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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
به گزارش خبرنگار زاینده رود، بهرام ســبحانی در 
نشســت خبری که به مناســبت ارائه گزارشی در 
خصوص دســتاوردهای فوالد مبارکه برگزار شــد 
با اشــاره به ورود فوالد مبارکه به بازارهای جهانی 
 از سال گذشــته تاکنون اظهار داشــت: باید توجه

 داشته باشیم که در سال گذشــته قیمت فوالد در 
سطح جهانی افت کرد و از این رو ما نیز برای حضور 
در عرصه رقابت مجبور به کاهش قیمت شدیم. وی 
اضافه کرد: ایــن در حالی بود که در داخل کشــور 

قیمت تمام شده فوالد تغییری نداشته و ...

مدیرعامل فوالد مبارکه:

چنانچه مشکل زاینده رود با پول
حل می شود راهکار ارائه می دهیم

اجازه تخریب ریسباف را به 
سودجویان نمی دهیم

بازداشت معاون اداره کل 
ارشاد اصفهان مسجل شد

فرمانداری قم با واگذاری زمین
به امام جمعه اصفهان مخالفت کرد افتتاح ورزشگاه

یا  تغییراستاندار؟

جهانگیری به اصفهان می آید؛

خبرگزاری مهر در گزارشی مدعی شد: فرمانداری قم مصوبه 
شورای اسالمی شهر در زمینه واگذاری قطعه زمینی در بلوار 
پیامبر اعظم)ص( بــه امام جمعه اصفهان را رد کرد.مســئله 

واگذاری یکــی از پالک های بلوار پیامبر اعظــم)ص( به امام 
جمعه اصفهان برای احداث حوزه علمیه در ۱۰ درصد عرصه 

و احداث بوستان در ۹۰ درصد عرصه موضوعی بود که ...

نایب رییس شورای اسالمی شهر قم با اشاره به بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری گفت: شهرداری امالکی را  که در اختیار دارد 
با حفظ مالکیت می تواند در اختیار اشخاص قرار دهد و با استناد به این قانون کار شهرداری بدون نقص حقوقی بوده اما با 

وجود اینکه توضیحات داده شد اما این الیحه رد شد.

مسئله واگذاری یکی از پالک های بلوار پیامبر اعظم)ص( به امام جمعه اصفهان برای احداث حوزه علمیه در ۱۰ درصد 
عرصه و احداث بوستان در ۹۰ درصد عرصه موضوعی بود که شورای شهر قم در جلسه ماه گذشته تصویب کرد.
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با  وجود قانونی بودن تصمیم شورای شهر قم؛
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رییس دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان خبر داد:

 سفر متخصصین مرمت ایتالیا 
به اصفهان در اواخر آذرماه

6

کارشناس دفتر تخصصی بازی سازمان فرهنگی تفریحی اصفهان:

جای مغفول بازی ها در کنار کتاب
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بی میلی خریداران به داد و ستد
 در بازارهای مالی اصفهان
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به بهانه پایان مناظرات انتخاباتی ترامپ و کلینتون

زشت ترین مناظرات!
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مهدی مهدی پور:

  جایگاه ذوب آهن 
در لیگ برتربهبود می یابد

به گــزارش خبرنگار زاینــده رود، بهرام ســبحانی در 
نشست خبری که به مناسبت ارائه گزارشی در خصوص 
دســتاوردهای فوالد مبارکه برگزار شد با اشاره به ورود 
فوالد مبارکه به بازارهای جهانی از سال گذشته تاکنون 
اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که در سال گذشته 
قیمت فوالد در سطح جهانی افت کرد و از این رو ما نیز 
برای حضور در عرصه رقابت مجبــور به کاهش قیمت 

شدیم.
وی اضافه کرد: این در حالی بود که در داخل کشور قیمت 
تمام شده فوالد تغییری نداشته و به همین دلیل قیمت 
فوالد در کشور نسبت به آنچه در بازارهای جهانی عرضه 

شده کاهشی نداشته است.
صادرات  3/3 میلیون تن فوالد از مبارکه طی 

دو سال
مدیرعامــل فوالد مبارکه بــا بیان اینکه طی دو ســال 
گذشــته فوالد مبارکه 3/3 میلیون تــن فوالد به خارج 
از کشور صادر کرده اســت، ابراز داشت:  البته با توجه به 
کاهش قیمت فوالد در سطح جهانی، در حوزه صادرات 
محصوالت ما رشد ریالی نداشــته و از این رو به عنوان 

صنعت نمونه در این زمینه انتخاب نشدیم.
وی در ادامــه با بیان اینکــه به منظور توســعه صنایع 
فوالد اکتشاف معادن به ویژه در سیستان و بلوچستان، 
اردســتان و انارک انجام شده اســت افزود: همچنین 
اکتشاف معدن در استان های یزد و کرمان نیز ادامه دارد.

ســبحانی بــه بهبــود وضعیــت تولیــدات فــوالد 
کشــور در شــش ماه دوم امســال نســبت به شــش 
 مــاه اول اشــاره کــرد و بیــان داشــت: افزایــش 
ساخت و ساز در کشور این نوید را می دهد، ضمن اینکه 
به دلیل افزایش نرخ ســنگ آهن، کک و زغال سنگ در 
بازارهای جهانی قیمت فوالد نیز در حال افزایش اســت 
و به همین دلیل فوالدسازان پس از این همه سختی در 

شش ماهه دوم سال نفس می کشند.
از شــاخصه های  یکــی  را  فــوالد   وی مصــرف 
توسعه یافتگی  کشورهای دنیا عنوان کرد و گفت: سرانه 
کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم ویژه کشورهای توسعه نیافته، بین 
۱۰۰ تا 3۰۰ کیلوگرم ویژه کشورهای در حال توسعه و 
بیش از 3۰۰ کیلوگرم ویژه کشورهای توسعه یافته است 

و مصرف فوالد در کشور 237 کیلوگرم است.
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکــه با بیــان اینکه در 
اســتانداردهای تولیــد، محیط زیســت و ... بســیار 
ســختگیرانه عمل می کنیــم، اظهار کــرد: در فرآیند 
مواد اولیه، انباشــت و برداشــت دارای سیســتم های 
قدیمی هســتیم و اتفاقی که فوت دو نفــر از کارکنان 
 شــرکت را درپــی داشــت باعــث شــد در طراحی 

سیستم ها بازنگری و اصالحاتی داشته باشیم.
فوالد مبارکه بزرگ ترین تولید کننده آهن 

اسفنجی در جهان است
وی فــوالد مبارکــه را بزرگ ترین تولیــد کننده آهن 
اســفنجی در جهان معرفی کرد و ابرازداشــت: ارزش 
دارایی فوالد و زیــر مجموعه های آن معــادل 2۵ هزار 
میلیارد تومان اســت، همچنین این شرکت سهم یک 
درصدی در تولید ناخالص ملی و ســهم ۵ درصدی در 

بخش تولید ناخالص بخش صنعت دارد.
ســبحانی با بیان اینکه 84 درصد نیاز فــوالد مبارکه از 
داخل کشــور تامین می شــود، تصریح کرد: یک هزار 
کارخانه پایین دســت مانند خودروســازی ها، صنعت 
لوازم خانگی، پتروشــیمی، خطوط لوله و پروفیل و .... 
از محصوالت تولیدی شــرکت فوالد مبارکه اســتفاده 

می کنند. 
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ســه مجموعه 
فوالد ســبا، فوالد هرمــزگان و مجتمع فــوالد مبارکه 
زیر نظر فوالد مبارکــه فعالیت می کننــد، اضافه کرد: 

همچنین در ســفید دشــت نیز طرح اســتانی فوالد 
را در دســتور کار قــرار داده و امروز واحــد تولید آهن 
 اســفنجی آن آماده تولید اســت که هفته آینده افتتاح 
خواهد شد.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
اینکه ظرفیت کارخانه فوالد مبارکه ۵/4 میلیون تن بود 
و با راه اندازی طرحی در شهریور ماه ۱/8 میلیون تن به 
ظرفیت فوالد مبارکه اضافه شــد، تصریح کرد:  در حال 
حاضر ظرفیت فوالد مبارکه7/2 میلیون تن شــده است 
و با احتســاب فوالد هرمزگان و فوالد سبا ظرفیت گروه 

فوالد مبارکه ۹/۵ میلیون تن می شود.
با اجرای طرح توسعه ای فوالد سبا، ظرفیت 

فوالد مبارکه به10/3 میلیون تن می رسد
وی اضافه کرد: چنانچه تا پایان سال جاری، طرح توسعه 
فوالد سبا راه اندازی شــود ظرفیت تولید فوالد در فوالد 

مبارکه ۱۰ میلیون و 3۰۰ هزار تن خواهد شد.
ســبحانی در خصوص ســهامداران فــوالد مبارکه نیز 
ابرازداشت: 3۰ درصد سهام فوالد مبارکه متعلق به سهام 
عدالت، ۱7درصــد متعلق به ایمیــدرو،۱3/۶ درصد به 
سرمایه گذاری مهر اقتصاد، ۱4 درصد در اختیار شستا و 
2۱ درصد در اختیار سایر سهامداران فوالد مبارکه است.

 وی بــا اشــاره به برنامــه عملکــرد فــوالد مبارکه در 
هفت ماهه ســال جاری در بخش هــای مختلف تولید 
گفت: برنامه ســال فــوالد مبارکه تولیــد 7 میلیون و 
2۰۰ هــزار تن گندله ســنگ آهن بود که حدود ســه 
درصد از برنامه جلوتر هســتیم. طبــق برنامه در بخش 
 آهن اســفنجی باید 4 میلیون و ۶3۰ هــزار تن تولید 

می کردیم که ۹8 درصد برنامه محقق شد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه در بخش 
تختال برنامه شش ماهه فوالد مبارکه سه میلیون و ۶۰۰ 
هزار تن بوده است، اضافه کرد: این در حالی است که با 
تولید سه میلیون و ۶48 هزار تن یک درصد و در بخش 

کالف گرم سه درصد از برنامه جلوتر بودیم.
ایجاد 350 هزار نفر اشتغال در فوالد مبارکه

ســبحانی در ادامه با اشــاره به اینکه فوالد مبارکه در 
مجموع و به صورت مســتقیم و غیر مستقیم3۵۰ هزار 
نفر شغل را ایجاد کرده است، بیان داشت: در این زمینه 
۱3 هزار و ۱۵۰ نفر در مجتمــع فوالد مبارکه، ۹2۰ نفر 
در فوالد ســبا و ۱۶73 نفر در فوالد هرمزگان اشــتغال 
مســتقیم دارند. وی در ادامه با بیــان اینکه  فوالد خام 
تولید شــده در کشور  در سال گذشــته 2۹ میلیون تن 
بوده اســت، تصریح کرد: این در حالی است که در سال 
جاری برنامه تولید34/7 تن فوالد خام را در دستور کار 
داریم.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در ادامه برنامه 
۱4۰4 فوالد کشــور در تولید فوالد خام را ۵۵ میلیون 

تن اعالم کرد.
نیمی از فوالد کشور در فوالد مبارکه تولید 

می شود
وی با بیان اینکه نیمی از فوالد کشــور در فوالد مبارکه 
تولید می شود، ابراز داشت: ما توسعه عمودی برای ارتقای 
کیفیت، تنوع تولید و توسعه افقی برای افزایش ظرفیت 
را در دســتور کار قرار داده ایم و برای ارتقای کیفی نیز 
ایستگاه گاززدایی RH-LOP، ایستگاه سولفورزدایی، 
بریکت سازی شهید خرازی و واحد تولید آب دمین را به 

بهره برداری رسانده ایم.
سبحانی با اشــاره به اینکه در ســال گذشته ۶۵ درصد 
تولیدات فوالد مبارکه در داخل کشــور عرضه شد و 3۵ 
درصد نیز صادرات داشتیم، ابراز داشت: در سال جاری نیز 
با توجه به اینکه چرخ صنعت راه افتاده و تقاضا افزایش 
یافته است سهم بازار داخلی ۶8 درصد و فروش خارجی 

نیز به 32 درصد رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه فوالد مبارکــه از زمان راه اندازی تا 
امروز 72 میلیون تن فوالد در بازار داخل و ۱7 میلیون تن 

 فوالد در بازار خارج، محصول فروخته است اضافه کرد:
 ارزش کاالهای تولید شــده در ایــن واحد صنعتی 37 

میلیارد دالر برآورد شده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه در خصوص  پروژه های 
در حال احداث فوالد مبارکه  نیز ابراز داشت: در این راستا 
ماشین ریخته گری شماره پنج، توسعه زیر سقف سازی 
فوالدسازی، توسعه زیر سقف فوالد سبا، کوره های آهک 
کلسینه، کنسانتره آهن سنگان، گندله سازی سنگان، 
انباشت و برداشت و احیای مستقیم فوالد سفید دشت 

و نیروگاه مقیاس کوچک سبا را در دستورکار داریم.
وی در خصوص اجرای پروژه تامین آب فوالد مبارکه نیز 
گفت: برای کاهش وابستگی به آب زاینده رود بر اساس 
قراردادهایی که با شرکت آبفای استان منعقد شد باید در 
شهرستان های مبارکه و اطراف مبارکه شبکه جمع آوری 
فاضالب بهداشــتی و تصفیه آب احداث و پساب شهری 
را جمع آوری و به مبارکه پمپاژ کنیم که این پروژه 8۰ 

درصد  پیشرفت فیزیکی داشته است.
ســرمایه گذاری 48 میلیارد تومانی فوالد 

مبارکه در نقش جهان
سبحانی در ادامه در خصوص فعالیت های فوالد مبارکه 
در پروژه تخت جمشیدی ورزشگاه نقش جهان که بعد 
از 2۰ سال و به همت این صنعت به بهره برداری رسیده 
اســت، تصریح کرد:  فوالد مبارکه متعهد شد که مبلغ 
3۰ میلیارد تومان در ورزشــگاه نقش جهان ســرمایه 
گذاری کند و این رقم بجز کمــک ۱8 میلیارد تومانی 
فوالد مبارکه به این ورزشــگاه است. این پروژه در مدت 
دو سال آماده بهره برداری شــد و در حال حاضر یکی از 
مدرن ترین و زیباترین پروژه های ورزشــی کشور است.

سبحانی با بیان اینکه تمام سازه های فلزی ورزشگاه که 
آسیب دیده بودند بازسازی شدند، ادامه داد: اگر از زمین 
صفر ورزشگاه را می ســاختیم کمتر هزینه الزم داشت. 

هم اکنون ورزشگاه نقش جهان آماده استفاده است، اما 
همچنان نیازهایی دارد. حدود 4۵ هزار صندلی در طبقه 
اول ورزشگاه چیده شده است و در حال تکمیل صندلی 

های طبقه دوم هستیم.
ورزشگاه نقش جهان، هدیه فوالد مبارکه به 

مردم اصفهان و جامعه ورزشی کشور است
وی با بیــان اینکه این ورزشــگاه هدیه فــوالد مبارکه 
 به مــردم اصفهان و جامعه ورزشــی کشــور اســت،

 اضافه کرد: هزینه هایی که برای ساخت ورزشگاه نقش 
جهان توسط فوالد مبارکه صورت گرفت خارج از بودجه 
باشگاه سپاهان است و این باشــگاه بودجه سالیانه خود 
را دریافت می کند. مدیر عامــل فوالد مبارکه ادامه داد: 
آماده افتتاح ورزشگاه نقش جهان هستیم و احتماال شنبه 
هفته آینده با حضور معاون اول رییس جمهور، ورزشگاه 
افتتاح خواهد شد. برای نگهداری از ورزشگاه، برآوردی از 
هزینه ها نداریم زیرا باید آن را به پیمانکار تحویل دهیم. 
 مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه با 
ســرمایه گذاری هایی که در بخش کنتــرل آالیندگی 
کرده است جزو واحدهای پاک و استاندارد است و حدود 
۱8۰ هکتار فضای سبز در اطراف مجتمع داریم و تصفیه 
خانه های کارخانه، پســاب های صنعتی را تصفیه و به 
خط تولید بر می گردانند. ســبحانی ادامه داد: بر اساس 
اطالعات وزارت نیرو به صورت میانگین در کشــور ۹2 
درصد آب در بخش کشاورزی، شــش درصد در بخش 
خانگی و دو درصد در بخش صنعت مصرف می شود اما 
در اصفهان به دلیل صنعتی بودن این ارقام کمی متفاوت 
است، حدود 8۵ درصد در بخش کشاورزی، هشت درصد 
در بخش خانگی و هفت درصد در بخش صنعت مصرف 
می شود. وی در ادامه ابراز داشــت: ما حاضریم چنانچه 
مشکل زاینده رود با پول حل می شود راهکار ارائه داده و 

در این زمینه کمک کنیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

با اجرای طرح توسعه ای فوالد سبا، ظرفیت فوالد مبارکه به 10/3میلیون تن می رسد
چنانچه مشکل زاینده رود با پول حل می شود،  راهکار ارائه  می دهیم

اســحاق جهانگیری در ســال ۱37۱ در دولت آیت ا... هاشمی 
رفســنجانی به اصفهان آمد و به جای غالمحسین کرباسچی 
استاندار اصفهان شــد. معاون اول رییس جمهور دوسال قبل 
وقتی به دیار نصف جهان ســفر کرد، استان اصفهان را استانی 
مهم و نگین ایران خواند و گفت: مردم استان اصفهان مطمئن 
باشند که مســئله آب اصفهان از مهم ترین اولویت های دولت 
اســت و دولت همه توان خود را برای رفع این مشــکل به کار 

خواهد گرفت. حاال دولت تدبیر و امید ماه های پایانی عمر خود 
را پشت سر می گذارد و مســئله آب، همچنان مهم ترین مشکل مردم 

این استان است و لبان زاینده رود هرروز خشک تر از روز قبل می شود. در 
همان سفر بود که جهانگیری از مسئوالن خواست تا هرچه زودتر مسائل 
مربوط به ورزشــگاه نقش جهان را هم حل و فصل کنند. دوسالی گذشت 
تا خبر برسد نقش جهان قرار است سرانجام افتتاح شود! آن هم با حضور 
معاون اول رییس جمهور که در این ســال ها، شایعات درباره حمایت او از 
گروه معروف به »باند اصفهانی فدراسیون فوتبال« هم بر سر زبان ها بوده 
و قدرت گرفتن مهدی تاج و به تبع آن، اسالمیان و ساکت در فدراسیون را 
هم به حمایت های پشت پرده جهانگیری ربط داده اند. حاال آقای معاون 

اول قرار اســت برای افتتاح نقش جهان به اصفهان بیایــد، البته اگر این بار 
واقعا افتتاحی درکار باشد!
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پیشنهاد سردبیر: 
دروغی که اسراییل درباره ایران گفت

عکس روزیادداشت

بین الملل

عمان شــکایتی از »اسماعیل ولد الشــیخ احمد« 
نماینده ســازمان ملــل در امور یمن کــه اخیرا به 
شــدت از عربســتان جانبداری می کند و در واقع 
به نماینده ریاض تبدیل شــده، به »بان کی مون« 
دبیرکل ســازمان ملل ارائه داد. بر اســاس گزارش 
وبگاه »المیادین«، ولدالشیخ در پشت پرده تصویب 
نشــدن قطعنامه اخیر شــورای حقوق بشر درباره 
یمن در ژنو بوده اســت.انتقادهای بسیاری متوجه 
ولدالشیخ است که اساس آنها عدم اطمینان به وی، 
 عدم بی طرفی اش و نیز اجرای برنامه های مشــخص

 )به دستور طرف های مشخص( بوده است.
بنا به گزارش مذکور، وی اخیرا در وضعیت بســیار 
بدی قرار داد و با آمدن دبیرکل جدید برای سازمان 
ملل، تغییراتی رخ خواهد داد.بــه تازگی یک منبع 
وابســته به کنگره مردمی یمن گفته که ولدالشیخ 
 دیگر بی طرف نیست و به نماینده عربستان تبدیل

 شده است.

 »پارک گئون های« رییس جمهوری کره جنوبی در 
سخنرانی پارلمانی خود پیشنهاد تغییر قانون اساسی 
کشور در راســتای تمدید دوره ریاست جمهوری را 

مطرح کرد.
 در ســال ۱۹۸۷ میالدی با پایــان یافتن حکمرانی 
ارتش، ریاســت جمهوری کره جنوبــی به یک دوره 
پنج ساله محدود شد حال آنکه پارک این محدودیت 
را مانع پیشــرفت کشــور معرفی می کند. در حالی 
که ۷۰ درصد مــردم کره جنوبی خواهــان بازنگری 
قانون اساسی هســتند و ۴۰ درصد از آنها نیز تمدید 
ریاســت جمهوری را در قالب دو دوره چهار ســاله 
امری مفید تلقی می کنند، پارک تشکیل یک کمیته 
مخصوص در راســتای تحقــق این امر را خواســتار 
شــده اســت. برخالف اجماع نظر در خصوص لزوم 
تغییر قانون اساسی کره جنوبی، مشخص نیست که 
رای گیری در این مورد به نتیجه دلخواه پارک منتهی 
شــود؛ چرا که مخالفان طرح تمدید دوره ریاســت 
جمهوری ترجیح می دهند تغییــرات مورد نظر را به 
ســمت ایجاد نظام پارلمانی که در آن نخست وزیر از 
اختیارات اجرایی بیشــتری نسبت به رییس جمهور 

برخوردار باشد، هدایت کنند.

 عمان از فرستاده 
سازمان ملل شکایت کرد

»پارک« تغییر قانون اساسی 
کره جنوبی را خواستار شد قبل از آن شــعار اســتقالل آزادی حکومت اسالمی، شعار ما 

بود اما بعد از اعالم امام)ره( شــعار انقالب به استقالل آزادی 
جمهوری اســالمی تبدیل شــد. انقالبی بودن یعنی همین 
شعار. همه انقالب ما و نظام اســالمی در همین شعار خالصه 
شــده اســت. این ملت بزرگ و عزیز هرگز نخواهد گذاشت 
آزادی و استقالل ملت از دســت برود. اگر امام)ره( نبود، شما 
فکر می کنید چیزی به نام هنر اســالمی و انقالبی داشتیم؟ 
سینما و موسیقی اســالمی و انقالبی داشتیم؟ عده ای با همه 
اینها مخالف بودند. حتی اگر جرأت می کردند، با دانشــگاه ها 
هم میانه ای نداشــتند. این امام)ره( بود کــه وحدت حوزه و 

دانشگاه را به ارمغان آورد.
اهم سخنان وی به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است:

 شــما فکر می کنید اگر امام)ره( نبود امروز این همه زنان و 
بانوان بزرگوار می توانســتند در این وزرشگاه اجتماع کنند؟ 
برخی آن زمــان می گفتند زنان نبایــد در تظاهرات خیابانی 
شــرکت کنند، چون اگر شــعار بدهند صدای آنها به گوش 
نامحرم می رسد. می گفتند نباید زنان پای صندوق آرا بیایند 
و زنان برای تحصیل در دانشگاه آفریده نشدند. زنان فقط حق 
خانه داری و زندگی ســنتی دارند؛ البته مادر بودن افتخاری 
بزرگ اســت. امام)ره( بود که مقام واالی زنان را در چارچوب 

قانون اسالم و سنت نبوی به نقطه اوج در کشور رساند.
 آنها کــه می آمدند نوفل لوشــاتو، می دیدند امــام)ره( زیر 
خیمه ای نماز جماعت به پا می کرد و زنان و مردان برای نماز 

به صورت مخلتط می ایســتادند. آن زمان از نظر برخی علما 
زنان نباید در نماز جلو تر از مردان می ایستادند اما طبق فتوای 
امام)ره( اگر در نماز زن جلو تر از مرد بایســتد، اشکالی ندارد. 
عکس زمان نوفل لوشــاتو را ببینید، برخــی علما می گفتند 
چطور نماز بخوانیم؟ می گفتیم اگر اشکال داشته باشد، خود 

امام)ره( می گوید.
 شما فکر می کنید اگر امام)ره( نبود می گذاشتند بعد از ۴۷ 
روز از انقالب مردم پای صنــدوق رای بیایند و انتخاب کنند؟ 
اگر امام)ره( نبود می گفتند حکومت اســالمی رای ندارد و به 
 کســی ارتباطی ندارد. این مردم بودند که پــای صندوق آرا  

۹۸ درصد به جمهوری اسالمی رای دادند.
} در پاسخ به شعار »روحانی متشــکریم« از سوی مردم {: 
شــما مردم بزرگ ایران بودید و این هدایت های رهبری بود 
که توانست شرایطی را فراهم کند تا دیپلمات های قهرمان ما 
برابر تمام دنیا مذاکره  کنند و خالف تاریخ گذشته در یک روز 

شش قطعنامه علیه ایران را لغو کنند.
 مردم عزیز خمین آیــا این برای ما افتخار بود که کشــتی 
بزرگ نتواند به ســمت ایران حرکت کند، به دبی برود، بار را 
خالی کند و با لنج کانتینر ها را به بندرعباس آورده و برای هر 
کانتینر ۷۰۰ دالر بدهیم آیا این موفقیت سیاســت خارجی 
ایران نیست. حواله بانکی به وسیله بانک ها ده تا بیست درصد 
هزینه انتقال داشــته باشــد و امروز که ارتباط بانک مرکزی 
ما با بانک هــای دنیا برقرار شــده و این ده درصــد به جیب 

دالل ها نمی رود، آیا این موفقیت نیســت؟ اینکه محصوالت 
پتروشــیمی ایران در تحریم بود و امروز می توانیم با افزایش 
قابل مالحظه پتروشیمی و خودرو تولید کنیم، آیا این آزادی 

تجارت برای جمهوری اسالمی و ملت ایران افتخار نیست؟
}با اشــاره به برخی هجمه هــای انتقادی علیــه دولت{: 
می گویند دولت یازدهم چشــم به دنیای خارج دوخته است. 
 تا پیش از اینکه برجام به ثمر برســد، تــورم ۴۰ درصد را به

 ۱۵ درصد رســاندیم؛ نگاه ما به کجا بود؟ می گویند نگاه این 
دولت به کشورهای غربی است؛ قبل از اینکه برجام به نتیجه 
 برسد ما رشــد منفی اقتصادی را به رشــد اقتصادی مثبت 
۳ درصد رســاندیم. آیا این افتخار نیســت؟ همه مــا باید از 
رهبری تشــکر کنیم. راهنمایی رهبری و حمایت شما مردم 

بود که پرچم برجام به اهتزاز درآمد.
 باید جوان هــای عزیزمان را که از بیــکاری رنج می برند، به 
شغل متناســب با تحصیالت عالیه شان برســانیم. برادران و 
خواهران عزیــز، آن زمان که نفت ما بــه قیمت ۱۲۰ تا ۱۴۰ 
دالر فروش می رفت، از ســال ۸۶ تا ۹۱ اشــتغال خالص ۱۲ 
هزار نفر بود، اما در یک ســال گذشته اشــتغال خالص ۷۱۴ 
هزار نفر است که این آمار اخیر مرکز آمار ایران است که البته 

تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
 امنیت در سایه رزمندگان عزیز ما و نیروهای امنیتی وجود 
دارد و روابط تجاری ما با دنیا رو به رونق است و کارخانه های 
ما یکی بعــد از دیگری از حالــت رکود خارج شــده و فعال 
می شــود. امروز رییس بانک مرکــزی در اراک اعالم کرد که 
۱۲ هزار ۵۰۰ واحد صنعتی کوچک فعال شــده و تسهیالت 

دریافت کرده اند.
 درست گفته اند که این شهر نیاز به اینترنت پرسرعت دارد 
و دولت یازدهم در فکر تشکیل شــبکه ملی اطالعات است و 
قدم های بســیاری برای تجهیز زیرساخت ها برداشته که این 
کار به معنای ایجاد اشتغال اســت و اگر می خواهیم با فناوری 
نوین اشــتغال ایجاد کنیم، یکی از راه ها متصل کردن شهر و 

روستای کشور به اینترنت پرسرعت است.
 بعد از ســال ها بالتکلیفی و فراز و نشــیب، جــاده اراک به 
خمین متصل شد و ان شاءا... این مسیر باید ادامه پیدا کند.در 
این سفر بودجه ای به مبلغ ۸/۱۴ میلیارد تومان برای به انجام 
رساندن طرح های خمین مصوب کردیم و همچنین برای راه 
اصلی خمین-محالت ۱۰ میلیــارد تومان اعتبار مقرر کردیم 
و تصمیم گرفته شــد که ۲۲ میلیارد تومان برای بیمارستان 
جایگزیــن بیمارســتان امــام خمینــی )ره( کــه به لحاظ 
 ســاختمانی نیاز به بازســازی دارد، اختصاص یابد. درمانگاه 
تامیــن اجتماعــی در شهرســتان خمیــن افتتاح شــد و 
 بهره برداری از شــبکه نسل ســوم ایرانســل نیز در این شهر

 آغاز می شود.

شما مردم بزرگ 
ایران بودید و 

این هدایت های 
رهبری بود که 

توانست شرایطی 
را فراهم کند تا 

دیپلمات های 
قهرمان ما برابر 

تمام دنیا مذاکره  
کنند

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در جمع مردم شهرســتان خمین، گفت: اینکه رای مردم و صندوق آرا 
بتواند پایه مدیریت باشد و قانون خدا قانون حاکم بر جامعه باشد، از دیدگاه متحجران قابل جمع نبود. می گفتند یا 

فرمان خدا یا رای مردم؛ اما امام)ره(در ایامی که در پاریس بودند، شعار جمهوری اسالمی را اعالم کردند. 

کافه سیاست

یادداشت

سیاست خارجه

نماز وحدت افسران نیروهای دریایی 
ایران و آذربایجان

اقامه نماز وحدت افســران نیروهای دریایی ایران و آذربایجان بر عرشه 
ناوشکن دماوند، در حاشیه سفر این ناوگروه به کشور آذربایجان.

اطالعاتپارلمانسپاهخبر

حجت االسالم والمسلمین سید احمد زرگر در حاشیه 
همایش روز کارشناسان رســمی دادگستری از صدور 
حکم جلب ریاضی متهم پرونده نگیــن غرب خبر داد 
و اظهار کرد: این فرد هنــوز در مرجع تجدیدنظر، حکم 
قطعی دریافت نکرده اســت چون قرار بــود همکاری 
کند. رییس شــعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
با بیان اینکه بــه زودی دادگاه این فرد برگزار و محکوم 
می شــود گفت: ریاضی در دادگاه بدوی به ۱۲ ســال 
حبس محکوم شده است. زرگر با اشاره به متواری شدن 
ریاضی اضافه کرد: ان شاء ا... دستگیر می شود و حکمش 
را صادر می کنیم.زرگر همچنین در خصوص همکاری 
دو متهم پرونده گفته بود: آقای فروغی یکی از متهمان 
پرونده همکاری بسیار خوبی داشــت و ما نیز با او کنار 
آمدیم. محکومیت وی به ۲۰ ســال حبــس در مرحله 
تجدیدنظر صادر و قطعی شــد، اما متهم درخواســت 
آزادی مشــروط کرد که بــا این درخواســت موافقت 
شد.ســخنگوی قوه قضاییــه نیز در یکصد و ســومین 
نشســت خبری خود از احتمال متواری شدن ریاضی 

یکی از دو متهم این پرونده خبر داد.

عضو کمیســیون امنیــت ملی مجلــس تاکید کرد: 
با توجه بــه اینکه نوع جدیدی از تــرور در جهان رخ 
می دهد باید قوانیــن مبارزه با تــرور را بازنگری و به 

احتمال ترور بیولوژیکی نیز نگاه کنیم.
علیرضا رحیمی با اشــاره به اظهارات اخیر ســردار 
جاللی رییس ســازمان پدافند غیر عامــل مبنی بر 
احتمال ترور بیولوژیکی اظهار داشــت: در سراســر 
دنیا مواردی در زمینه ترور بیولوژیکی وجود داشــته 
و مصادیقی از این امر در اروپا بــه خصوص انگلیس 
 رخ داده است؛ اما در ایران تا کنون با ترور بیولوژیکی

 روبه رو نبودیم.
وی تاکید کرد: در این راســتا باید بــه لحاظ قانونی 
احتمال تــرور بیولوژیکی را در قانــون لحاظ کنیم و 

آمادگی امنیتی را افزایش دهیم.
وی افزود: زمانی قوانیــن مربوط به مبــارزه با ترور 
نوشته شــد که تنها ترور فیزیکی و  اســلحه وجود 
داشت اما اکنون با نوع دیگری از ترور رو به رو هستیم 
که الزم اســت در قوانین بازنگری شود تا متناسب با 

مسائل روز بتوان اقدام کرد.

رییس شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

متهم پرونده نگین غرب
 فرار کرده است

عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: 

لزوم بازنگری در قوانین 
مبارزه با تروریسم

یک دیدار غیرمنتظره؛

دیدار سردار سلیمانی با 
خانواده  شهید پیشمرگه کرد

وزیر اطالعات :

الزمه وجود جناح های 
مختلف، بر سر هم زدن نیست

به نقل از مهر، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده  نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز شنبه در دیداری غیره  
منتظره  با خانواده  شــهید پیشــمرگه ، حسین منصور در 
اقلیم کردســتان دیدار کرد. شهید حســین منصور یکی 
از فرماندهان پر نفوذ نیروهای پیشــمرگه بود که  در سال 
۲۰۱۵ و در جنگ با داعش به  شهادت رسید.علی حسین 
منصور، پسر شهید حسین منصور در صفحه  فیسبوکش 
عکسی از خود و سردار ســلیمانی را منتشر کرد و در زیر 
عکس نوشت: »دیدار با آقای قاسم ســلیمانی گرامی در 
خانه مان« وی همچنین از این دیدار نقل کرده  که  سردار 
ســلیمانی به  وی گفته  اســت: پدر تو یکــی از همرزمان 
من بود، بیشــتر اوقات در جنگ های اطــراف موصل هم 
سنگر بودیم، زمانی که خبر شهادت وی را شنیدم، بسیار 

متاسف شدم.
شایان ذکر است که  همزمان با سفر اشتون کارتر به  اقلیم 
کردستان عراق، سردار قاسم ســلیمانی هم به  این اقلیم 
سفر کرده  اســت و در حال رایزنی و کمک مستشاری به  

نیروهای عراقی و پیشمرگان کرد است.

 حجت االسالم و المسلمین ســید محمود علوی وزیر 
اطالعــات و نماینده ویژه ریاســت جمهور در ســفر 
اســتانی هیئت دولت به اســتان مرکزی در دیدار با 
مردم شهرســتان محالت گفت: در کشور یک پرچم 
برافراشــته اســت که در رأس آن ولی فقیه و در ادامه 
آن ســاختار قوا وجود دارد که زمام امور کشور در کف 
دستان رهبری حکیم و فرزانه، مدبر و صالح است و در 
سایه این نعمت مســئولین باید با دلسوزی، همت و به 
دور از هر گونه اختالفــات؛ خدمات صادقانه خود را به 
مردم ارائه دهند.علوی در ادامه گفت: الزمه جناح های 
مختلف، توی ســر هم زدن نیست. کشــور ما امنیت 
بی بدیلی دارد، صدای انفجار در کشــورهای مختلف 
شنیده می شود حتی در آمریکا ولی الحمدا... در کشور 
اســالمی ما ایران برخالف تمام توان دشمن به لطف 
پروردگار و با تالش همــه نیروهای اطالعاتی، قضایی، 
سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح و 
با وحدت و همدلی، این آرزو بر دلشان ماند و  این آرزو 

را به گور خواهند برد.

به بهانه پایان مناظرات انتخاباتی ترامپ و کلینتون!

زشت ترین مناظرات!

نخست وزیر ترکیه به ایران 
هشدار داد!

کمتر از ســه هفتــه مانــده بــه انتخابات  ستاره کهتری
ریاست جمهوری در آمریکا سومین و آخرین 
مناظره انتخاباتی میان رقبای جمهوری خواه و دموکرات در حالی برگزار 
شــد که این دوره از انتخابات بیشــتر تحت تاثیرحضور دونالد ترامپ به 
عنوان پدیده ای نوظهور در آمریکاســت. ترامپ یک ســرمایه دار بزرگ 
آمریکایی است که تاکنون سمت سیاسی نداشته؛ اما امسال توانست با به 
دست آوردن آرای اعضای حزب جمهوری خواه به عنوان نامزد نهایی این 
حزب شــناخته شــود؛ ولی در ماه های اخیر و با اظهــارات جنجالی و 
رســوایی های اخالقیــش باعث شــد چند تــن از چهره هــای مطرح 
جمهوری خواه از وی اعالم برائت کننــد. در مقابل اما هیالری کلینتونی 
قرار دارد که حدود سی سال است در ســطح اول سیاست آمریکا حضور 
داشته ؛ از حضور در قامت ســناتور گرفته تا سکانداری دستگاه سیاست 
خارجه آمریکا. به دلیل ســاختار حزبی ایاالت متحده آمریکا نامزدهای 
نهایــی از درون انتخابات درون حزبــی باال می آینــد و اینکه تا چه حد 
رســانه ها و البی ها و کارتل های اقتصادی از آنــان حمایت می کنند در 

پیروزی نهایی آنان بسیار تاثیر گذار است. 
دو مناظره تلویزیونی قبلی بیــش از آنکه به ارائه برنامــه های دو نامزد 
بگذرد، به جدل های شــخصی گذشــت؛ اما رقابت دو نامزد در آخرین 
مناظــره انتخاباتی مودبانه تر و آرام تر از دو مناظره گذشــته آغاز شــد 
اما هرچه به پایان مناظره نزدیک می شــد ترامپ خشــمگین تر به نظر 
می رسید. نامزد حزب دموکرات با بیان موضوعاتی چون روابط دوستانه 
ترامــپ و پوتین، نوع رفتــار ترامپ بــا زنان،توهین او بــه خبرنگاران و 
مســلمانان و مکزیکی ها ســعی داشــت به ترامپ حملــه کند و گفت 
دیدگاه های وی برای آمریکا بســیار خطرناک است؛ اما دونالد ترامپ در 
مقابل بخش عمده ای از این حمالت را دروغ خواند و جنجال رســانه ها 
و جبهه هایی دانست که در مقابل او تشکیل شــده است و نمی خواهند 
او به کاخ ســفید راه یابد. او حتی در مقابل ســخنان کلینتون که اورا به 
بی احترامی به زنان متهم می کرد گفت کســی در دفاع از زنان ســخن 
می گوید که در مقام عمل از کشــورهایی چون عربستان و قطر که زنان 
در آنجا وضعیت افتضاحی دارند بیســت و پنج میلیون دالر گرفته است 
و بهتر اســت این پول را باز گرداند. ترامپ نیز بارها کلینتون را مســبب 
پیدایش داعش و وضع کنونی خاورمیانه دانســت و سیاســت های او در 
سمت سناتور و وزیر امورخارجه را به چالش کشید و سیاست های وی را 
ناکارآمد خواند. در مورد ایران نیز توافق هسته ای را فاجعه بار و همچنین 
ایران را پیروز میدان جنگ داخلی عراق و ســوریه دانست؛ اما شاید قابل 
توجه ترین موضوع چند روز اخیر زیر ســوال بردن ســاختار انتخاباتی 
آمریکا توســط ترامپ باشــد این اظهارات ترامپ حتی در داخل آمریکا 
نیز بسیاری را شوکه کرده؛ چرا که تاکنون چنین سخنانی به گوش مردم 
آمریکا نخورده اســت. انتقال صلح آمیز و بدون درگیــری قدرت از یک 
رییس جمهور به رییس جمهور دیگر یکی از اساسی ترین اصول سیاسی 

آمریکاست.
ترامپ با طفره رفتن از پاسخ به این سوال که آیا در صورت شکست نتایج 
انتخابات را خواهــد پذیرفت یا نه گفت این موضــوع را در وقت خودش 
بررســی خواهم کرد.تردید ترامپ در پاســخ گویی به این سوال به یکی 
از نقاط تاریک عملکرد وی در طول مناظره ســوم تبدیل شــد تا جایی 
که رســانه ها اغلب با تمرکز به این موضوع جنگ روانــی علیه وی به راه 
انداخته اند. هرچه که هســت به گفتــه پولیتیکو این مناظرات زشــت 
ترین مناظرات در طول تاریخ آمریکاســت. آنچه در این مناظرات رخ داد 
بیشــتر زیر ســوال رفتن ارزش های اخالقی بود و به نوعی برای ایاالت 
متحده آمریکا ورشکســتگی اخالقی محســوب می شــود. طبق عادت 
انتخاباتی در آمریکا با پایان یافتن مناظره های اصلی ریاســت جمهوری 
نظرســنجی هایی از طرف مراکز معتبر و رســانه هــای گوناگون انجام 
می پذیرد و تاکنون در تمامی نظرســنجی های مهــم کلینتون از رقیب 
جمهوری خواهش جلوســت باید منتظر ماند و دید آیا همین نتیجه در 

روز برگزاری انتخابات اصلی رقم خواهد خورد یا خیر.

نخســت وزیر ترکیــه دولتمردان ایــران و عراق را بــه پیگیری 
سیاستی مذهبی و طایفه گرایانه متهم کرد.

رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در سخنانی با انتقاد از 
مخالفت ها با حضور کشــورش در کارزار نظامی حمله به موصل 
تاکید کرد که مرزهای کنونی با عراق و ســوریه با رضایت خاطر 
ترکیه نبوده و شهر موصل به لحاظ تاریخی متعلق به ترکیه بوده 
اســت.اردوغان گفته ما که از فضا نیامده ایم ، از عراق تا بوســنی 

زمانی برای ما بود. 
همزمــان »بن علــی ییلدیریــم « در مصاحبــه ای مطبوعاتی 
 با چند رســانه و تلویزیون ترکیــه ای در آنکارا به ایــران و عراق 

هشدار داد.
 »ییلدیریم « با ادعای اینکه دولتمردان ایران و عراق سیاســت 
»مذهبی« و طایفه گرایــی را تعقیب می کننــد، گفت: این دو 
کشور باید نســبت به جنگ مذهبی هوشیار باشــند. آنچه که ما 
را متحد می کند مذهب نیســت بلکه دین اسالم است. در ترکیه 
نزاع مذهبی وجود ندارد. نمی خواهیم شاهد خلق کربالیی دیگر 
باشیم. نمی خواهیم شاهد ایجاد درگیری مذهبی در عالم اسالم 

باشیم.

در سال ۲۰۱۲ روزنامه یدیعوت آحرونوت »اسراییل« خبری منتشر کرد که 
رژیم صهیونیستی برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران چراغ سبز دریافت 
کرده بود. امروز، پس از چهار سال، پایگاه »تایمز اسراییل« نوشت: جدیدترین 
بســته از ایمیل هایی که ویکی لیکس منتشــر کرده اســت، نشان می دهد 
»اسراییل« در سال ۲۰۱۲، در راســتای کند کردن پیشرفت برنامه هسته ای 
ایران، انتشار شایعاتی درباره حمله به تاسیسات هسته ای ایران از یک پایگاه 
نظامی عربســتان را بررســی کرده بود.این پایگاه »اســراییلی« می افزاید 
مکاتباتی که با ایمیل میان هیالری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا و یکی 
از مشاورانش در ژوئیه ۲۰۱۲ انجام شده است، با استناد به منابع »اسراییلی«، 
تاکید می کند که این رژیم با وجود آنکــه آمادگی جنگی همه جانبه با ایران 
را نداشته، شایعاتی درباره حمله به ایران منتشــر کرده است تا جهان را قانع 
 کند که برای انجام این کار جدی است.رژیم صهیونیستی، به شکل رسمی یا 

غیر رسمی، به آنچه در اسناد افشا شده آمده، واکنش نشان نداده است.

بهرام قاســمی ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی در مورد هدیه ظریف به 
جان کری گفت: در رفت و آمدهای سیاسی معموال هدایایی مبادله می شود؛ 
این هدایا براساس فرهنگ مناطق و کشورهاست، از کتاب تا صنایع دستی.او 
ادامه داد: مسایل پیچیده ای در بحث فنی میان ما و طرف مقابل بود که طرف 
مقابل ادعا می کرد مباحث ما دقیق نیســت. این هدایا در اکثر موارد ارزش 
مادی ندارد بلکه در جهان امروز حرکتی اســت که پیام هایی دارد و با دادن 
هدیه یک پیامی را منتقل می کند.آقای ظریف کتابی از آثار آقای فرشچیان 
را در نظر می گیرنــد تا به آقای کری بدهند. کتــاب را می دهند و بعد از ارائه 
توضیحاتی می گویند این تصاویر تابلوهای آقای فرشچیان است و وقتی آقای 
فرشچیان می خواهد توضیحاتی درباره تابلو به بازدیدکنندگان بدهد ممکن 
است از ذره بین استفاده کند تا ظرافت ها را نشان دهد. ایشان ادامه می دهد 
ایرانی ها در خیلی مسایل دقیق و محاسبه گر هستند. این حرکت موثر بود؛ 

چراکه طرف مقابل  مجاب  شد که محاسبات فنی ایران دقیق است.

دروغی که اسراییل
درباره ایران گفت

موضوع هدیه ظریف به کری 
چه بود؟

روحانی:

اگر امام)ره( نبود، هنر و موسیقی انقالبی هم نبود
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
گدايی با پژو ۴۰۵

اخبار

رضا انصاری، رییس اتحادیه گوشــت قرمز اســتان 
اصفهان، با اشــاره به قیمت فعلی گوشت قرمز اظهار 
داشــت: در حال حاضر قیمت فعلی گوشت تغییری 
نکرده و گوشت بدون دنبه با قیمت 37 هزار تومان به 

دست مصرف کننده می رسد.
وی قــدرت خرید مــردم را پایین دانســت و افزود: 
مردم قدرت خریــد ندارند و نمی توانند نســبت به 
خرید گوشت اقدام کنند که این موضوع تا حدی در 

افزایش قیمت گوشت موثر است.
رییس اتحادیه گوشــت قرمز استان اصفهان با اشاره 
به زیاد بودن تعداد فروشــگاه های عرضه گوشت در 
اصفهان تصریح کــرد: فراوانی تعداد فروشــگاه ها و 
مغازه های گوشت فروشــی هــم در افزایش قیمت 
گوشت تاثیر بسزایی دارد. همچنین وجود واسطه ها 
یا دالل ها، عــدم وجــود میــدان دام در اصفهان و 
فرارسیدن مناســبت ها، از دیگر عواملی هستند که 

سبب گرانی گوشت می شوند.
انصاری از واردات گوشت قرمز از ارمنستان خبر داد 
و گفت: گوشت ارمنســتان با همان کیفیت گوشت 
ایرانی بــا هواپیمــا وارد اصفهان شــده و در اختیار 
مصرف کنندگان اصفهانی قرار می گیــرد و البته به 

اتحادیه در این زمینه هیچ اختیاری نمی دهند.
وی از ورود افــراد متفرقه در زمینــه خرید و فروش 
گوشت قرمز خبر داد و خاطرنشــان کرد: افرادی که 
هیچ رابطه ای با مســئله خرید و فروش گوشت قرمز 
نداشــته اند، وارد این موضوع شــده و بدون نظارت 
اتحادیه، اقدام به این کار می کنند که باید مسئوالن 

مربوطه هر چه زودتر از این اقدام جلوگیری کنند.

ريیس اتحاديه گوشت قرمز اصفهان به تسنیم خبر داد:

واردات گوشت قرمز از ارمنستان 
به اصفهان بدون دخالت اتحاديه

درشهر

تنوع و تکثــر موضوعــات و کلیدواژه های مطرح شــده 
در شش ماهه نخســت سال ۹۵، نشــانه ای از اهمیت هر 
موضوع از منظر رهبر انقاب اســامی است که می تواند 

ابزاری برای اصلــی و فرعی کــردن امور و بازشناســی 
مهم تریــن وظایف هر یــک از مخاطبان کلمات ایشــان 
باشد. »اقتصاد مقاومتی« پربســامدترین و پرتکرارترین 

موضوعی اســت که رهبر انقاب اســامی در شش ماهه 
نخســت ســال ۱3۹۵ بــه تبییــن آن پرداخته اند. دو 
موضوع »تحریم اقتصادی« و »جــوان مومن انقابی« در 
جایگاه های بعدی قرار دارند. این پایش بر اساس بررسی 
جســتاری بیانات رهبر انقاب در شــش ماهه اول سال 

۱3۹۵ به دست آمده است. 
این رتبه بندی که بر اســاس میزان تبیین کلمات کلیدی 
و راهبردی مطرح شده از ســوی حضرت آیت ا... خامنه ای 
در بیانات، پیام ها، نامه ها و اخبار منتشــر شــده از ایشان 

به دست آمده، در یک اطاع نگاشت منتشر شده است. 
آنچه در این اطاع نگاشت مهم است، میزان نزدیک شدن 
مفاهیم کلیدی به محور میانی آن و میزان برجستگی هر 

کلیدواژه است.
بد نیســت بدانید این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان 
با مقــام معظم رهبری در شــهریور ســال ۱38۹ مطرح 
گردید. در همین دیــدار، مقام معظم رهبــری » اقتصاد 
مقاومتــی « را معنا و مفهومــی از کارآفرینــی معرفی و 
برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل » فشار 
 اقتصادی دشــمنان « و » آمادگی کشور برای جهش « را 

معرفی نمودند. 

پرتکرارترين موضوع بیانات رهبر انقالب در شش ماه اول سال ۹۵؛

»اقتصاد مقاومتی«

بهانه بانک ها برای صدور کارت اعتباری 
خريد کاالی ايرانی

ماجرای آمدن ارز به خودپردازها

رفتار آمريکا مشکوک است

خاويار ايرانی گران شد

غزنــوی،  حمیدرضــا 
انجمــن  ســخنگوی 
لــوازم  تولیدکننــدگان 
حدود  گفــت:  خانگــی 
دو هفته اســت که بانک 
مرکزی موضــوع تمدید 
کارت هــای  اعتبــاری 
اعتبــاری خریــد کاالی 
داخلــی را بــه بانک ها 
ابــاغ کرده اســت؛ ولی 
قراردادی کــه بین بانک 
مرکزی و بانک های عامل 

وجود دارد، تا چندی پیش هنوز توســط بانک صــادرات امضا 
نشــده بود؛ با این حال دو بانک دیگر قراردادهــا را امضا کرده و 
تحویل دادند. خیلی از مردم پس از مراجعــه به بانک ها، چنین 
می شــنوند که تمدید این طرح به ما اباغ نشــده است و به این 
ترتیب مردم را به سمت کارت های ۱۰، 3۰ و ۵۰ میلیون تومانی 
عام ســوق می دهند که ماهیت آنها با کارت های اعتباری خرید 

کاالی داخلی متفاوت است و کمک چندانی به تولید نمی کند.

ایسنا نوشت: بعد از اینکه 
چندی پیــش مدیر کل 
فــن آوری اطاعــات و 
ارتباطات بانــک مرکزی 
اعام کرد که زمینه فنی 
انجــام فعالیت های ارزی 
از طریــق دســتگاه های 
خودپرداز وجــود دارد و 
بانک ها می توانند نســبت 
به انجــام ایــن عملیات 
اقــدام کنند، امــا ظاهرا 
تنها بانک شــهر است که 
شــهرنت های  ازطریــق 

خود، درخصوص انجام عملیات ارزی، به این شیوه اقدام می کند. 
بر اساس توضیحات ارائه شده از ســوی بانک شهر، دستگاه های 
الکترونیک این بانک که در شهرنت آن مســتقر است، در مقابل 
دریافت اسکناس اسعار خارجی سالم، فقط ریال تحویل می دهد 

و به عبارت دیگر هیچ پرداخت ارزی انجام نمی شود.

امیرحســن کاکایی، عضو 
هیئــت علمی دانشــگاه 
علم و صنعت گفت: رفتار 
ایران  درقبــال  آمریــکا 
بسیار موذیانه و خطرناک 
اســت؛ چرا این کشور در 
راه واردات هواپیماهــای 
مســافربری به ایران که 
نیاز روزانه مــردم عادی 
ســنگ اندازی  اســت، 
می کند؛ اما اجازه واردات 
خودروهای تولیدی خود 
به ایــران را می دهد؟! در 
آمریکایی ها  که  شرایطی 

در راه پیشرفت اقتصادی ایران مانع تراشــی می کنند و به انحاء 
مختلف، مانند جلوگیری از مبادالت بانکی، ســعی در ضربه زدن 
به اقتصاد ما دارند؛ واردات خودرو از این کشــور عامت ســوال 
بزرگی در زمینه اهــداف آمریکایی ها از این اقــدام ایجاد کرده 

است.

طی شــش ماهه نخســت 
امســال، ۵7۹ کیلوگــرم 
خاویــار بــه ارزش یــک 
میلیون و 387 هزار و ۹78 
دالر، به ۱۲ کشور مختلف 
صادر شده که از نظر وزنی 
۱8/48درصد کاهش یافته 
اســت؛ اما از نظر ارزشــی 
افزایــش  ۲۱/8۰درصــد 
داشته که نشــان می دهد 
خاویــار ایرانی طــی نیمه 
درمقایسه  امسال،  نخست 
بــا شــش ماهه نخســت 

سال گذشته گران تر شده است. بر این اســاس هر کیلوگرم خاویار 
صادراتی در نیمه نخست سال گذشــته ۱۵8۰ دالر بوده است؛ در 
حالی که امسال قیمت هر کیلوگرم خاویار صادراتی، به ۲3۹7 دالر 
)هشت میلیون و 4۰۰ هزار تومان( افزایش یافته که این آمار، رشد 

34/۰6درصدی را درمقایسه با سال گذشته نشان می دهد.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات کشــور، ضمن تشکر از دعوت 
مســئولین از مردم برای حضــور در سرشــماری اینترنتی، از 
عموم ملت ایران نیز برای شــرکت بی ســابقه 46 درصدی در 
این طرح ملی به طور ویژه تشــکر کرد. وی خاطرنشــان کرد 
تا قبل از ایــن، باالترین درصد مشــارکت در جهان، 37درصد 
بوده است. وزیر در ادامه، در پاســخ به وضعیت اینترنت رایگان 
برای شرکت کنندگان در سرشــماری اینترنتی افزود: در ابتدا 
این حجم یک گیــگ بود که به درخواســت اداره آمار و وزارت 

ارتباطات، به دو گیگ افزایش یافت. 

 پاداش شرکت 
در سرشماری اينترنتی دو برابر شد

بازارهای مالی شهر، روز یکشــنبه خود را در حالت رکودی 
به سر بردند و این در حالی بود که مهم ترین اخبار اقتصادی 
کشــور، به ســفر رییس جمهور به اراک، احتمال افزایش 
قیمت نفت تا پایان سال و تاش اعضای اوپک برای رسیدن 

به توافق اختصاص داشت.
در پایان این روز اما شــاخص بورس ۱6 واحد افت را تجربه 
کرد، دالر با کاهش ارزش روبه رو شد و هر قطعه سکه تمام 

بهار آزادی نیز تنها ۵۰۰ تومان رشد را به ثبت رساند.
افت شاخص بورس در دومین روز کاری

بازار ســهام اصفهان با افت و خیزهایی همــراه بود که در 
نهایت با افــت ۱6 واحدی شــاخص روبه رو شــد. در این 
میان معامات منفی شــرکت های گل گهر و ایران خودرو، 
بیشترین افت شاخص را رقم زدند تا تاثیر معامات مثبت 
شرکت هایی همچون پاالیش نفت اصفهان و سرمایه گذاری 
غدیر را در جهت منفی خنثــی کنند. بازار دیروز همچنین 
بیش از 7۵ هزار مرتبــه با معامات ســهام روبه رو بود که 

ارزش ســهام بالغ بر ۲ هزار و 63۵ میلیــارد ریال برآورد 
شــد. معامات گروه خودرویی در جهت افت ارزش سهام 
شرکت های خودروســازی همچون ایران خودرو، زامیاد و 
پارس خودرو رقم خورد. بیشترین حجم معامات این گروه 
مربوط به شــرکت زامیاد بود که همین امر تاثیر معامات 
منفی این شرکت خودروساز را بیش از پیش نمایان ساخت.

شرکت پاالیش نفت اصفهان از جمله شرکت هایی بود که 
در این روز کاری مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفت و 
افزایش تقاضا برای خرید سهام این شرکت بورسی، موجب 
رشد قیمت سهام این شرکت شد. دو شرکت سرمایه گذاری 
نفت و نفت بهران نیــز از دیگر شــرکت هایی بودند که با 
افزایش ارزش سهام خود روبه رو شدند. معامله گران سهام 
شــرکت فوالد اصفهان برخاف تاش هایی که در جهت 
افزایش ارزش سهام این شــرکت انجام دادند، در نهایت با 
پیشی گرفتن حجم فروشندگان نسبت به خریداران، افت 
ارزش این شرکت بومی در این روز کاری رقم خورد. الزم به 
ذکر است که شــدت این کاهش ارزش، در معامات پایانی 

نمود بیشتری یافت.
رشد ارزش طال در استراحت بازار جهانی

بازار طا فروش های اصفهان، بار دیگر با افزایش قیمت این 

فلز گران بها روبه رو شــد و این در حالی بــود که بازار طای 
جهانی در استراحت به سر می برد.

باتوجه به اینکه بازار داخلی همواره در روزهای تعطیلی بازار 
جهانی، خود را برای افزایش قیمت ایــن فلز گرانبها آماده 
می کند، در این روز کاری نیز بازار طا با نوســانات مثبت 
همراه شــد. به دنبال معاماتی که در بازار طای اصفهان 
رقم خورد، هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی با ۵۰۰ تومان 
رشد در قیمت یک میلیون و ۹7 هزار تومان، مورد دادوستد 

قرار گرفت.
افت ارزش دالر در صرافی های شهر

معاماتــی کــه در صرافی های شــهر به وقوع پیوســت، 
افت و خیز بیشــتری را تجربه کرد. هر دالر آمریکا در پی 
دادوســتدهایی که انجام شــد، با افت ارزش نسبت به روز 
کاری گذشته همراه شــد و ارزش هر دالر به 3هزارو۵۹3 
تومان رســید. پوند انگلیس نیز دیگر ارز پــر معامله بازار 
صرافی ها بود که با افــت قیمت روبه رو شــد و همین امر 

قیمت این ارز را به 4 هزار و 4۰۰ تومان کشاند.
در این میان هر برگ یوروی اروپا به دنبال معامات این روز 
خود در قیمت 3 هزار و ۹۲۵ تومان معامله شد که همین امر 

نوسانات مثبتی را برای این ارز به همراه داشت.

بازارهای مالی شهر، ابتدای هفته خود را چگونه آغاز کردند؟

بی میلی خريداران به داد و ستد
 در بازارهای مالی اصفهان

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان )منطقه ۱۰ 
کشور( از واردات ۱۱۰ هزار تن گندم به این استان خبر داد. 

رضا نیک نداف با اعام این مطلب گفت: این میزان گندم از استان های 
گلستان، خوزستان و فارس به اســتان اصفهان وارد شد. وی هدف از 
واردات گندم به اصفهان را ارتقای سطح کیفی آرد تولیدی این استان 
اعام کرد و افزود: به منظور اختاط با گندم بومی استان و ارتقای آرد 
تولیدی اصفهان، تاکنون ۱۱۰ هزار تن گندم از اســتان های یادشده 
از طریق حمل جاده ای و ریلی به ســیلوهای اســتان اصفهان انتقال 
یافته است. وی، میزان گندم خریداری شــده از کشاورزان استان در 
ســال جاری را ۲66 هزار تن گندم اعام کرد. نیک نداف اظهار کرد: 
با احتساب گندم های وارد شده به استان اصفهان، برای ۱۵ ماه آینده 

گندم مورد نیاز استان در سیلوها ذخیره سازی شده است.

اخیرا برخی از متکدیان، با خودرو اقدام به اخذ مبالغی از 
مردم به بهانه نداشتن بنزین می کنند.

این روزها ســرهر چهارراه می توان کودکانی را مشاهده 
کرد که بــا به کارگیــری شــیوه های مختلــف در حال 
تکدی گری هستند؛ اما متاسفانه برخاف تمام صحبت ها، 
هنوز این موضوع از سوی مسئولین ســاماندهی نشده و 
هر روز به آمار این افراد افزوده می شــود. به گفته برخی 
از کارشناســان، متکدیان تهرانی به طور متوســط بین 
ســه تا هفت میلیون تومــان درآمد در مــاه دارند که به 
علت کمک های دلســوزانه مــردم، تعداد آنهــا در حال 
افزایش اســت. در این میان دســتگاه هــای نظارتی هم 

مدام از طرح های ویژه خود برای جمــع آوری این افراد 
صحبت می کنند؛ اما گویا هنوز اراده ای برای رســیدگی 
به این موضوع نیست و هر روز تعداد متکدیان نه تنها کم، 
بلکه اضافه تر هم می شــود. به عنوان نمونه اخیرا برخی از 
متکدیان با خودرو اقدام به اخــذ مبالغی از مردم به بهانه 
نداشتن بنزین می کنند. یکی از متکدیان با پارک کردن 
خودروی پژو 4۰۵ خود کنار یکــی از خیابان های اصلی 
شهر، از عابرین پیاده درخواست می کند برای تهیه هزینه 
درمان فرزند خود بــه او کمک کنند؛ اما وقتی با ســوال 
برخی از عابرین که »چرا با خودروی خود کار نمی کنی« 
روبه رو می شود، نبود بنزین را بهانه کرده و از مردم وجهی 
بابت خرید بنزین طلب می کند. تعدای از مردم هم از سر 

دلسوزی وجهی را پرداخت می کنند.

حیدرعلی عابدی با تاکید بر اینکه به هیــچ وجه اجازه تخریب کارخانه 
ریسباف را به ســودجویان نمی دهیم، گفت: ما به شدت نسبت به ایجاد 
موانع از ســوی مســئولین بانک، در زمینه تملک و احیای این کارخانه 
اعتراض کردیم که اگر این پرونده به مجلس ارجاع داده شــود، به طور 
قطع با برگزاری جلساتی، پیگیری و قاطعانه با آن برخورد می شود. وی 
با بیان اینکه این کارخانه  به عنوان میراث فرهنگی محسوب می شود و 
باید به عنوان نمادی از سخت کوشــی مردم اصفهان در گذشــته و یک 
موزه تاریخی برای اســتان حفظ شــود، افزود: در منطقــه اطراف این 
کارخانه، خدمات شهری محدودی وجود داشــته و گنجایش بار اضافه 
ترافیک یا زیرساخت )آب و فاضاب( را نیز ندارد؛ به همین دلیل تغییر 
کاربــری آن امکان پذیر نخواهد بــود. اگر این اتفاق افتــاده و کارخانه 

ریسباف تخریب شود، دلیلی جز منافع سودجویانه نخواهد داشت.

واردات 11۰ هزار تن گندم 
به استان اصفهان

نماينده مردم اصفهان در مجلس:

اجازه تخريب ريسباف را 
به سودجويان نمی دهیم

بازار

قیمت انواع هارد اکسترنال

قاب اقتصاد

 Silicon Power Armor -     سیلیکون پاور
A80 1TB USB 3.0

252،000
تومان

259،000
تومان

 ADATA DashDrive Durable -     ای ديتا
HD710 2Tb

378،000
تومان

388،000
تومان

ADATA HD710 -1Tb -     ای ديتا

239،000
تومان

249،000
تومان

ADATA HV620 1Tb -    ای ديتا

199،000
تومان

219،000
تومان

گدايی با پژو ۴۰۵
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

چرا اين روزها دچار اشک ريزش می شويم؟!

 بــه گفته کارشناســان، برخــی از مــواد خوراکی ســبب ایجاد 
خواب آلودگی و احساس سستی در انسان می شوند.

کارشناســان تغذیه عنوان می کنند برخی مــواد خوراکی حس 
خواب آلودگــی و بی حالی را ایجاد مــی کنند؛ از ایــن رو باید از 

خوردن آنها در محل کار یا قبل از ورزش خودداری شود.
برنج سفید: این نوع برنج دارای شــاخص گلوکزی باالیی 
اســت. هنگامی که فردی از این برنج می خورد، بعــد از آن دچار 

رخوت و سستی می شود.
نان ســفید: کربوهیدرات هایــی نظیر نان ســفید دارای 
شــاخص گلوکزی باال و فاقد فیبر هســتند؛ از این رو به ســرعت 
تجزیه شده و شــما نمی توانید انرژی الزم را از آنها دریافت کنید؛ 

در نتیجه دچار بی حالی می شوید.
نخود: نخود نیز سرشــار از تریپتوفان )اسیدآمینه مرتبط با 
سروتونین که با خواب ارتباط دارد( است؛ از این رو بعد از خوردن 

آن، چرت نیمروزی الزامی می شود.
گوشــت قرمز: میزان چربی بــاال در گوشــت قرمز نظیر 
همبرگر و اســتیک می تواند حس بی حالی را در شما ایجاد کند. 
بدن شــما برای تجزیه گوشــت قرمز، نیاز به میزان زیادی انرژی 

دارد؛ به همین خاطر تمام انرژی شما صرف آن می شود.
شیرينی: میزان قند باال در شــیرینی جات باعــث می شود بدن 
انسولین ترشــح کرده و در نتیجه تریپتوفان بسیار زیادی در مغز 

آزاد شده و شما احساس خواب آلودگی کنید.

 محققان در مطالعه جدید خود، مکانیسم جدیدی را کشف کرده اند 
که تنظیم کننده چاقی اســت. این مطالعه نشــان مــی دهد این 

مکانیسم می تواند درمانگر چاقی باشد.
ماکوتــو فوکودا، سرپرســت تیم تحقیــق، در این بــاره می گوید: 
»مشخص اســت که مغز در روند چاقی نقش دارد؛ اما اینکه چگونه 
یک رژیم غذایی پرچرب با تغییر در مغز، موجب انباشــت چربی در 
بدن می شود، هنوز مشخص نیست.« تیم تحقیق، ژن Rap۱ موش 
را مورد مطالعه قرار دادند که در انواع بافت ها، از جمله مغز متجلی 

می شود و در فعالیت هایی نظیر حافظه و یادگیری نقش دارد.
دانشــمندان برای بررســی نقش Rap۱ در مدل موش ها، به طور 
انتخابــی، ژن Rap۱ را در گروه نورون هــای هیپوتاالموس حذف 
کردند؛ با توجه بــه اینکه منطقــه هیپوتاالموس مغــز در تنظیم 
متابولیســم کل بدن نقش دارد. دانشــمندان دو گروه موش را در 
اختیار داشــتند: در یک گروه، موش ها از طریق مهندسی ژنتیک 
 Rap۱ بودند؛ درحالی کــه گروه کنترل، دارای ژن Rap۱ فاقد ژن

فعال بودند.
محققان بــه موش های هر دو گــروه، رژیم غذایــی پرچرب دادند 
که ۶۰ درصــد کالری مصرفی شــان ناشــی از چربی بــود. طبق 
پیش بینی ها، موش های گــروه کنترل با ژن فعــال Rap۱ دچار 
اضافه وزن شــدند؛ اما در مقابل، موش های فاقد Rap۱ به شــکل 
چشــمگیری وزن کم کرده و چربی بدنی کمتری داشتند. محققان 
درباره نتایج این مطالعه می گویند: »ما مشاهده کردیم موش های 
فاقد Rap۱ به لحاظ فیزیکی فعال نبودند؛ از این رو در مقایســه با 
موش هــای دارای ژن Rap۱ کمتر غذا خــورده و درمقابل، چربی 

بدنی بیشتری می سوزاندند.«
طبق این تحقیق مشــخص شــد که مصرف رژیم غذایی پرچرب، 
منجر به بروز تغییراتی در مغز شــده و فعالیــت Rap۱ را افزایش 
می دهد و در نتیجه حساسیت نســبت به لیپتین، هورمون سیری، 

کاهش یافته و بدن در مسیر چاقی قرار می گیرد.

  به گفته محققــان، احتمال بهبودی موفقیت آمیــز افراد مبتال به 
اختالالت خواب بعد از عمل جراحی کمی دشوار است.

طبق یافته هــای دو مطالعــه جدیــد، دو عارضه بعــد از عمل، 
شــامل لختگی خون در عروق و ضربان نامنظم قلب موســوم به 
فیبریالسیون وریدی است. غالبا این مشــکالت در بین بیمارانی 
بروز می کند کــه عمل جراحی انجام داده و مبتــال به آپنه خواب 

هم هستند.
مشخصه آپنه خواب انســدادی، اختالالت تنفسی مکرر در طول 
خواب بوده و عالئم آن، شــامل خواب آلودگی شدید در طول روز، 

خواب بی قرار و خرخرکردن باصدای بلند است.
دکتر گرگ فونارو، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در 
این باره می گوید: »به نظر می رسد آپنه خواب، قلب را در معرض 
فشــار مکانیکی قرار می دهد؛ درحالی که منجر به التهاب عروق 

شده و در نتیجه ریسک لخته شدن خون افزایش می یابد.«
وی در ادامه عنوان می کند: »این تغییرات فیزیولوژیکی می تواند 
بیمار جراحی شــده )جراحی قلب باز( را در معرض ریسک باالی 

عوارض سالمت قرار دهد.«

 مطالعه جدید نشــان می دهد رژیم غذایی حاوی غالت کامل به 
شکل قابل توجهی به کاهش ریسک بیماری قلبی در افراد چاق و 

دارای اضافه وزن زیر ۵۰ سال کمک می کند.
یافته ها نشان می دهد غالت کامل می توانند تنظیم کننده اصلی 
فشار خون بوده و شیوه تغذیه ای موثری برای کاهش اختالالت و 

مرگ و میرهای ناشی از قلب و عروق به شمار آیند.
در این مطالعه، گروهی متشکل از ۳۳ فرد بزرگسال چاق و دارای 
اضافه وزن، به مدت دو دوره هشت هفته ای، از رژیم غذایی حاوی 
غالت کامل )گــروه تحت درمــان( یا رژیم غذایــی حاوی غالت 

تصفیه شده )گروه کنترل( پیروی کردند.
رژیم غذایی هر دو گروه کامال یکســان بود؛ بجــز در مورد میزان 
غالت کامل یا غالت تصفیه شده. در آغاز و پایان هر دوره از رژیم، 

شرکت کنندگان سه روز تحت تست متابولیک قرار گرفتند.
یافته ها نشــان داد شــرکت کنندگان در گروه رژیم غذایی غالت 
کامل، شاهد بهبود ســه برابری فشار خون دیاستولیک در مقایسه 
با گروه رژیم غذایی غالت تصفیه شــده بودند. ایــن میزان بهبود 
معادل با کاهش ریســک مرگ ناشــی از بیماری قلبــی تا حدود 

یک سوم و ریسک مرگ ناشی از سکته تا دوپنجم است.

کارشناسان تغذيه می گويند:

مواد غذايی کسل کننده را بشناسید

مطالعه جديد محققان نشان می دهد:

 رژيم غذايی پرچرب، منجر به تغییر 
در مغز می شود

يافته های پزشکی نشان می دهد:

اختالل در خواب، ريسک عوارض بعد 
از عمل را افزايش می دهد

محققان می گويند:

مصرف غالت، به کاهش ريسک حمله 
قلبی کمک می کند

 طبق نتایج یک پژوهش، خواب بیــش از اندازه زیاد یا کم می 
تواند بر توانایی باروری مردان تاثیر گذارد. لورن وایز، سرپرست 
تیم تحقیق از دانشگاه بوســتون، در این باره می گوید: »مدت 
زمان خواب مناسب ۷ تا ۸ ساعت اســت.«به گفته وی، »ما با 
بررسی ۷۹۰ زوج دریافتیم هم خواب کوتاه مدت و هم خواب 
بلندمدت )کمتر از ۶ ساعت و بیشــتر از ۹ ساعت در شب( با 
کاهش قدرت باروری مردان مرتبط اســت.«با در نظرگرفتن 
۸ ســاعت خواب به عنوان نقطه مرجع، مردانــی که کمتر از 
۶ساعت یا بیشتر از ۹ ساعت در شب می خوابند، با ۴۲ درصد 
کاهش قدرت باروری مواجه هســتند.به گفتــه وایز، توضیح 
اصلی این مسئله هورمونی است. هورمون تستوسترون برای 
تولیدمثل ضروری است و عمدتا این هورمون در طول خواب 
در مردان ترشــح می شــود. از این رو کل زمان خواب رابطه 

مثبتی با ترشح میزان تستوسترون دارد.

 محققان سوییسی دانشــگاه بازل با استفاده از سلول های 
بینی موفق به ترمیم آســیب غضروف زانــو در ۱۰ بیمار 
۱۸تا۵۵ساله شدند. محققان در ابتدا سلول های غضروفی 
ســپتوم بینی را برداشــته، سپس بعد از رشــد در محیط 
کشــت، آنها را به بافت غضروفی تبدیل کــرده و به زانوان 
بیماران پیوند زدند.این گزارش در حالی منتشــر شده که 
دو ســال از عمل پیوند بافت جدید به بیماران سپری شده 
و کیفیت زندگی در بیماران به دلیــل موفقیت آمیز بودن 

عمل جراحی، بهبود قابل توجهی پیدا کرده است.
ســاالنه حدود دو میلیون نفــر در اروپا و آمریــکا به دلیل 
تصادف یا آســیب های غضروفی متحمــل ناراحتی های 
بســیاری از ناحیه زانو مانند آرتروز و ... می شوند. نقایص 
غضروف ها به ســختی ترمیم شــده و معمــوال نیازمند 

جراحی های پیچیده و دشواری هستند.

 ترمیم آســیب غضــروف زانو
به کمک سلول های بینی

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

 چرا اين 
 روزها دچار 
 اشک ريزش 
می شويم؟!

یک متخصص چشــم پزشکی با اشــاره به عالئم اشک ریزش چشم 
گفت: بروز عالیمی مانند التهاب ویروســی، انســداد مجرای اصلی، 
خشکی و عفونت های چشمی در فصل ســرد سال با تدابیر مراقبتی 
و درمانی ویژه قابل کنترل اســت. محمد کی پور، چشــم پزشک، با 
بیان اینکه اشک ریزش چشم از شایع ترین عالیم ناهنجاری چشمی 
اســت، اظهار داشــت: به دلیل اینکه یکی از شــایع ترین مشکالت 
چشمی در بیماران به شمار می رود، از اهمیت باالیی برخوردار است 
و مبتالیان باید توسط متخصصان تحت بررسی و معاینات موشکافانه 

قرار گیرند. این چشم پزشــک بیان کرد: تجویز آنتی هیستامین ها و 
پرهیز از مواجهه با عوامل آلرژی زا، از بروز اشک ریزش در مبتالیان به 
آلرژی های چشمی پیشگیری می کند.کی پور با بیان اینکه خشکی 
هوا در محیط های سر پوشیده باعث تشــکیل خشکی چشم و بروز 
اشک ریزش می شود، ابراز داشت: اســتفاده از مرطوب کننده های 
ویژه در چنین محیط هایی اجتناب ناپذیر است. وی با اشاره به افرادی 
که دچار التهاب چشمی می شوند، اذعان داشت: شست و شوی منظم 
لبه پلک ها با شامپو بچه یا محلول های ویژه و استفاده از عینک های 

آفتابی استاندارد، باعث کاهش اشک ریزش، پیشگیری از حساسیت 
نور و عفونت های مرتبط در افراد می شود.کی پور با بیان اینکه عمل 
شست و شو تا یافتن دلیل ایجاد اشــک ریزش باید انجام شود، افزود: 
شست و شوی لبه پلک ها با شامپو بچه در سنین مختلف، فصل سرما 
و در هنگام آلودگی هوا برای جلوگیری از بروز اشک ریزش باید انجام 
شود. این چشم پزشــک به ماساژ مجرای اصلی اشــاره کرد و اظهار 
داشت: ماســاژ مجرای اصلی چشــم، باعث کاهش اشک ریزش در 

افرادی می شود که دچار انسداد مجرای اصلی هستند.

خواب قدرت بــاروری مردان را 
افزايش می دهد

در ادامه به ۱۰ درمان طبیعی تسکین دهنده درد سینوس 
اشاره می کنیم:

1. شست وشوی مجاری بینی: استفاده از اسپری نمکی 
 )Neti Pot( و ابزار شست وشــوی بینی مانند ظرف نتی
حداکثر برای یک تا ســه هفته، یک روش درمانی طبیعی 
مناسب اســت. یک ماده شست وشــوی نمکی ترشحات 
مخاطی را رقیق می کند و باعث می شــود آنها به راحتی از 
مجاری بینی خارج شــوند. اگر مبتالبه مشکالت سینوس 
هستید، بهتر است هر روز با اســتفاده از ظرف نتی و یک 
محلول نمکی، مجاری بینی خود را شست وشــو دهید تا 

سینوس ها را مرطوب نگه داشته و از درد سینوس بکاهید.
2. بروملین را امتحان کنید: بروملین پروتئینی اســت 
که در ســاقه های آناناس یافت می شــود. برای سال های 
بســیار زیادی، مشــت زن ها از این ماده برای کاهش ورم 
ناشی از مشــت زنی اســتفاده می کردند. ظاهرا بروملین 
می تواند در تسکین درد ســینوس مفید باشد و به کاهش 
ورم مجاری بینــی نیز کمک کند؛ اما بهتر اســت پیش از 

مصرف آن، با پزشــک خود صحبت کنید؛ چون بروملین 
می تواند به همراه دیگر داروهــای مصرفی، تاثیر معکوس 

داشته باشد.
3. بخار گرفتن: بخــارآب داغ می تواند به مرطوب کردن 
سینوس ها کمک کند. در هنگام دوش گرفتن چند قطره 
اکالیپتوس یا منتــول درون آب بریزید تا حمامتان از بخار 
پر شــود. یک دوش یا حمام داغ پر از بخارآب می تواند در 

نرم کردن مخاط موثر باشد.
4. نوشیدن مايعات: تامین آب بدن می تواند از بسیاری 
جهات به بدن شــما کمک کند که یکــی از آنها مرطوب 
نگه داشتن سینوس هاســت. در طول روز آب بنوشید و از 
مصرف نوشــیدنی های کافئین دار خودداری کنید؛ چون 

باعث کاهش آب بدن می شود.
5. خوردن غذاهــای ادويه دار: غذاهــای ادویه داری 
همچون خــردل، فلفل های تنــد، کاری و تــرب کوهی 
می تواند به تســکین درد ســینوس ها کمــک کند. اگر 
غذاهای ادویه دار را دوست دارید، می توانید با اضافه کردن 

آنها به وعده های غذایی، مجاری بینی خود را باز کنید.
6. خانه خود را ضد آلــرژی کنید: آلرژی ها می توانند 
درد ســینوس را بدتر کنند. برای جلوگیری از آلرژی های 
بینی، گردوخاک را از خانه خود بزدایید، سیســتم تهویه 
هوا نصب کنید و حیوانات خانگی را دور از اتاق خواب خود 

نگه دارید.
7. از يک مرطوب کننده استفاده کنید: دستگاه های 
مرطوب کننده )بخور ســرد( می تواند هوا را مرطوب نگه 
دارد؛ اما این اطمینان را در خود حاصل کنید که دســتگاه 
مرطوب کننده شما همواره تمیز اســت؛ مخصوصا اگر به 
قارچ ها آلرژی دارید. یک مرطوب کننده کثیف می تواند به 
تولیدمثل کپک کمک کند؛ درنتیجه از مرطوب کننده ها 
در ماه های خشــک و نه در زمان های مرطوب اســتفاده 
کنید. عالوه بر این همــواره متوجه میــزان رطوبت اتاق 
خود باشید؛ رطوبت ۳۵ تا ۵۰ درصدی مطلوب است و اگر 
پنجره های شما شــروع به بخار گرفتن کردند، بدانید که 

سطح رطوبت اتاق شما بسیار باالست.
8. از کمپرس های گرم اســتفاده کنید: می توانید از 
کمپرس گرم بــرای مرطوب نگه داشــتن بافت های بینی 
خود اســتفاده کنید یا می توانید ظرفی پــر از آب گرم را 
بخاردار کرده و صورت خود را به آن نزدیک کنید؛ ســپس 
روی خود حوله ای انداخته و این بخار را استنشــاق کنید 
و مراقب باشید صورتتان نســوزد. عالوه بر این، می توانید 
پس از اســتفاده از کمپــرس گرم، از یک کمپرس ســرد 
نیز اســتفاده کنید که می تواند در تســکین درد سینوس 

موثر باشد.
9. فورا به ســراغ آنتی بیوتیک ها نرويد: اســتفاده 
کورکورانــه از آنتی بیوتیک ها می توانــد منجر به مقاومت 
آنتی بیوتیکــی و رشــد میکروب هــا شــود؛ همچنیــن 
ممکن اســت تاثیری در درمــان اکثر موارد ســینوزیتی 
نداشــته باشــد. کمتر از ۲ درصد عفونت های سینوسی، 
باکتریایی و اکثرشــان ویروســی هســتند که باید آنها را 
بــدون آنتی بیوتیک ها درمــان کرد. اصوال پزشــکان در 
هنگام مواجهه با عفونت سینوســی، به بیمار خود توصیه 
می کنند هفــت روز را بــدون اســتفاده از آنتی بیوتیک 
ســپری کند تا ببیند حال او به خودی خود خوب می شود 
 JAMA یا خیر. در حقیقــت، در ســال ۲۰۱۲ در ژورنال
تحقیقی به چاپ رسید که طبق نتایج آن، مصرف سه روزه 
آنتی بیوتیک ها تاثیر اندکی در کاهش عالئم ســینوزیت 
حاد داشــت و تنها در روز هفتم، اثــرات ناچیزی از خود 

نشان دادند.
10. بدانید کــه چه زمانی بايد به پزشــک مراجعه 
کرد: اگر درد ســینوس شــما با داروهای بدون نســخه 
بهبود نیافت، پزشک شــما می تواند انجام سی تی اسکن از 
بینی و ســینوس ها را به شما پیشــنهاد کند تا در صورت 
نیاز جراحی انجام دهید. اگر درد ســینوس شما به مدت 
یک هفته طول کشــید و مبتالبه تب شــدید، باید به یک 
متخصص گوش، حلق و بینی مراجعه کنید؛ چون ممکن 

است به درمانی فراتر از درمان طبیعی نیاز داشته باشید.

اکثر افراد در برهه ای از زندگی خود، درد و فشار سینوس را تجربه کرده اند و عمدتا بدون هیچ داروی تجويزی 
بهبوديافته اند؛ اما با استفاده از درمان های طبیعی خاصی می توان درد سینوس را تسکین داد؛ حال آنکه اين 

عالئم مرتبط با درد سینوس، می تواند به دلیل سرماخوردگی، آلرژی ها يا يک عفونت سینوسی باشد.

زيبايی

روغن کندر
روغن کنــدر را از قدیم برای بخور در مراســم مقدس 
اســتفاده می کردند. این روغن طبیعی کــه آن را از 
شیره نوعی درخت کندر می گیرند، برای از بین بردن 
لکه های پیری روی پوست و ناهماهنگ بودن رنگ آن 
استفاده می شود. خاصیت قابض این روغن، پوست را 
سفت می کند؛ بنابراین پس از اســتفاده، نشانه های 
چین و چروک و شل شدگی پوست به حداقل می رسد. 
از این رو، مقداری روغن کنــدر را به هر نوع روغن نرم 
کننده دیگر مانند روغن نارگیل اضافــه کنید و روی 

پوست خود بمالید.
روغن چوب صندل

روغن چوب صندل یکی از روغــن های طبیعی گران 
قیمتی اســت که از قلب درخت صنــدل )که فقط در 
برخی از نقاط دنیا رشــد می کند( گرفته می شــود و 
در زمان هــای گذشــته، به خاطر خــواص ضد پیری 
و ترمیمی آن، فقط مورد اســتفاده اشراف بوده است. 
روغن چوب صندل به نرم کردن خطوط روی پوست و 

چین و چروک ها کمک می کند.
روغن هسته زرد آلو

این روغن از مغز درون هســته زردآلو گرفته می شود. 
که سرشار از اسید لینولنیک اســت؛ اسید چربی که 
بازسازی ســلول های پوســت را به عهده دارد. روغن 
 A هسته زردآلو همچنین سرشار است از ویتامین های
و E که این روغن سبک و غیر چرب را به یک آب رسان 
عالی برای پوســت و منبعی عالی از آنتی اکســیدان 
تبدیل می کنند. آنتی اکسیدان ها با رادیکال های آزاد 

مبارزه می کنند و سنتز کالژن را بهبود می بخشند.
روغن گل شمعدانی

روغن گل شمعدانی را ترمیم کننده لکه های پوستی 
بدانید؛ به ویژه آفتاب ســوختگی هایی که باعث پیری 
پوست می شوند. این روغن طبیعی، گردش خون زیر 
جلدی را بهبود می بخشــد و در مقابل به بازســازی 
بافت پوســت و درمان چین و چــروک ها کمک می 
کند. روغن گل شــمعدانی ضد التهاب بوده و خاصیت 

روشن کنندگی پوست دارد.
روغن درخت سرو

این روغن، از درخت های همیشه سبز سرو گرفته می 
شــود و خاصیت قابض فوق العاده ای دارد؛ بنابراین در 
سفت شدن پوست موثر اســت. این روغن همچنین 
به گردش زیر پوســتی خون و لنف و درمان رگ های 
واریسی، وریدهای عنکبوتی و سلولیت کمک می کند.

روغن های گیاهی برای 
زيبايی پوست )2(

10 درمان طبیعی برای درد سینوس

ايروبیک در آب:
هر نوع حرکت در آب)همچون شــنا یا انجــام تمرینات 
دیگر در اســتخر( بهترین روش برای کاهــش وزن و نیز 

افزایش مقاومت بدن است. 
حتی پیاده روی ســاده در آب و حرکات ســاده آرنج در 
آن می تواند به شــما کمک کند آمادگی جسمانی خود را 

بدون تنگی نفس افزایش دهید.
آموزش های دوره ای:

هرچند چنیــن ورزش هایی به نظر ســخت می رســد 
و آموزش هــای دوره ای با شــدت بــاال می تواند باعث 
بدتر شــدن تنگی نفس شــود، اما متخصصــان بر این 
باورند که انجام تمرینــات دوره ای کوتــاه مدت و دوره 
 استراحتی گسترده می تواند بر تقویت دستگاه تنفسی و 

قلبی-عروقی بسیار موثر باشد. 
تمرینات دوره ای باعث می شــود سیســتم قلبی عروقی 
شــما به ســرعت کار کند. همین امر موجب می شــود 
سیستم تنفسی کار بیشتری داشته باشد و بتواند خود را 

با چنین مواردی هماهنگ سازد. 
کار خود را با ۱۰ ثانیه تمرین ورزشــی پالیومتریک آغاز 
کنید؛ سپس ۳۰ ثانیه، استراحت و اینکار را به مدت چند 
دقیقه تکرار کنیــد. بعد از اینکه این مرحلــه را به خوبی 
گذراندید و مشکلی نداشــتید می توانید تمرین خود را با 

۲۰ ثانیه آغاز نمایید، ۳۰ ثانیه اســتراحت کرده و سپس 
۲۰ ثانیه تمرین قبلی را تکرار نمایید.

پیالتس:
همانند یوگا، تمریناتی همچون پیالتس باعث می شــود 
عضالت قوی تری داشته باشــید و تنفس خود را کنترل 

نماییــد. در نهایت چنین 
تمریناتی باعث کنترل 

تنفــس در حین 
ورزش می شــود 
و به شــما اجازه 

تمرینــات  می دهــد 
بیشتری را بدون مشکل 

تنفسی انجام دهید. پیالتس 
بــه بهتر شــدن شــرایط بدن 
کمک می کند و به شــما اجازه 
می دهد به طــور موثر و بدون 
داشتن مشکل تنفسی حرکت 

کنیــد. روش تمرینــی پیالتــس 
متشــکل از ورزش  هایی است که بر 
پیشــرفت انعطاف و قــدرت در تمام 
اندام های بدن تمرکز دارد و عضالت 

را از بین نمی برد.

  دریافت ویتامین از ســوی بدن کودک ضروری اســت و کودک 
باید ویتامین های مورد نیازش را هر طور که شــده بدست آورد. 
ویتامین های ضروری وجود دارند کــه باید حتما به بدن کودک 

برسند.
اسیدهای چرب ضروری:کمک به ســاخت سلول ها، 
تنظیم سیستم عصبی، تقویت دستگاه قلبی عروقی، ایمنی بدن، 
کمک به جذب مــواد مغذی در بــدن، ضروری بــرای عملکرد 

مناسب مغز، موثر در سالمت دید.
آهن:ضروری برای ساخت هموگلوبین، عنصر حمل کننده 
اکسیژن در خون، عنصر نگه دارنده اکسیژن در ماهیچه ها. کمبود 
آهن سبب کم خونی می شــود که منجر به خســتگی، ضعف و 

ناتوانی خواهد شد.
منیزيم:قوی نگه داشتن اســتخوان ها، ثبات ضربان قلب، 
پشــتیبانی از سیســتم ایمنی بدن، حفظ ماهیچه ها و کمک به 

عملکرد اعصاب.
 پتاسیم:کنترل تعادل آب بدن، همراه با سدیم که به تناسب 
فشــارخون کمک می کند.کمک به عملکــرد ماهیچه ها و ضربان 

قلب،کاهش خطر سنگ کلیه و پوکی استخوان در سنین باالتر.
ويتامین A:ایفای نقشی مهم در بینایی و رشد استخوان، 
کمک به حفاظت از بدن در مقابل عفونت ها، ارتقای ســالمت و 

رشد سلول ها و بافت های بدن از جمله مو، ناخن و پوست.
ويتامین C:کمک به تشکیل و بازسازی گلبول های قرمز 

خون، استخوان ها و بافت ها، کمک به حفظ سالمت لثه، تقویت 
رگ های خونی، کاهــش کبودی و کمک به درمــان آن، بهبود 
سیســتم ایمنی، جلوگیری از عفونت ها، کمک به جذب آهن در 

بدن توسط غذاهای غنی از آهن.
ويتامین D:کمک به جذب مواد معدنی مانند کلســیم و 
ساخت دندان و اســتخوان های قوی، ضروری برای تراکم توده 
استخوانی و رشــد بالقوه،کار کردن مانند یک هورمون در بدن با 
نقش سالمت سیستم ایمنی،تولید انسولین و تنظیم رشد سلول.

ويتامین  E :محدود کردن تولیــد رادیکال های آزاد که 
باعث آسیب به ســلول ها می شــوند، ضروری برای ایمنی بدن، 

بازسازی DNA و دیگر فرآیندهای سوخت وساز.
موردنیاز  برای بیــش از ۷۰ درصد روی: 

بــرای  کمک به هضــم غذا و آنزیم هــا 
 ، ز ســا خت و رشــد سو برای  ضروری 

بدن.

ويتامین های ضروری برای کودکان اگر تنگی نفس داريد، اين ورزش ها برای شما مناسب است)2(
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اگر قصد دارید در سقف منزل خود از ســلول های خورشیدی استفاده کنید که 
تشخیص داده نشــود و نمای ســاختمان را تغییر ندهد، پانل های خورشیدی 
دیاکوا ) Dyaqua ( به کمک شــما خواهند آمد. ســلول های خورشــیدی 
دیاکــوا ) Dyaqua ( همچون آجرهــای بتنی، توفال های ســنگی و حتی 
تخته های چوبی بوده و انــرژی تجدیدپذیر تولید می کنند. این ســبک جدید 
جایگزین پانل های خورشــیدی ســنگین قبلی شــده و از آنچه معماران آن 
را » آســیب بصری « می نامند، پیشــگیری خواهد کرد. با ایــن فناوری جدید 
 ســاختمان ها بدون تغییر در نمای کالســیک خود، بازســازی خواهند شد. 
هر یک از این پانل ها از مواد غیرســمی بازیافتی و عناصر مقاوم برای اســتفاده 
در سقف یا پیاده رو ســاخته شــده اند. ترکیب این عوامل منحصر به فرد و الیه 
اولیه آن مات اســت تا نور به داخل ســلول های فتوولتائیک پنهان داخلی نفوذ 
 کند. در حال حاضر سلول های خورشیدی نامرئی برای ساخت سقف با استفاده 
 از آجرهــای مرســوم خــاک رس ســاخته می شــوند. بــه تازگی شــرکت

Indiegogo در ایــن طراحی ســرمایه گذاری کرده و به ســازندگان اجازه 
دستیابی به لوازم جدید ساخته شده بر این اساس داده می شود. نمونه های اولیه 
ساخته شده با این روش برای سازندگان فرســتاده می شود و از ویژگی های آن 

اتصال به منبع LED برای مشخص کردن قدرت محصول است.

مدیران ارشــد شــرکت های خودروســاز معتبر جهــان برای شــرکت در 
همایش بین المللی صنعــت خودروی ایران به کشــورمان ســفر می کنند. 
چهارمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران با حضور مدیران ارشــد 
شرکت های خودروساز معتبر جهانی از جمله مرســدس بنز، فولکس واگن، 
بی ام و، هیوندای، سیتروئن، پژو و اســکانیا روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان ماه در تهران 
برگزار خواهد شــد. البته برای حضور دیگر برندهــای جهانی و منطقه ای نیز 
مذاکرات و مراحل ثبت نام در حال انجام اســت. بر همین اســاس دو شرکت 
هندی تاتاموتورز و ماهیندرا هند نیز در حال مذاکــره برای حضور در تهران 
هستند. این در حالی است که خبرهایی در مورد مذاکره خودروسازان ایرانی 
با دو شــرکت فولکس واگن آلمــان و هیوندای کره جنوبی بــرای آغاز تولید 
محصوالت شان به گوش می رسد. احتماال قرارداد همکاری با این شرکت های 
خودروسازی در حاشــیه  چهارمین همایش بین المللی صنعت خودرو منعقد 
خواهد شــد. چهارمین همایش بین المللی صنعت خودروی ایران در روزهای 

۲۴ و ۲۵ آبان ماه امسال در سالن اجالس سران تهران برگزار خواهد شد.

گوشی هوشمند جدیدی عرضه شــده که با ردگیری حرکات چشم انسان ها 
قادر به انجام برخی فرامین اســت و قاب پشــت وی به طور کامال چســبنده 

طراحی شده است.
این گوشــی در جریان رقابت Crowd Sourced X و از میان۴۰۰ گوشــی 
به عنوان محبوب ترین گوشــی از نظر طراحی معرفی شــد. گوشی یاد شده 
 که در ســال ۲۰۱۷ روانه بازار می شــود، دارای نمایشــگر ۵/۵ اینچی بوده 

و مجهز به سیستم عامل آندروید است. 
در گوشی ZTE برای ردگیری حرکات چشم انسان ها دو دوربین تعبیه شده 
که در باال و پایین قاب آن قرار دارند. این گوشــی دارای یک تابشــگر مادون 
قرمز نیز هســت. رابط کاربری لمسی این گوشــی در حالت ردگیری حرکت 
چشم، باال و پایین کردن صفحات را با تکان دادن چشم ممکن می کند بدون 
آنکه نیازی به لمس گوشی با انگشت باشد. گوشــی یاد شده نسبت به میزان 
 زل زدن کاربران به نمایشــگر حساس است و محاســبات مربوطه را از طریق 

نور مادون قرمز تابانده شده به چشم افراد انجام می دهد.

مدیران بنز، فولکس واگن و بی ام و در ایرانپنل های خورشیدی شبیه سنگ و چوب این گوشی با حرکات چشم کار می کند

پیشنهاد سردبیر: 
دانشمندان در مورد زمین ۲۰۴5 چه فکر می کنند؟

دو دانشــمند در آمریکا موتور ویبره تلفن همراه را عاملی برای 
جاسوسی معرفی کردند.

 جاسوسی به وســیله تلفن های هوشمند چندســالی است که 
سر زبان ها افتاده است. بارها شــرکت های مختلف از برندهای 

ناامن تلفن های همراه خبر داده اند. 
اما دو دانشــمند در آمریکا در پژوهش های خود به این نتیجه 
 رســیدند که موتور ویبره گوشــی با تغییرات مختصر و ســاده 
 در میــزان ولتــاژ دســتگاه بلندگو را بــه میکروفــون تبدیل 
می کند. اما خوشبختانه این روش جاسوسی نیازمند دسترسی 

به دستگاه را دارد و از راه دور امکان پذیر نیست.

شرکت ایرباس، غول های هواپیماسازی جهان، اخیرا از پروژه ای 
به نام Vahana که به ساخت یک ماشــین پرنده مربوط است 
رونمایی کرده اســت. این خودرو قرار است تک سرنشین باشد، 
دارای سیســتم خلبان خودکار باشــد و قادر باشــد به صورت 
عمودی فرود بیاید. این موضوع بیش تر از ســاخت یک خودرو 
عمق دارد. در واقع ایرباس معتقد است در حال کار بر روی یک 
موضوع مربوط به آینده اســت که از طریق آن می تواند مرزهای 

تکنولوژی را جابه جا کند و آینده انسان را دگرگون سازد.
این پروژه در ســال ۲۰۱۶ کلید خورد و قرار است با تالش تیم 
مهندســی، طراحی و متخصصان رباتیک یک نمونه  اولیه آماده 
پرواز تا پایان ســال ۲۰۱۷ ســاخته شــود. احتماال نمونه ای از 
 این دستگاه که آماده تولید واقعی باشــد تا سال۲۰۲۰ ساخته 
خواهد شــد. اما اگر فکر می کنید این ایده دست کم خیلی زود 

برای عموم مردم عملی نخواهد بود، چندان اشتباه نمی کنید. 
در واقع همــه موانع تکنولــوژی هم که رفع شــوند بحث های 
امنیتی حرکــت خودروهــا در آســمان و  همچنیــن ایمنی 
 سرنشــینان از جمله مســائلی خواهند بود که ایــن خودروها 

باید با آن ها دست به گریبان شوند.

شرکت تویوتا نیز مانند شرکت های هیوندای و هوندا، قصد دارد 
تا از هیدروژن به عنوان یک جایگزین برای سوخت و موتورهای 
دیزلی خود استفاده کند. این شرکت خودروسازی خودرویی را 
توسعه داده که از سیستم Mirai و ســلول سوختی هیدروژنی 

بهره برده و دارای ۷۷ صندلی برای مسافران است.
این اتوبوس های ســلول ســوختی که درصــد آالیندگی آنها 
 صفر بوده و بــه طــور چشــمگیری می تواننــد آلودگی های 
زیســت محیطی در شــهرهای بزرگ را کاهش دهند، در اوایل 

سال آینده وارد سیستم حمل و نقل عمومی خواهند شد.
 اتوبوس های سلول ســوختی تویوتا دارای۱۰ مخزن هیدروژن 
با فشــار باال بوده که می تواند ۱3۲ گالن هیــدروژن را در خود 
جای دهد. قدرت این اتوبوس از دو موتور الکتریکی تامین شده 
که ترکیبی از ۲۲۶ کیلو وات ) 3۰3 اســب بخار ( قدرت و۶۷۰ 

نیوتن متر گشتاور هستند.
تویوتا از سال ۲۰۱۵ شروع به آزمایش این اتوبوس های سوخت 
هیدروژنی کرده و انتظار می رود تا اوایل سال ۲۰۱۷ فروش این 

خودروها آغاز شود.
 ژاپن قصــد دارد تا در المپیــک و پارالمپیــک۲۰۲۰ صد عدد 

از این اتوبوس ها را در جاده های اطراف توکیو به کار گیرد.

ناســا قصد دارد تا هواپیماهایی با بال های تاشو بسازد که هنگام 
 پرواز بال های آنها خم شــود. ایده ســاخت ایــن هواپیماها که 
) Spanwise Adaptive Wing SAW ( نــام دارد، کنترل 
 ســرعت آنها درهنگام فــرود نبــوده بلکه افزایــش بهره وری 
و قابلیت های هواپیما است. این قابلیت به هواپیما اجازه می دهد 
که فضای کمتری بر روی عرشه یا ناو هواپیمابر را اشغال کنند و 

در آشیانه های کوچک تر نیز جای بگیرد.
به گفته مقامات ناســا آنها در حال ساخت هواپیماهایی هستند 

که بسیار متفاوت تر از همه هواپیماهای پیشین است.
 ســازمان ملی هوانوردی و فضایی ناســا اولین بار نیســت که 
به طراحی چنین هواپیماهایی می پردازد بلکه سال های زیادی 

است که به ساختن موارد مشابه مشغول است.
 بــرای مثــال در پــروژه حمــل و نقــل هوایــی ســازگار با 
محیط زیست، بر روی ســاخت بال های تاشو کار کرده استیکی 
 دیگر از پروژه هایی که توسط این ســازمان انجام شده، کاهش 
یا از بین بردن دم عمودی در یک هواپیما است. این کار مزایای 
زیست محیطی بسیاری داشــته و تا حد زیادی وزن هواپیما را 

کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش مصرف سوخت می شود.

اپل در روز چهارشــنبه گذشــته اعــالم کرد که کمــی پس از 
 یک ماه، دوبــاره و در روز ۲۷ اکتبــر میزبان مراســم دیگری 
 خواهد بود کــه در محــل ادارات مرکزی این شــرکت برگزار 
خواهد شــد. در دعوتنامه رسمی این شــرکت و در کنار نشان 

تجاری اپل، نوشته شده: » دوباره سالم «.
گفتنی اســت در همایش ماه سپتامبر سال گذشــته، اپل تنها 
به رونمایی از آیفون ۶ بســنده نکرد و در واقع بــه معرفی تمام 

محصوالت خود در همانجا پرداخت.
اما امسال این شرکت از نخستین گردهم آیی خود در هفتم ماه 
سپتامبر، تنها برای پرده برداری از گوشــی آیفون ۷ و نیز سری 

دوم اپل واچ استفاده کرد. 
در نتیجه، معرفی و رونمایی محصوالت مربوط به کامپیوترهای 
مکینتاش و تبلت های آی پد، می بایست به زمان دیگری موکول 
می شــد. انتظار می رود در طی همایش آینــده، کامپیوترهای 

جدید اپل توجه بسیاری را به خود جلب کنند. 
با اینکه اپل هر ســال کامپیوترهای مک را به روزرســانی کرده، 
اما بیشــتر آنها تغییرات جزیی بوده اند و نه نوآوری های عمده.

در واقع می توان گفت به روزرســانی مک بوک ۱۲ اینچی مربوط 
به سال گذشــته، تنها طراحی لپ تاپ کامال جدید این شرکت 
نسبت به مک بوک پرو ) MacBook Pro ( در سال ۲۰۱۲ بود. 
از سوی دیگر، شــایعات حاکی از آن هستند که خط تولید مک 

در سال جاری دستخوش تحوالت زیادی شده است.

 جاسوسی که همه شما 
در تلفن همراه خود دارید

ایرباس خودروی پرنده می سازد

 آغاز به کار اتوبوس های هیدروژنی 
در سال آینده

 طرح ناسا برای ساخت هواپیماهایی 
با بال تاشو

رونمایی از محصوالت جدید اپل

اخبارفناوری

معرفی بازیمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

نهاجا یا نیروی هوایی ارتش چند ماهی است که به پشتیبانی 
از بازی هــای ویدئویــی پرداختــه و پــس از موفقیت های 
 » شــکارچی «، اکنــون بــا صاعقه آمــده تــا بازیکن ها را 
با حماسه های هشت ســال جنگ تحمیلی آشنا کند. کنترل 
بازی آسان بوده و با یک دســت می توانید به انجام این عنوان 
بپردازیــد. البته گاهی اوقات انگشــتان جلوی دید شــما را 
می گیرند. همان چند ثانیه ابتدایی بــرای تجربه » صاعقه « 
کافی اســت تا این عنوان را بهترین بازی شــوتم آپ داخلی 
بنامیم. تمــام مرحله های بازی، بازآفرینــی یکی از عملیات 
نیــروی هوایی ارتش در جریان هشــت ســال دفاع مقدس 
بوده و بر اســاس خاطرات خلبانان شــرکت کننده ساخته 
شده اســت. همچنین پیش از انجام ماموریت ها، توضیحاتی 
پیرامون آن ها را می توانید بخوانید که موجب شــده صاعقه 
تنها یک اپلیکیشــن برای سرگرمی نباشــد. ساخته بخش 
بازی ســازی نهاجا، عنوانی شوتم آپ اســت. با این سبک که 
آشنا هســتید؟ بازی هایی را می گوییم که به شما نقش یک 

خلبان را داده و باید با تیراندازی به پیروزی برســید. صاعقه 
تقریبا تمام استانداردهای این ســبک را رعایت کرده است؛ 
از تعداد گوناگون دشــمن ها و امکان ارتقای جنگنده بگیرید 
تا آیتم هایی که هنگام مبارزه به آن ها دســت پیدا می کنید؛ 
همگی توانسته  اند جذابیت صاعقه را افزایش دهند. جز بیان 
دیالوگ هــا، بخش صداگذاری و موســیقی عملکرد بســیار 
خوبی داشــته و به همراه یک گیم پلی هیجان انگیز، آدرنالین 
خون بازیکن هــا را باال می برند. با این وجــود بعضی بخش ها 
کمبود محتوا روی تجربه بازیکن تاثیر منفی می گذارد. شاید 
صاعقه عنوان ســختی باشــد ولی به خاطر مرحله های کم، 
ســاعات زیادی را با خلبان های ایرانی نخواهید گذراند. برای 
 ســخن پایانی باید گفت که صاعقه با المان های مثبت خود، 
یکی از بهترین های امسال بوده و تجربه ای فوق العاده از سبک 
شوتم آپ را به بازیکن های ایرانی هدیه می دهد. امیدواریم با 
به روزرسانی های بیشتر، استودیوی سازنده جذابیت عنوانش 
را افزایش دهد. اگر دوســت دارید بدانیــد بهترین بازی های 
شوتم آپ ایرانی که تاکنون به انتشــار رسیده چگونه است، 
صاعقه را بازی کنید. شــما می توانید این بازی را از نشــانی 

اینترنتی goo.gl/PdRPCC بگیرید.

معمای 1989
۱۰ سکه را در 3 لیوان یکسان با دهانه گشاد به گونه ای 

تقسیم کنید که تعداد سکه ها در هر لیوان فرد باشد. 
شما به چه صورت این کار را انجام می دهید. 

سکه ها قابلیت شکسته شدن را ندارند.
جواب معمای 1988  

دو ساعت شــنی را با هم راه می اندازیم. وقتی که ساعت 
شنی ۷ دقیقه ای به اتمام کار خود برسد، ساعت شنی ۱۱ 

دقیقه ای، ۴ دقیقه دیگر ذخیره دارد. 
در همین لحظــه دقیقه اول زمان گیــری ۱۵ دقیقه ای 
شــروع می شــود. وقتی ۴ دقیقه ســاعت شــنی ۱۱ 
دقیقه ای پایان پیدا کرد دوباره ساعت شنی ۱۱ دقیقه را 

برمی گردانیم تا ۱۱ دقیقه دیگر زمان بگیرد. 
به این ترتیب پس از اتمام ۱۱ دقیقــه، ۱۵ دقیقه زمان 

گرفته شده است. ۴+۱۱=۱۵
لطفا جواب معماهای طرح شــده را بــه همراه نام 

و شهر محل زندگی خود به نشانی:
 mazaheri.zayanderoud@gmail.com  

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

پس از شکارچی اتفاق افتاد؛

صاعقه می درخشد

ژاپنی ها؛

از سلول های بنیادی پوست 
بچه موش زنده به دنیا آوردند

ویژه

کیوشــو،  دانشــگاه  ژاپنــی  دانشــمندان  از   گروهــی 
با موفقیت توانســتند بدون اســتفاده از تخمــک و صرفا 
با بهره گیری از ســلول های پوســتی، بچه مــوش به دنیا 
آورنــد. در ایــن فنــاوری، از روش معمول بارور ســازی 
 تخمک بــا اســپرم اســتفاده نشــده و صرفا ســلول ها 
با جفــت کرومــوزوم های ضــروری برای شــروع حیات، 
رشــد پیدا کرده انــد. ایــن اولین بار اســت کــه چنین 
فرآیندی بــه صــورت موفقیت آمیــز به انجام رســیده، 
 و البتــه تمامی ســلول هــای انتخابــی نیز نتوانســتند 
به تشــکیل جنین زنده نائل آینــد. با این حــال، تحقیق 
فوق دســتاوردهای عظیمــی را به همراه خواهد داشــت.

 اگــر روش مــورد بحث در انســان نیــز عملیاتی شــود، 
زوج هایی که بــه هر دلیلی بــا معضل نابــاروری رو به رو 
 هســتند نیز می تواننــد فرزندانی از نســل و نــژاد خود 
به دنیــا آورده و پــرورش دهنــد. گفتنی اســت پژوهش 
مذکور، ریشــه در تحقیقــات » شــینیا یامانــاکا « دارد 
کــه جایــزه نوبــل ســال ۲۰۰۷ را بــه خاطــر فعالیت 
هایــش در حوزه ســلول هــای بنیادیــن دریافــت کرد. 
 او نشــان داد ســلول های پوســت فرد بالغ را مــی توان 
به گونه ای دستکاری کرد که به سلول های بنیادین توانمند 
تبدیل شده و ســپس از آنها در هر جایی بهره جست. البته 
در صورت موفقیت این طرح، قوانین بسیار سختگیرانه ای 
در مقابل آن وجود دارد. رگوالتورهــای ژاپنی به هیچ وجه 
اجازه انجام چنین آزمایشاتی روی انســان را نخواهند داد، 
ضمن اینکه اکنون در ایاالت متحده آمریکا نیز دســتکاری 
ژنتیکی انســان ها با مخالف های شــدید رو به روست. به 
هر حال تمامی قوانین شــامل مرور زمان خواهند شد، اما 
 باید دید آیا روش باروری از طریق ســلول پوستی که فعال 
 بــه نــرخ موفقیــت 3/۵ درصــد در مــوش ها رســیده، 
می تواند با روش های معمول در انســان همچون IVF یا 
IVM که به ترتیب حدود3۰ یا۴۰ درصد نتیجه مطلوب را 

ارایه می دهند، رقابت کند یا خیر.

پیش بینی آینده همواره مملو از چالش بــوده، اما زمانی که این 
حرف با پیشــرفت هــای تکنولوژیکی و آینده گــری همراه می 
شود، بهتر است به سراغ کارشناســان این زمینه برویم تا بهترین 

اطالعات را در اختیار ما بگذارند.
 آژانــس پروژه هــای تحقیقاتی پیشــرفته و دفاعــی آمریکا که 
در ســال ۱۹۵۸ راه اندازی شد، پشــت برده برخی از بزرگ ترین 
 اختراعات و ابداعات تاریخ ارتش اســت که ایــن فناوری ها بعضا 

به بازار فناوری های غیرنظامی نیز رسیده اند. 
این فناوری ها شامل چیزهایی مانند ربات های پیشرفته، سیستم 

های جهانی موقعیت یاب و اینترنت می شود.
حاال چه اتفاقی در سال ۲۰۴۵ خواهد افتاد؟

این بســیار محتمل اســت کــه روبات هــا و تکنولــوژی های 

مصنوعی بــه دســته ای از صنایع خانگــی و مصــارف روزمره 
 تبدیــل شــوند. هواپیماهای بدون سرنشــین جهــش خود را 
 از اســتفاده نظامی بــه بــازار غیر نظامــی ادامــه خواهند داد

 و ماشــین های خــودران بــه نهایت پیشــرفت خود رســیده 
و به راحتی مسافران را جا به جا می کنند. 

اما دانشمندان دارپا حتی ایده های بزرگ تری دارند. 
در یک سری ویدئو که در ســال گذشــته با نام » پیش به سوی 
 آینده « منتشــر شــد، ســه پژوهشــگر پیش بینی ها و تصور 

خود از آینده را تا3۰ سال دیگر بیان کردند.
دکتر جاستین ســانچز، عصب شــناس و مدیر فناوری زیستی 
 دفتــر دارپا، معتقد اســت که بشــر بــه نقطه ای می رســد که 
مــی تواند همه چیــز را با ذهــن خود کنتــرل کنــد. او در این 

 باره گفــت: » دنیایی را تصور کنیــد که در آن مــی توانید فقط 
با اســتفاده از افکارتان محیط زیســت زندگی خــود را کنترل 
 کنیــد. در مــورد کنترل قســمت هــای مختلف خانــه خود 
با استفاده از ارسال سیگنال های مغزی فکر کنید یا حتی برقراری 
ارتباط با دوستان و خانواده تنها با استفاده از فعالیت عصبی مغز. «

 با توجــه بــه آنچــه ســانچز گفــت، DARPA مشــغول کار 
 بر روی neurotechnologies اســت که مــی تواند در آینده 
این پیش بینی ها را عملی کند. در حال حاضــر هم نمونه هایی 
از پیشــرفت در این زمینه وجود دارد، مانند کنتــرل اندام های 
مصنوعی و فلج با کمک مغز که درســت در هفته گذشــته دارپا 
 برای اولین بــار این تکنولوژی شــگفت انگیز را با بــه کار گیری 

بر روی مردی که از ناحیه کمر فلج بود، نشان داد.
 مسلما در آینده شاهد فناوری های پیشرفته تری از این سیستم 

و تکنولوژی های دیگر خواهیم بود.
 اســتفانی تامپکینز زمین شــناس و رییس دفتر علــوم و دفاع 
 دارپا مــی گویــد بســیاری از چیزهــای هیجان انگیــز دیگر 

می توانند ساختمان ها و اشیا اطراف ما را تغییر دهند. 
او فکر می کند که ما قادر خواهیم بود چیزهایی بسازیم که بسیار 

قوی و محکم بوده و در عین حال هم سبک وزن هستند.
پم ملــروی مهنــدس هوافضا و فضانوردی ســابق کــه در حال 
حاضر معاون مدیر در فنــاوری های تاکتیکی دفتر دارپا اســت 
گفت: » من فکــر می کنم که در ســال ۲۰۴۵ انســان ها رابطه 
بســیار متفاوتی با ماشــین آالت اطراف خود خواهند داشــت. 
 معتقدم زمانی فرا خواهد رســید که بشــر می توانــد به راحتی 
و با صحبت کردن یا فشار یک دکمه با ربات ها و ماشین ها ارتباط 
برقرار کند و دیگر نیازی به استفاده از صفحه کلید یا سیستم های 

تشخیص صدا ابتدایی نداشته باشد. «
او ادامــه داد: » بــرای مثــال، در حال حاضــر فــرود هواپیما 
مراحل متعــددی دارد کــه باید انجام شــده تا هواپیمــا آماده 
 فرود شــود. از ناوبــری، تا خــروج از حالــت کروز و بــاز کردن 
 دریچه های چــرخ و خارج کــردن آن هــا. تمام ایــن مراحل 
می تواند به صورت هوشــمند یا تنها با فشــار یــک دکمه انجام 
 شــود. « از طرفی ملــروی فــرود هواپیمــا را یکــی از پیش پا 
 افتاده تریــن امــور در مورد آینــده هوافضــا و فــرود هواپیما 
مــی دانــد. در ســال ۲۰۴۵، خلبــان ممکن اســت فقط چند 
کلمه بگوید و سیســتم کامپیوتــری خود هواپیمــا به صورت 
خودکار برای فــرود آماده شــود و مراحل پیچیــده کار را انجام 
دهد یا شــاید حتی بــا وجود هــوش مصنوعی بــه خلبان هم 
نیازی نباشــد. به هر حال، جهان ما پر از ناشــناخته ها و علومی 
 اســت که هنــوز به آن دســت پیــدا نکــرده ایم. دســت یابی 
به فناوری های نوین ممکن است زمان بر باشد، اما با حاصل شدن 

آن، مسلما زندگی جامعه بشری تغییر خواهد کرد. 
امیدواریم تمام کسانی که در راه پیشرفت تکنولوژی و رفاه جامعه 

بشری تالش می کنند، موفق باشند.

در سال ۲۰۴5 
 خلبان 

ممکن است فقط 
 چند کلمه بگوید 

و سیستم 
 کامپیوتری 

 خود هواپیما 
به صورت خودکار 

 برای فرود 
 آماده شود 

و مراحل پیچیده 
کار را انجام دهد

 بسیاری از دانشــمندان معتقدند که زمین در سال ۲۰۴5 مکان بســیار متفاوتی خواهد بود و وسایل جدید 
و عجیبی به دنیای کنونی اضافه می شوند که اکنون شاید تنها در رویا بتوان آنها را دید.

دانشمندان در مورد زمین ۲۰۴۵ چه فکر می کنند؟

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
جای مغفول بازی ها در کنار کتاب

ویژه

اخبار

حسین حســین  خانی تهیه کننده برنامه »جادوی صدا« گفت: 
 مهلت ثبت نام مســابقه »جــادوی صدا« تا اول آبــان ماه اعالم

 شده بود اما تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۰ آبان تمدید شد.
وی افــزود: بعد از اتمام ثبت نام ســری دوم مســابقه »جادوی 
صدا«، فایل های صوتی و تصویری دریافت شده به کارشناسان 
داوری سپرده خواهد شــد تا برگزیدگاِن مرحله نخست را برای 

آزمون حضوری انتخاب کنند. 
وی بیان کرد: کارگردانی این مجموعه به عهده احمد حســین 
خانی اســت و امیر صدرایی برنامه ریز گــروه تولید خواهد بود.  
مســابقه »جادوی صدا« کاری از گروه اجتماعی شــبکه ســه 
سیماست که سری دوم آن در ۲۰  قسمت ۶۰ دقیقه ای در بهار 

۹۶ از شبکه سه سیما پخش می شود. 

جدیدترین اثر سینمایی مریم دوستی این روزها در مرحله پیش 
تولید به سر می برد.  مریم دوستی کارگردان سینما در خصوص 
آخرین وضعیت ساخت »دریاچه ماهی« گفت: این اثر در مرحله 
پیش تولید به ســر می برد و طبق برنامه ریزی انجام شده هفته 
دوم آبان آن را کلید خواهیم زد.  وی با اشاره به حضور »دریاچه 
ماهی« در جشــنواره فیلم فجر افزود: تصمیم ما این اســت که 
کارهای فنی و فیلمبرداری را به صــورت همزمان انجام دهیم و 
اگر همه کارها به خوبی پیش برود، در جشنواره فیلم فجر حضور 

خواهیم یافت. 
گفتنی اســت؛ »دریاچه ماهی« به کارگردانی مریم دوســتی و 

تهیه کنندگی سعید سعدی است.

برنامه ویژه ای تحــت عنوان »مروری بر تئاتــر ایران« در جنوب 
ایتالیــا برگزار می شــود. این برنامــه که در روزهــای ۱۷ تا ۱۹ 
نوامبر  )۲۷ تا ۲۹ آبان ماه( در شــهر لچه ایتالیا برپا خواهد شــد، 
به اجرای دو نمایش از آرش عباســی و برپایی یــک کنفرانس با 
عنوان»بررسی تئاتر معاصر ایران« اختصاص دارد. در این برنامه 
قرار اســت دو نمایش »پدران، مادران و فرزنــدان« و »خانم« به 
نویســندگی و کارگردانی آرش عباســی و  با بازیگرانی از ایران، 
برزیل و روســیه به زبــان ایتالیایی اجــرا شــود. همچنین در 
۱۹ نوامبر هم کنفرانســی با عنوان بررســی تئاتر معاصر ایران با 

سخنرانی آرش عباسی برگزار می شود.
اجرای این نمایش ها و برپایی کنفرانس، به همت تئاتر »کریا« در 
ایتالیا تدارک دیده شده و قرار است دو نمایش  »پدران، مادران و 
فرزندان« و »خانم« آذرماه در قالب یک پروژه با نام »ســاختن از 

هیچ« در تاالر قشقایی تئاترشهر نیز به صحنه بروند.

مهلت ثبت نام مسابقه »جادوی صدا« 
تمدید شد

»دریاچه ماهی« هفته دوم آبان
کلید می خورد

مروری بر تئاتر ایران در ایتالیا
خبر

فیلــم » محمد رســول ا... « ســاخته مجید مجیدی 
و »دختر« بــه کارگردانی رضا میرکریمــی در جمع 
نامزدهای کسب جایزه از دهمین دوره جوایز سینمایی 
آسیاپاسیفیک حضور دارند. فهرست پنج نامزد نهایی 
دهمین دوره جایزه ســینمایی آسیاپاسیفیک اعالم 
شد. در بخش بهترین فیلم این رویداد سینمایی دو اثر 
از ایران، دو فیلم ترکیه ای و یک فیلم روسی برای کسب 

جایزه بهترین فیلم بلند رقابت خواهند کرد.
فیلم » محمد رســول ا... « ســاخته مجید مجیدی، 
»دختر« به کارگردانــی رضا میرکریمی، »ســرمای 
کلندر« بــه کارگردانــی مصطفی کارا و »خاکســتر 
گرم« ســاخته زکی دمیرکوبوز هر دو از ترکیه و فیلم 
»دانش آمــوز« از »کریــل ســربرنیکوف« محصول 
فدراسیون روســیه پنج فیلمی هستند که برای کسب 
جایزه بهترین فیلم بلند جوایز آسیاپاســیفیک ۲۰۱۶ 
رقابت خواهند کرد. فیلم »دختر« عالوه بر نامزدی در 
شــاخه بهترین فیلمنامه ) از مهران کاشانی( و بهترین 
 بازیگر مــرد )فرهاد اصالنــی(،  نامزد کســب جایزه

نیز شده اســت.  ویتوریو اســترارو فیلمبردار صاحب 
نام و برنده ســه جایزه اســکار نیز برای فیلم » محمد 
رسول  ا... « در بخش بهترین فیلمبرداری نامزد جایزه 
آسیاپاسیفیک شناخته شده اســت.پیش از این، فیلم 
»نفس« ســاخته نرگس آبیار در بخش بهترین فیلم 
بلند کودک و نوجوان نامزد کسب جایزه شناخته شده 
که  با دو فیلم از هند، یک فیلم از افغانستان و همچنین 
فیلمی از ســینمای کره جنوبی برای کسب جایزه این 
بخش رقابت می کند. مســتند »رویاهای دم صبح« به 
کارگردانی مهرداد اســکویی که اخیرا جایزه بهترین 
مستند را از جشنواره فیلم لندن دریافت کرده در بخش 
بهترین مستند بلند جوایز ســینمایی آسیاپاسیفیک 
با فیلم هایی از کشــورهای تایوان، کامبوج، اســترالیا 
و روســیه رقابت خواهد داشــت. دهمین دوره جوایز 
سینمایی آسیاپاســیفیک در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۶ 

)چهارم آذر( در بریزبن استرالیا برگزار می شود.

فیلم مجیدی و میرکریمی در 
جمع نامزدهای آسیاپاسیفیک

خبرنگار ایمنا گزارش می دهد: نمایشگاه کتاب یار مهربان 
از یکــم آبان مــاه در اصفهان افتتاح شــده اســت . از این 
نمایشــگاه به ارگ جهان نما آمده ام تا از نزدیک شاهد این 
رویداد فرهنگی باشــم. ســاعت حدود 3بعد ازظهر است و 
نمایشگاه هنوز آن قدرها شلوغ نیست. در این بین غرفه ای 
با عنوان »کندوی بازی« توجهم را جلــب می کند. ظاهرا 
اینجا رستورانی اســت با منویی متفاوت. منویی از بازی ها، 
و همان طور که مسئوالن این غرفه نوشته اند از ۱تا ۹۹ساله 
می تواننــد در این غرفه حضور پیدا کنند. وارد می شــوم و 
با محبوبه سادات سید حسینی، کارشناس دفتر تخصصی 
بازی وابســته به ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری به 
 گفت وگویــی با محوریــت فعالیت های خانــه خالقیت و

 بازی های فکری می نشینم.
خانم سید حســینی برای آشنایی بیشتر مخاطبان 
کمی در رابطه با فعالیت های ایــن مرکز به صورت 

خالصه توضیح دهید.
خانه خالقیت و بازی های فکری بــه صورت اختصاصی به 
بحث پرورش خالقیــت و آموزش در کنار ســرگرمی ها و 
بازی ها می پردازد. مــا در این مرکز رســتورانی داریم که 
به جای غذا بــازی ارائه می دهد و هیــچ محدودیتی چه از 
 لحاظ ســنی و چه در زمینه میزبانی از عالقه مندان ندارد، 
به طوری که برخــی اوقات دانــش آموزان دبیرســتانی، 
دانشجوها و حتی اساتید دانشــگاه نیز به این مرکز مراجعه 
می کننــد. در بخش خالقیــت هم می توانم بــه برگزاری 
دوره هــای آموزشــی مثل شــعبده فیزیــک، اوریگامی، 

مهارت های ذهنی و... اشاره کنم.
 با توجه بــه فعالیت های دفتر تخصصــی بازی، آیا 
تا کنون خروجی های تولیــدی و یا تولید بازی های 

جدید و ابداعی هم داشته اید؟
بلــه، برای مثــال ســال گذشــته جشــنواره ای در تاالر 
 هنر اصفهــان برگزار شــد و برنامه به این صــورت بود که 
عالقه مندان می توانســتند ایده ها و خالقیت های خود را 
در رابطه با بازی های جدید در این جشــنواره مطرح کنند 
ســپس این ایده ها با حضور کارشناســان و روانشناســان 
بررســی و ایرادات احتمالی اصالح می شــد . قسمت دوم 
این رویداد در اردیبهشــت ماه  بود یعنی زمانی بین بهمن 
 سال گذشته تا اردیبهشــت ســال جاری ایده ها پرورش

 پیدا کرد و با مشورت مشاوران و کارشناسان ایده ها داوری 

و از هر رشته ۱۰ایده برتر داوری شــدند. پس از آن هر نفر 
 باید در مدت زمان محدودی از ایده اش دفاع می کرد تا در 

رأی گیری بعدی از هر رشته سه ایده برتر انتخاب  می شد.
با توجه به اینکه خیلــی از کــودکان و نوجوانان 
 بیشــتر به بازی های رایانــه ای و روباتیک گرایش
 پیدا کرده اند، در این زمینه هــا چه فعالیت هایی 

صورت گرفته است؟
همین طور اســت و دغدغه این موضوع به درستی در خانه 
خالقیت و بازی های فکری درک شد. به همین دلیل هم ما 
بازی ها را دســته بندی کرده ایم و صرفا به بحث بازی های 
فکری نمی پردازیم. در حوزه روباتیک هم بیشتر به صورت 
آموزشــی فعالیت می کنیم و برای مثــال آخرین فعالیت 
 ما، برگزاری مســابقه روبات های جنگجو بود که ۹مهر ماه 

برگزار شد.
حضور غرفه شما در نمایشگاه یار مهربان می تواند 
رابطه بهتری بین دانش آمــوزان در مدارس با بحث 
خالقیت و ســرگرمی ایجاد کند، برای باال بردن این 
تاثیر گذاری فعالیت خاصی در نظر گرفته شده است؟

در واقع، حضور ما در نمایشــگاه در لحظات آخر اعالم شد 
و هماهنگی ها از قبل انجام نشــده بود. اگر زمان بیشتری 
 داشــتیم به شــکلی گســترده تر و قدرتمند تــر حضور

 پیدا می کردیم. اما بــا این حال، اســتقبال از غرفه خیلی 
خوب و رضایــت بخش بود. به نظر می رســد در کنار جای 
مغفول مانده ای که برای کتاب در بین دانش آموزان و عموم 
جامعه احساس می شود جای خالی بازی ها و فعالیت های 
خالق بخصوص در مدارس نیز احســاس می شــود و این 
موضوعی اســت که باید جــدی گرفته شــود. از برنامه ها 
می توانم به حضور مشاوران مرکز از ساعت ۱۰تا ۱۲ هر روز 
تا پایان نمایشگاه اشــاره کنم که والدین می توانند از نقش 
سازنده بازی ها و آسیب های بازی های نامناسب به صورت 
علمی آگاه شوند. همین طور تمام بازی ها با تخفیف ۱5 تا 
۲5 درصدی )خارج از بن های نمایشگاه و برای عموم( برای 

خرید در دسترس عالقه مندان است.
خانه خالقیت و بازی های فکری، تا چه حد در زمینه 
فرهنگ ســازی بین خانواده ها فعالیت داشته و به 
شــاخه های مختلف بازی ها و سلیقه های مختلف 

توجه نشان داده است ؟
 ســعی کردیم فعالیت ها 
بــه صورتــی باشــد که 
بــه صورت  مخاطبمــان 
مســتقیم با بازی ها رابطه 
برقــرار کند. بــرای مثال 
ویتریــن هایــی طراحی 
کردیم که مخصوص بازی 
اســت و می تواند با هزینه 
پایین در کنار قفســه و یا 
ویترین هایی دیگر در اتاق 
کودک وجود داشته باشد 
و بــازی هــای مختلف در 
آن چیده شــود. این باعث 
می شــود کــودک کتاب 
 و بــازی را در کنــار هــم 

داشته باشد. مرکز به شــاخه ها و گونه های مختلف بازی ها 
توجه نشان داده اســت و حتی بازی های آپارتمانی با توجه 
به زندگی هــای آپارتمان نشــینی، بازی هــای فیزیکال 
 و... را نیــز به صورت تخصصــی دنبال مــی کند.لوح های 
فشرده ای )CD( هم با عنوان تیک تاک بازی، طراحی شده 

که به معرفی مرکز و بازی های مختلف می پردازد.
عالقه مندان در چه ساعاتی و به چه نحوی می توانند 

به خانه خالقیت و بازی های فکری مراجعه کنند؟
صبح ها از ســاعت 8 تا ۱۲ فضا به مدارس و دانش آموزان 
اختصاص می یابد و بعد از ظهر ها هم از ساعت ۴تا 8 میزبان 
عموم عالقه مندان هســتیم. دوره های آموزشــی به گروه 
ســنی بین 3تا ۱۴ ســال اختصاص دارد و  خانه خالقیت و 
بازی های فکری هم در خیابان هشــت بهشت شرقی، حد 

فاصل چهار راه حمزه اصفهانی و پیروزی قرار دارد.

کارشناس دفتر تخصصی بازی سازمان فرهنگی تفریحی اصفهان:

جای مغفول بازی ها در کنار کتاب

ما در این مرکز 
رستورانی داریم 

که به جای غذا 
بازی ارائه می دهد 
و هیچ محدودیتی 
چه از لحاظ سنی 

و چه در زمینه 
 میزبانی از 

عالقه مندان ندارد

نمایشــگاه یار مهربان، در کنار غرفه های عرضه 
کتاب با برپایــی غرفه »کندوی بازی« توانســته 

استقبال خوب مخاطبانش را به همراه داشته باشد.

مفاد آراء
7/282 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانــون هیات تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رســمی مســتقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد و در صورتی 
که افراد نسبت به صدور ســند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند:
1-رای شــماره 139560302020000196 کالســه 95/13 مالکیــت خانم 
 مریم عبدلــي بــه شناســنامه شــماره 7 کدملــي 6229890275 صادره

 میمه فرزند مرتضي در پنج دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
496/70 مترمربع)چهارصــد و نود و شــش متر و هفتاد صــدم متر مربع( 
پالک شــماره 256 فرعي از 35 اصلــي واقع در روســتای ازان جزء بخش 
 ثبتی میمه به اســتناد خریداری عادی از  مالک رسمی مرتضی عبدلی فرزند 

حاجی اقا
2-رای شماره  139560302020000074  کالسه 94/128 آقاي حمیدرضا 
ابراهیمي به شناسنامه شماره 6220003578 کدملي 6220003578 صادره 
میمه فرزند اصغر در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 355/05 مترمربع 
)سیصد و پنجاه و پنج متر و پنج صدم متر مربع( پالک شماره 477 فرعي از 
35 اصلي واقع در روســتای ازان جزء بخش ثبتی میمه به استناد خریداری 
عادی از مالکین رســمی آقای رمضانعلی ابراهیمی فرزند یداله و خانم بانو 

تقیان فرزند عباس
3-رای شــماره 139560302020000218  کالســه 94/116 خانم فاطمه 
بهرامیان به شناسنامه شماره 19 کدملي 6229942186 صادره میمه فرزند 
بهرام در ششــدانگ یکباب کارگاه بلوک زنی به مساحت 513/98 مترمربع 
)پانصد و سیزده متر و نود و هشت صدم متر مربع (پالک شماره 1439 فرعي 
از 26 اصلي واقع درروستای ونداده جزء بخش ثبتی میمه به استناد خیداری 

عادی از مالک رسمی آقای حسن امینی فرزند حسین
4-رای شماره 139560302020000197 کالســه 94/239 آقاي اسفندیار 
یعقوبیان به شناسنامه شماره 17 کدملي 6229844362 صادره میمه فرزند 
حسنعلي در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 410/02 
مترمربع )چهارصد و ده متر و دو صدم متر مربع(پالک شــماره 819,820 
فرعي از 30 اصلي واقع در روســتای زیاد آباد به اســتناد مالکیت رســمی 

مشاعی خود
5-رای شــماره 139560302020000198 کالســه94/240خانم بهجــت 
اسماعیل زاده به شناسنامه شماره 13 کدملي 6229841711 صادره میمه 
فرزند عباسعلي در سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
410/02 مترمربع )چهارصد و ده متر و دو صدم متر مربع( پالک شــماره 
820و819 فرعي از 30 اصلي واقع در روســتای زیاد آباد جزء بخش ثبتی 

میمه به استناد مالکیت رسمی مشاعی خود
بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  یک شنبه  1395/07/18

تاریخ انتشار نوبت دوم:   سه شنبه 04 /1395/08
مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

تحدید حدود اختصاصی
7/591  شــماره: 95/12916 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان 
پالک شماره 8187 فرعی از 26/881 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام محمد مهدی خاشــعی فرزند صفرعلــی در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/9/3 ساعت 9 در محل شروع و به 
 عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد. اعتراضات 

مجاورین و صاحبــان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشار: 95/8/4 م الف: 23062 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/464 شماره: 1395/14/284510-95/7/22 چون تحدید حدود ششدانگ 
قطعه زمین تحت پالک 1870 واقع در بخش یک ثبت خوانسار که طبق پرونده 
ثبتی به نام سید کمال میر باقری در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه 
شنبه مورخ 95/9/2 راس ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/08/4  
م الف:203 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)214 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/589 شــماره صادره: 1395/43/287973 نظر به اینکه خانم فاطمه بیگم 
اعتصامی رنانی با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعی فقدان سند مالکیت 
هشت سهم مشــاع از 65 سهم ششدانگ پالک شــماره 18/3231 بخش 14 
اصفهان گردیده که در صفحه 150 دفتر 1002 ذیل شماره ثبت 3112444  به 
نام وی ثبت و سند صادر و در اثر سهل انگاری مفقود شده است و درخواست 
ســند المثنی نموده  لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله  غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده نسبت به آن یا وجود  ســند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله  تســلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد شود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند المثنی صادر و به متقاضی 
تســلیم خواهد شــد. م الف: 22991 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان 

اصفهان)177 کلمه، 2 کادر( 
  ابالغ

7/602  شــماره درخواســت: 9510460365300035 شــماره پرونــده: 
9509980365301029 شماره بایگانی شــعبه: 951045 نظر به اینکه آقای 
محسن آقادادی فرزند مرتضی به اتهام قذف- تهدید- توهین و ایراد ضرب 
عمدی، حســب شــکایت وحید مرتهب فرزند مهدی از طرف این دادسرا در 
پرونده کالسه 951045 د 34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 34 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در صورت عدم حضور  پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 
می گردد. م الف: 22895 شــعبه 34 دادیاری مجتمع شــماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان ) 143 کلمه، 2 کادر(
  ابالغ

7/603  شــماره درخواســت: 9510460365300036 شــماره پرونــده: 
9509980365300961 شماره بایگانی شــعبه: 950977 نظر به اینکه آقای 

جواد الهیجی به اتهام تهدید- مزاحمت- افترا و تهمت، حسب شکایت طاهره 
وفائی تبار فرزند علی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 950977 د 34 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور  پس از یک 
ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه 
نشر آگهی از طرف دادگســتری پرداخت می گردد. م الف: 22894 شعبه 34 
دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 140 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ

7/604   نظر به اینکه آقای اشــکان قربانی به اتهام دایــر بر خیانت در امانت 
حسب شــکایت خانم فاطمه غالمی فرزند رضاقلی از طرف این دادسرا در 
پرونده کالسه 95/140101/61 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شــعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف: 22897 
 شــعبه 29 دادیاری مجتمع شماره دو دادســرای عمومی و انقالب اصفهان

 ) 112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

7/605 شــماره ابالغنامــه:9510100352202544 شــماره پرونــده: 
9409980352201427 شماره بایگانی شعبه:941554 ابالغ شونده حقیقی: 
حسین برجسته فرزند مجید به نشــانی اصفهان خیابان زینبیه 8 متری الله 
کوچه 45 پالک 76 منزل برجسته، مدارک پیوست: در خصوص تجدید نظر 
خواهی آقای ســهیر ســعید زاده به طرفیت شما نســبت به دادنامه شماره 
950271 صادره از این شعبه به پیوســت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدید نظر خواهی به شــما ابالغ می شود. مقتضی اســت حسب ماده 346 
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امــور مدنی چنانچه 
پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید 
 یا به دادگاه تحویــل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارســال 
می گردد. م الف:22902 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  

) 123 کلمه، 2 کادر(
 ابالغ

7/606  شــماره درخواســت: 9510460364900031 شــماره پرونــده: 
9409980364900698 شماره بایگانی شعبه: 940719 آگهی ابالغ به آقای 
رسول جاسم پور به اتهام مزاحمت تلفنی موضوع شکایت آقای حمیدرضا 
سلمانی و از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940719 د 30 تحت تعقیب 
اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامــت آنان ممکن 
نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شــعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه 
نشر آگهی از طرف دادگســتری پرداخت می گردد. م الف: 22898 شعبه 30 
دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 137 کلمه، 

2 کادر(
  ابالغ

7/607  شــماره درخواســت: 9510460365300034 شــماره پرونــده: 
9509980365301001 شماره بایگانی شــعبه: 951017 نظر به اینکه آقای 
امیر نادری فرزند محمد بــه اتهام مزاحمت تلفنی- تهدید و توهین، حســب 
شکایت مرضیه بیرقی فرزند حسین از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
951017 د 34 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای مــاده 115 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفــری مراتب به نامبرده 

ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت 
عدم حضور  پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
 شــد. در ضمن هزینه نشــر آگهی از طرف دادگســتری پرداخت می گردد.

 م الف: 22896 شــعبه 34 دادیاری مجتمع شــماره دو دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان ) 141 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/608 در خصوص پرونده کالســه 559/95 خواهان مجید شــماعی زاده 
دادخواستی مبنی بر واخواهی به طرفیت علیرضا دهقانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/20  ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق چهار راه 
وکال مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:22937 شعبه 39 
مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان) 113 کلمه، 1 

کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/609 در خصــوص پرونــده کالســه 627/95 ش 25 خواهــان مهــدی 
عاشوری دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام 
مطلق خســارات به طرفیت راضیه منصــور زاده تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/9/20  ساعت 4/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:22890 شعبه 25 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 119 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/610 در خصــوص پرونــده کالســه 201/95 خواهان مســعود غزلگو 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت سمیه ترکمان تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/9/20 ساعت 6/15 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 22920 شعبه 20 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/611 در خصوص پرونده کالسه 726/95 خواهان سید علی اصغر میریان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت فرامرز دهش تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/9/20 ساعت 3/45 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 22921 شعبه 20 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 118 کلمه، 1 کادر(
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مفاد آراء
7/362 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 چهــارم موضوع 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 مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رای شــماره 5246-1395/02/31 هیــأت ســوم  آقــاي علی شــاه نظری به 
شناســنامه شــماره 7041 کدملي 1110066147 صادره فالورجان فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 80 مترمربع از پالک شماره28 
 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

محمدصادقی
2-رای شماره 5245-1395/02/31 هیأت سوم خانم فاطمه سنماریان به شناسنامه 
شماره 17 کدملي 1142200469 صادره اصفهان فرزند تقی نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 179 مترمربع از پالک شماره1324فرعی24 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی ورثه کوکب 

سلطان ترکی آفارانی از سند ثبت شده در صفحه 646 دفتر 458
3-رای شــماره 5222-1395/02/31 و اصالحی شــماره 1395/06/27-16937 
هیأت سوم آقاي سید علی لوالکی به شناسنامه شماره 539 کدملي 1285298802 
صادره اصفهان فرزند ســیدمحمد نســبت به 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 358/25 مترمربع از پالک شماره28 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رحیم جمشیدی
4-رای شــماره 5221-1395/02/31 و اصالحی شــماره 1395/06/27-16936 
هیأت سوم آقاي محمدحسن مارانی به شناسنامه شماره 43 کدملي 1289934088 
صادره اصفهان فرزند عبداله نسبت به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 358/25 مترمربع از پالک شماره28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی رحیم جمشیدی
5-رای شــماره 5116-1395/02/30 هیــأت ســوم آقاي مهــدی عبدالکریمی به 
شناســنامه شــماره 2 کدملي 0569879833 صادره  محالت فرزند شــعبانعلی 
 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 195 مترمربع

 از پالک شــماره285فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان از مالک رســمی سیدرضامارانی از ســندثبت شده در صفحه 571 

دفتر 464
6-رای شــماره 5115-1395/02/30 هیــأت ســوم خانــم همــا کریمــی بــه 
شناســنامه شــماره 7 کدملي 0569889367 صادره محالت فرزند علی نســبت 
 به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک باب ســاختمان بــه مســاحت 195 متر

مربع از پالک شــماره285فرعی27 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالک رســمی سیدرضامارانی از ســندثبت شده در صفحه 

571 دفتر 464
7-رای شــماره 4867-1395/02/28 هیــأت ســوم  آقاي عبداله خســروی نژاد 
به شناســنامه شــماره 1409 کدملي 6219345630 صادره فریدن فرزند عباس 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 98/50 مترمربع از پالک 
شــماره2760فرعی18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی حسین کیانی رنانی از سند ثبت شده در صفحه 435 دفتر 

151
8-رای شــماره 5181-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي نیما نادری به شناسنامه 
شماره 523 کدملي 1819223272 صادره آبادان فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 146 مترمربع از پالک شماره3206فرعی18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 89 دفتر603  مالک 

1/5 سهم می باشد
9-رای شــماره 5166-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي حســین جانثاری الدانی 
به شناســنامه شــماره 907 کدملي 1283448254 صادره اصفهان فرزند نعمت 
اله نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 162/12 مترمربع از پالک 
شماره99فرعی35 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

که مالک 1/2  از 11 1/3  سهم از 28 سهم از 71 سهم ششدانگ می باشد
10-رای شــماره 7364-1395/03/29 هیأت اول اقای عبداله عباســی ولدانی  به 
شناسنامه شــماره 1271290456 کدملي 1271290456 صادره اصفهان فرزند 
عباس  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 184/05 مترمربع از پالک شماره 254  فرعی 
از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حاج اقا کشاورز ویالنی
11-رای شماره 7367-1395/03/29 هیأت اول آقاي  اصغر جمشیدي افاراني به 
شناسنامه شماره 1589 کدملي 1282946943 صادره اصفهان فرزند باقر نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 132 مترمربع از پالک شماره 
685  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 101 دفتر 586 امالک
12-رای شــماره 7368-1395/03/29 هیأت اول خانم عزت ابراهیمی افارانی  به 
شناسنامه شــماره 21 کدملي 1290221545 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 132 مترمربع از پالک شماره 
685  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 101 دفتر 586 امالک
13-رای شماره 7384-1395/03/29 هیأت اول اقای رحمان محمدی قهفرخی  به 
شناسنامه شــماره 122 کدملي 4622444410 صادره شــهرکرد فرزند عباسقلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 264/64 مترمربع از 
پالک شماره 719 فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 87659-93/1/31 دفتر 25 اصفهان
14-رای شماره 7383-1395/03/29 هیأت اول خانم صدیقه قاسمی قلعه قاسمی  
به شناسنامه شماره 393 کدملي 1170509071 صادره لنجان فرزند غالمحسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 264/64 مترمربع از 
پالک شماره 719 فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 80921-90/7/6 دفتر 25 اصفهان
15-رای شماره 7391-1395/03/29 هیأت اول اقای امیرحسین نساج پوراصفهانی 
به شناسنامه شــماره 68 کدملي 1286976839 صادره اصفهان فرزند عبدالغفار 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 94/65 مترمربع از پالک شماره  67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی امیرهوشنگ 

مختاری تهرانی
16-رای شــماره 7392-1395/03/29 هیــأت اول اقای علی اکبر اســماعیلی  به 
شناســنامه شــماره 679 کدملي 4569455166 صادره ســمنان فرزند ماشــاله 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 79/80 مترمربع از پالک شماره  67  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی خانم خاوربیات
17-رای شــماره 7399-1395/03/29 هیأت اول اقای صفر عبدالهی تخماقلوئی  
به شناســنامه شــماره 1498 کدملي 6219346599 صادره فریدن فرزند  حسن  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 189/64 مترمربع از پالک شماره  67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی محمدکاظم 

گوهریان
18-رای شماره 7402-1395/03/30 هیأت اول اقای شهرام صنعتی  به شناسنامه 
شماره 13568  کدملي 0058248749  صادره تهران  فرزند عباس   ششدانگ یکباب 
مغازه ودفترکار  به مســاحت  183/83  مترمربع از پالک شماره  122  فرعی از  9  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

126 دفتر 38 امالک
19-رای شماره 7370-1395/03/29 هیأت اول اقای سید محمد میری  به شناسنامه 
شــماره 278 کدملي 1290227179 صادره اصفهان فرزند ســیداحمد ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 225/65 مترمربع از پالک شــماره 719و720  فرعی از 18  
اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان که ازپالک 719 
فرعی ازمالک رسمی اســماعیل شریفی وخدیجه شــریفی که بنامشان درجریان 
ثبت اســت وازپالک 720فرعی ازمالک رسمی فاطمه صغری شــریفی که بنامش 

درجریان ثبت است
20-رای شــماره 7577-1395/03/31 هیأت اول اقای عباسعلی اقامحمدی رنانی  
به شناسنامه شماره 212  کدملي 1289939845  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
نسبت به 2/45 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه به مساحت  274/52 مترمربع 
از پالک شماره  482  فرعی از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی شهربانو اقامحمدی رنانی ومحمداسماعیل اقامحمدی 

رنانی که بنامش درجریان ثبت است
21-رای شــماره 7576-1395/03/31 هیأت اول اقــای عبدالرحیم اقامحمدی  به 
شناسنامه شــماره 165  کدملي 1289909962  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
نسبت به 3/55 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  274/52 مترمربع 
از پالک شماره  482  فرعی از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی شهربانو اقامحمدی رنانی ومحمداسماعیل اقامحمدی 

رنانی که بنامش درجریان ثبت است
22-رای شــماره 7409-1395/03/30 هیأت اول اقای عباسعلی اقامحمدی رنانی  
به شناسنامه شماره 212  کدملي 1289939845  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  238/92  مترمربع از پالک شماره  638  فرعی از  
17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

شهربانو اقامحمدی رنانی ازموردثبت صفحه 230و233 دفتر 132 امالک
23-رای شــماره 7410-1395/03/30 هیأت اول اقای عباسعلی اقامحمدی رنانی  
به شناسنامه شماره 212  کدملي 1289939845  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت  39/23  مترمربع از پالک شماره  482  فرعی 
از  18  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک 
رسمی شهربانو اقامحمدی رنانی ومحمداســماعیل اقامحمدی رنانی که بنامشان 

درجریان ثبت است

24-رای شــماره 7411-1395/03/30 هیأت اول اقــای عبدالرحیم اقامحمدی  به 
شناسنامه شــماره 165  کدملي 1289909962  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  294/88 مترمربع از پالک شماره  638  فرعی از  
17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

شهربانو اقامحمدی رنانی ازموردثبت صفحه 232 دفتر 132 امالک
25-رای شــماره 7412-1395/03/30 هیأت اول اقــای عبدالرحیم اقامحمدی  به 
شناسنامه شــماره 165  کدملي 1289909962  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  210/26 مترمربع از پالک شماره  500  فرعی از  
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

شهربانو اقامحمدی رنانی که بنامش درجریان ثبت است
26-رای شــماره 7413-1395/03/30 هیأت اول اقــای عبدالرحیم اقامحمدی  به 
شناسنامه شــماره 165  کدملي 1289909962  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  39/68 مترمربع از پالک شماره  482  فرعی از  
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 
شهربانو اقامحمدی رنانی ومحمداسماعیل اقامحمدی رنانی که بنامش درجریان 

ثبت است
27-رای شماره 7414-1395/03/30 هیأت اول خانم فاطمه عباسی  به شناسنامه 
شماره 1676  کدملي 1283513692  صادره خمینی شهر  فرزند محمد        ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 151/30 مترمربع از پالک شــماره  313  فرعی از  36  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی ربابه 

فخاری زاده
28-رای شماره 7427-1395/03/30 هیأت اول خانم زهرا صباغی  به شناسنامه 
شــماره 11822  کدملي 1283227551  صادره اصفهان  فرزند حیدر نســبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  294 مترمربع از پالک شماره  
325و326  فرعــی از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان که ازپالک 325 فرعی ازمالک رســمی کربالئی ابوطالب ولدحاج حســن 
که بنامش درجریان ثبت اســت وازپالک 326 فرعی ازمالک رســمی محمدصباغ 

ازموردثبت صفحه 495 دفتر 79 امالک
29-رای شــماره 7428-1395/03/30 هیأت اول اقای علیرضــا صباغ رنانی  به 
شناسنامه شــماره 245  کدملي 1290192431  صادره خمینی شهر  فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  294 مترمربع از پالک 
شــماره  325و326  فرعی از  19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان که ازپالک 325 فرعی ازمالک رسمی کربالئی ابوطالب ولدحاج حسن 
که بنامش درجریان ثبت اســت وازپالک 326 فرعی ازمالک رســمی محمدصباغ 

ازموردثبت صفحه 495 دفتر 79 امالک
30-رای شماره 7430-1395/03/30 هیأت اول اقای رضا محمدشریفی رنانی   به 
شناسنامه شماره 236 کدملي  1290192340  صادره خمینی شهر  فرزند رمضان      
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  165/56  مترمربع از پالک شماره 375  فرعی از  
19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

رمضان محمدشریفی ازموردثبت صفحه 237  دفتر 504  امالک
31-رای شــماره 7437-1395/03/30 هیأت اول خانم مهری احمــدی رنانی  به 
شناســنامه شــماره 361 کدملي  1290133069  صادره اصفهــان  فرزند یداله  
ششدانگ یکباب مغازه وفوقانی مسکونی  به مساحت  45  مترمربع از پالک شماره 
469  فرعی از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی علی اکبراحمدی ازموردثبت صفحه 322 دفتر 43 امالک
32-رای شــماره 7438-1395/03/30 هیأت اول اقــای محمدرضا پیرنجم الدین 
کلیچه  به شناسنامه شماره 2 کدملي  1290292817  صادره اصفهان  فرزند قدمعلی  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  182/60  مترمربع از پالک شماره 6  فرعی از  23  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 35742-

73/2/26 دفتر 91 اصفهان
33-رای شماره 7331-1395/03/29 هیأت اول خانم مهری رضائی  به شناسنامه 
شــماره 163 کدملي 1290332444 صادره اصفهــان فرزند  عبداله  ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 178/60 مترمربع از پالک شــماره  577 فرعی از 16  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 263 

دفتر 532  امالک
34-رای شــماره 7335-1395/03/29 هیــأت اول خانم زهــره جوانی جونی  به 
شناسنامه شماره 43364 کدملي 1280322381 صادره اصفهان  فرزند ید اله نسبت 
به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 207  مترمربع از پالک شماره  
296 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 81382-90/9/10 دفتر 25 اصفهان
35-رای شماره 7334-1395/03/29 هیأت اول اقای علیرضا جهانیان حسن پور  
به شناسنامه شماره 10 کدملي 1290199159 صادره خمینی شهر فرزند سیف اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 207  مترمربع از پالک 
شــماره  296 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 7565-88/9/27 دفتر 60 اصفهان
36-رای شــماره 7346-1395/03/29 هیأت اول اقای محمــود خلیلیان گورتانی  
به شناسنامه شماره 73 کدملي 1290121508 صادره خمینی شهر  فرزند عبداله  
نسبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 258/97  مترمربع از 
پالک شماره  276 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 390 دفتر 530 امالک
37-رای شماره 7347-1395/03/29 هیأت اول خانم فاطمه مهرعلیان گورتانی  به 
شناسنامه شماره 17 کدملي 1290231125 صادره اصفهان  فرزند عباس  نسبت به 
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 258/97  مترمربع از پالک شماره  
276 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 393 دفتر 530 امالک
38-رای شماره 7362-1395/03/29 هیأت اول اقای علیرضا صانعی  به شناسنامه 
شماره 1165 کدملي 1286783755 صادره اصفهان فرزند محمدحسین  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 112/45  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رحیم مزروعی
39-رای شــماره 6450-1395/03/13 هیــأت دوم خانم فاطمه عســگری رنانی  
به شناســنامه شــماره 361  کدملي  1290215324  صادره اصفهان  فرزند کریم  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 427  مترمربع از پالک شماره 608  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ناصر 

عابدی رنانی ازموردثبت صفحه 175 دفتر 89  امالک
40-رای شــماره 6458-1395/03/13 هیأت دوم اقای مصطفــی رئوفی نژاد  به 
شناسنامه شماره 36  کدملي  1289935483  صادره اصفهان  فرزند حیدر نسبت 
به یک دانگ ویک چهارم دانگ مشاع ازسه دانگ مشــاع از  ششدانگ ساختمان  به 
مساحت 178/74  مترمربع از پالک شماره 452  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حیدر پدریان ازموردثبت 

صفحه 17و543 دفتر 115و589 امالک
41-رای شماره 6459-1395/03/13 هیأت دوم اقای محمدرضا پدریان جونی  به 
شناسنامه شــماره 6  کدملي  1290139563  صادره اصفهان  فرزند حیدر نسبت 
به یک دانگ ویک چهارم دانگ مشاع ازسه دانگ مشــاع از  ششدانگ ساختمان  به 
مساحت 178/74  مترمربع از پالک شماره 452  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حیدر پدریان ازموردثبت 

صفحه 17و543 دفتر 115و589 امالک
42-رای شماره 6457-1395/03/13 هیأت دوم خانم عصمت بدریان  به شناسنامه 
شــماره 1297  کدملي  1283037165  صادره اصفهان  فرزند حیدر نسبت به نیم 
دانگ مشاع ازسه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 178/74  مترمربع 
از پالک شماره 452  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رســمی حیدر پدریان ازموردثبت صفحــه 17و543 دفتر 

115و589 امالک
43-رای شماره 6462-1395/03/13 هیأت دوم اقای رسول رحیمی  به شناسنامه 
شماره 1130047822  کدملي  1130047822  صادره خمینی شهر  فرزند حسین  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 112/50  مترمربع از پالک شماره 32  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی بی بی خانم 

رحیمی سبدانی
44-رای شــماره 6465-1395/03/13 هیأت دوم اقای حمیدرضا طاهری نژاد  به 
شناسنامه شــماره 406  کدملي  1285788427  صادره اصفهان  فرزند رجبعلی  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 109/46  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رحیم زارع بهرام 

ابادی ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
45-رای شــماره 6435-1395/03/13 هیأت دوم اقای سعید مشکاه به شناسنامه 
شــماره 372  کدملــي  1198973056  صادره شــهرضا  فرزند علی  ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 145/55  مترمربع از پالک شــماره 306 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازموردثبت صفحه 370 

دفتر 868 امالک
 46-رای شــماره 7241-1395/03/29 هیــأت دوم اقــای اصغرصادقیــان

 رنانی  به شناسنامه شماره 13606 کدملي 1283246619  صادره اصفهان  فرزند 
جواد ششدانگ ساختمان به مساحت 160/37  مترمربع از پالک شماره 795  فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک 
 رســمی محمدیاری رنانی ازورثه اســداله یاری رنانی که بنامــش درجریان ثبت

 است
47-رای شــماره 7208-1395/03/29 هیأت دوم خانم طاهره جعفری میرابادی  
به شناسنامه شــماره 44 کدملي 1091971862  صادره نجف اباد  فرزند سهراب 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 32/48  مترمربع از پالک شــماره 252 فرعی از 
40  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازمالکین 
رسمی عبدالحســین واصغرومرتضی ومجتبی وفروغ السادات همگی میرعمادی 

ازموردثبت صفحه 109و112و115و118و121 دفتر 371 امالک
48-رای شــماره 7210-1395/03/29 هیأت دوم اقای جعفر یاری  به شناسنامه 
شــماره 338 کدملي 1290305218  صادره اصفهان  فرزند حســین ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 64/15  مترمربع از پالک شماره 141 فرعی از 19  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حیدرعلی تقی 

یار که بنامش درجریان ثبت است

49-رای شــماره 7225-1395/03/29 هیــأت دوم اقای ســیف اله شــاهجرا به 
شناسنامه شــماره 107 کدملي 1111496625  صادره فالورجان فرزند نورعلی 
ششدانگ ساختمان به مساحت 127/50  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی مهدی کریمی 

بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 205 دفتر 199 امالک
50-رای شــماره 7226-1395/03/29 هیــأت دوم اقای ســیف اله شــاهجرا به 
شناسنامه شــماره 107 کدملي 1111496625  صادره فالورجان فرزند نورعلی 
ششدانگ ســاختمان به مســاحت 139  مترمربع از پالک شــماره 67  اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی غالمعلی

 ترکیان
51-رای شماره 8637-1395/04/20 هیأت دوم خانم بتول رمضانی کوجانی  به 
شناســنامه شــماره 828 کدملي 1283379872  صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
ششدانگ ســاختمان به مســاحت 315 مترمربع از پالک شــماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حسن قنبری 

کوجانی
52-رای شــماره 9134-1395/04/27 هیأت اول خانم فخرالسادات عاملی رنانی  
به شناسنامه شــماره 8633 کدملي 1283195607  صادره اصفهان  فرزند جمال 
الدین ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 372  مترمربع از پالک شماره 1201  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

جمال الدین عاملی رنانی
53-رای شماره 9136-1395/04/27 هیأت اول اقای سیدمرتضی حسینی رنانی  
به شناسنامه شماره 326 کدملي 1290132712  صادره اصفهان  فرزند سیدعلی 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 146/30  مترمربع از پالک شماره 3869  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 453 دفتر 415 امالک  
54-رای شــماره 9146-1395/04/27 هیأت اول  اقای اکبر شهبازی دستجردی 
به شناسنامه شماره 39 کدملي 1285403584  صادره اصفهان  فرزند غالمرضا 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 95/05 مترمربع از پالک شماره 1909  فرعی از 
27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

زهرا رضائی
55-رای شماره 9149-1395/04/27 هیأت اول خانم ســکینه بهرامیان رنانی به 
شناســنامه شــماره 1679 کدملي 1285603486  صادره اصفهان  فرزند اسداله 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 177/70 مترمربع از پالک شماره 1220  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

اسداله بهرامیان رنانی ازموردثبت صفحه 355 دفتر 448 امالک
56-رای شــماره 9152-1395/04/27 هیــأت اول خانــم اکرم رفیعــی علوی به 
شناسنامه شماره 4148 کدملي 1285026896  صادره اصفهان  فرزند سیداحمد 
 ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 108/50 مترمربع از پالک شــماره 28  اصلي
  واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی

 توکلی
57-رای شــماره 9156-1395/04/27 هیــأت اول  اقای فروتــن محمودصالحی 
 به شناســنامه شــماره 2028 کدملــي 1289421838  صادره اصفهــان  فرزند 
حسینعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104 مترمربع از پالک شماره 45  اصلي 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی فتح اله 

فتحی
58-رای شــماره 9167-1395/04/27 هیأت اول خانم ســادات حســینی عاشق 
ابادی به شناسنامه شــماره 3238 کدملي 1283326639  صادره اصفهان  فرزند 
سیدحسین  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 212/50 مترمربع از پالک شماره 66  
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

احمدذوالفقاری عاشق ابادی ازموردثبت صفحه 483 دفتر 149 امالک
59-رای شماره 9171-1395/04/27 هیأت اول اقای بهمن شیدان شید به شناسنامه 
شماره 17745 کدملي 1198457368  صادره شــهرضا  فرزند عبداله  ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 125 مترمربع از پالک شــماره 28  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین رفیعی ازموردثبت 

صفحه 298 دفتر 1099 امالک
60-رای شــماره 9258-1395/04/28 هیــأت اول اقــای حمیدرضا قاســمی به 
شناسنامه شماره  2104 کدملي 1285925361  صادره اصفهان  فرزند محمدتقی 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  51/53  مترمربع از پالک شماره 93/1  فرعی از 
27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

احمدشاه سمندی ازموردثبت صفحه 337  دفتر 160 امالک
61-رای شــماره 9264-1395/04/28 هیأت اول اقای احمدکاویانی به شناسنامه 
شــماره  42 کدملــي 6219646738  صادره فریــدن  فرزند حبیب اله ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 190 مترمربع از پالک شماره 3373  فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 416 دفتر 

475 امالک
62-رای شــماره 9280-1395/04/28 هیأت اول اقای حامد نادری به شناسنامه 
شماره  8388 کدملي 1292977493  صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161 مترمربع از پالک شماره 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

رمضان توکلی کوجانی
63-رای شــماره 9281-1395/04/28 هیــأت اول اقــای حمیدرضــا نادری به 
شناســنامه شــماره  459 کدملي 1291487093  صادره اصفهان فرزند مصطفی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161 مترمربع از 
پالک شــماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی رمضان توکلی کوجانی
64-رای شــماره 9282-1395/04/28 هیأت اول اقای محمدرضــا مومن پور به 
شناســنامه شــماره  862 کدملي 1284621340  صادره اصفهان فرزند حســین 
ششدانگ یک واحدتجاری به مســاحت 30/86 مترمربع از پالک شماره 34  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدرضا 

اقارضائی سودانی
65-رای شماره 12677-1395/05/25 هیأت سوم خانم زهره باقریان به شناسنامه 
شماره 271 کدملي 1290662010 صادره اصفهان فرزند حسن ششدانگ یکباب 
خانه به استثنای بهای سه-هشــتم اعیانی آن به مساحت 132/5 مترمربع از پالک 
شــماره 391  فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی عباس جیهانی فر
66-رای شماره 12623-1395/05/25 هیأت ســوم خانم شهناز دوازده امامي به 
شناسنامه شماره 935 کدملي 1285913647 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 193/18 
مترمربع از پالک های شــماره  1054 و 1077 فرعي از 36 اصلي واقع دربخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
67-رای شماره 12612-1395/05/25 هیأت ســوم آقاي مجید دوازده امامي به 
شناســنامه شــماره 61547 کدملي 1281042511 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 193/18 
مترمربع از پالک های شــماره  1054 و 1077 فرعي از 36 اصلي واقع دربخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
68-رای شماره 12621-1395/05/25 هیأت ســوم آقاي محمد دوازده امامي به 
شناســنامه شــماره 972 کدملي 1285350405 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 193/18 
مترمربع از پالک های شــماره  1054 و 1077 فرعي از 36 اصلي واقع دربخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
69-رای شماره 12679-1395/05/25 هیأت سوم آقاي علی اصغر اصفهان زاده 
به شناسنامه شماره 50406 کدملي 1280393394 صادره اصفهان فرزند محمود 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/10 مترمربع از پالک شماره 
28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسین رضایی کوجانی
70-رای شماره 12680-1395/05/25 هیأت سوم خانم اشرف وارث به شناسنامه 
شماره 38123 کدملي 1280806842 صادره اصفهان فرزند حسین دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 164/10 مترمربع از پالک شماره 28  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حســین 

رضایی کوجانی
71-رای شماره 12678-1395/05/25 هیأت سوم آقاي علی اکبر اصفهان زاده به 
شناسنامه شماره 54844 کدملي 1280975229 صادره اصفهان فرزند محمود دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/10 مترمربع از پالک شماره 
28  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسین رضایی کوجانی
72-رای شماره 29013-1393/11/28 هیأت چهارم خانم فرنگیس کوهیان محقانی 
به شناسنامه شماره 1348 کدملي 1285717244 صادره اصفهان فرزند عباسعلی 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150/58 مترمربع از پالک شماره  154 
فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محترم کیقبادی
73-رای شماره 11165-1395/05/16 هیأت سوم آقاي  رسول تیموري جروکاني 
به شناسنامه شــماره 445 کدملي 1142392430 صادره فرزند عباس ششدانگ 
یکباب خانه و مغازه متصله به مســاحت 306/80 مترمربع پالک شماره فرعي از 
44 اصلی بخــش 14 حوزه ثبت غرب اصفهان از طرف مالک رســمی تقی تیموری 

جروکانی
74-رای شــماره 11367-1395/05/17 هیأت ســوم آقاي محمــود محمدي به 
شناسنامه شماره 151 کدملي 1091919186 صادره نجف آباد فرزند عباس علي 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 194/64 مترمربع پالک شماره 32 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی نعمت اله رحیمی 

ورثه بی بی خانم به هویت 332 دختر حاج باقر
75-رای شماره 12431-1395/05/24 هیأت سوم آقاي جعفر رضائي کوجاني به 
شناسنامه شماره 1345 کدملي 1283386151 صادره خمیني شهر فرزند علیمحمد 
ششدانگ خانه 2 طبقه به مســاحت 178/92 مترمربع پالک شماره 28 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی زبیده واعظی 

بموجب سند ثبت شده در صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالک
76-رای شماره 12428-1395/05/24 هیأت سوم خانم زهرا نادري درباغشاهي 
به شناســنامه شــماره 23 کدملي 1290818274 صادره فرزند عباس ششدانگ 
ساختمان به مساحت 172 مترمربع پالک شماره 204 فرعی از 25  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی عزت سی 
 منی در صفحــه 239 دفتر 270 امالک و ابراهیم عابــدی در صفحه 241 دفتر 270 

امالک
77-رای شماره 12456-1395/05/24 هیأت سوم  آقاي علي اکبر ارشادي گنجه 
به شناســنامه شــماره 90 کدملي 1159493332 صادره فرزند حسین ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 87/22 مترمربع پالک شــماره فرعي از68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی رضا علی 

زارع صفحات 87و96 دفتر 48
78-رای شــماره 11344-1395/05/17 هیأت ســوم آقاي صادق ساقري چي به 
شناسنامه شماره 58 کدملي 1111792208 صادره فرزند اصغر سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 164/55 مترمربع پالک شماره فرعي از34 
اصلي واقــع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از طرف مالک 

رسمی اقدس رضایی
79-رای شماره 11345-1395/05/17 هیأت سوم خانم اعظم امیري به شناسنامه 
شــماره 1784 کدملي 1285987381 صادره فرزند مصطفي ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/55 مترمربع پالک شماره فرعي از34 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی 

اقدس رضایی
80-رای شــماره 12237-1395/05/23 هیأت ســوم آقاي عباسعلي روان بخش 
انارکي به شناسنامه شماره 65 کدملي 1249871328 صادره نائین فرزند موسي 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/5 مترمربع پالک شماره 1072/1 فرعي از36 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی 

حسین کشاورزی ویالنی
81-رای شماره 11999-1395/05/21 هیأت سوم آقاي مرتضي بنائي عاشق ابادي 
به شناسنامه شــماره 13 کدملي 1290104077 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 236/45 مترمربع پالک شماره 69/45 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان تأئیــد و در دفتر امالک 125 

صفحه 559 سابقه ثبت دارد
82-رای شماره 12005-1395/05/21 هیأت سوم خانم مهري صباغیان رضائي به 
شناسنامه شماره 613 کدملي 1285457641 صادره فرزند حیدر علي یکباب خانه  
به مساحت 183مترمربع پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سید محمد حسینی
83-رای شماره 11186-1395/05/16 هیأت سوم آقاي  منصور عمو به شناسنامه 
شماره 38103 کدملي 1282308483 صادره فرزند غالمرضا نسبت به چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 174/56 مترمربع پالک شماره فرعي 
از67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک 

رسمی حاج رحیم ترکان
84-رای شــماره 11187-1395/05/16 هیأت ســوم خانم اعظم فروغي ابري به 
شناسنامه شماره 58 کدملي 1291402055 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 174/56 مترمربع پالک شماره 
فرعي از67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف 

مالک رسمی حاج رحیم ترکان
85-رای شــماره 11570-1395/05/18 هیأت ســوم  آقاي حمید محمدخاني به 
شناسنامه شماره 26022 کدملي 1090258161 صادره نجف آباد فرزند حبیب اله 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 250/5 مترمربع پالک شماره 155 فرعي از 32 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف حســن و 

حسین حقیقی زاده مارچینی
86-رای شــماره 11886-1395/05/20 هیــأت ســوم آقاي مرتضــي فتحي به 
شناسنامه شماره 500 کدملي 1290272883 صادره اصفهان فرزند اکبر ششدانگ 
یکباب کارگاه  به مســاحت 60/30 مترمربع پالک شماره 1600 فرعي از 18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند قطعی 52473 مورخ 

89/11/20 دفترخانه 112 اصفهان
87-رای شماره 11900-1395/05/21 هیأت ســوم آقاي طهماسب محمدي ملک 
شــیري به شناســنامه شــماره 1362 کدملي 4689507181 صادره اردل فرزند 
 نوراله ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 166 مترمربع پالک شماره 67 اصلي

 واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه  از مهدی 
خراط

88-رای شــماره 11902-1395/05/21 هیأت ســوم خانم بتول عالم مرتضوي 
زواره به شناسنامه شماره 54649 کدملي 1281643440 صادره اصفهان فرزند 
ابوالفضل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169مترمربع 
پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 

الواسطه از سید اسدا... حسینی
89-رای شــماره 11903-1395/05/21 هیأت سوم آقاي حسن خلیلي منصور به 
شناسنامه شماره 71 کدملي 1376949369 صادره تبریز فرزند محسن نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169مترمربع پالک شماره 67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سید 

اسدا... حسینی
90-رای شماره 6520-1395/03/13 هیأت ســوم  آقاي حسینعلی جان نثاریون 
به شناســنامه شــماره 983 کدملي 1283449102 صادره خمینی شــهر فرزند 
نعمت اله نســبت به ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 11/50 مترمربع از پالک 
شماره435فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالک رســمی رمضان جان نثاری که مقدار 18/5 قفیز به نامش در جریان ثبت 

می باشد
91-رای شــماره 6549-1395/03/13 هیأت ســوم آقــاي احمداعتصامی رنانی 
بــه شناســنامه شــماره 362 کدملــي 1290241023 صــادره اصفهــان فرزند 
مهدی نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 214/72 مترمربع 
از پالک شــماره3676فرعی18 اصلــي واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان از ســند ثبت شــده در صفحه 137 دفتر 893 از مالک رســمی

 احمد اعتصامی
92-رای شماره 6553-1395/03/13 هیأت سوم آقاي اکبر گلی پزوه به شناسنامه 
شــماره 2909 کدملي 1283695006 صادره اصفهان فرزند قربانعلی نســبت به 
ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 32 مترمربع از پالک شــماره462فرعی40 
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

محمودکیقبادی لمجیری از سند ثبت شده در صفحه 27 دفتر 171
93-رای شــماره 6570-1395/03/13 هیأت سوم آقاي حسینعلی کروندی رنانی 
به شناســنامه شــماره 19 کدملي 1289953902 صادره اصفهــان فرزند مانده 
علی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 138/30 مترمربع از پالک 
شــماره1187فرعی18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سندثبت شده در صفحه 567 دفتر 46
94-رای شــماره 6572-1395/03/13 هیــأت ســوم آقاي حســینعلی کروندی 
رنانی به شناســنامه شــماره 19 کدملي 1289953902 صــادره اصفهان فرزند 
مانده علی نسبت به ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 19/60 مترمربع از پالک 
شــماره1187فرعی18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سندثبت شده در صفحه 547 دفتر 46
95-رای شــماره 6419-1395/03/13 هیــأت ســوم آقاي یداله ســلمانی رنانی 
به شناســنامه شــماره 199 کدملي 1290088179 صادره اصفهــان فرزند علی 
نســبت به ششــدانگ یک باب کارگاه بــه مســاحت 591/50 مترمربــع از پالک 
شــماره1182فرعی18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی ورثه ماه بیگم سلمانی ومحمدوعلی سلمانی رنانی از سند 

ثبت شده در صفحه298 دفتر 55
96-رای شــماره 6501-1395/03/13 هیأت سوم آقاي مجید نصری نصرآبادی 
به شناسنامه شماره 1694 کدملي 1283489112 صادره اصفهان فرزند حیدرعلی 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170 مترمربع از 
پالک شــماره 306/856 فرعی7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکین رسمی مهدی و مژگان وحســینعلی وزهره و آذر واعظم 
ومرتضی ومجید )همگی نصری نصرآبادی(از سند ثبت شده در صفحات 269 و 

272 و 275 و 278 و 281 و 287 و 284 دفتر 1123
97-رای شــماره 6502-1395/03/13 هیأت سوم خانم مرضیه تاجمیرریاحی به 
شناسنامه شماره 1729 کدملي 1284927407 صادره اصفهان فرزند ناصر نسبت 
به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 170 مترمربع از پالک 
شــماره 306/856 فرعی7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکین رسمی مهدی و مژگان وحسینعلی وزهره و آذر واعظم ومرتضی 
ومجید )همگی نصری نصرآبادی(از سند ثبت شده در صفحات 269 و 272 و 275 

و 278 و 281 و 287 و 284 دفتر 1123
98-رای شماره 6499-1395/03/13 هیأت سوم آقاي علی حکیمی به شناسنامه 
شــماره 16 کدملي 4723638644 صادره نجف فرزند حســن نســبت به 3 دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 105/70 مترمربع از پالک 
شماره813فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی زهره مرادی
99-رای شــماره 6500-1395/03/13 هیأت سوم خانم فاطمه قنبریان علویجه به 
شناســنامه شــماره 5398 کدملي 1090511051 صادره نجف آباد فرزند عبداله 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 105/70 مترمربع 
از پالک شماره813فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی زهره مرادی
100-رای شماره 6492-1395/03/13 هیأت سوم آقاي رجبعلی نصراصفهانی به 
شناسنامه شماره 1074 کدملي 1284608786 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 190/96 مترمربع از 
پالک شماره 398/1 فرعی5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی رجبعلی نصراصفهانی
ادامه در صفحه 8
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101-رای شماره 6494-1395/03/13 هیأت سوم خانم صدیقه قدیری زهرانی به 
شناسنامه شماره 1918 كدملي 1284716767 صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت 
به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 190/96 مترمربع از 
پالك شماره 398/1 فرعی5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالک رسمی رجبعلی نصراصفهانی
102-رای شــماره 6425-1395/03/13 هیأت ســوم آقــاي اصغرنصرآزادانی 
به شناســنامه شــماره 9 كدملي 1290069484 صــادره اصفهــان فرزند احمد 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 202/78 مترمربع از پالك 
شماره263فرعی7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی رضا نصرآزادانی
103-رای شماره 6504-1395/03/13 هیأت سوم آقاي محمود محمدحسینی  به 
شناسنامه شماره 13 كدملي 1290245509 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 248/17 مترمربع از پالك شماره551 و 
550فرعی40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 
مالک رسمی علی محمدحســینی لمجیری از پالك 40/550 و از مالک رسمی بتول 

كیقبادی از پالك 40/551
104-رای شماره 6497-1395/03/13 هیأت سوم آقای محمودرضا بابا رحمتیان 
علیخانی به شناسنامه شماره 64 كدملي 1756458944 صادره اهواز فرزند باباخان 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 204/45 مترمربع 
از پالك شماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی حسین زارع
105-رای شــماره 6496-1395/03/13 هیــأت ســوم خانم ســکینه قصابی به 
شناســنامه شــماره 1 كدملي 1756405591 صادره اهواز فرزند رجبعلی نسبت 
به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 204/45 مترمربع از پالك 
شماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی حسین زارع
106-رای شــماره 6423-1395/03/13 هیأت سوم آقاي مجتبی زارع چاوشی به 
شناسنامه شــماره 184 كدملي 1283371642 صادره اصفهان فرزند اكبر نسبت 
به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 111/45 مترمربع از پالك شماره39 
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

محمدعلی روضانیان
107-رای شــماره 6516-1395/03/13 هیــأت ســوم آقاي عباس جــان نثاری 
الدانی به شناسنامه شــماره 1300 كدملي 1283452359 صادره اصفهان فرزند 
نعمت اله نســبت به ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت 15/82 مترمربع از پالك 
شماره435فرعی13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالک رســمی رمضان جان نثاری كه مقدار 18/5 قفیز به نامش در جریان ثبت 

می باشد
108-رای شــماره 12305-1395/05/23 هیأت ســوم آقاي حبیب اله عمراني به 
شناسنامه شماره 78 كدملي 1290267162 صادره فرزند حسن ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 442/40 مترمربع پالك شــماره 549 فرعي از 40 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت ص 245 دفتر 182
109-رای شــماره 10017-1395/05/07 هیأت ســوم خانم مریــم ایمان خواه 
به شناســنامه شــماره 888 كدملي 1283558068 صادره اصفهان فرزند مهدي 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالك شــماره 68 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت ص 93 دفتر 48
110-رای شماره 11342-1395/05/17 هیأت ســوم آقاي مجتبي نجاراصفهان 
زاده به شناسنامه شــماره 1270066870 كدملي 1270066870 صادره اصفهان 
فرزند حسین دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/63 مترمربع 
پالك شماره 936فرعي از26 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از طرف  مالک رسمی حسین نجار اصفهان زاده مورد ثبت ص 331 دفتر 50

111-رای شماره 11340-1395/05/17 هیأت ســوم  آقاي  محمد نجاراصفهان 
زاده به شناسنامه شــماره 1272099121 كدملي 1272099121 صادره اصفهان 
فرزند حسین  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/63 مترمربع 
پالك شماره 936فرعي از26 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از طرف  مالک رسمی حسین نجار اصفهان زاده مورد ثبت ص 331 دفتر 

502
112-رای شماره 11553-1395/05/18 هیأت ســوم خانم اشرف تاجي زادگان 
به شناسنامه شــماره 1150 كدملي 1285561821 صادره اصفهان فرزند رحیم 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/63 مترمربع پالك شماره 
936فرعي از26 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

طرف  مالک رسمی حسین نجار اصفهان زاده مورد ثبت ص 331 دفتر 502
113-رای شــماره 11547-1395/05/18 هیأت ســوم آقاي  محمود محمدي به 
شناسنامه شــماره 151 كدملي 1091919186 صادره نجف آباد فرزند عباسعلي 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168/80 مترمربع پالك شماره 32 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی نعمت اله رحیمی 

ورثه بی بی خانم به هویت 332 دختر حاج باقر
114-رای شماره 11566-1395/05/18 هیأت سوم خانم فاطمه پورعابدي رناني 
به شناسنامه شماره 184 كدملي 1290437890 صادره خمیني شهر فرزند محمود 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211/33 مترمربع پالك شماره 3329فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی 

محمدحسین نجفی مورد ثبت ص585 دفتر 69
115-رای شــماره 12505-1395/05/25 هیأت ســوم خانم زهرا بکائي جزي به 
شناسنامه شماره 39 كدملي 1286386519 صادره اصفهان فرزند رضا ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 138/92 مترمربع پالك شماره 492 فرعي از 40 اصلي واقع 

در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  مورد ثبت ص 90 دفتر 654
116-رای شماره 12498-1395/05/25 هیأت سوم آقاي علي هادي به شناسنامه 
شماره 81 كدملي 1199803499 صادره شهرضا فرزند شکراله ششدانگ یکباب 
خانه به مســاحت 95/22 مترمربع پالك شــماره 455 فرعي از 25 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند انتقال 110842 مورخ 

79/10/4 دفترخانه 64
117-رای شماره 12445-1395/05/24 هیأت ســوم آقاي یار محمد راهدان جو 
به شناســنامه شــماره 729 كدملي 6329736855 صادره لردگان فرزند خداداد 
ششدانگ خانه به مساحت 152 مترمربع پالك شماره 656 فرعي از14 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به نام متقاضی در صفحه 280 

دفتر 388 و در صفحه 346 دفتر 459
118-رای شــماره 12309-1395/05/23 هیــأت ســوم خانم اكــرم هاروني به 
شناســنامه شــماره 52685 كدملي 1280416017 صادره فرزند قاسم ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 66/2 مترمربع پالك شماره2493 فرعي از18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از طرف مالک رسمی محمدعلی 

حیدری رنانی در ص 86 دفتر 550
119-رای شــماره 12290-1395/05/23 هیأت ســوم آقاي علی ضامن قاسمی 
به شناســنامه شــماره 3252 كدملي 4171560063 صادره الیگودرز فرزند تقی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168 مترمربع از پالك شماره 67 اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی نظریه ذوالفقاری 

عاشق آبادی
120-رای شــماره 12297-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي اســماعیل صالحی 
به شناســنامه شــماره 53 كدملي2411453809 صادره آبــاده فرزند محمدعلی 
ششدانگیکباب ساختمان به مساحت 200/19 مترمربع از پالك شماره ردیف 2 از 
68اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

احمد زارع بهرام آبادی
121-رای شــماره 12303-1395/05/23 هیأت چهارم آقــاي مصطفی صابری 
رنانی به شناسنامه شماره 9613 كدملي 1283205459 صادره خمینی شهر فرزند  
رجب ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187 مترمربع از پالك شماره  3024 فرعی 
از18   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

میرزا علی باقری
122-رای شماره 12298-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي  محمود نصراصفهاني 
به شناسنامه شــماره 56 كدملي 1290217327 صادره فرزند غالمعلي ششدانگ 
یکباب ساختمان  به مساحت 167/82 مترمربع پالك شماره140و141 فرعي از37 
اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از طرف صدیقه 

نصر اصفهانی
123-رای شماره 12313-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي مرتضی بختیاری به 
شناسنامه شــماره 9117 كدملي 1283200491 صادره از اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/04 مترمربع از پالك شماره 3551 فرعی از 
18 اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ازموردثبت صفحه 237  دفتر 765  امالك
124-رای شماره 12308-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي مصطفی حیدری جونی 
به شناسنامه شماره 62 كدملي 1290153752 صادره خمینی شهر فرزند حسین 
ششدانگ یکباب كارگاه به مساحت 62/26 مترمربع از پالك شماره 330  فرعی از25 
اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

433 دفتر379  امالك
125-رای شــماره 11590-1395/05/19 هیأت چهارم آقــاي قوچعلي رجبي به 
شناسنامه شماره 811 كدملي 4030490956 صادره كبودرآهنگ فرزند شعبانعلي 
ازششدانگ به مساحت 187/5 مترمربع پالك شماره 2766 فرعي از 18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی ابراهیم صدیقی 

رنانی در صفحه 257 دفتر 69
126-رای شــماره 11707-1395/05/19 هیأت چهارم آقاي تقــي جهانگیري به 
شناسنامه شماره 2 كدملي 5759878417 صادره چادگان فرزند كریم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 110/20 مترمربع پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی كوكب برندگی
127-رای شــماره 11708-1395/05/19 هیأت چهارم آقاي تقــي جهانگیري به 
شناسنامه شماره 2 كدملي 5759878417 صادره چادگان فرزند كریم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 197/86 مترمربع پالك 28 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی بنام رمضان توكلی كوجانی
128-رای شــماره 11856-1395/05/20 هیــأت چهــارم خانم اعظــم وفائی به 

شناســنامه شــماره 53646 كدملي 1280961929 صادره اصفهان فرزند رحیم 
ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 137/20 مترمربع از پالك شماره 67  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سندرســمی به 

نام عظیم رشیدی
129-رای شــماره 11302-1395/05/17 هیأت ســوم آقاي احمد اســکندري به 
شناسنامه شــماره 7 كدملي 1289963207 صادره اصفهان فرزند علي ششدانگ 
یکباب كارگاه موزاییک سازی به مساحت 379/82 مترمربع پالك شماره298 فرعي 
از36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ســند شماره 

6324 مورخ 1387/11/20 دفترخانه 160
130-رای شــماره 11299-1395/05/17 هیأت ســوم آقاي  احمد اســکندري به 
شناسنامه شــماره 7 كدملي 1289963207 صادره اصفهان فرزند علي ششدانگ 
یکباب كارگاه موزاییک سازی به مساحت 353/81 مترمربع پالك شماره298 فرعي 
از36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند 

رسمی 118471 مورخ 91/06/09 دفتر 98
131-رای شماره 11196-1395/05/17 هیأت ســوم خانم مریم نصرآزاداني به 
شناسنامه شماره 20 كدملي 1290396019 صادره اصفهان فرزند عباس ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 175 مترمربع پالك شماره417 فرعي از 15 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان مورد ثبــت ص 23 دفتر 567 و 

ص361 دفتر 332
132-رای شــماره 12469-1395/05/24 هیــأت ســوم خانم مرضیــه تیموري 
جروكاني به شناسنامه شماره 2617 كدملي 1285902173 صادره اصفهان فرزند 
اسداله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 195/78 مترمربع پالك 
شماره فرعي از44 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از طرف مالک رسمی رحمت علی تیموری جروكانی
133-رای شــماره 12467-1395/05/24 هیأت ســوم  آقاي محمدعلي تیموري 
جروكاني به شناسنامه شماره 709 كدملي 1288863233 صادره اصفهان فرزند 
عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 195/78 مترمربع پالك 
شماره فرعي از44 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از طرف مالک رسمی رحمت علی تیموری جروكانی
134-رای شــماره 11717-1395/05/19 هیأت ســوم آقاي علي پور اسماعیلي 
به شناســنامه شــماره 1304 كدملي 5759473204 صادره فریدن فرزند محمد 
اسماعیل ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 146 مترمربع پالك شماره 45 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی فتح 

اله آقابابائی
135-رای شماره 11704-1395/05/19 هیأت ســوم آقاي غالمرضا نگارچي به 
شناسنامه شماره 454 كدملي 2295102286 صادره فرزند محمد سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109 مترمربع پالك شماره فرعي از67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی حاج 

كریم جاللی عاشق آبادی
136-رای شــماره 11705-1395/05/19 هیأت ســوم خانم مریم نریماني زمان 
آبادي به شناسنامه شماره 354 كدملي 1288808259 صادره فرزند حسنعلي سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 109 مترمربع پالك شماره فرعي 
از67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک 

رسمی حاج كریم جاللی عاشق آبادی
137-رای شــماره 12410-1395/05/24 هیــأت چهارم آقــاي جمعه صفرپور 
بادجاني به شناســنامه شــماره 7 كدملي 1159622418 صــادره فریدن فرزند 
براتعلي ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 42 مترمربع پالك شماره 64 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی نقی رجبی 

عاشق آبادی
138-رای شــماره 12295--1395/05/23 هیأت چهارم آقاي مهران یزدانیان به 
شناسنامه شماره 2251كدملي 6229692538 صادره ازمیمه فرزند مهدی سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134/52 مترمربع از پالك شماره فرعی 
از28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسینعلی رضائی ازموردثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالك
139-رای شــماره 12293-1395/05/23 هیأت چهارم خانم شهربانو جعفری به 
شناسنامه شــماره 23كدملي 6229899639 صادره میمه فرزند خسرو سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134/52 مترمربع از پالك شماره فرعی 
از28 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

حسینعلی رضائی ازموردثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54
140-رای شماره 12294-1395/05/23 هیأت چهارم  آقاي مصطفي شاه سنائي 
گنیراني به شناسنامه شــماره 107 كدملي 1290298653 صادره اصفهان فرزند 
محمد ششدانگ مغازه به مســاحت 25/45 مترمربع پالك شماره191 فرعي از35 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان به نام نامبرده در 

صفحه 164 دفتر 263  امالك
141-رای شــماره 12287-1395/05/23 هیــأت چهارم خانم مهنــاز ریزانه به 
شناســنامه شــماره 1123 كدملي 1285651677 صادره فرزند حسین ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 98/75 مترمربع پالك شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عبداله علی رحیمی
142-رای شــماره 11779-1395/05/20 هیــأت دوم اقــای اصغر امیــدزاد   به 
شناسنامه شماره 878 كدملي 1283009943  صادره خمینی شهر  فرزند رجبعلی  
ششدانگ ساختمان به مســاحت  115  مترمربع از پالك شــماره 147  فرعی از 9  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

275 دفتر 455  امالك
143-رای شــماره 11780-1395/05/20 هیــأت دوم اقــای رســول امیدزاد به 
شناسنامه شماره 44576 كدملي 1280335548  صادره اصفهان  فرزند رجبعلی  
ششدانگ ساختمان به مســاحت  115  مترمربع از پالك شــماره 147  فرعی از 9  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

275 دفتر 455  امالك
144-رای شــماره 11783-1395/05/20 هیأت دوم خانم بتول تاجمیرریاحی   به 
شناسنامه شــماره 30 كدملي 1289948127  صادره اصفهان  فرزند نوروزعلی 
نســبت به دو دانگ وشــانزده-نوزدهم دانگ مشــاع از  ششدانگ ســاختمان به 
مساحت  1237/25  مترمربع از پالك شماره 12و5و178  فرعی از 37  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 374و376 

دفتر 259  امالك
145-رای شــماره 11782-1395/05/20 هیأت دوم اقای عبدالرحیم تیموری   به 
شناسنامه شــماره 32 كدملي 1289811040  صادره اصفهان  فرزند رمضانعلی 
نسبت به سه دانگ وسه-نوزدهم دانگ مشــاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت  
1237/25  مترمربع از پالك شماره 12و5و178  فرعی از 37  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 146 دفتر 268  امالك
146-رای شماره 11791-1395/05/20 هیأت دوم اقای احمد زیبائی به شناسنامه 
شماره 10574 كدملي 1283216116  صادره اصفهان  فرزند قدیرعلی ششدانگ 
ساختمان به مساحت  110  مترمربع از پالك شماره 31  فرعی از 17  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی ابراهیم علیخانی 
رنانی وعصمت سهرابی رنانی ازموردثبت صفحه 241و215 دفتر 204و455  امالك

147-رای شماره 11792-1395/05/20 هیأت دوم اقای مهدی ناجنونی اصفهانی   
به شناســنامه شــماره 75 كدملي 1291009787  صادره اصفهان  فرزند صادق 
ششدانگ ساختمان به مساحت  187/20  مترمربع از پالك شماره 76  فرعی از 24  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 146570-

78/4/15 دفترخانه 56 اصفهان
148-رای شماره 11793-1395/05/20 هیأت دوم اقای محمدرضا بهرامیان رنانی 
به شناسنامه شماره 1060 كدملي 1290475946  صادره خمینی شهر  فرزند جعفر 
ششدانگ ساختمان به اســتثنابهاثمنیه اعیانی ان به مساحت  163/30  مترمربع از 
پالك شــماره 646  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 353 دفتر 1054 امالك
149-رای شــماره 11794-1395/05/20 هیأت دوم اقای حسین نصر اصفهانی 
به شناســنامه شــماره 15 كدملي 1290054037  صادره اصفهان  فرزند علیجان 
ششدانگ ساختمان به مســاحت  254/15  مترمربع از پالك شماره 438/1  فرعی 
از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 198 دفتر 678 امالك
150-رای شماره 11795-1395/05/20 هیأت دوم اقای حسین امینی نجف ابادی 
به شناسنامه شماره 1350 كدملي 1090965435  صادره نجف اباد  فرزند مهدی 
ششدانگ ساختمان به مساحت  220/30  مترمربع از پالك شماره 121/1  فرعی از 
25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 7410-

92/12/22 دفترخانه 297 اصفهان
151-رای شماره 11796-1395/05/20 هیأت دوم خانم زهرا نادری درباغشاهی 
به شناسنامه شــماره 8 كدملي 1290300267  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت  156  مترمربع از پالك 
شــماره 732  فرعی از 26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی محمدامین معین ازموردثبت صفحه 409 دفتر 105 امالك
152-رای شــماره 11797-1395/05/20 هیأت دوم اقای منصور بارورزكوچه 
قلعه به شناسنامه شــماره 47176 كدملي 1280897341  صادره اصفهان  فرزند 
محمدعلی نســبت به چهاردانگ مشــاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت  156  
مترمربع از پالك شماره 732  فرعی از 26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی محمدامین معین ازموردثبت صفحه 409 

دفتر 105 امالك
153-رای شــماره 11801-1395/05/20 هیــأت دوم خانم فاطمــه دهقانیان  به 
شناسنامه شماره 2129 كدملي 1286615615  صادره اصفهان  فرزند رمضانعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت  335/10  مترمربع از 
پالك شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی خانم محترم زارع بهرام ابادی
154-رای شــماره 11800-1395/05/20 هیأت دوم اقای رســول فرشادفرد به 
شناسنامه شماره 58689 كدملي 1281682731  صادره اصفهان  فرزند عبدالخالق 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت  335/10  مترمربع از 
پالك شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی خانم محترم زارع بهرام ابادی
155-رای شــماره 11804-1395/05/20 هیــأت دوم اقــای براتعلــی مزروعی 
سبدانی  به شناسنامه شــماره 76 كدملي 1290016488  صادره اصفهان  فرزند 
محمود ششدانگ ســاختمان به مســاحت  199/50  مترمربع از پالك شماره 32  
 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی

 فاطمه قانعیان
156-رای شــماره 12109-1395/05/23 هیأت دوم خانــم بهجت یاری رنانی  به 
شناسنامه شماره  211  كدملي  1290405931  صادره خمینی شهر  فرزند مصطفی 
نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ ساختمان  به مساحت  249  مترمربع از پالك 
شــماره 553 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 119 دفتر 560 امالك
157-رای شماره 12110-1395/05/23 هیأت دوم اقای رسول شریفی رنانی   به 
شناسنامه شــماره  534  كدملي  1290307172  صادره اصفهان  فرزند براتعلی 
نسبت به چهاردانگ مشاع ازششدانگ ساختمان  به مساحت  249  مترمربع از پالك 
شــماره 553 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 119 دفتر 560 امالك
158-رای شــماره 12112-1395/05/23 هیأت دوم اقای ســیدحمید حسینی   به 
شناسنامه شماره  1204  كدملي  1290477388  صادره اصفهان فرزند سیدحسن 
نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت  110/54  مترمربع از 
پالك شماره 246 فرعی از 7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 15091-87/4/2 دفترخانه 137 اصفهان
159-رای شــماره 12113-1395/05/23 هیأت دوم خانم اكــرم نصر ازادانی  به 
شناسنامه شماره  1262  كدملي  1141919117  صادره خمینی شهر فرزند مرتضی 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت  110/54  مترمربع از 
پالك شماره 246 فرعی از 7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 15091-87/4/2 دفترخانه 137 اصفهان
160-رای شــماره 12118-1395/05/23 هیــأت دوم اقای احمدرضا ســهرابی 
رنانی   به شناسنامه شــماره  215  كدملي  1290254516  صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به ســه دانگ مشاع ازششدانگ ســاختمان  به مســاحت  184/90  
مترمربع از پالك شــماره 3499 فرعــی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 499و508 دفتر 561 امالك بنام 
 متقاضی ومقداری ازمالک رسمی حسین ســهرابی ازموردثبت صفحه 342 دفتر

 419 امالك
161-رای شــماره 12117-1395/05/23 هیأت دوم خانم عــزت صابری رنانی   
به شناسنامه شــماره  338  كدملي  1290240787  صادره اصفهان فرزند رجب 
 نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ ساختمان  به مســاحت  184/90  مترمربع

 از پالك شــماره 3499 فرعــی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه 
 ثبت ملــک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحــه 499و508 دفتــر 561 امالك بنام

 متقاضی ومقداری ازمالک رسمی حسین ســهرابی ازموردثبت صفحه 342 دفتر 
419 امالك

162-رای شماره 12070-1395/05/23 هیأت دوم اقای سیدمحسن هاشمی ولدانی 
به شناسنامه شماره 1635  كدملي  1283514109 صادره اصفهان فرزند سیدرضا 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 168/28 مترمربع از پالك شماره 501  فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

119 دفتر 921  امالك
163-رای شماره 12100-1395/05/23 هیأت دوم اقای عباس شمس موركانی   به 
شناسنامه شماره  264  كدملي  6209984460  صادره لنجان  فرزند قربانعلی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  180  مترمربع از پالك شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

خانم مهری الهیجانیان ازموردثبت صفحه 85 دفتر 378 امالك
164-رای شماره 12099-1395/05/23 هیأت دوم اقای سجاد شمسی موركانی 
به شناسنامه شــماره  603  كدملي  6209721311  صادره لنجان  فرزند قربانعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  180  مترمربع از پالك 
شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی خانم مهری الهیجانیان ازموردثبت صفحه 85 دفتر 378 امالك
165-رای شماره 9107-1395/04/27 هیأت دوم اقای محمد كریمی به شناسنامه 
شــماره 724 كدملــي 1140750267  صادره خمینی شــهر فرزنــد محمدرضا 
 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 94/46 مترمربع از پالك شــماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی سیدحســن 

موسوی
166-رای شــماره 9108-1395/04/27 هیأت دوم اقای حســن رضائی كوجانی 
به شناســنامه شــماره 7 كدملي 1289960021  صادره اصفهــان فرزند ابراهیم 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 257 مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع در 
 اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی ابراهیم رضائی

 كوجانی
167-رای شــماره 9109-1395/04/27 هیــأت دوم اقای غالمرضــا بهرامی به 
شناسنامه شماره 5 كدملي 6219832019  صادره فریدن فرزند ماشاله  ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 205/30 مترمربع از پالك شماره 3654 فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدحسن 

حسن روغنی ازموردثبت صفحه 467 دفتر 75 امالك
168-رای شماره 9110-1395/04/27 هیأت دوم اقای باقر ابراهیمی به شناسنامه 
شــماره 1915 كدملي 1285783506  صــادره اصفهان فرزند حیدر  ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 164/30 مترمربع از پالك شماره 454 فرعی از 36  اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فتح اله شریفی
169-رای شــماره 9112-1395/04/27 هیأت دوم خانم زهرا موسی رضائی به 
شناســنامه شــماره 972 كدملي 1290361134  صادره اصفهــان فرزند محمود  
ششدانگ ساختمان به مســاحت 84/61 مترمربع از پالك شماره 246 فرعی از 40  
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

عباس كیقبادی
170-رای شــماره 9241-1395/04/27 هیأت دوم خانم شیدخت جوادي سبداني 
به شناسنامه شــماره 809 كدملي 1284591743 صادره اصفهان فرزند محمود 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 24/35 مترمربع پالك شماره  68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی رضا رضائی 

كوجانی وربابه سلطان رضائی
171-رای شــماره 9242-1395/04/27 هیأت دوم خانم سوسن جوادي سبداني 
به شناسنامه شــماره 933 كدملي 4621427407 صادره شهركرد فرزند محمود 
ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 23/40 مترمربع پالك شماره  68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی رضا رضائی 

كوجانی وربابه سلطان رضائی
172-رای شــماره 10220-1395/05/10 هیأت دوم  اقای محمود زمانی علویجه   
به شناسنامه شــماره 176  كدملي  1091829691  صادره  نجف اباد  فرزند حسن  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت  183/42 مترمربع از 
پالك شــماره  481  فرعی از 26   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 476 دفتر 401 امالك
173-رای شــماره 10218-1395/05/10 هیأت دوم خانم ســکینه خناســی   به 
شناسنامه شــماره 557  كدملي  2295783240  صادره  شــیراز  فرزند علی اكبر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت  183/42 مترمربع از 
پالك شــماره  481  فرعی از 26   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 476 دفتر 401 امالك
174-رای شــماره 10237-1395/05/10 هیأت دوم اقای حســین اكبری رنانی 
به شناســنامه شــماره 270  كدملي  1289999198  صادره  اصفهان  فرزند باقر 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  172/60  مترمربع از پالك شــماره  68   اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی عباس 

محبی دهنوی
175-رای شماره 10240-1395/05/10 هیأت دوم اقای مصطفی شیروانی پور به 
شناسنامه شماره 1133  كدملي  1287607047  صادره  اصفهان  فرزند حسین بابا 
ششدانگ ساختمان  به مساحت  126/50  مترمربع از پالك شماره  28   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن رضائی 

ازموردثبت صفحه 252 دفتر 1070 امالك
176-رای شــماره 16527-1395/06/21 هیــأت اول آقای نصــرت اله قایدی  به 
شناســنامه شــماره 1 كدملي 4172631770  صادره الیگودرز فرزند رمضانعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 141/25 مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی ابراهیم اخوندی

177-رای شــماره 15344-1395/06/13 هیأت ســوم  آقاي حســین صوفي به 
شناسنامه شــماره 944 كدملي 4171383048 صادره الیگودرز فرزند حسن در 
ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 89/05 مترمربع از پالك شماره 45 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف كاظم صفری بموجب 

قانون اصالحات ارضی
178-رای شــماره 17096-1395/06/28 هیأت ســوم آقاي محمد طوقي عشقي 
به شناســنامه شــماره 697 كدملي 1284404706 صادره اصفهان فرزند مهدي 
ششدانگ یکباب كارگاه به مساحت 302/47 مترمربع پالك شماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رضاعلی زارع 

ازموردثبت صفحه 166و169 دفتر 199 امالك
179-رای شــماره 40235-1394/08/09 هیأت اول اقای امــان اله جهانگیری  به 
شناســنامه شــماره  39  كدملي  6219773136  صادره فریدن  فرزند  شــکراله 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  141/89 مترمربع از پالك شماره 2480  فرعی از  
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 
اكبركاظم زاده واصغــر كریم زاده ازموردثبت صفحــه 127و58 دفتر 320و359 

امالك
180-رای شــماره 39351-1394/07/28 هیأت چهارم خانم میمنت علی خلیلی به 
شناسنامه شماره 726 كدملي 1288612400 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102 مترمربع از پالك شماره 67 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سیدمحمود حسینی

181-رای شــماره 43486-1394/09/08 هیــأت دوم اقــای عبدالرضــا رحیمی 

به شناســنامه شــماره  3  كدملي  4172619851  صادره  الیگودرز  فرزند  رضا  
ششدانگ ساختمان به مســاحت   140  مترمربع از پالك شماره 67 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسنعلی پناهی
182-رای شماره 43752-1394/09/12 هیأت اول اقای مرتضی شریفی ولدانی   به 
شناسنامه شماره 1128  كدملي 1283508265  صادره  خمینی شهر  فرزند  حسین  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  162   مترمربع از پالك شماره  466 فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

رمضان شریفی
183-رای شــماره 54410-1394/12/22 هیأت اول اقای رســول مجتبائی رنانی 
به شناسنامه شماره 980  كدملي 1290908958  صادره خمینی شهر  فرزند  تقی  
ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  20/30  مترمربع از پالك شماره 173 فرعی از 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 477 دفتر 716 امالك
184-رای شــماره 54523-1394/12/24 هیــأت اول اقــای محمــد میرزائی  به 
شناسنامه شــماره 23  كدملي  4172627821  صادره الیگودرز  فرزند حاجی آقا 
ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 80  مترمربع از پالك شــماره 68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی رضا قانعیان 

ازموردثبت صفحه 406 دفتر 295 امالك
185-رای شــماره 1850-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي براتعلی رســاپناه به 
شناسنامه شماره 3 كدملي 1189717141 صادره اردستان فرزند رضا نسبت به 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 23 مترمربع از پالك شماره68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان كه مع الواسطه از تقی سلیمانی كه 

در صفحه 88 دفتر48مالک می باشد
186-رای شــماره 1724-1395/01/30 هیأت چهارم خانم پروین ســلیمانی به 
شناسنامه شماره 734 كدملي 6639540320 صادره مسجدسلیمان فرزند حسین 
علی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 105/80 مترمربع از پالك شماره68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک 

رسمی وراث حسن فهیمی) اسداله ، عباسعلی و محمدعلی(
187-رای شماره 54846-1394/12/27 هیأت سوم آقاي برزو كیانی به شناسنامه 
شــماره 25 كدملي 6339676448 صادره شــهركرد فرزند علی میرزا نســبت به 
ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 120/90 مترمربع از پالك شماره67 
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

علی اكبریان تفاقی
188-رای شــماره 54746-1394/12/26 هیــأت ســوم خانم زهــرا قانعیان  به 
شناسنامه شماره  654  كدملي 0045151301 صادره تهران فرزند  رجبعلی  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  112  مترمربع از پالك شماره 216 فرعی 
40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سندثبت شده 
در صفحه 64 الی 76 دفتر 371 از مالک رســمی عبدالحسین و اصغر و مرتضی و 

مجتبی و فروغ السادات همگی میرعمادی فرزندان مهدی
189-رای شماره 4752-1395/02/28 هیأت دوم آقاي اكبر جان نثاري الداني به 
شناسنامه شماره 35 كدملي 1289887454 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
ساختمان به مساحت 278/75 مترمربع پالك شماره 88/1 فرعي از13 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین جان نثاری 

الدانی ازموردثبت صفحه 234 دفتر 152 امالك
190-رای شماره 2879-1395/02/12 هیأت دوم آقاي  رجبعلي موذن كوهانستاني 
به شناســنامه شــماره 369 كدملي 1283391023 صادره اصفهان فرزند كاظم 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 305/60 مترمربع پالك شــماره 57فرعي از14 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 

485دفتر312 امالك
 191-رای شــماره 2537-1395/02/11 هیــأت دوم خانــم فاطمــه رضایــي

 كوجاني به شناسنامه شــماره 997 كدملي 1283381532 صادره اصفهان فرزند 
علي در ششدانگ ســاختمان به مســاحت 272/65 مترمربع پالك28 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی علی رضایی 

كوجانی
192-رای شــماره 2528-1395/02/11 هیــأت دوم آقــاي  مصطفــي بهارلو به 
شناسنامه شماره 42 كدملي 6219843649 صادره فریدن فرزند خلیل ششدانگ 
ساختمان به مساحت 116 مترمربع پالك شــماره663 فرعي از18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی صغرا خاكزاد رنانی  

و قنبرعلی خاكزاد رنانی از مورد ثبت صفحه143و153دفتر46 امالك
193-رای شــماره 4498-1395/02/26 هیأت اول آقاي علي زینلي به شناسنامه 
شماره 7 كدملي 6219842138 صادره بوئین و میاندشت فرزند ابراهیم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 105/50 مترمربع پالك شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی عبــاس رضائی كوجانی 

ازموردثبت صفحه 297 دفتر 1099 امالك
194-رای شــماره 4608-1395/02/27  هیــأت اول آقــاي رحمــان محققیان به 
شناســنامه شــماره 52 كدملي 1290417210 صادره خمینی شــهر فرزند صفر 
علي نسبت به سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب مغازه و مسکونی فوقانی آن  به 
مســاحت 27/65 مترمربع پالك شــماره 428 فرعي از25 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک رســمی محمدعلی جوانی جونی 

ازموردثبت صفحه 215 دفتر 520 امالك
195-رای شماره 5238-1395/02/31 هیأت سوم خانم اقدس مانیان به شناسنامه 
شــماره 1132 كدملي 1283293668 صادره اصفهان فرزند حســین نســبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 177/27 مترمربع از پالك شماره34 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی ولی اله 

رضایی
196-رای شــماره 5241-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي عبداله قلعه زمانی به 
شناسنامه شــماره 44 كدملي 1290038880 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 24 مترمربع از پالك شماره7458فرعی18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند ثبت شده 

در صفحه 350 دفتر 586
197-رای شماره 5180-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي غالمرضا صادقیان به 
شناسنامه شماره 525 كدملي 1290273138 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 211/54 مترمربع از پالك شماره858فرعی18 
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

شهربانومیرحسینی كه در صفحه 78 دفتر 38 مالک می باشد
198-رای شــماره 7380-1395/03/29 هیأت اول اقای كاظم مالكاظمی رنانی  به 
شناسنامه شــماره 398 كدملي 1289941701 صادره اصفهان فرزند محمدرضا 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 195 مترمربع از پالك شماره 3865و3866 فرعی 
از 18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 

60900-59/5/2 دفتر 86 اصفهان
199-رای شــماره 7382-1395/03/29 هیــأت اول اقــای علی جــان نثاری  به 
شناسنامه شماره 41421 كدملي 1280302038 صادره اصفهان فرزند محمدحسین 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 265 مترمربع از پالك شماره 57 فرعی از 13 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی غدیرعلی 

غالمی ومحمدجان نثاری ازموردثبت صفحه 446 دفتر 21 امالك
200-رای شــماره 15602-1395/06/15 هیأت چهارم آقاي محمود مالئي رناني 
به شناسنامه شماره 413 كدملي 1289941858 صادره اصفهان فرزند حسین دو 
دانگ مشاع ششدانگ یک قطعه زمین كشاورزی به مساحت  مترمربع پالك شماره 
984فرعي از19 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 

الواسطه از مالک رسمي غالم رضا مالئي  مورد ثبت در  ص 329 دفتر 80
آرای اصالحی

1-رای شماره 9070-1395/04/26 هیأت دوم با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
مورخه 95/4/14 و با عنایت بــه اینکه طبق گزارش فوق راي هیــأت تا كنون اجرا 
نشــده لذا مفاد راي صادر به شــرح زیر اصالح مي گردد:ششــدانگ ســاختمان 
 به مســاحت 112/20 مترمربع ازپــالك 40/790 واقع دربخــش 14 ثبت اصفهان

 صحیح است.
2-رای شماره 9174-1395/04/27 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
مورخه 95/4/20 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت تا كنون اجرا نشده 
لذا مفاد راي صادر به شــرح زیر اصالح مي گردد:ششدانگ ساختمان به مساحت 
320 مترمربع ازپالك 9 فرعی از 39 اصلــی واقع دربخش 14 ثبت اصفهان صحیح 

است.
3-رای شــماره 11762-1395/05/20 هیــأت چهــارم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس مورخه 95/5/10 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت تا كنون 
اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد:ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 234/45 مترمربع صحیح است.
4-رای شماره 11629-1395/05/19 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش كارشناس 
مورخه 95/5/6 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت تا كنون اجرا نشده 
لذا مفاد راي صادر به شــرح زیر اصالح مي گردد:مساحت ششدانگ موردتقاضا 

203 مترمربع صحیح می باشد.
5-رای شــماره 15904-1395/06/16 هیــأت چهــارم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس به شماره24688 مورخ 94/4/22 و با عنایت به اینکه طبق گزارش مورخ 
95/6/7 و دستور ذیل ان راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح 
زیر اصالح مي گردد: ششدانگ یکباب ساختمان از پالك 2865 فرعی از 18 اصلی 

می باشد.
6-رای شــماره 16801-1395/06/24 هیــأت چهــارم با توجه بــه مفاد گزارش 
كارشناس پرونده كالســه9382 ســال 91 و با عنایت به اینکه طبق گزارش مورخ 
95/6/23 راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شرح زیر اصالح مي 

گردد: نوع ملک و میزان مالکیت:ششدانگ یکباب خانه میباشد.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد.

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

تاریخ انتشار نوبت اول 1395/07/19
تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/08/04

علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان
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مفاد آراء
8/32آگهی 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 48975-1394/01/27 هیــأت دوم اقــای مرتضــی باقرصاد به 
شناسنامه شماره  142 کدملي   1290087601  صادره اصفهان  فرزند کریم نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 115/96  مترمربع از پالک شماره 
729  فرعی از 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی خدیجه سلطان باقرصاد ازموردثبت صفحه 587 دفتر 78 امالک
2-رای شــماره 48976-1394/10/27 هیأت دوم خانم مهــری باقرصاد رنانی  به 
شناســنامه شــماره  10059 کدملي   1283209934  صادره اصفهان  فرزند کریم 
نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت 115/96  مترمربع 
از پالک شــماره 729  فرعی از 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رســمی خدیجه ســلطان باقرصاد ازموردثبت صفحه 587 

دفتر 78 امالک
3-رای شماره 48974-1394/10/27 هیأت دوم خانم ملک باقرصاد  به شناسنامه 
شماره  305 کدملي   1290146918  صادره اصفهان  فرزند کریم نسبت به یک دانگ 
ونیم مشاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت 115/96  مترمربع از پالک شماره 729  
فرعی از 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی خدیجه سلطان باقرصاد ازموردثبت صفحه 587 دفتر 78 امالک
4-رای شــماره 1825-1395/01/31 هیأت چهارم خانم طاهــره صادقی برزانی 
به شناســنامه شــماره 3500 کدملي 1282992457 صادره اصفهــان فرزند علی 
محمد نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 110/42 مترمربع از پالک 
شماره961فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
که به موجب سند شــماره 8924 – 90/9/12 دفتر 160 مالک 5/5 حبه از 72 حبه می 

باشد
5- رای شــماره 54702-1394/12/26 هیأت ســوم آقاي سیدحســن موسوی به 
شناسنامه شماره  91  کدملي 1290059993 صادره اصفهان فرزند  سیداحمد  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  186/38  مترمربع از پالک شماره 4852 
فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی صفرعلی بابائی ثبت شده در صفحه 521 دفتر 198
6- رای شــماره 1716-1395/01/30 هیــأت ســوم آقــاي غالمرضــا جوهری 
هونجانی به شناسنامه شــماره 102 کدملي 1199794139 صادره شهرضا فرزند 
سهراب نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 91/35 مترمربع از پالک 
شماره291فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی قاسم مارانی از سند ثبت شده در صفحه 158 و 162 دفتر 170
7- رای شــماره 1887-1395/01/31 هیأت ســوم خانم نجمه صادقی برزانی به 
شناســنامه شــماره 2911 کدملي 1293155500 صادره خمینی شهر فرزند علی 
محمد نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 71/67 مترمربع از پالک 
شماره961فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 14 دفتر 686
8- رای شــماره 52323-1394/11/29 هیأت ســوم خانم مرجان عابدی رنانی به 
شناسنامه شماره  446  کدملي 1290903611 صادره اصفهان فرزند  مهدی  نسبت 
به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  141/72  مترمربع از 
پالک شماره 3113 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 377 و 383 و 386 و 395 و 380 و 392 و 374 

و 389 دفتر 993
9- رای شماره 52324-1394/11/29 هیأت سوم خانم لیال سادات میرمحمدصادقی 
به شناسنامه شماره  1245  کدملي 1286078946 صادره اصفهان فرزند  سیدمحمد  
نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  141/72  
مترمربع از پالک شماره 3113 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 377 و 383 و 386 و 395 و 380 و 

392 و 374 و 389 دفتر 993
10- رای شــماره 52325-1394/11/29 هیأت ســوم آقاي احمد عابدی رنانی به 
شناسنامه شــماره  201  کدملي 1290739935 صادره خمینی شهر فرزند  مهدی  
نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  141/72  
مترمربع از پالک شماره 3113 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 377 و 383 و 386 و 395 و 380 و 

392 و 374 و 389 دفتر 993
11- رای شــماره 52326-1394/11/29 هیــأت ســوم آقاي محمود ســنائی  به 
شناسنامه شماره  84  کدملي 1290660141 صادره خمینی شهر فرزند  عبدالرضا  
نسبت به 1/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  141/72  
مترمربع از پالک شماره 3113 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحات 377 و 383 و 386 و 395 و 380 و 

392 و 374 و 389 دفتر 993
12- رای شماره 1904-1395/01/31 هیأت ســوم خانم مهری کیخا به شناسنامه 
شــماره 18936 کدملي 1282658700 صــادره اصفهان فرزند حاجی نســبت به 
ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 192/54 مترمربع از پالک شماره 852 
فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت 

شده در صفحه 284 دفتر 863
13- رای شــماره 4744-1395/02/28 هیأت دوم آقاي  علیرضــا ماراني برزاني 
به شناســنامه شــماره 434 کدملي 1286001821 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به چهار دانگ مشاع ازششــدانگ ساختمان به مســاحت 178/11 مترمربع 
پالک شماره115 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازسند 91102-89/12/4 دفتر 94 اصفهان
14- رای شماره 4746-1395/02/28 هیأت دوم خانم زهره صادقي به شناسنامه 
شماره 87 کدملي 1290895287 صادره خمیني شــهر فرزند حسین نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 178/11 مترمربع پالک شماره 115 
فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازســند 

145024-79/6/10 دفتر 7 اصفهان
15- رای شــماره 4844-1395/02/28 هیأت دوم آقاي  حســین مقیمي بلداجي به 
شناســنامه شــماره 141 کدملي 6299865873 صادره بروجن فرزند علي اصغر 
ششدانگ ساختمان به مساحت 112/26 مترمربع پالک شماره114 فرعي از 4 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 2و205 

دفتر 820و384 امالک
16- رای شماره 2838-1395/02/12 هیأت دوم آقاي مرتضي احمدي به شناسنامه 
شماره 653 کدملي 1286802555 صادره اصفهان فرزند حسن ششدانگ ساختمان 
به مساحت 150/50 مترمربع پالک شماره 3151 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمورد ثبت صفحه329دفتر  1100 امالک
17- رای شماره 2644-1395/02/11 هیأت دوم آقاي مصطفي علي رحیمي عاشق 
ابادي به شناســنامه شــماره 3726 کدملي 1283331748 صادره اصفهان فرزند 
قدرت اله ششدانگ ساختمان به مساحت 130/29 مترمربع پالک شماره 66/37 واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی احمدذوالفقاری 

ازموردثبت صفحه 48 دفتر 149 امالک
18- رای شماره 4431-1395/02/26 هیأت اول خانم هما حیات داود به شناسنامه 
شماره 332 کدملي 1828840742 صادره خرمشهر فرزند مختار نسبت به سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 74 مترمربع پالک شماره 67 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حسین حیدری 

عاشق ابادی
19- رای شماره 4428-1395/02/26 هیأت اول آقاي  ابراهیم آقاجري به شناسنامه 
شماره 27639 کدملي 1827926392 صادره خرمشــهر فرزند حمید نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 74 مترمربع پالک شماره 67 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حســین 

حیدری عاشق ابادی
20- رای شــماره 4452-1395/02/26 هیأت اول خانم زهــره باقرصاد رناني به 
شناســنامه شــماره 10164 کدملي 1283210983 صادره اصفهان فرزند حسن 
ششدانگ مغازه به مساحت 97 مترمربع پالک شماره 3853 فرعي از18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سیدعلی فاطمی 

رنانی از موردثبت صفحه 34 دفتر 481 امالک
21- رای شــماره 4633-1395/02/27 هیــأت اول آقاي  احمد ملکــي علویجه به 
شناســنامه شــماره 31 کدملي 1091973970 صادره نجف آبــاد فرزند نظرعلي 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 115/45 مترمربع پالک شماره 68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حســین کریمی 

بهرام ابادی
22- رای شــماره 4656-1395/02/27 هیــأت اول خانم بتول مانیان ســوداني به 
شناسنامه شماره 42 کدملي 1290165920 صادره اصفهان فرزند غضنفر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 260 مترمربع پالک شماره 34 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند 80758-55/6/16 دفتر 7 اصفهان
23- رای شماره 5178-1395/02/31 هیأت چهارم آقاي علی عباسی خیرآبادی به 
شناسنامه شماره 13 کدملي 1092030883 صادره نجف آباد فرزند کریم نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120 مترمربع از پالک شماره68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی نعمت اله 

و رحیم شفیعی بهرام آبادی از مورد ثبت در صفحه 87 و 96 دفتر 48
24- رای شــماره 49191-1394/10/28 هیــأت چهارم آقای صفی الــه قره لر به 
شناسنامه شــماره 897 کدملي 4030491812 صادره کبودراهنگ فرزند نصراله  
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 132/50 مترمربع از پالک شماره 66 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الوسطه از حسن 

بنائی عاشق آبادی
25- رای شــماره 7385-1395/03/29 هیأت اول  اقای عبدالعلی قدرتی شاه توری  
به شناسنامه شماره 3 کدملي 5659762417 صادره کوهپایه فرزند حسن نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 338 مترمربع از پالک شماره 9 

فرعی از 44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 
رسمی کریم اقا کوچکی

26- رای شماره 7386-1395/03/29 هیأت اول اقای عباس خجسته فر  به شناسنامه 
شــماره 74 کدملي 1289948569 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 338 مترمربع از پالک شماره 9 فرعی از 
44 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

کریم اقا کوچکی
27- رای شماره 7387-1395/03/29 هیأت اول اقای رحیم باباشاهی کوهانستانی  
به شناســنامه شــماره 26 کدملي 1289900922 صادره اصفهــان فرزند صادق 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 235 مترمربع از پالک شماره 438 فرعی از 14 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی احمد عزیزی 

کوهانستانی ازموردثبت صفحه 489 دفتر 402 امالک
28- رای شماره 7389-1395/03/29 هیأت اول اقای رضا نیازآزموده  به شناسنامه 
شماره 707 کدملي 1971280879 صادره مسجدسلیمان فرزند اسماعیل نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 143 مترمربع از پالک شماره  67  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین 

وحسنعلی نجاران عاشق ابادی
29- رای شماره 7390-1395/03/29 هیأت اول خانم سوسن نجفی  به شناسنامه 
شماره 1715 کدملي 4679314745 صادره فارسان فرزند رضا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 143 مترمربع از پالک شماره  67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین 

وحسنعلی نجاران عاشق ابادی
30- رای شماره 7405-1395/03/30 هیأت اول خانم زینب بیگم اعتصامی رنانی  به 
شناسنامه شماره 205  کدملي 1289882908  صادره اصفهان  فرزند سیدعبدالعظیم 
ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله به مســاحت  99/25  مترمربع از پالک شماره  
121  فرعی از  17  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 94و97 دفتر 398 امالک
31- رای شماره 7406-1395/03/30 هیأت اول اقای سیدمصطفی حسینی الدانی  
به شناسنامه شماره 44  کدملي 1290121214  صادره خمینی شهر  فرزند سیدعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  258/81  مترمربع از پالک شماره  272  فرعی از  14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

110 دفتر 463 امالک
32- رای شــماره 7408-1395/03/30 هیأت اول خانم زهــره باقرصادرنانی  به 
شناســنامه شــماره 10164 کدملي  1283210983  صادره اصفهان  فرزند حسن  
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  30/84  مترمربع از پالک شماره 1306  فرعی از  
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمدعلی عسگری رنانی
33- رای شماره 7428-1395/03/30 هیأت اول اقای محمدعلی مستاجران گورتانی  
به شناسنامه شــماره 46  کدملي 1290382085  صادره خمینی شهر فرزند اصغر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  195/45 مترمربع از پالک شماره  471  فرعی از  15  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

449 دفتر 741 امالک
34- رای شــماره 7434-1395/03/30 هیأت اول خانم زهرا حسینی  به شناسنامه 
شماره 638 کدملي  1290342237  صادره خمینی شهر  فرزند سیدجواد  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  117/35  مترمربع از پالک شماره 3209  فرعی از  18  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 98 

دفتر 78 امالک
35- رای شماره 7332-1395/03/29 هیأت اول اقای سیدعلی پاک روان لنبانی  به 
شناسنامه شماره 1116 کدملي 1284542858 صادره اصفهان فرزند  سیدحسین  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 77/11  مترمربع از پالک شماره  478 فرعی از 14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

272 دفتر 494  امالک
36- رای شــماره 7333-1395/03/29 هیأت اول اقای کاظــم خلیلیان گورتانی  به 
شناســنامه شــماره 1182 کدملي 1283426269 صادره اصفهــان فرزند  مهدی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 229/88  مترمربع از پالک شماره  1085 فرعی از 15  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

596 دفتر 959  امالک
37- رای شــماره 7338-1395/03/29 هیــأت اول اقای رضا جعفــری ولدانی  به 
شناســنامه شــماره 13 کدملي 1290220891 صادره خمینی شــهر  فرزند رحیم 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 159  مترمربع از پالک شــماره  453 فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

حاجی اقا کشاورزی
38- رای شماره 7348-1395/03/29 هیأت اول اقای رضا افتخاری  به شناسنامه 
شماره 306 کدملي 1289911371 صادره اصفهان  فرزند حسین ششدانگ یکباب 
کارگاه نجاری  به مساحت 630  مترمربع از پالک شماره  2303 فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مهدی علی 

عسگری که بنامش درجریان ثبت است
39- رای شــماره 7354-1395/03/29 هیــأت اول اقای ســعید نصراصفهانی  به 
شناســنامه شــماره 66 کدملي 1290328811 صادره اصفهان  فرزند رمضانعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103/91  مترمربع از پالک شماره  199و200 فرعی 
از 7  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان که ازپالک 
199فرعی  ازمالک رسمی فرزانه السادات نصرازادانی وازپالک 200 فرعی ازمالک 

رسمی اسماعیل نصرازادانی ازموردثبت صفحه 553 دفتر 15 امالک
40- رای شماره 7357-1395/03/29 هیأت اول اقای محمد جوان بخت  به شناسنامه 
شماره 2 کدملي 1189746670 صادره اردستان  فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 126/37  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس قنبری
41- رای شماره 6476-1395/03/13 هیأت دوم اقای مهدی رضائی  به شناسنامه 
شــماره 18  کدملي  1290183252  صــادره اصفهان فرزند محمدعلی ششــدانگ 
ساختمان  به مساحت 166  مترمربع از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی احمدنورمحمدی
42- رای شــماره 6477-1395/03/13 هیــأت دوم اقای کاظم علــی ابراهیمی  به 
شناســنامه شــماره 2954  کدملي  0056879751  صادره فریدن فرزند قاسمعلی 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 115  مترمربع از پالک شــماره 45 اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی تقی رحیمی
43- رای شــماره 6409-1395/03/13 هیــأت دوم خانم عفت هاشــمی ولدانی  به 
شناســنامه شــماره 1508  کدملي  1283512211  صادره اصفهــان  فرزند رضا 
ششدانگ ســاختمان به مساحت 310/57  مترمربع از پالک شــماره 240 و 240/1 
فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 

43130-86/11/23 دفتر 160 اصفهان ازهردوپالک
44- رای شــماره 6417-1395/03/13 هیأت دوم اقای بهروز امانی  به شناسنامه 
شماره 6177  کدملي  4679149485  صادره فارســان  فرزند سوارعلی ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 48/73  مترمربع از پالک شــماره 2557 فرعی از 18 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازمالک رسمی سیدعبداله 

عاملی رنانی
45- رای شــماره 7246-1395/03/29 هیأت دوم اقای محمود پاکار  به شناسنامه 
شــماره 25 کدملــي 1290003254  صادره اصفهــان  فرزند براتعلی ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 175  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی قاسمعلی حیدری
46- رای شــماره 7203-1395/03/29 هیأت دوم اقای اکبر نجف  به شناســنامه 
شماره 440 کدملي 1291152164  صادره اصفهان  فرزند کریم نسبت به چهاردانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 79/04  مترمربع از پالک شماره 504و1715 
فرعی از 16  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان که 
ازپالک 504 فرعی ازموردثبت صفحه 494 دفتــر 762 امالک وازپالک 1715 فرعی 

ازموردثبت صفحه 515 دفتر 762 امالک
47- رای شــماره 7204-1395/03/29 هیأت دوم خانم زهره نجف  به شناسنامه 
شــماره 650 کدملي 1290969876  صادره اصفهان  فرزند کریم نسبت به دودانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 79/04  مترمربع از پالک شماره 504و1715 
فرعی از 16  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان که 
ازپالک 504 فرعی ازموردثبت صفحه 494 دفتــر 762 امالک وازپالک 1715 فرعی 

ازموردثبت صفحه 515 دفتر 762 امالک
48- رای شماره 7207-1395/03/29 هیأت دوم  اقای سیداسماعیل میرمعصومی 
کرمی  به شناســنامه شــماره 16 کدملي 1290019101  صــادره اصفهان  فرزند 
سیدمجید ششدانگ ساختمان به مساحت 215  مترمربع از پالک شماره 174 فرعی 
از 22  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 9305-

91/11/12 دفتر 337 اصفهان
49- رای شماره 7215-1395/03/29 هیأت دوم  اقای ولی اله باباصفری رنانی به 
شناسنامه شماره 310 کدملي 1289985308  صادره اصفهان  فرزند احمد ششدانگ 
ساختمان به مساحت 232/90  مترمربع از پالک شماره 435 فرعی از 36  اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اسداله جوانی
50- رای شــماره 7216-1395/03/29 هیأت دوم اقای سیدسعید هاشمی ولدانی 
به شناسنامه شــماره 23 کدملي 1290296251  صادره اصفهان  فرزند سیدمحمد 
ششدانگ ساختمان به مساحت 168  مترمربع از پالک شماره 501 فرعی از 36  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی احترام 

مصطفوی ازموردثبت صفحه 559 دفتر 243 امالک
51- رای شــماره 7218-1395/03/29 هیــأت دوم اقــای قدرت اله عســگری به 
شناسنامه شماره 9724 کدملي 1283206560  صادره اصفهان فرزند علی ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 381/80  مترمربع از پالک شــماره 849 فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی معصومه 

سلطانی رنانی
52- رای شــماره 8629-1395/04/20 هیأت دوم خانم صغــرا نصر اصفهانی  به 
شناسنامه شماره 36 کدملي 1290021767  صادره اصفهان  فرزند محمد ششدانگ 
ساختمان به مساحت 119/10 مترمربع از پالک شماره 139 فرعی از 5  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 526و241 

دفتر 259 و516 امالک
53- رای شــماره 8887-1395/04/22 هیــأت چهــارم آقــاي  محمــد صمــدي 
ورنوسفادراني به شناسنامه شماره 9 کدملي 1140987933 صادره خمیني شهر 
فرزند رجبعلي ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 158/50 مترمربع پالک شماره  
32 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

محمدمزروعی سبدانی
54- رای شــماره 8814-1395/04/21 هیأت دوم آقاي فرهاد ســهرابي رناني به 
شناسنامه شــماره 146 کدملي 1290371830 صادره خمیني شهر فرزند محمود 
ششدانگ ساختمان به مساحت 144مترمربع پالک شماره 3038فرعي از18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 23 دفتر 

470 امالک
55- رای شــماره 9139-1395/04/27 هیأت اول اقای اســداله مارانی برزانی به 
شناسنامه شماره 81 کدملي 1289844844  صادره اصفهان  فرزند حسین ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 202  مترمربع از پالک شــماره 688  فرعی از 16  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صادق رضائی 

ازموردثبت صفحه 573 دفتر 106 امالک
56- رای شماره 9142-1395/04/27 هیأت اول خانم نصرت کاظمی  به شناسنامه 
شــماره 987 کدملــي 1283057735  صادره اصفهان  فرزند حســین ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 152/16  مترمربع از پالک شــماره 343  فرعی از 45  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی ابراهیم 

وغالمحسین واسداله کمالی وحیدرکاظمی
57- رای شماره 9143-1395/04/27 هیأت اول اقای حسن رستمی  به شناسنامه 
شماره 240 کدملي 1755925484  صادره اهواز  فرزند عباس  ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 137/52  مترمربع از پالک شماره 150  فرعی از 1  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 522 دفتر 295 امالک
58- رای شــماره 9259-1395/04/28 هیــأت اول اقای احمد یوســفی کجانی   به 
شناســنامه شــماره  17 کدملي 5659572847  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  106/13 مترمربع از پالک شماره 721  فرعی از 16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

1و7 دفتر 405و498 امالک
59- رای شــماره 9266-1395/04/28 هیــأت اول اقــای حیدرحاتمــی جونی به 
شناسنامه شماره  5 کدملي 1290097879  صادره اصفهان  فرزند عباس ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 213 مترمربع از پالک شــماره 260  فرعی از 25  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 146 دفتر 

517 امالک
60- رای شــماره 9268-1395/04/28 هیــأت اول اقای ابراهیم جمشــیدیان قلعه 
سفیدی به شناسنامه شــماره  177 کدملي 1090428146  صادره نجف اباد  فرزند 
حسن ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 202/90 مترمربع از پالک شماره 2470  فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

علی جمشیدیان ازموردثبت صفحه 98 دفتر 63 امالک
61- رای شماره 9278-1395/04/28 هیأت اول خانم اشرف ناگلیانی به شناسنامه 
شــماره  35 کدملي 1129713032  صادره فریدونشــهر فرزند علی آقا ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 173 مترمربع از پالک شماره 2501  فرعی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی سکینه خاتون 

سهرابی رنانی ازموردثبت صفحه 219 دفتر 63 امالک
62- رای شــماره 9285-1395/04/28 هیــأت اول خانــم فاطمه حقیقتی اشــن به 
شناسنامه شماره  31 کدملي 1091972281  صادره نجف اباد فرزند حسن ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 73/70 مترمربع از پالک شــماره 67  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیدمحمدروح االمین
63- رای شــماره 12463-1395/05/24 هیــأت ســوم خانم آالء مباشــرپور به 
شناسنامه شــماره 5172 کدملي 1292204532 صادره اصفهان فرزند رسول در 
قسمتي از/ششدانگ .یک باب  ساختمان به مساحت 164.27مترمربع پالک شماره 
1054 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به نام 
متقاضی در صفحه 163 دفتر 596 امالک و صفحــه 331 دفتر 431 امالک و صفحه 

334 دفتر 431 امالک
64- رای شــماره 12403-1395/05/24 هیأت ســوم آقاي  عبدالحســین شیاسي 
دهسوري به شناسنامه شــماره 45 کدملي 1129715701 صادره فرزند حیدر در 
ششدانگ  یکباب خانه به مســاحت 102 مترمربع پالک شــماره فرعي از68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی مهری 

الهیجانیان مورد ثبت ص 85 دفتر 378
65- رای شــماره 12419-1395/05/24 هیأت ســوم خانم زهرا احمدي رناني به 
شناسنامه شــماره 1951 کدملي 1287830595 صادره فرزند رحیم در ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 216.57 مترمربع پالک شماره 502 فرعي از18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی زهرا احمدی

66- رای شــماره 12617-1395/05/25 هیأت ســوم خانم عفت هوشنگي طامه به 
شناسنامه شماره 1 کدملي 1291300783 صادره اصفهان فرزند علي در ششدانگ 
یک قطعه زمین محصوربه مســاحت 235.00 مترمربع پالک شــماره فرعي از 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی نوروز 

رضایی کوجانی مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54
67- رای شماره 12412-1395/05/24 هیأت سوم آقاي محد تقي باباصفري رناني 
به شناسنامه شــماره 330 کدملي 1290902453 صادره خمیني شهر فرزند حسن 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206.82 مترمربع پالک شماره 1242 فرعي از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در 

صفحه 107 دفتر 1062
68- رای شماره 12436-1395/05/24 هیأت ســوم آقاي اصغر سلماني رناني به 
شناســنامه شــماره 9161 کدملي 1283200937 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 131.85 مترمربع پالک شماره 3639فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

عباس سلمانی مورد در ص 405 دفتر 83
69- رای شماره 11191-1395/05/16 هیأت سوم آقای مهدي محمدي به شناسنامه 
شماره 6 کدملي 1290243972 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 145.88 مترمربع پالک شماره فرعي از28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی حسین آقازمانی  در 

صفحات 268 الی 271 دفتر 54
70- رای شــماره 11190-1395/05/16 هیأت سوم آقاي  عباس نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 1998 کدملي 1283492369 صادره فرزند محمدعلي ششدانگ 
یکباب خانه  به مساحت 131.3 مترمربع پالک شــماره 588فرعي از16 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی عباس 

نصراصفهانی مورد ثبت ص 11 دفتر 608
71- رای شماره 12442-1395/05/24 هیأت سوم خانم رضوان صادقي بلتیجه به 
شناسنامه شماره 22135 کدملي 1750704889 صادره فرزند هاشم درششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 60.2مترمربع پالک شــماره فرعــي از68 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از طرف مالک رســمی زهرابیگم 

زارع  مورد ثبت ص 260دفتر 199
72- رای شــماره 12449-1395/05/24 هیأت ســوم خانم فتانه محســني راد به 
شناسنامه شماره 488 کدملي 1291473920 صادره خوراسگان فرزند نوروزعلي 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 89.5 مترمربع پالک شماره فرعي از 67 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی 

قنبرعلی برجی
73- رای شــماره 12425-1395/05/24 هیــأت ســوم آقاي مصطفــي رجبي به 
شناســنامه شــماره 226 کدملي 6479962478 صادره فرزند داود در قسمتي از/

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 91 مترمربع پالک شماره فرعي از64 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی رحمان شفیعی

74- رای شــماره 12267-1395/05/23 هیأت ســوم آقاي رمضــان جان نثاري 
الداني به شناسنامه شماره 23 کدملي 1289844194 صادره اصفهان فرزند حسین 
در ششدانگ  یکباب مغازه به مســاحت 15 مترمربع پالک شماره 435فرعي از 13 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی 

رمضان جان نثاری  و به نامش در جریان ثبت است
75- رای شماره 12065-1395/05/23 هیأت سوم آقاي حکمت آقایي به شناسنامه 
شماره 1348 کدملي 1283295431 صادره خمیني شهر فرزند محمد در ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 77.10 مترمربع پالک شــماره فرعي از34 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی حســینعلی 

رضائی سودانی
76- رای شــماره 6440-1395/03/13 هیأت ســوم آقاي علی صادقی برزانی به 
شناســنامه شــماره 1987 کدملي 1282984594 صادره اصفهــان فرزند عباس 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 345.94 مترمربع از پالک 
شماره696فرعی25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسند شماره ی 23933 دفترخانه 26
77- رای شماره 12261-1395/05/23 هیأت سوم آقاي  مهدي شیران به شناسنامه 
شــماره 179 کدملي 1285727371 صادره فرزند عباس در قســمتي از/ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 120.52 مترمربع پالک شماره909 فرعي از19 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت در صفحه 455دفتر83 

امالک بنام مهدی تقی یار
78- رای شــماره 11164-1395/05/16 هیأت ســوم آقاي محمدتقي شاه سنائي 
کنیراني به شناسنامه شماره 2 کدملي 1290092427 صادره فرزند یداله ششدانگ 
 یکباب خانــه به مســاحت 201 مترمربــع پالک شــماره 152فرعــي از21 اصلي

  واقع در اصفهــان بخــش 14 بنامش در ص 5 دفتــر 1005حوزه ثبــت ملک غرب 
اصفهان

79- رای شماره 11716-1395/05/19 هیأت سوم آقاي مسلم رحیمي به شناسنامه 
شماره 20 کدملي 5759761048 صادره فرزند محمدعلي در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 123 مترمربع پالک شماره فرعي از68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی صدیقه نهاوندی
80- رای شماره 12683-1395/05/25 هیأت ســوم خانم اشرف السادات خلیلیان 
گورتانی به شناسنامه شماره 1146 کدملي1283425548صادره از اصفهان فرزند 
سیدرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه.به مساحت180.48 مترمربع از 
پالک شماره 278   فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان بموجب سند انتقال 75675 مورخ 88/9/19 دفتر 25 اصفهان
81- رای شــماره 12682-1395/05/25 هیأت سوم آقاي حســینعلی خورسندی 
کوهانستانی به شناسنامه شماره 6 کدملي1290259682صادره از اصفهان فرزند 
علی در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه.به مســاحت180.48 مترمربع از 
پالک شماره 278   فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان بموجب سند انتقال 75675 مورخ 88/9/19 دفتر 25 اصفهان
82- رای شــماره 12510-1395/05/25 هیأت ســوم خانم اقدس نقدي ســده به 
شناسنامه شماره 328 کدملي 1971125679 صادره مسجد سلیمان فرزند نصراله 

درششدانگ  یکباب خانه به مساحت 148.48 مترمربع پالک شماره 28 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی عباس رضایی

83- رای شــماره 12302-1395/05/23 هیأت ســوم خانم زهرا قائدي حیدري به 
شناسنامه شــماره 17163 کدملي 1282640941 صادره اصفهان فرزند محمد در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 227.83 مترمربع پالک شماره416 فرعي از 15 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت ص 299 

دفتر708
84- رای شماره 11887-1395/05/20 هیأت ســوم آقاي عبدالرسول خورسندي 
کوهانستاني به شناسنامه شماره 34 کدملي 1290106010 صادره فرزند احمد در 
/ششدانگ یکباب خانه. به مســاحت 138.79 مترمربع پالک 10/26 اصلي واقع در 
اصفهان به موجب سند 88584 مورخ 93/7/3 دفترخانه 10 اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان
85- رای شماره 21852-1393/09/10 هیأت اول اقای محمدعلی سلطانی افارانی  
به شناسنامه شــماره 1338 کدملي 1282944347 صادره اصفهان فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/53  مترمربع از پالک شماره 28 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند36335-47/8/20 دفتر86 

اصفهان
86- رای شــماره 21853-1393/09/10 هیأت اول خانم مریــم چراغی افارانی  به 
شناســنامه شــماره 1294 کدملي 1282943901 صادره اصفهان فرزند قربانعلی 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 121/44  مترمربع از پالک شــماره 28 اصلي 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی 

سلطانی
87- رای شــماره 12286-1395/05/23 هیأت چهــارم آقاي یداله شــکرالهي به 
شناســنامه شــماره 11 کدملي 4623057372 صادره فرزند مصطفي در قسمتي 
ازششدانگ یک باب خانه به مســاحت 115مترمربع پالک شــماره 68 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی قنبر علی 

سلیمانی دهنوی در صفحه 185 دفتر 199
88- رای شــماره 11763-1395/05/20 هیأت چهارم خانم یاســمن کدخدایان به 
شناسنامه شماره 1272406636 کدملي 1272406636 صادره اصفهان فرزند امیر 
بهرام در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 92.51 مترمربع پالک شماره398 
فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی حسین جمشیدی لمجیری
89- رای شــماره 11888-1395/05/20 هیأت چهارم خانم فرحناز نصیرزاده به 
شناسنامه شماره 1352 کدملي 1284794768 صادره فرزند غالمحسین در قسمتي 
از/ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 223.19 مترمربع پالک شماره 35 فرعي از5 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  مورد ثبت ص 104 

دفتر 351
90- رای شماره 11985-1395/05/21 هیأت چهارم آقاي محمد باقر کبیري رناني 
به شناســنامه شــماره 155 کدملي 1289862621 صادره اصفهان فرزند تقي در 
قسمتي از/ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 177.16 مترمربع پالک شماره 3875 
فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد 

ثبت ص 349 دفتر 195
91- رای شماره 12307-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي اصغر پدریان جونی به 
شناسنامه شماره 925 کدملي 1284564861صادره اصفهان فرزند رضا ششدانگ 
یک مجموعه مسکونی و تجاری به مســاحت 191.28 مترمربع از پالک شماره 192 
فرعی از 25     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ازسندشماره ازموردثبت صفحه 370      دفتر 280امالک
92- رای شــماره 12311-1395/05/23 هیــأت چهــارم آقــاي بشــیر عابدي به 
شناسنامه شــماره 1 کدملي 1159625395 صادره فرزند حســین در قسمتي از/

ششدانگ .یک باب خانه  به مساحت 67/10 مترمربع پالک شماره 592 فرعی از 40 
 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی علی 

محمد حسینی
93- رای شــماره 11574-1395/05/19 هیــأت چهارم خانم منیژه شــیرواني به 
شناسنامه شــماره 147 کدملي 4650261252 صادره از بروجن فرزند حسین  از/

ششدانگ یک باب خانه به مساحت 302 مترمربع پالک شــماره فرعي از67 اصلي 
واقع در اصفهــان بخش 14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی 

حسینعلی ابوطالبی
94- رای شــماره 11709-1395/05/19 هیأت چهارم آقاي رضا شــیرازي رناني 
به شناســنامه شــماره 649 کدملــي 1290376867 صادره اصفهــان فرزند علي 
درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 124.60 مترمربع پالک شماره 3262 فرعي 
از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک 

رسمی سید حسین میر سید حسینی مورد ثبت ص 220 دفتر 378
95- رای شــماره 11883-1395/05/20 هیأت ســوم آقای علیرضــا برهانی  به 
شناســنامه شــماره 166 کدملي 1288984391 صادره اصفهان  فرزند حبیب اله 
ازمقدار دو دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 402 مترمربع از پالک 
شماره 28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محمد علی رحیمی
96- رای شــماره 11881-1395/05/20 هیأت ســوم آقای محمد تقــی وهابی  به 
شناسنامه شــماره 367 کدملي 1290339521 صادره اصفهان  فرزند محمد علی  
ازمقدار دو دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 402 مترمربع از پالک 
شماره 28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محمد علی رحیم
97- رای شــماره 11882-1395/05/20 هیأت سوم آقای محمد حسین خاکساری  
به شناسنامه شــماره 108 کدملي 1290268967 صادره اصفهان  فرزند غالمعلی 
ازمقدار دو دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 402 مترمربع از پالک 
شماره 28  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محمد علی رحیمی
98- رای شماره 8884-1395/04/22 هیأت سوم آقاي رحیم شفیعي به شناسنامه 
شــماره 45636 کدملي 1280344989 صادره اصفهان فرزند رجبعلي ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 148.30 مترمربع پالک شــماره  66 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی ســیدابوالفضل حســینی 

عاشق ابادی
99- رای شماره 11712-1395/05/19 هیأت سوم آقاي محمد کوشکي به شناسنامه 
شماره 176 کدملي 1289924988 صادره اصفهان فرزند علي ششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 134 مترمربع پالک شــماره3138 فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهاناز طرف مالک رسمی فاطمه اعتصامی مورد 

ص 53 دفتر 829
100- رای شماره 12385-1395/05/24 هیأت چهارم آقاي حسین جانثاري الداني 
به شناسنامه شماره 238 کدملي 1283441561 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در 
قسمتي از/ششدانگ یک باب خانه به مساحت 352/85 مترمربع پالک شماره 90/3 
فرعی از13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در صفحه 

189 دفتر 22 امالک
101- رای شماره 12316-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي مصطفی سعادتمند فرد 
به شناسنامه شماره 64کدملي 1290364214 صادره اصفهان فرزند محمدحسین 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 17.32 مترمربع از پالک شماره  180  فرعی از 
24     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

فوق ازسندشماره284172 مورخ 91/08/27 دفترخانه 77 اصفهان
102- رای شماره 12383-1395/05/24 هیأت چهارم خانم فاطمه شریفی ولدانی 
به شناسنامه شماره 19کدملي 1290022690صادره اصفهان فرزند صفرعلی در 
قسمتي از سه دانگ مشاع از ششدانگ  به مســاحت 124.20 مترمربع پالک شماره 
1058 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

در صفحه 292دفتر 332 امالک
103- رای شــماره 12381-1395/05/24 هیأت چهارم آقــاي رجبعلي موالیي به 
شناسنامه شماره 71 کدملي 1289954429 صادره اصفهان فرزند حسن در قسمتي 
از سه دانگ مشــاع از ششدانگ  به مســاحت 124.20 مترمربع پالک شماره 1058 
فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان در 

صفحه 477 دفتر 518 امالک
104- رای شماره 12023-1395/05/21 هیأت چهارم آقاي اصغر باقري رناني به 
شناسنامه شماره 387 کدملي 1290256233 صادره فرزند رمضان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 250.85 مترمربع پالک شماره1314 فرعي از14 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمي طاهره کبیری 

رنانی
105- رای شــماره 11785-1395/05/20 هیأت دوم اقــای ابراهیم نصراصفهانی   
به شناسنامه شماره 1558 کدملي 1283486377  صادره خمینی شهر  فرزند اکبر 
ششدانگ ساختمان به مساحت  166/60  مترمربع از پالک شماره 1/868  فرعی از 5  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

559 دفتر 332  امالک
106- رای شــماره 11788-1395/05/20 هیأت دوم اقای اصغــر منتظرالقائم   به 
شناسنامه شماره 963 کدملي 1284541320  صادره اصفهان  فرزند حسین نسبت 
به چهاردانگ وهفده-هجدهم دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت  107/21  
مترمربع از پالک شــماره 642  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 584 دفتر 604  امالک
107- رای شــماره 11789-1395/05/20 هیأت دوم خانم زهــرا جوانی جاوانی   
 به شناســنامه شــماره 1525 کدملــي 1283039532  صــادره اصفهــان  فرزند 
حسین نسبت به یک دانگ ویک-هجدهم دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت  
107/21  مترمربع از پالک شــماره 642  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحــه 61و584 دفتر 362و604 

 امالک
108- رای شــماره 11798-1395/05/20 هیــأت دوم اقای رســول بهــرام زاده 
خوراسگانی به شناســنامه شــماره 926 کدملي 1284506622  صادره اصفهان  
فرزند جمشید ششدانگ ساختمان به مســاحت  122  مترمربع از پالک شماره 28  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

حسین محمدی کوجانی
109- رای شــماره 11802-1395/05/20 هیأت دوم اقای علیرضا احمدی دارانی  
به شناســنامه شــماره 137 کدملي 1159516601  صادره فریدن  فرزند حســن 
 ششدانگ ساختمان به مســاحت  259/65  مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع

 در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حاج حســن 
مهری دهنوی
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110- رای شماره 11806-1395/05/20 هیأت دوم اقای قاسمعلی ترکی سودرجانی  
به شناســنامه شــماره 363 کدملي 1288580274  صادره اصفهان  فرزند  حسین 
ششدانگ ساختمان به مســاحت  96  مترمربع از پالك شــماره 67  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن علینقیان
111- رای شــماره 173-1394/01/16 هیأت دوم  اقای پیمان هارونی جمالوئی به 
شناسنامه شماره  74 کدملي   5759648926  صادره فریدن  فرزند بهرام ششدانگ 
ساختمان  به مســاحت  93/67  مترمربع از پالك شــماره  287  فرعی از 27  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 485 

دفتر 691 امالك
112- رای شماره 12124-1395/05/23 هیأت دوم خانم زهرا مانیان   به شناسنامه 
شــماره  241  کدملي  1293187747  صادره خمینی شهر فرزند هوشنگ نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت  122/12  مترمربع از پالك شماره 
34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

احمد مانیان
113- رای شماره 12125-1395/05/23 هیأت دوم اقای محسن عابدی سودانی   به 
شناسنامه شماره  832  کدملي  1283412403  صادره خمینی شهر فرزند قربانعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ســاختمان  به مساحت  122/12  مترمربع از 
پالك شــماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی احمد مانیان
114- رای شماره 12129-1395/05/23 هیأت دوم خانم طاهره معین   به شناسنامه 
شماره  795  کدملي  2291119540  صادره شیراز فرزند محمود ششدانگ ساختمان  
به مساحت  190/87  مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رضافرزندعلیرضا ازموردثبت صفحه 

297 دفتر 1099 امالك
115- رای شماره 12130-1395/05/23 هیأت دوم اقای محمدرضا موری محمدی   
به شناسنامه شــماره  1066  کدملي  1971382973  صادره مسجدسلیمان فرزند 
علی بک ششدانگ ساختمان  به مســاحت  140  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج حسن 

مهری دهنوی
116- رای شماره 12131-1395/05/23 هیأت دوم اقای محمد عادلی   به شناسنامه 
شماره  187  کدملي  1229650131  صادره خوانسار فرزند تقی نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  123  مترمربع از پالك شماره 67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسینعلی 

بیات
117- رای شــماره 12132-1395/05/23 هیأت دوم خانم سیده زهرا میرمحمدی   
به شناســنامه شــماره  10  کدملي  1229677119  صادره خوانسار فرزند مجتبی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  123  مترمربع از پالك 
شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حسینعلی بیات
118- رای شماره 12073-1395/05/23 هیأت دوم  اقای محمود نادری رارانی   به 
شناسنامه شماره  53  کدملي  1290295603  صادره اصفهان  فرزند یداله  نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  272/60  مترمربع از پالك شماره 
417  فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 515 دفتر 743  امالك
119- رای شــماره 10272-1395/05/23 هیــأت دوم خانم صدیقه مســتاجران 
گورتانی   به شناسنامه شــماره  9  کدملي  1290326681  صادره اصفهان  فرزند 
عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  272/60  مترمربع 
از پالك شــماره 417  فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 332 دفتر 758  امالك
120- رای شماره 12079-1395/05/23 هیأت دوم خانم فاطمه جمشیدی افارانی   
به شناســنامه شــماره  1543  کدملي  1282946481  صادره اصفهان  فرزند تقی  
نسبت به دودانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  202/64  مترمربع از 
پالك شماره 290  فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 446دفتر 836 امالك
121- رای شــماره 12080-1395/05/23 هیأت دوم  اقای کریم جمشیدی افارانی   
به شناسنامه شــماره  1519  کدملي  1282946250  صادره اصفهان  فرزند حیدر  
نسبت به دودانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  202/64  مترمربع از 
پالك شماره 290  فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 443دفتر 836 امالك
122- رای شــماره 12078-1395/05/23 هیــأت دوم خانم مهنــاز چراغیان   به 
شناســنامه شــماره  12  کدملي  1290815178  صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم  
نسبت به دودانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  202/64  مترمربع از 
پالك شماره 290  فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 446و449 دفتر 836 امالك
123- رای شــماره 12093-1395/05/23 هیأت دوم اقــای علیمحمد صالحی   به 
شناســنامه شــماره  1  کدملي  5759852825  صــادره چادگان  فرزند اســکندر  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  165/56  مترمربع از پالك شماره 45  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازســند 95/3/27-104636 

دفترخانه 46 خمینی شهر
124- رای شــماره 12095-1395/05/23 هیأت دوم اقای مجیدصفری رنانی   به 
شناســنامه شــماره  129  کدملي  1290286698  صادره اصفهان فرزند رمضان  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  258  مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی وعبداله 

سلطانی
125- رای شــماره 9106-1395/04/27 هیأت دوم اقای اکبر آقائی به شناســنامه 
شــماره 2241 کدملي 1289423970  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 192 مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی تقس سلیمانی دهنوی وخانم اغا 

زارع بهرام ابادی
126- رای شــماره 10222-1395/05/10 هیــأت دوم خانم مهناز جمشــیدی   به 
شناسنامه شــماره 2090  کدملي  1282952048  صادره  اصفهان  فرزند غالمعلی  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  175/83 مترمربع از 
پالك شــماره  555  فرعی از 24   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 52414-89/3/13 دفترخانه 108 اصفهان
127- رای شماره 10223-1395/05/10 هیأت دوم اقای شکراله جمشیدی افارانی  
به شناسنامه شــماره 822  کدملي  1284577686  صادره  اصفهان  فرزند حسین  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  175/83 مترمربع از 
پالك شــماره  555  فرعی از 24   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 52414-89/3/13 دفترخانه 108 اصفهان
128- رای شــماره 10228-1395/05/10 هیأت دوم اقای حسنعلی نصراصفهانی   
به شناسنامه شماره 108  کدملي  1290068534  صادره  اصفهان  فرزند مرتضی 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  147  مترمربع از پالك شــماره  11  فرعی از 39   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

سیداکبرحسینی بهارانچی
129- رای شماره 10231-1395/05/10 هیأت دوم فاطمه صغری شیرانی بیدابادی  
به شناسنامه شماره 38124  کدملي  1280806850  صادره  اصفهان  فرزند حسن 
ششدانگ ساختمان  به مساحت  25/11  مترمربع از پالك شماره  914  فرعی از 26   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی شیرین 

جان جعفری دستجرده که بنامش درجریان ثبت است
130- رای شــماره 10244-1395/05/10 هیأت دوم اقای رضــا جابری پوده به 
شناســنامه شــماره 158  کدملي  1289425949  صادره  اصفهان  فرزند اسکندر 
ششدانگ ساختمان  به مساحت  79/55  مترمربع از پالك شماره  67   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیدمحمودحسینی

131- رای شــماره 7995-1393/04/11 هیــأت دوم خانم فاطمــه صغرا ترکانی 
به شناســنامه شــماره179 کدملي1289939519 صادره اصفهان فرزند رجبعلی 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 132/30 مترمربع از پالك شماره 396 فرعی از19 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

190دفتر569امالك
132- رای شــماره 12317-1395/05/23 هیأت ســوم آقاي مصطفي شاه سنائي 
به شناســنامه شــماره 1272 کدملي 1284625443 صادره فرزند کریم ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 199 مترمربع پالك شماره152 فرعي از21 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف تقی ماســت بندزاده مورد 

ثبت ص 157 دفتر 461
133- رای شــماره 12430-1395/05/24 هیأت چهارم آقــاي علي محمد رضائي 
کوجاني به شناسنامه شماره 28 کدملي 1290019460 صادره اصفهان فرزند عباس 
در قسمتي از/ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 242/40 مترمربع پالك شماره 
28اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

خانم زبیده واعظی در صفحه 268 الی 271 دفتر 54 امالك
134- رای شــماره 15358-1395/06/13 هیأت چهارم آقــاي ابراهیم جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره36  کدملي 1290093512صادره اصفهان فرزند حسن 
ششدانگ یکباب خانه.به مســاحت187.10 مترمربع از پالك شماره33  فرعی از13 
اصلی واقع در اصفهــان بخش14حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

موردثبت صفحه 44 دفتر 914  امالك
135- رای شــماره 15347-1395/06/13 هیــأت چهارم آقاي ناصــر رحیمی به 
شناسنامه شماره 132کدملي 1290115079 صادره اصفهان فرزند عباس  ششدانگ 
یکباب خانه .به مساحت 398.05 مترمربع از پالك شماره 571  فرعی از 18     اصلی 
واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  اســداله 

خاکسار رنانی ازسندشماره   ازموردثبت صفحه 55  دفتر42 امالك
136- رای شماره 10463-1395/05/11 هیأت اول اقای مصطفی میرحسینی رنانی 
به شناسنامه شماره 315  کدملي  1289970777  صادره اصفهان فرزند سیدهاشم 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  246  مترمربع از پالك شماره  1201 فرعی از 18   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی جمال 

الدین عاملی رنانی
137- رای شــماره 10469-1395/05/11 هیأت اول اقــای عبدالرضا کروندی به 
شناســنامه شــماره 597  کدملي  1290665273  صادره اصفهان  فرزند اسماعیل  
نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  256/40  مترمربع از 
پالك شماره  121 فرعی از 17   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 5و8و585 دفتر 753و560 امالك
138- رای شــماره 10471-1395/05/11 هیأت اول خانم الهــه کارگرخیرآباد به 

شناسنامه شماره 9375  کدملي  4433344771  صادره یزد  فرزند علیرضا  نسبت به 
دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  256/40  مترمربع از پالك شماره  
121 فرعی از 17   اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 5و8و585 دفتر 753و560 امالك
139- رای شــماره 10472-1395/05/11 هیــأت اول اقــای مســیب جعفری  به 
شناســنامه شــماره 791  کدملــي  1283504820  صادره اصفهــان فرزند حیدر  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  281/50  مترمربع از پالك شماره  255 فرعی از 
36   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عباس جعفری
140- رای شماره 10479-1395/05/11 هیأت اول اقای علی ترك الدان به شناسنامه 
شماره 35892  کدملي  1282286315  صادره اصفهان  فرزند رمضانعلی نسبت به 
پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  146/47  مترمربع از پالك شماره  
138  فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 523 دفتر 352 امالك
141- رای شــماره 10481-1395/05/11 هیأت اول خانــم عصمت ترك الدانی به 
شناسنامه شماره 8  کدملي  1290196990  صادره اصفهان  فرزند محمود نسبت به 
یک دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  146/47  مترمربع از پالك شماره  
138  فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 523 دفتر 352 امالك
142- رای شــماره 10482-1395/05/11 هیــأت اول  اقای حمیدجــان نثاری به 
شناســنامه شــماره 1258  کدملي  1283451931  صادره اصفهــان  فرزند باقر  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  199/76  مترمربع از پالك شماره  96  فرعی از 13   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین 

جان نثاری ازموردثبت صفحه 450 دفتر 22 امالك
143- رای شماره 10483-1395/05/11 هیأت اول اقای اکبر برندگی به شناسنامه 
شــماره 2929  کدملي  1282988085  صادره اصفهان  فرزند عبداله  ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  306  مترمربع از پالك شماره  48  فرعی از 34   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 1945-91/11/21 دفترخانه 

416 اصفهان
144- رای شــماره 10487-1395/05/11 هیــأت اول اقای حبیب الــه مختاری به 
شناسنامه شماره 830  کدملي  1129062554  صادره فریدونشهر  فرزند عبدالمحمد  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  231  مترمربع از پالك شماره  1199  فرعی از 18   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

حیدرعلی کریم نژاد که بنامش درجریان ثبت است
145- رای شــماره 10489-1395/05/11 هیــأت اول  اقای غالمعلــی عبداللهی به 
شناســنامه شــماره 17  کدملي  6219873734  صادره فریــدن  فرزند محمدعلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  88/60  مترمربع از پالك شماره  2414  فرعی از 
18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمودشریفی رنانی ازموردثبت صفحه 41 دفتر 63 امالك
146- رای شــماره 10490-1395/05/11 هیأت اول اقای اکبر حیــدری رنانی به 
شناسنامه شماره 207  کدملي  1290145938  صادره خمینی شهر  فرزند علی نسبت 
به سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  126/50  مترمربع از پالك 
شــماره  1345  فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی علی حیدری رنانی ازموردثبت صفحه 208 دفتر 55 امالك
147- رای شماره 10491-1395/05/11 هیأت اول خانم معصومه رجبی رنانی به 
شناسنامه شماره 115  کدملي  1290302987  صادره اصفهان  فرزند جعفر نسبت 
به سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  126/50  مترمربع از پالك 
شــماره  1345  فرعی از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی علی حیدری رنانی ازموردثبت صفحه 208 دفتر 55 امالك
148- رای شــماره 10492-1395/05/11 هیــأت اول اقای قربانعلــی انالوئی به 
شناســنامه شــماره 440  کدملي  1285504259  صادره اصفهان  فرزند سیف اله  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  165  مترمربع از پالك 
شماره  68   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حاج علی اکبرزارع بهرام ابادی
149- رای شماره 10494-1395/05/11 هیأت اول خانم بتول انالوئی به شناسنامه 
شــماره 1691  کدملي  1285603605  صادره اصفهان  فرزند اسداله  نسبت به سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  165  مترمربع از پالك شماره  68   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج 

علی اکبرزارع بهرام ابادی
150- رای شماره 10500-1395/05/11 هیأت اول اقای علی مارانی به شناسنامه 
شماره 11  کدملي  1290110808  صادره خمینی شــهر  فرزند محمود  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  301/55  مترمربع از پالك شماره  32   اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی احمدمزروعی سبدانی
151- رای شــماره 10502-1395/05/11 هیأت اول اقای امیررضا شرکت قناد به 
شناسنامه شــماره 238  کدملي  1287943101  صادره اصفهان  فرزند عبدالغفار  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  153  مترمربع از پالك شماره  28   اصلي واقع در 
اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی عباس احمدی 

کوجانی
152- رای شماره 10503-1395/05/11 هیأت اول  اقای حسنعلی محمدی دارانی به 
شناسنامه شماره 36  کدملي  1159480192  صادره فریدن  فرزند ابراهیم  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  130  مترمربع از پالك شــماره  67   اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسینعلی بیات
153- رای شماره 9809-1395/05/05 هیأت اول اقای محمد بیدهندی   به شناسنامه 
شماره  72 کدملي 6229857812  صادره میمه  فرزند علی جان ششدانگ یکبابخانه  
به مســاحت  149/80 مترمربع از پالك شــماره 308  فرعــی از 27  اصلي واقع در 
اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی احمدانصاری 

ازموردثبت صفحه 121  دفتر 160 امالك
154- رای شــماره 9810-1395/05/05 هیــأت اول اقــای محمــد بیدهنــدی   به 
شناسنامه شماره  72 کدملي 6229857812  صادره میمه  فرزند علی جان ششدانگ 
 یکبابخانه  به مســاحت  52 مترمربع از پالك شــماره 317  فرعی از 27  اصلي واقع 
در اصفهان بخــش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهــان ازمالک رســمی بهرام 

جابرانصاری
155- رای شــماره 12896-1395/05/27 هیأت اول خانم مهری جمشیدیان قلعه 
سفیدی  به شناسنامه شماره 1304  کدملي  1283608944  صادره اصفهان  فرزند 
محمود نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  95/12  مترمربع 
از پالك شماره 454/1  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 152054-83/2/16 دفترخانه 7 اصفهان
156- رای شــماره 12895-1395/05/27 هیــأت اول  اقای اســماعیل احمدی  به 
شناسنامه شــماره 381  کدملي  1141549220  صادره خمینی شهر  فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  95/12  مترمربع از پالك 
شــماره 454/1  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 152054-83/2/16 دفترخانه 7 اصفهان
157- رای شــماره 12899-1395/05/27 هیــأت اول اقای حشــمت اله شمســی 
ششجوانی  به شناسنامه شماره 537  کدملي  1129371913  صادره فریدونشهر  
فرزند نصرت اله  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  105  مترمربع از پالك شماره 291  
فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی قاسم مارانی ازموردثبت صفحه 158 و161 دفتر 170 امالك
158- رای شماره 12900-1395/05/27 هیأت اول اقای جمشید وکیلی  به شناسنامه 
شــماره 12  کدملي  1159651957  صــادره فریدن  فرزند ابن عباس  ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت  136/42  مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عبداله علی رحیمی
159- رای شــماره 12902-1395/05/27 هیأت اول خانم مینا شــاهی ســینی  به 
شناسنامه شــماره 6494  کدملي  1293102105  صادره اصفهان  فرزند فتحعلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  60  مترمربع از پالك شــماره 32  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن حقیقی زاده 

مارچینی
160- رای شــماره 12903-1395/05/27 هیأت اول اقای سیدکریم حسینی رنانی  
به شناسنامه شماره 104  کدملي  1289862117  صادره اصفهان  فرزند سیدعلی 
نسبت به چهاردانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  298/20  مترمربع از 
پالك شــماره 3869 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 197و199 دفتر 77 امالك
161- رای شــماره 12904-1395/05/27 هیأت اول خانم بتول حسینی رنانی  به 
شناسنامه شماره 265  کدملي  1289985855  صادره اصفهان  فرزند سیدحسین  
نسبت به دودانگ مشــاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  298/20  مترمربع از 
پالك شــماره 3869 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 197و199 دفتر 77 امالك
162- رای شــماره 12918-1395/05/27 هیــأت اول اقای مجید قلیلــی رنانی  به 
شناســنامه شــماره 316  کدملي  1290304998  صادره اصفهــان  فرزند محمد 
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت  162/63  مترمربع از پالك شماره 837 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

نصراله سلطانی رنانی
163- رای شــماره 12919-1395/05/27 هیأت اول اقای قاسمعلی شاه سنائی  به 
شناسنامه شماره 11  کدملي  1290309914  صادره اصفهان  فرزند محمدحسین 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  148  مترمربع از پالك شــماره 182/1 فرعی از 
21  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

قربانعلی شاه سنائی ازموردثبت صفحه 185 دفتر 84 امالك
164- رای شماره 12920-1395/05/27 هیأت اول اقای ابراهیم عباسی ولدانی  به 
شناسنامه شــماره 710  کدملي  1290827966  صادره خمینی شهر  فرزند حسین 
ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت  130/09  مترمربع از پالك شماره 430 فرعی از 
36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

زهرا آل رسول
165- رای شــماره 12922-1395/05/27 هیــأت اول اقای عبدالرضــا زینل پور   
به شناســنامه شــماره 128  کدملي 4723522638  صــادره کربــال  فرزند ملک 
حسین  ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 34/25  مترمربع از پالك شماره 68  
 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

عباس محمدی
166- رای شــماره 12925-1395/05/27 هیــأت اول اقای اکبر صبــاغ رنانی   به 
شناســنامه شــماره 56  کدملي 1290114315  صادره خمینی شهر  فرزند صادق  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 275/50  مترمربع از پالك شماره 777 فرعی از 17  

اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صادق 
صباغ رنانی ازموردثبت صفحه 47 دفتر 134 امالك

167- رای شــماره 12926-1395/05/27 هیأت اول اقای جمشــید جمشیدیان   به 
شناســنامه شــماره 3082  کدملي 1283617080  صادره اصفهــان  فرزند رضا  
ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 99/66  مترمربع از پالك شــماره 2432 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

فرنگیس رستمی ازموردثبت صفحه 312 دفتر 292 امالك
168- رای شــماره 12927-1395/05/27 هیأت اول اقای ناصــر عابدی رنانی   به 
شناســنامه شــماره 163  کدملي 1289955344  صادره اصفهان فرزند قربانعلی  
ششدانگ یکباب کارگاه موزائیک سازی  به مســاحت 1754/77  مترمربع از پالك 
شــماره 2148 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی عابدی ازموردثبت صفحه 179 دفتر 82 امالك
169- رای شماره 12932-1395/05/27 هیأت اول اقای محمدحسین شریفی رنانی   
به شناســنامه شــماره 1  کدملي 1289967636  صادره اصفهان فرزند مصطفی  
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 261/21  مترمربع از پالك شماره 3411و3412 
فرعی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان که 
ازپالك 3412 فرعی بنام متقاضی ازموردثبت صفحه 587 دفتر 77 امالك وازپالك 

3411 فرعی ازمالک رسمی عباس علیجانی که بنامش درجریان ثبت است
170- رای شــماره 12938-1395/05/27 هیأت اول اقای مصطفــی زینلی رنانی   
به شناسنامه شــماره 410  کدملي 1290032343  صادره اصفهان فرزند براتعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/60  مترمربع از پالك شماره 34  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج مهدی شیرانی 

ازموردثبت صفحه 395 دفتر 193 امالك
171- رای شماره 12942-1395/05/27 هیأت اول اقای علی عباسی   به شناسنامه 
شماره 59  کدملي 1293570559  صادره اصفهان فرزند اسماعیل نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 237/33  مترمربع از پالك شماره 259 فرعی 
از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

قربانعلی مستاجران گورتانی
172- رای شــماره 12944-1395/05/27 هیأت اول اقای رضا عباسی ولدانی   به 
شناسنامه شماره 1178  کدملي 1283508796  صادره اصفهان فرزند عباس  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 237/33  مترمربع از پالك 
شــماره 259 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی قربانعلی مستاجران گورتانی
173- رای شــماره 12946-1395/05/27 هیــأت اول اقای ابراهیــم صالحی   به 
شناسنامه شــماره 1664  کدملي 1283435756  صادره اصفهان فرزند صفرعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 228/17  مترمربع از پالك شماره 282 فرعی از 15  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

437و355 دفتر 541و542 امالك
174- رای شماره 12950-1395/05/27 هیأت اول اقای رضا زمانی   به شناسنامه 
شــماره 14  کدملي 1290019320  صادره اصفهان فرزند محمد ششدانگ یکباب 
مغازه به مســاحت 43  مترمربع از پالك شــماره 614 فرعی از 28  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 73 دفتر 390 

امالك
175- رای شــماره 12952-1395/05/27 هیأت اول  اقــای مرتضی زمانی رنانی   
به شناســنامه شــماره 250  کدملي 1290046867  صادره اصفهان فرزند حسین  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 154  مترمربع از پالك شماره 502 فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 53/9/18-76256 

دفترخانه 7 اصفهان
176- رای شماره 12953-1395/05/27 هیأت اول اقای اکبر گلی پزوه   به شناسنامه 
شــماره 2909  کدملي 1283695006  صادره اصفهان فرزند قربانعلی  ششدانگ 
یکباب انبار مصالح ساختمانی به مســاحت 1639/30  مترمربع از پالك شماره 32  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی بی 

بی رحیمی
177- رای شماره 12954-1395/05/27 هیأت اول اقای صفرعلی صبوری فر   به 
شناسنامه شــماره 1257  کدملي 1283509652  صادره اصفهان فرزند علی اکبر  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 195/10  مترمربع از پالك شــماره 670 فرعی از 
36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

قربانعلی مستاجران گورتانی
178-رای شماره 12959-1395/05/27 هیأت اول اقای اکبر تیموری   به شناسنامه 
شماره 16  کدملي 1290072000  صادره اصفهان فرزند حسین  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 162/62  مترمربع از پالك شماره 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رضا موسوی
179- رای شــماره 12962-1395/05/27 هیأت اول اقای علی اصغر علیخانی   به 
شناسنامه شماره 1663  کدملي 6219196848  صادره فریدن فرزند برزو ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 107/35  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مصطفی لری بهرام ابادی
180- رای شــماره 12963-1395/05/27 هیــأت اول اقــای مســعود مارانی   به 
شناسنامه شماره 137  کدملي 1284941681  صادره اصفهان  فرزند  علی  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 48/50  مترمربع از پالك شماره 755 فرعی از 16  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس عسگری 

برزانی ازموردثبت صفحه 249 دفتر 65 امالك
181- رای شماره 12966-1395/05/27 هیأت اول اقای شهریار جمشیدی راستابی   
به شناسنامه شــماره 37  کدملي 4679567643  صادره فارســان فرزند فریدون  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 197/44  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی مصطفی شیخ 

زین الدین
182- رای شماره 12969-1395/05/27 هیأت اول اقای محمود جمشیدی راستابی   
به شناسنامه شماره 622  کدملي 1287289010  صادره اصفهان  فرزند حیدرعلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 265/58  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی غالمرضا محبی 

ازموردثبت صفحه 37 دفتر 298 امالك
183- رای شماره 12508-1395/05/25 هیأت اول اقای علی سلیمی  به شناسنامه 
شــماره 266  کدملي 1290270546  صادره اصفهان  فرزند مصطفی  ششــدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت 163/64  مترمربع از پالك شماره 2983  فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مونس اغا 

نجفی ازموردثبت صفحه 279 دفتر 70  امالك
184- رای شــماره 12509-1395/05/25 هیــأت اول اقای محمدعلــی مهرابی  به 
شناســنامه شــماره 4  کدملي 1290509271  صادره اصفهان  فرزند نوروزعلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 134/55  مترمربع از پالك شماره 133  فرعی از 30  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

309 دفتر 774  امالك
185- رای شماره 12531-1395/05/25 هیأت اول اقای عبدالحمید شریفی رنانی  به 
شناسنامه شماره 39  کدملي 1290200475  صادره اصفهان  فرزند نوروز ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 225/75  مترمربع از پالك شــماره 673  فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی باقرقربانی 

ازموردثبت صفحه 335 دفتر 194 امالك
186- رای شــماره 12541-1395/05/25 هیــأت اول اقای محســن جوانی جونی  
به شناســنامه شــماره 12  کدملي 1290333459  صادره اصفهان  فرزند اسداله  
ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 279/60  مترمربع از پالك شــماره 160  فرعی از 
36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

علی ابراهیمی ولدانی
187- رای شماره 12517-1395/05/25 هیأت اول خانم حمیرا رونما  به شناسنامه 
شــماره 641  کدملي 1829054325  صادره خرمشــهر  فرزند  خوبیار ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 155  مترمربع از پالك شــماره 374  فرعی از 12  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 2055-91/12/16 و 

2445-92/3/23 دفترخانه 416 اصفهان
188- رای شماره 12518-1395/05/25 هیأت اول خانم نصرت اغا موسوی رنانی  
به شناسنامه شــماره 244  کدملي 1289984646  صادره اصفهان  فرزند سیدفتاح 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 119/53  مترمربع از پالك شماره 1515  فرعی 

از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان
189- رای شــماره 12523-1395/05/25 هیأت اول خانم مهین صادقی برزانی  به 
شناسنامه شــماره 3049  کدملي 1282991736  صادره اصفهان  فرزند بخشعلی 
ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 195/50  مترمربع از پالك شماره 198  فرعی از 
27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

عباس صادقی برزانی
190- رای شماره 12525-1395/05/25 هیأت اول اقای محمدعلی قلع گری جونی  
به شناسنامه شماره 5  کدملي 1289811938  صادره اصفهان  فرزند جعفر ششدانگ 
یکباب کارگاه  به مساحت 92/10  مترمربع از پالك شماره 562  فرعی از 25  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج جعفر 

قلع گری ازموردثبت صفحه 187 دفتر 624 امالك
191- رای شــماره 12527-1395/05/25 هیــأت اول اقای اســماعیل کاظمی  به 
شناسنامه شــماره 301  کدملي 1290255377  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 52/44  مترمربع از پالك شماره 4880  فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

صفیه بیگم شیخ بهائی
192- رای شماره 12529-1395/05/25 هیأت اول خانم فرزانه صادقیان رنانی  به 
شناسنامه شماره 354  کدملي 1290587231  صادره خمینی شهر  فرزند رمضان 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 132/10  مترمربع از پالك شماره 676  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی 

شریفی ازموردثبت صفحه 275 دفتر 56 امالك
193- رای شماره 12530-1395/05/25 هیأت اول خانم فاطمه نصر اصفهانی  به 
شناسنامه شماره 46768  کدملي 1280358671  صادره اصفهان  فرزند مصطفی 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 151  مترمربع از پالك شماره 481  فرعی از 5  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 76 

دفتر 420 امالك
194- رای شــماره 12532-1395/05/25 هیأت اول اقــای حیدرعلی قوچی رنانی  
به شناســنامه شــماره 1527  کدملي 1290598932  صادره خمینی شــهر  فرزند 
غالمحسین ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 199/50  مترمربع از پالك شماره 3222  
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی علی شریفی ازموردثبت صفحه 380 دفتر 678 امالك
195- رای شماره 12538-1395/05/25 هیأت اول اقای روح اله مقامی  به شناسنامه 
شماره 218  کدملي 2410844081  صادره آباده  فرزند اسداله  ششدانگ یکبابخانه  
به مســاحت 87/70  مترمربع از پالك شــماره 2493/1  فرعــی از 18  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی کاظم افقری 

ازموردثبت صفحه 330 دفتر 62 امالك
196- رای شماره 12542-1395/05/25 هیأت اول اقای مهدی خانی  به شناسنامه 
شــماره 3237  کدملي 3256907016  صادره کرمانشــاه  فرزند محمد  ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 67/40  مترمربع از پالك شــماره 796  فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین 

صادقیان رنانی
197- رای شــماره 12546-1395/05/25 هیــأت اول خانــم فاطمه شــاهعلی  به 
شناسنامه شماره 88  کدملي 1286426634  صادره اصفهان  فرزند عبداله  ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 87/20  مترمربع از پالك شــماره 504و1715  فرعی از 16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان که ازپالك 1715 
فرعی ازموردثبت صفحــه 506 دفتر 762 امالك وازپــالك 504 فرعی ازموردثبت 

صفحه 485 دفتر 762 امالك بنام متقاضی
198- رای شــماره 12548-1395/05/25 هیأت اول خانم زینب حســینی کیان  به 
شناســنامه شــماره 519  کدملي 4250301443  صادره کهکیلویــه  فرزند رضا 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 166/34  مترمربع از پالك شماره 32  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی بتول وخانم اغا 

صالحی
199- رای شماره 12551-1395/05/25 هیأت اول اقای علی ابراهیمی  به شناسنامه 
شماره 606  کدملي 1282964534  صادره اصفهان  فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 179/90 مترمربع از پالك شــماره 32  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدجوادی
200- رای شــماره 12552-1395/05/25 هیــأت اول اقــای مانــده علی صابری 
به شناســنامه شــماره 8266  کدملي 1283191938  صادره اصفهان  فرزند علی 
ششدانگ یکباب کارگاه موزائیک سازی به مساحت 512/17 مترمربع از پالك شماره 
31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

رمضان ابراهیمی بابوکانی
201- رای شــماره 12556-1395/05/25 هیــأت اول اقای مصطفــی قلی صالح 
باردهء به شناسنامه شماره 6  کدملي 5759837842  صادره چادگان  فرزند جانقلی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 112/80 مترمربع از پالك شماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی قاســمی 

ازموردثبت صفحه 295 دفتر 908 امالك
202- رای شــماره 5233-1395/02/31 هیــأت چهارم خانم عصمــت رحیمی به 
شناسنامه شماره 60 کدملي 1288031130 صادره اصفهان فرزند عزیزاله نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 172 مترمربع از پالك 
شماره890فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
که مع الواسطه از مالک رسمی کریم باقرصاد که در صفحه 521 دفتر 635 مالک می 

باشد خریداری نموده است
203- رای شــماره 5230-1395/02/31 هیأت چهارم آقای کاظم منصورزاده به 
شناسنامه شــماره 275 کدملي 1209652412 صادره سمیرم فرزند رستم نسبت 
به 3دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 172 مترمربع از پالك 
شماره890فرعی19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
که مع الواسطه از مالک رسمی کریم باقرصاد که در صفحه 521 دفتر 635 مالک می 

باشد خریداری نموده است
204- رای شــماره 14881-1395/06/10 هیــأت دوم اقای شــکراله عباســی  به 
شناســنامه شــماره 37  کدملي 1159821968  صــادره فریدن  فرزنــد  فضل اله  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 235/54  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مهدی کریمی بهرام 

ابادی ازموردثبت صفحه 205 دفتر 199 امالك
205- رای شــماره 19885-1395/07/26 هیــأت چهــارم اقای مجید اســبقی  به 
شناســنامه شــماره 15871 کدملــي 4620159409  صــادره شــهرکرد  فرزند 
عزیزخون)ضمن اینکه طبق صفحه توضیحات شناســنامه نام خانوادگی متقاضی 
ازاســبقی به احمدی ونام پدرازعزیزخون به عزیز تغییریافته( ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 217/03  مترمربع از پالك شماره 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس کاظمی ازموردثبت صفحه 378  

دفتر 894   امالك
206- رای شماره 19195-1395/07/17 هیأت دوم اقای محمد مهرعلیان گورتانی   
به شناســنامه شــماره 44  کدملي  1290219389   صادره اصفهــان  فرزند رحیم 
ششدانگ ســاختمان  به مساحت 226   مترمربع از پالك شــماره 423  فرعی از 15  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

281 دفتر 51 امالك
207- رای شــماره 19209-1395/07/17 هیأت دوم خانم زهرا جعفری ولدانی  به 
شناسنامه شماره  289  کدملي  1290586586  صادره خمینی شهر  فرزند  شیرزاد 
ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 242/26  مترمربع از پالك شماره 242  فرعی از 
36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمدعلی ابراهیمی ولدانی
208- رای شــماره 19921-1395/07/26 هیأت اول اقــای محمدرضا دهقان نژاد  
به شناسنامه شــماره 45192  کدملي 1280339411  صادره اصفهان  فرزند احمد 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 291/20  مترمربع از پالك شماره 173  فرعی از 3  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

281و284 دفتر 460 امالك
209- رای شــماره 19949-1395/07/26 هیأت اول اقای عبدالرضا کاظم پور  به 
شناســنامه شــماره 2220  کدملي 0057464251  صادره تهران  فرزند محمدعلی  
 ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 74/69  مترمربع از پالك شــماره 68  اصلي 
 واقــع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملــک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی 

محمد زارع
210- رای شــماره 19082-1395/07/15 هیــأت ســوم آقای مهدی پــور والی 
دستجردی   به شناسنامه شماره 74  کدملي 1819643387  صادره آبادان   فرزند  
صفرعلی         ششــدانگ یک باب خانه   به مســاحت   258  مترمربع از پالك شماره   
5074    فرعی از   4     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی الهام مظاهری   ازموردثبت صفحه  29   دفتر   1061    امالك
211- رای شــماره 19200-1395/07/17 هیأت دوم خانم نســرین شمسیان   به 
شناســنامه شــماره 198  کدملي  1284499340   صادره اصفهان  فرزند نیازعلی 
ششدانگ ساختمان انبار  به مساحت 61/14   مترمربع از پالك شماره 32  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی شهرام رستمی 

ازورثه فضل اله رستمی قهفرخی
212- رای شــماره 17119-1395/06/28 هیأت دوم اقای  محمــد بهرامی راد   به 
شناسنامه شماره 4  کدملي  1199505870  صادره شهرضا  فرزند عباس  ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 396  مترمربع از پالك شــماره 218  فرعی از 44  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 89 دفتر 

468  امالك
213- رای شماره 19111-1395/07/15 هیأت سوم خانم گیتی صانعی ینگابادی  به 
شناسنامه شماره  2008 کدملي  5649411931  صادره اصفهان  فرزند  عبدالرسول  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  202/84 مترمربع از پالك شماره 815  فرعی از   
40  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی        

از سند شماره  51955  مورخ  50/11/23  دفترخانه 29 اصفهان
214- رای شــماره 16486-1395/06/21 هیأت اول خانم زهرا زرفشانی اصل  به 
شناســنامه شــماره 534 کدملي 1284806480  صادره اصفهان  فرزند غالمعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114/29 مترمربع از پالك شماره 44  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی کرمعلی واسداله 

تیموری جروکانی
215- رای شماره 12098-1395/05/23 هیأت دوم اقای هوشنگ حیدری وارسته   
به شناســنامه شــماره  298  کدملي  4011121835  صادره اســدآباد فرزند علی 
ششدانگ ساختمان  به مساحت  195/44  مترمربع از پالك شماره 32  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 3562-93/2/15 دفترخانه 

352 اصفهان
آرای اصالحی

1- رای شماره 18100-1395/07/05 هیأت سوم با توجه به مفاد گزارش کارشناس  
با عنایت به اینکه طبق گزارش شماره 95/519 راي هیأت تا کنون اجرا نشده لذا مفاد 
راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: نام مالک یداله هنرمند به ش ش 48 و کدملي 

1290149070 صادره اصفهان فرزند نعمت اله صحیح میباشد.
2- رای شماره 18819-1395/07/12 هیأت سوم با توجه به مفاد گزارش کارشناس 
و با عنایت به اینکه طبق گزارش مورخ 20/6/95 راي هیأت تا کنون اجرا نشده لذا مفاد 
راي صادر به شرح زیر اصالح مي گردد: یکباب ساختمان از پالك 68 اصلی واقع در 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان صحیح می باشد.
3- رای شماره 14107-1395/06/04 هیأت دوم با توجه به مفاد گزارش کارشناس 
893713-95/2/30 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فــوق راي هیأت تا کنون اجرا 
نشــده لذا مفاد راي صادر به شــرح زیر اصالح مي گردد:موردتقاضا ششــدانگ 

ساختمان صحیح است.
4- رای شماره 19339-1395/07/17 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش کارشناس 
مورخه 95/6/10 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت تا کنون اجرا نشده 
لذا مفاد راي صادر به شــرح زیر اصالح مي گردد:موردتقاضا ازمالک رسمی اقای 
حاج حسین حیدری عاشــق ابادی ازســند 6893-29/7/13 دفترخانه 29 اصفهان 

صحیح است.
5- رای شماره 19340-1395/07/17 هیأت اول با توجه به مفاد گزارش کارشناس 
مورخه 95/6/10 و با عنایت به اینکه طبق گزارش فوق راي هیأت تا کنون اجرا نشده 
لذا مفاد راي صادر به شــرح زیر اصالح مي گردد:موردتقاضا ازمالک رسمی اقای 
حاج حسین حیدری عاشــق ابادی ازســند 6893-29/7/13 دفترخانه 29 اصفهان 

صحیح است.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد.

بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادرخواهدشد . 

تاریخ انتشار نوبت اول 1395/08/04
تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/08/19

علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان
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پیشنهاد سردبیر: 
ساخت یک سد دیگر بدون مطالعات باستان شناسی

اخبار

رییس دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان خبر داد:

 سفر متخصصین مرمت ایتالیا 
به اصفهان در اواخر آذرماه

ساخت یک سد دیگر بدون 
مطالعات باستان شناسی

در حاشــیه برگزاری سومین نشســت از سلسله نشســت های »شهر، 
گذشــته، حال و آینده«، رییس دانشــکده مرمت هنــر اصفهان گفت: 
این نشست باتوجه به حضور دکتر اســفنجاری در اسکاتلند و همکاری 
وی با »جیمــز سیمســون« و »تــام ادیمــن« انجام شــد و مباحث 
مرتبط با مرمت آثار، باســتان شناســی و مرمت معماری و بافت، مورد 
 هدف بوده اســت. نشســت قراربود در دو روز برگزار شــود که به دلیل 
عدم حضور»ویل کیلسون« که متخصص در مرمت شهری است در یک 
روز انجام شد. شهریار ناسخیان افزود: سخنرانان آخرین یافته های خود 
را در زمینه تکنولوژی ارائه داده اند و درواقع تلنگری بود برای آشــنایی 
دانشجویان با موضوع تکنولوژی و اینکه باید درباره ورود تکنولوژی فکر 
کرد و ابزارهایی که امروز می تواند سرعت و کیفیت را بهبود بخشد ولی 
جای مرمت را نمی گیرد. رییس دانشــکده مرمت به حضور هیئت 12 
نفره از متخصصین باتجربه مرمت از کشــور ایتالیا خبرداد و گفت: این 
هیئت متخصص در مرمت، اواخر آذرماه در دانشــکده مرمت دانشــگاه 

هنراصفهان در قالب ورک شاپی 3 روزه حضور خواهند یافت.

رییس پژوهشــکده باستان شناســی پژوهشــگاه میــراث فرهنگی و 
گردشگری از ساخت ســد »تنگ سرخ« در اســتان فارس بدون انجام 
مطالعات باستان شناســی خبر داد. حمیده چوبک، رییس پژوهشکده 
باستان شناســی در نامه ای به مدیرکل میراث فرهنگی و گردشــگری 
استان فارس اعزام نماینده ای برای بازدید از عملیات ساخت سد »تنگ 
سرخ« و تهیه گزارش عملیات اجرایی آن را خواستار شد.چوبک در نامه 
خود با اشــاره به مکاتبات متعدد پژوهشکده باســتان شناسی با مجری 
سد »تنگ سرخ« شیراز نوشــته است: »شــرکت آب منطقه ای استان 
فارس برخالف بند »ج« ماده 11۴ قانون برنامه ۵ ســاله چهارم توسعه 
و طی مراحل قانونــی مطالعات فرهنگی - تاریخــی طرح های عمرانی 
در مرحله امکان ســنجی، اقدام به ساخت وســاز و عملیــات اجرایی در 
محدوده  این سد کرده اســت.« وی با تاکید بر بی توجهی مجری سد به 
اخطارهای پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشــگری و پاسخگو نبودن 
به آنها، خواســتار اعزام کارشناسان توســط اداره کل میراث فرهنگی و 
گردشگری فارس به محل ساخت سد و شبکه  آن برای ارزیابی وضعیت 
موجود و مراحل عملیات اجرایی این طرح عمرانی شــده است. براساس 
این گزارش، براســاس بند »ج« ماده 11۴ قانون برنامه ۵ســاله چهارم  
همه  وزارتخانه ها، سازمان ها و موسســات دولتی موظفند قبل از اجرای 
طرح های عمرانی گسترده و در مرحله امکان سنجی و مکان یابی نسبت به 
انجام مطالعات فرهنگی ،تاریخی میراث فرهنگی در آن خصوص اقدام و 
در طراحی و مکان یابی طرح های یادشده نتایج مطالعات را رعایت کنند. 
ساخت ســد روی محوطه های تاریخی بدون استعالم از میراث فرهنگی 
در طول سال های گذشته و در شــهرهای مختلف کشور به دفعات انجام 
شده است. ساخت سد روی محوطه  تاریخی »سیوند« یکی از مهم ترین 
این اقدامات بود کــه اعتراض های زیادی را به دنبال داشــت، پس از آن 

سیمره و پیغام چای نیز با این مشکل مواجه شدند .

سومین نشست از سلسله نشست های »شهر، گذشته، حال 
و آینده« در دانشکده مرمت دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد.

با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده 
مرمت و همچنیــن مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل، در 
امتداد سلسله سمینارهای »شــهر، گذشته، حال و آینده«،  
نشست سوم با عنوان »رویکردهای نوین حفاظت و توسعه 
در شهر میراث جهانی ادینبرو، پایتخت اسکاتلند«  با هدف 
توســعه آگاهی و معرفی دســتاوردهای ملی و بین المللی 
حفاظت از شــهرهای تاریخــی به ویژه برای دانشــجویان 

کارشناسی ارشد و دکتری برگزار شد.
این نشســت با حضور »جیمز سیمســون« معمار در شهر 
»ادینبــرو«، »تام ادیمن« باســتان شــناس و »عیســی 
اســفنجاری« عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر اصفهان، به 
معرفی تاریــخ و تجارب حفاظت و مدیریت شــهر تاریخی 

»ادینبرو« پایتخت کشور اسکاتلند اختصاص یافت.
ابتدا »جیمز سیمســون« ضمن ارائه مطالبی درباره اصول 
حفاظــت و مرمت های اخیر ونیــز، بورا و بریتانیــا، درباره 
موضوع »2۵0ســال تاریخ مرمت در شــهر قدیم و جدید 
ادینبرو« اظهار داشت: یکی از مســائلی که در شهر ادینبرو 
وجود دارد مالکیت متفاوت برای بعضی ســاختمان هاست 
که مشــکالتی ایجاد می کند و برای حفاظــت باید از تمام 
مالکین رضایت گرفت که البته درتالش هســتیم تا رضایت 

نیمی از مالکین یک ساختمان کافی باشد.
»تام ادیمن« نیز با ارائه سخنرانی خود درباره مستندسازی 
و تحلیل مطالعات موردی باســتان شناسی ساختمان های 
برپا اظهار داشت: آن چیزی که من در اصفهان دیدم بسیار 
شــگفت انگیز بود. ادیمن افــزود: من 20 ســال در زمینه 
باستان شناسی فعالیت داشتم، همچنین دوره های بسیاری 
را در زمینه حفاظت تدریس کرده ام و بخش عمده کار من 
درک اثر هنری اســت که قرار اســت حفاظت شود و پیاده 
کردن مراحل حفاظتی در اثر هنری و اینکه یادبگیریم این 
روشی دوسویه است. این باســتان شناس اسکاتلندی ادامه 
داد: باتوجه به پیشــرفت تکنولوژی، باید خود را با آنها وفق 
بدهیم، روش های امروز بسیار با گذشته فرق دارد. عالوه بر 
اســتفاده از تکنولوژی باید از افرادی استفاده کنیم که توان 
اســتفاده از تکنولوژی را داشته باشــند و یا خودمان آن را 
یادبگیریم. در آینده هم پیشرفت های بیشتری اتفاق خواهد 
افتاد.عیسی اسفنجاری به عنوان سخنران دیگر این نشست 
گفت: بسیاری از پرفســورها گفته اند که شهر مانند انسان 
است و نمی توان آن را شناخت، شهر پدیده ای پیچیده است 
که واقعا باید گفت که میراث فرهنگی چگونه می خواهد آن 

را مرمت کند و از کجا باید شروع کند.

در سومین نشست از سلسله نشست های 
»شهر، گذشته، حال و آینده« عنوان شد؛

اصفهان مرا شگفت زده کرد

درشهر

میراث فرهنگی و تاریخی  فقط به یک کشور، فرهنگ و ملت تعلق 
ندارد و همان طور که از نامشــان پیداست، متعلق به تاریخ بشریت 

هستند.
متاسفانه برخی از دولت ها توجه زیادی به این آثار تاریخی ندارند و 
هزینه  الزم را خرج آنها نمی کنند. گاهی هم فقط بی توجهی برخی 
دولتمردان دلیل نابودی این آثار نیســت و جنــگ و طبیعت هم 

می تواند بسیار مخرب باشد.
شهرستان فریدن که یکی از مناطق تاریخی استان اصفهان است 
با وجود عرصه های بســیار در قسمت گردشــگری و داشتن آثار 
تاریخی چند هزار ســاله می تواند یکی از قطب های گردشــگری 
استان اصفهان باشــد، اما این مهم به علت بی توجهی مسئوالن و 

عدم مطالبه گری مردم تاکنون محقق نشده است.
یکی دیگر از دالیلی که کارشناسان گردشگری به آن اذعان دارند 
که چرا فریدن نتوانســته به جایگاه واقعی خــود که همان قطب 
گردشگری استان اصفهان است برسد این است که هیچگاه مردم و 
مسئوالن این دیار نتوانسته اند آثار تاریخی خود را معرفی و یا آنها 

را حفظ کنند حتی در نابودی آنها نیز کوشیده اند.
 مقبره ای که در سایه بی توجهی به تلی از خاک بدل 

می شود
یکی از آثار تاریخی فریدن که امروزه در معرض نابودی قرار گرفته، 
مقبره 2۶0 ساله روستای عادگان است. به گفته رییس شورای این 
روستا در سال های گذشته تعدادی از کارشناسان حوزه میراث با 

حضور در این روستا و با انجام آزمایشات قدمت آن را تعیین کردند.

فریدن با اســتناد به اســناد تاریخی، یکی از تمدن های چند هزار 
ساله و آبادترین نقاط ســرزمین پهناورمان در ایران باستان بوده 
و امروزه همین امر ســبب شــده تا حتی یک نقطــه از فریدن، از 
دست ســوداگران گنج در امان نماند و حفاری های غیر مجاز در 
سایه بی توجهی مســئوالن این منطقه رو به فزونی باشد و طمع 
ثروت اندوزان در جست وجوی یک ســکه باعث می شود بیش از 
هزاران سفال و کوزه که تمام آنها کارنامه های تاریخی این منطقه 

هستند شکسته و نابود شود.
مقبره تاریخی عادگان نیز از این قضیه مستثنی نبوده و نیست زیرا 
وقتی وارد این مکان می شــویم حفاری هایی که صورت گرفته و 
بقایایی که از تکه های شکسته شده سفال ها روی زمین باقی مانده 
باعث رنجش دوستداران آثار تاریخی می شود که اینها همه نشان 
از ضعف مســئوالن فریدن در حفظ و صیانت از هویت این منطقه 

دارد.
اصغر محمد صالحی کارشناس ارشد هنرهای تجسمی از دانشگاه 
تهران در خصوص این بنا و ضرورت حفظ و مرمت آن عنوان کرد: 
این بنا بیش از 200ســال قدمت دارد و برخالف زیبایی خاص از 

ارزش تاریخی باالیی برخوردار است.
سوداگران گنج در فریدن به مقبره هم رحم نکردند

وی ادامه داد: این بنا ادامه سنت معماری بناهای مقبره ای و بناهای 
آجری در فریدن اســت یعنی اینکه طرح این بنا در زمان ساخت 
از طرح بناهای تاریخی دیگر این منطقه اقتباس شــده و خود این 
مکان می تواند کارنامه ای برای نوع معماری بناهای آن زمان باشد 

که اکنون به مرور زمان و در اثر فرسایش و بی مهری ها و عدم درک 
درست از آثار تاریخی کم کم به تلی از خاک بدل شده و اثری از آنها 

باقی نمانده است.
این موضوع را باید خاطر نشان کرد: خبر نابودی این مقبره که قبال 
توسط شورای روستا به گوش مسئوالن رســیده بود باعث شد تا 
رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان 
از  اعتبار 1۵0 میلیونی که در جلســه برنامه و بودجه شهرســتان 
برای این اداره در نظر گرفته شد مبلغی را در صورت تخصیص برای 

مرمت این مقبره در نظر بگیرند.
 ســلیمی در خصوص مرمــت این اثــر تاریخی نیز عنــوان کرد: 
در صورت تخصیص بودجه، امســال در نظر داریم کــه این امر را 

صورت بدهیم و از نابودی این مکان جلوگیری کنیم.
هر چند ما اطــالع حاصل کردیم کــه این مقبره هنــوز به ثبت 
 ملی نرســیده و همین امر باعث کوتاهی در امر مرمت این مقبره

شده است.
مرمت اصولی میراث تاریخی موضوعی است  که باید 

جدی گرفته شود
از موضوعات دیگری که شاید بعد از تخصیص بودجه مهم تر باشد 
چگونگی مرمت این یادگارهای تاریخی است زیرا مرمت غیراصولی 
بناهای تاریخــی نه تنها موجــب افزایش دوام و ارزشــمندی بنا 

نمی شود بلکه بنای تاریخی را نیز از هویت خالی می کند.
یکی از فعاالن و کارشناســان در خصوص چگونگی مرمت بناهای 
تاریخی بیــان کرد: یکــی از معضالت جــدی در احیــا و مرمت 
آثار تاریخی غیر اصولی بودن آن اســت و برخــی که از علم مرمت 
سررشته ندارند دست به کارهای نســنجیده ای می زنند و ارزش 

تاریخی بنا  را با این عمل به ورطه  نابودی می کشانند.
این کارشناس مشورت کردن با کارشناسان خبره میراث فرهنگی 
را بسیار مهم دانست و عنوان کرد: مشورت می تواند جلوی بسیاری 
از این ســهل انگاری ها و اشــتباهات را بگیرد. چیزی که در اغلب 
اوقات از قلم افتاده و منجر به بی ســامانی در امر مرمت و بازسازی 

بناهای تاریخی شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور ما دارای آثار فرهنگی و هنری 
زیادی از دوره های مختلف تاریخی اســت، حفظ و صیانت از این 
میراث به جای مانده که بیانگر هویت و شخصیت تاریخی و اسالمی 
ماســت، به متخصصان هنرمندی نیاز دارد که عالوه بر شــناخت 
جنبه های هنری، آشنایی کافی نیز با ساختار و مواد تشکیل دهنده 
این آثار و کنش و واکنش آن را داشــته باشــند. از آنجایی که این 
آثار از نظر جنس دارای تنوع هســتند؛ بنابراین متخصصان زیادی 
می توانند بسته به عالقه خود در رشته مرمت آثار تاریخی فعالیت 
کنند.در معرفی روســتای عادگان باید بگوییم این روستا یکی از 
تاریخی ترین روســتاهای فریدن در بخش مرکزی است که پرآب 
بودنش زبانزد خاص و عام بوه و نامش نیز در اصل ریشــه در پر آبی 

آن دارد طبق گفته ها در اصل نام این خطه آبگان است .

شهرستان فریدن که یکی از مناطق تاریخی استان اصفهان اســت با وجود عرصه های بسیار در قسمت گردشگری و 
داشتن آثار تاریخی چند هزار ساله می توانست یکی از قطب های گردشگری استان اصفهان باشد؛ اما این مهم به علت 

بی توجهی مسئوالن و عدم مطالبه گری مردم محقق نشده است.

یکی از معضالت جدی 
 در احیا و مرمت

 آثار تاریخی 
غیر اصولی بودن آن 

است و برخی که از 
علم مرمت سر رشته 

ندارند دست به 
کارهای نسنجیده ای 

می زنند

به دلیل کم توجهی میراث فرهنگی به یکی از مناطق تاریخی استان اصفهان؛

مقبره ۲۶۰ ساله عادگان در معرض نابودی است

ابالغ وقت رسیدگی
7/612 در خصوص پرونده کالســه 1297/95 خواهان محســن حمزیی با 
وکالت حمید والی فر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت عبدالرضا حسین 
پورآقایی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 
95/9/17  ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:22933 شــعبه 5 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 117 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/613 در خصــوص پرونده کالســه 1299/95 خواهان محســن حمزیی 
با وکالت حمیــد والی فر دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت مرتضی 
عرب جعفری محمدآبــادی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 95/9/17  ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال 
مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22932 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) 118 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/614 در خصوص پرونده کالسه 940800 خواهان مرتضی شیخ سجادیه 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت سید حسین کمالی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/16  ساعت 11/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شماره )2( شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:22946 شــعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 105 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/615 شــماره ابالغنامــه: 9510100351407671 شــماره پرونــده: 
9309980351400410 شماره بایگانی شــعبه: 930412  خواهان/ شاکی 
خلیل بهزادی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم سامان عالی پور و سینا 
عالی پور و ساسان عالی پور و سحر عالی پور و نصرت عالی پور به خواسته 
ورود و تقدیم دادخواست تقابل  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323  ارجاع و به کالسه 
9309980351400410 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/09/15 و 
ساعت 12 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
 گردد. م الف:22908 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/616 در خصوص پرونده کالسه 950543 خواهان موسسه تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه به نمایندگی و و کالت در توکیل )حسین کبیری( با وکالت محسن 
متین  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر شفیعی تقدیم نموده است 

وقت رســیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/9/15  ســاعت 12 ظهر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:22977 شعبه 5 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 127 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/617 در خصوص پرونده کالســه 950638 خواهان غالمعلی میرزایی با 
وکالت 1- حســین محمدیان 2- مهری نمازیان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت 1- مریم امیری 2- امید رحیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 95/9/15  ســاعت 10 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22930 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) 123 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/618 در خصوص پرونده کالســه 462/95 خواهان علی نقی عباسی قلعه 
تکی  دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت سید جالل طبیبان تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/14  ساعت 16/45 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال شــورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22922 شعبه 16 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 113 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/619 در خصــوص پرونده کالســه 950762 خواهان محمــد صفوی با 
وکالت آقای محمدیان و خانم عرب زاده  دادخواســتی مبنــی بر مطالبه به 
طرفیت فاطمه قاســمی خورزانی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
مورخ 95/9/14  ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده 
 قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان شــیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال مجتمع شماره )2(  شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22938 
شــعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان) 113 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/620 در خصــوص پرونــده کالســه 753/95 خواهــان اکبــر صادقی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت عبدالرسول ایزدی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/9/13  ساعت 17/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22963 شعبه 31 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/621 در خصوص پرونده کالســه 747/95 خواهان آقــای اکبر صادقی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حســن عابدی تقدیم نموده اســت 

وقت رســیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/9/13  ســاعت 17 عصر تعیین 
گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضای 
 خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا

 خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:22962 شعبه 31 
مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 111 کلمه، 1 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/623 شــماره ابالغیــه: 9510100350206615 شــماره پرونــده: 
9509980350200359 شماره بایگانی شــعبه: 950447  خواهان/ شاکی 
افتخار السادات خادم الشریعت و سید حسین خادم الشریعت  دادخواستی 
به طرفیت  خوانده/ متهم مهرانگیز نیکزاد حســینی و شهین نیکزاد حسینی 
و هوشنگ نیکزاد حسینی و خسرو نیکزاد حســینی و مهین نیکزاد حسینی 
و زرین نیکزاد حسینی و علیرضا نیکزاد حســینی و پروین نیکزاد حسینی  
به خواســته تنفیذ قرارداد و الزام به تنظیم سند رســمی ملک  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 304  
ارجاع و به کالسه 9509980350200359 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/09/20 و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده مهرانگیز نیکزاد حسینی  و درخواست خواهان 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 کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا 
خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:22917 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 211 کلمه، 

2 کادر(
اخطاریه

7/622 شــماره: 950139 اخطار شــونده: بهاره صابری فرزند حســن به 
 نشانی مجهول المکان، محل حضور: شعبه 43 شورای حل اختالف اصفهان 
واقع در زندان مرکزی، وقت حضور: 95/9/13 روز شــنبه ساعت14، علت 
حضور: رسیدگی به درخواســت آقای مجید جعفری ولدانی. م الف:22935 
شعبه 43 مجتمع شماره یک )زندان( شورای حل اختالف اصفهان ) 51 کلمه، 

1 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/590 شــماره صــادره:1395/14/287431 نظــر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ آپارتمان پالک ثبتی شــماره 2973 فرعی از 1347 و 1335/2،1 
اصلی واقع در بخش یک ثبت خوانسار ذیل ثبت 8869 در صفحه 385 دفتر 
امالک جلد 50 به نام اصغر مجیدی  تحت شــماره چاپی مسلســل 475827 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، ســپس بالواسطه به موجب سند انتقال 
شماره 8867 مورخ 1388/08/13 دفترخانه شــماره 25 خوانسار به آقای 
عبدالرضا عبدالرحیمی فرزند احمد انتقال یافته که طی ســند رسمی شماره 
8868 مورخ 1388/08/13 دفترخانه مذکور در رهن بانک ملی ایران شــعبه 
مرکزی قرار گرفته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
951409701088259 مورخ 1395/07/28 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 9659 مورخ 1395/07/28 به گواهی 
دفترخانه 25 خوانسار رسیده ا ست مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی/ سرقت/ ســهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 

سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 217 اداره ثبت اسناد و 

امالک خوانسار)272 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

7/601 شــماره درخواســت: 9510466825800014 شــماره پرونــده: 
9409983749100544 شــماره بایگانــی شــعبه: 951530 اجرای احکام 
شــعبه 31 حقوقی اصفهان در پرونده اجرایی 951530 ج 31 له آقای فرزاد 
رحیمی فرزند ناصر با وکالت آقای ایرج رحیمــی فرزند ناصر و علیه آقای 
علیرضا آذرآیین دســتنایی فرزند امراله که محکوم شده است به پرداخت 
69/978/967 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/000/000 ریال نیم عشر 
دولتی در نظر دارد جلسه مزایده ای در روز دوشنبه مورخ 95/08/17 ساعت 
9 صبح برگزار کند موضوع مزایده یک دستگاه خودرو پراید 131 می باشد 
که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری قیمت 187/000/000 ریال ارزیابی 
 شده است که پراید ســفید روغنی با شــماره انتظامی 65 و 856 ایران -53 
 می باشــد ومدل 1395 دارای اصالت بوده بدنه اتاق سالم می باشد طالبین 
می توانند حداقل 5 روز پیش از مزایده از خودرو در پارکینگ تمرکزی جنوبی 
واقع در حد فاصل جاده قلعه شــور تا بهارســتان دیدن کرده و با پرداخت 
ده درصد قیمت پایه به حساب ســپرده دادگســتری نزد بانک ملی شماره 
2171290210008 و همراه آوردن فیش پرداخت در جلســه شرکت کننده 
برنده مزایده فردی اســت که باالترین قیمت از قیمت پایه را پیشنهاد بدهد، 
هزینه های اجرا بر عهده برنده می باشد.  م الف:22899 اجرای احکام شعبه 

31  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 204 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 
)نوبت سوم(

کارت دانشــجویی اینجانب مصطفی جعفری فرزند علی 
کرم به شماره دانشــجویی 9322004 صادره از مؤسسه 
آموزشی عالی دانش پژوهان مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

می باشد

اینجانب دکتــر بهرام گودرزی طاقانکــی، دارای پروانه 
مســئولیت فنــی بــه شــماره 12/7/8/5538/پ مورخ 
1393/7/7 اصفهان، به دلیل مفقود شدن پروانه مذکور، 

تقاضای صدور پروانه مسئولیت فنی جدید را دارم.

اعالم مفقودی 
)نوبت سوم( 

اینجانب دکتر ســعید مؤیدنیا، دارای پروانه مســئولیت 
فنی آزمایشگاه بیمارستان الزهرا)س( اصفهان به شماره 
12/7/8/9548/پ مورخ 1393/11/14 به دلیل مفقود شدن 
پروانه مذکور، تقاضای صدور پروانه مسئولیت فنی جدید 

را دارم.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1989  | October 25 , 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



12
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره  1989  |  سه شنبه  4  آبان  1395 |  23  محرم 1438

پیشنهاد  سردبیر:
بحران های زیست محیطی در کمین ایران

ویژه

اخبار

پنل های خورشیدی دوستدار
 محیط زیست ساخته شد

آموزش های محیط زیستی در 
سیستم آموزش پیش دبستان کشور

سخنگوی کمیسیون کشاورزی:

از بین بردن آلودگی هوا 
به فرهنگ سازی نیاز دارد

دخالت انسانی علت مهم
 آفت پذیری جنگل های شمال

محققان ایتالیایی موفق به ســاخت پنل های خورشــیدی شده اند که 
نه تنها دوست دار محیط زیســت بوده بلکه انرژی مضاعفی را نیز تولید 

می کنند.
در دهــه های اخیــر، اســتفاده از پنل های خورشــیدی نــه تنها در 
 جهت کاهش مصرف برق ســودمند بــوده بلکه به دلیل ســبک بودن 
و انعطاف پذیری از کاربردهای مختلفی نیز برخوردار شده است. اکنون 
محققان ایتالیایی موفق به ســاخت پنل های خورشــیدی شبیه آجر، 
سنگ و تخته های چوبی شده اند که عالوه بر نقش زیبایی در معماری 

ساختمان می تواند انرژی تجدیدپذیر مضاعفی را نیز تولید کند.
محققان معتقدند از پنل های خورشیدی دوست دار محیط زیست که 
غیرسمی و مقاوم بوده می توان در سقف یا حتی پیاده روها نیز استفاده 
 کرد، برخالف پنل های گذشــته کــه به دلیل حساســیت خاص تنها 

در سقف منازل یا شرکت ها استفاده می شدند. 
از دیگــر ویژگی های بــه کار رفته در این محصول می توان ســنجش 

میزان انرژی تولید شده با اتصال به منابع LED را برشمرد.

مدیــرکل دفتــر آموزش محیط زیســت ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت با بیان اینکه آموزش های محیط زیســتی در سیستم آموزش 
پیش دبستان کشور توســعه پیدا می کند، از برگزاری مراسم افتتاحیه 
 کارگاه های آموزشــی ویژه مربیان و فارغ التحصیالن پیش دبســتانی 
 در زمینه حفظ محیط زیســت خبــر داد. کیومرث کالنتری با اشــاره 
 بــه اجــرای تفاهم نامه همــکاری ســازمان حفاظت محیط زیســت 
با وزارت آموزش و پرورش و همچنین سیاست های ابالغی مقام معظم 
 رهبری در حوزه محیط زیست گفت: ســازمان حفاظت محیط زیست 
دیروز، میزبان برگزاری کارگاه آموزشــی » حفظ محیط زیست « ویژه 
 مربیان و فارغ التحصیالن رشــته پیش دبســتانی و اداره کل آموزش 

و پرورش شهر تهران بود. 
مدیــرکل دفتــر آموزش محیط زیســت ســازمان حفاظــت محیط 
 زیســت افزود: در این کارگاه نســبت به تبیین اهداف بسته آموزشی 
محیط زیســتی که مقرر اســت به عنوان محتوای آموزشی در اختیار 
وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد؛ اقدام شــد. بر اساس گزارش پایگاه 
اطالع رسانی محیط زیست ) پام (، وی گفت: جلسات آموزشی کارگاه 
مذکور از هفته آتی برای مخاطبین در محل پژوهشگاه امام صادق ) ع ( 

واقع در منطقه 15 آموزش و پرورش برگزار می شود.

ســخنگوی کمیسیون کشــاورزی مجلس شــورای اســالمی بر لزوم 
فرهنگ سازی در زمینه رفع مشــکل آلودگی هوا تاکید کرد و گفت که 

افزایش جریمه ها نمی تواند به تنهایی راهکار کاملی باشد.
علی وقفچی با اشاره به رای باالی نمایندگان برای تصویب الیحه آلودگی 
هوا عنوان کرد: این الیحه، یکــی از کامل ترین لوایحی اســت که تا به 
حال به مجلس ارایه شده اســت. البته بحثی هم که نمایندگان منتقد 
داشــتند به نوعی درست اســت،  چرا که هیچ زمانی نمی توانیم بگوییم 
یک الیحه  کامل است؛ همیشــه پیشــرفت و علم و تکنولوژی مسائل 
جدیدی را به وجود مــی آورد. او دربــاره میــزان بازدارندگی افزایش 
 جریمه ها برای صنایع آالینده نیز گفت: بیشــترین ســرمایه گذاری در 
هر کشــور را باید بــرای ارتقای فرهنگ آن کشــور بگذاریــم؛  فقط با 
 جریمه نمی توان کار را قطعی کرد. این  قوانین،  پیش زمینه ای اســت که 
فرهنگ سازی شــود؛ مثل موضوع کمربند که امروز به فرهنگ تبدیل 
شــده اســت. این نماینده مجلس تاکید کــرد:  انتظار این اســت که 
تک تک مردم احســاس کنند خانه اولشان کشورشــان است. وقفچی 
بر نقش آمــوزش پروش و صداوســیما به عنوان دو نهــاد اصلی متولی 
فرهنگ ســازی نیز تاکید کرد و گفت: انتظار داریــم آموزش و پرورش 
 دروسی را برای آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی قرار دهد. امیدواریم 
با فرهنگ سازی و همکاری همه ارگان ها بتوانیم یک کشور پاک و عاری 

از آلودگی و در نهایت سطح زندگی با شاخصه های باال داشته باشیم. 

 رییس انجمــن جامعــه جنگلبانی ایران شــعبه مازنــدران گفت که 
دخالت های انســانی با ایجاد برش در زیســت بوم ، جنگل های شمال 
 را آفــت پذیر کرده اســت. محمد امینــی افزود: جنگل های شــمال 
به طور طبیعی چند طبقه و چند الیه هستند ولی دخالت های انسانی 
 مانند جاده ســازی، ایجاد شــبکه برق و ویال سازی ســبب شد تا بین 

الیه های جنگلی شکاف یا برش اکوسیستمی ایجاد شود.
وی توضیح داد: جنگل های شمال در مقابل آفات و بیماری ها و بالیای 
 طبیعی خود نگهدارنده هســتند و در برابر بالیای طبیعی مانند سیل 
به صورت سدی طبیعی عمل می کنند و ذخیرگاه آب های سطحی هم 
محسوب می شوند ولی » تنک Tonok « شدن جنگل پذیرش و نفوذ 

آفت و بیماری را در آن افزایش داده است.
 عضو هیئــت علمی موسســه تحقیقــات و منابع طبیعــی مازندران 
به خاکبرداری های ســنگین ، از بین رفتن آببندان ها یا خشک کردن 
آنها با هدف آبیاری زمین های کشــاورزی اشاره کرد و گفت: این موارد 
در واقع دخالت های انســانی هســتند که برش اکوسیستم در جنگل 
های شمال را بیشتر کرده اســت.  وی به وجود بیماری خزان زودرس 
درختان شمشاد و آفت شــب پره جنگل های شمال اشاره کرد و گفت: 
البته تغییرات آب و هوایی، بارندگی های ســیل آســا و افزایش یک و 
 نیم درجه ای دمای هوا هم آفت پذیری جنگل های شــمال را بیشــتر 

کرده است.
امینی بر لزوم تغییر رفتار و دخالت انسانی در جنگل های شمال تاکید 
کرد و هشدار داد: اگر نتوانیم برخورد های علمی با جنگل داشته باشیم، 

حمله آفات و بیماری علیه جنگل به بحران جدی تبدیل می شود.
وی در عین حال گفت که بازگشــت اکوسیســتم طبیعی جنگل های 
 شمال ســخت و در عین حال زمانبر اســت، اما با تغییر الگوی رفتاری 

می توان بیماری ها و آفت های جنگل های شمال را کنترل کرد.
عرصه جنگلی شمال کشور بر اســاس برآوردهای رسمی یک میلیون 
و900 هزار هکتار اســت و بیش از یک هزار و 35 گونه جنگلی در این 

مناطق پیدا می شود.

دانستنی ها

نگاه روز

دبیر جشــنواره کتاب کودک و نوجوان گفت: بخش ویژه 
محیط زیســت و آب جزو بخش های جنبی هجدهمین 

دوره از جشنواره کتاب کودک و نوجوان است. 
جواد محقــق دبیر همجدهمین جشــنواره کتاب کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اشــاره به انتخاب 
خود به عنوان دبیــر در این دوره گفــت: کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانان به عنوان یکــی از نهادهای 
 مرتبط بــا کتاب کــودک و انتشــارات کتــب کودکان 
و نوجوانان در سال های مختلف، جشــنواره هایی را در 
حوزه کتاب و مطبوعات برگزار می کند. جشنواره کتاب 
کانون به عنــوان یکی از معتبرترین جشــنواره های این 

مرکز، امسال هجدهمین دوره خود را برگزار می کند. 
 وی ادامـــه داد: جشــــنواره کتــــاب و مطبوعــات 
 دوساالنه ای است که یکســال در حوزه کتاب و یکسال  

در حوزه مطبوعات برگزار می گردد. 
با برپایی هر دوره از جشنواره کتاب، کتب دوسال گذشته 
مورد بررســی قرار مــی گیرنــد و داوران در حوزه های 

مختلف برگزیدگان هر بخش را انتخاب می کنند. 
نویسنده کتاب » آخرین رســول « درخصوص برگزاری 
 بخش ویــژه محیط زیســت و موضــوع آب در این دوره 
از جشــنواره اذعان کرد: در برخــی دوره ها بخش های 
جنبی نیز در جشنواره برگزار می شود و در این دوره نیز 
بخش ویژه محیط زیســت و آب جزو بخش های جنبی 
 اســت و کتاب هایی که در این دوره با ایــن دو موضوع 
به جشنواره ارایه می شــوند به طور جدی مورد بررسی 

قرار خواهند گرفت. 
دبیر هجدهمین دوره از جشنواره کتاب کودک و نوجوان 
راهکارهای این دوره از جشــنواره را ایــن گونه توصیف 
کرد: جشــنواره کتاب کودک و نوجوان یک عمل مداوم 
و دنباله دار است که در هفده دوره تا به حال برگزار شده 
و در دو ســه دوره قبل من دبیر آن بوده ام و خوشبختانه 
آثار مثبت آن در هر دوره به خوبی مشــاهده شده است 
و کتاب های منتشــره در هر دوره نشــان دهنده پویایی 

جشنواره هستند. 
نویســنده کتاب » آن کتــاب مهربان « افــزود: طبیعتا 
 وظیفــه هــر جشــنواره ای بررســی آثاری اســت که 
 به جشــنواره ارســال شــده اند. بررســی و کارشناسی 
و در پایان انتخاب آثار برتر یکی از اهداف مهم جشــنواره 
کتاب کودک و نوجوان اســت و با ایــن روند برگزیدگان 
هر دوره برای تولید آثار بهتر و بیشــتر تشویق و ترغیب 
خواهند شد. محقق درباره رسالت هجدهمین جشنواره 
کتاب کودک و نوجوان خاطرنشــان کرد: این جشنواره 
 هم همان طور که گفتم مانند سایر جشنواره با ریز بینی 
 و کارشناســی در بررســی آثار به تشــویق نویسندگان 

و تولید و معرفی آثار منتخب و مطلوب خواهد پرداخت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت خوزستان گفت: مجموعه 
محیط زیســت با تمام توان از صید و شــکار غیرمجــاز در تاالب 

هورالعظیم جلوگیری می کند.
حسن آقا شیرمحمدی اظهار کرد:  هرگونه صید و شکار در تاالب 
هورالعظیم ممنوع اســت و مادامی که مامــوران و محیط بانان ما 
در منطقه حضور دارنــد با هرگونه تخلف در ایــن تاالب برخورد 

می شود.
 وی افــزود: عالوه بــر کنترل روزانه، گشــت های شــبانه ای نیز 
در مناطق حفاظت شــده حضــور دارند. برنامه این اســت که در 
حفاظت از تاالب هورالعظیم از تمام تــوان بهره بگیریم تا از صید 

و شکار غیرمجاز انواع پرندگان مهاجر و ماهی ها جلوگیری شود.
آقا شیرمحمدی با بیان این که عالوه بر مناطق محافظت شده که 
صید و شکار هر گونه جانداری ممنوع اســت، مسئولیت مناطق 

غیرحفاظت شــده نیز بر عهده مجموعه حفاظت محیط زیســت 
اســت، ادامه داد: در مناطقی نیز که جزو مناطق محافظت شــده 
نیســتند، تنها در فصول خــاص و به مــدت 2 تا 3 مــاه پروانه 
شــکار صادر می شــود. وی گفــت: در این پروانه های شــکاری 
 که از ماه جــاری تا دی ماه برقرار اســت، قید شــده که شــکار 
در مناطق غیرمحافظت شــده تنها در روزهای پنجشنبه و جمعه 
امکان پذیر اســت و در این مناطق، تعداد شــکار پرندگان و نوع 
 آنها نیز محدودیت دارد. تمامی این بندها در مجوز ذکر می شــود 

و شکارچیان، مجاز به صید دیگر پرندگان نیستند.
  فرمانده یــگان حفاظت محیط زیســت خوزســتان اظهار کرد: 
عالوه بر پرندگان، حیوانات دیگری نیز هستند که نیاز به حفاظت 
دارند و حتی در مناطقی که حفاظت شــده نیســتند، گونه های 
حفاظت شــده ای وجود دارد که شــکار آن برابر زیر پا گذاشتن 

قانون و پرداخت جریمه اســت. برای مثال در صورت شکار انواع 
پرنده شــکاری، فرد خطاکار بایــد مبلغ20 تــا80 میلیون ریال 
پرداخت کند. آقا شــیرمحمدی با اشــاره به کنتــرل چرای دام 
عشایر افزود:  دام عشایر تنها بخشــی از مشکالت است و مشکل 
اصلی ما، شــکارچیان و صیادان هســتند. چرای دام در مناطق 
حفاظت شــده ممنوع اســت و روســتاهایی که مجــاور مناطق 
حفاظت شده هستند، بیشــتر در معرض خطر چرای بی ر ویه قرار 
دارند. همکاران ما و پاسگاه های محیط بانی در این مناطق حضور 
 داشــته و در صورت وقوع تخلف، با فرد خطاکار برخورد می شود 

و در صورت چرای غیر مجاز، دام ها از منطقه خارج می شوند.
 وی ادامه داد: عشــایر در تمامی مناطق خوزستان حضور دارند؛ 
 برخی عشــایر بومی هســتند که از منطقه شــمال خوزســتان 
به منطقه جنوبی مهاجرت می کنند و نوع دوم عشــایری هستند 

که از استان های دیگر وارد خوزستان می شوند و جمعیت عشایر 
در اندیمشک بسیار باال است.

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت خوزســتان با اشــاره به 
آسیب هایی که در پی چرای بی رویه دام ها به مناطق حفاظت شده 
وارد می شود، گفت:  پوشــش گیاهی این مناطق با چرای بی رویه 
از بین می رود و در مجموع، برداشــت اصولــی مدنظر مجموعه 
حفاظت محیط زیست است. برداشــت اصولی به این معنی است 

که متناسب با ظرفیت چراگاه ها، چرای دام و برداشت انجام شود.
 وی اظهار کــرد: در صورتی که چرا یا برداشــت بیش از ظرفیت 
باشد، زیســتگاه ها تخریب و پوشــش گیاهی نیز از بین می رود. 
همچنین قدرت رویش و باروری کم شده و امکان از بین رفتن آن 
زیســتگاه نیز وجود دارد که این موضوع بر حیات وحش نیز تاثیر 

گذاشته و حتی موجب از بین رفتن گونه ها می شود.

رییس شــورای عالی اســتان ها گفت: امروزه دود و گوگرد 
درختان خیابان ولیعصر را پوک و خشک کرده است.

مهدی چمران رییس شــورای عالی اســتان ها در همایش 
مشــترک مدیران کل ســازمان حفاظت محیط زیســت 
استان ها و رؤسای شــورای استانی کشــور و ابتکار معاون 
رییس جمهور که در ساختمان قدیم مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد، با بیان اینکه امروزه سازمان محیط زیست ارکان 
محیط زیستی کشور را بر عهده دارد، اظهار داشت: موفقیت 

محیط زیست، موفقیت مردم و طبیعت است.
وی افزود: بشــر نتوانسته محیط زیست ســالمی که به وی 
تحویل داده شده اســت را به درستی به نســل های آینده 
تحویل دهد، چرا که بشر امروزه محیط زیست را به تخریب 

کشانده است.
رییس شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
یکی از مشکالت شهر ها و روستا ها حفاظت از محیط زیست 
کشور است، گفت: انســان ها امروزه آب، هوا و خاک را آلوده 

کرده اند.
چمران ادامه داد: امروزه موشــک هایی که به آسمان پرتاب 
 می شــوند در باالی جو به صــورت ســرگردان می گردند 

و این موضوع باعث شده که حتی جو را نیز آلوده کنیم.
وی با بیان اینکه امروزه در قعر دریاهــا هم تخریباتی انجام 
 داده ایم، تصریح کرد: بدون تردیــد این تخریب تاثیر زیادی 

بر محیط زیست خواهد داشت.
رییس شــورای عالی اســتان ها با تاکید بر اینکه در شمال 
کشور نمی توان زباله ها را دفن کرد، گفت: باید برای مدیریت 
پسماندهای شمال کشور چاره ای اساســی اندیشیده شود 
 چرا که پســماند بر روی شهرها، روســتا ها، محیط زیست 

و انسان ها تاثیر زیادی دارد.

 چمران با تاکیــد بر اینکــه مدیریت شــهری باید طرح ها 
 و پروژه های خود را بر اســاس پیوســت زیســت محیطی 
 با شــهر ها اجرایی کند، گفت: امروزه صنایع تولید ما از آغاز 
تا زمانی که به دســت مردم می ر سد و به پســماند تبدیل 
می شود، به محیط زیست آسیب می رساند و به همین دلیل 
باید آن  را مدیریت کرد چرا که انســان با خــاک و آب و هوا 

ارتباط مستقیم دارد.
 وی با بیان اینکه شــوراها به صورت گســترده با مســئله 
محیط زیست ارتباط مستقیم دارند، افزود: ارایه راه کار های 
خوب به مردم می تواند راه گشــای حل برخی از مشــکالت 
محیط زیست باشد چرا که شوراها و مردم مشکالت مستقیم 

دارند و برای رفاه حال آن ها تالش می کنیم.
رییس شــورای عالی اســتان ها اضافه کرد: برای داشــتن 
 آب، خاک و هوای پــاک باید محیط زیســت را ارتقا دهیم 

و پروژه هایی که محیط زیست را آلوده می کنند را کم کنیم.
 چمران تصریح کرد: یکــی از عواملی کــه در جهت مثبت 
و منفی می تواند تاثیر گذار باشــد، پروژه های شهری است 
به همین دلیل باید مطالعه عمیقــی بر روی پروژه ها صورت 

گیرد.
وی ادامه داد: با شورای شهر الیحه ای را به تصویب رساندیم 
کــه در آن همــه پروژه های شــهری باید دارای پیوســت 
مطالعاتی در زمینه های مختلف از جمله محیط زیست باشد.

چمران با اشــاره به اینکه شــوراها باید بــر روی تولیدات 
کشاورزی شــهر ها هم نظارت داشته باشــند، گفت: امروزه 
 خودروهایی در کشــور تولید می کنیم که30 ســال پیش 
در دیگر کشور های دنیا تولید شده اگر چه ما امروزه موفقیت 
بهتری به دســت آوردیم، اما تاکید داریم که در همه موارد 

شورا باید در کار تولیدات خودرو هم نظارت داشته باشد.

محیط زیست و آب، موضوعات ویژه جشنواره کتاب امسال

هرگونه صید و شکار در تاالب هورالعظیم ممنوع است

شهرسازی غلط، ناهنجاری هایی را در شهر ها به وجود آورده است

» خشکسالی بلندمدت «، » مدیریت ناپایدار منابع آب «، 
» افزایش فشار بر منابع طبیعی « و » مدیریت نامتناسب 
کشاورزی « چهار عامل تشدیدکننده این بحران است که 
هر کدام به تنهایی می تواند عوارض دیگری را نیز به دنبال 

داشته باشند.
 در ایران بــه ویژه به علت تعدد، گســتردگی و پیچیدگی 
عوامل محیطی و انسانی بیابان زا، این پدیده همچون ابعاد 
بین المللی واجد پیامدهای وســیع اکولوژیکی، اقتصادی، 

اجتماعی و زیست محیطی است. 
هجوم ماسه های روان و خسارت ناشی از آن به کانون های 
جمعیتی، زیربنایی، صنعتی و اراضی کشــاورزی، کاهش 
حاصلخیــزی و توان تولیــد اراضی زراعــی و عرصه های 
منابع طبیعی، تشدید شــوری زایی و زه دار شدن اراضی، 
کاهش کمــی و کیفــی آب هــای زیرزمینــی، افزایش 
حساســیت اراضی به فرســایش، افزایش ســیل خیزی، 
تشدید آلودگی های زیست محیطی، کاهش تنوع زیستی 
 و در مجموع ناپایداری اکولوژیکــی، اجتماعی، اقتصادی 
و زیستی از جمله مهم ترین آثار ســو این پدیده در ایران 

 محسوب می شــود. بر اســاس این گزارش، اقلیم خشک 
و نیمه خشک منطقه غرب آسیا و شــمال آفریقا از دیرباز 
عامل اصلی وقــوع توفان های گرد و غبار بوده اســت ولی 
تشــدید آن در دهه اخیر چه از نظر تعــداد روزهای آلوده 
به گرد و غبار و چه از نظر شــدت و غلظــت آن به حدی 
بوده اســت که کشــورهای منطقه را وادار بــه برگزاری 

نشست های متعدد برای چاره جویی کرده است. 
بدیهی اســت اولین گام در مقابله با پدیده گــرد و غبار، 
اصالح روش های مدیریت آب و ســایر منابع یک حوضه 
بــوده و در مرحلــه دوم اســتفاده از روش هــای تثبیت 

کانون های ایجاد شده، باید مورد توجه قرار گیرد. 
در راستای ارایه راهکارهای مدیریت و کاهش شدت گرد 
و غبار با عنایت به عوامل مســبب آن، پیشنهاد شده است 
که در مرحله اول باید با اســتفاده از راهکارهای مدیریتی 
و اجرایی ضمن حــذف عوامل موثر بر تولیــد گرد و غبار 
بر کنترل فیزیکی مناطق تولید گرد و غبار با اســتفاده از 

روش های تجربه شده و موفق در منطقه همت گماشت.
 بر اســاس گــزارش کنوانســیون مقابلــه بــا بیابانزایی 

ملل متحد، هرســال تحت تاثیر توفان های گــرد و غبار 
 بالغ بر 2 تا 3 میلیارد تن خاک در ســطح جهان منتشــر 

و جابه جا می شود.
این پدیده اتمســفری در هر منطقه دارای فرآیند خاص 
بوده و در طول دهه های اخیر در اغلــب نقاط جهان روند 
افزایشی داشــته اســت. نکته در خور تامل در دهه اخیر 
 افزایش شــدید تعداد وقــوع ) روزهای گــرد و غباری ( 
و شدت توفان های گرد و غبار اســت که فراوانی وقوع آنها 
در50 سال اخیر به شــدت افزایش پیدا کرده، به نحوی که 
فراوانی آنها در کشــور ایران تنها در طول 3 ســال اخیر 
10 برابر شده اســت.  همچنین از بین رفتن منابع زیست 
انســانی در مناطق تحت تاثیر، مهاجرت جوامع روستایی 
 و شــهری، افزایش میزان خســارات و حــوادث جاده ای 
و بروز اختالل در شــبکه حمل و نقــل، افزایش آلودگی 
هوای شهرها و گسترش شیوع بیماری های قلبی تنفسی 
و نیز بیماری های چشــمی تنهــا بخشــی از پیامدهای 
مخرب این پدیده اســت که سالمت جوامع زیست انسانی 
 را مورد تهدید قرار داده اســت. از طرفــی تخریب خاک 
و افت حاصلخیزی اراضی در مناطق برداشت و متاثر از این 
پدیده، عامل بروز تخریب ســرزمین، فقر پوشش گیاهی 
خاک و در نتیجه بیابانزایی اســت. غرب آسیا با دارا بودن 
اقلیم خشک و نیمه خشــک از دیرباز همیشه تحت تاثیر 

توفان های گرد و غبار قرار داشته است. 
 در دهه اخیر تشــدید این توفان ها از لحاظ شدت، وسعت 
و تکرار در منطقــه و تاثیرگذاری آن بر غــرب، جنوب و 
مرکز کشــور ایران پدیده جدید و متفاوت با روند طبیعی 
این نوع پدیده در منطقه اســت که به منظور بررسی علل 
 تشدید این پدیده در دهه اخیر، چهار عامل تشدیدکننده 

این موضوع در ایران مورد واکاوی قرار گرفته است.
خشکسالی بلندمدت

ایران در منطقه ای قرار دارد که متوســط بارش ساالنه آن 
تا قبل از خشکسالی اخیر به حدود250 میلی متر در سال 
می رسید. در حال حاضر میزان متوسط بارندگی ایران در 
حد 236 میلی متر گزارش شده است که این میزان تقریبا 
یک ســوم میانگین جهانی )860 میلی متر ( و 35 درصد 
متوسط بارندگی آســیا ) 732 میلی متر ( و نیز پتانسیل 

میزان تبخیر آن حدود سه برابر میانگین جهانی است.
 بر این اســاس کل دریافت ســاالنه بر اســاس متوسط 
بلندمدت با احتســاب آمار20 ســال اخیر به میزان430 

میلیارد مترمکعب رسیده است.
 بررســی آمار 45 ســاله نشــان می دهد که در یک دوره 
خشکســالی حاد در دهه40 حجم بارش کشــور در یک 

 سال به کمتر از200  میلیارد مترمکعب تنزل کرده است، 
در حالی کــه در یک تر ســالی در دهــه50، کل دریافت 
بارش به حدود580 میلیارد متر مکعب نیز رســیده است. 
مالحظه می شود که تناوب تر سالی و خشکسالی در ایران 
یک پدیده کامال طبیعی و از خصوصیات اقلیم این منطقه 
است. متاســفانه در 23 ســال اخیر میزان دریافت بارش 
ساالنه در کشور به شــدت کاهش پیدا کرده، به طوری که 
در 15 ســال اخیر دریافت کل بارش تقریبا در حد سطح 

متوسط بوده است. 
متاسفانه در بین 15 ســال آبی اخیر، 8 سال کشور کمتر 
از متوســط بلندمدت بارش دریافت کــرده، این درحالی 
است که در 7 ســال بقیه هم میزان بارش در اغلب سال ها 

افزایش چشمگیری باالتر از سطح متوسط  نداشته است. 
طبیعی اســت که این میــزان کاهش در طــول یک بازه 
بلندمدت، اثرات مســتقیم و غیرمســتقیمی بر شــرایط 
زمینی دارد که تشــدید توفان های گرد و غبار را به دنبال 

داشته است.
مدیریت نامتناسب کشاورزی

شرایط بحرانی کشــور به دلیل 
استمرار خشکسالی های نزدیک 
به دو دهــه اخیر، اقتضــا دارد 
تا متناســب با اتفاقــات افتاده 
و شــرایط پیــش روی، نحــوه 
مدیریت کشاورزی مورد توجه 
برنامه ریزان بخش کشــاورزی 
قرار گیرد. متاسفانه در سال های 
مواجهه با بحران هــای کم آبی 
مســتمر،  خشکســالی های  و 
نه تنهــا شــاهد تغییــری در 
الگوهای کشــت و تغییر جهت 
سیاســت های مصــرف آب در 
کشــاورزی نبوده ایــم، بلکــه 
آمارها حکایت از افزایش شدید 

ســطح زیر کشــت در برخی از حوضه های بحرانی کشور 
نیز دارد. در چنین شــرایط بحرانی، عدم توجه به این امر 
حیاتی که متاســفانه مورد غفلت قرار گرفته، باعث شده 
که کشــور به دلیل کاهش منابــع آب در ذخیره گاه های 
سدها، افت ســطح آب زیرزمینی و خشک شدن بسیاری 
 از چاه ها، دچار بحران رهاسازی زمین های کشاورزی آبی 

و در سطح وسیعی کشاورزی دیم شود. 
 راهکارهــای مدیریتی و اجرایــی برای کنتــرل و مقابله 
با توفان های گرد و غبــار دارای ابعاد متعددی هســتند. 
بدیهی اســت اساســی ترین راهکار، حذف عوامل تشدید 
توفان هــای گرد و غبار اســت کــه کنترل آنها توســط 

روش های مدیریتی امکان پذیر است.
 به طور کلی راهکارهای مقابله با پدیــده گرد و غبار به دو 

دسته راهکارهای مدیریتی و اجرایی تقسیم می شود.

کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی ایران؛

بحـران های زیست محیطی در کمین ایــران

ریشه چالش زیست محیطی توفان های گرد و غبار در غرب آسیا و ایران چیست؟ این سوالی است که در دهه 
اخیر بارها در محافل مختلف دالیل متعددی برای آن عنوان می شود. کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد 

سبز اتاق بازرگانی ایران در گزارشی پژوهشی به این سوال پاسخ داده است. 

مالحظه می شود 
که تناوب تر سالی 

و خشکسالی در 
ایران یک پدیده 
کامال طبیعی و از 

خصوصیات اقلیم 
این منطقه است
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پیشنهاد  سرد بیر: 
قضاوت عجوالنه

دلسوزانه نگاهم کرد و گفت: پدر و مادرت در قید حیاتن؟ 
پدرم سال هاست که فوت کرده، اما مادرم مثل کوه پشتم ایستاد 
 و صبر و اســتقامت رو یادم داد. اون روز فهمیــدم آقای اقبالی 
با وجود این همه پول و ثروت، احســاس خوشبختی نمی کنه! 
اینو از البه الی حــرف هاش درک کردم. وقتی وارد ویال شــدم 
 خانم اقبالی روی همون صندلی همیشــگی اش نشســته بود 

و طبق معمول با چهره ای خشک سرتا پامو برانداز کرد!
یک هفته ای از کارم گذشــته بود که با پسرشــون آشنا شدم. 

پسری حدودا سی ساله که بسیار مغرور و با جذبه بود. 
از مسافرت خارج تازه برگشــته بود. وقتی آقای اقبالی منو بهش 
معرفی کرد، بدون این که نگاهم کنه خوش آمدی مختصر گفت 

و به طرف اتاقش رفت. 
من با این طرز برخورد عجین بودم و عادت داشتم. 

اون روز هم گذشــت و نزدیک غروب که آماده رفتن می شــدم 
آقای اقبالی با مهربونی گفت دخترم اگه روزه ای بمون افطار کن 
بعد برو. اگه خدا قبول کنه خودم امروز روزه گرفتم. تشکر کردم 
و گفتم: باید برای افطار کنار مادرم باشم و خانم اقبالی هم طبق 

معمول با سکوت تلخ و نگاه سردش بدرقه ام کرد. 
وقتی با خانم اقبالی آشنا شــده بودم، مهری که به مادرم داشتم 
چندین برابر شــده بود و از این بابت خدا رو شــکر می کردم که 
خدا یه مادر خونگــرم و مهربون نصیبم کرده. ماه ها گذشــت... 
صبح ها به مدرســه می فتم و بعد از ظهرها بــه آن خانه بزرگ... 

رفتار خانم اقبالی برام عادی شــده بود و محبت های همسرش 
 برای دلگرمــی و مانــدگاری من کافی بــود. یــه روز در حال 
 پهن کردن لباس ها بودم که آرمان پســر خانواده از بیرون اومد 
و ســالم کرد. هاج و واج نگاهش کردم و با احترام جواب دادم... 
 روبــه روم ایســتاد و نگاهم کــرد. از رفتار مشــکوکش تعجب 
 کرده بــودم. وقتــی ســکوتش رو دیدم بــا تردید پرســیدم، 
چیزی شده؟ نفس عمیقی کشــید و گفت: من دارم از این خونه 
می رم. از این خونه خالی از مهر، تنها مشکلم دوری از پدرمه و ... 
ســرم رو بلند کردم و در حالی که از درد دل کردن ناگهانی اش 
 بسیار متعجب شــده بودم گفتم: و چی؟... سکوت کوتاهی کرد 

و بی پروا گفت: با من ازدواج می کنی؟!
در یک آن تمام تنم یخ زد! اما از درون گر گرفته بودم. 

 حس و حال عجیبی داشــتم. زبونم قفل شــده بود و چشــمام 
برای اولین بار روی صورتش خیره مونده بود! 

وقتی چهره هاج و واج منو دید، سرش رو پایین انداخت و گفت: 
من با موقعیت مالــی و ظاهری که دارم دســت رو هر دختری 

بذارم بهم نه نمی گه. 
 اما این کــه بین این همه دختر مشــتاق چرا این پیشــنهاد رو 
 به تودادم، چنــد تا دلیــل داره؛ اولــش نجابت باطنــی توئه، 

دوم اعتمادیه که با رفتار منطقیت، درونم به وجود آوردی. 
من نمی تونم راحت به هر کســی اعتماد کنــم، اما تو به راحتی 
تونســتی اعتماد منو جلب کنی. البته ببخشید که به جای شما 
می گم تو. حمل بر گســتاخی من نشــه. توی این هفت، هشت 
ماه برخورد مستقیمی با هم نداشــتیم، اما دورادور حواسم بهت 
بود. سرت تو زندگیه خودته و حریص مال مردم نیستی. عذر منو 
بپذیر که با این صراحت حرف دلمو زدم. حرفی که می خواستم 
آخر ســر بعد از کلی مقدمه چینی بزنم، اول گفتم تا هم خیال 

خودم راحت بشه هم سرتو رو درد نیارم. 
من از اینجا می رم، اما گاهی ســر می زنم. دلیلشم وجود پدرمه. 
می یام تا اونو ببینم. دوســت دارم به زودی سر و سامون بگیرم. 
 اما نه با هر کســی. با کســی که نگاهش نجیب باشه، لبخندش 

از سر مهر باشه و سکوتش پر از حرف... یکی مثل تو....
هر چیزی که می شــنیدم مثل خواب بود! نمی دونم اسمش رو، 
رویا بذارم یا کابوس! هم تلخ بود و هم شیرین! حس غریبی بود! 

حسی که تا به حال تجربه نکرده بودم و برام تازگی داشت. 
 گفتم: مــادر فداکار و زحمتکشــی دارم که تا نفس می کشــم 
باید تمام ایثاری که تمام این ســال ها در حقم کرده رو جبران 
کنم. تمام تالشم اینه که در کنار کار، درسم رو ادامه بدم و مایه 
افتخارش باشم. با ازدواج من فاصله ای بینمون ایجاد می شه که 

شاید دیگر نشه جبرانش کرد. 
وقتی قاطعانه گفت که حاضره در کنار من، مادرم رو هم بپذیره 

نور امیدی درونم روشن شد. 
شــنیدن همین یک جمله کافــی بود تــا روی حرف هاش فکر 
 کنم و دســت رد به ســینه اش نزنم. ســرم رو پاییــن انداختم 
و با صدایی آروم گفتم: اجازه بدین در موردش فکر کنم. شــما 
هم خوب فکراتونو بکنید. آقا آرمان دنیای من و شــما خیلی با 
هم تفاوت داره. حرفم تموم نشــده بود که گفت: خودتو دست 
کم نگیر معصومه خانم. شــما پاک و نجیبــی، یه دختری که تو 
شرایط ســخت، درســش رو رها نکرده و قابل احترامه. به خونه 
برگشــتم، اما هر کاری کردم، نتونســتم حتی یک کلمه در این 
مورد با مامانم صحبت کنم. روم نمی شــد! تا صبح خوابم نبرد 
و به حرف های شیرین و وسوسه  انگیز آرمان فکر کردم. باورش 
سخت بود، اما همون یک شب کافی بود تا مهر عظیمی از آرمان 

تو دلم ایجاد بشه و زندگیم رنگ و بوی تازه ای به خودش بگیره.

سر به مهر )قسمت دوم(
 باید ســعی کنیــد تلقینــات را واقعــا احســاس و درک 
 و در نتیجه بــاور کنید. حتی مــی توانید هیــچ لفظی را 
به خود القا نکنید، بلکه فقط خودتان را آن گونه که دوست 
دارید بشــوید، در ذهن تان تصور کنید و به این رویا و تصور 
شیرین برای دقایقی ادامه دهید که اثر فوق العاده ای دارد. 

قطع نشدن تصاویر 
 تمریــن در نگاهــداری و قطع نشــدن تصاویــر ذهنی، 
توانایــی تمرکز فکر انســان را افزایش مــی دهد و موجب 

تقویت حافظه می شود. 
یقینا در رویــا و خیال فرو رفتــن و آن خیــال و رویا را به 
مدت چنــد دقیقه در ذهن تصور کردن، بســیار شــیرین 
و آســان و نشــاط انگیــز خواهد بــود ولــی همین عمل 
 ســاده باعث تغییرات شــگرفی در وجود انســان می شود 

و انسان را به آن رویاهایش نزدیک و نزدیک تر می کند. 
قدرت تصور از بزرگ ترین نعمت های خداوند 

است 
در تصورات و رویاهای تــان خود را دقیقــا همان طور که 
دوست دارید بشــوید، تجســم کنید. آیا کسی هست که 
نتواند این کار ســاده را انجــام دهد؟ خیــر! حتی مایوس 
ترین و ناموفق تریــن افراد می توانند بــه راحتی در رویا و 
خیال فرو بروند و خد را آن گونه که دوســت دارند بشوند، 
 تصور کنند. چون هر انســانی از قدرت تصور از بزرگ ترین 
نعمت ها و موهبت های خداوند متعال است، برخوردارست. 

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید الیه پوستی که آرنج دست را پوشیده هر۱۰ روز یک بار عوض 
می شود.

آیا می دانید در هر قطره آب ۳۳ میلیارد الکترون وجود دارد.
 آیــا مــی دانیــد مــرغ بــا شــنیدن موســیقی بــزرگ ترین تخــم را 

می گـــذارد.
 آیا می دانیــد مورچــه کارگر تــا ۵ ســال و مورچــه ملکه تا ۲۵ ســال 

عمر می کند.
 آیا مــی دانید زنبور عســل ۲ معــده دارد یکــی برای جمع آوری عســل 

و دیگری برای هضم غذا.
آیا می دانید مورچه نسبت به بدنش بزرگ ترین مغز را دارد.

آیا می دانید جنین انسان بعد از ۱۷ هفته می تواند خواب هم ببیند یا ۴ ماه!
آیا می دانید گربه و ســگ ۵ نوع گروه خون دارند در حالی که انسان ۴ نوع 

گروه خون دارد.
آیا می دانید۱۳۰۰ تا از کره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد.

آیا می دانید در شــیلی صحرایی وجود دارد که هزاران سال می شود در آن 
باران نباریده است.

موفقیت

هایالیت

 یاد گرفتن صبر بــدون عصبانیت به شــما کمک می کنــد در زندگی خود 
به موفقیت بیشتری برسید.

ما در جامعه شــتاب زده ای زندگی می کنیم که در آن اغلب افراد به دنبال 
نتایج و پاداش های آنی هســتند. مثال بی صبری خــود را در مواقعی که باز 
شدن یک صفحه اینترنتی بیش از حد معمول طول می کشد، در نظر بگیرید 
یا مثال به یاد بیاورید وقتی اتومبیل جلویی تان با ســبز شدن چراغ بالفاصله 

حرکت نمی کند چقدر عصبانی می شوید. 
به راستی چرا همیشه اینقدر عجله داریم؟ 

ما به لطف پیشــرفت ســریع فناوری مدرن، یاد گرفته ایم بالفاصله انتظار 
نتیجه داشته باشیم و توانایی مان در تحمل شرایطی که مطلوب مان نیست 

روز به روز کمتر می شود. 
ما همیشه می خواهیم بالفاصله به خواسته های مان برسیم.

بردباری نوعی کنترل روی دنیای خود اســت؛ این مهــارت را باید در خود 
پرورش داد. 

یاد گرفتن صبر بــدون عصبانیت یا آزردگی به شــما کمک می کند در تمام 
حوزه های زندگی خود به موفقیت بیشتری برسید.

تمرین صبر و بردباری، می تواند مزایای زیر را برای شــما به همراه داشــته 
باشد:

استرس کمتر
بردباری می تواند تجربه استرس را در زندگی شما تا حد قابل توجهی پایین 

بیاورد. 
وقتی احساس کردید در حال عصبی شدن هستید، لحظه ای درنگ کنید و 

ببینید اطراف تان چه اتفاقی در حال رخ دادن است. 
نفس عمیق بکشید و آرامش خود را حفظ کنید.

آرام با خودتان بگویید » وقت آن است که از سر شروع کنم «. 
مغز شــما احتیاج خواهد داشــت تفکرات منفی را رها کند و روی چیزهایی 
 متمرکز شــود که واقعا اهمیت دارنــد. این را حس خواهیــد کرد که هرچه 

صبور تر باشید، استرس، عصبانیت و ناتوانی کمتری را تجربه خواهید کرد.

 - رویاهای مان معیار شخصیت ماست. 
 - مهربانی زبانی اســت کــه هم نابینــا می بیندش 

و هم ناشنوا می شنودش. 
 - بــه هر چیــز در جهــان پنــاه بیــاوری، در امان 

خواهی ماند؛ اما کافیست انسان بفهمد بی پناهی!
- آدم کودن به ندرت تنها می ماند. 

- اگــر زمانی در دلت نســبت به کســی احســاس 
 عصبانیت و نفــرت کردی و خواســتی تالفی کنی، 
یکی از بهتریــن راه های تالفی کردن این اســت که 

مثل او نباشی!
- برای مدت طوالنی از کســی متنفر نباشید، چون 
تنفر تبدیل به نقطه ضعف تان می شــود، یاد بگیرید 

فرد مورد نظر را از دایره توجه تان خارج کنید. 
- مراقب آرزوهای خود باشــید، آن ها قابلیت این را 

دارند که محقق شوند. 
- همه، حدود بینش خود را با مرزهای جهان اشتباه 

می گیرند. 

صبر؛ کلید دستیابی 
به موفقیت های بیشتر ) 1 (
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خانم جواني در سالن انتظار فرودگاهي بزرگ منتظر اعالم 
براي سوار شدن به هواپیما بود. 

باید ساعات زیادي رو براي ســوار شدن به هواپیما سپري 
 مي کــرد و تا پــرواز هواپیما مــدت زیادي مونــده بود، 
پس تصمیم گرفت یه کتاب بخره و با مطالعه این مدت رو 

بگذرونه. اون همین طور یه پاکت شیریني خرید ...
اون خانم نشســت رو یه صندلي راحتي در قســمتي که 
مخصوص افراد مهم بود تا هم با خیال راحت اســتراحت 
کنه و هم کتابشو بخونه. کنار دستش اون جایي که پاکت 

 شیریني اش بود یه آقایي نشســت روي صندلي کنارش 
و شروع کرد به خوندن مجله اي که با خودش آورده بود.

وقتــي خانومه اولین شــیریني رو از تو پاکت برداشــت، 
 آقاهه هــم یه دونه برداشــت. خانومه عصباني شــد ولي 
به روش نیاورد، فقط پیش خودش فکر کرد این یارو عجب 
رویي داره، اگه حال و حوصله داشــتم حسابي حالشو مي 
گرفتم. هر یه دونه شــیریني که خانومه بر مي داشــت، 
آقاهه هم یکي بر مي داشــت. دیگه خانومه داشت راستي 
راســتي جوش مي آورد ولي نمي خواست باعث مشاجره 
بشــه. وقتي فقط یه دونه شــیریني ته پاکت مونده بود، 
 خانومه فکر کرد، اه حاال این آقاي پر رو و سو استفاده چي 

چه عکس العملي نشون میده... هان؟؟

 آقاهه هم بــا کمال خونســردي شــیریني آخــري رو 
برداشت، دو قسمت کرد و نصفشو داد خانومه و نصف دیگه 

شو خودش خورد...
این دیگه خیلي رو مي خواد. خانومــه دیگه از عصبانیت 
کارد مــي زدي خونش در نمیومد. در حالي که حســابي 
 قاطي کرده بود. بلند شــد و کتاب و اثاثش رو برداشــت 
و عصباني رفت براي سوار شدن به هواپیما. وقتي نشست 
 ســر جاي خودش تو هواپیما یه نگاهي توي کیفش کرد 

تا عینکش رو بر داره که یک دفعه غافلگیر شد، چرا ؟
براي این که دید که پاکت شــیریني که خریده بود توي 
کیفش هســت. دســت نخورده و باز نشــده فهمید که 
اشــتباه کرده و از خودش شرمنده شــد. اون یادش رفته 

 بود که پاکت شــیریني رو وقتي خریده بــود، تو کیفش 
گذاشــته بود. اون آقــا بــدون ناراحتي و اوقــات تلخي 
شــیریني هاشــو با او تقســیم کرده بــود، در زماني که 
اون عصباني بــود و فکر مي کرد که در واقــع اونه که داره 
 شــیریني هاشــو آقاهه مي خوره و حاال حتــي فرصتي 
 نه تنها بــراي توجیه کار خودش بلکه بــراي عذر خواهي 

از اون آقا هم نداره.
نکته داستان: چهار چیز هست که غیر قابل جبران 
و برگشت ناپذیر هست: ســنگ؛ بعد از این که پرتاب شد. 
دشنام؛ بعد از این که گفته شد. موقعیت؛ بعد از این که از 
 دســت رفــت و زمــان؛ بعــد از ایــن کــه گذشــت 

و سپري شد.

روزی ولتر در مجلســی دعوت داشت و همین که 
گرد میز غذاخوری اجتمــاع کردند، جوان پرگویی 
در برابر ولتر قــرار گرفت که از آغــاز مجلس همه 
 را از پرگویــی و گفته هــای باطل و بیهــوده خود 

خسته کرده بود.  
 ولتر از پرگویی ایــن جوان به جان آمــده بود ولی 

نمی دانست چه کند تا دهان آن جوان را ببندد.
ناگهان جوان از او پرســید: فاصله بین عقل شخص 

خردمند و عقل آدم ابله چه اندازه است؟ 

ولتر بی درنگ جواب داد: بــه اندازه میزی که میان 
 من و شما اســت. جوان از این پاســخ شرمنده شد 

و تا آخر مجلس حرفی نزد.

فاصله عاقل و ابله» قضاوت عجوالنه «

تلنگریبرروح

اگر می خواهید این حس را نداشــته باشــید، باید افکارتان را 
 مدیریت کنید. وقتی افکار مدیریت شــده باشــند، فکر کردن 
به گذشته و آینده » بخشی « از زندگی روزمره شما خواهند شد 
و نه همه زندگی شما. اگر فکر می کنید که می توانید این افکار را 

از ذهن تان حذف کنید، احتماال اشتباه می کنید. 
 خاطره  ها از ذهن نمی روند و رویابافی و خیال پردازی نیز یکی 

از ویژگی های منحصر به فرد ذهن هر انسانی است. 
از طرف دیگر نمی توانید افکارتان را متوقف کنید، چراکه ذهن 
انسان ماشین ۲۴ ساعته  تولید افکار است و تالش برای خاموش 
کردن آن، عمال بی فایده اســت. مثل این اســت که من به شما 

بگویم به زرافه فکر نکنید! حاال به چه چیزی فکر می کنید!؟
برای بودن در لحظــه  حال، یکی از روش ها اســتفاده از تمرین 
تنفس و تمرکز روی دم و بازدم اســت. یکی دیگــر از روش ها 
ذهن آگاهی روی کاری اســت که در لحظه در حــال انجام آن 
هســتید. مثال اگر در حال رانندگی هستید، به جای فکر کردن 

به حرف های رییس تان ) یا اســتاد یا همکارتان (، به چیزی که 
درست در روبه روی شما می گذرد تمرکز کنید. 

 مثال به ماشین هایی که از کنار شــما رد می شوند، به درختان، 
به آدم ها، به ساختمان ها.

روی چیزهایی که ندارید، تمرکز کنید
به چیزهایی فکر کنید که همیشه عالقه مند بودید داشته باشید 

و به دست نیاورده اید. به آرزوهای از دست رفته فکر کنید. 
حتی می توانید شروع به سرزنش خودتان کنید. 

خودتان را به خاطر این که دست و پا چلفتی بودید و نتوانستید 
یک کار درست و حسابی انجام دهید، سرزنش کنید. 

 خودتان را به خاطر ایــن که آنقدر باهــوش نبودید که بتوانید 
 در شــغل تان پیشــرفت کنید یا آنقــدر توانمنــد نبودید که 
در دانشگاه یا مدرســه نتایج قابل قبول به دست آورید سرزنش 
کنید. من به شــما قول می دهم با تمرکز روی نداشته های تان، 

شما یکی از بدبخت ترین آدم های روی زمین خواهید بود.

 به واقــع صرف فکــر کردن بــه این مــوارد، اشــکالی ندارد، 
 همــه  مــا در روزهایــی از زندگی مان، افســوس نداشــته ها 
و کارهای نکرده مان را می خوریم، اشــکال از آن جایی شــروع 
می شــود که این مدل از فکر کردن، الگوی فکری هر روز شما 
شــود، بدون اینکه تالشــی برای کاهش این افســوس کرده 
 باشید. اشــکال این شیوه این اســت که اگر هیچ کاری نکنید، 
همیشه در این وضعیت خواهید ماند. همیشه افسوس خواهید 
خورد و همیشه خودتان را ســرزنش خواهید کرد. برای این که 
این حس را نداشته باشــید، باید » اقدام به عمل « کنید. یعنی 
چه؟ یعنی این که اگر به اندازه کافی افســوس خورده اید! حاال 
وقت آن رســیده که برنامه ای برای زندگی تان ترتیب دهید که 
حداقل همین لحظات هم به افسوس تبدیل نشوند. مثال به جای 
این که به این فکر کنید که چرا پــول ندارید، روی این موضوع 
تمرکز کنید که » چگونه « می توانید از این پس پول به دســت 

بیاورید و برنامه ای عملی و کاربردی برای این کار بنویسید.

 چگونه خودتان را بدبخت کنید! ) 2 (

اگر یک سنجاقک بودی ) 1 (
انشــاءا... کــه عمرتــان مثل عمــر ســنجاقک ها نباشــد چون 
آن هــا فقط بیســت و چهــار ســاعت عمــر می کنند! راســتی 
 تــو اگــر یــک ســنجاقک بــودی و فقــط یــک روز فرصــت 
زنــده شــدن و زندگی کــردن داشــتی چــه کار مــی کردی؟ 
 چه قــدر از ایــن ۲۴ ســاعت را مــی خوابیــدی؟ باز هــم کاری 
می کــردی کــه از دســت خــودت عصبانــی بشــوی و خودت 
 را ســرزنش کنی؟ چــه مــدت جلــوی تلویزیون  می نشســتی 
و از این شــبکه به آن شــبکه می رفتــی و بــرای گذراندن وقت 
 حتی برنامه هایــی را که برایت جالب نیســتند، نــگاه می کردی؟ 
چه قدر پای تلفن بــا افرادی که وجه مشــترک چندانی هم نداری 
به صحبت های بیهوده مــی گذراندی؟ آیا باز هــم بی هدف توی 
خیابان هــا می گشــتی و خریدهای غیــر ضروری مــی کردی؟ 
 اصال فرض کــن که بیســت و چهار ســاعت وقــت داری! چه کار 

می کنی؟ چه کار نمی کنی؟ 
 کــدام کارهــا را در اولویــت قــرار مــی دهی؟ آیــا باز هــم کار 
 نیمه تمامــی را بــرای فردا مــی گذاری؟ آیا حســرت گذشــته 

و غصه آینده را می خوری؟ چه دیروزی؟! چه فردایی؟! 
تو فقــط امــروز را داری؟ جایی برای حســرت و انــدوه و نگرانی 
 وجود نــدارد. فقط باید بــه امروز فکر کنــی. امروزی کــه دیروز 
و فــردا ندارد! امــروزی که به عنوان یک شــانس، یــک موقعیت، 
یک هدیه بــه تو داده شــده تا هســت بشــوی، خــودت را ابراز 
کنــی تمــام توانایــی هــا و قابلیــت هایــت را بــه کار بگیری! 
تــا از خــودت لــذت ببــری و بتوانــی بــه خــودت ببالــی؛ تا 
 بتوانــی برای یــک بــار جانشــین خداونــد روی زمین باشــی. 
 تــا بتوانی امــروز را بــه نام خــودت و بــرای خودت ثبــت کنی 
و شــکر و سپاســش را به جا بیاوری. روزی که باید در آن کارهای 
احســن به نحو احسن انجام شــود. تو وقت جبران خطا و ادای حق 
پایمال شــده را نداری. پس حواســت را جمع کن تا حقی را ناحق 
نکنی، دلــی را نشــکنی، حیثیتی را خدشــه دار نســازی، آبی را 
گل آلود نکنی، حال و هوایــی را مه آلود نکنــی و...! خودت! البته 
 خودت را نباید در ایــن مجال نادیده بگیری! تــو باید برای خودت 

بهترین باشی.

مثبتاندیشی سودوکو
رنج قرار نیســت تو را غمگین کند، این همان جایي است که 

اغلب مردم اشتباه مي کنند.
رنج قرار اســت تو را هشــیارتر کند، چون انســان ها زماني 
هشیارتر مي شوند که زخمی شــوند، رنج نباید بیچارگی را 
بیشــتر کند. رنجت را فقط تحمل نکن، رنجت را درک کن، 
این فرصتي است برای بیداري، وقتي آگاه شوي بیچارگي ات 
 تمام مي شود. اگر که به جای محبتي که به کسي کردید از او 
بي مهري دیده اید، مایوس نشوید، چون برگشت آن محبت 
را از شــخص دیگري، در زمان دیگــري، در رابطه با موضوع 

دیگري خواهید گرفت.  شک نکنید این قانون کائنات است.
عشق در لحظه پدید می آید. 

دوست داشتن در امتداد زمان. 
این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است. 

عشــق معیارها را درهم می ریزد، دوســت داشــتن بر پایه 
معیارها بنا می شود. عشق ناگهان و ناخواسته شعله می کشد، 

دوست داشتن از شناختن و خواستن سرچشمه می گیرد. 
 عشــق قانون نمی شناســد، دوســت داشــتن اوج احترام 

به مجموعه ای از قوانین عاطفی است. 

 عشــق فوران می کند ، چون آتشفشــان و شــره می کند،
 چون آبشــاری عظیم، دوســت داشــتن، جاری می شود،

چون رودخانه ای بر بستری با شیب نرم.
عشق ویران کردن خویش است. 
دوست داشتن، ساختنی عظیم...!

اشکال ما آدم ها این است که:
هر کدام به روش خود یکدیگر را دوست داریم؛

گاهی ظالمانه، گاهی خودخواهانه،
گاهی مغــرورانه، گاهی مالکانه و نیز گاهی عمیقا عاشقانه...

دلنوشته

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
جایگاه ذوب آهن در لیگ برتربهبود می یابد

فضای مجازی

علی دایی سرمربی نفت تهران در صفحه اینستاگرام خود عکسی 
از منصور پورحیدری اسطوره باشگاه استقالل منتشر کرد که در 
آن نوشته است: »دوستان برای ســالمتی منصور خان بزرگ دعا 

کنید.« 
پورحیدری مدتی است که کسالت دارد و در حال درمان بیماری 
خود اســت و علی دایی نشان داد که این پیشکســوت فوتبال را 

فراموش نکرده است.

طاقت بیار رفیق

زیدان پس از پیروزی تیمش در مقابل 
بیلبائو در مورد این بازی گفت:»حریفی 
دشوار را پیش رو داشتیم که از جلوی 
زمین سعی در پرس کردن ما داشت. 

کمی ســختی کشــیدیم که در فوتبال 
ایــن طبیعی اســت. پــس از خوردن 

گل تســاوی صبــور بودیــم و با 
خونسردی، شدت حمالتمان را 
افزایش دادیم. برای فتح اللیگا 
باید سختی کشید. بله، می دانم 
که ما رئال هستیم و همه انتظار 
دارند بــه حریفــان 4 یا 5 گل 
بزنیم؛ اما این انتظارات درست 
نیست. در بازی نشــان دادیم 
که رئال تسلیم نمی شود و این 

پیغام ما به همه بود.«

زیدان: 

رئال، تسلیم نمی شود

فوتبال جهان

مستطیل سبز

هافبــک تیم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان گفت: 
بازیکنان ما در شــرایط خوبی قــرار دارند و در همه 
دیدارها به یــک گونه بازی کرده انــد، در ادامه لیگ 
نیز تالش ما بر این اســت تا با کســب بهترین نتایج 
 جایگاه خود را در جدول بهبود بخشیده و به شایعات 

خاتمه دهیم.
مهدی مهدی پور در پاسخ به ســوالی درباره شرایط 
تمرینات تیم ذوب آهن پس از شکســت مقابل نفت 
تهران اظهار داشــت: بازیکنان ما در دیدار گذشــته 
مقابل نفت تهران شکست بســیار سختی را متحمل 
شدند به این دلیل که اغلب دقایق بازی توپ و میدان 
در اختیار تیم ما بــود؛ اما در دقایــق پایانی بازی را 

واگذار کردیم.
وی افزود: در دیدار گذشــته همچون دیگر دیدارها 
بازیکنان بســیار تــالش کردند؛ اما عدم اســتفاده 
درســت از موقعیت هایمان ســبب شکســت ما در 
برابر نفت تهران شــد که قبــول ایــن نتیجه برای 
بازیکنان تیم بسیار ســخت بود.در چند روز گذشته 
 از نظر روحی تیم ریکاوری شــده و برای دیدار آینده 
آماده هستیم.هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
درباره میزبانــی تیمش در دیداری حســاس مقابل 
اســتقالل خوزســتان خاطرنشــان کرد: استقالل 
 خوزســتان همچون ما تیم بســیار جــوان و خوب 
با دوندگی بســیار باال دارد که خالقیت باالی برخی 
بازیکنــان جوان در ایــن تیم زهر خوزســتانی ها را 
افزایش داده، البته تیم ما بــا تمرکز باال در این دیدار 
می توانــد پیروز میدان شــود. وی در پاســخ به این 
سوال که به نظر بســیاری از کارشناسان دو پیروزی 
ذوب آهن پس از گل محمدی شــوکی عادی بوده و 
روند اشتباهات ذوب آهن با شکست هفته پیش آغاز 
شده، تصریح کرد: قبول چنین نظراتی بسیار سخت 
اســت به این دلیل که تیم ما در همــه هفته ها بازی 
خودش را به بهترین نحو ممکــن انجام داده و حتی 
در دیدارهایی که متحمل شکســت شــدیم بازی را 
در دست داشــته و به دلیل عدم اســتفاده درست از 

موقعیت ها متحمل شکست شده است.
مهدی پور بیان کرد: بازیکنان ما در شــرایط خوبی 
قرار دارنــد و در همــه دیدارها به یــک گونه بازی 
کرده اند، در ادامه لیگ نیز تالشمان بر این است تا با 
کســب بهترین نتایج جایگاه خود را در جدول بهبود 

بخشیده و به شایعات خاتمه دهیم.

مهدی مهدی پور:

  جایگاه ذوب آهن 
در لیگ برتربهبود می یابد

 آلوارو موراتا، مهاجــم رئال مادرید مدعی شــد که کریســتیانو رونالدو، 
 هم تیمی اش به گلزنی اعتیاد دارد. رونالدو در چندین صحنه موقعیت های 
خوبی از دســت داد و نتوانســت گلزنی کند و این در حالی بود که موراتا 

در روز تولــدش و در دقیقه 83 ، گل برتری رئال 
را به ثمر رساند. پس از بازی موراتا به حمایت 
از رونالدو پرداخت و گفت که ســتاره پرتغالی 
اعتیاد گلزنــی دارد. او گفت:» وقتی شــما 
تقریبا 70 گل در هر فصل به ثمر می رسانید؛ 

یعنی اعتیاد گلزنی داریــد. برای ما او 
مهم تریــن بازیکن تیم اســت و 
امیدواریــم گل هــای زیادی به 
ثمر برساند ولی او مثل ماشین 
نیست. او هم انسان است، حتی 

اگر از یک ســیاره دیگر آمده 
باشد، حق دارد موقعیت از 

دست بدهد.«

اســپالتی عقیده دارد که با وجود پیروزی پر گل تیمش باید هنوز توپ را 
سریع تر به گردش در بیاورد. اسپالتی پس از پیروزی 4-1 تیمش در مقابل 

پالرمو گفت: بازیکنان می دانستند که باید نسبت 
به اوایل فصل رشد بیشتری داشته باشند 

چون در این صورت است که نتایج خوب 
از راه خواهنــد رســید.رم جای خوبی 
برای رشــد جوانان نیست چون مدت 
هات جامی نبرده و فشار هواداران زیاد 
است به خصوص در المپیکو.ما نیاز به 

یکدست شدن داریم و 
باید بتوانیــم در هر 
تمرکز  شــرایطی 
خــود را حفــظ 

کنیم .

گری نویل، مدافع ســال های نه چندان دور منچســتریونایتد به انتقاد از 
عملکرد پل پوگبا و آندره هره در برابر چلســی پرداخت. شیاطین سرخ با 
نتیحه سنگین 0-4 در لندن در برابر چلسی شکست خوردند. نویل معتقد 
اســت که هافبک های یونایتد اجازه دادند تا بازیکنان چلســی آزادانه در 
میدان بازی ســازی کنند. نویل گفت: کانته در میان میدان قدم می زد و 
هافبک های میانی ما هیچ کار مفیدی انجام 
ندادند. کانته و هازارد توســط هیچ 
کس یارگیری نشدند و باید تاکید 
کنم کــه گل اول چلســی خنده 
دار بود. منچســترطی ســال های 
گذشــته بیــش از 180 میلیون 
یورو بــرای جذب هافبــک میانی 
خرج کرده است، اما هنوز نمی توان 
تشــخیص داد کدام زوج 
برای حضور در ترکیب 
اصلی مناسب هستند.

موراتا: 

رونالدو، اعتیاد به گلزنی دارد

اسپالتی: 

رم باید یکدست تر شود

گری نویل:

پوگبا ،هیچ کار مفیدی انجام نداد

.
تیم های ملــی فوتبال ایــران و عراق قرار بــود در تاریــخ 19 آبان ماه 
سال جاری یک دیدار تدارکاتی را برگزار کنند. فدراسیون های دو کشور 
بر سر برگزاری این دیدار در تاریخ فوق به توافق رسیده بودند، اما مکان 
برگزاری مســابقه در نهایت الینحل باقی ماند. بر همین اساس قرار بود 
این دیدار ابتدا در دبی برگزار شود که طی آن عراقی ها درخواست تقبل 
هزینه ها توســط ایران و تضمین برای برگزاری مســابقه پشت درهای 
بسته را ارائه داده بودند که این موضوع مورد موافقت کادرفنی تیم ملی 
قرار نگرفت. در ادامه قطری ها درخواســت کردند ایــن دیدار در تاریخ 
فوق در دوحه قطر برگزار شــود که این موضوع نیز با توجه به اینکه تیم 
ملی قطر، حریف ایران در مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه محسوب 
می شــود و برگزاری این دیدار تدارکاتی کمک زیادی را به حریف عربی 
تیم ملی می کنــد؛ در نهایت کی روش با برگزاری ایــن دیدار در دوحه 

موافقت نکرد تا دیدار ایران و عراق کنسل شود.

چقدر می خواهی از فوتبال پول دربیاوری؟تیم ملی، خسرو را فیکس کرد
هافبــک تهاجمــی تیم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان درباره خوش وبشی که علی دایی با 
او قبل از مسابقه سبز پوشــان با نفت تهران 
انجام داد، گفت: »علی آقا بزرگ تر من است 
و عالقه خاصی به او دارم. هر وقت همدیگر را 
می بینیم دایی یکســری چیزها می گوید که 
می خندیم. به هر حال او بزرگ تر ماســت و 
ما هم از حرف هایش لــذت می بریم. یک بار 
به علی آقا گفتم که چرا این قدر چاق شــدید 
و او گفت دلم می خواهد چاق باشــم. دایی 
حتی به من گفت:»چرا به خانه ات نمی روی 
و چقدر می خواهی فوتبال بازی کنی و پول 

دربیاوری؟«

 مهــدی رجــب زاده بازیکن تیــم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان با اشــاره به بازی تیمش 
برابر استقالل خوزستان در هفته دهم لیگ 
 برتر گفــت: »بازی ســختی در پیش داریم 
 و خط حملــه اســتقالل خوزســتان همه
  تیم ها را اذیــت می کند، با ایــن حال باید

 این بازی را ببریم. «

 با اینکه پیش از بازی اســتقالل و ســایپا، حضور خسرو حیدری 
در این بازی بعید به نظر می رســید؛ اما مهــره کلیدی آبی ها یک 
نیمه بــرای تیمش به میدان رفت. اصرار خســرو بــه بازی کردن 
دلیل ویژه ای داشته که ایران ورزشی آن را توضیح داده. به نوشته 
این روزنامه، کی روش تمایلی به دعوت خســرو نــدارد. خیلی ها 
می گویند حیدری سن وسالش باال رفته و کی روش دیگر نمی تواند 
روی این بازیکن ســرمایه گذاری کند و تمام فکر خود را متمرکز 
بازیکنان جوان تیم ملی کرده اســت؛ اما برای خســرو که سالیان 
سال است در اردو های تیم ملی حضور دارد بهانه سن وسال چندان 
قانع کننده نیســت و او نمی تواند از تیم ملــی دل بکند به همین 
دلیل هم این روزها و در شرایطی که گفته می شود او از مصدومیت 
کهنه رنج می برد، وقتی منصوریان از او می پرســد می توانی برای 

30استقالل بازی کنی؟ پاسخ می دهد: »مشکلی ندارم و می توانم.« 

وقتی پای کی روش در میان است

تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به جام جهانی 2018 روســیه 
مسابقات حساس و سرنوشت سازی در ماه اخیر برگزار کرده و هنوز 
هم بخش زیادی از راه صعود به این مسابقات ارزشمند باقی مانده 
است. فدراســیون فوتبال با توجه به اهمیت این مسابقات تالش 
دارد که بهترین تدارکات را برای شاگردان کی روش فراهم کند که 

یکی از مهم ترین اقدامات تهیه پرواز چارتر بوده است.
در آخرین پرواز تیم ملــی که اتفاقا با پرواز چارتر هم انجام شــد، 
ملی پوشان ایران با دردســرهایی زیادی نظیر دزیده شدن کفش 
بازیکنان، معطلی و حبس در فرودگاه به هنگام بازگشــت مواجه 
شدند، اما در تازه ترین شاهکار سفر تیم ملی حاشیه  جالب دیگری 
نیز در این ســفر رخ داده که این اتفاق در نتیجه ســهل انگاری و 

بی تدبیری مستقیم مسئوالن فدراسیون فوتبال بوده است.
ماجرا از این قرار است که مسئول امور مالی فدراسیون فوتبال که 
در واقع در این سفر مســئول مالی تیم ملی هم بوده، مبلغی بالغ 
بر 117 هزار و 600 دالر آمریکا و 1000 و 10 یــورو ارز نقد را در 
چمدانی با خود به ازبکستان برده و از آنجایی که این مبلغ را اظهار 

فرودگاهی نکرده دردسرهایی را برای تیم ملی ایجاد کرده است.
پلیس فرودگاه تاشکند پس از کشــف این چمدان پول، اقدام به 
توقیف تمام این پول ها می کند و این ماجرا سرآغازی می شود برای 

حاشیه و عدم تامین مالی تیم ملی ایران در کشور ازبکستان.
پس از این، همراهان تیم ملی تالش زیادی برای ترخیص چمدان 
ارز می کنند، اما موفق نمی شــوند و در نهایت نیز تیم ملی بدون 

پشتوانه مالی وارد تاشکند می شود.
توقیف پول کاروان تیم ملی در فرودگاه ازبکستان در شرایطی رخ 
داده که طبق قوانین بین المللی و گمرکــی هیچ فردی نمی تواند 
مبلغی بیشــتر از 10 هزار دالر را به همراه خود وارد کشور دیگری 
کند، مگر اینکه پیش از ورود، در اظهارنامــه ای فرودگاهی مبلغ 
همراه را بــا ذکر دلیل از قبل اعالم کرده باشــد. گویا مســئوالن 
فدراســیون فوتبال برخالف ســفرهای مکرر خارجــی این اصل 
ساده را نادیده گرفته اند و معادل پانصد میلیون تومان ارز نقد را در 

چمدان با خود وارد کشور ازبکستان کرده اند.
البته این پــول در نهایت با پیگیری های فراوان ســفارت ایران در 

تاشکند و همکاری پلیس ازبکســتان از توقیف خارج و در اختیار 
سفارت ایران قرار گرفته؛ اما سوال این است که چگونه و چرا باید 
این اشتباه ساده و بچه گانه رخ دهد؟چرا سیستم غیرشفاف مالی 

فدراسیون فوتبال اصالح نمی شود؟
 نکته جالب امور مالی فدراســیون فوتبال، حضــور و البته اصرار 
بر ادامه حضور فردی در فدراسیون فوتبال است که از سال های دور 
به همراه علی کفاشیان وارد فدراسیون و مباحث مالی فوتبال ایران 
شــده و برخالف انتقادات و ایرادات مالی فراوان از سوی نهادهای 
نظارتی و بازرسی به هزینه کردهای مالی فدراسیون همچنان این 
فرد با سمتی غیرقانونی همزمان به عنوان مسئول مالی، کارپرداز و 

مسئول خرید فدراسیون عمل می کند.
این درحالی اســت که بر اســاس قوانین مالی یک فرد همزمان 
نمی تواند و نباید به عنوان مسئول مالی، کارپرداز و مسئول خرید 
یک ســازمان عمل کند؛ چرا که در این صورت لیســت خریدها و 
هزینه های مالی و تایید این هزینه ها هر دو از سوی یک نفر انجام 

خواهد شد.
مطابق آیین نامه های فدراسیون فوتبال،از لحاظ قانونی خزانه دار 
باید عهده دار مدیریت امور مالی فدراســیون باشــد؛ اما خزانه دار 
کنونی فدراسیون در امور مالی منفعالنه عمل کرده و تنها دو روز 
در هفته به فدراسیون فوتبال مراجعه می کند که این نقص بزرگ، 
باعث شــده ایرادات قانونی و حقوقی زیادی به مجموعه عملکرد 
مالی فدراسیون وارد شــود. ایراداتی که تاکنون دو بار باعث ورود 
نهادهای نظارتی به دفتر علی کفاشیان، رییس وقت فدراسیون و 
بردن اسناد این فدراسیون و بازداشت و بازجویی از برخی کارکنان 

و مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران شده است.
ظاهرا مهدی تاج همانند رییس سابق خود عالقه ای به رفع نواقص 
امور مالی فدراســیون فوتبال ندارد، موضوعی کــه حتما تبعات 
جبران ناپذیــری را برای فوتبال کشــور و تداوم راه پر حاشــیه و 

پرمسئله مالی گذشته فدراسیون فوتبال به همراه خواهد داشت.
دقیقا مشخص نیســت چرا مهدی تاج که ســعی زیادی در رفع 
مشــکالت و ایرادات فدراســیون فوتبال دارد، تاکنون هیچ اقدام 
موثری برای اصالح مدیریــت امور مالی فدراســیون انجام نداده 
است؛ البته شــنیده شده که دلیل این ســهل انگاری ها در ترمیم 
سیستم بیمار مالی فدراســیون فوتبال، پیش شرط هایی بوده که 
برخی افراد برای حمایت از تاج در انتخابات اخیر فدراسیون مطرح 
کرده بودند و اکنون این معذوریت ها دست او برای هرگونه تغییر 

در این موضوع را بسته است.
امید اســت، مهدی تــاج با حساســیتی که در موضــوع اصالح 
مدیریت های ناصحیح گذشــته فوتبال از خود نشان داده، هرچه 
سریع تر برای اصالح رویه های غیر شفاف امور مالی فدراسیون نیز 
فکری اساسی کند تا یک بار برای همیشه سایه شوم عدم شفافیت 
مالی و عالمت سوال های پیدا و پنهان و البته پرابهام از گرده فوتبال 

ایران برچیده شود.

ماجرای عجیب توقیف چمدان پول تیم ملی در تاشکند

فصل گذشته استقالل اهواز به 
دلیل شــرایط بحرانی که 
داشــت پیش از اینکه 
کسی نگران سقوطش 
بیشــترین  باشــد، 
فوتبال  اهالی  نگرانی 
از کناره گیری احتمالی 
این تیــم در میانه های 
راه  بــود. موضوعــی کــه 

جدول مسابقات را به طور کل بهم می ریخت. با این وجود 
آبی های اهواز در نهایت به هر شــکلی بود لیگ را به پایان 
رساندند ؛ اما به نظر می رســد این اتفاق امسال و برای تیم 
سیاه جامگان در حال رخ دادن اســت. تیم مشهدی که از 
ابتدای فصل با مشکالت مالی شــدیدی رو به رو بود، پس 
از شکســت مقابل ســپاهان و کناره گیری فرهاد کاظمی 

شرایط اسفناکی پیدا کرده است.
 به نظر می رســد مالک ســیاه جامــگان که تــوان اداره

  این باشــگاه را ندارد اگر این تیــم را واگــذار نکند باید 
 شــاهد لیگی بــا پانــزده تیــم باشــیم، تــا در فصلی

 که تعطیلی های زیــاد لیگ برتــر را از رونــق انداخت، 
مســئوالن ســازمان لیگ با یک بحران بزرگ در جدول 

مسابقات رو به رو شوند.
تیم ماشین سازی تبریز با وجود جذب بازیکنان متعدد و تالش 
مدیریت باشــگاه برای نتیجه گیری تا هفته نهم رقابت های 

لیگ برتر در  انتهای جــدول رده بندی قــرار دارد.تغییرات 
متعدد مدیریتی در این باشــگاه صورت گرفته و بســیاری از 
اعضای این تیم از کار خود برکنار شــده اند اما رسول خطیبی 
با وجود اینکه در چهار بازی متوالی تیمش به پیروزی نرسیده 
همچنان مورد حمایت بوده و خبرها درخصوص کنار رفتن وی 
تکذیب می شــود.با این حال مذاکراتی در پشت پرده در حال 
انجام بوده و از ســوی اطرافیان مدیران باشگاه ماشین سازی 
برای قبول هدایت این تیم به یحیی گل محمدی پیشنهادی 
ارائه شده است که مورد استقبال سرمربی پیشین ذوب آهن 
قرار نگرفته و او چراغ ســبز نشــان نداده است.دو هفته پیش 
هم محمد رویانیان رییس هیئت مدیره باشگاه سیاه جامگان 
پیشنهاد سرمربی گری این تیم را به گل محمدی ارائه کرد که 

با مخالفت این مربی مواجه شد.

 پاسخ منفی گل محمدی 
به پیشنهاد ماشین سازی

 کابوس فصل پیش 
تکرار می شود

انتخاب مســعود ســلطانی فر برای وزارت ورزش یک خبر 
خوب برای فوتبالی هاســت؛ چــرا که او از عالقــه مندان 
پرحرارت و جدی این رشــته ورزشــی اســت.نام مسعود 
ســلطانی فر به عنوان گزینه اول دولت برای وزارت ورزش 
و جوانان به مجلس شــورای اســالمی معرفی شــد وامروز 
نمایندگان نظر نهایی خود را دربــاره او اعالم خواهند کرد. 
ســلطانی فر بر خالف وزیر قبلی پیگیر جــدی و حرفه ای 
فوتبال در زمینه بازی و داشــتن اطالعات اســت. به گفته 
نزدیکان او عالقه مند جــدی و پیگیر بازی های فوتبال اروپا 
و جام جهانی اســت.  اطالعات او از سایر رشته های ورزشی 
و آشنایی او با جامعه ورزشی بسیار گسترده است. او دو دهه 
قبل قائم مقامی سازمان تربیت بدنی را بر عهده داشته است 
یعنی زمانی که ایران به جام جهانی فوتبال صعود کرد.تمایل 
شدید او به پیگیری و بازی فوتبال می تواند مشکالت سابق 

وزارت و فدراســیون فوتبال را کمتر کند. گودرزی در زمان 
وزارت خود به بحث هایی عالقه مند بود که بیشتر به مسائل 
کالن برمی گشــت و با اینکه بســیاری از آنها قابل دفاع بود 
اما واکنش های مثبتی به همراه نداشت. رویکرد وزیر سابق 
نســبت به فوتبال با  جمالتی مثل : » یک فرد بیگانه مربیان 
و بازیکنان ما را تحقیر می کند. ما کارفرما هستیم و او کارگر 
ماست. همه چیز برعکس شده. انگار ما کارگر او هستیم و او 
کارفرماست « و » تفاوت جام جهانی برزیل با جام جهانی 78 
و 2006 چه بود؟ من نه به عنوان یک مســئولی که کالهش 
پشم ندارد بلکه به عنوان یک شهروند این سوال را کرده ام و 
می خواستم بدانم چه شرایط برتری نسبت به ادوار گذشته 
داشتیم « و » ما در حال حاضر لمپن های وارداتی داریم! البته 
فقط قیافه آدم ها با هم فرق می کند. یــک نفر یقه اش را باز 
می گذارد و یک نفر هم مثل من یقــه اش را می بندد « نمود 
پیدا کرده ؛ حرف هایی که به نظر عامل اصلی پایان کار او در 
این وزراتخانه شد . با شــرایط جدید  به نظر می رسد وزارت، 
دو وزیر کامال متفاوت را تجربه خواهد کرد. 3 ســال و اندی 
که مدیری فرهنگی و کامال پیرو مباحث کالن آن را هدایت 
می کرد و حاال وزیری که کامال فوتبالی اســت و البته سایر 

رشته ها را هم حرفه ای بازی می کند. 

شهردار اصفهان از ملی پوشان تیم فوتسال 
گیتی پســند تجلیل کرد. دیدار تیم های 
فوتسال گیتی پسند و شهرداری ساوه در 
هفته ششم لیگ برتر فوتسال که عصر روز 
جمعه در سالن پیروزی برگزار شد و با برتری 6 
بر 3 تیم اصفهانی به پایان رسید، یک میهمان 
ویژه هم داشت.مهدی جمالی نژاد شهردار 
اصفهان با حضور در سالن پیروزی، از نزدیک 
شاهد نمایش شاگردان رضا لک در این مسابقه 
بود.در مراسم پیش از آغاز این بازی، شهردار 
اصفهان و مسئوالن هیئت فوتبال استان با 
اهدای لوح تقدیر از ملی پوشان تیم فوتسال 
گیتی پســند که با تیم ملی به مقام سوم 
جام جهانی 2016 کلمبیا دست یافتند تجلیل 
کردند.گیتی پسند با هفت بازیکن بیشترین 

نماینده را در تیم ملی فوتسال داشت.

چهره  روز خارج از گود

وزیری که فوتبال را دوست دارد؛

حامی کی روش و برانکو 
در راه وزارت

تقدیر شهردار اصفهان؛ از ملی پوشان گیتی پسند 

گویا مسئوالن 
فدراسیون 

فوتبال برخالف 
سفرهای مکرر 

خارجی این اصل 
ساده را نادیده 

گرفته اند و معادل 
پانصد میلیون 
تومان ارز نقد 

را در چمدان با 
خود وارد کشور 

ازبکستان 
کرده اند

کاروان تیم ملی فوتبال ایران در سفر اخیر به ازبکستان گرفتار اتفاقات جالبی شده است. دزدی اموال و حبس 
 در فردوگاه کم نبود که در تازه ترین رونمایی از این اتفاقات مشخص شــده که چمدان دالرهای تیم ملی نیز 

در پی بی تدبیری مسئوالن فدراسیون در فرودگاه تاشکند توقیف شده است.
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پیشنهاد سردبیر: 
افتتاح ورزشگاه یا تغییر استاندار؟

بامسئوالن

مدیــرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهان در 
خصوص بازداشــت یکی از معاونــان اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســامی اســتان اصفهــان اظهارکــرد: در ابتدا دلیــل غیبت 
ایشــان را در اداره نمی دانســتم اما چنــد روزی اســت که خبر 
بازداشــت ایشــان از طــرف قاضی حســن رحیمی، دادســتان 
 عمومی و انقاب اصفهــان تایید شــد و این خبر دیگــر برای ما

مسجل است.
حجت  االسام حبیب رضا ارزانی افزود: ح.آ نزدیک به یک ماه است 
که به دلیل اتهامات مالی توســط نیروهای قضایی دســتگیر شده 
است، مسئولیت امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی برعهده وی بوده که در بخش هنری شکایاتی از طرف چند 

شرکت برگزارکننده کنسرت های موسیقی صورت گرفته است.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهان گفت: 
کیفیــت و میــزان تخلف مالــی در ایــن موضوع هنوز بــرای ما 
روشــن نیســت اما قرار اســت تا پایان این هفته یا ابتدای هفته 
آینده موضــوع به صورت کامل روشــن شــود، هنــوز اطاعات 
مســتندی وجود ندارد و مــن نمی توانم بــه جزئیات بپــردازم. 
وی خاطرنشــان کرد: همان قدری که مــردم و رســانه ها از این 
موضوع اطاع دارند ما هم به همان اندازه مطلع هســتیم، پرونده 
معــاون اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهان 
 در مرحلــه تحقیقات اســت و هنوز وضعیت ایشــان مشــخص

نشده است.
حجــت  االســام ارزانی با اشــاره به میــزان پیگیــری اداره کل 
ارشــاد اســتان اصفهان از دســتگاه قضا تصریح کرد: در ابتدا از 
دادســتانی اســتان اصفهان پرس وجو کردیم تا بدانیم چه کسی 
و به چه اتهامی در اداره ارشــاد اســتان اصفهان بازداشت شده که 
 متوجه شــکایت برخی از شــرکت های هنری به دلیل اختافات

مالی شدیم. وی با اشاره به تقســیم بندی وظایف در معاونت های 
اداره ارشاد استان اصفهان ادامه داد: دو معاونت فرهنگی و معاونت 
مالی و پشــتیبانی در این اداره وجود دارد و معاونتی تحت عنوان 
معاونت هنری در این اداره تعریف نشده اما امور هنری و سینمایی 
که از گذشته مثل بخش امور قرآنی از دیگر معاونت ها تفکیک شده 
زیر نظر فرد بازداشت شده بوده که در بخش هنری با اتهامات مالی 
روبرو شده اســت.  مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی استان 
اصفهان با بیان اینکه فرد متهم پیش از ورود من به این اداره در این 
سمت بوده، اذعان داشت: این فرد را من منصوب نکردم وقتی بنده 
وارد اداره کل ارشــاد استان شدم ایشــان در همین سمت فعالیت 
داشتند و ایشــان را جابه جا نکردم. وی با اشــاره به سابقه این فرد 
تاکید کرد: ســابقه فعالیت ایشان در اداره ارشــاد استان اصفهان 
نزدیک به 30 سال است و ریاست اداره ارشاد در شهرستان هایی از 

جمله شاهین شهر و فاورجان را برعهده داشته  است.

مدیر پروژه تعریض پل فلزی با اشاره به اهداف اجرای این پروژه 
اظهار کرد: هدف از اجرای این پروژه کاهش سطح ترافیک بلوار 
مطهری و ملت در سمت شــمال و خیابان های حکیم نظامی و 
آیت ا... بهشــتی و تعدیل ترافیــک ارتباطی شــمال و جنوب 
رودخانه است. مرتضی قدیریان در ادامه با اشاره به اینکه کلنگ 
تعریض پل فلزی روز 13 خردادماه ســال جــاری به زمین زده 
شد، افزود: این پروژه پس از4/5 ماه از آغاز عملیات اجرایی، 80 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیر پــروژه تعریض پل فلزی برآورد هزینــه تعریض این پل را 
7/5میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: تا پایان شهریورماه 5 

میلیارد و 200 میلیون تومان برای این پروژه هزینه شده است.
قدیریان در ادامه به مسئله مهم حفظ درختان اطراف پل اشاره و 
تاکید کرد: هیچ درختی در پیاده روی اطراف این پل قطع نشده 
و نمی شود و با طرحی شــبیه به خیابان عباس آباد درختان در 

مسیر پیاده روی پل فلزی حفظ خواهند شد.

مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: فضای سبز جزو 
منابع با ارزش شهر محسوب می شــوند و در همین راستا برای 
آبیاری فضای ســبز این منطقــه احداث مخــزن ذخیره آب در 

شهرک ولیعصر در دستور کار قرار گرفت.
علی اصغر شــاطوری افــزود: احداث مخزن ذخیــره آب فضای 
 ســبز 250 متر مکعبی شــهرک ولیعصر تا پایان سال جاری به 

بهره برداری می رسد.  
مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به دیگر پروژه 
های منطقه گفت: ســاماندهی رفیوژ وســط و اصاح هندسی 
خیابان آل محمــد)ص( و همچنین مناسب ســازی پیاده رو ها 

برای عبور عابران پیاده در دستور کار است.

 مدیر منطقه 9 شــهرداري اصفهــان اظهار کرد: توســعه زیر
ساخت های شهری و محرومیت زدایی در دستور کار شهرداری 
منطقه 9 قرار دارد. عباس روحاني افزود: بخشی از بودجه مازاد 
منطقه 6 به عنوان یکی از مناطق برخــوردار اصفهان معادل 5 

میلیارد تومان برای رفع محرومیت منطقه 9 اختصاص یافت.
مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهــان ادامه داد: ایــن اعتبار بر 
روي کل بودجه ســال منطقه 9 تقسیم شــد تا همه پروژه هاي 
فرهنگي، عمراني و زیر ســاختي با قوت و قدرت بیشتري انجام 
شــود. روحاني در پایان خاطرنشان کرد: ســاماندهي معابر 23 
محله منطقه 9، ترمیم و بازســازي آســفالت معابرو فضاسازي 

پارک ها از جمله پروژه هاي در حال اجرای این منطقه است.

مدیرکل ارشاد:

بازداشت معاون
اداره کل ارشاد اصفهان مسجل شد

مدیر پروژه تعریض پل فلزی خبر داد:

هیچ درختی در اطراف پل
قطع نمی شود

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان مطرح کرد:

احداث مخزن ذخیره آب فضای 
سبز در شهرک ولیعصر

مدیر منطقه 9 شهرداري اصفهان خبر داد:

اختصاص 5 میلیارد تومان اعتبار 
براي محرومیت زدایی

مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان 
با اشاره به تردد 2هزار تاکســی فرسوده در اصفهان، 
گفــت: ثبت نــام بــرای تبدیل بــه احســن کردن 
 خودروهای فرســوده در بهمن ماه ســال گذشــته

 آغاز شد.
حسین جعفری افزود: بر این اســاس در سال جاری 
قرار است  1100 دستگاه تاکســی فرسوده نوسازی 

شود.
جعفری اظهار کرد: تاکســی های تولید قبل از سال 
1383 جزو خودروهای فرسوده محسوب می شوند، 
اما مالکان 400 دســتگاه از این تاکســی ها که سال 
تولید خودروی آنان نزدیک به ســال 1383 اســت، 
رغبتی به تبدیل به احســن شــدن خودروهای خود 
ندارند چراکه در واقع ایــن خودروها  از نظر موتوری 
و ظاهری وضعیت خوبی دارند و به اصطاح »شاق« 
نخورده اند و به دلیل فرســوده نبــودن، تعویض این 
خودروها به نوعی اسراف اســت.جعفری با اشاره به 
طرح اعطای 20 میلیون تومان وام برای هر دســتگاه 
تاکسی فرســوده توســط دولت گفت: 20 میلیون 
تومان وام با سود 16درصد و با آورده 5میلیون تومان 

به مالکان تاکسی های فرسوده تعلق می گیرد.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
 ســاماندهی ترافیک شــهری در بهبود شــاخص هاي 

حمل و نقل شهري موثر است.
همایون یزدان پناه افزود: سیســتم نظــارت تصویري 
ترافیک برای کنتــرل وضعیت عبور و مــرور در نقاط 
بحراني با توجه به رخدادهاي متنوع روزانه در شــبکه 
 معابر شــهري  نقشــي اساســي و حیاتــي در بهبود و 
روان ســازي جریان ترافیک و تصمیم گیري ســریع و 

ایجاد نظم بیشتر، ایفا مي کند.
وی با تاکید بر اینکه مرکز مدیریت و کنترل ترافیک در 
سال 1372، 14 تقاطع شــهر اصفهان را تحت نظارت 
تصویري قرار داده بود، خاطرنشان کرد:  در حال حاضر 
این مرکز حدود 220 نقطه شــهر را  تحت نظارت دارد 
که این مهم تاثیر مستقیمي بر سامت تردد شهروندان 

اصفهاني گذاشته است.
یزدان پناه ادامه داد: در ابتدا از دوربین هایي که قابلیت 
چرخش داشته و قادر بود یکي از اضاع تقاطع را در دید 
داشته باشد استفاده مي شــد اما اکنون هر تقاطع با 4 
تصویر کنترل مي شــود که این مهم به نظارت دقیق تر 
 و روان ســازي تردد معابر متصل به هــر تقاطع کمک

 شایاني مي کند.

تاکسی های  فرسوده
 وام 20 میلیونی می گیرند

220 نقطه شهر، تحت نظارت 
دوربین های ترافیکی

کنترل ترافیکانرژیحمل و نقل

زنان سرپرست، کارت منزلت 
شهروندی دریافت می کنند

فعالیت بزرگ ترین 
واحدتولید چراغ ساختمانی

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهان با اشاره به اجرایی شــدن طرح منزلت شهروندی 
از آبان ماه امســال در جمع خبرنگاران اظهــار کرد: 452 
هزار نفر از شهروندان اصفهانی در قالب 4 گروه سالمندان، 
جانبازان، افــراد دارای معلولیــت، بازنشســتگان و زنان 

سرپرست خانوار مشمول این طرح خواهند شد.
مسعود مهدویان فر افزود: کســانی که این کارت را دریافت 
کنند، می توانند از خدمات ورزشــی، فرهنگی، تفریحی و 
گردشگری و حمل  و نقل عمومی با تسهیات ویژه بهره مند 
شوند.وی در ادامه خاطرنشــان کرد: افزایش مساعدت ها 
به ســازمان های مردم نهاد زنان سرپرست خانوار، حمایت 
از ســازمان های مردم نهاد صاحب صاحیت برای احداث 
و تجهیز مراکــز کارآفرینی و آموزشــی زنان سرپرســت 
خانوار مواردی هستند که در راســتای حمایت های مالی 
و تســهیاتی در طرح منزلت شــهروندی پیگیری و اجرا 
می شــوند.وی در پایان اظهار امیدواری کــرد: با اقدامات 
انجام شــده نظیر راه انــدازی بازارچه های شــهری، ایجاد 
چهار مرکز توانمندســازی زنان سرپرست خانوار در سطح 
شهر و اجرایی شــدن جامع طرح منزلت شــهروندی، در 
آینده ای نزدیک شاهد بهبود شرایط اجتماعی این گروه از 

شهروندان خواهیم بود.

بزرگ ترین واحدتولیدی چراغ های ساختمانی وخیابانی در 
خاورمیانه با صادرات ساالنه صد هزار قطعه چراغ وروشنایی 
50 میلیون دالر ارزآوری برای کشــور داشــته است.   مدیر 
اجرایی این کارخانه با اشــاره به صادرات محصوالت خود به 
25 کشــوردنیا  از جمله  اروپا ،امارات ،عمان ،ترکمنســتان 
وگرجستان گفت  :میزان صادرات این واحد تولیدی  امسال 
نسبت به مدت مشابه پارسال  20درصدافزایش داشته است .

  مسعود مهرشــاد  افزود: در این کارخانه  با ده خط تولیدی 
ســه میلیون محصــول روشــنایی و 1500تــن پایه های 

روشنایی و سازه های فلزی تولید می شود.
وی با اشــاره به اینکه 20درصد  تولید ایــن کارخانه صادر 
می شــود  گفت: این واحــد تولیدی همچنین بنــا به  نیاز 
بازار قادراســت تولیدات خود را  تــا 30درصد افزایش دهد. 
مسعودمهرشــاد افزود : با به کارگیری 600  دانش آموخته 
دانشــگاهی و اجرای طرح های پژوهشــی، چراغ هایی که 
از فنــاوری ودانش فنی پیچیده ای برخوردار اســت  در این 
کارخانه  بومی ســازی وبا برند کاما ایرانی در جهان عرضه 

می شود.
وی درپایان گفت :  در حال حاضر موفق به تولید چراغ های 
ال ای دی شــده ایم که پیش از این فقط کشورهای اروپایی 

توان تولید آن را داشتند.

خبر

خبرگزاری مهر در گزارشــی مدعی شــد: فرمانداری قم 
مصوبه شورای اســامی شــهر در زمینه واگذاری قطعه 
زمینی در بلوار پیامبر اعظم)ص( به امــام جمعه اصفهان 
را رد کرد.مســئله واگذاری یکی از پاک های بلوار پیامبر 
اعظم)ص( به امام جمعه اصفهان برای احداث حوزه علمیه 
در 10 درصد عرصه و احداث بوستان در 90 درصد عرصه 
موضوعی بود که شــورای شهر قم در جلســه ماه گذشته 
تصویب کرد.مصطفی ســعادت طلب، رییس کمیســیون 
امور زیربنایی شورای اسامی قم با اشاره به این پرونده، از 

رد شدن آن توسط کمیته انطباق فرمانداری قم خبر داد.
وی اظهار داشــت: نامــه ای از طرف فرمانــداری قم آمده 
که مطرح کرده در ایــن مصوبه ماده 46 آییــن نامه مالی 
شــهرداری رعایت نشــده اســت.ماده 46 آیین نامه مالی 
شهرداری به وظیفه شــهرداری در قبال حفاظت از اموال 
عمومی و جلوگیری از تجاوز اشــخاص به این اموال اشاره 
دارد.در ادامه این مــاده قانونی آمده اســت: »در صورتی 
که بعضی از اموال عمومی شــهر به نحــوی تغییر حالت و 
موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب شود 
به تشخیص انجمن شــهر جزو اموال اختصاصی شهرداری 
منظور و محســوب می شــود.« ســعادت طلب می گوید: 
مطابق همیــن ماده قانونی تصمیم شــورای شــهر برای 
واگذاری این قطعه زمیــن به امام جمعــه اصفهان کاما 
قانونی بوده است.حســن بختیاری، نایب رییس شــورای 
اســامی شــهر قم هم با اشــاره به بند 6 ماده 55 قانون 
شهرداری گفت: شــهرداری اماکی را  که در اختیار دارد 
با حفظ مالکیت می تواند در اختیار اشــخاص قرار دهد و با 
استناد به این قانون کار شهرداری بدون نقص حقوقی بوده 

اما با وجود اینکه توضیحات داده شد اما این الیحه رد شد.

 تابناک: شنیده ها حاکی است که معاون اول رییس جمهور
 بعد از گذشــت مدت ها از وعده مســئوالن استانی برای 
افتتاح ورزشگاه نقش جهان قصد ســفر به اصفهان کرده 
اســت. پیش تر در گمانه زنی هایی که در خصوص زمان 
سفر جهانگیری به اصفهان عنوان شده بود، موضوع تغییر 
اســتاندار اصفهان مطرح می شــد و حاال مشخص نیست 
آیا در حاشــیه حضور جهانگیری، تصمیمات جدیدی در 

خصوص تغییر استاندار اصفهان هم رخ خواهد یا خیر؟

با  وجود قانونی بودن تصمیم شورای شهر قم؛

فرمانداری قم با واگذاری زمین به 
امام جمعه اصفهان مخالفت کرد

جهانگیری به اصفهان می آید؛

افتتاح ورزشگاه یا
تغییر استاندار؟

در حاشیه

باغ بانــوان ناژوان ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهان یکی از اماکن تفریحی مخصوص بانوان در شــهر 
اصفهان به شــمار می رود که به ســبب وجود بخش های 
متمایز کننده از دیگــر باغ های بانــوان، آن را برای حضور 

بانوان با هر سلیقه ای آماده کرده است.
مکانی اردوگاهی در دل فضای جنگلی

مدیر باغ بانوان نــاژوان در ارتباط با فضای ایــن باغ برای 
حضور بانوان گفــت: باغ بانــوان ناژوان بــه خاطر فضای 
جنگلی و ساختمان هایی که دارد  و همچنین نوع برگزاری 
کاس ها و برنامه ها بیش از آنکه یــک مکان تفریحی برای 
همگان باشد، به مکانی اردوگاهی شبیه بوده تا دستگاه های 
مختلــف بتوانند بــه راحتی اســباب آســایش و فراغت 

کارکنانشان را فراهم کنند.
پریســا شــاطری افزود: مــا در طــول ســال و بخصوص 
تابســتان ها، عاوه برحضور بســیاری از خانم ها در باغ، از 
ارگان های مختلف، ســتاد دانش آموزی، کارگاه های بسیج 

و غیره، به صورت گروهی و اردویی پذیرش داریم.

وی افزود: خدمات ویژه ای هم برای افــرادی که به صورت 
اردویی در باغ حضور پیدا می کنند، در نظر گرفته شده و از 
جمله این خدمات برگزاری مســابقات مختلف، برنامه ویژه 
در زمین ماسه و دوچرخه ســواری گروهی است که بانوان 

می توانند در آنها شرکت کنند.
شــاطری درباره نحوه ثبت نام دســتگاه ها برای شــرکت 
کردن به صورت اردویی در باغ عنوان کرد: مدیران ارگان ها 
 می تواننــد از یک هفته قبــل از زمان بنــدی اردوها برای 

ثبت نام اقدام کنند.
 برگزاری  ویژه برنامه های مناسبتی در باغ بانوان 

ناژوان
مدیر باغ بانوان ناژوان اصفهان دربــاره بخش های مختلف 
این باغ اظهار کرد: این مجموعــه عاوه بر دارا بودن محیط 
بســیار سرســبز و آالچیق های متعدد دارای پارک بادی، 
زمین ماســه، دوچرخه ســواری، ترامبولینگ، عکاسخانه، 

کافه تریا و آشپزخانه جنگلی است.
وی ادامه داد: کاس های آموزشی به صورت تک جلسه ای و 

نشست علمی بوده که در حال حاضر در ویژه برنامه شهربانو 
در باغ اجرا می شود، همچنین کاس های هنری و آشپزی، 
آموزش در راســتای ســامت روحی و روانی زنــان، بازی 
تربیت ویژه کودکان و آموزش نوشیدنی های خنک در این 

باغ اجرایی می شود.
مدیر این باغ با اشــاره بــه برگزاری برنامه های مناســبتی 
در محوطه باغ نــاژوان بیان کرد: ما به مناســبت های ملی 
و مذهبــی مختلف مثــل روز دختر، دهه کرامــت و غیره 
برنامه های مختلفــی را در بخش های جــذاب و متنوع به 

صورت ویژه در باغ اجرا می کنیم.
وی از آشپزخانه جنگلی و عکاســخانه به عنوان بخش های 
پر بازدید باغ بانــوان ناژوان نام برد و افزود: در عکاســخانه 
خانم هــا می توانند توســط عکاســان ماهر حاضــر باغ از 
خودشــان عکســبرداری و ســپس در همان لحظه آن را 

دریافت کنند.
مدیر باغ بانوان ناژوان در مورد آشپزخانه جنگلی گفت: در 
این بخش خانم ها می توانند با دیزی سنگی و چای آتشی از 
خود پذیرایی کنند و حتی خودشــان با آوردن مواد غذایی 

خام در آشپزخانه کاما جنگلی به طبخ غذا مشغول شوند.
وی با اشــاره به حضور کودکان در باغ بانوان ناژوان افزود: 
برای کودکانی که در کنار مادرانشــان در بــاغ حضور پیدا 
می کنند، بخش های خاصی مثل زمیــن بازی مخصوص، 
مســابقات ماســه ای ویژه کودکان و مــادران، بازی های 

گروهی و غیره را داریم.
 باغ بانوان نــاژوان فضایی متناســب با همه 

سلیقه های بانوان
مدیر بــاغ بانوان نــاژوان در ارتباط با اســتقبال خانم ها از 
بخش های مختلف بــاغ تصریح کرد: از آنجایی که اقشــار 
مختلفی در باغ حضور پیدا می کننــد بخش های مختلفی 
را در این محیط فراهم کرده ایم که همه آنها مورد استقبال 
قرار می گیرد. وی افزود: مثا یک نفــر برای آرامش در باغ 
حضور پیدا می کند که می تواند  ســراغ فضای آرام و ســبز 
طبیعت رفته و قدم بزند، یک نفر بــرای تفریحات هیجانی 
در باغ حاضر می شود و با اســتفاده از امکانات ایستگاهی و 
تفریحــی نیاز خود را برطــرف می کند، عــده ای هم برای 
دور هم جمع شــدن و گذراندن اوقات فراغت به باغ ناژوان 
می آیند که از تمامی بخش ها استفاده می کنند بنابر این ما 

برای همه برنامه داریم.
شــاطری در خصوص زمان حضور در باغ خاطر نشان کرد: 
بانوان می توانند از ســاعت 8:30 تا 18:30 در محل باغ به 
نشــانی انتهای خیابان باغ فردوس، بعد از ایســتگاه پلیس 

مراجعه کنند و از فضا  و امکانات آن لذت ببرند.

این مجموعه عالوه 
بر دارا بودن محیط 

بسیار سرسبز و 
آالچیق های متعدد 

دارای پارک بادی 
 زمین ماسه

 دوچرخه سواری 
ترامبولینگ 

عکاسخانه، کافه تریا 
و آشپزخانه جنگلی 

است

اوقات فراغت یکی از مهم ترین بخش های زندگی هر انسان به شمار می رود، وقت هایی که هرکس به فراخور 
روحیات خود برای گذراندنش یک فضا و یک برنامه را انتخاب می کند.

مدیر باغ بانوان ناژوان اصفهان:

آشپزخانهجنگلی،محیطیخانگیرادردلباغتداعیمیکند

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهــان اظهارکرد: طبق آمار 
اعام شده تا حدود یک دهه آینده جمعیت سالمند درصد قابل توجهی از 
جامعه را تشکیل می دهد، بنابراین در شهر و کشور باید پیش بینی های 
الزم در این باره انجام شــود.علیرضا صلواتی افزود: در بخش حمل و نقل 
مهم ترین اقدام برای سالمندان، مناسب سازی معابر و پیاده روهای شهر 
است تا شهروندان با ایمنی و آرامش بیشتری تردد کنند. معاون حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان از افزایش تعداد پل های مکانیزه در 
شهر اصفهان خبر داد و گفت: این پل ها زمینه ساز عبور ایمن شهروندان 
خواهد بود. صلواتی تاکید کرد: امســال آسانســور را در اولویت مکانیزه 
کردن پل های عابر پیاده قرار دادیم تا سالمندان با راحتی بیشتری امکان 

استفاده از آنها را داشته باشند. 

فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی گفت: سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش ج.آ.آ با فرمان امام خمینی )ره( تشکیل شــد و هرچه از زمان تشکیل این 

سازمان می گذرد نیاز به چنین نهادی بیشتر احساس می شود.
امیر ســرتیپ دوم اباذر جوکار ضمن عرض تبریک به مناسبت ایام تشکیل نهاد 
عقیدتی سیاســی در ارتش جمهوری اسامی ایران، گفت: ســازمان عقیدتی 
سیاسی ارتش با هدف جذب دل ها به ســوی معنویات و افزایش بینش دینی و 
سیاسی کارکنان آجا تشکیل شد و هرچه از زمان تشکیل این سازمان می گذرد 
نیاز اساسی به چنین نهادی بیشتر احساس می شود. امیر سرتیپ دوم اباذر جوکار 
با تاکید بر اینکه امروز جنگ ها به سوی جنگ های ایدئولوژیک و نرم پیش می رود 
گفت: نیروی های مسلح در این بین از اهمیتی مضاعف برخوردارند چرا که اولین 

سپر دفاعی در مقابل تهاجمات و تجاوزات دشمنان محسوب می شوند.

گذر زمان نیاز به سازمان عقیدتی ارتش را بیشتر نشان دادتعداد پل های مکانیزه در شهر افزایش می یابد

شهرداری
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم برای۶ نفر: ســه عدد هل 
ســیاه، یک عدد چوب دارچیــن، یک عدد 
پیاز قرمز متوســط، 450 گــرم مرغ، یک 
قاشق چای خوری گشــنیز خشک، نصف 
قاشق چای خوری فلفل سیاه، نصف قاشق 
چای خوری نمــک، دو فنجان برنج، ســه 

فنجان شیر.
طرز تهیه: برای درســت کردن این 
غذای خوشمزه ابتدا فر را روشن کنید و آن 
را روی ۳50 درجــه فارنهایت )۱۷5 درجه 

سانتی گراد( قرار دهید. سپس مرغ، هل، دارچین و پیاز را در یک ظرف بزرگ ریخته، 
روی آن را با آب بپوشــانید. اکنون آن را روی حرارت باال قرار دهیــد تا جوش بیاید و 
برای مدت ۲0 دقیقه بجوشــد. چهار فنجان از آب آن را خارج کــرده و در یک قابلمه 
بریزید. مرغ و پیــاز را از ظرف خارج کــرده و در یک ظرف تخت قرار دهید. گشــنیز 
خشک، فلفل و نمک را به مرغ افزوده و روی آن را با فویل آلومینیومی بپوشانید. آنگاه 
مرغ را به مدت ۳0 دقیقه درون فر قرار دهید. در این مرحله فویل را از روی آن برداشته 
و اجازه دهید تــا روی مرغ طالیی شــود.برای تهیه برنــج، آن را در آب مرغ ریخته و 
بگذارید روی حرارت باال جوش بیاید.حاال حرارت را کم کرده و در ظرف را به مدت ۱5 
دقیقه ببندید. شیر را به برنج اضافه کرده و شعله را ابتدا زیاد و بعد کم کنید، در ظرف را 

نگذارید تا مایعات باقی مانده بخار شود. اینک مرغ را به همراه برنج میل کنید.

یکی از آثار ارزشــمند و گران پایه شــیخ صدوق، کتاب الخصال است. 
صدوق، موضــوع این کتــاب را به اخالق نیکــو و رفتارهای ناپســند 
اختصاص داده اســت. وی بخش های مختلف کتاب را به ترتیب تعداد 

خصلت هایی که در احادیث برشمرده، تنظیم کرده است.
گزیده حاضر بر اساس نسخه تصحیح شده به کوشش علی اکبر غفاری 
تنظیم یافته است. از مجموع هزار و دویســت و پنجاه و پنج حدیث این 
مجموعه ، صــد و پنجاه حدیث با معیــار مورد اشــاره در پیش درآمد 
 انتخاب شده و براساس ســاختار متن کتاب در ســیزده بخش تدوین 

یافته است.
این کتاب دربردارنده مطالبی همچون مقدمه، مؤلف، آثار، ویژگی های 
کتاب، کتاب شــناخت، درباره گزیده حاضر، یگانه ها تــا صدگانه ها و 

بیشتر، نمایه موضوعی و کتابنامه است.
در بخشــی از مقدمه این کتاب مــی خوانیم: ابوجعفــر محمد بن علی 
بن حسین بن موســی قمی، مشــهور به »ابن بابویه« و »شیخ صدوق« 
یکی از نامدارترین فقیهان و محدث شیعه است. پدرش ابوالحسن علی 
بن بابویه محدث پرآوازه شــیعی، فقیه و مرجع مردم قم و اطراف آن و 
موسس خاندان دانشــوری بود که تا اواخر ســده ششم هجری معروف 
بوده اند. ابن بابویه دارای تألیفات زیادی بوده اســت و ابن ندیم به خط 
 شیخ صدوق دیده است که او دویست اثر از پدر خود را برای کسی اجازه 
کرده اســت. ابن بابویه دارای فرزندی نبود و مشهور است که صدوق به 

دعای حضرت ولی عصر عجل ا... تعالی فرجه متولد شده است.
کتاب گزیده الخصال شیخ صدوق با شــمارگان ۱000 جلد و به قیمت 
5000 تومان در ۸0 صفحه از سوی موسسه فرهنگی هنری دارالحدیث 

در سال ۱۳۹4 چاپ و روانه بازار شده است.

جودی ابوت را جین وبستر یعنی دقیقا بچه  ندا شاه نوری
خواهــر مــارک تواین نوشــته و داســتان 
دخترکی پرورشگاهی اســت که زندگی اش با نوشتن یادداشت 
طنزی که مورد توجه یکی از بانیــان نوانخانه قرار می گیرد تغییر 
می کند. او با این شــرط که ماهانــه نامه ای بنویســد که در آن 
وضعیت زندگــی جدیدش را برای پدرخوانده اش شــرح دهد به 
مدرسه شبانه روزی  از ما بهتران فرستاده می شود! تا اینکه بزرگ 
می شــود و باالخره می فهمد که مردی که عاشقش شده همان 

حامی مالی اش است. 
 در قدیــم ما بــه دیــدن دختربچــه هــای فقیری کــه طبقه 
 اجتماعی شــان را تغییر می دادنــد و نه تنها در این مســیر کم 
نمی آوردند که روی خیلی ها را هم کم می کردند عادت داشتیم. 
حنا دختری در مزرعه، پرین، آن شــرلی وآخر ســر جودی ابوت 
که با همه آنها حتی با پیپ در آرزوهای بزرگ که خانم هاویشــام 

خرجش را می داد فرق داشت.
 انشــایش خوب و ریاضی اش افتضــاح بود و از این نظربیشــتر 
شــبیه مجید قصه های مجید بود. اما فرق اساسی اش با بقیه آن 
دخترها در این بود که ما می ترســیدیم جرویس پندلتون عموی 
جولیا همان دوست افاده ای اش که همیشــه جوری دماغش را 
باال می گرفت که انگار الســاعه خونش بند آمــده، بابا لنگ دراز 
نباشد و جودی ســر دو راهی عقل و دلش گرفتار مانده و برود از 
سر دین یا دلســوزی زن بابا لنگ دراز بشــود. خدا را چه دیدی 
شــاید بابا لنگ دراز موجودی شــبیه بابای هاکلبــری فین بود 
که شــما یادتان نیســت اما من یادم هســت که قــدش کوتاه و 
موهایش شــبیه خز روی داشــبورد بود و همیشــه یک شیشه 
دلستر اســتوایی که الی روزنامه پیچیده شده بود دستش دیده 
می شد و مگس دور سرش عین الکترون دور پروتون می چرخید. 
 نکند جودی در غروب آفتاب که ســایه ها به بلندترین حد خود 
می رسند سایه او را دیده و تصور لنگ درازی برش داشته بود. این 
وحشت هیچکاکی بود که ما را تا آخر سریال می کشاند و تا وقتی 
که جودی را در لباس عروس نمی دیدیم دست از سرمان بر نمی 
داشت. روز عروســی جودی همه مایی که با آن عینک های فریم 
کائوچویی زمخت بیشتر شبیه ســالی مک براید بودیم تا هرکس 

دیگری، نفسی به راحتی کشیده و نقل تو هوا می پاشیدیم!

رژیم غذایی مناسب زنان باردار)2(طرز تهیه حلیم مرغ

خدا رحمت کنــاد اموات  زاینده رود
همه را؛ عمه پیری داشتم 
که زبان بســیار تلخ و گزنده ای داشت. گاهی 
 تلخــی زبانش کــم بود امــا هرگز شــیرین

 نمی شــد. عمه خانم یک تکیــه کالم حرص 
دربیار هم داشت. 

همیشــه بعد از فرمایش هــای گهربارش در 
مقابل دلخوری مخاطب مــی گفت: مگه من 
چی گفتم؟ با شــماها اصال نمی شه حرف زد. 
خصوصیت بارز و مشعشــع عمه خانم این بود 
که هیچ حرفی را بی جواب نمی گذاشت،حتی 

حرف های معمولی! 
مثال اگر کســی می گفت امروز دیر از خواب 
بیدار شــدم بالفاصله بــا جمالتــی مثل از 
بس شــب ها ســرت توی این ماس ماســکه 
)منظــورش تلفن همراه بود( یا البد دیشــب 
پرخــوری کــردی ســنگین شــدی و... از 

خجالتش درمی آمد. 
خالصه آن قدر از ایــن بیانیه ها صادر می کرد 
 تا حرفش یا بهتــر بگویم قضــاوت های یک 
طرفه اش به مســائل خصوصی زندگی طرف 
وارد می شد و در جواب اعتراض طرف مقابل 
 هم همان جمله پرسشــی معروف را تحویل 
می داد و ضمن ادای آن پشــت چشــمی هم 

نازک می کرد.
 البته عکــس العمل عمه با میــزان دلخوری 
مخاطبش رابطه مستقیم داشت یعنی گاهی 
که به معنای واقعی کلمه طرفش را نابود کرده 
بود با او قهر هــم می کرد! و طلبــکار بود که 
چرا طرف از حرفش رنجیده اســت!تا آنجا که 
یادم می آید کســی حرف خوشحال کننده یا 
حداقل حرفی خنثی از مرحوم به یاد نداشت. 

تنها خاطرات خوب ما از او مربوط به مراســم 
ختمش است   . 

وسط مراسم وقتی کســی حرفی می زد یک 
نفر ادامه می داد که اگر عمه بود چنین جوابی 

نثارت می کرد. 
 بــه هرحــال عمــه مرحــوم شــد و چقدر 
تاسف آور اســت که به جای یک دنیا خاطره 
خوب از او فقــط نیش و کنایــه و حرف های 

درشت به یاد داریم.
آخر مــی دانید بعضــی حرف هــا از جنس 
پالســتیکند! سیصد ســال طول می کشد تا 

توی قلبت تجزیه شوند!

لبخندک

نوستالژیکاتور 

کارتون

مگه من چی گفتم؟

تغذیه در سه ماهه دوم بارداری
عدسی، تخم مرغ آب پز شده ، فیله مرغ یا شــاید یک ماهی قزل آالی کبابی می تواند 
پروتئین مورد نیاز شــما را تامین کند و بهتر اســت آن را با یک ظرف ساالد فصل یا 
ســاالد کلم همراه کنید. کره بادام زمینی را هم به عنوان یــک منبع پروتئینی خوب 

امتحان کنید.
 مصــرف روزانه ۱ تا ۲ عدد گــردو اگر می خواهیــد فرزندتان ضریب هوشــی باالیی 
داشته باشد، مصرف کنجد که هم کلســیم را تامین می کند و هم امگا۳ باالیی دارد و 

هم روی ضریب هوشی کودک تاثیر می گذارد نیز مفید است.
تغذیه در سه ماهه سوم بارداری

در سه ماهه سوم بارداری، بدن شــما باید پاسخگوی نیازهای جنین باشد و همچنین، 
خود را برای یک دوران شــیردهی موفق آماده ســازد. بنابراین بایــد در طول دوران 
بارداری، از تمام گروه هــای مواد غذایی در حــد اعتدال مصرف نمایید.اســتفاده از 
ســبزیجات تازه یا پخته و میوه ها می تواند دو هدف را تامین کنــد. در درجه اول به 
دلیل فیبر موجود به کاهش خشکی مزاج می انجامد و در درجه دوم قسمت زیادی از 
مواد مورد نیاز بدن مادر مانند انواع ویتامین ها و مواد معدنی از جمله کلسیم، منیزیم، 
 پتاســیم، آهن، منگنز و... را تامین می کند. اســتفاده از انواع گوشــت ها هم توصیه 
می شود. عالوه بر موارد گفته شده مغز جنین شما در سه ماهه سوم به شدت در حال 
رشد و تکامل است و خوردن غذاهای غنی از امگا ۳ می تواند در این فرآیند موثر باشد. 
ماهی قزل آال یکی از منابع خوب اسید چرب DHA است که به تکمیل سیستم عصبی 

جنین کمک می کند.

یادداشت های 
گلبول آبی

گزیده الخصال شیخ صدوق

جدول 1989

نصف کردن خانه بعد از طالق!بدشانس ترین جوجه تیغی دنیا!  اولین تختخواب هوشمند
 برای نوزادان

یک دادگاه در روسیه دستور به نصف کردن خانه ای داد که یک 
زوج تازه طالق گرفته در آن زندگی می کردند.

 این زوج ثروتمند چندی پیش از یکدیگر جدا شدند و اختالف 
اصلی آنها درهنگام طالق بر سر خانه ای دو میلیون دالری بود. 
هر یک از آنها این خانه را می خواست و در نهایت قاضی دادگاه 
دستور داد وســط این خانه را با آجر تیغه بکشند تا این خانه به 
دو قســمت تبدیل شود، قســمتی برای زن و قسمتی هم برای 

مرد!
 این زن و مرد روســی با اینکه مدتی از طالقشان می گذرد اما 
همچنان در همان خانه زندگی می کنند،زن در قسمت خودش 

و مرد هم در قسمت خودش. 
دیوار آجــری مانع از این اســت کــه این زوج طــالق گرفته 
برخوردی با یکدیگر داشته باشند. البته دیوار کشیدن وسط این 
خانه بیشتر برای زن دردسر ساز بوده چرا که باید برای قسمت 

خودش حمام جدیدی بسازد!

یک پزشــک متخصص اطفال به نام دکتر هاروی کارپ با همکاری 
محققان موسسه فناوری ماساچوست و یک طراح سوییسی موفق به 
طراحی یک تخت هوشمند برای نوزادان شدند. این تخت هوشمند 
که Snoo نام دارد، نتیجه پنج ســال تالش این تیم تحقیقاتی بوده 
که به خواب بهتر نوزادان کمک می کند. Snoo دارای سه میکروفن 
داخلی است که گریه نوزادان را تشخیص داده و می تواند بین صدای 

آنها و سر و صداهای موجود در اطراف تمایز قائل شود.
این تختخواب ننــو مانند، دارای یک صدای مخصوص اســت که به 
هنگام گریه نوزادان برای آنها پخش می شــود.هر چه شــدت گریه 
و بی تابی نوزادان بیشــتر باشــد این صدا نیز افزایش یافته و با آرام 
شدن صدای نوزادان، این صدا نیز کم شده و در نهایت قطع می شود. 
Snoo  همچنین به هنگام گریه نوزادان همانند آغوش عمل کرده و 
آنها را تکان می دهد تا آرام شــوند.پدر و مادرهایی که تمایل دارند از 
راه دور بر وضعیت نوزاد خود نظارت داشته باشند یا به صورت دستی 
این تختخواب را کنترل کنند، می توانند با اتصــال به وای-فای و از 
طریق یک اپلیکیشــن همراه که بر روی گوشی های هوشمند نصب 

می شود این کار را انجام دهند.

تصاویر روز

هنرمند فلسطینی تصویر »محمد علی« )کلی( را نقاشی می کند عبور قایق گردشگری در طبیعت پاییزی ژاپن

هر جوجه تیغی در هنگام تولد حداقل 500 خوشه خار بر روی 
پشت خود دارد. اما یک جوجه تیغی به نام نلسون با یک عارضه 
بسیار نادر در میان جوجه تیغی ها متولد شــده است، او بدون 
هیچ خاری متولد شــده که  این یک جهش ژنتیکی بسیار نادر 

است. 
این جوجه تیغی بدشــانس، حاال با شــرایط ویــژه ای زندگی 
می کند. این جانور کوچک باید مدام تحت نظر باشــد و هر روز 

پشتش ماساژ داده شود تا بلکه خارهایش رشد کنند.
 عدم رشد خارهای پشــت او ممکن است به مرگ زودهنگامش 
منجر شــود. این جوجه تیغی تا زمانی که خارهایش رشد نکند 
قادر به زندگی در حیات وحش نیست. احتمال کمی هم وجود 

دارد که خارهای این جانور بدشانس رشد کند.
 جهــش ژنتیکــی گاهــی اوقــات باعث مــی شــود برخی از

 جوجه تیغی ها بدون خار متولد شــوند که پدیده بسیار نادری 
است.

کشکول
افقی

۱-  حیوانی که از بوی عسل فرار می کند - 
مستشرق - حرف درد و فیلم فریتز النگ

۲- رنگی - سیما - سلسله
۳- طناب شکار - الزام و ضروری - نوعی اتومبیل

 4-   نیم کاسه - کاشف رادیو اکتیویته - 
جوجه تیغی

5- خالق ارژنگ و شاپورگان -  از القاب حضرت 
فاطمه)س( - پول 

6- صورت غذا در رستوران - مخترع پیل 
الکتریکی - قهرمان داستان های آگاتاکریستی

۷- سالح مومن - بازیگر شبح کژدم - سودای ناله
 ۸- چرند - نامه ها - خضاب و حنا 

۹-  اثر چربی و پول آلبانی - زشت - سوره ای در 
قرآن کریم 

 ۱0- چندی قبل - میوه هزار دانه - گهواره
 ۱۱- تیشه ور - افسار و دهنه - بلند پایه 

 ۱۲- مرتبه ها - سنگ سفید - لقب مافیایی
 ۱۳-  اندازه انگشتی - فیلم مهرجویی - 

خونخوار شالیزارها 
 ۱4- درس موضوعی - قوم مکزیکی - 

کدخدای ده 
۱5-  دور دهان - فوق ستاره تیم 

بارسلونا که در جهان فوتبال اول شد - 
مخترع تلویزیون

عمودی
۱- پست تصویری - سرخ شده روی 

آتش
 ۲-  جامه گشاد - اجداد ما - خسیس 

و لئیم

 ۳-  رنگ - کتاب تورگنیف - روشن نیست
4-  فرهیختگان - نوعی کاله - مردان 

5 - انبار کشتی - حاال - تهدید کردن وترسانیدن
6 - مخترع خط روشندالن - باوقار بودن - درخت 

انگور
۷ - شاعر شیرازی - پیشی جستن - فواره وحوض

۸ - فلز صورت - دهل و طبل بزرگ - عشیره
۹ - فتنه گری - وسط - مسلک

۱0 - الفبای آهنگ - یال - دیوار و حصار
۱۱ - ریاکار و دو رو - از اقیانوس ها - ماه زمستانی

۱۲ - هاتف - آداب فولکلوریکی قوم - تکان
۱۳ - گرانمایه - سریال داود میرباقری - آموخته 

لقمان
۱4 - داروی سکرات و کشف النگ - آینده سازان 

وطن ما هستند - پول کشور اوباما
۱5 - زن نجیب، فهمیده و با ادب - بیابانگرد
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امام علی)علیه السالم(: 
راستی تو را نجات  می دهد ، هرچند از آن بیمناک باشی و دروغ 

تو را نابود می کند اگرچه از آن خطری برای خود حس نکنی.
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