفتر 612 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

101- رای شــماره 7060 مورخ 94/11/16 آقای غالمرضا ذبیحی فروشانی 
فرزند حسن به شماره کالسه  2359 و به شــماره شناسنامه 10163 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1140477633 نســبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 193/42 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 91 فرعی از 106 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2166 
مورخ 51/01/09 دفترخانه 388 ثبت در صفحه 582 دفتر 612 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است.
رای اصالحی

102- پیرو رای 9234 مورخ 94/06/26 مالکیت خانم عظیمه سادات میر شفیعی 
خوزانی به شماره کالســه 6381 پالک صحیح 113/292 می باشد که اشتباهًا 

113/92 اعالم شده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

103-رای شماره 5221  مورخ 31 /95/04 آقای محمدرسول نجف پورخویگانی 
فرزند امیدعلی به شماره کالسه 0068 و به شــماره شناسنامه 1407 صادره 
از اصفهان به شــماره ملی 1293140465 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 127/20 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 2500 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 35542 
مورخ 94/09/16 دفترخانه 307 ثبت در صفحــه 332 دفتر3 امالک مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

104- رای شماره 5245 مورخ 31 /95/04 خانم مرضیه گلی فروشانی فرزند 
نوراهلل به شماره کالسه 0651 و به شماره شناسنامه 4950 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141718634 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 178/02 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 38 فرعی از 80 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 75969 

مورخ 75/07/29 دفترخانه 10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

105- رای شــماره 5244 مورخ 31 /95/04 آقای رمضانعلی پریشانی فرزند 
علی به شماره کالسه 0652 و به شماره شناسنامه 271 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141675145 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 178/02 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 38 فرعی از 80 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 75969 مورخ 

75/07/29 دفترخانه 10  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

106- رای شــماره 5150 مــورخ 95/04/30 آقای محمدرضــا حاجی باقری 
فروشانی فرزند صفر به شــماره کالسه 1387 و به شــماره شناسنامه 414 
صادره از خمینی شهر به شــماره ملی 1141697378 نسبت به 4 دانگ مشاع 
ازششدانگ یکباب خانه به مســاحت 107/27 متر مربع مفروز و مجزی شده 
پالک 280 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ســند 124852 مورخ 87/03/20 دفترخانه 63  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

107- رای شماره 5149 مورخ 95/04/30 خانم اکرم صرامی فروشانی فرزند 
نوراهلل به شماره کالسه 1386 و به شماره شناسنامه 8144 صادره از تهران به 
شماره ملی 0081441282 نســبت به 2 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 107/27 متر مربع مفروز و مجزی شده پالک 280 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 124852 

مورخ 87/03/20 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

108- رای شماره 2623 مورخ 95/02/30 خانم نصرت قصری خوزانی فرزند 
رجب علی به شماره کالسه 1268 و به شماره شناسنامه 365  صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141389037 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 177/88 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 281فرعی از 
110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در 

صفحه 313 و310 دفتر 83 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

109- رای شماره 2624 مورخ 95/02/30 آقای حسینعلی رضوانی فرزند یداهلل 
به شماره کالسه 1269 و به شماره شناســنامه 8661  صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140339796 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 177/88 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 281فرعی از 110 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 313 و310 دفتر 83 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

110- رای شــماره 5227 مورخ 95/04/31 خانم الهه گرجی ورنوســفادرانی 
فرزند غالمعلی به شماره کالسه 0102 و به شماره شناسنامه 3009 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141232782 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 142/97 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2364 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 57312 مورخ 85/10/24 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

111- رای شماره 5228 مورخ 95/04/31 آقای غالمعلی گرجی ورنوسفادرانی 
فرزند محمدابراهیم به شماره کالسه 0103 و به شماره شناسنامه 14  صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140958054 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 142/97 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2364 
فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند 123607 مورخ 86/10/05 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول : 95/06/18
تاریخ چاپ نوبت دوم : 95/07/01

م الف: 1260 نبی اله یزدانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
6 شــماره آگهــی: 139503902137000004 شــماره پرونــده:  /566
9204002137000044 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ دانگ 
 یک باب منزل مســکونی به پالک ثبتــی 311 فرعی از 110 اصلی با مســاحت 
عرصه 322/12 متر مربع ذیل شماره 24125 صفحه 236 دفتر 153 امالک ثبت 
و صادر و بال الواسطه به آقای محمدرضا خردمند منتقل شده است، طبق سند 
رهنی شماره 1340-90/03/25 دفترخانه 295 میمه در قبال مبلغ 352/697/874 
ریال در رهن بانک مســکن شــعبه میمه قــرار گرفته و طبق نظر کارشــناس 
 رســمی به مبلغ 220/000/000 ریال ارزیابی شــده و پالک فــوق دارای 139 
متر مربع اعیانی در یک طبقه که سیستم سازه ای ملک به صورت نیمه اسکلت از 
 دیوار باربر و قوطی فلزی به عنوان ستون و سقف طاق ضربی )تیرآهن و آجر( 
می باشــد. مجموعه فــوق دارای هــال و پذیرایی، آشــپزخانه، اتــاق خواب، 
سرویس بهداشــتی، حمام و حیاط بوده و بدنه اتاقها دارای سفید کاری با گچ 
 بدون رنگ آمیزی بوده و هال و پذیرایی تا ارتفاع 1/20 متر با ســنگ پوشیده

 شــده اســت. کــف پوشــش ســیمانی و درب و پنجــره هــای خارجــی 
آلومینیومــی و دربهــای داخلــی چوبــی اســت. آشــپزخانه دارای کابینت 
فلزی و کــف موزاییــک، بدنه تــا ارتفــاع 2 متــر با کاشــی و مابقــی گچ و 
رنــگ پوشــش شــده اســت. مجموعــه دارای دربهــای ورودی آهنــی 
 در ســمت خیابان و فاقــد نما و حیــاط موجود خاکــی و بدون کف ســازی

 می باشد. حدود پالک مزبور بدین شرح: شمااًل به طول 12/70 متر دیواریست 
به اراضی مشاعی، شــرقًا اول به طول 17/50 متر و دوم شمالی به طول 1/60 
متر و ســوم به طول 2/10 متر و چهارم جنوبی به طــول 1/60 متر و پنجم به 
 طول 5/60 متــر به اراضی مشــاعی. جنوبًا به طول 12/70 متــر به پالک 231 
 فرعی و غربًا به طول 25 متر به حریم خیابان محدود است. پالک فوق از ساعت
  9 الــی 12 روز شــنبه مــورخ 1395/07/24 در واحــد اجــرای اداره ثبــت

 میمه واقع در خیابان طالقانی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
220/000/000 ریال شروع و 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 هــای مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیــره تا تاریخ مزایــده اعم از

 اینک رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و 
 نیز در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه هــای فوق از محل 
 مازاد به برنده مزایده مسترد خوهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول

 می گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ چاپ:95/7/1

 م الــف:19246 مســئول واحــد اجــرای اســناد رســمی میمــه)456 کلمه، 
5 کادر(

مزایده 
6/568 شــماره درخواســت: 9510463728300014 شــماره پرونــده: 
9409983727100985 شــماره بایگانی شعبه: 950005 شــعبه اول اجرای 
احکام مدنی دادگستری شهرستان نایین در نظر دارد اموال توقیفی مشروحه 
ذیل متعلق به محکوم علیه شرکت کاشی ساالر نایین را در پرونده 950005 ح 
اجرایی جهت وصول مطالبات محکوم له قدمعلی عاشقی حسین آباد را از طریق 
مزایده و با قیمت پایه کارشناســی تعیین شده به فروش برساند لذا متقاضیان 
خرید می توانند در روز دوشــنبه مورخه 1395/08/03 ســاعت 10 صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی نایین حاضر و در جلسه مزایده شرکت 
نمایند برنده مزایده کسی اســت که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید متقاضیان 
خرید بایســتی 10 درصد مبلغ کارشناسی را قبل از جلســه مزایده به حساب 
سپرده دادگستری واریز و با در دست داشــتن فیش مذکور در جلسه شرکت 
نمایند برنده مزایده نیز بایستی مابقی وجه پیشنهادی را قبل از یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید حضور متقاضیان خرید در 
جلســه الزامی بوده و طالبین می توانند پنج روز قبل ازمزایده ازاموال توفیقی 
واقع در نایین- شهرک صنعتی شرکت کاشی ساالر نایین و با هماهنگی آقای 
حسین علی نقی امین اموال بازدید نمایند) شــماره حساب سپرده دادگستری 
2171290283004 نزد بانک ملی( ضمنًا متقاضیان خرید می توانند با شماره 
تلفن 3146265040-31466262 داخلی 25 یا 24 جهت هماهنگی تماس حاصل 
فرمایید. مشخصات اموال توقیفی: 1- تعداد 25 عدد ناودانی سوله با قیمت پایه 
کارشناســی هر کیلو 15/000 ریال 2- تعداد 8 عدد سه پری فلزی با قیمت پایه 
کارشناســی هر کیلو 15/000 ریال 3- تعداد 33 عدد قوطی 9 *9 با قیمت پایه 
کارشناسی هر کیلو 15/000 ریال 4- تعداد 10 عدد پایه سوله به ارتفاع 9 متر با 
قیمت پایه کارشناسی هر کیلو 17/000 ریال 5- یک عدد تانکر آب 4000 لیتری 
با قیمت پایه کارشناسی 7/000/000 ریال 6- یک عدد تانکر آب 12000 لیتری 
با قیمت پایه کارشناســی 17/000/000 ریال 7- سه عدد کمپرسی آجر سفال 
 با قیمت پایه کارشناســی هر عدد آجر 750 ریال به تعــداد نامعلوم که پس از 
 فــروش و بارگیری تعداد دقیق آن مشــخص و محاســبه و بهــاء آن وصول 
می گردد.  م الف:198 اجرای احکام شعبه اول مدنی دادگاه عمومی نایین)349 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغیــه: 9510100352903492 شــماره پرونــده:  /573
9509980358000172 شماره بایگانی شعبه: 950682  شاکی آقای علیرضا 
عبدالهی ارجنکی فرزند خدا کرم  شکایتی علیه متهم خانم لیال کالته دولتی فرزند 
علیرضا با موضوع کالهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 103 
جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 337  ارجاع و به کالسه 
9509980358000172 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/08/04 و 
ساعت 10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهمه لیال کالته 
دولتی و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهمه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
 و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 

گردد. 
م الف:19267 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 103 جزایی سابق( 

)170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6 شــماره ابالغیــه: 9510100352204246 شــماره پرونــده:  /574
9509980352200601 شــماره بایگانی شــعبه: 950616  خواهان/ شــاکی 
براتعلی صدیقی مورنانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم رضا رویدشتی 
به خواســته مطالبه وجه بابت... و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و اعســار از 
پرداخت هزینه دادرســی و مطالبه خسارت دادرســی و تامین خواسته تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
354  ارجاع و به کالسه 9509980352200601 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/08/05 و ساعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:19282 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)188 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/576 شــماره ابالغنامــه: 9510106839203163 شــماره پرونــده: 
9509986839200439 شماره بایگانی شعبه: 950508 خواهان ها: 1- رسول 
کدخدائی الیادرانی 2- رویا کدخدائی الیادرانی 3- ریحانه کدخدائی الیادرانی 
4- زهرا شــعبانی نژاد اصفهانی دادخواســتی به طرفیت 1- شهال وکیل زاده 
2- علیرضا وکیل زاده 3- محمدرضا وکیل زاده 4- رضا کدخدایی به خواسته 
تجویز انتقــال منافع به غیر تقدیــم دادگاه عمومی حقوقــی اصفهان نموده که 
به شــعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کالســه 950508 ثبت و وقت 
رســیدگی مورخ 1395/8/08 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بــودن خواندگان ردیف های اول تا ســوم و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و درخواست 
خواهان و دستور دادگاه، مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خواندگان مجهول المکان جهت اطالع از مفاد پرونده به شــعبه 16 
دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان- خیابان نیکبخت- دادگستری اصفهان 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را 

دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود.  
م الف:19310 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)183 کلمه، 

2 کادر(
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دفاع مقدس

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

 1 آرد  الزم:  مــواد 
پیمانه،پودر کاکائو نصف 
پیمانه، شــکر 1پیمانه، 
کره 100 گرم،تخم مرغ 
یــک چهــارم قاشــق 
چای خوری،نمــک بــه 

مقدار کافی
طرز تهیه: فــر را روی 
۲00 درجــه تنظیــم و 
روشــن کنید تــا گرم 
شود. برای تهیه شیرینی 

کاکائویی، کره را که به دمای اتاق رسیده با شکر با همزن بزنید تا کرم لطیفی به دست 
آید.

ســپس تخم مرغ را اضافه کنید و با همزن بزنید و وانیل را بیفزایید . آرد الک شــده را 
با نمک الک کنید و کم کم اضافه کنید و با یک لیســک مخلوط کنید سپس با دست 
ورز دهید )دقت کنید خیلی طوالنی نباید خمیرهای پایــه کره را ورز داد چون روغن 

می اندازند (تا خمیر شما آماده شود .
خمیر را به مدت ۲0 دقیقه در یخچال بگذارید. ســپس با وردنه به ضخامت 1 سانت 

خمیر را باز کنید و با قالب دلخواه قالب بزنید و در سینی فر قرار دهید .
10 دقیقه مدت زمان پخت اســت، پس از پخت وقتی کامال سرد شد شیرینی ها را از 

قالب خارج کنید .

» زنان در شاهنامه« نخستین بار به عنوان رساله دکترای دکتر 
جالل خالقی مطلق در دانشــگاه کلن در ســال 1971 به زبان 
آلمانی انتشــار یافت، ســپس این کتاب به کوشش »بریجیت 
نویسنچ واندر« و ویراســتاری دکتر ناهید پیرنظر به انگلیسی 
برگردانده شد و انتشارات مزدا در ســال ۲01۲ آن را به چاپ 

رساند.
نویســنده در پیش گفتار کتاب می کوشــد نقــش زنان را در 
اسطوره شناسی آسمانی ایران روشن سازد و مشخص نماید که 
تا کجا این امر در شــاهنامه نمایان است. پیش گفتار با داستان 
آفرینش مرد و زنی که نویســنده آن را با داستان نخستین زن 
در شــاهنامه ارتباط می دهد پایان می گیرد. فصل نخســت 
به گونه ای فشرده، مهم ترین زنان شــاهنامه را برمی شمارد و 

آنها را با دیگر زنان در منابع باســتانی و قرون وســطایی مورد 
مقایســه و ســنجش قرار می دهد و ویژگی های هر کدام را بر 
می شمارد و با بررسی شــخصیت های فراوان زن در شاهنامه،  
آنها را از نظر اسطوره ای به بررسی می کشد، ولی برجسته ترین 
آنها را مورد مطالعه تاریخی قرار مــی دهد و همه را به دو گروه 

زنان اشرافی و غیر اشرافی رده بندی می کند.
فصل دوم، به بررســی جایــگاه زنان در شــاهنامه اختصاص 
 دارد و از منابع و مآخذ باســتانی و قرون وسطایی بیشتر سود 
برده است. دکتر خالقی، مقام و نقش هرکدام از شخصیت های 
زن را در دوره های گوناگــون آنها مورد توجه و بررســی قرار 
 می دهد و از منابع سرشــار ادبی برای تکمیل آگاهی های خود

بهره می جوید.

توصیه های غذایی برای کاهش وزن )5(شیرینی ریز کاکائویی

زنان در شاهنامه

 جنگ با همه خشــونتش مثل هــر موقعیت 
دیگری بــرای خــودش طنز داشــت.گاهی 
 ناخواســته و بــه طــور اتفاقــی جریانی رخ

می داد،گاهــی نیز افرادی بــرای دادن روحیه 
نشــاط به رزمندگان بــه خلق اتفاقــات طنز 

می پرداختند. 
به قولی اصال مگر می شــود چند نفــر دور هم 
جمع شــوند و بســاط شــوخی و خنده به راه 

نیفتد؟ 
خاطراتی که خواهید خواند در متن جنگ اتفاق 

افتاده  و خواندنش خالی از لطف نیست.
ترسیدم روز بخورم ، ریا بشه!

توي بچه هــا خواب مــن خیلي ســبک بود. 
اگــر کســي تــکان مي خــورد، مي فهمیدم. 
 تقریبا دو ســه ســاعت از نیمه شــب گذشته 

بود. 
خروپــف بچه هایي که خســته بودنــد، بلند 
شــده بودکه صدایــي توجهم را جلــب کرد. 
اول خیال کــردم دوبــاره موش رفته ســراغ 
ظرف ها، اما خــوب که دقت کــردم، دیدم نه، 
 مثــل اینکه صــداي چیز خوردن یــک جانور 

دو پاست.
بــود. خــوب  بچه هــاي دســته  از  یکــي 
مي شناختمش، مشــغول جنگ هسته اي بود! 
آلبالو بود یا گیالس، نمي دانم. آهســته طوري 
که فقط خودش بفهمد، گفتم: »اخوي، اخوي! 
مگه خدا روز را از دستت گرفته که نصف شب با 
نفست مبارزه مي کني؟« او هم بي معطلي پاسخ 

داد: »ترسیدم روز بخورم ریا بشه!!!«
کي بود گفت یا حسین )ع(؟

مسجد تیپ در فاو ســخنراني برگزار مي کرد. 
بعد از مراســم، یکي از بســیجیان بلند شد و 
 ظرف آب را برداشت و افتاد وسط جمعیت براي 

سقایي! 
 مي گفــت: »هرکــه تشــنه اســت، بگویــد 
یاحســین )ع(«  عجیــب بــود، در آن گرما و 
ازدحام نیرو کــه جاي ســوزن انداختن نبود، 
 حتي یک نفر آب نخواســت. مگر مي شد تشنه 
نباشــند!  غیرممکن بود. من از همه جا بي خبر 
بلند شدم، گفتم: »یاحســین )ع(«، بعد همان 
بســیجي برگشت پشت ســرش و گفت: »کي 
بود گفت یا حسین )ع(؟«دستم را بلند کردم و 
گفتم: »من بودم اخوي«.گفت: »بلند شو، بلند 
شــو بیا. این لیوان و این هم پارچ، امام حسین 

)ع( شاگرد تنبل نمي خواهد!«
 

ترسیدم روز بخورم، ریا بشه! 

لبخندک

هر کس وارد سینما می شد یک پالستیک خوراکی 
دستش بود. پالســتیکش را هم طوری پر کرده بود 
که  انگار قرار بود فیلم چند ســال طول بکشــد، آن هم نه چند سال 
معمولی، چند سال در دوره یخبندان زمین که ماموت ها از گرسنگی 
مردند. البته ما هم خوراکی داشــتیم اما خوراکی های ما با آنها فرق 
می کرد و آه از خوراکی های آنها. پالستیک ما پر بود از خوراکی های 
سالم و بهداشتی: سیب، ســاندویچ کوکوی سیب زمینی، خیار بدون 
نمک و تنهــا جنس غیراســتانداردی که توی آن پیدا می شــد یک 
بسته بیسکویت ترد بود. ناظم ما ولی ســختگیر بود و نمی گذاشت از 
این چیزها با خودمان به ســینما ببریم یا بخوریــم. حتی یک بار یک 
دانه پفک بی زبان مینو را گرفت جلوی بخاری و خیلی عالمانه گفت: 
ببینید سیاه می شــود چون پفک را از مواد نفتی ســاخته اند. بعدها 
که بزرگ شــدیم و فهمیدیم مینو چیه یا کیه هر دفعه یاد این حرف 
می افتادیم توی دلمان می گفتیم: صد در صد آن هم البد از نفت برنت 
دریای شمال! بگذریم و  اما پالستیک آنها پر از تخمه بود؛ نه یک جور 
تخمه، بلکه سه جور مختلف؛ ژاپنی، از این کدو ریزها و آفتاب گردان. 
اما ما دلمان تخمه نمی خواست از آن ساندویچ هایی می خواست که 
توی کاغذ مــی پیچیدند. همان هایی که آب گوجــه اش پس می داد 
به کاغذ و اولیــن گاز را که می زدی بوی کالباس و خیار شــور، پیاز و 
جعفری ، یا ادویه بندری اش همه جا را بر می داشت. آن روزها باالخره 
دست ما به آن ســاندویچ ها نرســید ولی در عوض پایمان به پوست 
تخمه هایی که عین سونامی کف ســالن را برداشته بود رسید و حتی 
لنگه کفشمان هم قاطی تخمه هایی که ملت برای خوردن و تف کردن 

پوستشان مسابقه گذاشته بودند، گم شد!

نوستالژیکاتور
ساندویچ

کابینت را از پرکالری ها خالی کنید
اگر در کابینت ها چیپس یا در فریزر بســتنی دارید و در حال کاهش وزن هستید، 
نباید فراموش کنید که داشــتن این خوراکی های پرکالری، رژیم گرفتن را برایتان 
ســخت خواهدکرد، بنابراین کابینت هــا را از غذاهای چاق کننــده خالی کنید، 
 به ایــن ترتیب مطمئــن از خانه خارج می شــوید و راحت تر پیــاده روی خواهید

کرد.
 به اندازه کافی بخوابید

هنگامی که خــود را از خواب کافی محروم کنید، بدنتــان هورمون تحریک کننده 
اشــتها )گرلین( را بیشتر ترشــح می کند و ترشــح هورمون لپتین )هورمونی که 

احساس سیری را در شما ایجاد می کند( کم می شود. 
به اندازه خوابیدن، شــما را ســیر نگه می دارد و مانع از خوردن یــک میان وعده 

غیرضروری خواهدشد.
 بشقابتان را کوچک تر کنید

ســفارش دادن غذا به اندازه بچه ها روش معقولی برای کم کــردن میزان کالری 
دریافتی است، به این ترتیب بشقاب های غذای کوچک تری را سفارش می دهید و 

این کار باعث می شود غذای کمتری بخورید.
 از دوستان و خانواده تان کمک بگیرید

حمایت دیگران برای دســتیابی به اهداف، در کاهش وزن به شــما کمک خواهد 
کرد بنابراین به اعضای خانواده یا دوســتانتان در مورد اقدام هایی که می خواهید 
 انجام دهید، بگویید. ممکن اســت آنها هم به شــما بپیوندند، غذا خوردنشــان را 

اصالح کنند و به تناسب اندام برسند.

کشکول جدول )شماره 1964(

اولین پیتزا
در فضا پخته شد!

خالقانه ترین
معماری های جهان 

سال گذشته، ناســا خبر برنامه ساخت غذا توســط چاپگرهای 
سه بعدی را در فضا اعالم کرد و هم اکنون اولین نمونه این غذا در 

فضا پخته شد.
این طرح، زاییده فکر نیروی انســانی متفکــر مهندس مکانیک 

آنجان کانتراکتور با هدف طراحی غذاهای خوردنی فضایی است.
ناســا حدود 1۲5 هزار دالر برای سیســتم ها و مــواد تحقیقاتی 
شرکت هزینه کرده است تا شــرکت مذکور، چاپگر پیشرفته غذا 
تولید کند.تهیه پیتزای فضایی با ســس گوجــه فرنگی و پنیر به 
70 دقیقه زمان نیاز دارد. شاید نتایج پخت مانند غذای تهیه شده 
در آشپزخانه های زمینی نباشــد، اما بدین طریق، غذاهای ساده 
جایگزین غذاهای کنسروی، خشک شده و یخ زده در فضا خواهد 

شد و در آینده ای نزدیک مدت زمان پخت کاهش خواهد یافت.

معماران خالق در سراســر  دنیا کلیســاها، هتل ها و موزه هایی را 
طراحی کرده اند که بسیار شــبیه به حیوانات هستند. دوستداران 
حیوانات مــی توانند در برخــی مناطق جهان مثــل ایالت متحده 
آمریکا، هند و آلمان عمارت هایی را مشاهده کنند که به گربه، سگ، 
فیل و پرنده شبیه هســتند. یکی از قدیمی ترین این ساختمان ها 
که به شــکل حیوان ســاخته شــده، یک فیل به طول 65 فوت در 
نیوجرسی است که در سال 1881 به عنوان یک اثر تاریخی ساخته 
شد. دیگر ساختمان هایی که دارای معماری شبیه حیوانات هستند 
عبارتند از هتل اسب تروجان در بلژیک، گوسفند غول پیکر نیوزیلند 
)که در گذشــته یک فروشگاه پشم و صنایع دســتی بود(، مجتمع 
توریستی کواالی بزرگ در استرالیا، اردک بزرگ )که یک فروشگاه 

اردک در نیویورک است( و مدرسه گربه ای در آلمان.
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پسر روسی در حال تماشــای ماکت کوســه در محل آکواریوم 
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امام هادی )علیه السالم(: 
آزردن و نافرمانی پدر و مادر، نداری می آورد و به خواری 
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