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 معــاون فرهنگــی اجتماعــی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران اســتان اصفهان، پیرامون برنامه های ویژه 
سالروز 25 آبان اظهار داشــت: به مناسبت این روز، 
مردم شــهید پرور و والیت مدار اســتان اصفهان و به 
طور خاص خانواده شهدای عملیات محرم که در این 

روز شهید خود را تشییع کردند، به دیدار مقام معظم 
رهبری می روند. سید علی قریشی افزود: به مناسبت 
این روز، از 500 مصاحبه والدین شــهدا که در قالب 
طرح »اســناد افتخار« تهیه شــده اســت، رونمایی 

می شود؛ همچنین فراخوان مسابقه...

 اسناد افتخار 25 آبان
در اصفهان رونمایی می شوند

15

رییس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات:

صدتا تحریم برداشته شده، چندتا مانده است

اصفهان، یزد و چهارمحال وبختیاری، حق خود را از زاینده رود می خواهند؛

چه کسی بود صدا زد »آب«؟

2

3

دیدار ســپاهان و پارس جنوبی در حالی برگزار شــد که ورزشگاه 
نقش جهان شــرایط میزبانی از این دیدار را نداشت و کمبودهای 
بســیاری در داخل و خارج از ورزشگاه دیده می شــد ولی به قول 

بعضی ها، در ایران باید ابتدا مکانی را افتتاح و بعد نواقصش...

نماینده مــردم شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس شــورای 
اسالمی، از دعوت وزیر امور خارجه برای سفر به اصفهان و آشنایی 
با توانمندی های »هسا« خبر داد و گفت: منعی که رییس جمهور 

برای استفاده از هواپیمای ۱۴0 گذاشته است، باید برداشته...

اینجا، نقش جهان؛ 

کارگران هنوز مشغول کارند!

حاجی دلیگانی خبر داد:

دعوت از »ظریف«
 برای سفر به اصفهان

14

3

15

استاندار اصفهان:

سد بهشت آباد دو ماه دیگر 
اجرایی می شود

12

عاقبت خشکی آبگیرها در اصفهان؛

» گاوخونی « سرطانی می شود!

15

 40 درصد نساجی کشور
در اصفهان تولید می شود

10

زوج جوان کالهبردار اصفهانی 
دستگیر شدند

7

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 شرکت 6000 نفر در رزمایش
» الی  بیت المقدس 5«

نی
فها

ص
ر ا

ص
ه ن

طم
 فا

ز :
س ا

عک



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1999| یکشنبه 16 آبان  1395| 6 صفر  1438

پیشنهاد سردبیر:
رفتار ایران با آمریکا پس از برجام هیچ تغییری نکرده است

عکس روزیادداشت

اخبار

وزرای سابق و جدید فرهنگ و ارشاد 
در نمایشگاه مطبوعات

 همزمان با برگــزاری بیســت و دومین نمایشــگاه مطبوعات، 
 وزیر فعلی و وزیر اســبق فرهنگ و ارشــاد اســامی همراه با 

رییس جمهور از این نمایشگاه بازدید کردند. 

دیدگاهپارلماندیدگاهبرجام

رییس ســازمان انرژی اتمــی و مدیرکل پــروژه ایتر 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

علی اکبــر صالحی پــس از دیــدارش بــا مدیرکل 
ایتــر گفت: در چارچــوب برجام همــکاری در زمینه 
فن آوری های نو و همکاری در پروژه گداخت هسته ای 
)ایتر( رایزنی داشتیم و مقدمات تفاهم نامه و جزییات 
همکاری میان کارشناسان دو طرف انجام شد و اولین 
سند را امضا کردیم که متعهد شــدند اطاعات هر دو 
طرف محرمانه بماند. وی گفت:آقای بیگوت به شورای 
ایتر گــزارش می دهند و بر اســاس گزارش ایشــان 
 ایران به ایتر می پیونــدد و امیدواریم طی یکی دو ماه 
آینده به ایتــر بپیوندیــم؛ البته همکاری هــا به طور 
مشاوره ای شروع شــده اما به زودی به طور رسمی نیز 

آغاز می شود.
صالحی همــکاری ایران در ایتر را پــروژه ای محوری، 
ملی و مهم دانست و گفت: این پروژه علمی با توجه به 
حضور کارشناسان و متخصصان سازمان انرژی اتمی و 
دانشگاهیان همزمان زیر نظر سازمان و معاونت علمی 

ریاست جمهوری اداره می شود.

جبار کوچکی ن ژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس، با اشــاره به اظهارات رییس جمهور در صحن 
علنی، پیرامون ۸ هزار میلیــارد تومان بدهی صندوق 
ذخیره فرهنگیان، اظهار داشــت: بــرای آقای روحانی 
به خاطــر بیــان مطالبش دربــاره صنــدوق ذخیره 
متاســفم و مطمئنا فرهنگیــان در انتخابــات آینده 
پاســخ منفی به وی خواهنــد داد؛ چراکــه آنها انتظار 
داشــتند رییس جمهور موضع گیری قاطعانه ای برای 

شفاف سازی مسئله صندوق فرهنگیان داشته باشد.
وی با بیان اینکه چرا باید رییــس جمهور یک مملکت  
چنین حرفی بزند، مطرح کردن چنیــن گفته هایی را 
بدون پایه و اساس دانســت و افزود: چند تن از عوامل 
مربوط به صندوق فرهنگیــان در حال حاضر در زندان 
هستند اگر این افراد هیچ گونه تخلفی مرتکب نشده اند 
چرا باید در حــال حاضــر در زندان باشــند؟ رییس 
جمهور افــرادی را به صحن معرفی کــرد برخی از آنها 
به صورت مستقیم در فتنه نقش داشتند. حتی برخی از 
نمایندگان در دفاع از این افراد گفتند تا کی قرار است 

از فتنه بگویید!

علی اکبر صالحی: 

امیدواریم طی یکی دو ماه 
آینده به ایتر بپیوندیم

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات:

رأی فرهنگیان در انتخابات 
آینده، با روحانی نیست

سفیر سابق ایران در شوروی:

احمدی نژاد و روحانی 
دو روی یک سکه هستند

رحیم صفوی: 

در جنگ سوریه و عراق 
غافلگیر شدیم

ناصر نوبری ســفیر ســابق ایران در اتحــاد جماهیر 
شــوروی گفت:به نظر من آقای احمدی نژاد و روحانی 
دو روی یک سکه اند یعنی احمدی نژاد یک رادیکالیزم 
کور را در ابعاد مســائل اقتصادی و سیاســی دامن زد 
و از این رو بود که در مســائلی همچون هســته ای به 
بن بست رسید و گره ای از مسائل کشــور باز نشد؛اما 
انتخاب آقای روحانی که با شعار کلید خود پا به عرصه 
انتخابات گذاشت همان تیمی بود که ۱۲ سال پیش از 

این در زمینه هسته ای شکست خورده بود.
ولی رفتــار رادیکالیزم کور احمدی نژاد باعث شــد تا 
دوباره زمینه برای روحانی فراهم شــود،  اکنون آقای 
روحانی بــا وادادگی کور طوری عمل کــرده که برای 
مــردم تقریبا هیچ عاید شــده و لذا دوبــاره می تواند 
گرایش به احمدی نژاد را به بــار آورد. رادیکالیزم کور 
موجب وادادگی کور می شــود و وادادگی کور موجب 
رادیکالیزم کور می شود. اکنون که احمدی نژاد حذف 
شــده دیگر رقیب جدی برای مقابله بــا روحانی باقی 

نمانده است. 

سردار یحیی رحیم صفوی صبح روز شنبه طی سخنانی در 
»همایش سراسری الگوهای فرماندهی و مدیریتی سردار 
شهید حسین همدانی« با اشاره به تقسیم بندی فرماندهان 
نظامی در کشــور، اظهار کرد: ما فرماندهان را به سه دسته 
تقســیم می کنیم؛ راهبــردی، عملیاتــی و تاکتیکی که 
راهبردی ها آنهایی هســتند که ماموریت دارند جمهوری 
اسامی را در مقیاس جهانی حراســت کنند. عملیاتی ها 
کســانی هســتند که در ســطح قاره ای و منطقه ای عمل 
می کنند و در نهایت تاکتیکی ها کســانی هســتند که در 

سطح ملی و در چارچوب تیپ ها و لشکرها عمل می کنند.
وی افزود: یک فرمانده راهبردی اول باید دشمن و اهدافش 
را بشناســد، همان طور که شــهید همدانی ماهیت جنگ 
سوریه را می شــناخت و می دانســت که این جنگ، یک 
جنگ نیابتی اســت و داعش و جبهه النصره ارتش ســری 
سازمان های اطاعاتی آمریکا و اسراییل است که امروز به 
جان مسلمانان افتاده اند. وی تاکید کرد: واقعیت این است 
که ما در جنگ هشت ســاله خودمان و در جنگ سوریه و 

عراق غافلگیر شدیم.

استقرار هیئت بازرسی در دانشگاه های 
علم و صنعت و شهید رجایی

تفهیم اتهام مدیر سایت 
»انصاف نیوز«

پنجمین سالگرد شهادت سردار 
حسن طهرانی مقدم برگزار می شود

ظریف سه شنبه  به لبنان می رود

 انتخابات شورای شهر آینده
 به صورت الکترونیک برگزار می شود

هیئت بازرســی امور آموزشی و پژوهشــی از اول آبان ماه تا سوم 
آذر ماه در دانشگاه علم و صنعت مســتقر است.چنانچه کارکنان 
و شــهروندان در خصــوص عملکــرد و اقدامات این دســتگاه 
اجرایی شــکایت یا اعاماتی دارند می توانند به هیئت بازرســی 
مســتقر مراجعه و یا با شــماره تلفن گویای ۱36 و یا با شــماره 
تلفــن 77۲09066 تمــاس بگیرند.ضمنا ســامانه رســیدگی 
 به شــکایات ســازمان بازرسی کل کشــور به  نشــانی اینترنتی 
http://shekayat.bazresi.ir آمــاده دریافــت شــکایات و 
اعامات شــهروندان در این زمینه اســت.هیئت بازرســی امور 
آموزشی و پژوهشی نیز از اول آبان ماه تا سوم  آذر ماه در دانشگاه 
تربیت دبیر شــهید رجایی مســتقر شده اســت و اگر کارکنان و 
شــهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی 
شــکایت یا اعاماتی دارند می توانند به هیئت بازرســی مذکور 

مراجعه کنند.

مدیر ســایت »انصاف نیوز« با حضــور در دادســرای فرهنگ و 
رسانه در خصوص اتهام نشــر اکاذیب تفهیم اتهام شد. علی اصغر 
شفیعیان روز چهارشنبه در شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای فرهنگ 
و رسانه حضور یافت.حضور وی در دادسرا به دلیل انتشار گزارشی 
درباره نقد مدیریتی بخش پژوهش وزارت نفت بود. در این راستا 
پرونده ای با شــکایت وزارت نفت و به اتهامات نشر اکاذیب و افترا 
تشکیل شده اســت.در جلســه روز چهارشــنبه فقط اتهام نشر 
اکاذیب تفهیم شــد و قرار بر این شــد که مدیر سایت انصاف نیوز 

مستندات خبر منتشر شده را به دادیاری ارایه کند.

مراسم پنجمین ســالگرد شهادت سردار حســن طهرانی مقدم، 
 پنجشــنبه ۲0 آبان ماه از ســاعت ۸ صبح در تهران، حســینیه

 امام رضا)ع( نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقاب اسامی 
برگزار می شود.این مراسم به نشانی مترو چیتگر - خیابان کوهک 
- خیابان علوم و فنون-  حســینیه امام رضــا)ع( برگزار خواهد 

شد.گفتنی است حضور عموم مردم در این مراسم آزاد است.

»بهرام قاســمی« ســخنگوی وزارت امورخارجه با اعام ســفر 
ظریف به لبنان گفــت: با توجه به نوع روابط جمهوری اســامی 
ایران و لبنان و تاثیری که این کشور در صلح و ثبات منطقه دارد، 
رایزنی های دوره ای بین دو طرف وجود داشته و دارد و این سفر به 

زودی انجام خواهد شد. 
بهــرام قاســمی بــا بیــان اینکــه برنامه ریزی ها برای ســفر 
وزیرامورخارجه کشــورمان به بیروت در حال انجام است، گفت: 
ظریف احتمــاال در هفته آینده برای دیدار بــا مقامات عالی رتبه 
و شخصیت های برجسته لبنان و همچنین رایزنی های دو جانبه 
و چگونگی گســترش همکاری های دو کشــور در ابعاد مختلف 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی در دوران جدیــد و رایزنی درباره 
تحوالت منطقه، موضوع ســوریه و همکاری هــای بین المللی به 

بیروت سفر خواهد کرد.

محمد محمودی عضو کمیسیون شــوراها و امورداخلی مجلس 
درباره روند آمادگی دســتگاه های مرتبط با برگزاری انتخابات به 
صورت الکترونیک درکشــور اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به 
مصوبه قانونی مربوط به برگــزاری انتخابات به صورت الکترونیک 
این بستر و زمینه در کشورمان وجود دارد که انتخابات به صورت 

الکترونیک برگزار شود.
وی افزود: بدون شــک در انتخابات آینده شوراهای شهر و روستا 
روند رای گیری با توجه به اصاح قانون جدید که در کمیســیون 
شوراها و امور داخلی مصوب شده و در مجلس نیز بررسی خواهد 

شد قطعا انتخابات باید به صورت الکترونیکی برگزار شود.
محمودی خاطرنشــان کرد: اگر از نظر نرم افــزاری امکان وجود 
تخلف در روند برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک وجوددارد 
شورای نگهبان و وزارت کشور می توانند با استفاده از کارشناسان 
برجســته در این حیطه وارد عمل شــوند و در راســتای بررسی 

زمینه های وقوع عدم تخلف عمل کنند.
وی در پایان اظهار کرد: درحال حاضر هیچ مشکلی برای برگزاری 
انتخابات به صورت الکترونیک در کشورمان وجود ندارد اما بستر 
و زمینه این کار باید از سوی دستگاه های مسئول مورد تایید قرار 

گیرد تا این موضوع عملیاتی شود. 

بین الملل

به نقل از ســومریه نیوز، یک منبع امنیتی در اســتان 
انبار عراق اعام کرد: عناصر گروه تروریستی داعش به 
صورت دســته جمعی با خانواده هایشان از شهر عنه در 

غرب انبار فرار کردند.
تروریســت های داعش، که دارای تابعیت های از برخی 
کشــورهای عربی، عراقی و خارجی هســتند، پس از 
محاصره کردن اهالی این منطقه و ســپر انســانی قرار 
دادن آنها، در حال فرار از این شــهر هستند.به گزارش 
این منبع، این عناصر تروریســتی شهر عنه را به مقصد 
روســتایی در 350 کیلومتری رمادی و در مرز عراق با 
ســوریه ترک کردند.تروریســت های داعش از سال 
۲0۱4 این شهر را به اشغال خود در آورده اند و نیروهای 
عراقی با محاصره این شــهر به دنبال آزادســازی آن 
هستند.از سوی دیگر، لشکر ده ارتش عراق که در حال 
پاکســازی جزیره هیت در غرب رمادی هســتند، یک 
خانه را ، کــه در واقع درمانگاه تروریســت های داعش 
بوده است، در بازرسی های خود کشف کردند.نیروهای 
 ارتش عراق در ایــن مکان همچنین یــک گلوله توپ

 »اس.پی.پی.9« دست ساز را  کشف کردند.

به نقل از پایگاه خبری اکســپرس، کیــم جونگ اون، 
رهبر کره شــمالی با چــاپ مقاله ای در یــک روزنامه 
دولتی این کشور آنچه را که »استانداردهای دوگانه« 
و »اقدامات ناعادالنه« آمریکا خواند محکوم کرد.رهبر 
کره شمالی نوشت: هیچ بندی در منشور سازمان ملل 
و قوانیــن بین المللی تصریح نکرده کــه آزمایش های 
دفاعی تهدید علیه صلح بوده و باید محدود شــوند این 
در حقیقت روا داشتن  غیر منطقی ترین و ناعادالنه ترین 
اقدامات در قبال کره شمالی است.او در پایان این مقاله 
خود طبق روال پیشــین به اعام جنگ علیه آمریکا و 
کره جنوبی پرداخت.کیم جونگ اون گفت: اگر آمریکا 
و حکومــت پارک گئون هــای، )رییــس جمهور کره 
جنوبی( به تحریم های بدون ماحظه خود ادامه دهند، 
ایستگاه نهایی آنها جنگی خواهد بود که در آن آمریکا و 
حکومت دست نشانده اش از سطح زمین محو خواهند 
شد. اگر آنها به »تحریم های مبتنی بر خودکشی « علیه 
جمهوری دموکراتیک خلق کــره ادامه دهند و خاف 
جهت جریان زمان شنا کنند با نابودی نهایی مواجه می 

شوند و اراضی آنها تبدیل به خاکستر خواهد شد.

فرار جمعی داعشی ها به سمت 
روستایی در مرز سوریه

 آمریکا را به خاکستر
  تبدیل می کنیم

کافه سیاست

یک مســئول ســعودی عصر جمعه در گفت وگو با روزنامه »اقتصادیه 
آناین« تصریح کرد: »خبرگزاری های جهان خبــری را با این مضمون 
منتشــر کردند که عربســتان تهدید کرده که تولید نفت خود را به ۱۲ 
میلیون بشکه افزایش خواهد داد اما این خبر به هیچ وجه درست نیست.«

یک منبع وابسته له کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در سازمان اوپک 
نیز گفت: »عربســتان و تولید کنندگان نفت در کشــورهای عرب حوزه 
خلیج فارس تهدید به افزایش تولید نکرده اند و آنچه مشتریان بخواهند، 
تولید خواهند کرد.« به نقل از العالم، این تکذیبه عربستان بعد از انتشار 
خبرهایی از بروز دوباره اختاف بین عربســتان و ایران در نشست هفته 
گذشته کارشناسان اوپک مطرح شــد. در این خبرها آمده بود که ریاض 
تهدید کرده در صورت مخالفت ایــران با اعمال محدودیت بر عرضه نفت 
خودتولید نفتش را تا حد زیادی افزایش می دهــد تا برای ضربه زدن به 

ایران، قیمت ها را پایین بیاورد.

مجلــه »تایــم« آمریکا در یادداشــتی بــه قلــم »بــری روزن« یکی از 
گروگان های آمریکایی که در زمان تسخیر النه جاسوسی آمریکا در تهران 
دستگیر شده بودند، تاکید کرد: »پس از گذشــت 37 سال از قطع روابط 
میان آمریکا و ایران، رویکرد تهران در قبال واشــنگتن همچنان خصمانه 
است و مقامات ایران به آمریکا به چشم یک دشمن واقعی می نگرند«. این 
یادداشت در بخش دیگری تاکید دارد: »حتی پس از برجام نیز رفتار ایران 
در قبال آمریکا تغییری نکرده اســت و این توافق هسته ای نتوانسته تغییر 
قابل ماحظه ای در داخل ایران به وجود آورد.« روزن در پایان یادداشــت 
خود می نویسد: »رییس جمهور آینده آمریکا بدون توجه به فرد پیروز در 
انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران و با توجه به اینکه رویکرد کلی نظام 
ایران با روی کار آمدن افراد تغییری نخواهد کرد و تمایلی برای همکاری با 
غرب نخواهد داشت، باید رویکردی سرســختانه و تند در قبال ایران اتخاذ 

کند و همچنین باید به طور خاص بر ایران متمرکز شود.«

توضیح ریاض 
درباره تهدید نفتی اش 

علیه ایران

رفتار ایران با آمریکا پس 
از برجام هیچ تغییری 

نکرده است

در ادامه اهم اظهارات رییس جمهور را بخوانید؛
 شاید تعبیرات مختلفی از این شــرایط پیچیده ارائه شود، یکی 
بگوید امنیت در ســایه هنرمندی سیاســت خارجی یک کشور 
تضمین می شود، دیگری بگوید نیروهای مسلح توانمند با قدرت 

بازدارندگی امنیتی می توانند امنیت را برای جامعه تضمین کنند.
 در چنین شرایطی و در برابر چنین تهدیدی آنچه می تواند ما را 
از ناامنی ها حفظ کند و جامعه امنی برایمان به وجود آورد آن است 
که در کشور ما گوش شــنوایی برای افراط و ندای تروریسم وجود 

نداشته باشد.
 از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته است؟ نشکنیم قلم ها 
را به بهانه های واهی، نبندیم دهان ها را با بهانه های غیراساســی، 
بگذاریم در این جامعه آزادی باشــد و بگذاریم آزادی مســئوالنه 
باشــد، امنیت امروز برای ما اصل است اما فکر نکنید تنها با تفنگ 
امنیت ساخته و یا حفظ می شــود که تفنگ هم به جای خود الزم 

است. اما قلم چه؟ اما بیان؟ و اما فرهنگ؟
 رسانه باید امید آفرین باشد. آنها که جز یأس و ناامیدی پمپاژ می 

کنند، چه نتیجه ای گرفته اند؟
 نمی توانیم بگوییم فضای مجازی را نمــی خواهیم. ما چه کاره 
هستیم؟! مثل اینکه فراموش کرده اید مردم تصمیم گیر در جامعه 

هستند. 
 برای امثال من که ازنوجوانی وآغازجوانی درانقاب بوده ایم قابل 

تحمل نیست کسانی نام انقاب را بدزدند،این ناجوانمردانه است.
 هتاکی هنر نیســت،  کسی بخواهد نشــریه ای داشته باشد هر 
صبح در صفحه اول خود شروع به هتاکی کند، هتاکی هنر نیست 
 اما نقادی و انتقاد ســازنده هنر اســت. انتقاد کنیــد، اگر ما خطا

 می کنیم راه درست را به ما نشــان دهید، افتخار ما این است که 
بتوانیم به مردم، کشور و جامعه خدمت کنیم .

}با اشاره به رای اعتماد به سه وزیر در روز سه شنبه مجلس{: این 
عمل همه عاشقان این کشــور را امیدوارتر کرد و همه مردم ایران 
به خوبی قضاوت کردند که انتخابات اســفند 94 با خرداد 9۲ در 
یک مسیر بوده اســت و اتصال این دو را در روز سه شنبه مشاهده 
کردند.مهم نبود که مجلس به این سه وزیر رای بدهد یا ندهد این 
از اختیارات مجلس است که خوشبختانه رای داد اما مهم این بود 

که مجلس دهم در برابر اتهامات واهی گوشش بدهکار نیست.
 هر کس که دروغ می گوید، تهمت می زند، ســخنی بدون دقت 
و بدون تحقیق می گوید و هر کس شنیده ها را بدون بررسی نقل 
می کند انقابی نیست. هرکس که فقط داد می زند وفکر می کند 

انقاب یعنی فریاد زدن او انقابی نیست . 
 اگر تروریسم در جامعه جاذبه داشــته باشد،  اگر بخشی از مردم 
ندای تروریست ها را بپسندند، نه سیاست خارجی می تواند معضل 

امنیت را حل کند و نه قدرت نظامی،  هیچ کدام! 
 بنده به نمونه ای اشــاره می کنم؛ چرا موصل ســقوط کرد؟ یک 

شهر بزرگ ۱/5 میلیون جمعیتی با دارا بودن آن همه نیروی مسلح 
و ارتش چطور ممکن اســت از صبح تا ظهر ســقوط کند؟ سقوط 
این شــهر به خاطر این بود که تروریست ها ساح مدرن در اختیار 
داشتند. سقوط موصل به خاطر این بود که تروریست ها توانمندتر 
از ارتش مستقر در موصل بودند و یا اینکه دلبستگی مردم موصل 

به بغداد کاهش یافته بود.
 موصل ارتبــاط عاطفی و سیاســی اش با بغداد قطع شــده بود 
 نه داعش، هر گروه مســلح دیگر با یک پرچم که نه ســیاه حتی 
 ســفید می توانســت بر موصــل فائــق آید؛بنابراین سیاســت 
 خارجــی نمی توانــد موصــل را حفظ کنــد، ارتش عــراق هم

 نمی تواند، در فهم مسائل امنیتی و سیاسی امروز جهان و منطقه 
دچار اشتباه نشویم.

 البته که نیروهای مسلح کشورمان یک قدرت مهم و بازدارنده در 
برابر تجاوز احتمالی بدخواهان و دشمنان هستند و خواهند بود و 
البته سیاست خارجی و دیپلماسی عاملی مهم برای پیشگیری از 
جنگ و نزاع خواهد بود؛ اما در برابــر معضل امنیتی امروز منطقه 
آنچه کارسازتر از همه عوامل اســت انسجام، وحدت و یکپارچگی 
 جامعه و ســپردن همه گــوش جان و جســم به ندای توســعه

 ایران است.
 سی و چند سال تاش کردند ایران هراســی به وجود آوردند. با 
چند سال نمی شــود ایران هراســی را از بین برد، اما تفاوت کرده 
است ، شما می بینید دید و نظر جهان امروز نسبت به ایران متفاوت 
است. دیروز همه متفق شدند بر تحریم ما. به این نکته توجه کنید. 
چرا ما جوری رفتار کردیم که آمریکا بــه تحریم ما رای داد . جای 
تعجب نیست، آمریکا خصم ما بود. اروپا رای داد به تحریم ما ، این 
هم جای تعجب نیســت رابطه ما رابطه صمیمی نبود. چرا چین و 

روس به تحریم ما رای دادند؟
آنهایی که امــروز به جای نقادی ، هتاکی مــی کنند چرا آن روز 
صدایشان بلند نشد؟ چرا کاری کردیم، چه راهی را انتخاب کردیم 
که همه عالــم را علیه خودمان متحد کردیم؟ چطــور این فضا به 

وجود آمد؟
 صد تا تحریم برداشته شده، چند تا مانده است. آن صدتا را نگاه 
نمی کند و فقط سه تا را می بیند. من نمی دانم. چشم باز و گوش 
باز و این عمی. آدم واقعا دچار حیرت اســت. چطور می شود آدم 
حقایق را نبیند و درک نکند. فکر می کننــد اگر بگویند ما در این 
چند ســال موفق بودیم دولت نفع می برد. مگر این موفقیت مال 
دولت است که دولت نفع ببرد؟ این موفقیت متعلق به ملت و مردم 

است. 
 وقتی من نشــریه ای دارم که پولش از جایــی می آید دیگر دل 
نگرانی ندارم که این برگردد یا نه. اطاعات دسته اول هم می گیرم. 
رانت اطاعاتی بای امروز ماســت. هنوز دادســتان و قاضی خبر 
ندارند این آقا خبر دارد. دســتگاه های امنیتی ما هنوز خبر ندارند 
این کارشناس خبر دارد. معلوم نیست اجنه است یا نه و چطور اینها 
خبردار می شوند؟ رانت اطاعاتی را کنار بگذاریم. این شفافیت که 
شعار نمایشگاه است؛ خیلی خوب است چون به این معنی است که 
اطاعات در اختیار همه باشد. مردم خوب می فهمند. هر کاری این 
چند نشریه و رسانه انجام می دهند را مردم متوجه می شوند و روز 

به روز اقبال مردم از آنها کمتر می شود.

هتاکی هنر نیست،  
کسی بخواهد 

نشریه ای داشته 
باشد هر صبح در 
صفحه اول خود 
شروع به هتاکی 
کند، هتاکی هنر 

نیست اما نقادی و 
انتقاد سازنده هنر 

است

حجت االسالم و المســلمین حسن روحانی طی سخنانی در مراســم افتتاحیه بیست و دومین  زاینده رود
نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: بی تردید رســانه، مطبوعات و اصحاب آن به فرهنگ و ارتباط 
افکار مردم با حاکمیت و انتقال نظر حاکمیت و فراهم آوردن زمینه برای توسعه جامعه، کمک می کنند. رسانه یکی 

از عوامل اصلی توسعه است و توسعه هم وسیله ای برای توسعه فعالیت رسانه هاست.

رییس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات:

صدتا تحریم برداشته شده، چندتا مانده است
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عکس روزيادداشت

پیشنهاد سردبیر:
دورهمی آمريکايی ها در کیش راحمايت دولت از فروش اقساطی مسکن

نگاه کنید!

سامانه جامع آزمون تایر، ترمز و چرخ انواع هواپیماهای نظامی و غیر نظامی، 
روز پنجشنبه با حضور معاون اول رییس جمهوری در شرکت هواپیماسازی 
ایران )هســا( در اصفهان به بهره برداری رسید. اسحاق جهانگیری در سفر 
خود به اســتان اصفهان با حضور در شرکت هواپیماســازی ایران )هسا( 
وابسته به وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، از بخش های مختلف 
این شرکت بازدید و سامانه جامع آزمون تایر، ترمز و چرخ انواع هواپیماهای 
نظامی و غیر نظامی را که پیش از این طراحی و ساخت آن در انحصار چند 
کشور بود، افتتاح کرد. سامانه جامع آزمون تایر، ترمز و چرخ انواع هواپیما 
با قدرت 4/7مگاوات، توانایی انجام آزمون های استاتیکی و دینامیکی تایر، 
ترمز و چرخ انواع هواپیماهای ســنگین نظامــی و غیرنظامی تا تایرهای با 
قطر ۱۶۰سانتی متر و ســرعت ۶۵۰کیلومتر در ساعت معادل ۱۱۰۰ دور 

در دقیقه را داراست.

معاون اول رییس جمهور با حضور در کارخانه های تولیدی لوازم خانگی 
گــروه صنعتی انتخــاب، از تولیــد انبــوه جدیدتریــن یخچال فریزر 
سایدبای ســاید اســنوا به عنــوان پیشــرفته ترین دســتاورد صنعت 
لوازم خانگی ایران بهره برداری کرد. اســحاق جهانگیــری، معاون اول 
رییس جمهور، به همــراه محمدرضا نعمت زاده، وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت و اســتاندار اصفهان، از خط تولید محصــوالت برودتی گروه 
صنعتی انتخاب به عنــوان بزرگ ترین تولیدکننــده لوازم خانگی ایران 
بازدید کرد. معــاون اول رییس جمهور در جریان ایــن بازدید و در خط 
تولید محصوالت برودتــی گروه صنعتی انتخــاب، از تولید جدیدترین 
دستاورد متخصصین ایرانی واحد تحقیق و توســعه اسنوا بهره برداری 
کرد تا یخچال فریزر »گالری« با آغاز عملیات بهره برداری و تولید انبوه، 

به بازار لوازم خانگی ایران عرضه شود.

افتتاح سامانه جامع 
آزمون تاير، ترمز و چرخ 
انواع هواپیما در اصفهان

تولید انبوه جديدترين 
 سايدبای سايد اسنوا

آغاز شد

رییس کمیســیون حمایت از ســرمایه گذاری، تامین مالی و توســعه روابط 
خارجی اتاق اصفهان، با تاکید بر اینکه ما به دنبال ایجاد شهرک های اقتصادی 
در کشورهای دیگر دنیا هســتیم، گفت: اصفهان امروز مشکل تامین آب دارد و 
در این خصوص به دنبال جذب سرمایه گذار هستیم؛ همچنین به دلیل اشباع 
برخی از صنایع، نیازمند بازارهای بین المللی بــرای صادرات خدمات خود به 

مناطق مختلف دنیا هستیم.
قاسمعلی جباری در نشســت تخصصی افق فرصت های ســرمایه گذاری در 
استان اصفهان که در حاشیه نمایشــگاه اینوکس 2۰۱۶ کیش برگزار شد، این 
نمایشگاه را فرصت خوبی برای جذب سرمایه گذار و توسعه کسب و کار دانست 
و با تاکید بر اینکه امروز اصفهان مشــکل تامیــن آب دارد و در این خصوص به 
دنبال جذب سرمایه گذار هســتیم، ادامه داد: عالوه بر این در برخی از صنایع 
به اشــباع رســیده ایم و نیاز به بازارهای بین المللی داریم تا خدمات خود را به 

مناطق مختلف دنیا صادر کنیم.
جباری افــزود: عالوه بر ایــن، ما به دنبال ایجاد شــهرک هــای اقتصادی در 
کشــورهای دیگر دنیا با کمک معاونت توســعه ریاســت جمهوری هستیم و 
همچنین سازمان توسعه صادرات باید به اتاق ها کمک کند تا بتوانیم خدمات 

ارائه کنیم.

مدیرکل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه با اعالم حمایت دولت از فروش اقساطی 
مسکن، به تعامل بین سرمایه گذار و سازنده با خریدار مســکن در این طرح اشاره کرد 
و گفت: یکی از وظایف دولت ایجاد شــرایط و امکانات دسترسی به مسکن برای آحاد 
جامعه است. علی چگنی در رابطه با فروش اقساطی مسکن و همکاری بانک مسکن با 
انبوه سازان برای رونق این نوع فروش، گفت: مهیاکردن شرایط و تسهیل دسترسی به 

مسکن برای شهروندان، یکی از اقداماتی بود که در دولت یازدهم رخ داد. چگنی تصریح 
کرد: با مجموعه اقداماتی که در دولت رخ داد، نرخ سود بانکی در ساخت و خرید در بافت 
فرسوده به هشت درصد رســید که عدد قابل قبولی است و این رقم نسبت به سال های 
گذشته که نرخ تورم و نرخ ســود بانکی باال بود، در حال حاضر شرایط متعادلی را ایجاد 
کرده است. وی افزود: فروش اقســاطی که به نوعی لیزینگ مسکن است، تعاملی بین 
سازنده ها با بانک مسکن، ایجاد و شرایط را فراهم می کند تا سرمایه گذاران و سازندگان 
راحت به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. چگنی گفت: فروش اقساطی مسکن می تواند 

تا حدی شرایط بازار مسکن را بهبود بخشد و باعث ایجاد شرایط رقابت  شود.

ريیس کمیسیون حمايت از سرمايه گذاری اتاق اصفهان:

به دنبال ايجاد شهرک های صنعتی
در دنیا هستیم

مديرکل برنامه ريزی و اقتصاد مسکن وزارت راه گفت:

حمايت دولت از فروش اقساطی مسکن

مسکنخبر

اخبار

فکر می کنند وضع مردم بهبود يافته

سي و نهمین همايش شیمي نیروگاه هاي 
کشور در اصفهان برگزار می شود

فروش تلفن ثابت نقدی شد

صادرات ترکیه به ايران 2 برابر شد

کارشناس  مومنی،  فرشاد 
اقتصــادی گفــت: حتما 
روحانی و مدیران اقتصادی 
او به خاطر دارنــد که این 
افزایــش دوپینگی تقاضا، 
دوم  بســته  از  بخشــی 
شکست خورده و ارائه شده 
از این دولت بود. بنابراین از 
یک سو با یک جهت گیری 
غلط و از سویی در حالی که 
مردم در تامیــن نیازهای 
اساسی خود بحران دارند، 
بخــش مهمــی از منابع 

کشــور را صرف منافع دالل های خودرو کردنــد و از طریق تحول 
کوچکی که در این بخش رخ داده، دولت استنتاج می کند که وضع 

عمومی مردم بهبود یافته است!

تولید  مدیریت  شــرکت 
بــرق اصفهــان، ســي و 
نهمین همایش شــیمي 
نیروگاه هاي کشــور را در 
روزهاي ۱4و ۱۵ دي ماه 
ســال جاري بــا حمایت 
شــرکت مادرتخصصــي 
تولید نیروي برق حرارتي 
کشــور و انجمــن صنفي 
ایــران  نیروگاه هــاي 
برگزار می کنــد. هدف از 
برگــزاري ایــن همایش، 
تمرکــز و هم افزایــي در 

جهت حل مشکالت شــیمي نیروگاه ها، شناخت توانمندي هاي 
صنایع شــیمیایي مرتبط با نیروگاه ها، ارائــه مقاالت تخصصي و 

تجربه هاي برتر کارگاه هاي آموزشي خواهد بود. 

در حالی که طبق مصوبه 
کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات، قرار بود سقف 
هزینــه اتصــال هر خط 
تلفــن ثابــت دو میلیون 
ریال )۱۰۰ هزار تومان در 
زمان ثبت نــام و پرداخت 
مابقی در ۳۶ مــاه پس از 
راه اندازی خط( باشد اما 
فروش تلفن نقدی شــد. 
فروش تلفــن ثابت طبق 
مصوبه مذکور )۱۰۰ هزار 
تومــان هنگام ثبــت نام 

و پرداخت مابقی رقم طی ۳۶ ماه( متوقف شــده اســت. در حال 
حاضر هر متقاضی خرید تلفــن ثابت هنگام مراجعــه به مراکز 
مخابراتی، پس از استعالم امکان دایری خط، باید رقم ۱9۰ هزار 
و 9۰۰ تومان به صورت نقــدی واریز کند تــا پرونده وی جهت 

تخصیص شماره و دایری تشکیل شود.

صــادرات ترکیه بــه ایران 
در نهمیــن مــاه از ســال 
جاری میــالدی با رشــد 
بیش از 2 برابری نســبت 
به مدت مشــابه سال قبل 
به 4۵۶میلیون دالر رسید؛ 
اما واردات ترکیــه از ایران 
در ایــن مــاه ۱۸ درصــد 
کاهــش یافــت. آمارهای 
منتشر شده توســط اداره 
آمار ترکیه نشان می دهد 
مبادالت تجــاری ایران و 
ترکیــه در 9 ماه نخســت 

ســال جاری میالدی، با افت 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل مواجه شده اســت. مبادالت تجاری دو کشــور که در ماه های 
ژانویه تا ســپتامبر 2۰۱۵ بالغ بر 7/4میلیارد دالر گزارش شده بود، 

در 9 ماهه نخست امسال به 7/۱میلیارد دالر کاهش یافته است.

نماینده مردم شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس 
شورای اســالمی، از دعوت وزیر امور خارجه برای سفر 
به اصفهان و آشــنایی با توانمندی های »هســا« خبر 
داد و گفــت: منعی کــه رییس جمهور برای اســتفاده 
از هواپیمای ۱4۰ گذاشــته اســت، باید برداشته شود. 
حســینعلی حاجی دلیگانی درباره وضعیت شــرکت 
هواپیماسازی ایران )هسا( اظهار داشت: درباره وضعیت 
شرکت هســا اخطارهای الزم را به مســئوالن ذی ربط 
داده ام، از جمله هفته اخیر که طی دیداری با وزیر دفاع، 
پیرامون این موضــوع صحبت کــرده ام و در این دیدار 
عنوان شد که این شرکت سرمایه ملی است و باید حفظ 
شــود. وی افزود: در همین ارتباط صحبتی نیز با رییس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس داشتم و ایشان نیز کامال 
استقبال کرد و مقرر شــد که این موضوع را دنبال کند. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه همان طور که اطالع دارید مجلس، مصوبه 
خوبی برای ارتقای صنعت هوایی کشــور داشته است، 
تصریح کرد: یکی از برنامه های ســفر معاون اول رییس 
جمهور به اصفهان، بررســی مجموعه هســا و آشنایی 
بیشتر با ظرفیت ها و توانمندی هایی بود که این صنعت 
خوب در اســتان اصفهان دارد. وی با بیان اینکه صنعت 
هواپیماسازی یک صنعت کشوری است و می توان گفت 
در منطقه غرب آسیا نیز نمونه آن را نداریم، خاطرنشان 
کرد: بر اساس تخمین های صورت گرفته تاکنون حدود 
۱۸هزار میلیارد تومان در این شــرکت سرمایه گذاری 
شده و حیف است که این همه ســرمایه گذاری نادیده 

گرفته شود. 
حاجی دلیگانی گفت: از سوی دیگر از وزیر امور خارجه 
هم دعوت کرده ایم که برای آشــنایی با توانمندی های 
این صنعت بازدیدی از این مجموعه داشــته باشــد که 
ایشــان هم پذیرفته اند.  وی با بیان اینکه در راســتای 
تجاری ســازی بیشــتر این صنعت و صادرات قطعات 
پرنده و دیگــر تولیداتی که این صنعــت دارد اقداماتی 
انجام می شــود، افزود: اقــدام الزمی که انتظــار داریم 
از ســوی دولتمردان انجام شــود، این اســت که منع 
 رییس جمهــور بــرای اســتفاده از هواپیمــای۱4۰

برداشته شود. نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه 
در مجلس شورای اســالمی گفت: در مقابل باید قانونی 
گذاشته شود که دســتگاه های داخلی نیاز  بالگرد را از 

صنعت و تولید داخل تامین کنند. 

حاجی دلیگانی خبر داد:

دعوت از »ظريف«
 برای سفر به اصفهان

ويژه

این طــرح در ابتدا بــا مخالفت شــدید اصفهانی ها بــه ویژه 
کشاورزان شرق اصفهان همراه شد اما ســرانجام دولت وقت با 
اطمینان به کشــاورزان و جلب نظر آنها کار خود را انجام داد و 
پس از لوله گذاری، آب زاینده رود از اصفهان به یزد منتقل شد. 
هرچند قرار بود که این آب تنها برای مصرف کشــاورزی به یزد 
منتقل شود، اما رفته رفته شنیده شد که صنایع این استان هم 
از این آب بهره مند شــدند. درواقع همان زمان مسئوالن وزارت 
نیرو اعالم کردند که این آب تنها براي تامین آب شــرب مردم 
یزد استفاده مي شــود که کمبود آب شــیرین دارد؛ اما مردم 
اصفهان معتقد بوده و هستند که این آب براي مصارف صنعتي 
به یزد منتقل مي شــود. پس اعتراض ها شروع شد و کم کم کار 
باال گرفت. اسفندماه 9۱ بود که خبر رسید کشاورزان اصفهاني 
پس از چندبار تجمع اعتراضي در یک ماه گذشته، سرانجام  در 
یک صبح جمعه، با تجمع در منطقه زیار اصفهان، لوله انتقال آب 
به استان یزد را شکستند و مانع انتقال آب به این استان شدند. 
مدیرعامل شرکت آب منطقه اي یزد همان موقع با بیان اینکه 
فقط 4 درصد از آب پشت ســد زاینده رود به استان یزد منتقل 
مي شده، میزان خســارات وارده به تاسیسات و خط لوله انتقال 
آب به یزد را ۳۰ میلیــارد تومان اعالم کــرد. در واکنش به این 
اتفاقات، »محمد صالح جوکار« نماینــده وقت یزد در مجلس 
شوراي اسالمي هم طی تذکري شفاهي در صحن علني مجلس، 
با هشــدار نســبت به ادامه قطعي آب از اصفهان به استان یزد، 
گفت: »خوراک مجتمع عظیم فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان 
از معادن یزد تامین مي شــود. آیا خوب است استان یزد دست 

به اقدامی مشــابه بزند؟« جوکار مدعی شد که ضعف مدیریت 
در اصفهان این فاجعه را رقم زده اســت و گفــت که » در پس 
این حرکت هماهنگ، جریانی به عنوان عامل محرک ایستاده 
است«؛ نمی شود که در دو نقطه با فاصله 4۰ کیلومتر و در یک 
زمان، با تجاوز به تاسیســات انتقال آب، این سرمایه های ملی 

تخریب شود و کسی متوجه این حرکت نباشد.

کشــاورزان در شــرق شهرســتان اصفهــان، وقتــی دیدند 
اعتراضاتشان نتیجه ندارد و کسی به حرفشان گوش نمی دهد، 
شــیوه جدیدی از اعتراض را آغاز کرده و با تجمع تراکتورهای 
خود در کنار جاده شــرق، به نوعی اعتراض خــود را به موضوع 
خشکسالی نشان دادند. کشــاورزان شــرق اصفهان، 4۰ روز 
در آرامش اقدام به تجمع در نقاطی از شــرق اصفهان کردند اما 
در نهایت دســت به تخریب لوله های انتقال آب به یزد زدند که 
در نتیجه آن، خبر رسید که آب در یزد جیره بندی شده است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان یزد گفت: »پیش بینی 
ما این بود که بتوانیم تا چند روز آب شرب استان را تامین کنیم؛ 
اما کمبود آب جدی است، چرا که استان یزد از نظر مخازن آب 
شیرین بسیار فقیر است.« پای نمایندگان استان هم به میان آمد 
و »محمدرضا تابش« نماینده اردکان، درباره اعتراض کشاورزان 
اصفهانی گفــت: »قطعی آب انتقالی به اســتان یــزد، اقدامی 
ساختارشکنانه و غیرقانونی اســت.« تابش هشدار داد که ادامه 

این روند، مشکالت جدی امنیتی را به دنبال خواهد داشت. 
 

از دولت اصالحات و رییس جمهور یــزدی آن گذر کردیم و به 
دولت احمدی نژاد رســیدیم که همراه با مدیریت وقت استان 
اصفهان، به اولویت شــرب، صنعت و کشاورزی برای تخصیص 
آب زاینده رود اعتقاد داشت و بر اساس همین اعتقاد نیز کشت 
پاییزه به کشاورزان اصفهانی به ویژه در شرق اختصاص نیافت. 
کشاورزان اصفهانی  هم که از وضعیت معیشتی خود به واسطه 
عدم کشت، ناراضی بودند) و هســتند( و در این شرایط متزلزل 
اقتصادی کشور، روزهای خوبی را سپری نمی کنند، در اعتراض 
به انتقال آب زاینده رود به اســتان یزد، در شــرق اصفهان لوله 
انتقال آب را شکستند تا شــاید از این رهگذر، توجه مسئوالن 
استان را به وضعیت نامطلوب اقتصادی و معیشتی که اکنون در 
آن به ســر می برند، جلب کنند. نامه ای هم به استاندار اصفهان 
نوشتند اما هیچ نتیجه ای نداشت. »اسماعیلی «معاون سیاسی 
امنیتی اســتاندار اصفهان، در واکنش به تمام حوادث رخ داده، 
فقط گفت: »دغدغه خاصی در این مورد وجــود ندارد!« با این 
اظهارنظر ما را به یاد ماجرای برف ســال ۸۳ گیالن انداخت که 
باعث مدفون و ناپدیدشــدن عده ای ازمردم و به ویژه رشتوندان 
در این استان شــد و همان زمان اســتاندار وقت که »مسعود 
سلطانی فر« وزیر جدید ورزش کشــورمان بود، به رادیو استانی 
رفت و گفت: » همه چیز تحت کنترل ماســت و هیچ مشکلی 

وجود ندارد!«
 

امسال در حالی روزهای نیمه آبان را می گذرانیم که زاینده رود نه 
تنها خیال جاری شدن ندارد بلکه طبق خبرها، ذخیره آب در سد 
به حدی رسیده است که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا 
کند، اصفهان صد روز دیگر آبی هم برای خوردن نخواهد داشت 
و به نوشــته »رویش نیوز«: این به معنای بحران آب آشامیدنی 
اصفهان اســت که از بحران و معضل، گذشــته و به وضعیتی 
هشدار آمیز و خطرناک تبدیل شده است.  به یاد وعده »روحانی« 
می افتیم که گفته بود» زاینده رود به هرنحوی که شود، جاری 
خواهد شد.« هفت ماه تا پایان کار دولت تدبیر و امید باقی مانده 
و زاینده رود خشک تر از هر زمان دیگری است. مردم استان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، بر سر آب با یکدیگر نزاع 
می کنند و حتی اگر مسئوالن تالش کنند تا با سرپوش گذاشتن 
روی معضل بزرگی که تبدیل به یک »بحران« و »خاکستر زیر 
آتش« شــده، اوضاع را آرام نشــان دهند، باز هم در اصل ماجرا 
تفاوتی حاصل نمی شــود. این آتش زیر خاکستر، اگر خاموش 
نشود، باالخره فوران می کند. »کشاورزان شرق استان بر اساس 
طومار شــیخ بهایی و طومارهای قبل از آن، خــود را حقابه دار 
زاینده رود می دانند. مــردم چهارمحال و بختیاری هم به نوعی 
دیگر مدعی هستند و یزدی ها هم از کمبود آب شرب می نالند. 
جمعه شب باز هم خبر رسید که کشاورزان شرق استان پس از 
چندین روز تجمع و اعتراض بی ثمر، لوله های انتقال آب به یزد 
را تخریب کرده اند. جدا از صحت و ســقم این خبر، باید نوشت 
که لطفا این ماجرا را جدی بگیرید. لطفا مسئوالن فکری به حال 
کشاورزان شرق استان بکنند؛ باور کنید مشکالت این کشاورزان 
هم مانند افتتاح ورزشگاه نقش جهان اهمیت دارد؛ فقط اینجا 

در ورزنه و اژیه و...خبری از دوربین و مسئول و خبرنگار نیست!

اصفهان، يزد و چهارمحال وبختیاری، حق خود را از زاينده رود می خواهند؛

چه کسی بود صدا زد »آب«؟

 لطفا مسئوالن فکری 
به حال کشاورزان 

شرق استان بکنند؛ 
باور کنید مشکالت 
اين کشاورزان هم 

مانند افتتاح ورزشگاه 
نقش جهان اهمیت دارد

استارت ماجرا در دوران رياست جمهوری خاتمی زده شد که بحث انتقال آب زاينده رود به يزد 
و استفاده کشاورزان يزدی از اين آب به گوش رسید.

سمیه 
پارسادوست

آگهی مناقصه 95/39 

مخابرات استان اصفهان

شــرکت مخابرات ایران )مدیریت منطقه اصفهان( در نظر دارد نگهداری ســالن توزیع شبکه )MDF( مراکز تلفن شهرســتان خمینی شهر با برآورد 
2/247/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیارد و دویست و چهل و هفت میلیون ریال( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را از طریق مناقصه 

یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای گواهی صالحیت ایمنی کار و تاییدیه صالحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی دو کد 

فعالیت مربوطه می باشند دعوت به عمل می آید.
از تاریخ 9۵/۸/۱۶ لغایت 9۵/۸/2۵ جهت دریافت استعالم ارزیابی و اســناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به حساب 
جاری ۱۶4۰74۰7۶2 بانک ملت )شناسه واریزی ۱۳۰۰۰۸۰۱۱27۱92( به این شــرکت واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان شماره 2 اطاق 2۱۶ 
مدیریت تدارکات و جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس سایت اینترنتی شرکت WWW.TCE.ir و WWW.TCI.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 

۳۶۶۶۰۱4۱ تماس حاصل نمایند.
متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فرصت دارند پاکتهای تکمیل شده را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان 

شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند. 
توضیح اینکه:

۱- آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه می باشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه می تواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد.

۳- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشائی می شود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب نمایند.
4- ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکتهای ایرانی- خارجی صرفا به شرط داشتن حداقل ۵۱% سهم ارزشی کار برای طرف ایرانی میسر 

خواهد بود.

نوبت اول
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

اولین عالئم سرطان در دست ها نمايان می شود

 به گفته محققان، خوردن روزی یک عدد تخم مرغ، با کاهش ۱۲درصدی 
ریسک ســکته مرتبط اســت. در مطالعات قبلی، تخم مرغ به عنوان عامل 
اصلی کلســترول باال و بیماری قلبی عروقی معرفی می شــد؛ اما اســناد 
علمی کمــی در مورد این ادعا وجود دارد. در بررســی هــای جدید عنوان 
می شــود که مصرف تخم مــرغ حتی مــی تواند به کاهش ریســک بروز 
سکته هم کمک کند. محققان، ۷ مطالعه مشــابه در مورد تاثیرات مصرف 
تخم مرغ را بر ســامت قلب-عروق بررســی کردند؛ اما طی آن، به رابطه 
مشــخصی بین بیماری قلبی عروقی کرونر یا بیماری قلبی عروقی ناشــی 
از خوردن منظم تخم مرغ دســت نیافتند. ولی به این نتیجه رســیدند که 
خوردن روزی یــک تخم مــرغ، با کاهش ۱۲ درصدی ریســک ســکته 
 مرتبط است. دکتر دومینیک الکســاندر، سرپرست تیم تحقیق از موسسه

 EpidStat میشیگان، درباره این فایده تخم مرغ این گونه توضیح می دهد: 
»تخم مرغ دارای خواص تغذیه ای مثبت بســیاری از جمله آنتی اکسیدان  
است که در کاهش فشار اکسایشی و التهاب نقش دارد. همچنین این ماده 

خوراکی یک منبع غنی پروتئین بوده و با کاهش فشارخون مرتبط است.«

رییس جامعه متخصصان داخلی ایران بیان کرد: افراد مبتا به بیماری های 
خاص، از رفتن با پای پیاده به کربــا و اماکن پر ازدحام اجتناب کنند. ایرج 
خســرونیا، رییس جامعه متخصصــان داخلی ایــران و متخصص داخلی 
گوارش گفت: توصیه می شود بیماران مبتا به مشکات مزمن ریوی، آسم، 
برونشیت و مجروحین تنفسی جنگ، از رفتن به کربا و ازدحام پیاده روی 
اربعین خودداری کنند. وی در ادامه بیماران با فشار خون باال، سرطان های 
پیشرفته و بیماران دچار مشکات انعقادی خون را از پیاده روی اربعین منع 
کرد و افزود: عاوه بر موارد ذکر شده، بهتر است بیماران قلبی، ریوی، مغزی 
و همچنین مبتایان به مشکات مزمن از جمله دیابت هم از این پیاده روی 
صرف نظر کنند. رییس جامعــه متخصصان داخلی ایران اظهار داشــت: 
بیماران گفته شــده در صورت اصرار به رفتن زیــارت اربعین، حتما با یک 
همراه بوده و توصیه می شود با وسایل نقلیه و با آرامش سفر کنند. همچنین 
با تهیه گردنبندی، بیماری های مزمن خود را روی آن بنویسند تا در صورت 
بروز مشکل، همراهان با آگاهی کامل بتوانند اقدامات الزم را جهت بهبودی 
وی انجام دهند. وی، با تاکید بر رعایت اصول بهداشــتی و استفاده از منابع 
غذایی مطمئن برای مسافران، تصریح کرد: عاوه بر بیماران، برای افراد سالم 
هم رعایت نکات بهداشتی ضروری است؛ چرا که در جمعیت های پرازدحام، 

امکان انتقال بیماری های ویروسی و واگیر بسیار شدت می یابد.
خسرونیا یادآور شد: مسافران از آب و غذاهای مطمئن استفاده کنند چراکه 
بســیاری از آنان در صورت رعایت نکردن اصول بهداشتی، پس از بازگشت 
دچار مشکات تنفسی یا گوارشی می شوند که گاهی تا سال ها با آن دست 

به گریبان هستند.

رییس انجمن صنایع غذایی گفــت: برای افرادی کــه تمام روز را 
می نشینند، عاوه بر فعالیت های بدنی مناســب، تغذیه صحیح و 
موارد زیر نیز توصیه می شود. محمد حسین عزیزی رییس انجمن 
صنایع غذایی  گفت: افــرادی که در محل کار مجبور به نشســتن 
طوالنی مدت هســتند عاوه بر انجام فعالیت های بدنی مناســب، 
می توانند با مصرف برخی از مواد غذایی، اختاالت ناشی از این روند 
را کاهش دهند. وی ادامه داد: خوردن توت سبب کاهش فرایندهای 
التهابی در بدن می شود و هنگامی که ماده ای مضر بدن را تحریک 
می کند تاشی از جانب بدن شروع می شــود تا آن را  ازمیان ببرد و 
این تاش باعث بروز التهاب می شود. عزیزی با بیان اینکه این میوه 
حاوی فاونوئیدهای قدرتمندی به نام آنتوسیانین هستند که منجر 
به خاموش کردن ژن های التهابی می شــوند، تصریح کرد: عاوه بر 
این، توت ها حاوی ویتامین C هستند که نشــان داده شده هر دو 
منجر به کاهش تاثیرات رادیکال هــای آزاد )ترکیباتی که در بدن 
منجر به سرطان شده و از طریق حشــره کش ها می توانند انتقال 
یابند( در بدن می شــوند. وی اظهار داشــت: انواع آجیل سرشار از 
اســیدهای چرب امگا 3 گیاهی منجر به کاهش فرآیند التهاب در 
بدن می شــوند. بادام در میان آجیل ها، غنی از ویتامین E اســت؛ 
آنتی اکسیدانی که منجر به حفاظت از ســلول ها در برابر استرس 
اکســیداتیو )محصول جانبی التهــاب( می شــود. رییس انجمن 
صنایع غذایی تاکید کرد: آناناس مــاده ای قدرتمند و التهابی به نام 
بروملین دارد. بهترین مزیت آناناس این اســت که عوارض جانبی 
داروهای ضدالتهاب را نداشــته و در روند بهبود شــرایط، بســیار 
خوب  عمل  می کنــد. وی افزود: روغن زیتون به مبــارزه با التهاب 
می رود که مصرف آن می تواند خطر ابتا بــه بیماری های قلبی را 
با کاهش وزن موثر کم کند و یکــی از بهترین چربی ها برای کنترل 
وزن اســت.عزیزی محتوای پلی فنل موجود در چای ســبز را یک 
اکسیر ضدالتهابی قوی نسبت به انواع دیگر چای دانست و بیان کرد: 
چای ســبز با خاصیت کاهش دهندگی وزن، می تواند برای افرادی 
که بیشتر روز بی تحرک هستند مفید و موثر باشد. وی یاد آور شد: 
مصرف این ماده منجر به کاهش التهاب در ســلول های عضانی، 
سرکوب مقاومت به انســولین و حتی کمک به کاهش چربی شکم 
می شــود. یک رژیم غذایی غنی از چربی های اشباع نشده خاصیت 
دیگری هم دارد و آن هم اینکه منجر بــه جلوگیری از توزیع چربی 

بدن در اطراف شکم می شود.

در این مطالعه آمده اســت در افراد مســن ســالمی که سطح قابل 
توجهی از آمیلوئید وجود دارد، احســاس تنهایی بیشتر از افرادی 
اســت که میزان این پروتئین در آنان پایین اســت. آمیلوئید نوعی 
پروتئین است که با بیماری آلزایمر ارتباط دارد. پزشکان انگلیسی 
معتقدند احساس تنهایی می تواند نشــانه هشدار دهنده ای نسبت 
به احتمال بروز این بیماری باشد. در این بررسی پزشکان انگلیسی 
دریافتند در افرادی که ســطح باالیی از این پروتئیــن وجود دارد، 
۷/5برابر بیشــتر احتمال می رود که دچار احســاس تنهایی شوند.

محققان در این مطالعه به بررســی ۴3 زن و 3۶ مرد حدودا ۷۶ساله 
پرداختند که هیچ نشانه ای از بیماری آلزایمر در آنان وجود نداشت. 
با استفاده از تســت های روان شــناختی، محققان سطح احساس 
تنهایی در هر یک از این افراد را ارزیابی کردند؛ عاوه بر این با کمک  

اسکن های مغزی، مقدار پروتئین آمیلوئید مغز آنها بررسی شد.
به گزارش ســاینس ورلد ریپرت، این تیم تحقیقاتی دریافتند افراد 
مسنی که با وجود حضور در کنار دوستان و اعضای خانواده، احساس 

تنهایی دارند، بیشتر در معرض ابتا به بیماری آلزایمر هستند.

بررسی های جديد نشان می دهد؛

 مصرف روزانه يک تخم مرغ
از بروز سکته پیشگیری می کند

اين افراد نبايد
 به پیاده روی اربعین بروند!

 اگر زياد می نشینید
اين خوراکی ها را بخوريد

احساس تنهايی می تواند نشانه اولیه 
بیماری آلزايمر باشد

معلوالنی که در اثر تصادف یا سانحه عضوی از بدن خود را از 
دست داده اند، دیگر محکوم به نشستن روی صندلی تا پایان 
عمر خود نیستند؛ بلکه فناوری و علم پزشکی به کمک آنها 

شتافته تا بتوانند قدرت راه رفتن خود را دوباره بازیابند.
محققان انگلیسی در مطالعه جدیدی به سرپرستی محقق 
ایرانی »ســعید زاهد« موفق به  ســاخت پــای مصنوعی 
هوشمندی شــده اند که با تلفیق روباتیک و الکترونیک، به 
زانو و مچ پا اجازه می دهد با یکدیگــر ارتباط برقرار کرده و 
فرد قادر به حرکت و راه رفتن باشــد. معلوالن با استفاده از 
این پای هوشمند می توانند همانند یک انسان عادی و بدون 
عائم نقص عضو راه بروند. پای هوشمند منعطف بوده و این 
بدان معناست که از قابلیت هایی مانند شناسایی شیب بدن 
فرد نسبت به زمین، زاویه قرارگیری فرد در حین راه رفتن و 

نشستن و... برخوردار است.

کرا بردیت، استادیار موسسه تحقیق دانشگاه میشیگان، در 
این باره می گوید: »ما در مطالعات خود دریافتیم اســترس 
یکی از زوجین و نه خود فرد، بــه مرور زمان موجب افزایش 

اندازه دور کمر زوج دیگر می شود.«
تیم تحقیق این دانشــگاه دریافته اند کــه کیفیت زندگی 
زناشویی، نقش مهمی در میزان چاقی زن و شوهر در طول 
مدت ۴ سال مطالعه داشته است. به گفته بردیت، اندازه دور 
کمر نشانه چربی اضافی دور شکم و فاکتور پرخطر چندین 

بیماری متفاوت ازجمله دیابت و بیماری قلبی است.
در مردان، اندازه دورکمر بیش از ۹۰ ســانتی متر و در زنان 
بیش از ۴۰ سانتی متر نشــانه خطر برای سامت است. به 
گفته محققــان، تحقیقات نشــان می دهد افــرادی که از 
ازدواج خود ناراضی هستند، بیشتر غذا می خورند تا میزان 

استرس شان کمتر شود.

استرس يکی از زوجین، موجب 
افزايش وزن زوج ديگر می شود

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

اولین عالئم 
 سرطان در 

 دست ها 
نمايان می شود

عائمی وجود دارند که اگــر به آنها دقت کنیــم قطعا می توانیم 
ســرطان را تشــخیص داده و هر چــه زودتر برای پیشــگیری 

اقدام کنیم. 
ســرطان بدترین و خطرناک ترین نوع بیماری اســت که تاکنون 
گریبان گیر افراد زیادی شده و درمانی برای آن کشف نشده است. 
اگر آن را زودتر شناســایی کنیم قطعا در برخی موارد می توان از 

آن جلوگیری کرد. 
تحقیقات نشان داده است که اولین نشــانه ها و عائم سرطان در 

ابتدا خود را در دستان فرد نمایان می کند. همان طور که سرطان 
انواع متفاوتی دارد، روش های درمانی متفاوتی نیز برای آن وجود 
دارد و بــه همین ترتیب با عائم و نشــانه هــای متفاوتی خود را 

بروز می دهد.
یکی از اولین نشــانه های سرطان روی دســتان ظاهر می شود؛ 
به همین علت افراد با آگاهــی از این موضوع، نباید نشــانه های 

ظاهرشده بر روی دستان شان را نادیده بگیرند. 
برخی از دانشمندان بریتانیایی بر این باورند که اولین نشانه های 

سرطان می تواند به صورت سفت شــدن یا پینه بستن دست ها و 
در قالب تورم یا ترک روی دست به وجود آید. متاسفانه این عائم 
و نشانه ها در بیشتر موارد نادیده گرفته می شود و افراد با مشاهده 
آنها به پزشــک مراجعه نمی کنند؛ در صورتی که اگر این نشانه ها 
سریعا به پزشک نشان داده شود، می توان در اولین مراحل شیوع 
بیماری سرطان، از افزایش و گســترش آن جلوگیری یا دست کم 
آن را مهار کرد. بی توجهی به این عائم می تواند افراد را بیشتر در 

خطر ابتا به سرطان قرار دهد.

پروتز هوشمند پا، به سرپرستی 
محقق ايرانی ساخته شد

زيبايی

دراین مطلب ما به شما کمک می کنیم تا از پوست برنزه 
خود خاص شوید اما باید بدانید برای این کار باید صبر 
و حوصله داشته باشــید تا رنگدانه های جدیدی درون 

پوست تان ایجاد شود.
با مالنین ها مبارزه کنید  

اگر می خواهید بی دردســر و با کمترین هزینه به رنگ 
پوســت طبیعی خود بازگردید، ما به شــما صابون های 
ســفیدکننده را پیشــنهاد می کنیــم؛ صابون هایی که 
به کمک شــیرین بیان که ماده اصلی آنهاست، با تولید 
رنگدانه مانین، مبــارزه و رنگدانه های جدیدی را تولید 
می کنند که منجر به سفید شــدن پوست می شود. این 
صابون ها، یــک صابون معمولی نیســتند و صرفا جهت 
سفید کردن پوســت مصرف می شــوند. بعد از مصرف 
این صابون اگر احساس خشــکی در پوست تان کردید، 

می توانید از کرم های مرطوب کننده استفاده کنید.
يک اسکراب خوشبو

اگر بخواهیم جزء جزء این اسکراب را برای شما توضیح 
دهیم، بایــد بگوییم نعنــا، آب و آب لیموترش هر کدام 
به نوعی به ما کمک می کنند تا بتوانیم پوســتی با رنگ 
طبیعی همراه با لطافت و نرمی داشته باشیم. برای تهیه 
این معجون مفید، نعنــای تازه و آب را بــا هم مخلوط 
می کنیم تا خمیری غلیظ به دســت آید، ســپس چند 

قطره آب لیموترش را به آن اضافه می کنیم.
آبلیمو؛ شوينده همه فن حريف

از زمان های قدیم که دارو و مواد شــیمیایی زیاد نبود، 
افراد بــرای درمان مشکات شــان از راه هــای طبیعی 
اســتفاده می کردند. یکی از نســخه هایی که قدیمی ها 
برای خودشــان می پیچیدند این بود که برای روشــن 
شدن پوست از آبلیمو استفاده کنند. شاید باورتان نشود 
اما آبلیمو یکی از ترکیباتی اســت که برای از بین بردن 
رنگ برنزه پوست بسیار اســتفاده و امتحان شده است. 
آبلیمو با اسیدســیتریک موجود در خود، ســلول های 
مرده را از بین می برد و در نتیجه پوست به رنگ طبیعی 
خود باز می گردد. اگر حین استفاده، پوست تان شروع به 
خارش کرد، یعنی پوســت تان حساس شده و نمی تواند 

این اسید را تحمل کند و باید آن را سریع بشویید.
معجزه سیب زمینی

یکی دیگر از راه هــای کمرنگ کردن برنزگی پوســت، 
ســیب زمینی خام اســت که می تواند روی پوست شما 
معجزه کند. دلیل این معجزه وجود ویتامین C اســت 
که در ســیب زمینی خــام وجــود دارد و دارای خواص 

سفیدکنندگی مایمی است.

از پوست برنزه 
خود خالص شويد )1(

وقتی برای یک مدت طوالنــی روی مبل یا پشــت میز کارتان 
می نشینید، احساس می کنید پاهایتان سنگین شده و ورم کرده 
است. در وهله اول ممکن است آن را چندان جدی نگیرید؛ اما در 

نهایت این مشکل شما را مجبور می کند با پزشک مشورت کنید.
ورم ناراحتی خیلی حادی نیســت اما می تواند هراز چندگاهی 
مشکل ساز شود. دلیل آن هر چه باشد، در نهایت درمان مشخص 
اســت: یا باید از جوراب های مخصوص کمک گرفت یا به کمک 
درمان های دارویی یا کینزیتراپی آب را خشــکاند. در این میان 

نوع تغذیه و فعالیت بدنی هم اهمیت ویژه ای دارد.
5 ورزش مناسب برای ورم پا:

1- روی یــک صندلی بنشــینید و یــک توپ تنیــس را کف 
پا گذاشــته و بدون آنکه به آن فشــار بیاورید، حرکــت داده و 
بچرخانید. این حرکت را برای هر پا به مــدت یک دقیقه در روز 

انجام دهید.
2- سرپا جلوی یک پنجره یا در هوای آزاد بایستید و در حالی که 
به دوردست نگاه می کنید، دست ها را به عقب برده تا قفسه سینه 

باز شود و برای یک دقیقه نفس عمیق بکشید.
3- سرپا بایستید، یک پا را لبه پله قرار دهید؛ به طوری که فقط 
پنجه روی پله باشد و پاشــنه باالتر قرار گیرد. پای دیگر را پشت 
پایی که روی پله اســت قفل کنید و خود را تــا جای ممکن باال 
بکشید. بعد به حالت طبیعی اول برگشته و این بار پاشنه را که زیر 
آن چیزی نیســت، پایین تر از بلندی پله بیاورید. این کار را روی 

هر پا ۲۰ مرتبه تکرار کنید.
4- سرپا بایستید و دست ها را از هم باز کنید. یکی از زانوها را تا 
جایی که می توانید باال آورده و به سینه نزدیک کنید و یک دقیقه 

در این حالت بمانید. برای پای دیگر هم همین کار را تکرار کنید.
5- روی زمین بنشینید و پاها را بکشــید. دست ها را دو طرف 
خود روی زمین گذاشــته و به مدت یک دقیقه سرپنجه ها را تا 
حد امکان به سمت خود بکشــید. این تمرین را برای یک دقیقه 

در روز انجام دهید.

لوزه ها دو بافت بیضی شکل هستند که در پشت گلو قرار دارند. 
در اکثر موارد التهاب لوزه به علــت عفونت در اثر ویروس ایجاد 
می شــود، اما عفونت های باکتریایی نیز می توانند ســبب بروز 

التهاب لوزه شوند.
)CBC( شمارش کامل سلول های خون

پزشک ممکن است با اســتفاده از نمونه کوچکی از خون فرزند 
شــما درخواســت انجام آزمایش CBC دهد کــه نتیجه این 
آزمایش تعداد انواع مختلف سلول های خونی را نشان می دهد. 
افزایش، کاهش یا طبیعی بودن تعداد سلول ها مشخص می کند 
که علت عفونت باکتری اســت یا ویروس. این آزمایش معموال 
زمانی در تعیین علت التهاب گلو مفید اســت که نتیجه تست 

حاصل از بررسی نمونه گرفته شده از گلو منفی است.
مراقبت در خانه

اگر علت بروز التهاب لوزه، ویروس باشــد، پزشک آنتی بیوتیک 
تجویز نمی کند؛ چرا که کودک شــما احتمــاال طی ۱۰-۷ روز 
بهبود خواهد یافــت. راهکارهایی که شــما می توانید در منزل 

انجامدهید، عبارتند از:
- کودک را به داشتن خواب و استراحت کافی تشویق کنید.

-  به منظور حفظ رطوبت گلو و جلوگیــری از کم آبی بدن به او 
آب کافی بدهید.

-  گلوی کــودک را با آب نمــک غرغره کنیــد. در صورتی که 
 قادر به غرغره کردن اســت، غرغره گلو با یک قاشق چایخوری

)5 میلی لیتر( نمــک و 8 اونــس )۲3۷ میلی لیتــر( آب گرم 
می تواند به تسکین گلودرد کمک کند.

-  استفاده از دستگاه بخور ســرد به منظور از بین بردن خشکی 
هوا یا نشســتن کودک برای چند دقیقه در حمام حاوی بخار، 

می تواند به تسکین عائم کمک کند.
-  به منظور تسکین گلودرد، از سن ۴ سالگی به کودکان قرص 

بدهید.
- از مواد محرک و استعمال سیگار اجتناب کنید.

التهاب لوزه کودک و درمان های رايج آن )2( ورزش های مناسب برای درمان ورم پا

برخی از مکمل ها هســتند که چه در حالت های عادی و 
چه در حالت های خاص مانند بارداری، شــیردهی و پس 
از یاسئگی، خانم ها باید بیشــتر استفاده کنند و همچنین 
برای داشتن پوســت، مو و ناخن باید یکســری از مولتی 

ویتامین ها را مصرف کنند. 
نکته ای که وجود دارد این است که امروزه به دلیل مشغله 
زیاد، کمتر بــرای غذا خوردن وقت مــی گذاریم؛ بنابراین 
برای تامین ویتامین های الزم باید به سراغ مکمل ها برویم. 
برای دانستن مهم ترین و اساسی ترین ویتامین های مورد 

نیاز بدن با یک داروساز گفت و گویی انجام شده است.
دکتر کاوه ســاالرمند داروســاز بیان کرد: مهــم ترین و 
اساســی ترین ماده حیاتی بدن »آهن« است؛ بخصوص در 
خانم ها که به دلیل خونریزی های قاعدگی، آهن بدنشان 

از آقایان کمتر است.
بهترین زمان برای مصرف آهن زمانی است که معده خالی 
باشــد تا جذب آن به صورت کامل صــورت گیرد و توصیه 
می شــود زمانی که لبنیات مصرف می کنید بافاصله بعد 
از آن قرص آهن استفاده نکنید چرا که تداخل ایجاد کرده 
و باعث کاهش جذب آن می شود؛ بنابراین بهتر است آخر 
شب میل شود. مصرف روزانه ۲۰میلی گرم آهن برای بدن 

کافی است.

وی در ادامه بیان کرد: مصرف »اســید فولیــک« به زنان 
باردار و زنانی که قصد بارداری دارند بسیار توصیه می شود. 
اسید فولیک جزو ویتامین گروه B است که خطر نقص های 
مادرزادی مغز و ستون فقرات کودک را کاهش می دهد؛ به 
این سبب پزشکان پیشنهاد می کنند که هر زنی در سنین 
بارداری اسید فولیک یا مولتی ویتامین مصرف کند. اسید 
فولیک ممکن است بتواند از نقص های مادرزادی که قبل 
از اطاع زن از بارداری اش رخ می دهد، پیشــگیری کند؛ 
همچنین خانم های بارداری که اســید فولیک بدنشــان 
کم باشــد، به عارضه »اســپاینا بیفیدا« مبتا می شوند؛ 
به عبارتــی در لوله عصبــی جنین )جایی کــه نخاع عبور 

می کند( اختال ایجاد می شود.
در مادرانــی که یک ماه پیــش از باردار شــدن مقدار دوز 
پیشنهاد شــده )۴۰۰ میکروگرم روزانه( اســید فولیک را 
مصرف کرده و آن را تا پایان ســه ماهه اول ادامه داده اند، 

وقوع این بیماری ها در جنین بسیار کاهش می یابد.
این داروســاز متذکر شــد: »زینک« )روی( ماده معدنی 
دیگری است که برای بدن بانوان نیاز است، سیستم ایمنی 
بدن را تقویت کرده، مناسب برای پوست، مو و ناخن بوده و 
همچنین مصرف آن برای زنان باردار بسیار مهم است. بدن 
روزانه بین ۱۰ تا ۱5 میلی گرم بــه زینک نیاز دارد. مصرف 

این مکمل با ســایر مواد معدنی ازجمله آهن، مس، منگنز 
و کلســیم تداخل دارد، بنابراین بهتر است آن را به صورت 

جداگانه و با معده خالی میل کنید.
افرادی که روی ناخن هایشــان لکه های ســفید مشاهده 
می کنند، باید بدانند این اتفــاق در اثر کمبود روی در بدن 
اســت که به آنها توصیه می شــود زینک بیشتری به بدن 

خود برسانند.
ســاالرمند اظهار کرد: بــه خانم هایی کــه قاعدگی های 
دردناکی را پشــت ســر می گذارند، توصیه می شود حتما 
»امگا3« مصرف کنند کــه برای بهبود کارکرد سیســتم 
گردش خــون و تقویت سیســتم قلب و عروق نیز بســیار 
مناسب اســت؛ همچنین از لخته شــدن خون جلوگیری 

کرده و کلسترول خون را کاهش می دهد. 
البته الزم به ذکر اســت که امگا3 یکی از بهترین مکمل ها 
برای داشتن پوست، مو و ناخن های سالم است که معموال 
مصرف روزانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی گرم آن برای بدن 
کافی اســت و برای جذب بهتر آن در بدن، توصیه می شود 

بعد از غذا میل شود.
ویتامین D، ویتامینی اســت که کمبود آن باعث از دست 
دادن کلســیم موجود در بدن می شــود که در خانم های 
ایرانی بسیار شایع است و درنهایت به پوکی استخوان منجر 

می شود؛ ویتامینی که منبع غنی آن نور خورشید است.
به بانوان توصیه می شود برای جلوگیری از پوکی استخوان 
در ســنین باال، روزانه 3۰۰۰واحد ویتامین D به بدن خود 

برسانند.
کمتر خانمی پیدا می شــود که به ســامت پوست، مو و 
ناخن خود اهمیت ندهــد. توصیه ما به ایــن افراد مصرف 
ویتامین E حدود ۱۰۰واحد اســت. همچنین این ویتامین 
عملکرد سیســتم ایمنی بدن را بهبود بخشــیده و از لخته 
شدن خون پیشگیری می کند؛ در نتیجه خطر حمله قلبی 
را کاهش می دهد. این ویتامین را بهتر اســت همراه با غذا 

مصرف کنید.
وی افزود: ویتامین C به عنوان یک آنتی اکســیدان قوی 
شناخته شــده و از رادیکال های آزاد جلوگیری می کند؛ 
چــون در ســاخت کاژن کاربرد دارد و از شــل شــدن و 
افتادگی پوست و پیری زودرس جلوگیری می کند. مصرف 
روزانه ۷5 تا ۱۰۰میلی گــرم آن در روز برای خانم ها کافی 
 E و A,C بوده و الزم به ذکر اســت که اگر با ویتامین های

مصرف شود، به جذب بهتر آنها کمک می کند.
گروه بعدی مکمل ها که می تــوان گفت جزو مکمل های 
مهم و اساســی برای بانوان اســت، »کلســیم و منیزیم« 
اســت که بخصوص برای خانم های باردار و شیرده الزامی 
است؛ چرا که جنین برای ایجاد استخوان هایش از کلسیم 
خون مادر اســتفاده می کند و اگر این ماده از طریق رژیم 
غذایــی و مکمل ها بــه بدن نرســد، با گذر زمــان پوکی 
اســتخوان به ســراغ این افراد می آید و توصیه می شــود 
 خانم ها روزانه حدود ۱۰۰۰میلی گرم کلســیم و منیزیم 

مصرف کنند.

بدن ما روزانه چه مقدار ویتامین نیاز دارد ؟ 

مهم ترين و 
اساسی ترين 
ماده حیاتی 
بدن »آهن« 

است؛ بخصوص 
در خانم ها 
که به دلیل 

خونريزی های 
قاعدگی، آهن 

بدنشان از 
آقايان کمتر 

است
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 شــرکت HTC به نظر می رســد قصد داشته تا در نمایشــگاه CES 2017 به 
معرفی نســل جدیــد هدســت Vive بپــردازد. Rikard Steiber یکی از 
 مدیران شــرکت تایوانی به تازگی اشاره ای به مدل جدید داشــته و آن را برتر 
دانســته اســت. Rikard Steiber بیان داشــت که نســل جدید به عنوان 
 محصولــی بــا عملکــرد بهتــر و طراحی متفــاوت در دســت توســعه بوده 
و با نــام Vive 2 معرفی خواهد شــد. Vive در ابتدا به عنوان هدســت آرکید 
معرفی شــد و قرار اســت ســال ۲۰۱۷ راهی بازار آسیا شــود. انتظار می رود 
نســل دوم Vive در زمینه بازی عملکرد بهتر و منحصر به فردی داشته باشد. 
 هنگامی که وب سایت TechCrunch از Rikard Steiber درخواست کرده 
 CES تا اطالعات بیشتری در اختیار بگذارد وی اظهار داشت:من می خواهم در
جزییات بیشتری ارایه دهم. قطعا نمایشــگاه CES 2017 بسیار هیجان انگیز 
 است. متناســب با اظهارات Steiber، اچ تی ســی می خواهد Vive جدید را 
 با طراحی بروز شــده اوایل ۲۰۱۷ معرفی کند. به هر حــال جزییات کم بوده 

و برای کسب اطالعات بیشتر باید تا سال ۲۰۱۷ به انتظار ماند.

مرکز Getaround به عنوان بازوی ســرمایه گذاری شرکت خودروسازی تویوتا 
در سانفرانسیســکو فناوری جدیدی را با نام Smart Key Box معرفی کرد که 

اتومبیل های جدید را بیش از پیش به گوشی های هوشمند وابسته می کند.
 شــرکت خودروســازی ژاپنی اعالم کرد این فناوری جدید به گونه ای ســاخته 
شده اســت که به کاربران امکان می دهد از طریق گوشــی هوشمند خود درهای 

اتومبیل را قفل کنند یا آنکه با گوشی هوشمند اتومبیل خود را روشن کنند. 
البته شرکت تویوتا هم اکنون این فناوری را در مرحله آزمایشی به کار گرفته است 
و به همین خاطر نمی توان امیدوار بود در آینده نزدیک مورد اســتفاده قرار گیرد. 
 گجت جدید تویوتا به گونه ای ســاخته شده اســت که به هیچ گونه اصالحیه ای 

در اتومبیل ها نیاز ندارد و به راحتی در داشبورد اتومبیل نصب می شود. 
این دستگاه کوچک به گونه ای ساخته شده است که راننده هم می تواند آن را داخل 
اتومبیل خود نصب کند. برای این دســتگاه الکترونیکی کوچک یک اپلیکیشــن 
موبایلی ویژه ارایه شده اســت که راننده آن را روی گوشــی هوشمند خود نصب 

می کند و از این طریق می تواند کنترل و مدیریت اتومبیل خود را در دست بگیرد.

شــیائومی روبات اســباب بازی جالبی را معرفی کرده که می توانید به آســانی 
 آن را به هر شکلی که خواســتید تغییر دهید و مهم تر از آن این روبات با کمک 

یک اپ موبایلی قابل کنترل است!
 این روبات که Toy Block نامیده می شــود قطعات و شــمایلی بســیار شبیه 
به اســباب بازی های معروف LEGO دارد. کیت اولیه بازی به همراه الحاقیات و 
 اجزا زیادی همراه است. چرخ ها، چرخ دنده ها و زنجیر ها به روبات قابلیت های

مختلفی می دهند و در نهایت شــما بایــد به این قطعات یــک زندگی و هویت 
 ARM Cortex-M3 بدهید. شــیائومی ایــن روبــات را مجهز بــه پردازنــده 
کرده است، کیت اولیه این روبات به سنســور هایی نظیر ژیروسکوپ مجهز بوده 

و به گفته وبسایت شیائومی توانایی تحمل و حمل تا ۳ کیلوگرم بار را داراست.
برنامه طراحی شده برای این روبات به کاربر امکان طراحی دنباله ای از حرکات 
را می دهد. Lei Jun مدیر عامل شیائومی گفته که این روبات از ۱۱ نوامبر روانه 
 بازار خواهد شــد و ۷۳ دالر قیمت خواهد داشــت. بســیاری از کاربران با توجه 

به ساختار LEGO مانند این روبات قیمت این دستگاه را بسیار باال می دانند.

 هدست جدید Vive اچ تی سی 
در راه است

 مدل های جدید اتومبیل های تویوتا 
با گوشی شما استارت می خورند

 ،LEGO روباتی شبیه به  
قابل برنامه ریزی، تغییر و کنترل

پیشنهاد سردبیر: 
فراخوان مجدد؛ خطر انفجار برای محصولی دیگر از سامسونگ

خبرگزاری دانشــجو/ محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر روشی 
 بــرای مدیریت و حفــظ حریم خصوصــی داده هــای کاربران 
در سیســتم های ابری ارایه کردند. زهره رضایی کینجی مجری 
طرح با اشــاره به مشــکالت موجــود در زمینه حفــط حریم 
خصوصی، گفت: در حال حاضر بســیاری از اطالعات خصوصی 
کاربران شامل مواردی چون اطالعات هویتی، اطالعات مکانی، 
سوابق بیماری یا سایرداده های کاربران در سیستم های مبتنی 
بر ابر ذخیره سازی می شــود که حفظ این اطالعات و داده ها از 
اهمیت زیــادی برخوردار اســت. رضایی، عنوان ایــن پروژه را 
» ارائه روشــی جدید بــرای مدیریت امنیــت داده های بزرگ 
در سیســتم های مبتنی بر ابر « ذکر کرد و یادآور شــد: در این 
مطالعــات از روش K-Anonymity یــا k گمنامــی به این 
دلیل که پایه و اساس سایر روش ها بود، اســتفاده شد و از آنجا 
که داده های بزرگ مد نظر بودند برای اعمال این روش از روش 
نگاشت - کاهش استفاده شد. مجری طرح یادآور شد: استفاده 
از روش نگاشت - کاهش موجب شد ســرعت و مقیاس پذیری 
 روش ارایه شــده از ســایر روش های مردود مطالعه بهتر باشد.

به گفته وی روش k گمنامی روشــی است که با ایجاد تغییراتی 
دراطالعات اقدام به حفظ حریم خصوصی کاربران می کند.

 این دانش آموخته دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهار کرد: 
در این مطالعات توانســتیم روشــی جدید برای تضمین حریم 
خصوصی کاربران ارایه دهیم. این پروژه تحقیقاتی در دانشکده 
 مهندســی کامپیوتر دانشــگاه صنعتی امیرکبیر و با راهنمایی 

دکتر احمد عبداله زاده بارفروش اجرایی شده است.

همان گونه که پیش تر در تک شــات به اطالع تان رســاندیم، 
رییس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی از ورود رســمی اولین 
 محمولــه قانونی آیفون توســط شــرکت هــای دارای مجوز 
پس از جمع آوری آیفون های قاچاق از ســطح بــازار خبر داده 
بود. غالمحسین کریمی اذعان داشته است که حدود ۸ شرکت 
برای واردات رســمی آیفــون اقدام کرده انــد. وی در خصوص 
آخرین وضعیت محموله های مورد بحث اظهار داشــته اســت: 
» محموله ۳ شــرکت به زودی ترخیص شــده و تا هفته آینده 
 وارد بازار موبایل می شــود. « وی بــا تاکید بــر ورود و عرضه 
 آیفون های جدیــد به صورت رســمی و با برگ ســبز گمرک 
 و شناســه ) IMEI ( ثبت شــده، خاطرنشــان کرده اســت: 
» پیش بینی می شود تا پایان آبان ماه سایر شرکت ها که حدود 

۵ شرکت دیگر هستند نیز کاالی خود را وارد بازار کنند. «
کریمی با اشــاره به افزایش قیمت آیفون در کشور و تفاوت نرخ 
 آن با نرخ بازارهای جهانی افزوده اســت: » برآورد می شــود که 
با ورود رسمی گوشــی ها به بازار، حباب قیمت آیفون شکسته 
می شــود و این کاال قیمــت منطقی به خود خواهــد گرفت. « 
رییس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی، تعییــن قیمت آیفون 
 را تابع نــرخ ارز و تجارت بین المللی دانســته و در این خصوص 
گفته است: » اصوال قیمت گوشــی هایی که وارد ایران می شود 
با توجه به هزینه هایــی که در بر دارد، حــدود۳۰ درصد گران 
تر اســت. اما حتی با این رقم هم گوشــی هایی کــه به صورت 
 رســمی وارد خواهد شــد، از قیمت فعلی آیفون جدید ارزان تر 
خواهند بود. « وی تصریح کرده اســت تمامی شرکت های وارد 
کننده قانونی که از آنها یاد شده، دارای مجوز خدمات از اتحادیه 
دســتگاه های مخابراتی هســتند و باید موبایل های ارایه شده 

خود را تا ۱۸ ماه گارانتی کنند. 
 گفتنی اســت به دلیــل ورود غیرقانونــی و قاچــاق آیفون ۷، 
قیمت این تلفــن ها چند برابر بــازار جهانی بوده و با گذشــت 
 نزدیک به دو مــاه از رونمایــی این مدل، هنوز بــدون گارانتی 
و با قیمت باال ) از ۳ میلیون تا ۵ میلیون تومان ( با توجه به رنگ 

و حجم حافظه در بازار ایران خرید و فروش می شود.

راهکار  محققان دانشگاه  امیرکبیر 
برای حفظ حریم کاربران

حباب قیمت آیفون 
در بازار کشور شکسته می شود

اخبارفناوری

معرفی نرم افزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید. امــروز قصد معرفــی یا بهتــر بگوییــم » یــادآوری « یــک ابزار 
 قدیمــی را به شــما داریــم که ایــن دو نیــاز  امنیــت اطالعات 
 و صرفــه جویــی هزینه هــای اینترنــت را بــرای تــان برطرف 
 مــی کنــد. WinZip حقیقتــا نیــازی بــه معرفــی یــا تعریف 
و تمجیــد نــدارد، چــرا کــه ۲۵ ســال اســت همگــی بــا آن 
 آشــناییم. بنابرایــن در معرفی اپلیکیشــن امروز صرفــا به مرور 
هوشــمند  هــای  تلفــن  در  ابــزار  ایــن  هــای   قابلیــت 
 خواهیــم پرداخت تــا اگر تا حــاال از آن اســتفاده نمــی کردید، 

از مزایای این کار مطلع شوید.
 وین زیــپ در درجــه اول یــک فشــرده ســاز قدرتمنــد برای 
فایل هاســت. عکــس، ویدئو، موزیــک، فایل های آفیــس؛ فرقی 
نمی کند فایل های شــما چه فرمتی داشته باشــند، با وین زیپ و 
فرمت منحصر به فردش Zipx می توانید حجــم آن ها را به میزانی 
باورنکردنی کم کنید. اپلیکیشن این کار را با سرعتی بسیار باال انجام 

می دهد و می توانید از دو فرمت Zip و Zipx برای فشرده سازی فایل 
 ها بهره بگیرید. این فایل های فشــرده را بعدا می توانید در حافظه 
موبایــل تــان ذخیــره کرده یــا مســتقیما بــه فضاهــای ابری 
گــوگل درایو یــا دراپ باکــس بفرســتید و نکته خــوب این که 
 عملیات فشــرده ســازی هیچ تاثیری بر کیفیت فایل های شــما 
نخواهد گذاشــت. قابلیت بســیار خوب دیگر وین زیپ، رمزنگاری 
این فایل هاســت. متاســفانه در نســخه رایگان اپ دسترســی به 
آن ممکن نیســت، امــا در صورت خریــداری نســخه کامل می 
توانید فایل های فشــرده را با الگوریتم هــای قدرتمند ۱۲۸ و ۲۵6 
 بیتــی AES رمزنــگاری کنید. وین زیــپ ضمنا برای بازگشــایی 
 cbz و RAR، 7Z، Zipx .فایل های فشرده قفل شده هم کاربرد دارد 
 ) کتاب های کمیک ( فرمت های فایل های فشــرده ای هستند که 
مــی توانید قفــل شــان را با ویــن زیپ بــاز کــرده یا بــه طور 
 ســاده آن هــا را از حالــت فشــرده درآوریــد.  ویــن زیــپ را 
می توانیــد همیــن حــاال و بــه رایــگان بــرای iOS و اندروید 
 دانلــود کنید و مطمئن باشــید که از قــدرت فوق العــاده باالیش 

در فشرده سازی و کاهش حجم فایل ها حیرت خواهید کرد.
 شــما می توانید بــرای گرفتــن این اپلیکیشــن به ایــن آدرس

 goo.gl/rJscSa  مراجعه کنید.

معمای  1999
 شــما بــه عنــوان یــک سرآشــپز وظیفــه دارید 
 یک تخم مــرغ را در دقیقــا 9 دقیقه جــوش آورید 
که اگر موفق به این کار نشوید شغل خود را از دست 

خواهید داد. 
 اما فقط ۲ ســاعت شــنی دارید که یکی 4 دقیقه ای 

و دیگری ۷ دقیقه ای است. 
شما چگونه می توانید دقیقا 9 دقیقه را اندازه گیری 

کنید؟
جواب معمای 1998
جعبه اول ) ۲+۸+۱۵=۲۵ (

جعبه دوم ) ۲+۱۰+۱۳=۲۵ (
جعبه سوم )9+۱۱+4+۱=۲۵ (

کسانی که پاســخ صحیح معماهای  ۱99۸ را 
داده اند:

- آقای علیرضارادمنش از اصفهان.
 لطفا جــواب معماهــای طرح شــده را بــه همراه 

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

معرفی اپلیکیشن WinZip؛ 

 ابزاری قدرتمند برای ساخت 
و مدیریت فایل های فشرده

آلودگی نوری 
درختان را گیج می کند

طرح ناسا برای ساخت 
ایستگاه  فضایی جدید

بر پایه تحقیقی مشــخص شده اســت که به دلیل آلودگی 
 نــوری در بریتانیــا گیاهان با رویــداد غیرعادی موســوم 
به » زودتــر از موعد جوانــه زدن « مواجه هســتند که این 
موضوع تاثیر منفی بر رشد طبیعی گیاهان و از جمله درختان 
دارد. محققان دانشگاه اکسر انگلیس که این مطالعه را انجام 
داده اند، معتقدنــد که این نتایج در نوع خــود حیرت انگیز 
اســت. درختان به طور طبیعی از فاکتور دما برای تشخیص 
زمان دقیق شکوفه زدن استفاده می کنند، اما حاال مشخص 
شــده که فاکتور نور نیز در این میان تاثیرگذار اســت. البته 
این تنها نگرانی محققان نیست. وابســتگی زندگی انبوهی 
از حشــرات به درختان موجب شــده تا روند طبیعی حیات 
آنها نیز دســتخوش تغییرات نگران کننده ای شود. به طور 
 کلی مشــخص شــده که آلودگی نوری به ایجاد تغییراتی 
در حیواناتی نظیر خفاش ها و الکپشــت های دریایی منجر 
می شود و تنها گمانه زنی هایی درباره احتمال تاثیرگذاری 

این مسئله بر درختان و سایر گیاهان مطرح شده بود. 
محققان برای مطمئن شدن از این واقعیت که آلودگی نوری 
بر رشــد درختان تاثیر می گذارد حــدود 4۲ هزار درخت 

مختلف از چهار نوع را مورد بررسی دقیق قرار دادند.

  آناتولــی زاک بنیانگــذار و صاحــب پرتــال اینترنتــی
 » Russia SpaceWeb « اعالم کرد که احتماال تا ســال 
 ۲۰۲۳ میــالدی یک ایســتگاه فضایی بیــن المللی جدید 
در نزدیکی کره ماه ســاخته و راه اندازی خواهد شد. موضوع 
امکان ساخت ایســتگاه فضایی بین المللی جدید طی دیدار 
 نمایندگان ســازمان ملی هوانــوردی و فضایی » ناســا « 
 با نمایندگان بخش هوافضا کشــورهای ژاپن، روسیه، اروپا 
و کانادا، پشــت درب های بســته مورد بحث قــرار گرفت. 
 ،Russia SpaceWeb زاک با انتشــار مقاله ای در پرتال
می نویســد: موضوع مورد بحث در حال حاضر درباره پروژه 
ساخت ایستگاه چند منظوره ای است که شبیه مدل کوچک 
 شده ایســتگاه فضایی بین المللی اســت و به جای زمین، 
به دور کره ماه خواهد چرخید. به گفته وی، در حین ساخت 
این ایستگاه از فن آوری های نظیر سیستم مستقل کنترل 

شرایط زندگی و پیشرانه » یونی « استفاده خواهد شد. 
وی در ادامه افزود: موضوع های فوق به ایستگاه فضایی جدید 
این امکان را خواهند داد تا به عنوان یک ایستگاه بین سیاره 
 ای، بتواند به کهکشان های دوردست ســفر کرده و شهاب 

سنگ های فضایی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.

اپل هیچ وقت از حذف کــردن ویژگی هایی در محصوالتش ابایی 
نداشته است. ســری جدید مک بوک پرو هم شــامل این نکته 
 می شــود. مک بوک پروهای جدید در کنار اضافه شــدن تاچ بار 

) Touch Bar (، چندین قسمت دیگر را حذف کرده اند.
در اینجا مــا چند تکنولــوژی کــه در این ســری از لپ تاپ ها 

حذف شده اند را معرفی می کنیم. 
این حذف برای خیلی از افراد غم انگیز است. 

مگ سیف شارژر مغناطیسی برای مک بوک بود که برخالف دیگر 
شارژرها از طریق مغناطیسی به جک برق متصل می شد. 

این شــارژر به اندازه ای به جک برق وصل می شــد که در صورت 
قطع شــدن ناگهانی توسط برخورد با دســت یا وسیله ای دیگر، 
خود لپ تاپ را با خود نمی کشــید و فقط شــارژر بیرون می آمد.

ســری جدید مک بوک پرو از پورت USB-C برای شارژ استفاده 
می کنند. 

این پورت ها انعطاف پذیرتر و اســتانداردتر هستند، اما مگ سیف 
طرفداران زیادی داشت که از حذفش چندان خوشحال نیستند.

کارت خوان SD: کارت خــوان SD به خصــوص برای 
عکاسان بسیار زیاد مورداســتفاده قرار می گیرد یا می شود گفت 

قرار » می گرفت « چون در سری جدید چنین فضایی دیگر وجود 
ندارد. 

 ایـــــن ســـــری از لپ تـــاپ بـــــه چهـــــار پــــورت
 Thunderbolt 3 USB Type-C مجهز هســتند، از هرکدام 

از این پورت ها می توان برای شارژ کردن لپ تاپ استفاده کرد. 
 در حقیقــت ورودی هــای لپ تاپ همیــن 4 پورت هســتند 
 به همراه یک جک هدفون. پورت USB-C بدین معنا اســت که 

برای وصل کردن USB معمولی باید از رابط استفاده کنید.
HDMI: اگر می خواهید لپ تاپ خود را به جایی به وسیله 
 HDMI به USB-C متصل کنید، بهتر است رابط HDMI پورت
 را هم اکنــون بخرید. چون در این ســری این پــورت هم حذف 

شده است. 
کلیدهای فانکشــنمک بوک: ردیــف OLED جدید 

در بین کیبوردها باید جایی را اشغال می کردند.
 این » جایی « شد ردیف کلیدهای فانکشن در باالی کیبورد که 

تاچ بار در آنجا قرارگرفته و باعث شد این کلیدها حذف شوند. 
بااینکه کلیدها حذف شدند ولی فراموش نشده اند و از طریق این 

نوار می توان تمام عملکردهای آن ها را انجام داد. 
مک بوک ایرمک بوک: به نظر می رســد سری محبوب 
مک بوک ایر به آخر خط رســیده باشــد. بعدازاینکه اپل تولید 
مک بوک ایر ۱۱ اینچی را متوقــف کرد، بالفاصله مک بوک پرو را 
 معرفی کــرد. به جای معرفــی مک بوک ایر جدیــد ۱۳ اینچی، 

اپل مک بوک پرو ۱۳ اینچی که از آن ارزان تر بود را تولید کرد. 
فیل شــیلر در مراســم معرفی مک بوک پرو عنوان کرد که این 
سری در حقیقت نازک تر، ســبک تر و کم حجم تر از مک بوک ایر 

۱۳ اینچی است. 
شما هنوز می توانید مک بوک ایر ۱۳ اینچی را از سایت اپل بخرید. 

البته این فروش همیشگی نخواهد بود. 
آینده لپ تاپ های اپل از آن مک بوک پرو است. 

مک بوک بدون صفحه  نمایش رتینا: بــا توقف تولید 
ســری مک بوک ایر، باالخره شــاهد تولید مک بوک هایی بدون 

صفحه نمایش رتینا نخواهیم بود. یک حذف مؤثر. 
البته اپل مک بوک پرو با صفحه  نمایش بدون رتینا هم داشته که 

تولید این محصول را هم متوقف کرد. 

تکنولوژیهاییکهدرسریجدیدمکبوکپروحذفشدهاند
اخبار علمی

اپل هیچ وقت 
از حذف کردن 

 ویژگی هایی 
در محصوالتش 

ابایی 
نداشته است. 

سری جدید 
مک بوک پرو 
هم شامل این 
نکته می شود.

مک بوک پروهای 
جدید  در کنار 

اضافه شدن تاچ 
 Touch( بار

Bar (، چندین 
قسمت دیگر را 

حذف کرده اند

 شـــما می توانیـــد ســـوال های خـــود را در رابطـــه بـــا 
 حوزه هــای مختلف فنـــاوری اطالعـــات به نشـــانی ایمیل

بفرســــتید   mazaheri.zayanderoud@gmail.com 
تا پاسخ آن ها را در همین ستون به اطالع تان برسانیم.

سالم. احساس می کنم مصرف اینترنتم زیاد است. 
ویندوز 10 را دارم. به نظر شما مشکل از کجاست؟

Mary_star****@ yahoo.com
با سالم خدمت شــما خواننده محترم. اگر مشکل مصرف اینترنت 
 شما عامل خارجی نداشــته باشد، باید در سیســتم خود بگردید 
و مشــکل را پیدا کنید. منظور از عامل خارجی می تواند شخصی 
باشد که بدون اجازه شما از اینترنت استفاده می کند. برای حل این 
مشکل رمزعبور شبکه بیســیم خود را هر چند ماه یک بار تعویض 
کنید. از اطالعات ســرویس خود پیش از شــارژ مجدد و بالفاصله 
پس از شــارژ جدید مطمئن شــوید و آن را کنترل کنید. اما عامل 
داخلی می تواند یکی از کامپیوترهایی باشــد که اجازه دسترسی 
به شــبکه شــما را دارند. به طور کلی نرم افزارها در هر کامپیوتری 
ممکن است به صورت خودکار بسته های به روز رسانی را از اینترنت 
گرفته خود بــه روز کنند. برای مثال خیلــی مراقب همین ویندوز 
۱۰ باشید. بســته های به روز رســانی ویندوز۱۰ معموال به صورت 
خودکار دانلود و نصب می شــوند. در وینــدوز۱۰ تنظیمی وجود 
دارد که با اســتفاده از آن می توانید نوع شــبکه بیسیمی که به آن 
متصل هســتید، تعیین  کند. این تنظیم  اگر فعال باشــد، شبکه 
 شما را به نوع حجمی می شناســد و آن وقت بدون اجازه شما اقدام 
به بارگذاری به روزرسانی ها نمی کند. بنابراین اگر اینترنت نامحدود 
 دارید، این تنظیــم را خاموش کنید و به وینــدوز۱۰ اعتماد کرده 
و اجازه بدهید بســته های به روز رســانی را خودکار گرفته و نصب 
 کند. اگر اینترنت شما از نوع حجمی است، این تنظیم را فعال کنید 
تا مصرف اینترنت شما کم شود. برای دسترسی به این امکان منوی 
 Settings سمت چپ ویندوز۱۰ را از روی دسکتاپ باز و گزینه
 Network را انتخاب کنید. روی Change PC Settings و
کلیک کــرده و Connections را انتخاب کنید. در فهرســت 
موجود نام شبکه ای را که می خواهید نوع آن را انتخاب کرده، پیدا 
 و روی آن کلیک کنید. ســپس Data Usage را کلیک کنید تا 
 Set as a metered connection در قسمت جدید عبارت
را ببینید. می توانید برای فعال کردن این تنظیم، آن را روشن کنید. 
به غیر از ویندوز نرم افزارهای دیگر هم ممکن است به طور خودکار 

خود را به روز کنند که آن ها تنظیمات منحصر به فرد خود را دارند.

پرسش و پاسخ

شرکت سامسونگ که مدتی پیش مجبور شد ۲/۵  میلیون دستگاه 
گوشــی گلکســی نوت ۷ عرضه شــده را جمع آوری کند، اعالم 
 کرد که به زودی ۲/۸ میلیون دســتگاه ماشــین لباسشویی های 
با ظرفیت باالی خــود را در آمریکا به دلیل مســائل ایمنی جمع 
آوری می کند؛ زیرا احتمال انفجار این ماشین لباسشویی ها وجود 
دارد. سازمان ایمنی محصوالت مصرفی آمریکا با انتشار بیانیه ای 
 اعالم کرد که ممکن است قسمت باالیی این ماشین لباسشویی ها 
در حین استفاده از آن ها به صورت ناگهانی از باالی آن ها جدا شود 

و خسارات جبران ناپذیری را به وجود آورد. 
این فراخوان جمع آوری شامل ماشین لباسشویی هایی می شود 

که از تاریخ مارچ ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱6 تولید شده اند.
سامســونگ تاکنون گزارش 9 مورد آسیب دیدگی در رابطه با این 
موضوع را گرفته است که شامل شکســتگی فک، آسیب دیدگی 

شانه و آسیب های این چنینی دیگر می شود. 
سامسونگ با انتشــار بیانیه ای در مطبوعات اعالم کرد که افرادی 
 که این ماشــین لباسشــویی های معیوب را خریداری کرده اند، 

هم می تواننــد از خدمات یک ســاله پس از فروش سامســونگ 
اســتفاده کنند که طبق تعهدات شــرکت در رابطه این خدمات، 
کارشناسان فنی سامسونگ این ماشین لباسشویی ها را در منازل 
مشتریان، با تقویت کردن قســمت باالیی آن ها به صورت رایگان 
 تعمیر می کنند و هم می توانند یک ماشــین لباسشــویی جدید 
 بــا برند سامســونگ یا هر برنــد دیگــری را با تخفیــف تحویل 

بگیرند.
این شرکت اعالم کرده است مشتریانی که باز هم لباسشویی های 
جدید سامســونگ را برای خرید انتخاب کنند؛ بیش از ۱۵۰ دالر 

هدیه برای وفاداری به این برند خواهند گرفت.

فراخوان مجدد؛ خطر انفجار برای محصولی دیگر از سامسونگ
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پیشنهاد سر دبیر: 
نمایشگاه مطبوعات، نمادی از گفت وگوی فرهنگی است

موسیقی

اخبار فرهنگی

موســیقی چون از حس و قلب می  آید می تواند، بــه پر رنگ تر 
کردن دیگر هنرها کمک کند.

لوریس چکناواریان رهبر ارکســتر موسیقی، در خصوص پیوند 
میان سینما و موسیقی گفت: موســیقی مهم ترین هنر است و 
احســاس درونی هر کاری، از تابلوی نقاشــی گرفته تا سینما و 
تئاتر را نشان می دهد و وجود موسیقی هر کمبودی را می  تواند 
پر کند. وی ادامــه داد: این اصل، زندگی را نیــز در بر می گیرد. 
هیچ چیــز در دنیا بدون موســیقی  نیســت، حتــی زمانی که 
می خواهیم با خدا صحبت کنیم، اگر موسیقی نباشد نمی شود، 

موسیقی زبان خداست.
چکناواریان درخصوص نیاز فیلم به موســیقی عنوان کرد: فیلم 
خوب نیازمند موســیقی خوب اســت، البته گاهی وقت ها هم 
امکان دارد نیازی به موسیقی نباشــد. برای مثال زمانی مرحوم 
عباس کیارســتمی خواست برای فیلمش موســیقی بنویسم و 
وقتی فیلم را دیدم بــه او گفتم این اثر به موســیقی نیاز ندارد، 
کیارستمی هم ابتدا ناراحت شد، اما بعد خودش متوجه شد که 

فیلم نیازی به موسیقی ندارد.

پنجره باز است و گل گلدان ها عطر خود را به رخ می کشند. ماهی ها در 
برکه می چرخند و در جای دیگر نیلوفر به برکه جلوه می دهد واین گونه 
بر روی دیوارهــا زندگی از قابی به قاب دیگر به جریــان می افتد و آرام 
آرام زندگی قاب هــا را به تکاپو می اندازد. دخترک با پوســت زیبایش 
درون لباس محلی خود آرام در چشــمان مخاطب نگاه می کند و این 
نگاه کوچک حرف های بزرگی دارد. نمایشــگاه آبرنگ نادر مهذب نیا 
روز جمعه 14 آبان به نفع کودکان بیمار پروانه ای )EB( در گالری نگاه 
نو افتتاح شد. نادر مهذب نیا اظهار کرد: در نمایشگاه 22 اثر وجود دارد 
که ارائه هر کدام متفاوت اســت، ولی در عین حال کــه از نظر اجرایی 
متفاوتند تکمیل کننده هم هســتند. این هنرمند ادامه داد: تکنیک 
مورد عالقه من در این 21 ســال کار بر روی تمام تکنیک  آبرنگ بوده 
است، چرا که آبرنگ همیشــه چالش ها و فضای راحتی دارد و در عین 
حال ســیال و بعضی مواقع غیر قابل کنترل نیز می باشد.  وی با اشاره 
به هدف برگزاری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه دستاورد یکسال 
و نیم گذشــته اســت و هدف اصلی از برگزاری آن کمک برای خیریه 
است. من همیشه معتقدم که هنرمندان در اجتماع بیشتر زیر ذره بین 
مردم قرار می گیرند و نیاز به کمک به همنوع در حال حاضر احســاس 

می شود. 
مهذب نیا افزود: در این نمایشگاه 22 اثر به خیریه هدیه شد و برای هر 
اثر، ســقف فروش قرار داده ایم به این صورت که هر فردی می تواند از 
قیمت صد هزار تومان تا یک میلیون تومان  پیشنهاد خود را ارائه دهد و 
در صورتی که تا آخر هفته پیشنهاد بیشتری برای اثر نشد در حالی که 
در یک کار خیر سهیم شده است یک اثر هنری را با خود به خانه می برد. 
این هنرمند گفت: تمام هزینه های فروش آثار به موسســه خیریه ای 
که برای درمان، پانسمان و حتی عمل دو کودک پروانه ای فعالیت می 
کند، اختصاص می یابد و امیدواریم التیامی برای زخم های آنها باشد ما 
با قرار دادن سقف قیمت برای افراد ایجاد انگیزه کردیم که در یک کار 
خیر دو جانبه سهیم شوند و امیدواریم بازخورد خوبی داشته باشد. وی 
عنوان کرد: برای اولین بار اســت که  چنین گامی برداشته ام و دعوت 
می کنم از تمام اســاتید و هنرمندان که کارهایی از این دســت انجام 

دهند زیرا  افق روشنی برای همکاری و همدلی در این کار می بینم.
همچنین آثار نادر مهذب نیا از 14 آبان تا 19 آبان از ساعت 16 الی 20 

در گالری نگاه نو میزبان هنردوستان خواهد بود.

کارگاه آموزشی نقاشی الیه چینی توسط منصور زیرک برگزار می شود.  
منصور زیرک کارشناس ارشــد مرمت میراث فرهنگی، نقاش، شاعر و 
خواننده آواز سنتی است. وی از ســال 1370 با مدرک کارشناسی وارد 
حوزه مرمت  ســازمان میراث فرهنگی اصفهان شد. اولین آشنایی او با 
نقاشی الیه چینی از مرمت الیه چینی  تاالر اشــراف اصفهان  در سال 
1370 آغاز شــد و در طی بیست ســال در مرمت نقاشی های دیواری 
خانه خواجه  پطروس اصفهان، نقاشــی های  کوشــک هشت بهشت 
اصفهان، مرمت نقاشی های سقف طبقه ششم کاخ عالی قاپو و بسیاری 
موارد دیگر تداوم و تکامل یافت. این کارها ســبب شد که وی در زمینه 
احیا و ترویج نقاشــی های الیه چینی به تعریف جدیــدی از این هنر 
دست یابد و  به خلق 95 تابلوی الیه چینی با موضوعات سنتی و پست 
مدرن بپردازد. وی تاکنون در نمایشگاه های داخلی و خارجی بسیاری 

شرکت نموده و مسئولیت های بسیاری را تجربه کرده است.
عالقه مندان برای شــرکت در کارگاه آموزشــی نقاشــی الیه چینی 
می توانند 16 آبان ماه ســاعت 17 تا 20 به آموزشگاه هنرهای تجسمی 
ســرمه ای واقع در هشت بهشــت شــرقی روبه روی امامزاده شاهزید 

ساختمان مرجان پالک4 مراجعه کنند.

ســالینجر یکی از مرموزترین نویســندگان معاصر است که در این 
مستند به بخشی از زندگی و آثارش پرداخته می شود.

خانه مســتند اصفهان، در ادامه فعالیت های خود در سومین سال 
نمایش آثار مســتند در فصلی بی نظیر اقدام به پخش مستندهای 
پرتره ادبی نموده است. طبق برنامه این هفته، روز سه شنبه مستند 
»سالینجر« به کارگردانی شین ســالرنو به اکران در می آید و پس 
از آن فرزاد طبائی به عنوان کارشــناس در رابطه با این مســتند و 

جی.دی سلینجر به ایراد سخن می پردازد. 
جی.دی سلینجر یکی از مهم ترین نویسندگان معاصر آمریکایی بود 
که با رمان اول خود با عنوان »ناتور دشت« به شهرتی جهانی رسید. 
او زندگی مرموزی داشت و همیشــه در انزوای خود به کار مشغول 
بود، همین امر باعث شــده بود تا حتی یکبار وقتی او در خانه نبود 
همسایه هایش با نردبانی وارد خانه اش شوند تا از زندگی خصوصی 
این نویسنده سر در بیاورند. از همین روســت که ساخت مستند و 
یا نوشتن کتابی در رابطه با زندگی شــخصی و شخصیت سالینجر 
کاری بسیار دشوار است. شین سالرنو در این مستند مصاحبه هایی 
با نویســندگان مطرحــی همچون جان گــوار، تام وولــف، ای ال 

دکتروف و گور ویدال انجام داده که در نوع خود جالب توجه است. 
عالقه مندان برای تماشای این مستند می توانند سه شنبه 18 آبان 
ماه ساعت 16:30 به محل خانه مستند اصفهان واقع در نگارستان 

امام خمینی )ره(، فلکه فیض مراجعه نمایند.

هر کمبودی در هنر با موسیقی
پر می شود

قاب ها، التیامی برای کودکان پروانه ای

کارگاه آموزشی نقاشی الیه چینی

جی. دی سالینجر به خانه مستند 
اصفهان می آید

موزه

نسخه بازنشر شگفت انگیزترین نسخه خطی قرآن کریم 
در تاریخ ایران به کوشــش موسسه آفرینش های هنری 
آســتان قدس رضوی با همکاری کتابخانه و موزه ملی 
ملک در نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران رونمایی 

می شود.
قــرآن بایســنغری، بزرگ ترین قرآن خطــی جهان به 
شــمار می آید که به احتمال زیاد در ســده نهم هجری 
در دوره تیمــوری به خط محقق کتابت شــده اســت. 
این قرآن سرنوشتی شــگفت انگیز در تاریخ ایران دارد. 
هرچند مشخص نیست این نســخه اسرارآمیز دقیقا چه 
سرنوشــتی در گذر روزگاران یافته و خــود را به امروز 
رســانده اســت و اکنون برگ هایی از آن در موزه های 

بزرگ ایران و جهان نگهداری می شود.
بســیاری از پژوهشــگران کتابــت ایــن قــرآن را به 
بایســنغرمیرزا، فرزند شــاهرخ تیموری یا دســت کم 
بــه دوران زندگــی وی نســبت می دهند. بر اســاس 
پژوهش های انجام  گرفته و بــا درنگ بر ویژگی های این 
مصحف شــگفت انگیز و بی نظیر، به ویژه در زمینه های 
شــیوه تذهیب، فرم نقش ها، آرایه ها، جنس کاغذ، نوع 
خط، مرکب، صحافی و تجلید می تــوان دریافت کتابت 
آن احتماال در دوره تیموری در منطقه شــمال خراسان 
بزرگ، به ویژه ســمرقند و بخارا، انجام پذیرفته اســت. 
بیشــترین تعداد برگ هــای این مصحــف یعنی 144 
صفحه، به لطف ســنت نیکوی وقف در کتابخانه و موزه 
مرکزی آســتان قدس رضــوی و نیز کتابخانــه و موزه 
ملی ملک نگهداری می شــود. از این تعداد، 8 ســطر در 
کتابخانه و مــوزه ملی ملک و بقیــه در کتابخانه و موزه 
مرکزی آســتان قدس رضــوی جای دارند؛ نســخه ای 
اســرارآمیز که هریک از موزه هــا و بنیادهای فرهنگی 
جهان به داشتن حتی یک ســطر از آن به خود می بالند. 
قرآن بایســنغری از نظر انــدازه صفحــه و دانگ قلم، 
بزرگ ترین قرآن در تاریخ کتاب آرایی ایرانی به شــمار 
می آید. اندازه های این قرآن 105 در 187 ســانتی متر 
است. ساختن کاغذی با چنین اندازه هایی یقینا نشانگر 
مهارت و چیره دســتی هنرمندان کاغذســاز سده نهم 

هجری است.
موسســه آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی با 
همکاری کتابخانه و مــوزه ملی ملک، مجموع برگ های 
برجای مانده از این نسخه شگفت انگیز و اسرارآمیز قرآن 
کریم در گنجینه های آستان قدس رضوی را به گونه ای 
نفیس بازنشــر کرده اســت. این کار ســترگ با گذر از 

مراحلی دشوار و زمان بر انجام پذیرفته است. 

رونمایی از نسخه بازنشر 
خطی قرآن کریم در ایران

نمایشگاه

وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی نمایشــگاه مطبوعات را 
نمادی از گفت وگــوی فرهنگی و نیز نمادی از ســالیق، 
نیل ها و اندیشه ها زیر یک ســقف دانست و گفت: دولت 
تدبیر و امید به تکثر افکار و سالیق در حوزه رسانه احترام 

می گذارد.
سید رضا صالحی امیری در آیین افتتاحیه بیست ودومین 
نمایشــگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، با تبریک به اهالی 
رسانه، مطبوعات و نخبگان دســت اندرکار این نمایشگاه 
افزود: اکنون لحظه ای باشــکوه برای همدلی و همنوایی 
اهالی رسانه اســت که میزبان رییس جمهوری محبوب 
ایران هستند. وی ضمن تقدیر از حضور پربرکت و معنادار 
رییس جمهوری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات 
گفت: این حضــور هم پیام احترام به ایــن خانواده بزرگ 
است و هم نشان از اهمیت دادن رییس جمهوری و دولت 

یازدهم به این حوزه دارد.
عضو کابینــه دولــت یازدهــم تصریح کرد: بی شــک 
مطبوعات و رسانه چراغی روشــن برای دستیابی به نظام 
فرهنگی، سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و ... به قله های 

پیشــرفت خواهد بود. صالحی امیری افزود: هر میزان این 
چراغ پرفروغ تر باشد حرکت در مســیر توسعه پیشرفت 

می کند و جامعه کمتر به انحراف خواهد رفت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی گفت: این نمایشگاه عالوه 
بر حضور اصحاب رســانه، مکانی بــرای تعامل فرهنگی 
نخبگان، مدیران و اصحاب رســانه از طریق گفت وگوی 
متقابل و درســت اســت برای اینکه درک بیشــتری از 

یکدیگر داشته و به کاهش تنش ها کمک کنند.
وی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به گفت وگو 
نیاز داریــم زیرا در فضایی که گفت و گــو وهمدلی وجود 

داشته باشد شایعه رواج پیدا نمی کند.
 گفتمان اعتدال را باید عرصه رســانه تعریف 

کنیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نمایشگاه مطبوعات را نماد 
همدلی دانست و گفت: شــعار دولت تدبیر و امید حرکت 

در مسیر اعتدال و پرهیز ار رفتار های جناحی است. 
صالحی امیری افزود: در ســال هایی کــه در کنار دکتر 
روحانی بوده ام، فهمیدم که ایشــان اعتدال را در کارهای 
فرهنگی مبنا قرار می دهد و باید ایــن رفتار را در عرصه 

رسانه باز تعریف کنیم.
وی عنــوان کــرد: در این گفتمــان، عقالنیــت، امنیت 
فرهنگی و تعامل فرهنگی شــاخص هــای بنیادین برای 

رسیدن به توسعه فرهنگی هستند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: اصحاب رسانه 

باید این گفتمان را در سطح ملی باز تولید کنند.
صالحی امیری ادامه داد: رسانه ها باید عقالنیت را با درک 

مسائل جهانی در عرصه ملی عملی کنند.
وی گفت: جوهر رفتار حجت االسالم والمسلمین روحانی 
اخالق مداری در حوزه رسانه اســت، آقای روحانی تاکید 

دارد اصل اخالق از اصل انقالب مهم تر است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یادآور شــد: دولت تدبیر و 
امید در سه سال گذشــته اعتماد سازی، عدالت رسانه ای 
و توجه به نشــریات محلی و خصوصی را جزو برنامه های 

خود قرار داده و این مســیر همچنان در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی ادامه می یابد.

سازمان نظام رسانه ای تشکیل می شود
صالحی امیری بــا مخاطب قــرار دادن رییس جمهوری 
گفت: جنــاب رییس جمهور، جامعــه مطبوعاتی افرادی 
شریف هستند که در شــرایط سختی به ســر می برند و 
اقتصاد مطبوعات بــرای تداوم حیات بــه حمایت خاص 

حضرتعالی نیاز دارد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه برای رسیدن به 
یک نقطه مطلوب نیازمند سازمان نظام رسانه ای هستیم، 
اظهار کرد: خوشبختانه از این منظر اقدامات جدی انجام 
شــده و در این دولت با تصویب ســازمان نظام رسانه ای، 
بسیاری از اصحاب مطبوعات در چارچوب سازمان، سامان 
پیدا خواهند کرد و دخالت دولت به حداقل خواهد رسید. 

وی اصل گــردش آزاد اطالعات را که قانون آن توســط 
رییس جمهوری ابالغ شد مبنای برجام داخلی دانست و 
افزود: بر اساس این قانون دولت امانتدار اطالعات و رسانه 
صاحب اطالعات اســت و دولت اصل پاسداری از گردش 

آزاد اطالعات را دنبال خواهد کرد. 
دولت به تکثر افکار و ســایق در حوزه رسانه 

احترام می گذارد
صالحی امیــری دولــت را گوش شــنوا برای شــنیدن 
 نقد و نگرش های مختلف از طریق رســانه ها دانســت و

 ادامه داد: دولت به اصل اساسی صداقت و شفافیت تاکید 
و باور درونی دارد و به تکثر افکار و سالیق در حوزه رسانه 
احترام می گذارد. وی خاطرنشــان کــرد: دولت نقد را به 
عنوان کارکردی می پذیــرد و تخریب را چــون موریانه 

کاهنده شفافیت می داند. 
وزیر فرهنگ و ارشــاد ابــراز امیدواری کــرد این دولت 
بتواند لبخند را بر لبان بیش از 20 هزار فعال رســانه ای 

سختکوش در سراسر کشور بنشاند. 
بیست ودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها تا 21 

آبان ماه در مصالی امام خمینی)ره( برپاست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

نمایشگاه مطبوعات، نمادی از گفت وگوی فرهنگی است

عبدا... علیخانــی، تهیه کننده؛ در خصوص آخریــن وضعیت فیلم 
 ســینمایی »ســازش« گفت: ســخت مشــغول به کار هستیم و

 تدوین فیلم در حال انجام است. 
حدود شصت درصد آن انجام شده و تصحیح رنگ و صداگذاری پس 

از پایان تدوین آغاز می شود. 
وی در خصوص حضور فیلم خود در جشنواره فیلم فجر عنوان کرد: 
قطعا کار فنی فیلم تا شروع جشنواره فیلم فجر به پایان می رسد، اما 

اینکه اولین اکرانش در فجر باشد، هنوز مشخص نیست. 
 تهیه کننده »آبنبات چوبی« در خصوص محتوای »سازش« گفت:
  بــر خــالف دیگــر کارهــای فرحبخــش ایــن کار یــک طنز

 خانوادگی است. 
وی در خصوص میزان استقبال از این اثر گفت: هر کس هر فیلمی را 

که کار می کند به دنبال استقبال خوب از آن است. 

بازیگر سینما و تلویزیون اولین تجربه کارگردانی خود را در عرصه تئاتر 
تجربه می کند.

فقیهه ســلطانی، در خصوص فعالیت های این روزهایش و علت دوری 
از سینما گفت: تئاتر خاستگاه من اســت و از تئاتر وارد عرصه بازیگری 
شدم، اما اگر در ســینما کم کارم به این دلیل است که پیشنهاد خوبی 
ندارم. وی ادامه داد: دوســت دارم کارگردانی را هم تجربه کنم و اتفاقا 
منتظرم که ســالن بگیرم تا تئاتری را که نمایشنامه اش هم آماده است، 

کارگردانی کنم. 
ســلطانی در خصوص فضای نمایشــنامه ای که قصد کارگردانی اش را 

دارد، گفت: فیلمنامه ام درباره جوانان امروز است.
وی بیان کرد: فیلمنامه خوب واقعا خیلی کم و اندک است، البته می توان 
گفت که شاید نقش خوبی به من پیشــنهاد نمی شود و اگر نقش خوبی 

باشد حتما استقبال کرده و بازی می کنم.

»سازش« به جشنواره 
فیلم فجر می رود؟

فقیهه سلطانی
سراغ کارگردانی تئاتر رفت

بی بی ســی ترکی در گزارشــی اعالم کرده که در ســه روز اول 
نمایش فیلم محمد رسول ا... در این کشور بیش از 183 هزار نفر 

فیلم مجید مجیدی را دیده اند.
در حالی که نمایش این  فیلم از 28 اکتبر در ســینماهای ترکیه 
آغاز شده است، بی بی ســی ترکی در گزارشی اعالم کرده که در 
ســه روز اول نمایش در این کشــور بیش از 183 هزار نفر فیلم 
مجید مجیدی را دیده اند. از ســوی دیگر وب ســایت »نامبرز« 
اعالم کرده که این فیلم در نخســتین آخر هفته اکران در ترکیه 
ســومین فیلم پرفروش بوده و بیش از 677 هــزار دالر فروخته 

است.
بی بی سی فارســی ترجمه گزارش محمود همسیچی گزارشگر 
بی بی سی ترکی را منتشر کرده که در آن آمده است: »در ترکیه 
ظرف ســه روز 183 هــزار و 524 نفر به تماشــای فیلم رفتند. 
 البته وزارت اموردینی ترکیه علیه ایــن فیلم موضع منفی اتخاذ 

کرده است.« 
وب ســایت نامبرز که آمار و ارقــام مربوط به نمایــش و درآمد 
فیلم ها را در سراســر جهان منتشــر می کند، در جدول فروش 
فیلم ها در 28 اکتبر فروش افتتاحیه فیلم »محمد رســول ا...« را 

677 هزار و 231 دالر اعالم کرده است. 
این فیلم بعد از دو فیلم ترکیه ای سومین فیلم پرفروش هفته در 

ترکیه شده است.
نکته جالب آن است که فیلم مجیدی در جدول پرفروش ها باالتر 
از دو فیلم »دوزخ« ران هوارد و »جک ریچــر: هرگز برنگرد« با 
بازی تام کروز ایســتاد که چهارمین و پنجمین فیلم های هفته 
گذشــته در ترکیه بودند. بر اســاس این جدول 400 ســینما 

»محمدرسول ا...« را به نمایش گذاشته اند.
فیلم مجیدی ســال گذشــته در ایران به نمایش درآمد و عنوان 
پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینمای ایران را به دســت آورد. در 
حالی که قرار بود نمایش جهانی این فیلم از ســال گذشته آغاز 
شــود، این امر مدام به تاخیر افتاد تا اینکه از هفته گذشــته در 
ســینماهای ترکیه به نمایش د رآمد. رسانه های خارجی بودجه 

تولید این فیلم را 40 میلیون دالر اعالم کرده اند.

»محمد رسول ا...« سومین فیلم 
پرفروش گیشه ترکیه

گیشه

در خالصه داستان این سریال آمده است: دزد برای هر خانه 
راه ورودی می یابد و شیطان در هر دل بهانه حضوری. حاج 
صنعان نعیمی باور داشت که 60 سال در دل را روی شیطان 
بسته نگه داشته و باور داشت این بســته بودن دل تا زمان 

مرگ ادامه می یابد تا اینکه...
یک قصه تازه و جذاب

احمد امینی، کارگردان سریال »ماه و پلنگ« درباره تفاوت 
این کار در مقایسه با دیگر ساخته هایش در تلویزیون گفت: 
مهم ترین  تفاوت این ســریال از دیدگاه من، زمان رساندن 
آن برای پخش است. طبق صحبت با مدیران قبلی ما زمان 
بیشتری برای تولید داشــتیم، اما بعد از تغییر مدیران قرار 
شد ســریال را زودتر از موعد به پخش برســانیم. به همین 
دلیل بعد از ضبط 80 درصد از سریال مجبور شدیم دو گروه 

کارگردانی تشکیل بدهیم تا سریال را برای پخش برسانیم.
وی ادامه داد: من چند سال پیش تجربه دو گروه کارگردانی 
را در مینی ســریال »روز ایبریت« داشتم. البته برای آن کار 
از ابتدا برای دو گروه کارگردانی برنامه ریزی شــده بود که 
زیر نظر خودم فعالیت می کردند. چنیــن تجربه ای را برای 
بخش های باقیمانده ســریال ماه و پلنگ هــم تکرار کردم. 
حجت ذیجــودی کارگردانی گــروه دوم را به عهده دارد که 
خیلی به من محبت کرد و پذیرفــت، زیرا کمتر کارگردانی 

حاضر است کار نصف و  نیمه انجام بدهد.
این کارگــردان دربــاره فیلمنامه این ســریال گفت: طرح 
اولیه ســریال دو تا سه سال قبل از ســوی سعید مطلبی به 
من ارائه شد. قصه را دوست داشــتم و به نظرم داستان تازه 
و جذابی بود. بــا توجه به اینکه مطلبی نــگاه خاصی دارد و 
شــخصیت های قصه را پخته خلق می کنــد، خیلی راغب 

بودم یکی از قصه های او را کار کنــم و از آن جایی که در آن 
زمان مطلبی درگیر ســتایش2 بود، زمان نداشت فیلمنامه 
را بنویسد آن را  به چند نویســنده جوان سپرد، اما کار هیچ 
یک از دوستان مورد رضایتش نبود، به همین دلیل خودش 
 از یک ســال و نیم پیش شــروع به نگارش دوباره کرد. وی 
ادامه داد: من هــم از ابتدا در جریان نــگارش بودم، نظراتم 
را می دادم و درباره قصه حرف می زدیم. از دی ماه پارســال 
پیش تولید را شــروع کردیم و نیمه فروردین سریال را کلید 
زدیم که تصویربرداری همزمان با پخش ادامه دارد. با وجود 
اینکه مجموعه ماه و پلنگ یک درام خانوادگی به روز است، 
اما سریال به لحاظ تولید بسیار دشوار به نظر می رسد، چراکه 
تعداد صحنه های شــلوغ و پیچیده کم نیســت و چندین 
تصادف با خــودرو داریم که هرکدام در شــرایطی متفاوت 
اتفاق می افتد و همچنین مراسم ختم، خاکسپاری، عروسی 
و... داریــم. بنابراین تعریف درام در این ســریال متفاوت از 

دیگر کارهای دراماتیک با چند لوکیشن محدود است.
 یک پیشنهاد خوب

بیتا سحرخیز، بازیگر سریال ماه و پلنگ درباره نقشش گفت: 
در این مجموعه نقش ملکا را بازی می کنم که وکیل اســت. 

او یک دختر مستقل امروزی اســت که به واسطه پرونده ای 
درگیر ماجراهایی می شود. من چهار سال بود که در سریالی 
بازی نکرده بودم. تحمل کردم تا کار خوب به من پیشــنهاد 
شود تا اینکه فیلمنامه ســریال ماه و پلنگ به دستم رسید. 
وی ادامه داد: وقتی فیلمنامه را خواندم، خیلی فوق العاده بود 
و از سویی نیز احمد امینی کارگردانی کار را برعهده داشت 
ضمن اینکه آقــای زرین کوب هم همیشــه کارهای خوبی 
 را تهیه می کند همه این موارد باعث شــد تا بــازی در این

سریال را بپذیرم.
 مادری مهربان و گوش به فرمان

زهرا ســعیدی در این مجموعــه نقش مادر ملــکا را بازی 
می کند. او درباره نقش گفت: نقش یک مادر را بازی می کنم 
که مثــل دیگر مادرها مهربان، دلســوز و گــوش به فرمان 
همسرش است. نقش همســر و دخترم را صدرالدین شجره 
و بیتا سحرخیز بازی می کنند.  وی گفت: بازیگر نقش مقابل 
اهمیت زیادی دارد و در این سریال بیشــتر با آقای شجره 

و خانم سحرخیز بازی دارم 
که باید بگویم تجربه خوبی 
است. آقای شــجره انسان 
بسیار وارســته و باسوادی 
هســتند و کار کــردن با او 

دلنشین است.
و  ارجمند  داریوش   

یک نقش کلیدی
داریوش ارجمند در سریال 
تلویزیونــی مــاه و پلنــگ 
ایفاگر نقش صنعان نعیمی 
اســت که جــزو نقش های 
کلیــدی و اصلی پــروژه به 
شمار می رود و قصه سریال 
با داســتان زندگی او شروع 
می شــود. کارگردان سریال 
درباره انتخاب ارجمند برای 
این نقش گفت: واقعا نقش 
صنعان نعیمی دشوار است 
و بجــز داریــوش ارجمند، 
مشکل، بازیگر دیگری برای 
این نقش پیدا می شد و اگر 

هم این اتفاق می افتاد، نقش طور دیگری درمی آمد. داستان 
مجموعه در دو مقطع زمانی اتفاق می افتد؛ زمان حال و پنج 
سال قبل. قصه با خانواده صنعان شروع می شود و از قسمت 

پانزدهم به بعد با آدم های دیگر ادامه پیدا می کند.
وی ادامه داد: صنعان نعیمی، پدر یک خانواده اســت که در 
موقعیت دشــوار اخالقی، حقوقی و اجتماعی قرار می گیرد 
و انتخاب ســختی دارد. این نقش نوســان زیادی دارد، به 
همین دلیل باید چهره ای انتخاب می شد که جسارت انجام 
 این کار را داشــته باشــد و داریوش ارجمند به زیبایی این

نقش را درآورده است.

این سریال در ساعت 20 و 45 دقیقه از شبکه 3 پخش می شود؛

»ماه و پلنگ«؛ روایت جدال با شیطان

دزد برای هر خانه 
راه ورودی می یابد 
و شیطان در هر دل 

بهانه حضوری. حاج 
صنعان نعیمی باور 

داشت که 60 سال در 
دل را روی شیطان 

بسته نگه داشته و باور 
داشت این بسته بودن 
دل تا زمان مرگ ادامه 

می یابد تا اینکه...

مجموعه تلویزیونی »ماه و پلنگ« به نویســندگی 
سعید مطلبی، کارگردانی احمد امینی و تهیه کنندگی 
آرمان زرین کوب هر شب به غیر از پنجشنبه و جمعه 
ســاعت 20 و 45 دقیقه روی آنتن شــبکه سه سیما 
می رود و بازپخش آن روز بعد ساعت یک و 30 دقیقه 
بامداد و 15 خواهد بود. در این مجموعه 35 قسمتی 
داریوش ارجمند، علی شــادمان، شاهرخ استخری، 
ویدا جوان، بیتا ســحرخیز، آتنه فقیه نصیری، فرهاد 
جم، شــیوا خنیاگر، مریم کاظمی، علی ســلیمانی، 
سعید داخ، صدرالدین شجره، امیرمحمد زند، شهروز 
ابراهیمی، پوراندخت مهیمن، زهرا ســعیدی، شهین 
تسلیمی، علیرضا استادی، احسان امانی، لیا عزیزی، 

حمید عرب سرخی و... بازی می کنند.
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اخبارکوتاهيادداشت

مجتبی بنیادیان در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه این مرکز در 
دانشگاه شهرکرد افتتاح می شود، اظهار داشت: مرکز شتاب دهی 
 نقــش مهمــی در تبدیل ایــده نخبگان بــه محصــول و ثروت

 ایفا می کند.
وی افــزود: مرکز شــتاب دهی از دانشــجویان نخبــه حمایت و 
 زمینه جذب آنها را در مراکز رشــد و پارک علــم و فناوری فراهم 

می کند.
رییس بنیــاد نخبــگان چهارمحــال و بختیــاری با اشــاره به 
 برگــزاری نخســتین جشــنواره ایده ســبزکوه در شــهرکرد 
بیان کرد: تاریخ ارســال آثار به این جشــنواره تا فردا تمدید شد 
و برگزیدگان جشــنواره می توانند به مراکز رشــد و پارک علم و 
 فناوری بدون داوری وارد شــده  و ایده خود را تبدیل به محصول

 کنند.
بنیادیان با بیــان اینکه فراخوان جشــنواره منطقه ای اختراعات 
رویش کوهرنگ تا 25 آبان ماه ادامه دارد، گفت: ســال گذشــته 
این جشنواره در اســتان مرکزی برگزار شده و 3 اختراع از استان 

چهارمحال و بختیاری برگزیده شدند.
وی با اشــاره به ســایر برنامه های علمیـ  فرهنگی بنیاد نخبگان 
اســتان خاطرنشــان کرد: برنامه های علمیـ  فرهنگی با عنوان 
»یک روز، یک الگو« با حضور دانش آموزان مستعد و یکی از افراد 
مطرح در سطح ملی برگزار می شود که در این اردو دانش آموزان 

با این افراد صحبت و تبادل نظر می کنند.
رییس بنیــاد نخبگان چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اهمیت 
تجلیل از نخبگان اســتانی و الگوســازی برای نوجوانان و جوانان 
تصریح کرد: مراســم بزرگداشــت دکتر عبدا... ریاحی دهکردی 
نخستین پزشک استان که در فرانســه تحصیل و سپس در ایران 
نیز در حوزه علمیه تحصیل کرده سه شــنبه ساعت 10 صبح در 

محل سالن غدیر شهرکرد برگزار می شود.

 حجت االســام والمســلمین مســلم اســماعیلی در این اجتماع
 اظهار داشــت: هدف از برگزاری این اجتماع ملی ارائه یکســری 

توصیه های بهداشتی و نحوه ورود زائران به عراق است.
وی با بیان اینکه سال گذشــته 6 هزار نفر از استان برای پیاده روی 
اربعین حسینی به کربای معلی اعزام شدند، افزود: امسال تاکنون 
8 هــزار نفر از اســتان برای حضــور در پیاده روی بــزرگ اربعین 
 حســینی ثبت نام کردند که پیش بینی می شــود تــا پایان مهلت 

ثبت نام تعداد زائران بیش از 40 درصد افزایش یابد.
نماینده بعثــه مقام معظم رهبــری در حج و زیــارت چهارمحال 
و بختیاری بیــان کرد: زائران باید توجه کننــد که این یک حرکت 
مردمی و خودجوش اســت. ما میهمان و عراق میزبان است و باید 
صاحبخانه را تکریم کنیم و با ثبت نام قانونی وارد عراق شــویم و از 

ورود به آن بدون گذرنامه خودداری کنیم.

ريیس بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری:

مرکز »شتاب دهی« بنیاد نخبگان در 
چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود

اجتماع ملی» زائران اربعین حسینی« 
در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

پیشنهاد سردبیر: 
ورود ۱7 هزار پرنده به تاالب های استان

سردار رضا محمدســلیمانی در رزمایش الی بیت المقدس 5 
اظهار داشــت: رزمایش الی بیت المقدس 5 با رمز »لبیک یا 
محمد رسول ا...« با حضور 6 هزار بسیجی در استان به مدت 2 

روز درمنطقه رحمتیه شهرکرد برگزار شد.
وی بــا بیــان اینکه ایــن رزمایش بــه صــورت همزمان در 
 14 اســتان برگــزار شــد، افــزود: مرحلــه دوم رزمایــش

 الی بیت المقدس 5، تحت عنوان عاشقان حسینی با اعام رمز 
مقدس »لبیک یا محمدرســول ا...« توسط سردار محمدرضا 
نقدی، ریاســت محترم سازمان بسیج مســتضعفان کشور از 
قرارگاه مرکزی امام هادی)ع( در استان همزمان با 13 استان 

دیگر برگزار شد.
فرمانده ســپاه قمربنی هاشــم)ع( چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه برای نخســتین بار در برنامه های بســیج 3 ناحیه 
مقاومت اســتان رزم شــبانه با تیراندازی اجــرا کردند، بیان 
کرد: در این رزمایــش 26 گردان بیت المقــدس و 8 گردان 
کوثــر برنامه های پیش بینی شــده برای رزمایش عاشــقان 
 حســینی را با موفقیــت اجــرا کرده اند. محمدســلیمانی 
خاطرنشــان کرد: گردان های بیت المقدس، امام حسین)ع(، 
عاشــورا و کوثر بــرای مقابله بــا هرگونه تهدیدی از ســوی 
دشــمنان انقاب اســامی آمادگــی کامل دارنــد، هدف 
 از برگــزاری ایــن رزمایــش تجدید میثــاق بــا آرمان های

 امام خمینی)ره( و منویات مقام معظم رهبری و حفظ انسجام 
گردان های بیت المقدس است. وی گفت: استفاده از تاریکی 
برای اصل غافلگیری و اســتفاده از روش پدافندغیرعامل به 
تأسی از عملیات های شــبانه موفقیت آمیز رزمندگان 8 سال 
دفاع مقدس از جمله اقداماتی بود که در این رزمایش اجرا شد.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: اجرای عملیات دفاع از کوی و برزن و آمادگی برای دفاع 
از هرگونه اغتشاش و ناآرامی های احتمالی از دیگر برنامه هایی 

بود که تا پایان این رزمایش انجام شد.

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 شرکت 6000 نفر در رزمايش
» الی  بیت المقدس ۵« 

ويژه

این تاالب با بیــش از دو هزار و 300 هکتار مســاحت در 
نزدیکی شــهر بلداجی در شهرســتان بروجن و در دامنه 
ارتفاعات بر آفتاب و کار اســتان چهارمحال و بختیاری 
است.مســاحت تاالب یک هزار و 360 تا یک هزار و 500 
هکتار و عمق آبی آن شش متر مربع اســت.این تاالب با 
58 گونه گیاهی و آبزیان از اهمیت زیست محیطی باالیی 
برخوردار اســت، پوشــش گیاهی این تاالب از گونه های 
حاشیه ای، نم پسند و شــناور و غوطه ور تشکیل شده که 
عمده ترین آنــان بید، مرغ پگن، پتامژتــون، پلیگونیوم و 

ساز است.
پرندگان چغاخور مرغابی، انواع حواصیل، لک لک سفید، 
خروس کولی، کشــیم، باکان، مرغابی سانان، فامینگو، 
یلوه، اکراس، قو، ســلیم، کاکانی ها و آبزیانی مانند ماهی 
کپور، گامبوزیاد )ماهــی گورخری( بــا ارزش ژنتیکی، 
کنترل بیولوژیکــی، زینتی، مطالعاتی، صیــد تجاری و 
غذایی و همچنین خزندگانی شــامل الک پشــت آبزی، 
حیوانانی نظیر گراز، شــغال، گرگ، روبــاه و خرگوش در 
مجاور آن زندگــی می کنند.زیبایی تــاالب چغاخور در 
پاییز این اســتان چند برابر می شود چرا که زرد و نارنجی 
شدن باغ های گســترده منطقه و انعکاس این رنگ ها در 

تاالب زیبایی خاصی در این منطقه ایجاد کرده و از طرفی 
کوچ پرندگان به این منطقه بر زیبایی آن می افزاید.آینه 
شدن تاالب یکی از ویژگی های منحصر به فرد این تاالب 
است که موجب شده در این منطقه هر چیزی را به صورت 
دوتایی مشاهده کنی.به عنوان مثال پرواز پرندگان تاالب 
هم در آســمان و هم در تاالب دیده می شــود و در این 
زیبایی ها شکار ماهی توسط پرندگان ماهی خوار از دیگر 
جلوه هایی اســت که در کمتر نقطه ای از کشور می توان 

مشاهده کرد.
زیبایی تاالب چغاخور وصف ناپذیر اســت و چشــم هر 
بیننــده ای را به خود خیــره می کند یکی  از مســافران 
 اســتان اصفهان کــه به ایــن منطقه ســفر کــرده  در

 گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: تاالب چغاخور 
یکی از بی نظیرترین و زیباترین تاالب های کشــور است.

عرب شــاهی ادامه داد: این محیط گردشــگری بســیار 
ارزشمند است و این تاالب یکی از مهم ترین ظرفیت های 
گردشگری این اســتان به شــمار می رود.این گردشگر 
گفت: شهرت این تاالب گردشگری متاســفانه بسار کم 
است و کمتر کســی در کشــور از وجود این محیط آبی 

بسیار زیبا اطاع دارد.

وی بیان کرد: باید با اطاع رســانی زمینه معرفی بیشتر 
این تاالب را فراهم کرد تا ورود مســافر و گردشگر به این 
منطقه افزایش یابد و گردشــگری در ایــن منطقه رونق 

بگیرد.
در حال حاضــر1۷ هــزار پرنــده مهاجر وارد اســتان 
تاالب هــای  در  و  شــده  بختیــاری  و  چهارمحــال 
 ایــن اســتان از جملــه چغاخــور و گندمــان در حال 

زمستان گذرانی هستند. 
مدیر کل محیط زیســت اســتان چهار محال و بختیاری 
عنوان کرد: این پرندگان هر ســال از مــاه آبان به تدریج 
مهاجرت خــود را آغــاز کــرده و در صورت یــخ نزدن 
 تاالب ها تا اوایل بهار در اســتان چهارمحــال وبختیاری

 زمستان گذرانی می کنند.
شــهرام احمدی تاکید کــرد: این پرندگان شــامل انواع 
گونه های اردک، غاز، کشــیم، چنگــر، بوتیمار، لک لک، 
خروس کولی، عقاب های دریایی، کاکایی و پرســتو های 
دریایی هســتند.وی بیان کــرد: 30 درصــد از پرندگان 
مهاجر در تاالب هــای چغاخور النه گــذاری و زادآوری 

می کنند.
مدیر کل محیط زیســت اســتان چهارمحال و بختیاری  
نیز در این باره گفت: تاالب بیــن المللی چغاخور به دلیل 
شرایط تنوع زیستی باال و گونه های جانوری نادر از سال 
۷8 توســط ســازمان حفاظت محیط زیســت به عنوان 
منطقه شکار ممنوع اعام شد و مورد حمایت قرار گرفت.

وی افزود: این منطقــه به دلیل قرار گرفتــن در کنار دو 
جاده آسفالته و برخورداری از تنوع زیستگاهی و جانوری 
بخصوص پرندگان، دارای قابلیت های گردشگری زیادی 
اســت و مجاورت آن با امامــزاده حمزه علــی از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
یکی از مســافران دیگر منطقه با اشــاره به ظرفیت های 
گردشگری منطقه تاکید کرد:باید از ظرفیت گردشگری 
تاالب چغاخور برای توســعه این استان اســتفاده کرد.

علی کاوه گفت: متاسفانه زیرساخت های گردشگری در 
جوار این تاالب وجود ندارد و به علت نبود زیرساخت های 
گردشــگری از جملــه اقامتگاه، رســتوران و ســرویس 
بهداشتی کمتر مســافری تمایل به ماندن در کنار تاالب 

را دارد.
وی گفت: مسافران منطقه، اغلب مدت زمان اندکی را در 

کنار تاالب سپری می کنند.
این مسافر گفت: باید توسعه زیرساخت های گردشگری 
در این منطقه مورد توجه بیشــتری قــرار بگیرد تا ورود 
مسافر و گردشــگر به این منطقه افزایش یابد و منطقه در 

مسیر توسعه قرار بگیرد.

  در حال حاضر
۱7 هزار پرنده 

مهاجر وارد استان 
چهارمحال و 

بختیاری شده اند 
و در تاالب های 

اين استان از جمله 
چغاخور و گندمان 

 در حال 
زمستان گذرانی 

هستند

مزایده
8/235 اجرای احکام شــعبه 5 حقوقی اصفهان در پرونده کالسه 950023 
آقای عباس شهبازی دستجردی علیه آقایان رحیم امانی و اصغر نادری در 
باغ شاهی به نشانی اصفهان- خیابان صمدیه- کوچه شهید صدری- نبش 
کوچه نرگس- پالک 35 در نظر دارد جلســه مزایــده ای در خصوص پالک 
ثبتی 12 اصلی از 194 فرعی بخش 14 ثبت اصفهان در تاریخ 95/9/3 ساعت 
9 الی 10 صبح در اجرای احکام شــعبه 5 حقوقی اصفهــان واقع در خیابان 
نیکبخت- مجتمع اجرای احکام حقوقی- طبقه چهــارم برگزار نماید طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک واقع در خیابان صمدیه- کوچه 
شهید صدری- کوچه نرگس- نبش بن بســت محمدی- پالک 35- کدپستی 
81837373314 بازدید و با واریز ده درصد از قیمت کارشناسی به حساب 
ســپرده دادگســتری اصفهان به شــماره 2101290210008 و به همراه 
 داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نماید و فرد یا افرادی برنده مزایده

 می باشند که باالترین از قیمت کارشناسی را پیشــنهاد نمایند. مشخصات 
ملک: یکباب خانه به پالک ثبتی 12/9555 بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 
عرصه 213/35 متر مربع مطابق مندرجات سند مالکیت که طبق سند مالکیت 
و توضیحات ظهر سند مالکیت شــماره 475487 قباًل پالک 1940 باقیمانده 
بوده که در اجرای استانداردســازی به شــماره 9555 تبدیل شده است که 
پالک شامل سه طبقه زیرزمین، همکف و اول جمعًا به مساحت اعیانی بیش 
از 400 متر مربع دارای سازه به صورت نیمه اسکلت، سقفهای تیرچه بلوک، 
نما سنگی و سیمانی و با قدمت ساخت بیش از 25 سال می باشد مورد بازدید 
قرار نگرفت ولیکن ساخت طبقات زیرزمین و همکف که به عنوان سهم چهار 
دانگ مشاع مورد ارزیابی قرار میگیرد در زمان بازدید تخلیه )به علت پلمپ( 
بود و طبقه زیرزمین شامل یک سالن به عالوه آشپزخانه و حمام و سرویس 
بهداشــتی و طبقه اول شــامل اتاقهای خواب و هال پذیرایی و آشپزخانه با 
کابینت فلزی و حمام و سرویس بهداشــتی و کف اتاقها موزاییک، دربهای 
داخلی چوبی و پنجره های پیرامونی آلومینیومی، دارای آب و فاضالب و برق 
و گاز و گرمایش به صورت بخاری گازی و سرمایش کولرآبی و پارکینگ در 
همکف است. در زمان ساخت عقب نشینی صورت گرفته و در زمان نوسازی 
طبق نقشه های مصوب شــهرداری دارای عقب نشــینی مجدد می باشد. با 
 توجه به کلیه عوامل مندرج در گزارش حاضــر و موقعیت محلی و کاربری

 ) مســکونی( و ابعاد پالک و در نظر گرفتن شرایط روز بازار و سایر عوامل 
موثر در قضیه و در نظر گرفتن جمیع جهات کارشناســی و در نظر گرفتن 
مســئله فروش مشــاعی ارزش روز ششــدانگ ملک مورد ارزیابی معادل 
چهار میلیارد و هشــتصد میلیون ریال ) 4/800/000/000 ریال( می گردد.  
م الف:23792 اجرای احکام شــعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( اصفهان )436 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/359 در خصوص پرونده کالسه 548/95 خواهان محمد جان نثاری الدانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهرام نیک خو تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/10/4  ساعت 16/30 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 
شعبه 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:24544 شــعبه 17 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/360 در خصوص پرونده کالســه 764/95 خواهان علیرضا ارحام صدر 
با وکالت الهام ابراهیمی دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 150/000/000 

ریال به انضمام مطلق خســارات به طرفیت محمد خزائی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/28  ســاعت 5 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 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:24545 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان  )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/362 در خصــوص پرونده کالســه 1376/95 خواهان حمید افســری با 
وکالت سعید اسماعیلی دادخواستی مبنی بر مطالبه فاکتور به طرفیت شهرام 
کریمی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخه 95/9/30 ســاعت 
11/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 24538 
شعبه 6 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/361 در خصوص پرونده کالسه 1363/95 خواهان صغرا عجمی و نادر 
قلی ظاهری عبده وند با وکالت حســام الدین صادقی دادخواســتی مبنی بر 
اســترداد مبلغ به طرفیت مهرداد نظری تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای مورخه 95/10/22 ســاعت 8 صبــح تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 13 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 24541 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/358 در خصوص پرونده کالســه 1275/95 خواهــان علیرضا نوروزی 
بروجنی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ســیاوش طهماسبی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/9/20 ســاعت 10 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 45 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: 24523 شعبه 45 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره نامــه: 9510113728000519 شــماره پرونــده:  /357
9409983728500083 شــماره بایگانی شــعبه: 940097  نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 940097 دادگاه انقالب نایین در خصوص متهمین 1- فوالد 

مرادی میلوی 2- میثم راوند که اطالعات بیشتری از  آنان در دسترس نیست 
به اتهام مشارکت در حمل و نگهداری میزان 72 کیلوگرم ماده مخدر از نوع 
تریاک مطرح و تحت تعقیب و وقت رسیدگی آن برای تاریخ سه شنبه مورخ 
95/08/25 ســاعت 11 تعیین گردیده اســت و با توجه به عدم دسترسی به 
متهمین فوق الذکر و مجهول المکان بودن آنان بــه تجویز ماده 174 قانون 
آئین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا نامبردگان در وقت اعالم شــده جهت دفاع از خود در این دادگاه 
 حاضر گردند. در غیر این صــورت دادگاه مبادرت به صــدور رای غیابی

 می نماید. م الف:247 شــعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهرستان نایین  
)142 کلمه، 2 کادر(

مزایده
8/356 شــماره درخواســت: 9510463729100003 شــماره پرونــده: 
9009983728400252 شماره بایگانی شــعبه: 910254 شعبه اول اجرای 
احکام کیفری دادسرای نائین در نظر دارد ششــدانگ یک باب خانه به پالک 
ثبتی 341 فرعی از 20041 و 20038 اصلی واقع در بخش 2 ثبتی نائین دارای 
سند مالکیت شش دانگ به شماره ثبت 5349 صفحه 280 دفتر جلد 74 نائین 
دارای عرصه به مســاحت 360 متر مربع به ابعاد 12 در 30 متر و اعیانی آن 
درب به حیاط )جنوبی( و دارای انشــعابات آب، بــرق و گاز واقع در آدرس 
نائین بلوار شــهید مطهری خیابان 8 شهریور کوچه شماره 6 پالک دوم بعد 
از فضای سبز متعلق به آقای شکراله غالمی آهنگران را در پرونده 910254 
کیفری اجرایی در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت 
مفاد قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده و با قیمت پایه کارشناســی 
تعیین شــده معادل دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به فروش برساند. لذا 
متقاضیان خرید می توانند در روز دوشــنبه 1395/8/27 ساعت 10 صبح 
در محل اجرای احکام کیفری دادســرای نائین حاضر و در جلســه مزایده 
شرکت نمایند. برنده مزایده کسی اســت که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید 
متقاضیان می بایست 10 درصد مبلغ کارشناسی را قبل از جلسه مزایده به 
حساب سپرده دادگستری واریز و با در دست داشتن فیش مذکور در جلسه 
شرکت نمایند برنده مزایده می بایست مابقی وجه پیشنهادی را حداکثر تا قبل 
از یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند حضور 
متقاضیان خرید در جلســه الزامی بوده و طالبین می توانند پنج روز قبل از 
مزایده از ملک مورد نظر واقع در آدرس یاد شــده بازدید نمایند. م الف:245 
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نائین  )274 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره نامــه: 9510113728000528 شــماره پرونــده:  /355
9409983728400536 شــماره بایگانی شــعبه: 950012  نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 950012 دادگاه انقالب نایین در خصوص متهم محمد ریگی 
که مشخصات بیشتری از  وی در دسترس نیست به اتهام مشارکت در حمل 
و نگهداری میزان 12 کیلو و 750 گرم ماده مخدر از نوع تریاک مطرح و تحت 
تعقیب و وقت رســیدگی آن برای تاریخ چهارشــنبه 95/08/26 ساعت 11 
تعیین گردیده است و با توجه به عدم دسترسی به متهم فوق الذکر به تجویز 
ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری مراتب یک نوبــت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا نامبرده در وقت اعالم شده جهت دفاع از خود 
در این دادگاه حاضر گردند. در غیر این صورت دادگاه مبادرت به صدور رای 
غیابی می نماید. م الف:246 شعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهرستان 

نایین  )133 کلمه، 2 کادر(
احضاریه

8/354  شــماره پرونده: 9409983638900621 شــماره بایگانی شــعبه: 
940676 احضار شــونده: ســعید ســلطانی فرزند علی، علــت احضار: در 
خصوص شکایت آقای قاسم ایوب زازرانی علیه شــما دائر بر ایراد صدمه 

بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، مهلت حضور: حداکثر 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشــر آگهی، محل حضور: شعبه دوم دادیاری 
دادسرای عمومی خوانسار م الف:236 دادیار شــعبه 2 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان خوانسار  )68 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

8/353  آقای علی اصغر توســلی دارای شــماره شناســنامه 63  به شرح 
دادخواست به کالسه 645/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمرضا توسلی فرزند علی اکبر 
به شماره شناسنامه 906 در تاریخ 91/02/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- محمد اسماعیل توسلی 
فرزند غالمرضا، ش.ش 244 صادره از خوانســار 2- علی اصغر توســلی 
فرزند غالمرضا، ش.ش 63 صادره از خوانسار 3- علی اکبر توسلی، ش.ش 
187 صادره از خوانسار 4- فاطمه توسلی فرزند غالمرضا، ش.ش 18209 
صادره از خوانسار 5- کبری توسلی فرزند غالمرضا، ش.ش 138 صادره 
از خوانســار 6- زهره توســلی فرزند غالمرضا، ش.ش 18671 صادره از 
خوانسار 7- حبیبه توسلی فرزند غالمرضا، ش.ش 94 صادره از خوانسار 
8- اقدس شفیعی فرزند احمد، ش.ش 496 صادره از خوانسار. متوفی ورثه 
دیگری ندارد.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
 یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ای از 
متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی به شورا تحویل 
 دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد

 شد. م الف: 237 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف خوانسار) 201 کلمه، 
2 کادر(  

ابالغ وقت دادرسی
8/351  شــماره درخواســت: 9510463637100016 شــماره پرونــده: 
9509983637100849 شــماره بایگانــی شــعبه: 951320  خواهان آقای 
ابوالقاســم اکبریان فرزند علی اکبر با وکالت آقای امین حکاکی دادخواستی 
به طرفیت ادریس یوسفی به خواســته الزام به فک پالک خودرو به شماره 
انتظامی 174 ل 25 ایران 23 به انضمام کلیه خســارات دادرسی تسیلم این 
دادگاه نموده که به کالسه 951320 ع ثبت و وقت رسیدگی روز یکشنبه مورخ 
1395/10/12 ساعت 12 ظهر تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی درج 
می گردد تا خوانده مذکور از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر شود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. م الف: 238 شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی خوانسار ) 148 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/344 شــماره صــادره : 1395/43/292456نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 19/647 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام علی صباغ شناسنامه 32 رنان ماربین فرزند محمود و 
غیره در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/09/07 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 

انتشار: 1395/08/16 
م الف: 24553 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان) 145 کلمه، 

2 کادر(  

چغاخور تاالبی سحر آمیز؛

ورود ۱۷ هزار پرنده به تاالب های استان

مهر : تاالب چغاخور يکی از زيباترين تاالب های ايران به شمار می رود که در بلندترين ارتفاعات کشور بر روی 
رشته کوه زاگرس قرار دارد.تاالب بین المللی چغاخور چهارمحال و بختیاری با وجود گونه های بی شمار گیاهی و 
آبزيان موجب تنوع زيست محیطی، کوچ هزاران پرنده و توسعه اکوتوريسم منطقه و افزايش ورود گردشگران 

شده است.
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مفاد آراء
8/383 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 45525-1394/09/29 هیأت چهارم آقاي مرتضی رضائی کوجانی 
به شناسنامه شــماره 839 کدملي 1283379988 صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 248/34 مترمربع از پالک شماره 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از اسماعیل رضائی 
2- رای شــماره 50203-1394/11/06 هیأت اول آقای سیدحســن حسینی رنانی  
به شناسنامه شــماره  10518  کدملي 1283216671  صادره خمینی شهر  فرزند 
سیدرسول  ششدانگ یک واحد کارگاه نجاری به مساحت 663/75 مترمربع از پالک 
شــماره  2041 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی سیدهاشم حسینی  ازموردثبت صفحه 491 دفتر 75 امالک
3- رای شــماره 54390-1394/12/22 هیأت اول آقای نعمت اله نصر اصفهانی به 
شناســنامه شــماره 660  کدملي 1284462811  صادره اصفهان  فرزند  علیرضا 
نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  275/60   مترمربع از 
پالک شماره 53/2 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 447 دفتر 478 امالک
4- رای شــماره 54391-1394/12/22 هیأت اول خانــم خدیجه نصر اصفهانی به 
شناســنامه شــماره 2  کدملي 1288676141  صادره اصفهان  فرزند  محمدربیع  
نسبت به دودانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  275/60   مترمربع از 
پالک شماره 53/2 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی نعمت اله نصراصفهانی ازموردثبت صفحه 447 دفتر 478 

امالک
5- رای شــماره 1432-1395/01/29 هیــأت اول  آقــای ابراهیم طاهــری نژاد به 
شناسنامه شماره  959  کدملي  4668918164  صادره لردگان  فرزند صفر  ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 178   مترمربع از پالک شــماره  34  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی اسماعیل رضائی ازموردثبت 

صفحه 395 دفتر 193 امالک
6- رای شماره 1862-1395/01/31 هیأت چهارم  آقاي حسین دادخواه به شناسنامه 
شماره 107 کدملي 5499333378 صادره تیران فرزند ابوالقاسم نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 354/80 مترمربع از پالک شماره293 فرعی7 اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که در صفحه 159 دفتر846 
7- رای شماره 1838-1395/01/31 هیأت چهارم خانم شهالجبارزارع به شناسنامه 
شــماره 995 کدملي 1285859121 صادره اصفهان فرزند رحیم نسبت به 3دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/27 مترمربع از پالک شماره 101 
فرعی27 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان که مع 

الواسطه از فردوس صادقی که در صفحه 88دفتر 298 
8- رای شــماره 1837-1395/01/31 هیأت چهارم آقاي سعید یاری به شناسنامه 
شماره 307 کدملي 1291016562 صادره اصفهان فرزند حسینعلی نسبت به 3دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/27 مترمربع از پالک شماره 101 
فرعی27 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان که مع 

الواسطه از فردوس صادقی که در صفحه 88دفتر 298
9- رای شماره 54847-1394/12/27 هیأت سوم خانم هما محمدخواه  به شناسنامه 
شــماره  1215  کدملي 1754138152 صادره ایرند فرزند  غالمحســین  نسبت به 
ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  149/85  مترمربع از پالک شماره 67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

بتول شجره طوبی
10- رای شماره 1885-1395/01/31 هیأت سوم آقاي مسعود صفری به شناسنامه 
شماره 51067 کدملي 1280399643 صادره اصفهان فرزند علی نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 76/95 مترمربع از پالک شماره423 فرعی40 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی علی ابرقوئی 

لمجیری
11- رای شماره 1742-1395/01/30 هیأت سوم آقاي حسین باباصفری رنانی  به 
شناسنامه شماره  17  کدملي 1290086354 صادره اصفهان فرزند  فتح اله  نسبت 
به 5 دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  151/70  مترمربع از 
پالک شــماره 454 فرعی 19 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از سند شــماره ی 10662 – 1363/1/5 دفترخانه 91 و سند انتقال شماره 

ی 10739 – 1363/1/5
12- رای شماره 1743-1395/01/30 هیأت سوم خانم زهره رجبی  به شناسنامه 
شــماره  9418  کدملي 1283203502 صادره اصفهان فرزند  محمد  نسبت به یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  151/70  مترمربع از پالک 
شــماره 454 فرعی 19 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب 
اصفهان از سند شــماره ی 10662 – 1363/1/5 دفترخانه 91 و سند انتقال شماره 

ی 10739 – 1363/1/25
13- رای شــماره 3563-1395/02/20 هیــأت دوم  خانــم زهــره رضائــي بــه 
شناســنامه شــماره 51415 کدملي 1280402105 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ ساختمان به مساحت 235 مترمربع پالک شماره769 فرعي از 16 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مــورد ثبت صفحه 

537و540دفتر799امالک
14- رای شــماره 4777-1395/02/28 هیأت دوم آقاي حبیــب مجتبائي رناني به 
شناســنامه شــماره 240 کدملي 1290467765 صادره اصفهان فرزند محمدباقر 
ششدانگ ساختمان به مساحت 190 مترمربع پالک شماره2823 فرعي از18 اصلي 
واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی عباس 

جعفری ازموردثبت صفحه 344 دفتر 549 امالک
15- رای شماره 4459-1395/02/26 هیأت اول خانم فاطمه صغري فقیهیان علویجه 
به شناسنامه شماره 193 کدملي 1091899312 صادره علویجه فرزند علي ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 105 مترمربع پالک شماره 298 فرعي از 40 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی زهرابیگم وصدیقه 

امامی  ازوراث بدالرشریعه ازوراث اغابیگم بهشتی نژاد
16- رای شماره 4497-1395/02/26 و رای اصالحی شماره 1395/06/07-14399 
هیــأت اول آقــاي  محمدجواد کریمــی خویگانی به شناســنامه شــماره 3 کدملي 
1159823170 صادره فریدن فرزند احمدقلي ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 
مترمربع پالک شماره 37  فرعي از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 555 دفتر 300 امالک
17- رای شماره 4506-1395/02/26 هیأت اول خانم نسرین پورسینا به شناسنامه 
شماره 1615 کدملي 1284797392 صادره اصفهان فرزند حیدرعلي نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 128/47 مترمربع پالک شماره 783 
فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی احمدنخودیان اصفهانی
18- رای شماره 4505-1395/02/26 هیأت اول آقاي  سعید آرضي به شناسنامه 
شماره 47224 کدملي 1280897821 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم  نسبت به سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مســاحت 128/47 مترمربع پالک شماره 783 
فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی احمدنخودیان اصفهانی
19- رای شــماره 5176-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي عبــاس پوریای ولی به 
شناسنامه شماره 988 کدملي 1284565491 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158/34 مترمربع از پالک 
شماره63 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی جعفررضائی 
20- رای شــماره5177-1395/02/31 هیأت ســوم  آقاي مهــدی پوریای ولی به 
شناسنامه شماره 295 کدملي 1284600998 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 158/34 مترمربع از پالک 
شماره63 فرعی27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالک رسمی جعفررضائی
21- رای شماره 5206-1395/02/31 هیأت چهارم خانم فاطمه نصری نصرآبادی 
به شناسنامه شماره 51 کدملي 1290005591 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 259/67 مترمربع از پالک شماره196 فرعی7 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که به موجب صفحه 

570 دفتر 540 مالک 9 حبه مشاع از 72 حبه میباشد
22- رای شماره 5149-1395/02/30 هیأت چهارم آقاي سیدعلیرضا موسوی کیا به 
شناسنامه شماره 58 کدملي 1290671133 صادره اصفهان فرزند سیدحبیب نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 156/40 مترمربع از پالک شماره247 
فرعی21 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان که به 
موجب سند شماره 3602 – 92/4/20 دفتر 326 اصفهان مالک می باشد در صفحه 

449 دفتر 74
23- رای شماره 7372-1395/03/29 هیأت اول آقای محمدعلی شهبازی دستجرده  
به شناسنامه شماره 49 کدملي 1285329678 صادره اصفهان فرزند محمد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 266 مترمربع از پالک شماره 
68  فرعی از 27  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی بتول فیض

24- رای شماره 7373-1395/03/29 هیأت اول خانم حبیبه جبارزارع دستجرده  به 
شناسنامه شماره 38065 کدملي 1280806265 صادره اصفهان فرزند عباس نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 266 مترمربع از پالک شماره 
68  فرعی از 27  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی بتول فیض
25- رای شــماره 7418-1395/03/30 هیــأت اول آقای جعفر رحیمــی رنانی  به 
شناســنامه شــماره 9243  کدملي 1283201755  صادره اصفهــان  فرزند یداله  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  346/93 مترمربع از پالک شــماره  772  فرعی از  
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

طیبه خاکزاد رنانی
26- رای شماره 7351-1395/03/29 هیأت اول  آقای حسن طاوسی  به شناسنامه 
شــماره 2771 کدملــي 5649347085 صادره اصفهــان  فرزند عباس نســبت به 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 270  مترمربع از پالک شماره  
232 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 2846-91/11/16 دفتر 326 اصفهان
27- رای شــماره 7352-1395/03/29 هیأت اول خانم جمیله خوشروئی فراهانی  
به شناسنامه شماره 219 کدملي 0384936997 صادره قم  فرزند عباس نسبت به 
دودانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 270  مترمربع از پالک شماره  232 
فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 

2846-91/11/16 دفتر 326 اصفهان
28- رای شــماره 7353-1395/03/29 هیــأت اول اقــای حســین محمدخانی  به 
شناســنامه شــماره 489 کدملي 1290516227 صادره اصفهان  فرزند صفرعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 118/50  مترمربع از پالک شماره  3427 فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

سیدمهدی میرلوحی ازموردثبت صفحه 580 دفتر 73 امالک
29- رای شــماره 6455-1395/03/13 هیــأت دوم  خانــم فرشــته جعفــری  به 
شناســنامه شــماره 233  کدملي  5499213471  صادره نجف ابــاد  فرزند احمد  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 138/70  مترمربع از پالک شماره 109  فرعی از 
40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمدباقرمعصوم زاده جوزدانی
30- رای شــماره 6422-1395/03/13 هیأت دوم خانم مریــم قنبریان آفارانی  به 
شناسنامه شــماره 5  کدملي  1290893705  صادره خمینی شهر  فرزند ابوالقاسم  
نسبت به یک دانگ مشــاع ازششدانگ ساختمان به مســاحت 183/15  مترمربع از 
پالک شماره 169 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان  ازسند 31976-85/5/9 دفتر 108 اصفهان
31- رای شماره 8617-1395/04/20 هیأت دوم  آقای امیرحسین عسگری جوابادی  
به شناسنامه شــماره 1130335429 کدملي 1130335429  صادره خمینی شهر  
فرزند ابراهیم نســبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت 141 
مترمربع از پالک شماره 94 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 145و46 الی 55 دفتر 398و1017  امالک
32- رای شــماره 8618-1395/04/20 هیأت دوم خانم عزت محمدی جوابادی  به 
شناســنامه شــماره 1006 کدملي 1140846957  صادره خمینی شهر  فرزند علی  
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت 141 مترمربع از پالک 
شــماره 94 فرعی از 25  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 145و46الی 55 دفتر 398و1017  امالک
33- رای شماره 8615-1395/04/20 هیأت دوم خانم فاطمه محمدی جوابادی  به 
شناسنامه شماره 1130303292 کدملي 1130303292  صادره خمینی شهر  فرزند 
سیف اله نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 141 مترمربع از 
پالک شماره 94 فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 145و46الی 55 دفتر 398و1017  امالک
34- رای شماره 8616-1395/04/20 هیأت دوم آقای محمدعسگری جوابادی  به 
شناسنامه شــماره 871 کدملي 1142488519  صادره خمینی شهر  فرزند ابراهیم 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت 141 مترمربع از پالک 
شــماره 94 فرعی از 25  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 145و46الی 55 دفتر 398و1017  امالک
35- رای شماره 8614-1395/04/20 هیأت دوم آقای ابراهیم عسگری جوابادی  به 
شناسنامه شماره 60 کدملي 1142197212  صادره خمینی شهر  فرزند غالمحسین 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت 141 مترمربع از پالک 
شــماره 94 فرعی از 25  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 46 دفتر 1017  امالک
36- رای شماره 9127-1395/04/27 هیأت اول خانم اعظم جمشیدی  به شناسنامه 
شــماره 2426 کدملي 1282956175  صادره خمینی شــهر  فرزند مرتضی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به اســتثنابهاثمنیه اعیانی ان  به مساحت 
178/29  مترمربع از پالک شماره 319  فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی جمشیدی افارانی
37- رای شــماره 9126-1395/04/27 هیأت اول اقای حسن جمشیدی افارانی  به 
شناسنامه شماره 53091 کدملي 1280957476  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی 
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به اســتثنابهاثمنیه اعیانی ان  به 
مساحت 178/29  مترمربع از پالک شماره 319  فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی جمشیدی افارانی

38- رای شــماره 9133-1395/04/27 هیأت اول آقای امیرحســین کبیری رنانی  
به شناسنامه شــماره 1392 کدملي 1290479275  صادره اصفهان  فرزند مهدی 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 114/61  مترمربع از پالک شماره 3206  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسین صباغ ازموردثبت صفحه 240 دفتر 65 امالک
39- رای شماره 9170-1395/04/27 هیأت اول خانم شهال چهارلنگ به شناسنامه 
شــماره 627 کدملي 1829399764  صادره خرمشــهر  فرزند صفقلی  ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 146/54 مترمربع از پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی صدیقه نهاوندی
40- رای شــماره 9260-1395/04/28 هیــأت اول آقای رســول کاظمی زهرانی 
به شناســنامه شــماره  22 کدملي 1290133281  صــادره اصفهــان  فرزند تقی 
ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 103  مترمربع از پالک شــماره 2614  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 
جمیله ترکی وغالمعلی ومحمدحســن وحســین ترکی رنانــی ازموردثبت صفحه 

529و535و538و541و467 دفتر 374و63 امالک
41- رای شماره 9292-1395/04/28 هیأت اول آقای حسین نیکبخت به شناسنامه 
شماره  39 کدملي 6609573514  صادره برخوار فرزند ابراهیم نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135/75 مترمربع از پالک شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حســن 

کشانی وعزت زاغیان
42- رای شماره9293-1395/04/28 هیأت اول خانم معصومه محذب صانعی به 
شناسنامه شماره  2259 کدملي 1288129191  صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135/75 مترمربع از پالک شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسن کشانی وعزت زاغیان  
43- رای شماره 6434-1395/03/13 هیأت ســوم آقای احمداثنی عشری اژیه به 
شناسنامه شماره 49 کدملي 5659768121 صادره کوهپایه فرزند میرزاعبدالحمید 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 172/04 مترمربع 
از پالک شماره68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی نادعلی مزروعی
44- رای شماره 6429-1395/03/13 هیأت ســوم خانم مهین نگینی به شناسنامه 
شــماره 1309 کدملي 1285581857 صادره اصفهان فرزند احد نسبت به 3 دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 172/04 مترمربع از پالک شماره68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

نادعلی مزروعی
45- رای شــماره 11885-1395/05/20 هیأت چهارم  آقای امیر عباس بهارانچی  
به شناسنامه شــماره 98 کدملي 1293203556 صادره اصفهان فرزند رضا مقدار 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 87/78 رمتربع از پالک شماره 640 فرعی 
از18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان که متقاضی 
در صفحه 197 دفتر 200- امالک مالک  4 حبه و شــش هشــتم حبه مشاع از پالک 

مذکور می باشد
46- رای شماره 11976-1395/05/21 هیأت چهارم  آقاي جالل تیموري جروکاني 
به شناســنامه شــماره 32 کدملي 1290435421 صادره اصفهان فرزند قدیر علي 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 236/80 مترمربع پالک شماره196 فرعي 
از44 اصلي واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت 

ص517 دفتر 433
47- رای شــماره 12024-1395/05/21 هیأت چهارم  آقاي حســین بهرامي قلعه 
اخالصي به شناســنامه شــماره 438 کدملي 6219509862 صادره فریدن فرزند 
حسینعلي در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 60/60 مترمربع پالک شماره فرعي 
از68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي 

حیدرعلي کریمي بهرامي
48- رای شــماره 12315-1395/05/23 هیــأت چهارم  آقاي بهمــن روان مهر به 
شناسنامه شماره 26557 کدملي 1282192833 صادره از اصفهان فرزندعلی محمد 
ششدانگ یکباب کارگاه تجاری به مساحت 60/20 مترمربع از پالک 67  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی قاسم مستاجران

49- رای شماره 12288-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي محمدرضا صالحین به 
شناسنامه شماره 3155 کدملي 6229742209 صادره وزوان فرزند رضا ششدانگ 
یکباب خانه  به مســاحت 133/78 مترمربع پالک شماره 28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی به نــام حاج عبداله 

حسینی
50- رای شــماره 12408-1395/05/24 هیأت چهارم آقاي ســهراب فرهادي به 
شناســنامه شــماره 534 کدملي 6299651962 صادره بروجن فرزند علي محمد 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 114/23 مترمربع پالک شماره 815 فرعي از 40 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند شماره 

51955 مورخ 1350/11/23 دفتر 29
51- رای شماره 11809-195/05/20 هیأت دوم آقای مهدی میرزائی  به شناسنامه 
شــماره 676 کدملي 5499261581  صادره نجف اباد  فرزند قدرت اله ششــدانگ 
ساختمان به مساحت  118/08  مترمربع از پالک شماره 31  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی قدمعلی ابراهیمی بابوکانی
52- رای شــماره 12121-1395/05/23 هیأت دوم آقای محمدحســن ســلطانی 
به شناســنامه شــماره  340  کدملي  1289985601  صادره اصفهان فرزند عباس  
ششدانگ ســاختمان  به مساحت  187  مترمربع از پالک شــماره 352 فرعی از 12  
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 11345-

92/3/4 دفترخانه 160 اصفهان
53- رای شــماره 12074-1395/05/23 هیأت دوم  آقای ســیداکبر موســوی به 
شناسنامه شماره  58816  کدملي  1281015806  صادره اصفهان  فرزند سیداسداله 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  132/92  مترمربع از پالک شــماره 4  فرعی از 8  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

152 دفتر 362  امالک
54- رای شماره 12089-1395/05/23 هیأت دوم خانم ناهید صالحی به شناسنامه 
شماره  4571  کدملي  4171573386  صادره الیگودرز  فرزند محمدعلی  ششدانگ 
ساختمان  به مساحت  83/38  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج محدبیات
55- رای شماره 15642-1395/06/15 هیأت سوم آقاي محمدرضا صدری کرمی  
به شناسنامه شــماره14  کدملي1290196001 صادره خمینی شــهر فرزند  علی 
ششــدانگ یک باب خانه به 132/38  مترمربع از پالک شــماره   98/1  فرعی از  22 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی   فوق 

ازموردثبت صفحه  465 دفتر  650  امالک
56- رای شماره 15515-1395/06/14 هیأت سوم خانم هاجر موسوی به شناسنامه 
شماره3821  کدملي4171565863  صادره اصفهان فرزند سید طاهر ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 72/38 مترمربع از پالک 67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  سید محمد حسینی
57- رای شــماره 15533-1395/06/14 هیــأت ســوم آقاي محمــود احمدی  به 
شناسنامه شماره 9 کدملي 6219976142  صادره فریدن  فرزند غالمرضا  ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 148/20  مترمربع از پالک 68  اصلــی واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی ابوالقاسم کیخانی
58- رای شــماره 15516-1395/06/14 هیأت ســوم  آقــاي  عبدالعظیم انصاری 
دزفولی  به شناسنامه شماره 866 کدملي1753974364  صادره اهواز  فرزندحسن  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت376 مترمربع از پالک شماره 2629 فرعی از  18 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی نعمت 

اله و زهرا و غالمرضا سهرابی
59- رای شماره 15645-1395/06/15 هیأت ســوم خانم اعظم صادقی برزانی به 
شناســنامه شــماره 758 کدملي 1290591271  صادره خمینی شهر فرزند حسن  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 187 مترمربع از پالک شماره  661  فرعی از 16  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق 

ازموردثبت صفحه 546 دفتر 656 امالک
60- رای شــماره 15646-1395/06/15 هیأت ســوم آقاي ناصر صادقی برزانی  
به شناســنامه شــماره 142 کدملي 1290366314  صادره اصفهان  فرزند رحیم  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160  مترمربع از پالک شماره  661  فرعی از 16 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق     

ازموردثبت صفحه 382 دفتر 545 امالک
61- رای شماره 15571-1395/06/15 هیأت سوم خانم عزیزه لطیفی به شناسنامه 
شماره  1877 کدملي 2630018865  صادره فومن  فرزند عبدالعظیم  ششدانگ یک 
باب خانه  به مســاحت  182  مترمربع از پالک 32  اصلی واقع در اصفهان بخش 14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  صدیقه تمیزی
62- رای شماره 15631-1395/06/15 هیأت سوم آقاي  حسن جان نثاری الدانی    
به شناسنامه شماره 5 کدملي 1289930333 صادره اصفهان  فرزند رضا  ششدانگ 
یک باب خانه  به مســاحت 165/20  مترمربع از پالک شــماره    738  فرعی از    16  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق        

ازسندشماره 164844 مورخ 74/6/12  دفترخانه77 اصفهان
63- رای شــماره 15531-1395/06/14 هیــأت ســوم آقاي  حســینعلی زارع  به 
شناســنامه شــماره 114  کدملــي 1290220085 صادره اصفهــان فرزند عباس  
ششدانگ یک باب ساختمان فوقانی 2واحد مسکونی طبقه همکف مغازه و پارکینگ به 
مساحت 109/50 مترمربع از پالک شماره 213   فرعی از 38  اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  فوق ازسندشــماره 9628 

مورخ 85/8/20 دفترخانه 137 اصفهان
64- رای شماره 15548-1395/06/15 هیأت سوم آقاي حمید کوهی  به شناسنامه 
شماره 1137  کدملي 1284083519  صادره اصفهان فرزند حسن  ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت116 مترمربع از پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رضا قانعیان 
65- رای شــماره 15550-1395/06/15 هیأت ســوم  آقاي  محمد حسن حمیدیان  
به شناسنامه شــماره 1181 کدملي1198994029 صادره شهرضا فرزند علیرضا 
ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 278/63  مترمربع از پالک شماره 569  فرعی 
از 36  اصلی واقع در اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

فوق ازسندشماره   135905 مورخ 79/12/23 دفترخانه 103 اصفهان
66- رای شماره 15546-1395/06/15 هیأت سوم  آقاي علی صادقی به شناسنامه 
شماره 3204 کدملي 1282990187 صادره اصفهان فرزند محمد ششدانگ یک باب 
خانه   به مساحت 47/10 مترمربع از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  محمد علی بنکداری    
67- رای شــماره 15552-1395/06/15 هیــأت ســوم آقاي مهدی شــیروانی به 
شناســنامه شــماره 784 کدملي 1281090492  صــادره اصفهــان  فرزند محمد  
ششــدانگ یک باب مغازه  بــه مســاحت44/98 مترمربع از پالک شــماره  486 و 
487 و 488 فرعــی از  12 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان ازمالک رســمی فوق  ازسندشــماره   12911 مــورخ 41/10/2 دفترخانه 

26 اصفهان
68- رای شــماره 15534-1395/06/14 هیأت سوم آقاي محمود سلطانی آفارانی  
به شناسنامه شماره 1454 کدملي1282945602  صادره  اصفهان  فرزند براتعلی  
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 130/24  مترمربع از پالک شماره  28 اصلی 
 واقع در اصفهــان بخش14  حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  رجب 

علی مارانی
69- رای شماره 16927-1395/06/25 هیأت چهارم آقاي مرتضي ابراهیمي آفاراني 
به شناسنامه شماره 1653 کدملي 1290527822 صادره خمیني شهر فرزند حسین 
در ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 200/10 مترمربع پالک شماره608 فرعي 
از27 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به نام حاج سید 

جالل ص 325 دفتر 162
70- رای شماره 14580-1395/06/08 هیأت سوم خانم صغرا مدیری به شناسنامه 
شماره 2788 کدملي 4070538356 صادره خرم آباد فرزندغالمرضا ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 91/45 مترمربع از پالک شــماره 67  اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی حاج محمدعلی بیات عاشق 

آبادی
71- رای شــماره 15169-1395/06/13 هیأت ســوم خانم عفــت اکبري رناني به 
شناســنامه شــماره 226 کدملي 1290162433 صادره اصفهــان فرزند جواد در 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 223/5 مترمربع پالک شماره3088 فرعي از18 

اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
72- رای شماره 14590-1395/06/08 هیأت سوم خانم عزت جعفری دستجرده به 
شناسنامه شماره 364  کدملي1285626133  صادره اصفهان فرزند اکبر ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 135/95  مترمربع از پالک شماره 67 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی آقای حســن علی و حسین 

نجاران عاشق آبادی و محمد بیات
73- رای شــماره 14592-1395/06/08 هیأت ســوم آقاي علــی خدنگی جوانی 
به شناســنامه شــماره 45 کدملي 1289994684 صادره اصفهان فرزند نعمت اله 
ششدانگ یک باب خانه مسکونی به مســاحت 236 مترمربع از پالک شماره 2136  
فرعی از  25  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

فوق  ازسندشماره   30548 مورخ 36/11/27 دفترخانه 26 اصفهان  
74- رای شماره 15340-1395/06/13 هیأت سوم آقاي محمدحسین شاه سنائي 
کنیراني به شناسنامه شماره 3161 کدملي 1293158003 صادره خمیني شهر فرزند 
محمدعلي درششدانگ یکباب خانه  به مساحت 273/18 مترمربع پالک شماره 190 
فرعي از21 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

7680 دفترخانه 371
75- رای شــماره 15338-1395/06/13 هیأت ســوم خانم معصومه جنیراني به 
شناســنامه شــماره 11 کدملي 1289929505 صادره اصفهان فرزند حســین در 
ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 213/36 مترمربع پالک شماره 190 فرعي از 21  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند شماره 

7679 مورخ 90/8/4 دفترخانه 371
76- رای شــماره 12285-1395/05/23 هیأت ســوم  آقاي اســماعیل خدادادي 
کلیشادي به شناسنامه شماره 1531 کدملي 1289623481 صادره اصفهان فرزند 
علیرضا ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210/85 مترمربع پالک شماره 32 اصلي 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مالک رســمی احمد 

مزروعی سبدانی
77- رای شــماره 12386-1395/05/24 هیــأت چهــارم آقاي محمــود نادري به 
شناســنامه شــماره 12 کدملي 5499775966 صادره تیران فرزند یداله سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/45 مترمربع پالک شماره 68 اصلي 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی آقای رضا

 حیدری
78- رای شــماره 14585-1395/06/08 هیــأت چهارم آقاي محمــد فروهرنیا به 
شناســنامه شــماره68 کدملي1290676585  صادره اصفهان فرزند اســماعیل 
ششدانگ یک باب خانه به استثنای ربعیه اعیانی آن به مساحت 178/24 مترمربع از 
پالک شماره 18 الی 26 و 30 الی 41 فرعی از 135  اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی آقای علی لری کفشرانی
79- رای شــماره 14583-1395/06/08 هیأت چهارم آقاي اسماعیل فروهرنیا به 
شناسنامه شماره91  کدملي 1290119430 صادره اصفهان فرزند علی ششدانگ یک 
باب خانه به استثنای ربعیه اعیانی آن به مساحت 182/72  مترمربع از پالک شماره  
18 الی 26 و 30 الی 41    فرعی از 135 اصلــی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی علی لری کفشرانی
80- رای شــماره 16772-1395/06/23 هیأت چهارم آقاي محمدرضا شمس  به 
شناسنامه شــماره 1972 کدملي 1287830803 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم  
ششدانگ یک باب ساختمان  به مســاحت 234/89  مترمربع از پالک شماره  3744 
فرعی از 18 اصلــی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 307  دفتر 688 امالک
81- رای شماره 16537-1395/06/21 هیأت چهارم آقاي محمد نادری درباغشاهی   
به شناسنامه شماره 2022 کدملي 1283047322 صادره اصفهان فرزند غالمعلی   
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 170  مترمربع از پالک شماره  518    فرعی از  25    
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره 7041 

مورخ 92/5/20 دفترخانه 160 اصفهان
82- رای شماره 16511-1395/06/21 هیأت چهارم  خانم الهه قره داقلی امنیه    به 
شناسنامه شــماره 159  کدملي 1288777248 صادره اصفهان  فرزند حیدر علی  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  154/20 مترمربع از پالک شماره  39    فرعی از  
23    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

آقاجون جان نثاریون      ازموردثبت صفحه    65   دفتر   188  امالک
83- رای شــماره 16510-1395/06/21 هیــأت چهارم  آقاي محمــود عابدی  به 
شناســنامه شــماره 307 کدملي 1290193053  صادره خمینی شــهر فرزند علی  
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 166  مترمربع از پالک شماره  755    فرعی از   
18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  
غالمرضا زارع زاده رناني سهم االرث ازســکینه حیدري وصغري حیدري زمانی 

ازموردثبت صفحه 90 دفتر 45 امالک
84- رای شــماره 16858-1395/06/24 هیــأت چهــارم  آقاي محســن مصلحي 
بهارانچي به شناسنامه شماره 1409 کدملي 1283014068 صادره اصفهان فرزند 
رضا در ششدانگ  یکباب خانه  به مســاحت 201/77 مترمربع پالک شماره  90/1 
فرعي از 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 
رسمی حاجی باقر فرزند حاجی کریم  طبق پرونده ثبتی تأئید و رأي خود را با حدود 

ذیل صادرمي نماید .توضیحا پالک 90/1 به 990 اصالح گردید.
85- رای شــماره 16928-1395/06/25 هیأت چهارم آقاي عباسعلی بیات عاشق 
آبادی   به شناســنامه شــماره 38 کدملي 1290001898 صــادره اصفهان  فرزند 
رضا  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 144/60 مترمربع از پالک شماره  فرعی از   
65   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی     

ازسندشماره  14514 مورخ 85/12/3   دفترخانه 127 اصفهان  
86- رای شماره 16492-1395/06/21 هیأت چهارم آقاي عباس قنبری شیخ شبانی  
به شناسنامه شــماره 60  کدملي 4622954222  صادره شهرکرد  فرزند قربانعلی 
سه دانگ از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 148/88  مترمربع از پالک شماره   51   
فرعی از  27    اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 
رسمی رضا و ابوالقاسم و بیگم و بتول رضایی ازموردثبت صفحه 491 دفتر 554 و 

497 و 500 و 513 و 503 امالک
87- رای شماره 16490-1395/06/21 هیأت چهارم خانم زهرا احمدی شیخ شبانی 
به شناسنامه شماره 1838  کدملي 4620923494 صادره شهرکرد  فرزند سید رضا 
سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 148/88 مترمربع از پالک شماره   51   
فرعی از  27    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 
رسمی  رضا و ابوالقاســم و بیگم و بتول رضایی ازموردثبت صفحه 491 و 497 و 

500 و 513 و 503  دفتر   554 امالک
88- رای شماره 15351-1395/06/13 هیأت چهارم آقای محمد جان نثاری الدانی 
به شناسنامه شماره 1031 کدملي 1290593981 صادره نجف اباد فرزند نعمت اله 
پنج  دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 168 مترمربع از پالک شماره 
468 فرعی از13 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی رمضان جان نثاری ازموردثبت صفحه 459دفتر 914 امالک
89- رای شــماره 15352-1395/06/13 هیأت چهارم خانم اکرم الســادات قنادی 
الدانی به شناسنامه شــماره 24کدملي 1290920737 صادره خمینی شهر فرزند 
سیداکبریک  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168 مترمربع از پالک 
شــماره 468 فرعی از13 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان ازمالک رســمی رمضان جان نثاری  ازموردثبت صفحــه 459دفتر 914 

امالک
90- رای شــماره 16517-1395/06/21 هیأت چهارم خانم مریم عباسی جنداني   
به شناســنامه شــماره 800  کدملي 5649496978 صادره جرقویه  فرزند حسین 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 62/51  مترمربع از پالک شــماره 67  اصلی 
 واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی   ســلمان

 شفیعی  
91- رای شــماره 16053-1395/06/21 هیــأت چهارم  آقــاي  علیرضا حاجیان 
فروشانی   به شناسنامه شــماره 279 کدملي 1141240068 صادره خمینی شهر  
فرزند احمدرضا  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 56/50  مترمربع از پالک شماره  
245 فرعی از40 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حسین جمشیدی
92- رای شــماره 16505-1395/06/21 هیــأت چهــارم خانــم زهــره انصاری 
چهارسوقی به شناسنامه شــماره 45902  کدملي 1280347333 صادره اصفهان  
فرزند سید حسن  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 148/5  مترمربع از پالک شماره 
67  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی         

ازسندشماره 37599 مورخ 87/10/12 دفترخانه 79 اصفهان
93- رای شماره 15348-1395/06/13 هیأت چهارم اقای احمد غالمی به شناسنامه 
شماره 21539 کدملي 1090213301 صادره نجف اباد فرزند عطاء سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 230/98 مترمربع از پالک شماره 323 فرعی 
از27 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

منوچهر قنبری فرد  ازموردثبت صفحه 286دفتر 368 امالک
94- رای شــماره 15349-1395/06/13 هیــأت چهارم  خانم طاهره میرعباســی 
 به شناســنامه شــماره 334 کدملــي 1090885792 صــادره نجف ابــاد فرزند 
حسین  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه .به مســاحت 230/98 مترمربع از 
پالک شــماره 323 فرعی از27 اصلــی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان ازمالک رســمی منوچهر قنبری فرد  ازموردثبــت صفحه 286دفتر 

368 امالک
95- رای شــماره 16280-1395/06/20 هیــأت چهارم آقاي صحنعلي رئیســي 
باباحیدري به شناســنامه شــماره 1987 کدملي 4679041196 صادره باباحیدر 
فرزند عباسعلي درششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 103 مترمربع پالک شماره 
67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمي 

محمد شاه عالئي
96- رای شماره 24102-1393/10/15 هیأت اول خانم زهرامکتوبیان به شناسنامه 
شــماره 1002 کدملي  1283011239 صادره اصفهان  فرزند مانده علی نسبت به 
چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 153/12 مترمربع از پالک 
شــماره  736 فرعی از 40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 382دفتر381 امالک
97- رای شماره 24101-1393/10/15 هیأت اول خانم عصمت عزیزی کوهانستانی 
به شناسنامه شماره 726 کدملي  1282754807 صادره اصفهان  فرزند غالمرضا 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 153/12 مترمربع از 
پالک شماره  736 فرعی از 40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 382دفتر381 امالک
98- رای شماره 15343-1395/06/13 هیأت چهارم  آقاي حسین کاظمی جروکانی 
به شناسنامه شــماره 826کدملي 1283056119 صادره جروکان فرزند عباسعلی 
ششــدانگ.یک باب خانه به مساحت 212 مترمربع از پالک شــماره  44 اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی که پدرش بوده 
 و مورد تقاضا ســهم االرث متقاضی بــوده ازموردثبت صفحــه 149  دفتر1126 

 امالک
99- رای شماره 15339-1395/06/13 هیأت چهارم  آقاي علی آقائی به شناسنامه 
شماره 41212کدملي 1280299101 صادره اصفهان فرزند مسلم ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 191/5 مترمربع از پالک شماره 34 اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره 57174 مورخ 51/10/4 دفتر 29 اصفهان 

ازموردثبت صفحه 395دفتر  193 امالک
100- رای شــماره 14612-1395/06/08 هیأت چهارم آقاي محمدرضا ســمیعي 
اصفهاني به شناســنامه شــماره 78 کدملي 1286648572 صادره اصفهان فرزند 
بمانعلي در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 86/2 مترمربع پالک شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عبدالحسین 

زارع بهرام ابادی
ادامه در صفحه 9
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101- رای شــماره 14613-1395/06/08 هيــأت چهارم خانم فاطمــه بيگم نجفي 
قهدريجاني به شناسنامه شماره 10 كدملي 1290071977 صادره اصفهان فرزند 
سيد حسن درششدانگ يکباب خانه به مســاحت 364/10 مترمربع پالك شماره 44 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از طرف مالک رسمی 

سيدرضا موسوی
102- رای شــماره 15346-1395/06/13 هيأت چهارم آقاي حسينعلی شفيعی به 
شناسنامه شماره 1 كدملي 1290148600 صادره اصفهان فرزند سلمان ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 171 مترمربع از پالك شــماره 66 اصلی واقع در اصفهان 
بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی ســيد محمد حسينی عاشق 

ابادی ازموردثبت صفحه 550 دفتر 149 امالك
103- رای شــماره 15345-1395/06/13 هيــأت چهــارم  آقاي جمشــيد كارگر 
سامانی به شناسنامه شــماره 142 كدملي 4623114988 صادره شهركرد فرزند 
يداله  ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 201 مترمربع از پالك شماره  67 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی شــهريار 

قنبری سلمانی
104-رای شماره 14579-1395/06/08 هيأت چهارم  آقاي مجيد جانثاري الداني 
به شناسنامه شــماره 1174 كدملي 1283451050 صادره اصفهان فرزند رمضان 
در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 170/92 مترمربع پالك شماره 48 فرعي از8 
 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان مورد ثبت ص 514 

دفتر 477
105- رای شماره 14615-1395/06/08 هيأت چهارم آقاي علي اكبر روحاني زاده 
به شناســنامه شــماره 3 كدملي 4689828253 صادره اردل فرزند ملک محمد در 
ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 120/5 مترمربع پالك شماره 2525 فرعي از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 16731 مورخ 

48/3/23 دفتر 47 اصفهان مورد ثبت 318 دفتر 63
106- رای شــماره 14591-1395/06/08 هيــأت چهــارم خانم عــزت اكبري به 
شناســنامه شــماره 376 كدملي 1290163928 صادره اصفهان فرزند عباس در 
ششدانگ  يکباب خانه به مساحت 172/80 مترمربع پالك شماره 358 فرعي از 17 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به موجب سند شماره 

42010 مورخ 74/10/11 دفتر 91 اصفهان
107- رای شماره 14587-1395/06/08 هيأت چهارم خانم خديجه آقانبي جورتاني 
به شناسنامه شماره 38 كدملي 1289975698 صادره اصفهان فرزند محمد باقر در 
ششدانگ  به مساحت 161/20 مترمربع پالك شماره 471 فرعي از 15 اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان در ص 401 دفتر 476 
108- رای شماره 14406-1395/06/07 هيأت چهارم آقاي محمد حسين عسکري 
به شناســنامه شــماره 6 كدملي 1290328056 صادره اصفهان فرزند رجب علي 
ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 259/55 مترمربع پالك شــماره431 فرعي از40 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

502 دفتر 968 امالك
109- رای شــماره 14280-1395/06/06 هيأت چهارم آقاي شهريار عيوضي به 
شناسنامه شــماره 669 كدملي 1293133094 صادره خميني شــهر فرزند عيدي 
محمد در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 196/97 مترمربع پالك شــماره 45 
 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی احمد

 عمادی
110- رای شــماره 14595-1395/06/08 هيأت چهارم آقــاي  عباس رمضاني به 
شناسنامه شــماره 47109 كدملي 1280896671 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 116/18 مترمربع پالك شماره 68  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان به نام علی شــاه علی در ص 358 

دفتر 467
111- رای شــماره 14593-1395/06/08 هيأت چهارم آقــاي محمدعلي عليخاني 
هندوكشــي به شناســنامه شــماره 5 كدملي 6219770846 صادره فريدن فرزند 
درويش علي در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 102 مترمربع پالك شماره 67  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان به نام لطفعلی بيات 

عاشق آبادی
112- رای شماره 16530-1395/06/21 هيأت چهارم  آقاي مصطفی جنگروی  به 
شناسنامه شماره 6 كدملي 6219813881  صادره فريدن  فرزند احمدرضا  ششدانگ 
يک باب خانــه  به مســاحت 150/38  مترمربع از پالك شــماره  67  اصلی واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی   آقاجان ساالری
113- رای شــماره 14581-1395/06/08 هيأت چهارم  آقاي محسن فروهرنيا به 
شناسنامه شــماره1425  كدملي  1141323230 صادره اصفهان فرزند اسماعيل  
ششدانگ يک باب خانه  باستثنای ربعيه اعيانی به مساحت106/32  مترمربع از پالك 
شماره 18 الی 26 و 30 الی 41  فرعی از 135 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی علی لری كفشرانی
114- رای شــماره 14582-1395/06/08 هيأت چهارم  آقاي  ابراهيم فروهرنيا به 
شناسنامه شماره 1360 كدملي1283359146  صادره اصفهان فرزند علی  ششدانگ 
يک باب خانه باستثنای ربعيه اعيانی آن به مساحت 163/08 مترمربع از پالك های 
شماره 18 الی 26 و 30 الی 41   فرعی از     135  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  علی لری كفشرانی
115- رای شــماره 14597-1395/06/08 هيــأت چهارم آقــاي قربانعلي جعفري 
ولداني به شناسنامه شــماره 1287 كدملي 1283509970 صادره اصفهان فرزند 
رحيم در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 172 مترمربع پالك شماره 428فرعي از 
 36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت ص 274 

دفتر 462
116- رای شماره 10497-1395/05/11 هيأت اول خانم مهناز شاه وردی ورپشتی 
به شناسنامه شماره 21  كدملي  5499542546  صادره تيران  فرزند حسن  ششدانگ 
يکبابخانه  به مساحت  123/50  مترمربع از پالك شماره  28   اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس فرزندمالتقی
117- رای شــماره 10499-1395/05/11 هيــأت اول اقای محســن ســامعی به 
شناســنامه شــماره 551  كدملــي  1283599971  صادره اصفهــان  فرزند كريم  
ششدانگ يکبابخانه  به مساحت  143/17  مترمربع از پالك شماره  68   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی اكبر زارع 

بهرام ابادی
118- رای شماره 12928-1395/05/27 هيأت اول  اقای مسعود كدخدائی اليادرانی   
به شناســنامه شــماره 354  كدملي 1284804682  صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 127/50  مترمربع از 
پالك شــماره 1/22 فرعی از 136  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی حســن نصراصفهانی ازموردثبت صفحه 587 دفتر 

588 امالك
119- رای شماره 12929-1395/05/27 هيأت اول خانم شهناز دهبان   به شناسنامه 
شــماره 104  كدملي 1284232670  صادره اصفهان فرزند صفرعلی نسبت به سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ يکبابخانه به مساحت 127/50  مترمربع از پالك شماره 1/22 
فرعی از 136  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حسن نصراصفهانی ازموردثبت صفحه 587 دفتر 588 امالك
120- رای شــماره 12939-1395/05/27 هيــأت اول اقــای مرتضی ســرلک   به 
شناسنامه شماره 4  كدملي 4172496040  صادره اليگودرز فرزند مهدی ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 129/83  مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدرضااويسی قرن
121- رای شــماره 12965-1395/05/27 هيأت اول اقای غالمحســن سليمی   به 
شناســنامه شــماره 407  كدملي 1159433615  صادره فريــدن  فرزند  قربانعلی  
ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 60/52  مترمربع از پالك شماره 762 فرعی از 40  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رضا 

رنجبرلمجيری ازموردثبت صفحه 473 دفتر 928 امالك
122- رای شــماره 12550-1395/05/25 هيــأت اول  خانــم مهين ســاالری  به 
شناسنامه شماره 924  كدملي 0620589922  صادره اراك  فرزند عربعلی ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 134/13  مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حاج حسين حيدری عاشق 

ابادی
123- رای شــماره 12553-1395/05/25 هيأت اول  اقــای محمدعلی پرورش به 
شناســنامه شــماره 14  كدملي 6609578095  صادره برخوار  فرزند نصرت اله 
ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 93/97 مترمربع از پالك شــماره 67  اصلي واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسين حيدری
124- رای شــماره 16507-1395/06/21 هيأت اول اقای خســرو هاشمی بنی  به 
شناسنامه شماره 81  كدملي  4622802236  صادره شهركرد  فرزند اسداله نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 96/73  مترمربع از پالك شماره 
415 فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی رضا ماهرانی برزانی كه بنامش درخواست ثبت شده
125- رای شــماره 16539-1395/06/21 هيــأت اول اقای داود هاشــمی بنی  به 
شناسنامه شــماره 135  كدملي  1293109401  صادره خمينی شهر  فرزند خسرو 
نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبابخانه  به مســاحت 96/73  مترمربع 
از پالك شــماره 415 فرعی از 16  اصلي واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی رضا ماهرانی برزانی كه بنامش درخواســت

 ثبت شده
126- رای شــماره 16475-1395/06/21 هيأت اول اقای رضا كاظمی زهرانی  به 
شناسنامه شــماره 858  كدملي  1283257750  صادره اصفهان فرزند علی نسبت 
به شانزده حبه مشاع از72حبه ششدانگ يکبابخانه  به مســاحت 442  مترمربع از 
پالك شماره 320 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 470 دفتر 1125 امالك
127- رای شــماره 16314-1395/06/20 هيأت اول اقای محمد صادقی هسنيجه  
به شناسنامه شــماره 15 كدملي 1091912238  صادره نجف اباد فرزند ميرزا اقا 

ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 85/40  مترمربع از پالك شــماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رمضان توكلی 

كوجانی
128- رای شماره 16477-1395/06/21 هيأت اول خانم سکينه كاظمی زهرانی  به 
شناسنامه شــماره 4  كدملي  1289971412  صادره اصفهان فرزند علی نسبت به 
هشت حبه مشاع از72حبه ششــدانگ يکبابخانه  به مساحت 442  مترمربع از پالك 
شــماره 320 فرعی از 6  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 473 دفتر 1125 امالك
129- رای شــماره 16479-1395/06/21 هيأت اول  اقای رحيــم كاظمی زهرانی  
به شناسنامه شــماره 3  كدملي  1289971404  صادره اصفهان فرزند علی نسبت 
به شانزده حبه مشاع از72حبه ششدانگ يکبابخانه  به مســاحت 442  مترمربع از 
پالك شماره 320 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 464 دفتر 1125 امالك
130- رای شماره 16478-1395/06/21 هيأت اول اقای عبدالرسول كاظمی زهرانی  
به شناسنامه شماره 859  كدملي  1283257769  صادره اصفهان فرزند علی نسبت 
به شانزده حبه مشاع از72حبه ششدانگ يکبابخانه  به مســاحت 442  مترمربع از 
پالك شماره 320 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 476 دفتر 1125 امالك
131- رای شماره 16476-1395/06/21 هيأت اول اقای عباس كاظمی زهرانی  به 
شناسنامه شــماره 753  كدملي  1283256592  صادره اصفهان فرزند علی نسبت 
به شانزده حبه مشاع از72حبه ششدانگ يکبابخانه  به مســاحت 442  مترمربع از 
پالك شماره 320 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 467 دفتر 1125 امالك
132- رای شماره 16480-1395/06/21 هيأت اول خانم عزت جان نثاری الدانی  به 
شناسنامه شماره 12  كدملي  1289901767  صادره اصفهان فرزند جعفر ششدانگ 
يکبابخانه به استثنابهاثمنيه اعيانی ان به مساحت 339/23  مترمربع از پالك شماره 
136 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 204 دفتر 21 امالك
133- رای شماره 16520-1395/06/21 هيأت اول خانم پريسا سهرابی رنانی  به 
شناسنامه شماره 1130058621  كدملي  1130058621  صادره خمينی شهر فرزند 
حيدر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 165/96  مترمربع 
از پالك شماره 3913 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسين حسن شاهی
134- رای شــماره 16522-1395/06/21 هيــأت اول  اقای جعفر حســن شــاهی 
ورپشتی  به شناسنامه شــماره 1211  كدملي  1290832978  صادره خمينی شهر 
فرزند حسين نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 165/96  
مترمربع از پالك شماره 3913 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسين حسن شاهی
135- رای شــماره 16519-1395/06/21 هيأت اول اقای حســين حســن شاهی 
ورپشتی  به شناسنامه شــماره 30  كدملي  1289881154  صادره اصفهان فرزند 
علی اكبر ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 163/80  مترمربع از پالك شماره 3913 
فرعــی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان 
 ازســند 3410-47/8/18 دفترخانــه 91 اصفهــان و14786-64/11/27 دفترخانه 

91 اصفهان
136- رای شماره 16513-1395/06/21 هيأت اول اقای نصير صالحی مباركه  به 
شناسنامه شــماره 47589 كدملي 1280901462  صادره اصفهان  فرزند منصور 
ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 117/54 مترمربع از پالك شــماره 677  فرعی از 
25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسين مارانی
137- رای شــماره 16469-1395/06/21 هيــأت اول اقــای عليرضــا كاظمی  به 
شناسنامه شــماره 123 كدملي 1290225621  صادره اصفهان  فرزند محمدعلی 
ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 489/70 مترمربع از پالك شــماره 730  فرعی از 
19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

شهربانو اقامحمدی ازموردثبت صفحه 7 دفتر 81 امالك
138- رای شــماره 16531-1395/06/21 هيأت اول اقای سيدمهدی لوح موسوی  
به شناسنامه شماره 1579 كدملي 1288023073  صادره اصفهان  فرزند سيداحمد 
ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 187/46 مترمربع از پالك شــماره 846  فرعی از 
25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 4652-

86/12/28 دفترخانه 160 اصفهان
139- رای شــماره 16485-1395/06/21 هيــأت اول  خانم گوهــر فرامرزی  به 
شناسنامه شماره 24 كدملي 4849420125  صادره كهريز  فرزند نادعلی ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 191/83 مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدرضا راعی دهقی
140- رای شماره 16495-1395/06/21 هيأت اول  اقای احمدعلی ترابی زيارتگاهی  
به شناســنامه شــماره 11 كدملي 1199549355  صادره شــهرضا  فرزند محمد 
ششدانگ يکبابخانه به مساحت 175/70 مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حاج محمدحسين 

رياضيات
141- رای شماره 16497-1395/06/21 هيأت اول اقای احمدعلی ترابی زيارتگاهی  
به شناســنامه شــماره 11 كدملي 1199549355  صادره شــهرضا  فرزند محمد 
ششــدانگ يکباب مغازه به مســاحت 59/50 مترمربع از پالك شــماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی سيداحمد 

رضوی نژاد
142- رای شــماره 16512-1395/06/21 هيأت اول اقای سيدجالل ميرمعصومی 
كرمی  به شناســنامه شــماره 602 كدملي 1283368528  صادره اصفهان  فرزند 
سيدحسن ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 145/47 مترمربع از پالك شماره 32  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن 

وحسين حقيقی زاده مارچينی
143- رای شــماره 16498-1395/06/21 هيــأت اول  خانم مرضيــه محمدی  به 
شناســنامه شــماره 3323 كدملي 1289641404  صادره اصفهان فرزند ماندنی 
ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 138/50 مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع 
در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی تقی جاللی 

عاشق ابادی
144- رای شماره 3234-1394/02/17 هيأت دوم خانم اكرم سيدان قلعه جوزدانی 
به شناسنامه شــماره  3984 كدملي   1290797277  صادره اصفهان  فرزند اصغر 
ششدانگ ساختمان به مساحت  207/02 مترمربع از پالك شماره  255  فرعی از 14  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

554و277و256 دفتر 286و367و841 امالك
145- رای شــماره 16334-1395/06/20 هيأت اول  خانم اقدس زين العابدين  به 
شناسنامه شــماره 233 كدملي 1287469450  صادره اصفهان  فرزند سيدمحمود 
ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 51/09  مترمربع از پالك شماره 227 فرعی از 
5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

310و421 دفتر 420و57 امالك
146- رای شــماره 16304-1395/06/20 هيأت اول اقای يزدان احمدی رنانی  به 
شناسنامه شماره 705 كدملي 1290442843  صادره اصفهان  فرزند احمد  ششدانگ 
يکبابخانه  به مساحت 136  مترمربع از پالك شــماره 666 فرعی از 18  اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی احمداحمدی

 رنانی
147- رای شــماره 16322-1395/06/20 هيأت اول اقای ميالد عباسی ولدانی  به 
شناســنامه شــماره 1130052346 كدملي 1130052346  صادره اصفهان فرزند 
ابوالقاسم ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 155  مترمربع از پالك شماره 258 فرعی 
از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

محمدجعفری ولدانی
148- رای شماره 16302-1395/06/20 هيأت اول اقای مرتضی احمدی رنانی  به 
شناسنامه شــماره 12729 كدملي 1283237040  صادره خمينی شهر فرزند احمد 
ششدانگ يکبابخانه  به مساحت 137/83  مترمربع از پالك شماره 666 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی احمد 

احمدی رنانی
149- رای شماره 16327-1395/06/20 هيأت اول اقای مجيد رفيعی  به شناسنامه 
شــماره 8936 كدملــي 1283198681  صــادره اصفهان فرزند رضا  ششــدانگ 
يکبابخانه  به مســاحت 143/42  مترمربع از پالك شماره 3686 فرعی از 18  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حبيبه 

سلطان سهرابی رنانی
150- رای شــماره 16346-1395/06/20 هيــأت اول اقای ســعيد عســگريان  به 
شناســنامه شــماره 1078 كدملي 2299044418  صادره شــيراز فرزند ابراهيم  
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 290/30  مترمربع از پالك شماره 155 فرعی 
از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 1619-

90/12/14 دفترخانه 326 اصفهان
151- رای شــماره 16308-1395/06/20 هيأت اول  اقای رضا كاظمی زهرانی  به 
شناسنامه شماره 858 كدملي 1283257750  صادره اصفهان فرزند علی ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 156  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس زارع بهرام ابادی
152- رای شــماره 16345-1395/06/20 هيأت اول خانم نرگــس خاتون عنايتی 
جزی  به شناســنامه شــماره 1062 كدملي 1287684221  صادره اصفهان فرزند 
رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 174/20  مترمربع 
از پالك شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی تقی جاللی عاشق ابادی
153- رای شــماره 16343-1395/06/20 هيــأت اول  اقــای ماندنــی محمدی  به 
شناسنامه شــماره 866 كدملي 1159342466  صادره فريدن فرزند علی نسبت به 

سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 174/20  مترمربع از پالك شماره 
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

تقی جاللی عاشق ابادی
154- رای شــماره 16376-1395/06/20 هيأت اول اقای ســيدنوراله موســوی 
بابوكانی  به شناسنامه شــماره 637 كدملي 1282964224  صادره اصفهان فرزند 
سيدمحمد ششدانگ يکباب كارگاه به مســاحت 693/20  مترمربع از پالك شماره 
31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

سيدمحمدموسوی بابوكانی
155- رای شــماره 16378-1395/06/20 هيأت اول  اقای امراله ابراهيمی پزوه  به 
شناســنامه شــماره 101 كدملي 1291206191  صادره اصفهان  فرزند اسماعيل 
ششدانگ يکبابخانه به مساحت 302/28  مترمربع از پالك شماره 67  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی مصطفی معصوم 

زاده
156- رای شــماره 26350-1393/11/04 هيأت دوم  آقاي رســول برزگر عاشق 
ابادي به شناسنامه شماره 2680 كدملي 1283323311 صادره اصفهان فرزند هاشم 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 245/94 مترمربع پالك شماره  66 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حاج مهدی سليمانی

157- رای شــماره 14872-1395/06/10 هيــأت دوم  اقای حســن معصوم زاده 
جوزدانی  به شناســنامه شــماره 41986  كدملي 1280308591  صادره اصفهان  
فرزند علی ششدانگ ساختمان  به مساحت 300  مترمربع از پالك شماره 68 اصلي 
 واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازمالک رسمی حسن مهری

 دهنوی
158- رای شــماره 14868-1395/06/10 هيأت دوم اقــای محمدرضا گرجی  به 
شناسنامه شماره 76  كدملي 4622033143  صادره شهركرد  فرزند رضا ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 188/95  مترمربع از پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازمالک رســمی غالمعلــی رفيعی افارانی 
ازســند 36169-47/8/20 دفترخانه 86 اصفهــان ازموردثبت صفحــه 295 دفتر 

1099 امالك
159- رای شــماره 14878-1395/06/10 هيأت دوم اقای غالمحسين جهانگيری 
بلطاقی  به شناسنامه شــماره 1082  كدملي 6219342364  صادره فريدن  فرزند 
محمدميرزا ششدانگ ساختمان  به مســاحت 166/84  مترمربع از پالك شماره 68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

اميدمهراب راهنمايی وشهين دخت وفروزوفرنازوفرزانه رحيم پور
160- رای شماره 14870-1395/06/10 هيأت دوم خانم زهرا دشتبانی جونی  به 
شناسنامه شماره 51  كدملي 1290315787  صادره اصفهان  فرزند  عباس  ششدانگ 
مغازه  به مساحت 57/50  مترمربع از پالك شماره 325 فرعی از 25  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رضا جوانی جونی 

ازموردثبت صفحه 5 دفتر 109 امالك
161- رای شماره 14871-1395/06/10 هيأت دوم اقای اكبر جانثاری  به شناسنامه 
شماره 1  كدملي 1290415481  صادره خمينی شــهر  فرزند  غالمرضا  ششدانگ 
مغازه  به مساحت 25/30  مترمربع از پالك شماره 325 فرعی از 25  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رضا جوانی جونی 

ازموردثبت صفحه 5 دفتر 109 امالك
162- رای شماره 14874-1395/06/10 هيأت دوم اقای علی اكبر كيقبادی لمجيری  
به شناسنامه شــماره 34  كدملي 1285622847  صادره اصفهان  فرزند  رجبعلی  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 77/82  مترمربع از پالك شــماره 237 فرعی از 
40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

ابراهيم كيقبادی ازموردثبت صفحه 196 دفتر 170 امالك
163- رای شماره 14873-1395/06/10 هيأت دوم اقای علی اكبر كيقبادی لمجيری  
به شناسنامه شــماره 34  كدملي 1285622847  صادره اصفهان  فرزند  رجبعلی  
ششدانگ ســاختمان  به مساحت 172/30  مترمربع از پالك شــماره 186 فرعی از 
40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

گوهركيقبادی
164- رای شــماره 14856-1395/06/10 هيأت دوم اقای عباس ابراهيمی ولدانی  
به شناسنامه شماره 35  كدملي 1290331162  صادره اصفهان  فرزند  محمدعلی  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 218  مترمربع از پالك شــماره 454 فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فتح 

اله شريفی 
165- رای شماره 14862-1395/06/10 هيأت دوم  اقای ابوذر آقائی حسين ابادی  
به شناسنامه شــماره 1217  كدملي 1289044635  صادره اصفهان  فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مســاحت 122/58  مترمربع از 
پالك شــماره 45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی همدم كوزه كالنی
166- رای شماره 14867-1395/06/10 هيأت دوم خانم مرضيه رحمانيان حسين 
ابادی  به شناسنامه شــماره 3709  كدملي 1289131058  صادره اصفهان  فرزند 
جالل نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 122/58  مترمربع 
از پالك شماره 45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی همدم كوزه كالنی
167- رای شــماره 14879-1395/06/10 هيــأت دوم اقای ســعيد بهنــام آرا  به 
شناسنامه شــماره 68653  كدملي 1281785296  صادره اصفهان  فرزند حسين 
نســبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مســاحت 141/80  مترمربع از 
پالك شــماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی علی ايزدپناه
168- رای شــماره 16137-1395/06/18 هيأت دوم خانم ماه سلطان بيژنی دشت 
پاگردی  به شناسنامه شــماره  2  كدملي 6329863768  صادره لردگان  فرزند يد 
اله      ششدانگ ساختمان به اســتثنا بها ربع اعيانی ان  به مساحت 127  مترمربع از 
پالك شماره 52 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 67 دفتر 344  امالك
169- رای شــماره 16144-1395/06/18 هيــأت دوم اقــای مرتضــی جوانی  به 
شناســنامه شــماره  50  كدملي 1290299951  صادره اصفهــان  فرزند نعمت اله  
ششدانگ ساختمان به مســاحت 212  مترمربع از پالك شماره 609/1 فرعی از 25  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

579 دفتر 799 امالك
170- رای شماره 16132-1395/06/18 هيأت دوم اقای داود رضائی  به شناسنامه 
شماره  36  كدملي 1290752079  صادره اصفهان  فرزند احمد نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت 222/45  مترمربع از پالك شماره 28  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی غالمرضا 

خدادای ازموردثبت صفحه 299 دفتر 908 امالك
171- رای شــماره 16134-1395/06/18 هيــأت دوم  اقای مســعود رضائی  به 
شناسنامه شماره  14567  كدملي 1292298375  صادره اصفهان  فرزند احمدرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان به مســاحت 222/45  مترمربع از 
پالك شــماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی غالمرضا خدادای ازموردثبت صفحه 299 دفتر 908 امالك
172- رای شــماره 16140-1395/06/18 هيأت دوم خانم اشــرف ياری رنانی  به 
شناســنامه شــماره  98  كدملي 1290012474  صادره اصفهــان  فرزند غالمعلی  
ششدانگ ساختمان به مساحت 142/40  مترمربع از پالك شماره 3344 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

88 دفتر 308 امالك
173- رای شماره 16141-1395/06/18 هيأت دوم  اقای گودرز ناصری كريموند  
به شناسنامه شــماره  77  كدملي 1972423541  صادره مسجدسليمان فرزند قلی 
ششدانگ ساختمان به مساحت 77/20  مترمربع از پالك شماره 1821 فرعی از 16  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

367 دفتر 385 امالك
174- رای شــماره 16125-1395/06/18 هيــأت دوم خانــم عصمــت جوانی  به 
شناسنامه شماره  17  كدملي 1290052565  صادره اصفهان فرزند حسن ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 151/35  مترمربع از پالك شــماره 555 فرعی از 25  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 86/4/18-19996 

دفترخانه 105 اصفهان
175- رای شــماره 16147-1395/06/18 هيــأت دوم خانــم حليمه مــاه بين  به 
شناسنامه شماره  2737  كدملي 1818830991  صادره آبادان فرزند محمد  نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 133/90  مترمربع از پالك شماره 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

كريم باباصفری ازموردثبت صفحه 252 دفتر 1070 امالك
176- رای شــماره 16146-1395/06/18 هيأت دوم اقای حســن فخــر زارع  به 
شناسنامه شــماره  26927  كدملي 1282196138  صادره اصفهان فرزند نادعلی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 133/90  مترمربع از پالك 
شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی كريم باباصفری ازموردثبت صفحه 252 دفتر 1070 امالك
177- رای شماره 16969-1395/06/27 هيأت دوم اقای محمدجواد هاشمی حسين 
ابادی  به شناســنامه شــماره  288 كدملي  1289250723  صادره اصفهان  فرزند 
مهدی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  218/03  مترمربع 
از پالك شماره 1077  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی رمضان عباسی ولدانی
178- رای شــماره 16968-1395/06/27 هيــأت دوم خانم حبيبــه مهرعليان  به 
شناسنامه شماره  1148 كدملي  1288712502  صادره اصفهان  فرزند رحيم نسبت 
به سه دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  218/03  مترمربع از پالك 
شــماره 1077  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی رمضان عباسی ولدانی
179- رای شــماره 16967-1395/06/27 هيأت دوم خانم بتول نوری علويجه  به 

شناسنامه شماره  491 كدملي  1285708679  صادره اصفهان  فرزند تقی ششدانگ 
ساختمان  به مساحت  57/60  مترمربع از پالك شماره 750  فرعی از 40  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسينعلی قنبريان 

علويجه ازموردثبت صفحه 124 دفتر 329 امالك
180- رای شــماره 16966-1395/06/27 هيــأت دوم اقای محمد چاووشــی   به 
شناسنامه شــماره  18 كدملي  1291245588  صادره اصفهان  فرزند عبدالحسين  
ششدانگ مغازه به مســاحت  58/50  مترمربع از پالك شــماره 2447  فرعی از18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

209و38 دفتر 1078و1076 امالك
181- رای شــماره 16965-1395/06/27 هيأت دوم  اقای محمود چاووشــی  به 
شناسنامه شماره  1174 كدملي  1285447980  صادره اصفهان  فرزند عبدالحسين 
ششدانگ مغازه  به مساحت  58/50  مترمربع از پالك شــماره 2447  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

212و41 دفتر 1078و1076 امالك
182- رای شماره 16963-1395/06/27 هيأت دوم  اقای عبداله طلوئی  به شناسنامه 
شماره  50327 كدملي  1280928891  صادره اصفهان  فرزند غالمحسين ششدانگ 
ساختمان به استثنابهاثمنيه اعيانی ان  به مساحت  182/50  مترمربع از پالك شماره 
297  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 5104-93/1/31 دفترخانه 326 اصفهان
183- رای شماره 16962-1395/06/27 هيأت دوم  اقای عنايت اله صادقی برزانی  
به شناســنامه شــماره  48 كدملي  1290097003  صادره اصفهان  فرزند قدمعلی 
ششدانگ ساختمان  به مساحت  269/92  مترمربع از پالك شماره 219  فرعی از 27  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 

346 دفتر 441 امالك
184- رای شماره 19183-1395/07/17 هيأت دوم خانم نجمه السادات بهرامی   به 
شناسنامه شماره 2277  كدملي  1284935825   صادره اصفهان  فرزند سيدمحمد 
نسبت به يک دانگ ونيم مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 287/64   مترمربع 
از پالك شــماره 262  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 36722-94/6/28 دفترخانه 137 اصفهان
185- رای شماره 19185-1395/07/17 هيأت دوم اقای مجيد رهنما   به شناسنامه 
شماره 45271  كدملي  1282377957   صادره اصفهان  فرزند منصور نسبت به يک 
دانگ ونيم مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 287/64   مترمربع از پالك شماره 
262  فرعی از 3  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 36722-94/6/28 دفترخانه 137 اصفهان
186- رای شــماره 19184-1395/07/17 هيــأت دوم اقــای محمدعلــی نادری 
درباغشاهی   به شناسنامه شماره 58  كدملي  1290009961   صادره اصفهان  فرزند 
نادعلی نسبت به يک دانگ ونيم مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت 287/64   
مترمربع از پالك شماره 262  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازسند 36722-94/6/28 دفترخانه 137 اصفهان
187- رای شــماره 19186-1395/07/17 هيــأت دوم خانــم ناهيــد ميرباقــری 
سيچانی   به شناسنامه شماره 69069  كدملي  0030761190   صادره تهران  فرزند 
سيدمحمود نسبت به يک دانگ ونيم مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 287/64   
مترمربع از پالك شماره 262  فرعی از 3  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازسند 36722-94/6/28 دفترخانه 137 اصفهان
188- رای شــماره 6523-1395/03/13 هيأت ســوم آقاي عباس دوست محمدی 
دهقی به شناســنامه شــماره 453 كدملي 1829006401 صادره خرمشهر فرزند 
حيدر نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 277 مترمربع 
از پالك شــماره28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی علی حاتمی
189- رای شماره 6527-1395/03/13 هيأت سوم خانم زهرا محمدسياهی دهقی به 
شناسنامه شماره 49411 كدملي 1280919728 صادره اصفهان فرزند غالمحسين 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به مساحت 277 مترمربع از 
پالك شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی علی حاتمی
190- رای شــماره 5583-1395/03/05 هيــأت ســوم  آقاي حســينعلي اميني به 
شناســنامه شــماره 1752 كدملي 1282948581 صادره اصفهان  فرزند رجبعلي  
نسبت به شــش دانگ يک باب كارگاه به مســاحت 2085 مترمربع پالك شماره 32 
اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

حسن حقيقی زاده
191- رای شــماره 16662-1395/06/21 هيأت ســوم آقاي علی سيد مظفری    به 
شناسنامه شــماره 1270088092  كدملي 1270088092  صادره اصفهان  فرزند 
حســين 1/5  دانگ  مشــاع   از ششــدانگ چند باب مغازه طبقه فوقانی دفتركار  به 
مساحت 810 مترمربع از پالك شماره   639   فرعی از   16   اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  فــوق ازموردثبت صف

حــات353و368و356و371و544و362و359و365و128و131و137و134 
دفتر996و994و711و103 امالك

192- رای شــماره 16659-1395/06/21 هيأت ســوم آقاي محمد ســيد مظفری    
به شناســنامه شــماره 207 كدملي 1285942329  صادره اصفهان  فرزند حسين   
1/5دانگ مشــاع از ششــدانگ چند باب مغازه طبقه فوقانی دفتركار  به مســاحت 
810  مترمربع از پالك شــماره  639    فرعی از  16  اصلی واقــع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق ازموردثبت صفحات  362و1

31و137و134و353و368و356و371و544و362و359و365و128 دفاتــر 
996و994و711و103و711  امالك

193- رای شــماره 16661-1395/06/21 هيأت ســوم خانم نيره سيد مظفری  به 
شناســنامه شــماره 1500 كدملي 1285760131 صادره اصفهان  فرزند حســين  
1/5 دانگ مشاع از ششدانگ چند باب مغازه طبقه فوقانی دفتركار  به مساحت 810  
مترمربع از پالك شماره  639    فرعی از  16    اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق  ازسندشماره  ازموردثبت صفحه353
و368و356و371و544و362و359و365و128و131و137و134دفاتــر996و99

4و711و103 امالك
194- رای شماره 16660-1395/06/21 هيأت سوم خانم زهرا ثقفيان   به شناسنامه 
شــماره 38461  كدملي 1280808519  صادره اصفهان  فرزند حســين   1/5 دانگ 
مشاع از ششدانگ چند باب مغازه طبقه فوقانی دفتركار  به مساحت 810  مترمربع 
از پالك شــماره  639    فرعی از  16  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  فوق   ازموردثبت صفحات  و131و137و134
 و353و368و356و362و371و544و359و365و128  دفتــر 996و994و711و

103  امالك
195- رای شماره 16664-1395/06/21 هيأت سوم خانم   فاطمه رضايی سودانی     
به شناسنامه شــماره 44 كدملي 1290090254  صادره اصفهان  فرزند هاشم سه 
دانگ از ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 292/50  مترمربع از پالك شماره   34   
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق  

ازسندشماره  68714 مورخ 49/6/2 دفترخانه 7 اصفهان
196- رای شماره 16668-1395/06/21 هيأت ســوم آقاي حسن منتظرالقائم   به 
شناسنامه شماره 24 كدملي 1284445402 صادره اصفهان  فرزند علی  سه دانگ از 
ششدانگ يک باب خانه به مساحت 292/50 مترمربع از پالك شماره 34  اصلی واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق ازسندشماره   

ازسندشماره  68714 مورخ 49/6/2  دفترخانه 7 اصفهان  
197- رای شماره 12407-1395/05/24 هيأت ســوم  خانم مهري نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 8615 كدملي 1292239034 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
ششدانگ ساختمان به مساحت 55/24 مترمربع پالك شماره 113 فرعي از 15 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند انتقال شماره 

11725-1392/07/21 دفترخانه 337 اصفهان
198- رای شماره 16586-1395/06/21 هيأت سوم آقاي  محمد نصراصفهانی   به 
شناسنامه شماره 133  كدملي 1284822461  صادره اصفهان  فرزند رضا    چهار 
دانگ مشاع  از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 207/50  مترمربع از پالك شماره  
480    فرعی از  5   اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه  517   دفتر   7  امالك
199- رای شــماره 16576-1395/06/21 هيأت ســوم خانم   فرانــک نصری   به 
شناسنامه شماره 2203  كدملي 4621607286  صادره  شهركرد  فرزند رمضان   دو 
دانگ مشاع از  ششدانگ يک باب خانه  به مساحت 207/50  مترمربع از پالك شماره  
480    فرعــی از  5  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه  517   دفتر  7  امالك
200- رای شماره 16533-1395/06/21 هيأت سوم  آقاي مسيب صيفی شلمزاری  
به شناسنامه شــماره 4 كدملي 6339531997  صادره شــهركرد فرزند محمدتقی  
ششدانگ يک باب خانه  به مساحت 168/03  مترمربع از پالك شماره  515    فرعی از  
27   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  

محمدحسين خندان   ازموردثبت صفحه   307    دفتر    434   امالك 
رای اصالحی

1- رای شــماره 11904-1395/05/21 هيــأت چهــارم با توجه به مفــاد گزارش 
كارشناسي مورخه 1394/06/15  و با عنايت به اينکه طبق گزارش شماره فوق راي 
هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به شــرح زير اصالح مي گردد يکباب 
خانه پالك 543 فرعــي از 36 اصلي واقع در بخش 14 اصفهان به مســاحت 132/2 

مترمربع ميباشد
رای صادره قبلي با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشد.

بديهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکيت صادرخواهدشد .

تاريخ انتشار نوبت اول 1395/08/16
تاريخ انتشار نوبت دوم  1395/09/01

عليرضا حيدری رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان
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اخطار اجرایی
8/364 شماره: 343/95 به موجب رای شــماره 441 تاریخ 95/5/20 حوزه 
27 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سیامک سلمانی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/485/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 93/2/1-956040 
تا تاریخ اجرای حکم مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه های نشر آگهی تا زمان 
اجرای حکم با محاســبه آن توســط اجرایا حکام در حق محکوم له مسعود 
مختاری هدیه به نشــانی اصفهان ملک شــهر خ مفتح خ بهاران جنب کوچه 
شکوفه منزل مختاری و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:24550 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )196 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/365 شــماره: 950400 موجب رای شماره 401530-950 تاریخ 95/6/9 
حوزه 14 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمد علی حبیبی نژاد فرزند عباســعلی شــغل آزاد به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی 
سند خودرو کامیونت نیسان به شــماره انتظامی 896/43 د 43 و پرداخت 
مبلغ 1/900/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی در حــق محکوم له مجتبی برهانی فرزند محمد صالح شــغل آزاد به 
نشانی اصفهان خ آبشار سوم کوچه ش میر هاشمی پ 429 و نیم عشر حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:24533 
شعبه 14 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )190 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/366 شماره: 950410 به موجب رای شماره 870 تاریخ 95/5/18 حوزه 11 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
اصغر نصر اصفهانی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ صد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/390/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت هزینه نشر آگهی به مبلغ 
120/000 ریال و پرداخت خســارت تاخیر درتادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 93/1/1 در حق خواهان ابراهیم صابریان راد فرزند عباسعلی به 
نشانی اصفهان سه راه سیمین کوچه شــهید یزدانی بن علویان پ 80 و نیم 
عشــر حق االجرا در حق اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:24514 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )196 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
8/367 شــماره: 950320 به موجب رای شماره 768 تاریخ 95/4/28 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
سید ابوالفضل مرتضوی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و بیست و سه هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 94/11/26  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان شرکت 
تولیدی بسپار صدف ناب سپاهان )ســهامی خاص( با مدیریت عاملی آقای 
اصغر مارانی با وکالت مســعود حبیبیان به نشانی خ ســعادت آباد مجتمع 
پورپونه بلوک 2 ط 2 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:24532 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )201 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/368 شــماره: 94-1147 به موجب رای شــماره 1757 تاریخ 94/10/30 
حوزه 33 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه حامد صالحی به نشانی مجهول المکان محکوم است به حضور 
در دفتر خانه اسناد رســمی و انتقال رسمی ســند خودرو سمند به شماره 
انتظامی ایران 13- 288 ق 13 )شماره جدید( و ایران 53-848 د 48 ) شماره 
قدیم( و پرداخت مبلغ 195/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه 
نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له شــهربانو رحیمی حاجی 
آبادی به نشانی اصفهان خ جی شهرک شــهید رجائی بهار 3 – بهار 6 اولین 
بن بست سمت چپ )شقایق( پالک 315-طبقه 2 و پرداخت نیم عشر اجرایی. 
ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:24540 
شعبه 33 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )204 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/369 شماره: 316/95 به موجب رای شــماره 492 تاریخ 95/5/18 حوزه 
39 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه جــواد جعفری به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت بــه پرداخت 
مبلــغ 27/750/000 ریال بابت اصــل خواســته و 1/750/000 ریال هزینه 
دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از سررســید چک به ش 804/871618 
مورخ 94/12/25 تــا زمان اجــرای حکم و نیم عشــر حق االجــرا در  حق 
محکوم له علی دانشــمند به نشــانی خ هاتف کوچه مشــیر فروشگاه کوثر. 
ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی کنــد که اجرای حکم 
و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی 
 خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:24542 شعبه 39 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(

مزایده
7/596 اجرای احکام شــعبه چهارم دادگاه خانواده اصفهــان در نظر دارد 
درخصوص پرونده کال سه 940018 ج خ / 4 له خانم زهره زمین پرداز فرزند 
راه خدا با وکالت محمــد جواد پریش علیه محمد خان زاده فرزند حســن به 
خواسته 30 عدد سکه بهار آزادی )مقوم شده به مبلغ 334/200/000 ریال به 
تاریخ 95/06/03( و 10 مثقال طال )مقوم شده به مبلغ 49/140/000 ریال به 
تاریخ 95/06/03( و مبلغ 76/780/550 ریال وجه نقد و 200/000 ریال هدیه 
کالم ا... مجید و مبلغ 360/000 ریال هزینه نشــرآ گهی و مبلغ 7/000/000 
ریال هزینه کارشناســی و مبلغ 4/000/000 ریال حــق االجرای دولتی در 
پرونده کالســه 880565 خ / 19 خواهان و خوانده فوق خواسته نفقه فرزند 
مشترک از 84/05/10 لغایت 94/04/04 به مبلغ 41/600/000 ریال ) که کل 
اقالم ذکر شــده جمعًا به مبلغ 513/280/550 ریال( جلسه مزایده ای جهت 
فروش 0/0337 سهم مشاع از 0/887 سهم مشــاع از 1/305 سهم مشاع از 
420 سهم ) 38 متر مربع از 100 متر مربع سهم خوانده از 147 متر مربع کل 
مساحت زمین فروخته شده حســب قولنامه مورخ 73/02/28 به خواهان و 
خوانده ) 4 دانگ خوانده و 2 دانگ خواهان( از پالک ثبتی 14915/133 واقع 
در اصفهان- خ 24 متری- جنب صحرای سودان ) واقع در پشت کشتارگاه( 
در روز سه شنبه مورخ 95/9/2 ســاعت 10 صبح در دفتر این اجرا واقع در 
خ نیکبخت- 200 متر جلوتر از دادگســتری- جنب بیمه پارســیان- مجتمع 
اداری احکام حقوقی و خانواده اصفهان- طبقــه اول برگزار نماید. اوصاف 
مورد مزایده: پالک مورد مزایده به شماره 14915 بخش 5 ثبت اصفهان واقع 
در آدرس فوق می باشد و پالک ثبتی فوق اکنون قسمتی از شهر اصفهان را 
شامل می شــود که به چندین پالک از جمله پالک 14915/133 تفکیک و این 
پالک به موجب تقسیم نامه 1701/41.12.26 دفتر اسناد رسمی 86 اصفهان 
در سهم آقای حیدر کیان زاد ) 350 سهم( و نصرت کیان زاد ) 70 سهم( مشاع 
از 420 سهم ششدانگ قرار گرفته نسبت به پالک فوق انتقاالت زیادی صورت 
گرفته و طی قولنامه عادی درتاریــخ 69/03/26-1800 متر مربع تقریبی از 
پالک را به آقای محمد زارع فرزند علی واگذار و ســپس در تاریخ 69/6/30 
خریدار 9000 متر مربع آن را به حسن زارع فرزند براتعلی انتقال داده و در 
تاریخ 72/7/320  آقای حسین زارع فرزند محمد 168 متر آن را به آقای اکبر 
جعفری فروخته و نامبرده نیز در ظهر قولنامه 73/02/28 زمین را به نسبت 4 
سهم به خوانده و 2 سهم به خواهان منتقل نموده اند )زمین فوق حسب نظریه 
کارشناسی 147 متر اعالم شده است( که حســب نظریه هیات کارشناسان 
) ســید محمد حجازی، حســن مغروری و احمد رضا باالخانی( ملک مورد 
معرفی و با فرض عدم وجه معارض و با در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در 
قضیه ارزش کل مبلغ 198/450/000 تومان برآورد و اعالم گردیده است که 
مقدار مورد مزایده 0/337 سهم مشاع ) 38 متر مربع( به مبلغ 513/280/550 
ریال بابت کل مهریه به مزایده گذاشــته خواهد شد نظریه مصون از تعرض 
طرفین باقی مانده است. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از انجام مزایده از 
ملک دیدن نموده و با پرداخت 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده 
دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری 
اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلســه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از مبلغ کارشناســی شروع و پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت، برنده 
مزایده خواهد بود.   م الــف:22925 اجرای احکام شــعبه 4 دادگاه خانواده 

اصفهان )559 کلمه، 6 کادر(
مزایده

8/371 اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختالف نایین در نظر دارد اموال 
توقیفی ذیل متعلق به محکوم علیه محمدآریاپور به شماره پرونده 148/94 
حقوقی اجرائی شورای حل اختالف نایین جهت وصول مطالبات محکوم له 
قاسمعلی قاسمی ســپرو از طریق مزایده به فروش برســاند. لذا متقاضیان 
خرید می توانند روز یکشنبه مورخ 95/9/14 ساعت 10 صبح در محل اجرای 

احکام حقوقی دادگستری حاضر و در مزایده شــرکت نمایند. برنده مزایده 
کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. ضمنًا متقاضیان خرید باید 10 
درصد مبلغ کارشناسی را پرداخت و با در دست داشتن فیش مذکور در جلسه 
حاضر و مابقی را قبل از یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
نایین واریز نمایند. حضور متقاضیان خریددر جلسه الزامی بوده و طالبین 
می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده از اموال مشروحه ذیل واقع در نایین 
بلوار مطهری خ 12 فروردین که به پیوســت اعالم می گردد بازدید فرمایند. 
ضمنًا قیمت کارشناســی 18/800/000 ریال می باشــد.  م الف:250 اجرای 

احکام حقوقی شورای حل اختالف نایین )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت دادرسی

8/388  شــماره درخواســت: 9510463637100017 شــماره پرونــده: 
9309983637100289 شــماره بایگانی شــعبه: 930292  خواهان آقای 
حسینعلی ادیب فرزند اسماعیل دادخواســتی به طرفیت 1- مهدی حشمتی 
2- بهرام حشمتی فرزندان حســین 3- منوچهر درجزانی فرزند اسماعیل و 
به خواسته قیمت روز و مطالبه اجرت المثل خودرو نیسان  تسیلم این دادگاه 
نموده که به کالســه 930292 ع ثبت و پس از رسیدگی مقدماتی قرار ارجاع 
امر به کارشناســی و اجرای قرار صادره نظریه هیئت کارشناســی واصل 
شده اســت به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و 
دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار یا محلی درج می گردد تا خواندگان مذکور 
از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناسی حاضر 
شود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. م الف: 239 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی خوانسار ) 153 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

8/363  خانم اقدس اکبری فیض آبادی به  شناســنامه شــماره 2  به شرح 
دادخواست به کالسه 146/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان حجت اله کارگــر خیرآبادی به 
شناسنامه شماره 8 در تاریخ 94/2/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- متقاضی: اقدس 
اکبری فیض آبادی) همســر( 2- فهیمه اکبری فیض آبادی)دختر( 3- فائزه 
اکبری فیض آبادی )دختر( 4- رقیه فرخی حاجی آبادی)مادر( 5- ماشــااله 
کارگر خیرآبادی)پدر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 253 شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف نایین) 139 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/345 شــماره صــادره : 1395/43/292426نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ پالک شــماره 19/646 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام علی صباغ رنانی فرزند محمود شناسنامه 32 
رنان در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/09/07 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 

انتشار: 1395/08/16 
م الف: 24554 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان) 143 کلمه، 

2 کادر(  

پیشنهاد  سردبیر:
زوج جوان کالهبردار اصفهانی دستگیر شدند

حوادث ایران

حمله شبانه به یک درمانگاه
 در تهران! 

خواننده  زیرزمینی 
زندانی می شود

چاه، دو کارگر را بلعید

حادثه تلخ برای زائران اربعین حسینی 
در جاده اهواز - سوسنگرد

 به گــزارش فــارس، دقایقــی پــس از نیمه شــب پنجشــنبه 
جمعی از افراد ناشــناس با حمله به درمانگاه خیریه شهید موسوی 
) مسجداالقصی ( تهران پارس به ضرب و شــتم بیماران و پرسنل 

پرداختند و موجب رعب و وحشت شدند.
سید مهدی موســوی، مدیرعامل درمانگاه با تایید این خبر اعالم 
کرد: مهاجمــان ضمن تخریب امــوال درمانگاه، اموال شــخصی 

بیماران و پرسنل را نیز مورد دستبرد قرار دادند.

جعفری دولت آبادی، دادســتان تهران، اعالم کرد به موجب حکم 
صادره از محاکم تهران، یکی از خوانندگان زیرزمینی به ده ســال 
حبس و 74 ضربه شــالق محکوم شده اســت که با توجه به اعالم 

گذشت یکی از شکات، یک دوم مجازات حبس تعلیق شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از مرگ 
دو کارگر در پی ریزش چاه خبر داد.

ســیدجالل ملکی، درباره جزییات ایــن حادثه  گفــت: به دنبال 
 وقوع حادثــه و محبوس شــدن دو تن در چاه در ســاعت ۱۰:4۸ 
 به ســامانه ۱25 اطــالع داده شــد و در پی آن ســتاد فرماندهی 
آتش نشانان ســه ایســتگاه را به همراه بیل مکانیکی و ... به محل 

حادثه واقع در مجتمع بنفشه در اتوبان همت غرب اعزام کرد.
 وی با اشــاره به حضور آتش نشــانان در محل حادثــه ادامه داد: 
پس از حضور آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد که کارگران 
در محوطه باز ســاختمانی 4 طبقه در حال حفر چــاه بودند که به 
علت سســت بودن خاک، دیواره چاه ریزش کرده و دو کارگر افغان 

در عمق ۸ متری گرفتار شدند و هردو جان خود را ازدست دادند. 

رییس پلیس راه استان خوزســتان از برخورد خونین یک دستگاه 
وانت پیکان با دو تن از زائران خبر داد.

سرهنگ رضا دولتشــاهی رییس پلیس راه استان خوزستان اظهار 
داشت: در ساعت 6 صبح پنجشــنبه، در محور اهواز - سوسنگرد، 
یک دســتگاه وانت پیکان با دو عابر پیاده که از زائران کربال بودند، 

برخورد کرد.
 وی در ادامــه افــزود: در پی وقــوع ایــن حادثه، یکــی از زائران 

در دم جان خود را از دست داد و دیگری دچار مصدومیت شد.
رییس پلیس راه اســتان خوزســتان با اشــاره به علت وقوع این 
 حادثه، گفت:  کارشناســان پلیس با حضور در صحنه حادثه، علت 
این تصادف را عدم توجه به جلو، ناشی از خستگی و خواب آلودگی 

راننده وانت پیکان، اعالم کردند.

 ســردار عبدالرضا آقاخانی اظهار کرد: با شکایت هفت نفر 
 از شــهروندان اصفهانی بــه پلیس آگاهی اســتان مبنی 
بر اینکه مبالغ سنگینی را جهت سرمایه گذاری و ساخت 
رستوران در دبی به یک زوج دادند، اما پس از مدتی متوجه 
شدند که چنین ســرمایه گذاری و ساخت رستوران کذب 
بوده و مورد کالهبرداری قرار گرفتند، موضوع در دســتور 

کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افــزود: در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شــد 
 که متهمــان مبلغ22۰ میلیــارد ریال از شــکات گرفته 

و پــس از مدتی متــواری شــده و به تماس هــای تلفنی 
پاســخگو نبوده اند. فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه 
داد: تحقیقات علمی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی 
استان نشان داد که زوج مذکور اقدام مشابهی نیز در شهر 
بندرعباس داشــته و تحت پیگرد مراجع قضایی آنجا نیز 
هستند. آقاخانی گفت: با اطالعات و مدارک به دست آمده 
بالفاصله مقدمات دســتگیری این زوج کالهبردار فراهم 
شــد و ســرانجام با تالش های کارآگاهــان، متهمان طی 
یک عملیات غافلگیرانه در منزلی واقع در حاشــیه شــهر 

 اصفهان در حالی که آماده فرار از اســتان بودند، دستگیر
 شدند.

وی افزود: متهمان که 35 و 33 ساله، اهل اصفهان و دارای 
مدرک تحصیلی کارشناســی هســتند در اعترافات خود 
 به کالهبرداری از شــکات اقرار کرده که پــس از تحویل 

به مراجع قضایی با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.
 فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان با بیــان اینکه یکی 
از جرایم معمول ســال های اخیر کالهبــرداری از طریق 
جذب نقدینگی و ســرمایه های مردمی است، اظهار کرد: 
 شــهروندان باید بدانند که هر شــرکت ســرمایه گذاری 
باید دارای مجوز از مراجع قانونی باشد و صرف داشتن یک 
دفتر، خودروی مدل باال و ظاهری شــیک و متشخص یا 
حتی تبلیغات رســانه ای نمی تواند دلیلی بر قانونی بودن 

یک شرکت یا موسسه برای جذب نقدینگی باشد.
 آقاخانی گفــت: تجربــه نشــان داده افــراد کالهبردار 
برای فریــب طعمه های خود و جذب ســرمایه های آن ها 
دفتری شیک اجاره می کنند و از کارمندان، وسایل اداری 
شیک و خودروی مدل باال اســتفاده کرده و پس از انجام 
نقشه خود با رها کردن دفتر کار متواری می شوند در حالی 
که حتی کارمندان آن ها نیز از اقدامات شان باخبر نبودند.

وی از اقدامات ویژه پلیس آگاهی اســتان در زمینه مبارزه 
 با اخاللگــران در نظام اقتصادی و کالهبــرداران خبر داد 
 و گفت: تالش گســترده ای برای جلوگیــری از اقدامات 
این گونه افراد در اســتان صورت گرفته و از شــهروندان 
تقاضا داریم هر گونه اطالعاتی در زمینه اقدامات تبهکاران 
این گونه شــرکت ها و افراد دارند موارد را از طریق شماره 

تلفن۱۱۰ به اطالع ماموران پلیس برسانند.

 در تحقیقات 
 صورت گرفته 

مشخص شد که 
متهمان مبلغ 220 

میلیارد ریال از شكات 
 گرفته و پس از

 مدتی متواری شده 
و به تماس های تلفنی 

پاسخگو نبوده اند

زوج جوان کالهبردار اصفهانی دستگیر شدند
حوادث جهان

 » لیبی بلســی « ۱6 ســاله و » هانا هیز « ۱4 ســاله 
از شهرهای رامس گیت و برداســتیرز در کنت به فاصله 

کوتاهی از یکدیگر مفقود شده اند.
 پلیس در حال حاضر نســبت بــه شــرایط و وضعیت 

این دو دختر بسیار ابراز نگرانی کرده است. 
بعد از گذشــت بیش از یک هفته بی خبری از شــرایط 
 لیبی و هانا پلیس مشــخصات ظاهری آنها را منتشــر 
کــرده اســت. هانا شــب 22 اکتبــر ناپدید شــده در 
 حالی که لیبی درســت دو روز بعد از ایــن تاریخ مفقود 
 می شــود. جســتجوی پلیس برای پیدا کردن سرنخی 
از این دو نوجوان تا کنون ســرانجامی نداشته و کارآگاه 
پلیس اذعان می دارد این دو دانش آموز باید باهم باشند. 
پلیس از هر شخصی که از این دو نوجوان اطالعاتی دارد، 
خواسته با پلیس تماس بگیرد. فرضیه های متفاوتی در 
این پرونده مطرح اســت که از یکی از آنهــا می توان به 

گرفتار شدن آنها در چنگال یک باند مخوف اشاره کرد.

 بنابــر اعــالم مقامــات شــیلی عصــر روز جمعــه 
 زمین لرزه ای بــه بزرگی 6/4 ریشــتر مرکز و جنوب 
 ایــن کشــور را لرزانــد که خســارت جــدی برجا 

نگذاشت.
 طبق اعالم اداره مواقع اضطراری وزارت کشور شیلی، 
گزارش های اولیه حاکی از آن اســت کــه این حادثه 
طبیعی هیچ مجروحی نداشــته و به زیرســاخت ها 
 آسیبی وارد نشــده اســت. مرکز لرزه نگاری شیلی 
نیز اعالم کــرد: کانــون ایــن زمین لــرزه در47۰ 
 کیلومتــری جنوب ســانتیاگو، پایتخت این کشــور 

بوده است.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، این زمین لرزه با خطر 

احتمالی وقوع سونامی همراه نبوده است.

راز شوم ناپدید شدن
 دو دختر در دو روز 

وقوع زلزله 6/4 ریشتری
 در شیلی

 فرمانده انتظامی اســتان از دســتگیری یک زوج جوان که با ترفند ســرمایه گذاری در دبی توانسته بودند 
بیش از 220 میلیارد ریال از هفت نفر کالهبرداری و متواری شوند، خبر داد.

راز قتل مرمــوز کارمند یکی از بانک های شــیراز که قربانی 
یک توطئه سیاه شده بود، فاش شد.

روز چهارشــنبه ماموران پلیس شــیراز باخبر شدند مردی 
 جــوان به طرز مرموزي گم شــده اســت. همســر این مرد 
 به آنها گفت که شــوهرش صبــح برای رفتن بــه محل کار 

از خانه خارج و پس از آن ناپدید شده است.
 هیــچ ردي از این مرد گمشــده نبــود و با گذشــت زمان، 
این فرضیه که وی قرباني حادثه اي مرگبار شده است مدنظر 
قرار گرفت. خانــواده این مرد مي گفتند که شــاید او قربانی 
 یک جنایت شــده باشــد. با توجه به ادعای خانواده این مرد 
و با توجه به حساسیت موضوع پرونده ای تشکیل و دستورات 
الزم از سوی بازپرس برای مشخص شدن راز مرموز گم شدن 

این مرد، آغاز شــد. در تحقیقات پیرامون ایــن موضوع و با 
ردیابی های صورت گرفته ماموران توانستند سرنخ هایی به 
دســت آورند که نشان می داد در مفقود شــدن این کارمند 
بانک زنی دخالت دارد. از این رو تحقیقــات را در این رابطه 
متمرکز کرده و توانستند به سرنخ هایی دست پیدا کنند که 

نقش این زن در مفقود شدن وی را نشان می داد.
با به دست آمدن این ســرنخ، زن جوان بازداشــت شد، اما 

مدعي شد که بیگناه است.
آنهــا در جریــان تحقیقات تخصصــي به همســر این زن 
 نیز مشکوک شــدند و وي بازداشت شــد و در بازجویی ها، 
حرف هــاي ضــد و نقیضي به زبــان آورد که شــک پلیس 
 را بیشــتر کرد. به همین دلیل بازجویي هــا ادامه پیدا کرد 

تا اینکه زن جوان راز قتل کارمند بانک را فاش کرد. 
زن جوان گفت: از ســالیان ســال به بانکی که او کارمندش 
 بود رفت و آمد می کردم. من در آن بانک حســاب داشــتم 
و در این مدت وام گرفته بودم. اما پس از مدت ها رفت و آمد 
 پی بردم که او به من نظر ســو دارد. از او کینه به دل داشتم؛ 
 تصمیم گرفته بودم براي انتقام جویي به او آســیب برسانم 

و در نهایت نقشه کشیدم که با قتل او انتقام بگیرم.
  وي ادامــه داد: روز حادثه با هــم به اطراف جهــرم رفتیم 
و با اســلحه ای که از قبل آمــاده کرده بــودم وی را به قتل 
 رســاندم. ســپس همان جا خــاک را کنار زده و جســد را 
به صورت ســطحي دفن کردم. همســرم در ایــن جنایت 

دخالتی نداشته و من تک و تنها او را به قتل رسانده ام.

قتل مرموز کارمند بانک در شیراز
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پیشنهاد سردبیر: 
تابلوفرش امام حسین)ع(به چزابه می رود

دیدنی ها

انجیل رسوالن 
 قدیمی ترین انجیل جهان

امام جمعه موقت اصفهان:

مرحوم آیت ا... حاج شیخ حیدر علی 
صلواتی جامع معقول و منقول بود

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت مطرح کرد:

اربعین حسینی فرصتی مهم 
در وحدت میان مسلمانان است

قدیمی ترین انجیل دنیا نه تنها در یکی از کشــورهای غربی و مسیحی 
نیست، بلکه در ایران و کتابخانه مرکزی تبریز نگهداری می شود. انجیل 
رسوالن، دســت نخورده ترین و اصیل ترین انجیل در دنیای مسیحیت 
است که با انجیل اصلی، تطابق بســیاری دارد. تا مدت ها گمان می رفت 
که این کتاب همان کتاب مقدس معروف )شــامل انجیل، زبور، تورات، 
نامه های سلیمان و...( است تا اینکه کارشناســان اروپایی با بررسی این 
انجیل و رد این گمان، اظهار داشــتند که این کتــاب اصیل ترین کتاب 
انجیل در دنیاست. جالب است بدانید که ارزش مادی این انجیل به قدری 
است که تا مدت ها به عنوان یکی از پشتوانه های پول ملی ایران محسوب 
می شــد. ارزش کنونی این کتاب در جهان به میزانی است که مشتریان 
بین المللی پر و پا قرصی چون نمایندگان واتیکان دارد و تا به حال بارها 

برای خرید آن هزینه هنگفتی پیشنهاد داده اند. 
جنس برگه های انجیل رسوالن از پوســت ماهی بوده و متن آن با زبان 
آشوری قدیم یا سریانی نگاشته شده است. قدمت کتاب انجیل به ۱۲۰۰ 

سال پیش بر می گردد و در کل ۱۲۰ صفحه دارد. 
 گفته می شــود ۸۰۰ ســال پیش ایــن کتاب توســط فــردی به نام

 داوید بن ملک شاه در یکی از روســتاهای آذربایجان غربی، مرمت شده 
اســت، اما با این حال از تاریخ دقیق و نحوه ورود کتاب انجیل رسوالن به 
ایران، اطالعاتی در دست نیست. ۸۰ ســال پیش زمانی که مالک کتاب 
قصد داشــت انجیل رســوالن را از ایران خارج کند و به فروش برساند، 
خوشبختانه مسئوالن و دولت وقت متوجه شده و از این عمل جلوگیری 
کردند. در همان زمان انجیل رسوالن به انجمن ایالتی آذربایجان تحویل 
داده و بعدها به کتابخانه مرکزی شــهر تبریز سپرده می شود. هم اکنون 
این کتاب ارزشمند در بخش نسخ خطی کتابخانه مرکزی تبریز قرار دارد 

و اخیرا به ثبت ملی رسیده است. 
زمان ساخت: ۱۲۰۰ سال پیش

جنس: پوست ماهی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی تبریز

امام جمعه موقت اصفهان در مراسم بزرگداشت آیت ا... صلواتی 
به تشریح شخصیت این عالم بزرگ پرداخت.

سیره و شخصیت عالم فقیه حاج شــیخ حیدر علی صلواتی در 
تخت فوالد مورد بررســی قرار گرفت. در ایــن برنامه که تحت 
عنوان اینجا همه بیدارند برگزار شد، خانواده صلواتی و جمعی از 

شاگردان آن استاد حضور داشتند.
امام جمعه موقت اصفهان حجت االســالم و والمســلمین سید 
مجتبی میردامــادی آیت ا... صلواتی را عالمی وارســته معرفی 
کرد. وی آیت ا... صلواتــی را جامع معقول و منقول دانســت و 
گفت: او در فلســفه عرفان و اخالق زبانزد بــود، با همه وجود به 
امام حسین)ع( عشق خاصی داشت. اشــک های دیدگان او در 

مصائب کمتر از مستمعین نبود.
عشق به اهل بیت او را دوبار پای پیاده به مشهد برد. این امتیازی 
نیست که فراموش شــود. دردو ســفر به مکه و عتبات خدمت 
علمای نجف  رفتــه و از محضر بزرگانی مانند آیــت ا... خویی و 
شیرازی و حکیم که همه نسبت به این شــخص وارسته عالقه 
نشان داده اند اســتفاده کرد. در ادبیات معانی بیان فقه و اصول 
و منطق جامع بــود. بیان کالم او از دل بر می خواســت و بر دل 
 می نشست. آنچه با جرات می توان گفت این است که او مردی 

فوق العاده بود. 

نماینده ولی فقیه در امــور حج و زیارت گفت: برپایی مراســم 
اربعین حســینی فرصتی مهم در ایجاد وحدت و انسجام میان 
مسلمانان جهان است.حجت االســالم سید علی قاضی عسگر ، 
درباره  پیاده روی عظیم اربعین حســینی بیان کرد: این حرکت 
فرهنگی و معنوی بزرگی اســت که بایــد در آن به ارزش های 

اخالقی و دینی توجه ویژه ای شود.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیــارت با تاکید بر اینکه برپایی 
مراسم اربعین حســینی فرصتی مهم در ایجاد وحدت و انسجام 
میان مســلمانان جهان اســت، افزود:در این پیاده روی بزرگ 
عالوه بر شیعیان، بســیاری از مردم جهان از جمله اهل تسنن 
و مسیحیان و پیروان ســایر ادیان نیز حضور پیدا می کنند.وی 
ادامه داد: این اجتماع بزرگ بشــری یــک ظرفیت مهم معنوی 
به شمار می رود، می تواند فرصتی برای توسعه و گستر عدالت و 

استکبار ستیزی و مقابله با ظلم و ستم در جهان شود.
وی بیان کرد: در این ســفر مردم جهان از کشــورهای مختلف 
اروپایی و آسیایی نیز حضور دارند. این یک ظرفیت مهم معنوی 

و فرهنگی است که باید نسبت به آن اهتمام ورزید.
 نماینــده ولی فقیــه در امــور حج و زیــارت اظهــار کرد:باید

  زائران توجه ویژه ای بــه تقویت بنیه اخالقــی و ایمانی در این 
 ســفر داشــته باشــند تا اهداف مهم معنــوی از راهپیمایی و 
 پیــاده روی اربعین تحقق یابــد.وی افزود: حتی شــوق زیارت 
 امام حسین)ع( و شــرکت در پیاده روی اربعین شوق و شوری
  در اهل تســنن کشــور ایجاد کرده و اخیرا از کردســتان نیز

 تقاضا برای حضور در این مراســم را داشــتیم، که این شــور و 
اشتیاق را نشان می دهد.

منارجنبان
منارجنبان یکی از مهم ترین دیدنی های اصفهان به حساب می آید. در گذشته ،منارجنبان از شهر جدا و در دهکده ای به نام »کارالدان« قرار داشــت ولی امروزه این بنا، جزو اصفهان به شمار می رود و در نزدیکی محلی به نام نصرآباد قرار گرفته است.

این ساختمان با کاشی های الجوردی رنگ تزیین شده و نکته جالب در این بنای تاریخی این است که  با حرکت دادن یک مناره، نه تنها مناره دیگر به حرکت در می آید، بلکه تمام ساختمان به لرزه می افتد.

با مسئوالن

در شهر

اسامي شــهداي حرم و شــهداي ۸ ســال دفاع مقدس در 
شناســنامه تابلو فرش حرم امام حسین )ع( نقش مي بندد. 
مسئول بافت پروژه فرش امام حســین)ع( با اعالم این خبر 
گفت: این تابلوفــرش براي حرم حضرت امام حســین)ع( 
بافته مي شــود و داراي 3 میلیون گره مي باشــد. داریوش 
دادخواه افــزود: کاروان حامــل این فرش ۱9 آبــان ماه از 
گلستان شهداي اصفهان به ســوي گلستان شهداي چزابه 
حرکت مي کند. وی در خصوص هدف ســفر کاروان اظهار 
داشت: طي مسیر در شهرهاي مختلف اسامي شهدای حرم 
و شهداي ۸ ســال جنگ تحمیلي در شناسنامه فرش ثبت 
مي شود. مردم نیز مي توانند اســامي خود را در شناسنامه 
فرش ثبت کنند. وي در ادامه گفت: در مرز چزابه کســاني 
که در ســفر اربعین از این مرز به زیارت حرم مطهر ســفر 
مي کنند، مي توانند اسامي خود را در این فرش ثبت کنند، 
در نهایت شناسنامه اي با 3 میلیون اسم آماده مي شود، این 
شناســنامه به همراه فرش که به عنوان نمادي از مدافعین 
حرم، همدلي و همزباني مردم ایران تولید شــده اســت به 
حرم امام حسین)ع( تقدیم مي شــود. دادخواه در خصوص 
کمک هاي مالي که به این فرش مي شود بیان داشت: مبالغي 
که مردم به این منظور پرداخت مي کنند، جهت اشتغالزایي 
 زنان سرپرســت خانوار با همــکاري خیریه نذر اشــتغال 

امام حسین )ع( صرف خواهد شد.

چهارمین کنگره استانی تاریخ معماری و شهرسازی ایران در 
استان اصفهان با مشارکت گسترده مجامع علمی و سازمان ها 
و نهادهای دولتی و عمومی ۴ و ۵ بهمن ماه ســال جاری در 
شــهر اصفهان و محــل اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی برگزار می شــود. این کنگره در ۸ محور شامل 
حوزه های فرهنگی- طبیعی، شــهرها و روستاهای تاریخی، 
منظر فرهنگــی و منظر شــهری تاریخی، ســازه در تاریخ 
معماری و شهرسازی، باستان شناسی، معماری و شهرسازی، 
میراث معماری و شهرسازی مدرن، میراث آب و کشاورزی، 
میراث فرهنگــی ناملمــوس و راه های فرهنگــی و عناصر 
وابسته برگزار می شــود.عالقه مندان می توانند مقاله های 
علمی خود را در قالــب چکیده مقاله  تا تاریــخ ۱۵آذر ماه و 
 اصل مقاله تا تاریخ ۱۵ دی ماه ســال جاری از طریق رایانامه 
در  بارگــذاری  و   congressisfahan@gmail.com
 ســایت کنگــره Isfahan.chaui.ir بــه دبیرخانه کنگره

 ارسال کنند.

تابلوفرش امام حسین)ع(
به چزابه می رود

فراخوان کنگره تاریخ معماری و 
شهرسازی ایران در اصفهان 

اخبار

» عباس آقا، نمی شود؛ چند بار بگویم؛ نمی توانی ارتفاع این در را 
زیاد کنی.

- مهندس حاال مگر چه می شــود یک کم در ایــن خانه را بزرگ 
کنیم، مگر ما چه گناهی کردیم که در روســتای میراثی زندگی 

می کنیم؟
- اینجا ثبتی اســت به هیچ کس اجازه ندادیم، تو هم نمی توانی 
نه در خانه را بلندتر کنی نه نقشــه خانه را به هــم بزنی همینی 
که هســت را مرمت و تعمیر کن، بیشــتر از این هــم اصرار نکن 
 که نمی شــود. قانونی نیســت بافت تاریخــی را با ایــن کارها از

 بین می برید.« 
اینها گوشــه ای از مکالمات و چانه زنی های میان سرپرست پایگاه 
میراث فرهنگــی ابیانه و یکی از اهالی روستاســت، روســتایی 
که سراســر به ثبت ملی رســیده و با معماری خــاص خانه ها و 
گل ســرخی که نمای همه خانه ها با آن پوشــانده شده، منطقه 

بی نظیری را در کشور ایجاد کرده است.
بحث سرپرســت پایگاه و عباس آقا در نهایت پس از نیم ســاعت 
گفت وگو و رضایت برای آنکه ارتفاع درب ورودی تغییری نکند به 
پایان می رسد، هرچند که احمد نجیبی )سرپرست پایگاه میراث 
فرهنگی ابیانه( در نهایت دور از چشــم عباس آقا به سرباز یگان 
حفاظت می ســپارد که این چند روزه مدام حواسش به این خانه 
باشد. ابیانه در کشوری که سراسر آن را آثار تاریخی و فرهنگی فرا 
گرفته، امروز نمادی از چگونگی حفاظت از میراث فرهنگی در کنار 
زندگی و مشارکت مردم در این میراث تاریخی – فرهنگی شده که 
البته مشکالت بسیاری را نیز به همراه آورده است، در ابیانه سر که 

می چرخانی هرچند شــکل کلی بافت تاریخی حفظ شده، اما در 
جای جای آن تخلفات مختلف به چشم می خورد، از خانه هایی که 
درب فلزی گذاشته اند تا بعضی ها که شیروانی را عوض کرده اند یا 
برای پنجره ها حفاظ های آهنی گذاشــته اند و در مجموع آن طور 
که نجیبی می گوید بیش از ۱۰۰۰ مــورد تخلف در ابیانه رخ داده 
و این جدای از بحث افرادی اســت که تصمیم به ساخت وساز در 
ابیانه گرفته بودند و بعضی هایشــان هم توانسته اند با دیدن چند 
آشنا در دستگاه های مختلف و کارهایی از این قبیل در سال های 
گذشته بناهایی بدون رعایت ضوابط هم بسازند. از طرف دیگر هم 
بدون ایجاد تسهیالت برای مردم چگونه می توان انتظار داشت که 
آنها راضی شوند هزینه های بیشتری بدهند و دردسر بیشتری را 

متحمل شوند تا از ضوابط بافت تاریخی تخطی نکنند؟
سرپرست پایگاه میراث فرهنگی ابیانه در این باره توضیح می دهد: 
»در یک سال گذشته ما یکباره ایستادیم و گفتیم ضوابط این است 
و الزم است اجرا شود و برای ساخت وساز، مردم باید مجوز بگیرند 
که فشار بســیار زیادی برای ما به وجود آورد،اما االن در وضعیتی 
هســتیم که بروز تخلفات جدید در این یک سال گذشته به صفر 
رسیده است. تخلفاتی که در بافت طی سال های گذشته رخ داده، 
باالی ۱۰۰۰ مورد اســت. اکنون با بسیاری توافق کردیم که درب 
کوچک، بخشی از خانه ثبت شده اســت و نمی توانند آن را  بزرگ 
کنند، همچنین جای اتاق را نیز  نمی تواننــد تغییر دهند و تنها 
می توانند داخــل خانه را نازک کاری کند یا به جــای در چوبی  از 
درب فلزی اســتفاده کنند که روی آن ورق چوب کوبیده شــده 
باشــد، اما راضی کردن آنها به رعایت این موارد کار بسیار سختی 

است، ســال گذشــته مجبور شــدیم ۲۵ دعوی قضایی در برابر 
تخلفات اقامه کنیم، اما امســال تعداد زیادی از این مشــکالت با 

گفت وگو حل شده است.«
در حال حاضر این روســتای تاریخی که گفته می شــود تا سال 
۲۰۱۸ ممکن اســت پرونده آن برای ثبت جهانی به یونسکو برود 
با بیش از ۱۰۰۰ مورد تخلف روبه رو اســت که مشــخص نیست 
 چگونه می تــوان آن را حل کــرد. نجیبی در این بــاره می گوید: 
»من نمی توانم به تنهایی با این ۱۰۰۰ مورد برخورد کنم؛ بنابراین 
قرار است کمیته ای برای رســیدگی به تخلفات تشکیل شود که 
تصمیمات آن بیشتر در گرو نظر عقال و بزرگان جامعه محلی باشد.

اینگونه عملکرد ما در برابر تخلفات تبعات اجتماعی کمی خواهد 
داشت و موجب نمی شود که کل پروژه متوقف شود، اما به هر حال 

ما مستندسازی تخلفات را آغاز کردیم.«
همه مدارک، اسناد و مطالعات ابیانه گم شده است

 چه بر سر ابیانه آمده اســت که تا این حد متخلفان توانسته اند در 
این روســتای تاریخی جوالن بدهند و کم کم از یاد مردم برود که 
حفظ بافت تاریخی روســتا چقدر می تواند بــرای آنها چه از نظر 
اقتصادی و چه فرهنگی مهم باشــد، همه این تفاقات در شرایطی 
رخ داده که چند دهه اســت؛ ســازمان میراث فرهنگی بر ابیانه 
نظارت دارد. نجیبی در این باره توضیح می دهد: از  ســال  7۴ به 
بعد ابیانه زیر نظر دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی کاشان قرار 
داشت تا در ســال ۸۲ پایگاه میراث فرهنگی ابیانه به عنوان یک 
پایگاه ملی آغاز به کار کرد، اما در ســال ۸۸  این پایگاه از ســطح 
ملی به اســتانی تنزل پیدا کرد، همان طور که ســاختار پایگاه ها 
به طور کلی در کشــور از بین رفت و کم کم بسیاری از پایگاه ها از 
جمله پایگاه ابیانه تحت نظر ادارات شهرستان ها درآمد. اتفاق بدی 
که در این مدت افتاد، این بود کــه مدارک داخل پایگاه، مطالعات 
انجام شده، اســناد فنی تهیه شده و ... از دســت رفتند، از برخی 
مطالعات تنها یک نســخه موجود بوده و اکنون معلوم نیست که 

این مدارک کجاست؟
در سال 9۴ وقتی که مدیر قبلی، پایگاه را به من تحویل داد، فقط 
یک کتاب مردم شناسی منتشر شده توسط پژوهشگاه در آن بود  
که من آن را تحویل گرفتم؛ بنابراین  مجبور شــدیم کارشناسانی 
که در دوره های مختلف در ابیانه کار کــرده بودند را  پیدا کنیم و 
آنها هم لطف کردند و با ما همکاری کردند و توانستیم تعدادی از 
این مطالعات و اســناد را دوباره جمع آوری کنیم. بیشتر تخلفات 
هم می توانیم بگوییم که از ســال ۸7 تا 9۴ رخ داده است. اکنون 
آغاز مجدد برنامه حفاظت و از همه مهم تر جلب مشــارکت مردم 
روســتا بعد از این همه ســال که ابیانه به حال خود رها شده، کار 
دشواری اســت، ســازمان میراث فرهنگی به اندازه کافی بودجه 
ندارد و تنها به مرمت های اضطراری بناهای شــاخص می پردازد 
و بار اصلی مرمت با خود مردم اســت که اما و اگرهای بسیار دارد، 
برخی خانه ها دچار مشکل مالکیت هستند، برخی اصال حفظشان 
برای مالک مهم نیست؛ به طور مثال پالکی در ابیانه وجود دارد که 
بسیار ارزشمند است و  7۵ مالک دارد که هیچ کدام حاضر نیستند 
برای بنا هزینه کنند یا سهم خودشان را بفروشند. همچنین یکی 
از ارزشمندترین خانه های ابیانه نیز مالکی دارد که نه آن را مرمت 
می کند و نه اجازه می دهد پایگاه میراث فرهنگی به آن دست بزند.

بی توجهی به روستای تاریخی ابیانه در سال های گذشته نه تنها باعث بروز بیش از 1000 مورد تخلف در این روستا 
شده است، بلکه سبب شده تمامی اسناد، مدارک و مطالعاتی که در طی سال ها در پایگاه میراث فرهنگی ابیانه به 

دست آمده نیز مفقود شود.

قاب روز

در یک سال گذشته 
ما یکباره ایستادیم 
و گفتیم ضوابط این 

است و الزم است 
اجرا شود و برای 

ساخت وساز، مردم 
باید مجوز بگیرند 

که فشار بسیار 
 زیادی برای ما
به وجود آورد

اسناد»ابیانه«گمشدهاست!

اصفهان شناس برجســته گفت: تخت فوالد میراث بزرگی 
است که بســیاری از مکاتب هنری از بزرگان مدفون در آن 
نشأت گرفته اند. دکتر محمد حسین ریاحی در برنامه اینجا 
همه بیدارند که در تخت فوالد برگزار شــد به بیان تاریخ و 
شــرح منزلت تخت فوالد پرداخت. تاریخ شناس اصفهانی 
گفت: تخت فــوالد مجموعه ای بزرگ و ارزشــمند با دامنه 
ای عظیم است که در تمام دنیا نظیر آن را نمی توانیم بیابیم. 
معموال تخت فــوالد را به دلیل برخی ویژگــی ها جزو مهم 
ترین آرامســتان های جهان اســالم به ویژه تشیع قلمداد 
کرده اند و انصافا همین طور اســت. اگر بررسی کنیم مانند 

تخت فوالد نمی توانیم از جهت جامعیت پیدا کنیم. محمد 
حسین ریاحی بیان داشت: در کتاب ذکر احوال اصفهان این 
سرزمین سرزمینی دارای اکرام معرفی شده است.  تاریخی 
 که از ابوالولید در دســت اســت وقتی مــی خواهد برتری

 بیت ا... الحرام را تفسیر کند می گوید این زمین دعوت خدا 
را قبول کرده اســت.  وی ادامه داد: تخت فــوالد در دوران 

اسالمی هم مورد توجه است. 
ریاحی اظهار داشــت: بابارکن الدین در سال 769 از شیراز 
به اصفهــان آمده و شــاگردانی تربیت کرده اســت. دوران 
صفوی که دوران درخشش این شهر است باعث می شود تا 
اصفهان به عنوان مرکز تشــیع انتخاب شده و به شایستگی 
مورد توجــه قرار گیــرد. 7 تکیه معــروف دوران صفویه به 
نام شــخصیت هایی اســت که نقش مهمی در شکل گیری 
علوم اسالمی داشــته اند. وی افزود: در زمان شاه عباس دوم 
بسیاری از کوشــک ها و عمارات مانند هفت دست و آیینه 
خانه که مورد اعتبار بود ســاخته می شود، وجود زاینده رود 
و حضور تعداد زیادی از صنعتگران باعث می شــود اصفهان 
در زمان صفویه رونق خاص خود را پیدا کند. در دوران افغان 
ها ضربه سختی به اصفهان می خورد و شکوه و عظمتی که 
داشت تخریب می شود. اوقاف اصفهان متالشی شده و تخت 
فوالد هم مــورد تخریب هایی قرار می گیرد.  اســتاد تاریخ 
دانشــگاه اصفهان تصریح کرد: اصفهــان در دوران قاجاریه 
متحول شــد و کمی رونق گرفت. ۲۰ تکیه در زمان قاجاریه 
به وجود می آید که نام بسیاری از بزرگان اصفهان را بر خود 
دارد.حتی در زمان قاجار بســیاری از رخدادهای اجتماعی 

در تخت فوالد تشکیل می شد.

ششمین نشست علمی پژوهشــی اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان با حضور ریس دانشکده مرمت دانشگاه هنراصفهان در خانه 

دهدشتی)خانه میراث( برگزار شد.
در این نشست شهریار ناسخیان با اشــاره به موضوع رساله دکتری 
خود با عنوان »بهسازی برای ماندگاری بافت قدیم اصفهان از طریق 
بررســی مولفه ها و دیدگاه های زیباشــناختی« بــه ارائه مباحثی 
درباره »زیبایی و هویت مکانی« پرداخت. وی گفت: مســئله زیبایی 
با حدیث معروف قدسی »خدا زیباســت و زیبایی را دوست دارد«، 
کامال نمود می یابد اما این حدیث این اســت که »خدا دوست دارد 

نمود زیبایی را در بندگان خویش ببیند« یعنی نشــان می دهد که 
پرداخت به زیبایی از جنس وظیفه اســت. در گذشــته چنین بوده 
و زیبایی از جنــس تکلیف بود ولی امروزه تغییر کرده اســت، یعنی 
به واســطه وارونگی هویت و بحران هویت که ما داریم، آمد و شــد 
ســبک های مختلف و در یــک کالم دنیای مدرنیتــه. عضو هیئت 
علمی دانشگاه هنراصفهان افزود: دکتر ندیمی »زیبایی را مسئله ای 
پیچیده دانســته که درعین حــال پرجاذبه تریــن مباحث نظری 
ماست«، همچنین دکتر الهی قمشه ای نیز گفته است که »ورود به 
ساحت معنای زیبایی امکان پذیر نیست مگر به زیباشدن« که یقینا 
معماران قدیم به درک زیبایی رســیده بودند. وی با اشــاره به چهار 
کلیدواژه ماندگاری، بافت، زیبایی و بهســازی اظهارداشت: بهسازی 
در بافت های اصفهان را در دو حوزه عینــی و ذهنی تعریف می کنم 
به عبارتی اگر دو مولفه هماهنگی و پیوســتگی در بافت حفظ شود 
و کیفیت حس مکان را ارتقا ببخشیم، اینها جزو مولفه های زیبایی 
هستند و اگر اینها تامین شود بافت زیبا می شود و اگر بهسازی از این 

جنس باشد بهسازی ماندگاری خواهد بود.
وی افزود: وقتی هویت در رابطه با مکان و فضا تعریف شــود هویت 
مکان و بافت می شــود پس ابعاد مکانی هویت، همان حس مکان، 
همان روح مکان و همان شخصیت مکان اســت و اگر چیزی در آن 

فضا ناآشنا باشد و از جنس فضا نباشد نازیباست.
شهریار ناسخیان تصریح کرد: حس مکان از نگاه ایرانیان و به تعبیر 
دکتر فالمکی، این اســت که حس مکان همــان محفل رابطه های 
 کالبدی و همســایگی و بــر مبنای شــناخت رفتارهــای اهالی و

 ساکنین است.  

استاد تاریخ دانشگاه اصفهان تشریح کرد:

تخت فوالد
سزاوار تکریم است

در ششمین نشست علمی پژوهشی اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان عنوان شد:

معماران قدیم به درک زیبایی 
رسیده بودند
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پیشنهاد  سردبیر:
»گاوخونی« سرطانی می شود!

ویژه

كویرنوردي در حمایت
 از گربه سانان بادرود

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست:

 مشکالت زیست محیطی اصفهان 
با احیای زاینده رود حل می شود

حضور فعال محیط زیست اصفهان  
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللي

بيش ازيك صد شــهروند بادرودي دوســتدارمحيط زيست روز گذشته 
مسير ده كيلومتري در كوير را در حمايت ازگربه سانان بادرود پيمودند.   
به گزارش پايگاه اطالع رساني محيط زيســت اصفهان» پارما « از اداره 
آموزش و مشاركت هاي مردمي، عبدالعظيم شــكاري، مسئول انجمن 
حافظان محيط زيســت بادرود با اعالم اين خبر گفــت: بيش از يك صد 
 بادرودي روز گذشــته مســير ده كيلومتــري ميدان شــاهزاده محمد 
» قلعه مريم « ريق شق تا اكو كمپ متين آباد را به حمايت از گربه سانان 

بادرود، پيمودند.
در اين راهپيمايي چها ر ســاعته از كودك پنج ساله تا افراد مسن حضور 
 فعال داشتند و در طول مسير تعدادي از كوير نوردان منطقه ريق شق را 
 از زباله غيربازيافت پاك ســازي كردند.الزم به ذكر است كه كوير بادرود 
از بين هشت قالده گربه ســان موجود در ايران،تعداد ۴ قالده كاراكال، 
گربه شني،گربه وحشــي  و گربه پاالس را در زيســتگاه هاي خود جاي 

داده است.

رييس ســازمان حفاظــت از محيط زيســت و معاون رييــس جمهور 
 گفــت: مشــكالت زيســت محيطــی اســتان اصفهــان بــا احيای 
زاينــده رود حــل مــی شــود. معصومــه ابتكار در جلســه بررســی 
چالش های اصلی اســتان اصفهان با اشــاره به مشــكالت اين اســتان 
 در عرصه هــای مختلــف و بــه خصــوص كشــاورزی اظهار داشــت: 
 بايــد گفــت كــه احيــای زاينــده رود، مهــم تريــن راهــكار برای 

حل مشكالت زيست محيطی استان اصفهان به شمار می رود.
وی ادامــه داد: بايد از خشــك شــدن تــاالب گاوخونــی جلوگيری 
كنيم چــرا كــه در صورت خشــك شــدن نتيجــه آن گــرد و غبار 
 خواهــد بــود. وزير نيــرو هــم در اين نشســت بــا يــادآوری اينكه 
ميزان بارش ها در كشور به شــدت كاهش پيدا كرده و ميزان مصرف آب 
افزايش پيدا كرده، گفــت: يكی از داليل كمبود آب عدم تناســب ميان 

منابع و مصرف آب است.
 حميد چيت چيان گزارشــی از اقدامــات صورت گرفتــه و برنامه های 
در دست اجرا برای حل مشكل كمبود آب در اســتان اصفهان ارايه كرد 
و به تشــريح مطالعات و برنامه ريزی های انجام شــده در اين خصوص 

پرداخت. 
 وزير جهاد كشــاورزی نيز در اين نشســت با اشــاره به اينكه جلسه ای 
 در خصوص مشــكل كمبود آب اســتان اصفهــان برگزار شــد، گفت: 
در جلسه هيئت دولت نيز مشــكل كمبود آب برخی استان ها از جمله 
استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و تصميمات خوبی نيز اتخاذ شده 

كه نيازمند پيگيری اين تصميمات برای اجرا هستيم. 
 محمود حجتی پيشــنهادی برای توسعه كشــاورزی در استان اصفهان 
و به خصوص در شــرق اســتان ارايه كرد و گفت: با ايجاد چند شهرك 
گلخانه ای قادر خواهيم بود، به ميزان قابل توجهی فرصت های شــغلی 

ايجاد و محصوالت كشاورزی توليد كنيم.

اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان اصفهان همانند ســال هاي 
گذشته در شــانزدهمين نمايشــگاه بين المللي محيط زيست كشور 

حضوري فعال خواهد داشت.
شانزدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيســت با شعار اقتصاد سبز 
اقتصاد مقاومتي اسفند ماه ســال جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي 

بين المللي تهران برگزار مي شود.
 اداره كل حفاظــت محيط زيســت اســتان اصفهــان در ايــن دوره 
 از نمايشــگاه هماننــد ســال هاي گذشــته شــركت خواهــد كرد 
و پيشرفت ها و دستاوردهاي محيط زيست خود در بخش هاي مختلف 
توليدي و خدماتي را ارايه مي كند. نمايش شاخص گونه هاي جانوري 
و تنوع زيســتي و معرفي مناطق تحت مديريت اســتان در قالب فيلم، 
 عكس، پوســتر و لمينت و لوح فشــرده يــا موزه هاي مجــازي، ارايه 
 طرح هاي پژوهشــي صــورت گرفته، ارايــه آموزش هــاي عمومي 
 و اجتماعــي و فرهنگي محيط زيســتي صــورت گرفتــه و رونمايي 
طرح هاي ويژه اســتاني از مــوارد قابل طــرح در برپايــي غرفه هاي 

شانزدهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست است. 
در اين نمايشــگاه ظرفيت هاي بالقوه اســتان در حوزه هاي طبيعي، 
انساني و اقدام هاي شــاخص زيســت محيطي در حوزه هاي مختلف  
 ارايه مي شــود و تجارب موفق در حوزه هاي مختلف محيط زيســت 

به خصوص مشاغل سبز تبادل خواهد شد.
همچنيــن اطالع رســاني شــفاف و جامــع از وضع محيط زيســت 
 اســتان به ويژه مشــكالت و معضالت مهم محيط زيســت شامل آمار 
 حيــات وحــش، تخلفات صيــد و شــكار، پايــش صنايــع آالينده، 
اعمال مديريت ســبز در غرفه آرايي وعملكرد زيســت محيطي دولت 

محتواي غرفه هاي نمايشگاه امسال را تشكيل مي دهد.
نمايشــگاه محيط زيســت بزرگ ترين رويداد در عرصه توليد و عرضه 
محصوالت و خدمات مرتبط با محيط زيست كشور است كه همه ساله 
با حضور گسترده و چشمگير دست اندركاران اين حوزه و مخاطبان آنها 
در محل دائمي نمايشــگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود. در 
 اين نمايشگاه آخرين دســتاوردهاي اين صنعت به عالقه مندان عرضه 
 مي شــود و فرصتي بي بديــل براي تبــادل نظر و مذاكــره در اختيار 
شــركت كنندگان قرار مي گيرد. دســتاوردهاي اين تعامالت، نقطه 
 آغاز بســياري از همكاري هاي تجاري فيمابين دست اندركاران حوزه 
محيط زيست اســت كه نقش معني داري در تحرك بخشيدن به اين 

حوزه صنعت و توليدكنندگان و بازرگانان شاغل در آن ايفا مي كند. 
در دوره آتي نمايشــگاه محيط زيست كه در ۶ تا ۹ اســفند ماه برگزار 
 خواهد شــد، فرصتي تكــرار نشــدني را در اختيار فعــاالن اين حوزه 
در داخل و خارج كشور قرار دهد تا با پيدا كردن مخاطبان بالقوه خود، 

سطح تعامل بين المللي خويش را به طور چشمگيري ارتقا بخشند.
  دســت اندركاران برگزاري دوره شــانزدهم نمايشــگاه محيط زيست 
 با حمايت ارزشــمند ســازمان توســعه تجارت و شــركت ســهامي 
نمايشــگاه هاي بين المللي ايران و مشــاركت و حمايت موثر نهادها، 
 انجمن ها، تشــكل ها و ســازمان هــاي صنفي نهايت تــالش خود را 
به كار گرفته اند تا اين دوره از نمايشگاه با كيفيت و نظم متفاوت برگزار 
شــود و اميدوارند بازخورد مشــاركت كنندگان پس از برگزاري دوره 
 شانزدهم نيز مويد همين امر باشد. يادآوري مي شود اداره كل حفاظت 
 محيط زيســت اســتان اصفهــان در دوره هاي گذشــته نمايشــگاه 

بين المللي محيط زيست حائز رتبه هاي برتر بوده است.

دانستنی ها

رييس اداره حيات وحش اداره كل محيط زيســت مازندران گفت كه همه ساله 
150 گونه پرنده مهاجر زمســتان گذران ميهمان تاالب ها و آبگيرهای استان 

می شوند.
كوروس ربيعی جمعيت پرندگان مهاجر زمستان گذران را به اين استان افزون 

بر يك ميليون بال اعالم كرد.
 وی افزود:۶0 درصــد از اين پرندگان بــه دليل وجود زنجيره مناســب غذايی 
 در تــاالب بيــن المللــی ميانكالــه، در ايــن ذخيرگاه زيســت كــره جهان 

زمستان گذرانی می كنند.
ربيعی گفت: تاكنون بخشی از اين گونه های پرندگان مهاجر به مازندران آمدند 
 و چرخه هجرت بقيه هم با سرد شــدن عرض شــمالی تا اوايل آذرماه تكميل 

می شود.
رييس اداره حيات وحش مازندران اعالم آمار قطعی گونه های پرندگان مهاجر 

زمستان گذران به اين استان را منوط به طرح سرشماری در دی ماه دانست.
ربيعی از اردك سرسفيد، درنای سيبری، غاز پيشانی سفيد، پليكان خاكستری، 
عقاب دريايی دم سفيد و عقاب خالدار به عنوان پرندگان مهاجر زمستان گذران 

در حال انقراض نام برد.
 براســاس آمارهای رســمی، بيش از۴۹0 گونه جانــوری از رده های مختلف 
مهره داران اعــم از پرندگان، پســتانداران، خزندگان، دوزيســتان و ماهی ها 
در زيست بوم مازندران شناســايی شــدند كه پرندگان با 317 گونه بيشترين 

جمعيت را دارند.
ايران زيستگاه 535 گونه معادل يك سوم از پرندگان جهان است.

گزارش های بين المللی نشان می دهد كه 1۹2 گونه معادل بيش از 12 درصد 
از گونه های پرندگان جهان در معرض انقراض هستند.

نيويورك اســراف كارترين شهر جهان شناخته شــده، به اين ترتيب كه بيشترين 
ميزان انرژی در آن مصرف می شــود، باالتريــن مقدار مواد دورريــز و همچنين 

باالترين حجم آب مصرفی را دارد.
 همچنين در ميان ابرشهرهای جهان، مكزيكوســيتی پس از نيويورك، بيشترين 
ميزان زباله را توليد می كند كه طبق بررســی ها 12 ميليون تن در سال است. اين 
وضعيت از تاثير ثروت نسبی ناشی می شود. هر دو شهر از جمعيت مشابه برخوردار 
هستند كه به ترتيب در حدود20 و 21 ميليون نفر است، اما سرانه توليد ناخالص 
داخلی در آمريكا سه برابر باالتر است. در مكزيك مواد زايد و دور ريختنی مشكل 
بزرگی در كيفيت زندگی مردم است.  در ســال 2011 مكزيكوسيتی بزرگ ترين 
جايگاه زباله خود را تعطيل كرد و موجب شــد زباله هــا در جايگاه های غيرقانونی 
جمع آوری شود يا در خيابان ها باقی بماند. اين وضعيت تاكيدی بر فقدان سياست 
جامع در جمع  آوری زباله های شــهری و بازيافت آن اســت. با اين وجود اقدامات 
اميدواركننده ای انجام گرفته  است. به طور مثال تعدادی طرح  بازيافتی ارايه شده 
كه در يكی از آنها به ســاكنان اجازه داده شده تا برای خريد ميوه و سبزيجات مواد 
بازيافتی را خريد و فروش كنند. سومين توليدكننده بزرگ زباله در ميان ابرشهرها 
توكيوست. اين شهر نسبت به مكزيكوسيتی بيش از50 درصد بيشتر سكنه دارد، 

اما اندكی كمتر از مكزيكوسيتی زباله توليد می كند.
  ژاپن كشــوری با تراكم جمعيتی باالســت بنابراين به لحاظ فضايی كه در آمريكا 

و چين برای جمع آوری زباله ها وجود دارد، دچار كمبود است.
در واقع هر چه يك منطقه ثروتمندتر باشــد حجم بيشتری از مواد به زباله تبديل 
شده و دور ريخته می شــود. با اين وجود توكيو چگونه عنوان سومين كشور بزرگ 
توليدكننده مــواد دور ريختنی را گرفته اســت؟ در واقع زبالــه محصول جانبی 

مصرف كردن است و به طور كلی مصرف در مسير درآمد قرار دارد.

نتايج يك تحقيق نشــان می دهد بحران شــكار فيل های آفريقا و نابود شدن اين گونه 
جانوری خسارت های ميليونی به درآمد گردشگری اين قاره وارد كرده است.

محققان به بررسی اطالعات گردشگران و اين گونه جانوری در 25 كشور و خسارت های 
مالی مدل سازی شده ناشــی از كاهش تعداد بازديدكنندگان در مناطق حفاظت شده 

پرداختند كه به دليل تجارت غيرقانونی در حيات وحش است.
به دليل اين شرايط، تعداد فيل ها طی دهه گذشــته بيش از 100 هزار راس كاهش پيدا 
 كرده است. همچنين موجب شــده درآمد ساالنه گردشــگری در آفريقا طی يك سال 

25 ميليون دالر كاهش پيدا كند.
 به گــزارش مونگابــی، تقاضا بــرای عاج فيل در جنوب شــرق آســيا موجب شــده 
 قيمت اين محصــول از ســال 200۹ افزايش ســه برابری پيــدا كند و برآورد شــده 

هر 15 دقيقه يك راس فيل تلف می شود.
 فســاد، نبود منابع و افزايش تعداد شــكارچيان، اقدامات كشــورهای آفريقايی را برای 

ريشه كن كردن اين تجارت با مشكل رو به رو كرده است.

دبيرانجمن ميراث  طبيعی ورزنه گفت: غمنامه گاوخونی متفاوت 
ازدرياچه اروميه اســت، هر نوع اقدامی بــرای احيای اين درياچه 
انجام شــد، اما برای گاوخونی قــول های  رنگين كمانی شــاهد 
هستيم. رضا خليلی ورزنه، اظهار داشــت: تا خردادماه كه آب در 
 زاينده رود جريان داشت به دليل ورود ميزان بسياری اندكی از آب 
به گاوخونی، اين تاالب وضعيت بهتری داشــت، اما با قطع جريان 

آب وضعيت تاالب نيز وخيم شده است.
وی با اشــاره به اينكه برخــی نظراتی كــه در كارگاه های تاالب 
 مطــرح می شــود در ايــن ارتبــاط كه طرحــی ماننــد احيای 
درياچه اروميه برای گاوخونی اتخاذ شــود صحيح نيست، افزود:  
موقعيت جغرافيايی رودخانه ها، زميــن و آب و هوای هر منطقه 
 متفاوت اســت و بايد راهكارهای متناســب بــا موقعيت اقليمی 
 هــر منطقه بــرای احيای تــاالب ها و درياچــه ها بــه كار رود، 

اما غمنامه تاالب گاوخونی متفاوت است.
بــدون تصمیم گیری های كشــوری احیای تاالب 

بین المللی گاوخونی محال است
دبير انجمن دوستداران ميراث  طبيعی ورزنه  بيان داشت: در واقع 
برای احيای درياچه اروميه مســئوالن با عزم ملــی هر نوع اقدام 
ممكن را انجــام دادند و اعتبار و هزينه های الزم را به كشــاورزان 
برای جلوگيری از برداشت آب پرداخت كردند، اما برای گاوخونی 
 تاكنون به جز برگزاری كارگاه هيچ اقدام ملی انجام نشــده است 
و بــدون تصميم گيری های كشــوری نيــز احيای  ايــن تاالب 

بين المللی محال است. 
 وی بــا بيان اينكه شــهر ورزنه اكنــون در بحران كم آبی به ســر 
می برد و كشــاورزان در آســتانه اعتراض های جدی به وضعيت 
ناديده گرفتن حقوق قانونی خود هســتند، تاكيد كرد:  برخالف 
اقداماتی كه برای كشــاورزان در راســتای احيای درياچه اروميه 
انجام می شود در اصفهان هيچ كاری برای هزينه و حقوق زندگی 

كشاورزانی كه شغل خود را از دست داده اند، انجام نشده است.
شــاید معضالت همه گیر تاالب پایتخت نشینان را 

بیدار كند
 خليلی ورزنه با اشــاره بــه اينكــه راه احيای تــاالب گاوخونی 
از زاينــده رود می گذرد، ابراز داشــت: بدون ايــن راهكار برپايی 
هزاران كارگروه نيز بيهوده است به عبارتی همان گونه كه استاندار 
اصفهان بيان كرد احيــای تاالب گاوخونی يعنــی احيای زاينده 
 رود. وی اضافه كرد: اين چند ســال در ايــن ارتباط تنها قول های 
بی سرانجام و جلسه را شــاهد بوديم، اما بايد هرچه سريع تر طرح  
و فكر احيــای تاالب عملياتی شــود. خليلی ورزنه بــا بيان اينكه 
بســيار از خانواده ها نگران اين موضوع هستند كه خشكی تاالب 
گاوخونی باعث افزايش ســرطان در اين استان شده است، گفت: 
با توجه به اينكه ذرات سرطان زای گاوخونی و زاينده رود تهديدی 
برای كل كشــور است شايد تنها هشــدارهای كارشناسان درباره 
ايجاد يك معضل زيست محيطی برای كشــور و پايتخت نشينان 
بتواند انگيزه ای برای مسئوالن  در راســتای رفع مشكالت تاالب 

گاوخونی ايجاد كند.

150 گونه پرنده زمستان گذران 
 میهمان تاالب های مازندران

خسارت چند میلیونی شکار فیل ها
 برگردشگری آفریقا

بیشترین زباله جهان
 در كدام شهرها تولید می شود؟

اخبار

نگاه روز
عاقبت خشکی آبگیرها در اصفهان؛

» گاوخونی « سرطانی می شود!

قاچاقچيان پرندگان شكاری فعال تر شده اند و شگردهای تازه ای 
را برای صيد پرندگان شــكاری بــه كار می بندنــد؛ ديگر مانند 
گذشته نيســت كه آنها فقط با كندن چاله هايی كه به » كوخه « 

معروفند، در انتظار پرندگان شكاری بنشينند.
 اين روزها ســودجويان با استفاده از موتورســيكلت و روشی كه 
به » شــناطه « معروف اســت، پرندگان شــكاری ايران را صيد 
 می كننــد، چراكه طمع برخــی از اعراب حاشــيه خليج فارس 
در كنار خأل های قانونی و كمبود نيــرو و تجهيزات محيط بانان 
شرايطی ايجاد كرده تا يگان حفاظت محيط زيست كشور نتواند 

به درستی با قاچاقچيان حيات وحش برخورد كند.
پــس از صيــد، پلك هــای پرنــدگان شــكاری را می دوزند، 
 گرســنه نگهشــان می دارند و با پيچيدن تكه ای پارچه دور بال 
و پاهای شان مانع از فرار آنها می شوند. اينها برخی از شگردهايی 
است كه قاچاقچيان پرندگان شكاری برای قاچاق محموله خود 

به كشورهای حاشيه خليج فارس به كار می گيرند.
 قاچاق پرندگان شــكاری كشــورمان ماجرای تازه ای نيســت، 
اما بررسی ميدانی جام جم ثابت می كند اين مسئله مدتی است 
جدی تر شده، چرا كه شيخ نشينان حاشــيه خليج فارس اخيرا 
پول بيشــتری برای خريد پرندگان شــكاری و ديگر گونه های 
جانوری ماننــد هوبره يا يوزپلنگ می پردازنــد، به همين خاطر 
قاچاقچيان نيز به آب و آتش می زنند تا به حيات وحش كشــور 

آسيب های جبران ناپذيری وارد كنند.
فصل سرد بازگیری

اوايل مهــر تا اواخر زمســتان به فصل بازگيری معروف اســت، 
چراكه قاچاقچيــان پرندگان شــكاری در اين مــدت فعال تر 
می شــوند. عباس عاشــوری، پرنده شــناس اظهــار می كند: 
قاچاقچيان بيشــتر به دنبال باالبان و بحری ) شاهين ( هستند، 

چرا كه جثه های بزرگ تری دارند.

آن طور كه او می گويد، باالبان گونه ای است كه در خطر انقراض 
قرار دارد و بحری نيز گونه حمايت شده است.

او در باره اين كه چــرا قاچاقچيان از اواخر مهر فعاليت شــان را 
 شــروع می كنند، توضيح می دهد: در اين مواقــع اين پرندگان 
در همه جای كشور ديده می شوند، چرا كه آنها نيز همراه با ديگر 

پرندگان مهاجرت می كنند.
 ســودجويان در كنار قاچاق گونه هايی مانند بحــری و باالبان 
به ساير گونه ها نيز آسيب می زنند، زيرا آنها برای به دام انداختن 
اين پرنــدگان، گونه هايی ماننــد » دليجه « را نيز دســت آموز 

می كنند.
تجارت میلیاردی؛ از چرخ تا شناطه

در فصل بازگيری، قاچاقچيان تقريبا در بيشتر استان های كشور 
فعال هستند، اما از خراسان رضوی و جنوبی، كرمان، هرمزگان، 
بوشــهر و لرســتان می توان به عنوان اســتان هايی نام برد كه 

قاچاقچيان تمايل بيشتری برای حضور در آنها دارند.
حجت يكی از صيادان پرندگان شكاری اســت كه ادعا می كند 

مدتی است توبه كرده و ديگر اين كار را انجام نمی دهد. 
او درباره نحوه صيد پرندگان شــكاری، نحوه قاچاق و قيمت آنها 
می گويد: با توجه به رنــگ و جثه پرندگان شــكاری، روی آنها 
قيمت می گذارند؛ مثال اگر از ابتدای دم پرنده تا پشــت گردنش 
حدود 1۶ اينچ باشــد به آن لقب » چــرخ « می دهند. به گفته 
حجت، اگر رنگ پرنده ای كه چنين مشخصاتی دارد سفيد باشد 
 قيمت آن تا۹00 ميليون تومان نيز می رســد، اما اگر تيره باشد 

و به مشكی نزديك، حدود۴00 ميليون تومان معامله می شود.
آن طور كه او می گويد به پرندگانی كــه كوچك تر از اين اندازه 

باشند » رك « می گويند و قيمت آنها كمتر است.
حجت درباره فصل صيد پرندگان شكاری نظر متفاوتی دارد. او 
می گويد باندهای صيد و شــكاری كه او می شناسد بيشتر مرداد 
تا پايان آبان فعال هســتند و اين روزها بيشــتر از روشی به نام 
» شــناطه « اســتفاده می كنند. او درباره اين روش می افزايد: 
صيادها جليقه ای كوچك برای پرندگانی مانند كبوتر درســت 
 كرده يــا نوارهای راديولــوژی را روی پشــت آنهــا می بندند 
 و بعد از اين كه ريســمانی به پای شان بســتند، اين طعمه ها را 

به پرواز در می آورند تا توجه پرندگان شكاری را جلب كنند. 
به اين ترتيــب پرنده شــكاری وقتی بــه طعمه حملــه كرد، 
 پنجه هايش در جليقــه يا نوارهــای راديولــوژی گير می كند 
و نمی تواند از دســت صيادان بگريزد. به گفتــه حجت، صيادها 
حتی وقتی ســوار موتورســيكلت هســتند نيز اين كار را انجام 
می دهند، به همين خاطر به آســانی می توانند از دست ماموران 

يگان حفاظت محيط زيست فرار كنند.
آبان ۹3 بود كــه اعضای يك باند قاچاق حيــن جا به جايی1۴0 

قطعه پرنده شكاری شناسايی و دستگير شدند. 

اگر هر قطعه از اين پرندگان در كشــور مقصد دســت كم حدود 
200 ميليون تومان فروخته می شد، قاچاقچيان درآمدی حدود 

28 ميليارد تومان به دست می آوردند.
منوچهــر فالحی، معــاون يــگان حفاظت ســازمان حفاظت 
محيط زيست دراين باره می گويد: در بيشتر مواقع صيادان افراد 
اجير شده ای هســتند كه در ازای مبلغی ناچيز به صيد پرندگان 
می پردازند؛ در واقع سود اصلی را ســركردگان باندهای قاچاق 

می برند. 
آن طور كه معاون يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست 
می گويد، ســال گذشــته اعضای بيش از20 تيم كه در زمينه 
قاچاق پرندگان شكاری فعاليت می كردند، شناسايی و دستگير 
شدند و براساس قانون، جريمه صيد و شــكار پرندگان شكاری 
 مانند باالبان، الچين و طرالن۶0 ميليون تومان اســت و افزون 
بر اين قانــون برای صيادان و قاچاقچيــان مجازات های ديگری 

مانند حبس و جريمه در نظر گرفته است. 
دســت خالــی محيط بانــان در ســال های اخير، تعــداد كم 
 محيط بانان و مناســب نبــودن تجهيزات آنها ســبب شــده 

بسياری از قاچاقچيان حيات وحش شناسايی و دستگير نشوند.
كمبــود محيط بان يكی از مشــكالت جدی ســازمان حفاظت 
 محيط زيست اســت، زيرا مســاحت مناطقی كه محيط زيست 
بر آنها نظــارت دارد حدود 17 ميليون هكتار برآورد می شــود، 
 اما تعداد محيط بانان اين ســازمان در خوشــبينانه ترين حالت 
بــه3000 نفر نمی رســد. اين تعــداد محيط بان نيز به شــكل 
 شــيفتی عمل می كننــد يعنــی در خوشــبينانه ترين حالت 

نيمی از آنها هر روز مشغول به كار هستند. 
اينها، همان هايی هستند كه به تجهيزات مناسب نيز دسترسی 
 ندارند، زيرا قاچاقچيان با اســتفاده از موتورسيكلت های تندرو 
در مناطق حفاظت شــده، تردد می كنند و به محض احســاس 

خطر از دست محيط بانان فرار می كنند.
پر بسته قانون

مسئله ديگری كه ســبب می شــود صيادان پرندگان شكاری 
به درستی مجازات نشوند، خألهای قانونی است، زيرا محيط بانان 
اگر قاچاقچيان را به اتهام شــروع به صيد و زنده گيری پرندگان 
شكاری دســتگير كنند، به احتمال زياد ســودجويان مجازات 

نخواهند شد.
يكی از مديران سازمان حفاظت  محيط زيست كه دوست ندارد 
از او نامی برده شود، دراين باره می گويد: در چنين مواقعی قانون 
برای شكارچيانی كه ســالح دارند بازدارنده است ، اما افرادی كه 
پرندگان شكاری صيد می كنند و سالح ندارند، شكارچی تعريف 
نمی شوند. از سوی ديگر، معاون يگان حفاظت سازمان حفاظت 
 محيط زيســت معتقد اســت، چنانچه برخی شــعب دادگاه ها 
 ويژه رسيدگی به جرايم زيســت محيطی باشد، روند رسيدگی 

به تخلفات زيست محيطی سرعت بيشتری خواهد گرفت.
گفته هــای اين دو كارشــناس تاييدی اســت بر ايــن ديدگاه 
كه برای برخورد مناســب با قاچاقچيان حيات وحش، ســه قوه 
بايد رســيدگی به موضــوع را در اولويت برنامه هــای خود قرار 
 دهند، چرا كه حل مشــكالت زيست محيطی كشــور نياز مند 
 بــه روز رســانی قوانين، اجــرای درســت و برخورد مناســب 

است.

جوالن شکارچیان را جدی بگیرید؛

قاچاق میلیاردی شـکاری های ایـــران 
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پیشنهاد  سرد بیر: 
 صبر کن

همین جمله کافی بود تا برای چند دقیقه ســکوت محض تمام 
 فضا را پر کند. همــه اعضای فامیل از روحیه من خبر داشــتند 

و برای همین در ادامه منتظر یک اتفاق شدید بودند. 
کسی حرفی نمی زد  و همه چشم به نگاه پدر داشتند تا به حرف 
بیاید، او اما خونســردی خود را حفظ کرد و خود را به آن راه زد 
 و گفت: خوبه کم کــم وقت زن گرفتنت هم هســت اتفاقا برات 

یه دختر خوب و اصیل هم سراغ دارم. 
 این جواب پدر باعث شــد تا من ضربه نهایی را بزنــم و بگویم: 

ولی من انتخاب خودم را کردم!
 دوباره گرد، ســکوت بر ســفره شــام پاشــیده شــد، اما پدر 

نمی خواست که جو متشنج شود و برای همین گفت: 
- از االن نمیشــه گفــت، باید فرد مــورد نظــرت رو دید و بعد 
 نظر داد، هــر چند که با شــناختی که از تو آدم بــی عقل دارم، 
شک ندارم که انتخابت اشتباهه... فعال بهتره راجع به چیزی که 

معلوم نیست دیگه بحث نکنیم... مشغول بشین.
پدر این را گفت و شروع کرد به کشــیدن غذا و بحث در آن شب 

تمام شد. 
 من، اما ول کــن ماجرا نبودم و بــرای همین بــرای آخر هفته 

قرار گذاشتیم تا به اتفاق پدر و مادرم به منزل ویدا برویم. 
شب خواستگاری یکی از بدترین شب های زندگی ام بود. 

 فکر مــی کنم الزم نباشــد تا بگویم در آن شــب چه گذشــت 
و چه شــد؟ اما پدر آن چنان ویدا و خانــواده اش را تحقیر کرد 

 که همان جا ویدا جلوی جمع شــروع به گریستن کرد و من نیز 
برای اولین بار، بر سر پدر فریاد کشیدم. 

بعد از آن شب تا یک هفته با خانواده ام حرف نمی زدم. 
 آنها بر ایــن باور بودنــد که موضوع دیگــر تمام شــده و اتفاقا 
در همان زمان بود که فهمیدم چرا پدر، آن شــب ســر میز شام 
بحث را ادامه نداد و گذاشــت تا هر آنچه در دل دارد را در حضور 

خانواده ویدا به زبان بیاورد. 
 اما من تصمیم خــود را گرفته بودم و برای همین شــروع کردم 

به جنگیدن با خانواده ام. 
پدر من تصمیم دارم با ویدا ازدواج کنم. 

اما این موضوع از نظر من تمام شده است. 
ولی از نظر من تموم نشده، من می خوام با ویدا ازدواج کنم. 

 پدر که اساســا مــا بچه ها را داخــل آدم به حســاب نمی آورد 
و برای همین اصال دوست نداشت که بیشــتر از یکی دو دقیقه 
با ما حرف بزند، نگاه پر از خشــم و غــرور و عصبانیتش را به من 

دوخت و گفت: 
 گوش کن پســر جون من میــراث دار خانواده ای هســتم که 
 نســل به نســل اصالت و بزرگی شــون را حفظ کردن و اجازه 
 نمی دم کــه یه الف بچــه بخواد ننگ بــه بار بیــاره و دودمان 

یه خاندان رو به باد بده...
دیگر طاقت نیاوردم و با عصبانیت گفتم: 

 ببخشــید من چــه خالفی کــردم کــه دودمــان خاندانتونو 
بخوام بر باد بدم؟ 

چه ننگی باالتر از ازدواج با یه دختر بی اصل و نسبت؟
بی اصل و نســب؟ شــما چطوری به خودتون اجازه می دین که 

همین طوری به دیگران انگ بزنین؟ واقعا خجالت آوره... 
گوش کن پسر جون، من وقت و حوصله ســر و کله زدن با تو رو 

ندارم. من اجازه نمی دم که یه دختر بی اصل و نســب بیاد توی 
خانواده ما. برای همین تو اگر دوست داری که با این آدم ازدواج 
کنی می تونی بری و باهاش عروســی کنی. اما با این کارت اوال 
اســمت از توی شناســنامه من میاد بیرون و بعد هم این که از 
 ارث محروم می شــی... دیگه خود دانی، فقط اینو یادت باشه که 
اگر رفتی دیگه بایــد فراموش کنی که یــه همچین خانواده ای 
 داشــتی. پدر ایــن را گفــت و رفت! مــن اما تصمیــم خود را 
گرفته بودم و بعد از این که با ویدا و خانواده اش ســنگ هایم را 
وا کندم و اطمینــان الزم را به آنها دادم، شــروع کردم به جمع 
کردن وسایلم. خانواده ویدا بر خالف پدر و مادر من انسان هایی 
به شدت شریف، محترم، دوست داشــتنی و منطقی بودند ولی 
جالب اســت پدر من، وقتی که متوجه شــد من تصمیم دارم با 
 ویدا ازدواج کنم و در واقع جلو خواسته او ایستاده ام، شروع کرد 
به له کردن من. ضربه اول او این بود که همه چیز را از من گرفت. 
 اغــراق نمــی کنــم، روزی کــه از خونــه بیــرون زدم فقط 
 با یک ساک راهی سرنوشت شــدم و مراسم عقد من و ویدا یکی 
 از غم انگیزترین لحظاتی بود که فقط بــا حضور پدر و مادر ویدا 

و دو شاهد در دفترخانه برگزار شد. 
نمی دانید که من چقدر سختی کشــیدم و چه بدبختی هایی را 

متحمل شدم تا زندگی ام با ویدا شکل بگیرد. 
منی که ســال ها در نــاز و نعمت بــودم و حاال با دســت خالی 
 قرار بود تا در ایــن جامعه بی رحم زندگی کنم.  به راســتی اگر 
کمک ها و حمایت های پدر و مادر ویدا نبــود، ما هرگز به ثبات 
نمی رســیدیم، اما هــر چه بــود باالخره وضعیــت کمی روی 
 غلتک افتاد. اجاره خانــه ای چهل متری در یــک منطقه پرت 
 و سه شــیفت کار و مسافرکشی و این همه ســختی مشکالت، 

هیچ کدام نتوانستند ذره ای از عشق بین من و ویدا بکاهد...

خیلی از این راهکارها فقط به طــور موقتی اعتماد به  نفس 
شما را باال می برند، اما باز هم باعث می شوند کارهایی انجام 
دهید که قبال حتی فکرش را هــم نمی کردید و با انجام آنها 
اعتمادی عمیق تر نســبت به خودتــان در وجودتان ایجاد 

می کنید.
5- از مدیتیشن استفاده کنید

 مدیتیشن راهی عالی برای از بین بردن افکار منفی و دست 
پیدا کردن به افکار مثبت است.

6-  ورزش کنید
این مورد اثری عمیق بر اعتماد به  نفس دارد. 

 ورزش منظم و همیشگی سطح انرژی شــما را باال می برد 
و مواد شیمیایی مختلفی تولید می کند - مثل تستوسترون 

و اندورفین - که حالت مثبت تری به شما می دهد. 
به نظر می رسد ورزش به طور اتوماتیک وار اعتماد به  نفس 
افراد را باال می برد و رویکرد شــما را نسبت به زندگی تغییر 
می دهد. عالوه بــر آن فرم و شــکل بهتری به اندام شــما 

می دهد که راهی عالی برای باال بردن اعتمادبه نفس است.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید دلفین ها هم مانند گرگ ها هنگام خواب یک چشم شان را 
باز می گذارند.

آیا می دانید مغز انســان ۲ ٪ از وزن بدن اســت ولی ۲۵ ٪ اکســیژن 
دریافتی را به تنهایی مصرف می کند.

آیا می دانید بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است.
آیا می دانید که یک چهارم خاک روسیه در سال پوشیده از برف است.

آیا می دانید ابررســانا موادی هســتند که می توانند در حرارت پایین 
جریان را بدون مقاومت از خود عبور دهند.

 آیا می دانیــد ظروف پالســتیکی تقریبا۵۰ هزار ســال در برابر تجزیه 
و فساد مقاومند.

آیا می دانید در تمام وجود شما بیش از یک مشت گچ » کلسیم « وجود 
دارد.

آیا می دانید موش دو پــای افریقایی از میدان دیــدی برابر۳۶۰ درجه 
برخوردار است.

موفقیت

حرف دل

یکی از رایج ترین مانع ها در برابر شادبودن، جاذبه ای است که در داشتن نقش 
قربانی نهفته است. 

جمله » فقط به خاطر بچه هام، بیمارانم، کشورم و... « را زیاد می شنویم.
 دکتر رحیم نیا معتقد اســت: در این نوع فرهنگ، رنج کشیدن نه تنها به یک 
ارزش تبدیل می شــود، بلکه به آن یک معنــای ثانوی فــداکاری هم اضافه 
 می شود. مشکل اینجاست که گویی اگر در زندگی مان جایی را برای لذت بردن 
و شادبودن خودمان داشته باشــیم، دیگر نمی توانیم آن تصویر معنوی فداکار 

را داشته باشیم. 
بنابراین ترجیح می دهیم خودمان را از بسیاری خوشی ها محروم کنیم.

 غذاهای شادی آور بخورید 
 امروزه درباره رابطه بیــن مواد غذایی و اثــر آنها بر مغز بررســی های زیادی 
شده اســت و چند ماده موثر که خلق را بهبود می بخشند و احساس شادی را 

بیشتر می کنند، پیدا شده اند.
 ،B6، B12 به گفته الریجانی،کلسیم، آهن، امگا۳ و اسیدهای چرب، ویتامین 
کروم، منیزیم، ویتامیــن D و روی با تاثیراتی که بر مغــز دارند، باعث افزایش 
حس سرزندگی و خوشحالی می شوند. بی شک با خوردن موادی چون گردو، 
 قهوه، شــکالت، ماست،ســبزیجات و میوه ها به ویژه زردآلو، انار، تربچه، قارچ 

و چای سبز می توانید شادی تان را افزایش دهید.
 منتظر نباشید که شادتان کنند 

برای شاد بودن، وجود شرایط خاص یا افراد خاص ضروری نیست و هیچ کس 
قادر نیست ما را شاد کند، مگر خودمان.

افرادی که ناخودگاه خود را شایسته شــادی نمی دانند، تالشی برای به دست 
آوردن آن نمی کننــد. عده ای آن را محصول شــانس می داننــد و باور ندارند 
خودشان می توانند شــادی را به زندگی خود بیاورند، اما واقعیت این است که 

خود ما در شاد بودن مان خیلی نقش داریم. 
 اگر همه کارهــا و فعالیت های خود را محــدود به یک نفر یا یــک کار کنیم، 
 این وضعیت باعث نگرانی مداوم از دســت دادن می شــود که بــه نوبه خود، 
حس شادی و لذت بردن را به طور چشمگیری کاهش می دهد. پس بهتر است 

برای شاد بودن، فعالیت های مختلف و روابط متنوع داشته باشیم.
 به یاد داشته باشید که اگر فکر کنید باید فالن شــغل یا موقعیت یا ماشین را 

داشته باشید تا شاد باشید، شادی امروزتان را از دست می دهید.

- بشــر وقتی در خانه اش نشسته اســت، خواهان حادثه ای 
در زندگی و هنگامی که دچار حادثه ای می شــود، خواهان 

زندگی آرام در خانه است!
- اگر رویاتو نسازی، کسی دیگر تو را استخدام خواهد کرد تا 

کمک کنی رویای آن ها ساخته بشه!
- سکوت شمشیری بوده که من همیشه از آن بهره جسته ام. 
 - مــن زندگــی را مجموعــه ای از تجربیــات و نحــوه 

صحیح استفاده از آنها برای چالش های جدید می دانم. 
 - هر چیزی، شــگفتی های خــود را دارد، حتــی تاریکی 
و سکوت. من آموخته ام که در هر وضعی قرار بگیرم، خرسند 

باشم. 
- آدم هایی پیدا میشن که اونقدر غصه اون دنیا رو دارند که 
هیچ وقت یاد نمی گیرند تو این دنیا چــه جور باید زندگی 

کرد. 
- همیشه دم از صلح بزن ولی آماده جنگ باش. 

- به زنان خود بــه احترام بنگرید، آن ها گل های آســمانی 
را در بســتر زمین می کارند و جامه دلپذیر و زیبای عشــق 
 را مــی آراینــد و در پــرده عفــاف، احساســات لطیف را 

می پرورانند. 
- هر چه می خواهی بکن؛ اما نخســت از آنان باش که توان 

خواستن دارند!

چه کنیم همیشه شاد باشیم؟ ) 3 (

راهکارهایی برای باال بردن 
اعتماد به  نفس ) 4 (
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آخرین باری که دیدمش پانزدهم آگوست بود. 
درست شب قبل از اعدامش!

اصوال شــب قبــل از اعــدام نمــی ذارن که کســی به فــرد اعدامی 
 نزدیک بشه.اون شــب ها من با شــادی زیاد به تخت خودم می رفتم 
و روز بیست و هشتم آگوست رو انتظار می کشیدم و همش صحنه ای 

که قرار بود آزاد بشم رو برای خودم تو ذهنم مرور می کردم.
نیمه شب بود که یه عده با صدای خیلی زیاد درب سلول ما رو باز کردند 
و ادوارد زندانبان که بین بچه ها بــه » ادوارد حرومزاده « معروف بود، با 

لگدهای آرومی که به کتف من می زد من رو بیدار کرد. 

من روی پایین ترین تخت از تخت های ســه طبقه زندان می خوابیدم 
چون به خاطر مشکل کلیه ام باید چندین بار به تواالت می رفتم.

ادوارد از من خواســت که باهاش بیرون برم و بدون اینکه به من چیزی 
بگه من رو به سمت اتاق زندانی های اعدامی می برد!

 ترس تمام وجــودم رو فراگرفته بود، اما ازش هیچی نپرســیدم چون 
می دونستم که مراسم اعدام این طوری نیست!

 به سلول انفرادی فرانسیس که رسیدم دیدم که با طناب خیلی محکم 
به یه صندلی بســتنش! ادوارد بهم گفت که فرانســیس می خواسته 

خودش رو بکشه! می خواسته خودش رو از سقف حلق آویز کنه!
من از شدت تعجب داشتم شاخ در می آوردم. چون همه می دونستند 

که فردا صبح زود قرار بود فرانسیس رو تیرباران کنند!
اون چرا می خواست درست شب قبل از تیربارانش خوش رو بکشه؟

 از ادوارد پرسیدم که چرا ســراغ من اومدند و اون با حالتی توهین آمیز 
به من گفت که فرانسیس خواسته من رو ببینه!

 من زیاد با فرانســیس دوســت نبودم و اصال متوجه نمی شدم که چرا 
او می خواد من رو ببینه!

 اداورد حرومزاده با لگد در ســلول رو بست و از پشــت پنجره کوچک 
در بهم گفت که ده دقیقه دیگه من رو از اونجا می برند!

من: چی شده؟
فرانسیس: می خوام یه چیزی بهت بگم!

من: بگو
فرانسیس: تو باید بعد از بیرون رفتن از اینجا یه کاری برای من بکنی!

من: چه کاری؟
فرانســیس: من یه مادر کور دارم که در حال کر شدن هم هست و االن 

سال هاست تو خیابون هاستیگ پارک زندگی می کنه. 
من: خوب!

فرانسیس: اون اگه بفمه من اعدام شدم می میره. 
تمام این پانزده سال رو به امید برگشتن من سر کرده. 

بعد از پدرم و دو تا بــرادرم که تو جنگ مردنــد، اون فقط منتظر منه. 
 االن هم مدت هاســت که داره با یه پرستار از آسایشگاه برادوید زندگی 

می کنه.
من: خوب من چی کار کنم؟

فرانسیس: می دونم شاید برات سخت باشه! اما ازت می خوام که وقتی 
آزاد شدی، به اونجا بری و بهش بگی که من هستی! خودت هم می تونی 
همون جا زندگی کنی. مــی دونم هم که خونــه ای در بیرون از زندان 
 نداری که تو زندگی کنی. همه این ها رو تو یه یادداشــت نوشته بودم 

و داده بود اســمیت که وقتی خواســتی بــری بیرون بهت بــده، اما 
 ترسیدم که به هر دلیلی نوشته به دســتت نرسه! من از شدت تعجبب 
نمی تونســتم حرف بزنم. از طرفی در برابر عشــق این پسر به مادرش 

تسلیم بودم و از طرفی هم برام سخت بود که حرف هاش رو قبول کنم!
من: تو چرا امشب می خواستی خودت رو دار بزنی؟

 فرانســیس: چون اگه تیربارانم کنند طبق قوانین مجرمین سیاســی، 
پول گلوله های تیرباران رو از خانواده ام طلب می کنند و اونوقت مادرم 

می فهمه که من مردم!
من: نگران نباش!

 صدای ناهنجار ادوارد حرومزاده رشــته افکارم رو پــاره کرد که فریاد 
 می زد و من رو صدا می کرد. چشــم در چشــم فرانسیس دوخته بودم 

و سعی می کردم که با آخرین نگاهم آرومش کنم!

درست شب قبل از اعدامش

تلنگریبرروح

بســیاری از چیزها در دنیای بزرگ اطراف مان خــارج از اختیار 
ماست. ترافیک ســنگین، تعدد کارهای روزانه، فشردگی وظایف 
خانوادگی، گســتردگی روابط اجتماعــی و ... کــه نمی توانیم 
تغییرشــان دهیم؛ امــا می توانیم خــود را تا حــدودی با آنها 
 منطبق کنیم. اما بســیاری چیزهای دیگر در اختیار ما هســتند 
 و ما می توانیم بــا مدیریت صحیح از حجم موضوعات شــتاب زا 

و در نتیجه تنش زا کم کنیم. 
موضوع بحث ما در اینجا » صبر « است و اینکه این صفت متعالی 
تا چه حد می تواند در زندگی ما تغییر مثبت ایجاد کند و چگونه 

می توانیم این صفت را در خود پرورش دهیم و بارور کنیم. 
 همه می گوینــد و می شــوند که باید صبــر کرد و صبــور بود؛ 
اما شاید به قدر کافی با مفهوم واقعی این صفت واال که می گویند 
 صفت انبیا و اولیاســت، آشــنا نباشــیم. در فرهنــگ دهخدا 
و فرهنگ معین آمده اســت که صبر یعنی بردباری، شــکیبایی، 

تاب و تحمل، حلم، حوصله و ...

آنچه خوشایند ماســت، نیازی به تحمل ندارد؛ زیرا با کمال میل 
آن را می پذیریم و از آن لــذت می بریم؛ در صورتی که آنچه مورد 
پســندمان نیســت و بعضا ناراحت مان می کند، نیازمند تحمل 

وبردباری است. 
 در عمــل، صبر یعنــی داشــتن ظرفیــت تحمل چیــزی که 
 برای مان ناخوشــایند و ناراحت کننده اســت. اگر این صفت را 
در خود پرورش دهید و آن را تمرین کنید، دیگر مشکالت زندگی 
مانند ســابق بر دوش تان ســنگینی نخواهند کرد و نه تنها شما 
مســتاصل و ناچار به تحمل آنها نخواهید بود، بلکه ســنجیده، 
آگاهانه و داوطلبانه انتخاب می کنید که آنهــا را به بهترین وجه 

ممکن تحمل کنید و این دو با هم بسیار فرق می کنند. 
صبر، موجب برتری می شود و کسی که صبورانه مشکلی را تحمل 
می کند، طبیعتا نسبت به کسی که  آلت دست آن مشکل است، 
برتر و تواناتر است. صبر، ما را با چرخه طبیعت هماهنگ می کند؛ 
چرا که هر حرکتی در طبیعت، مانند رشد موجودات اعم از گیاه 

 و حیوان و انســان و حتی جمادات، به کندی انجــام می گیرد؛ 
حتی حرکاتی نظیر توفــان و صاعقه که به ظاهر خلق الســاعه 
 انجام می گیرنــد، در طول زمان به کندی شــکل گرفته اســت 
و نتیجه آن چیزی اســت که ما به صورت آنــی آن را می بینیم؛ 
 بنابراین همســو و هماهنگ بدن با طبیعت، نیازمند صرف وقت 
و حوصله اســت؛ یعنی همان چیزی که در طبیعت بســیار زیاد 

است و ما بسیار کم داریم.
صبر به ما کمک می کند تا بهتر تصمیم بگیریم

همه ما با نتایــج تصمیمات عجوالنه و طبعا نســنجیده آشــنا 
هســتیم و چه بســا بیشــترین صدمات زندگی از جانب همین 
تصمیمات متوجه ما شده است. کسی که هنگام خشم یا اضطرار 
 عجوالنه تصمیم می گیرد و خویشتن داری الزم را برای رسیدن 
به تصمیمــی عاقالنه و همــه جانبه نــدارد، بعدها بایــد تاوان 
 سنگینی بپردازد. چه بســا کمی صبر بتواند شرایط را تغییر دهد 

و زمینه تصمیم گیری مناسب تری را فراهم کند.

 صبر کن ) 2 (

سودوکو

هدیه  خداوند )قسمت دوم( 

درون مرا می کشد، از بیرون شما را
  درون مرا می کشــد، از بیرون شــمارا در مورد کســانی گفته 
می شود که با سیلی صورت خود را ســرخ نگه می دارند و مورد 

رشک و حسد دیگران واقع می شوند.
آورده اند که ...

مردی دهاتی به شــهر آمد یک نفر از دوســتان شــهری او که 
دختری بسیار زشــت داشت با همکاری دو ســه نفر از دوستان 
خود، اطــراف او را گرفتند و با تشــویق و ترغیب های بســیار، 

دخترک را به عقد زناشویی او در آوردند.
 دهاتی وقتی فهمیــد چه حقه ای بــه او زده اند کــه کار از کار 

گذشته بود. پس تن به قضا داد و او را پذیرفت.
دو روز بعد همسرش را سوار االغش کرد و به سوی ده روان شد. 
زن چون شهری بود، چادری زرق و برق دار بر سر داشت و کفش 

پاشنه بلند پوشیده بود و قروفری تمام عیار از خود نشان می داد.
 این وضعیت ظاهری او،توجه دهاتی هــا را به خودش جلب کرد 
و اتفاقا چون از نظر قد و قامت هم، بلند و کشــیده بود، بیشــتر 

نظرها را به سوی خود جلب می کرد.
او چون در کوچه های دهکده بارویی گرفته و صورتی پوشــیده 
حرکت می کرد،کسی نمی توانست چهره اش را ببیند و همگان 

خیال می کردند که صورتش هم، مثل اندامش نیکوست!
  اتفاقا روزی با شــوهرش و جمعی از اهالــی ده، مطابق معمول 
روی ســکوی دکان بقالی، نشسته بود و ســرگرم خوردن چای 
 بود که زن را با همان چــادر قروفری دید کــه از آنجا می گذرد 
و دو سه نفری از جوان های اوباش ده هم به دنبالش روان هستند. 
ظاهر جذاب و ســر وضع دلفریب زن، تعدادی از دهقانان دیگر 
 را هم که آنجا نشســته بودند جلب کرده بود و ســر و کله همه 
 به طرف او کشــیده می شــد. شــوهر وقتی آن عــده جوان را 
در تعقیب زن خود روان دید و دل اطرافیــان خود را هم، از کف 
رفته مشــاهده کرد، بی اختیار از جای برخاست و چادر از سرش 
کشــید و چهره زشــت و پر آبله و ســرطاس و کم موی او را در 
معرض تماشای آن جمع گذاشت و گفت: شما را به خدا، ببینید 

و دقت کنید که چگونه او از درون مرا می کشد، از بیرون شما را!

دلنوشتهضربالمثل
قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید.
 قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید...

 اعتماد ساختنش سال ها طول می کشد،
تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد...

 ایستادگی کن تا روشن بمانی؛
 شمع های افتاده خاموش می شوند...

هیچ کدام از ما با » ای کاش «، به جایی نرسیده ایم...
قانون زندگی، قانون باورهاست.

بزرگان زاده نمی شوند، ساخته می شوند.
همه چیز بستگی به حال و هوای دلت داره. حال دلت که خوب 
باشد آدم ها همه شان دوست داشتنی اند، حتی چراغ قرمز هم 
برایت مکثی دوست داشتنی می شــود که لحظه ای پا از روی 
پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت که با دیروزت چقدر 

فرق داشتی؟ 
حال دلت که خوب باشــد، می شــوی همبازی بچه ها، برای 
عزیزانت همیشــه وقت داری و یک دنیا مهربانی در چهره ات 

نهفته است و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشه.
سنگریزه ریز اســت و ناچیز، اما اگر در جوراب یا کفش باشد، 
ما را از راه رفتن باز می دارد. در زندگی هم بعضی مســائل ریز 
 و ناچیزنــد، اما مانع حرکت به ســمت  خوبی هــا و آرامش ما 
می شــوند. بی احترامــی ونامهربانی به والدین، نــگاه تحقیر 
آمیز به فقــرا، تکبر و فخر فروشــی به مردم، منت گذاشــتن 
 هنگام کمک کردن، نپذیرفتن عذر خطای دوســتان، بخشی 

از سنگریزه های  مسیر تکامل ما هستند. 
سعی کنیم آنها را به موقع کنار بگذاریم تا از زندگی لذت ببریم.

به ابوســعید ابوالخیر گفتند: فالنی قادر است پرواز کند. گفت: 
این که مهم نیســت، مگس هم میپرد. گفتند: فالنی را چه می 
گویــی؟ روی آب راه مــی رود. گفت: اهمیتی نــدارد، تکه ای 
چوب نیز همین کار را می کند. گفتند: پس از نظر تو شــاهکار 

چیست؟
 گفت: این کــه در میــان مردم زندگــی کنی ولــی هیچ گاه 
به کسی زخم زبان نزنی، دروغ نگویی، کلک نزنی، دلی نشکنی، 
از اعتماد کسی سواســتفاده نکنی و کســی را از خود ناراحت 

نکنی. این شاهکار است.
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پیشنهاد سردبیر: 
سرمايه سوزى به سبک سپاهان

اتفاق روز

در اتفاقی جالب در شرق اروپا، یک بازیکن در زمین فوتبال به کمک داور 
بازی پیشنهاد ازدواج داد.

 فوتبال باشگاهی اسلواکی جمعه شاهد صحنه جالبی بود، صحنه ای که 
بیشتر روی پرده سینما یا تلویزیون دیده می شود تا در مستطیل سبز.

در یکی از بازی های لیگ دسته پایین تر فوتبال اسلواکی که در آن یک 
بازیکن به نام »لوبومیر واژکا« از تیم »نیزنا« از کمک داور بازی که زنی به 

نام »پترا لپاکووا« بود خواستگاری کرد و از او جواب مثبت گرفت.
واژکا لحظاتی پیش از شــروع این بازی که تیمش به مصاف تیم تاترانم 
می رفت، در حضور بیش از 400 هوادار در ورزشــگاه پیشــنهاد ازدواج 
خود را به شیوه ای شجاعانه ارائه کرد و پاســخ شجاعتش را هم گرفت. 
پترا لپاکووا در پایان بازی در صفحه اینســتاگرام خود نوشــت که روز 

خواستگاری واژکا از او بهترین روز عمرش بوده است.

 خواستگارى از کمک داور بازى 
در زمین فوتبال 

اسطوره بایرن مونیخ به انتقاد تند از ســرمربی پرتغالی شیاطین 
سرخ به خاطر برخوردی که با شواین اشتایگر دارد پرداخت.

اولی هوینس گفت: آیا شواین اشــتایگر مبتال به جذام شــده که 
اینگونه با او رفتار می شود؟ اصال نمی توانم چنین شرایطی را باور 

کنم. اشتایگر یک بازیکن نمونه در بایرن بود.
او ادامه داد: چرا باید بازیکنی بزرگ و سرشــناس مانند شواینی 
اینگونــه از فوتبال دور شــود؟ مگــر او جذامی اســت که اجازه 
تمرین به او داده نمی شــود؟ اشــتایگر چه از نظر شــخصیتی و 
چه از نظر فوتبالی یک الگو در بایرن مونیخ بود؛ اما متاســفانه در 

منچستریونایتد بدترین برخورد با او می شود.

ستاره پاری ســن ژرمن از دلیل اصلی موفقیت خود در مستطیل 
سبز ســخن به میان آورد و ابراز امیدواری کرد که در فصل جاری 
بتواند چند جام باالی ســر ببرد. ادینســون کاوانی درباره دلیل 
عملکرد خوب خود گفــت: فوتبال مثل خــون در رگ های من 
جاری اســت؛ اما این دلیل درخشش من نیست. بعضی چیزها در 
زندگی با تالش کردن و گذشــت زمان به دست می آید. از زمانی 
که بچه بودم مدام دنبال توپ می دویــدم. از چالش در زندگی و 
رقابت کردن لذت می بردم. من معموال تمرکز بسیار باالیی دارم 
و این یکی از اصلی ترین دالیل موفقیتم اســت. بعضی براین باور 
هستند که من به راحتی گلزنی می کنم اما آنها نمی دانند که چه 

تالشی ورای این درخشش من در فوتبال بوده است.

سرمربی تیم ملی اسپانیا معتقد است که همه بازیکنان فرصت حضور در 
تیم ملی را دارند. یولن لوپتگی فهرست 25 نفره تیم ملی اسپانیا را برای 
دیدارهای انتخابی جام جهانی 2018 روســیه اعالم کرد. حضور آریتس 
آدوریس و خوان ماتا از مهم ترین تغییرات این فهرســت بود. ســرمربی 
اسپانیا در این رابطه اظهار کرد: برخی از بازیکنان دعوت شده اند اما هنوز 
در تعیین جایگاهشــان ابهام وجود دارد. بازی دوم دوستانه است و اجازه 
می دهد تصمیمات دیگری بگیریم و می توانیم از برخی بازیکنان استفاده 
کنیم.لوپتگی درباره دعوت شدن دوباره ایکر کاسیاس به تیم ملی گفت: 
درهای تیم ملی  روی هیچ بازیکنی بسته نیست. تصمیماتمان بر اساس 
نیازها و ایده هایمان است.ســرمربی اســپانیا درباره خداحافظی جرارد 
پیکه پس از پایان جام جهانی 2018 روســیه گفــت: در این باره با پیکه 

هم صحبت نکرده ام. تنها درباره وضعیت جسمانی اش با هم حرف زدیم.

هوينس:

 مگر شواين اشتايگر جذامی است؟

کاوانی: 

فوتبال مثل خون در رگ هاى من 
جارى است

لوپتگی: 

همه می توانند به تیم ملی بیايند

فوتبال جهان

دیدار سپاهان و پارس جنوبی در حالی برگزار شد که ورزشگاه نقش جهان شرایط میزبانی 
از این دیدار را نداشت و کمبودهای بسیاری در داخل و خارج از ورزشگاه دیده می شد ولی 
به قول بعضی ها، در ایران باید ابتدا مکانی را افتتــاح و بعد نواقصش را برطرف کنیم و اینکه 
مسئوالن کشور روبان جایی را ببرند که کامال افتتاح شده است عمال کار بی منطقی است و 
همین که حداقل استفاده را بتوان از یک مجموعه داشت، باید روبان را چید. وقتی مدیرکل 
ورزش استان در مصاحبه با خبرنگار شبکه خبر به این امر با صراحت اشاره می کند که امروزه 
در ایران، بیشــتر پروژه های ورزشی تا افتتاح نشود کامل نمی شــود ما هم قانع می شویم.

ورزشــگاه نقش جهان بعد از 27 سال چهارشــنبه همین هفته با حضور معاون اول رییس 
جمهور و البته وزیر جدید ورزش کشومان افتتاح شد. افتتاحی زود هنگام که بیشتر شبیه 

یک شوی تبلیغاتی بود.

قاب روز
اينجا، نقش جهان؛ 

کارگران هنوز مشغول کارند! 

اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات سفت کاری مجموعه خدماتی 
رفاهی امامزاده ســید محمد )ع( خمینی شهر را به اشخاص حقوقی که دارای حداقل رتبه بندی پایه4 
ساختمان از سازمان مدیریت یا معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری سابق داشته باشند با شرایط 

زیر واگذار نماید. 
شرايط مناقصه: 

1- تضمین شــرکت در مناقصه به مبلغ 1/000/000/000 ریال )یک میلیارد ریال( به صورت ضمانت 
نامه بانکی معتبر 

2- برآورد اولیه اجرای پروژه از محل اعتبارات غیر عمرانی با مبلغ 18/078/766/000 ریال می باشد. 
3- مدت اجراء: 4 ماه 

4- تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 95/8/17 لغایت تاریخ 95/8/20
5- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 95/9/3

6- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 8 صبح روز شنبه 95/9/6
7- محل دریافت اسناد مناقصه: اصفهان خیابان میر خیابان مصلی )آب 250( نبش کاخ سعادت آباد اداره 

کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان طبقه اول دبیرخانه. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

سازمان اوقاف و امور 
خیريه استان اصفهان

نوبت دوم

م الف: 6764

خارج از گود

منصور خان پورحیدری عمری با عزت داشت و رفتنش همه 
را غمگین کرد اما شــاید زود رفت تا برخی جماعت متظاهر 
بیش از این فرصت خودنمایی نداشــته باشــند و عزیزانش 
بیش از این رنجیده خاطر نشــوند.منصور خان! ممنون که 
رفتی تا دیگر جماعت اهل خودنمایــی بیش از این فرصت 

گرفتن عکس یادگاری با پیکر نیمه جانت را نداشته باشند.
منصور خان! ممنون که رفتی تا آن قهرمان سیاســی شده، 
دیگر فرصت نکند تــا با پیکر نیمه جانــت عکس یادگاری 
بگیرد، هرچند آنقدر بزرگ هســتی که عکــس یادگاری با 
پیکرت هــم در آینده به درد رای جمع کــردن آن جماعت 
خواهد خورد.منصور خــان! ممنون که رفتی تــا دیگر آن 
فوتبالیســتی که برای عیادت از بیماران، با خود عکاس به 
بیمارســتان می برد بیش از این برای صفحه اجتماعی اش و 
گرفتن الیک های بیشــتر تالش نکند.منصور خان! ممنون 
که رفتی تا عده ای از دوســتان ما لبخند زنان در کنار پیکر 
نیمه جانت بیش از این عکس یادگاری نگیرند؛ جماعتی که 
نمی دانند همیشه نباید خندید، همیشه نباید ژست گرفت و 

همیشه نباید نمایش داد.
منصور خان! ممنون که رفتی تا دیگــر خانواده ات که یک 
چشمشان اشک است و یک چشمشــان خون، بیش از این 
عذاب نکشــند که به جای فکر کردن به ســالمتی ات، باید 
 پاســخ جماعتی را بدهند که برای انتشــار عکــس با پیکر

 نیمه جانت به دنبال اجازه گرفتن از عزیزانت هستند.
منصور خــان! ممنون کــه رفتی تا برخی مســئوالن برای 
نشان دادن توجه به پیشکسوتان از همدیگر سبقت نگیرند، 
مســئوالنی که اگر واقعا به فکر ارج نهادن به پیشکســوتان 
هستند، می توانند دست بسیاری از آنها را بگیرند که همین 
حاال در شــرایط نامناســبی زندگی می کننــد، کنج خانه 

افتاده اند و فراموش شده اند.
منصور خان! ممنون که رفتی تا عده ای که سال تا سال حالت 
را نمی پرسیدند، دیگر برای آمدن به بیمارستان و نشان دادن 
خودشــان قدم رنجه نکنند.منصور خان! ممنون که رفتی 
تا دیگر خانواده ات دغدغه منتشــر شدن تصاویری که حال 

نامساعدت را نشان می دهد، نداشته باشند.
منصــور خان! ممنــون کــه رفتی تــا همســر و خانواده  
رنج کشــیده ات دیگر از دیدن این جماعــت متظاهر زجر 
بیشتری نکشند، هرچند برخی دوســتانت بودند که برای 
دلداری به خانــواده ات نه برای عکس یــادگاری به دیدنت 
می آمدند تا مرهمی کوچک باشــند بر زخــم بزرگ جگر 
گوشه هایت...به راستی چرا این طور شده ایم؟چرا فرهنگمان 

را فراموش کرده ایم؟
چرا فرصت طلبی و خودنمایی به مــا امان نمی دهد؟ حتی 
فرصت سوء استفاده از ایستادن در کنار پیکر نیمه جان یک 

پیشکسوت.به راستی ما را چه شده است؟

منصور خان، ممنون که رفتی!

 فیفا خوب یــا بد، پاک یا ناپــاک، اساســنامه ای دارد که اعضای 
آن ضمن پذیرش مفادش، عضویت رســمی پیدا کــرده اند. این 
اساسنامه و قوانین رایج در فیفا مشــخص، غیر قابل انکار و شفاف 
هســتند. اکنون ناپاک بودن فیفا دلیل قانع کننده ای برای نادیده 
گرفته شدن قوانین آن توســط اعضای فیفا نیســت. یکی از این 
قوانین )درست یا غلط ، اخالقی یا غیر اخالقی( عدم دخالت مسائل 
غیر فوتبالی در فوتبال اســت که یک عضو فیفا مــی تواند از آنها 
نفرت داشته باشد اما نمی تواند آنها را رعایت نکند. هر فدراسیون 
فوتبال در حکم جزیره ای تحت نظارت فیفاســت، ســفارتخانه 
ای که البته طبــق قانون همان فیفا می تواند تن به بومی ســازی 
بدهد، اما نمی تواند قوانین فیفا را نادیده بگیرد.تجمع چند پرونده 
که می توانست علیه ایران جریان پیدا کند، در نهایت باعث صدور 

احکامی سنگین علیه فوتبال ایران شد و در این میان منابع خبری 
معاند و مســتقر در خارج از کشــور نیز بهانه خوبی برای پیشبرد 
اهداف ضد ایرانی و ضد اســالمی خود پیدا کردند.چندی پیش در 
همین راستا منابع خبری معتبر اروپایی به نقل از کمیته انضباطی 
فیفا علیه فوتبال ایران نوشتند: سردار آزمون و احسان حاج صفی 
دو بازیکن تیم ملی یک جلســه و جواد نکونام، مربی سه جلسه به 
خاطر حوادث بازی ایران و قطر محروم شده اند.گاردین در گزارش 
خود در این همین خصوص نوشت: درگیری با کادر فنی قطر البته 
درســت نبود و ایرانیان جو حاکم بر این بــازی را به هم ریختند و 
فیفا نیز طبق قانون باید با این موضوع برخورد می کرد.نویســنده 
ایرانی این گزارش در گاردین البته مشــخص است که دل خوشی 
از اتفاقات رخ داده در فوتبال ایران نداشته و به بهانه آن حکم فیفا 

در گزارشی مبسوط به مشکالت فوتبال ایران در نیم قرن پرداخته 
که بســیار غیرمنطقی و بدون منبع و سند به نظر می رسد.مهدی 
تاج، رییس فدراســیون فوتبال ایران در واکنش به این خبر گفته 
بود: محرومیت ها اعالم شده؛ اما در حال رایزنی هستیم و اعتراض 
خاصی را به این موضــوع انجام داده ایم و تا حصــول نتیجه آن را 

دنبال خواهیم کرد.
درگیری بازیکنان دو تیم زمانی رخ داد کــه رضا قوچان نژاد روی 
اشــتباه دروازه بان قطر دروازه این تیم را در ورزشگاه آزادی تهران 
باز کرد. پس از این گل برخی از بازیکنــان و مربیان ذخیره دو تیم 
با هم درگیر شــده اند که این حادثه با دخالــت ماموران انتظامی 
داخل ورزشــگاه خاتمه پیدا کــرد؛ اما فیفا با توجه بــه برگزاری 
مراسم مذهبی در روز تاســوعا و قبل و بعد از مسابقه فوتبال ایران 
و کره جنوبی در استادیوم آزادی در حکمی کلی، محکومیت های 
سنگینی علیه ایران وضع کرد که به عقیده بسیاری از کارشناسان 
غیر عادالنه بود. اسپانیا که اخیرا به خاطر گل سردار آزمون در لیگ 
 قهرمانان اروپا برابر اتلتیکومادرید نگاهش به ســمت فوتبال ایران 
پر رنگ تر شده، خبرمحکومیت ایران توسط فیفا را در خبری کوتاه 
پوشــش داده و از اصطالح حکم عجیب برای توصیف آن استفاده 

کرده است. 
در گزارش بخش جهانی و بیــن الملل BBC از حکــم فیفا علیه 
ایران آماده اســت: »بدرفتاری میان تماشــاگران«، »حضور افراد 
غیررســمی در زمین بازی« و»بدرفتاری تیم« ملی ایران در بازی 
با قطر، باعث شده اند که این نهاد جهانی فوتبال، فدراسیون ایران 
را چهل هزار فرانک ســوئیس )41000 دالر( جریمه کند. عالوه 
 بر آن، فدراســیون فوتبال ایران با اخطار رســمی فیفا هم مواجه

 شــده اســت.از ســوی دیگــر، کارلوس کــی روش، ســرمربی 
تیم ملــی ایــران، بــه دلیل »احتــرام نگذاشــتن بــه محوطه 
فنی« در دیــدار با قطــر اخطار گرفــت. عالوه بــر آن، اظهارات 
او در کنفرانــس خبــری بعــد از بــازی بــا ازبکســتان باعث 
 شــد که ایــن ســرمربی پرتغالــی از ســوی فیفا یــک اخطار 
دیگر بگیرد.فیفا البته در برخورد با اتفاقــات مغایر با قوانین خود 
همیشه اینگونه مصمم و خشن و قاطع نبوده و نیست، هر چند باید 
این را نیز در نظر بگیریم که اینفانتینو کارش را تازه شروع کرده و 
اگر با همه مشکالت اینگونه برخورد کند، باید منتظر فوتبالی کامال 
»فوتبالی« باشیم که البته بعید است، اهالی و عالقه مندان فوتبال 
ماجرای فســاد مالی و اخالقی در فیفا را که پروند آن هنوز هم در 
جریان است، فراموش کنند، چنین فیفایی نمی تواند ادعا کند که 
در صدور حکم عجیب و ســنگین خود علیه فوتبــال ایران، هرگز 

تحت تاثیر اعراب و مخالفان ایران نبوده است.
کسی منکر اشــتباهات خاطیان نیســت، ای کاش جواد نکونام 
ستاره مردمی و دوست داشتنی آنچه را که »تعصب« می خواندش 
 به نحو شایســته تری و در جای خود هزینه می کــرد تا منجر به

 دامن زدن به درگیری با بازیکنان تیم حریف نشــود و البته از این 
ای کاش ها در فوتبال ما کم نیست اما خارج از حریم این خانواده، 
بدون تردید جریانــی وجود دارد که برای ضربــه زدن به نام ایران 
اسالمی هرگز سالح مناســب و مهمی مثل فوتبال را کنار نخواهد 
گذاشــت. امید که مقامات فوتبال ایران بهترین و شایســته ترین 

واکنش را به حوادث اخیر نشان دهند.

جايگاه عدالت کجاست؟

عوامل موثر در جریمه ناعادالنه فیفا علیه ایران

. آخر فصل همه به صبا احترام می گذارندبازگشت سر تراشیده دوست داشتنی
غالمرضا عنایتی مهاجم تیــم فوتبال صبای قم در 
خصوص اینکه بازی تیمش مقابل استقالل را چطور 
پیش بینی می کند گفت: ما امسال در دو بازی خوب 
نتیجه نگرفتیم که آخری در دیــدار با پدیده بود؛ 
اما می خواهم به شــما قول بدهم که صبا در پایان 
فصل تک رقمی اســت. من هیچ وقت در فوتبالم 
برای هیچ موردی قول ندادم امــا همین جا اعالم 
 می کنم اگر مصدوم نداشته باشــیم و بازیکنانمان 

 بی مــورد کارت نگیرنــد آخر فصل همــه به صبا 
احترام می گذارند.

مربیگری فقط ارنج کردن و صدور دســتورهای تاکتیکی نیســت. گاهی 
مربیگری یعنی معرفت. ابتدای فصل وقتی عبدا... ویســی به اصفهان رفت 
متوجه شــیمی درمانی حســام فتاحی شد. همبازی ســابق خود در تیم 
سپاهان. ویسی به جای سر تکان دادن و ترحم کردن با تراشیدن سر خود با 
حسام فتاحی همدردی کرد و بعد کاری انجام داد که از دستش برمی آمد. 
اضافه کردن حســام فتاحی به کادر فنی تیم سپاهان  و امروز خوشبختانه 
حسام فتاحی دوره شیمی درمانی را پشت سر گذاشته و شرایط جسمانی و 

10روحی و روانی خوبی دارد.  این حرکت عبدا... ویسی کمتر از قهرمانی نبود.
اختالف جديد برانکو و کی روش

هافبک جوان آکادمی سپاهان این روزها به جوان اول نفت تهران 
تبدیل شــده است. رضا اســدی هافبک دفاعی ســابق تیم امید 
سپاهان فصل گذشته به لیست بزرگســاالن سپاهان راه پیدا کرد 
و در تمرینات پیش فصل این تیم نیز حضور داشت اما پس از اینکه 
مورد پسند عبدا... ویسی قرار نگرفت به راحتی از سپاهان جدا شد 
تا با پیوستن به نفت تهران حاال در تیم علی دایی خوش بدرخشد.

هافبک 20 ساله سابق ســپاهان بعد از چند هفته حضور در نفت 
تهران با نیمکت نشین کردن علیرضا عزتی به هافبک دفاعی ثابت 
نفت تهران بدل شده است. او که ســهمیه زیر 23 سال به حساب 

می آمد و حضورش در تیم سهمیه بزرگسال را هم اشغال نمی کرد 
با وجود کمبود بازیکن در پست حساس هافبک دفاعی از نظر فنی 
مورد تایید عبدا... ویسی قرار نگرفت و پس از آن اسدی مجبور به 
پیوستن به نفت تهران شد.به نظر می رسد باشگاه های بازیکن ساز 
اصفهان باید بیشــتر قدر ســرمایه های خود را بدانند و بازیکنان 

پرورش یافته در آکادمی خود را به سادگی به رقبا واگذار نکنند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت: : خوشبختانه با وجود اینکه تیم 
فوتبال اکسین بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت، بچه ها بازی 
را کنترل کردند و در نهایت توانستند با ارائه یک بازی هوشمندانه 
و حرفه ای به مرحله بعدی صعود کنند.ســعید آذری ادامه داد: از 
کادر فنی و بازیکنان تیمم تشــکر می کنم که با تمرکزی باال و با 
نهایت تعهد رفتار می کنند. آنها توانسته اند در 4 بازی اخیر 3 برد 
ارزشمند را ثبت کنند و امیدوارم در سایه ادامه این روند و تقویت 
تیم بتوانیم در ادامه رقابت ها با قدرت پیش برویم.مدیرعامل ذوب 
آهن در مورد عملکرد رشــید مظاهری در این بــازی گفت: همه 

بازیکنان تیم زحمت کشیدند. خوشبختانه تیم همدل و یکدستی 
داریم که در آن رفاقت و تالش حرف اول را می زند. رشید مظاهری 
روز قبل از بازی به تیم اضافه شــد و خوشــبختانه نمایش بسیار 
خوبی مقابل تیم فوتبال اکسین داشــت. او یک دروازه بان آماده 
و بسیار خوب است که مطمئنا با انتخاب هوشمندانه کادر محترم 

تیم ملی به اردو دعوت شده است.

 رفاقت در ذوب آهن 
حرف اول  را می زند

سرمايه  سوزى 
به سبک سپاهان

تصاویر منتشــر شــده از تمرین تیم ملی و حضور فعــال علیرضا 
بیرانوند، حســابی پرسپولیسی ها را نگران کرده اســت. بیرانوند با 
دســت گچ گرفته، کنار دیگر بازیکنان حضور دارد و از دستش هم 
استفاده می کند. همین موضوع باعث شــده پرسپولیسی ها، به او 
اعتراض کنند و بخواهند دروازه بان تیمشــان را بــه اردوی امارات 
ببرند. در حالــی  که کــی روش، او را در اردوی تیم ملی می خواهد. 
 موضوعی که قســمت جدیــد اختالفــات کــی روش و برانکو را 

کلید زده است.
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پیشنهاد سردبیر: 
اسناد افتخار 25 آبان در اصفهان رونمایی می شوند

شورا

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان، در یک صد و پنجاه و پنجمین 
جلسه علنی این شورا، با اشــاره به روز بزرگداشت سلمان فارسی 
همزمان با هفتم ماه صفر گفت: سلمان فارسی یکی از یاران بزرگ 
پیامبر عظیم الشأن اسالم بود که ایشان وی را با عنوان »َسلْماُن ِمّنا 
أَْهَل الَْبْیِت« خواندند. این افتخاری بزرگ برای ما ایرانی هاســت؛ 
ضمن اینکه در سال 1384 که اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن جهان اسالم در نظر گرفته شد، اصفهان را با نام شهر سلمان 
محمدی معرفی کردند. وی 20 آبان را روز جهانی »علم در خدمت 
صلح و توسعه« عنوان و با ابراز تاســف، اظهار کرد: باوجود اینکه در 
نیت کســانی که این روز را با این نام عنــوان کرده اند امروز علم در 
جهاتی دیگر همچون تروریســت و اقدامات ضد بشــری در حال 
بهره برداری است، امیدواریم از علم برای رفع آالم و دردهای بشری 
استفاده کنند و این هم محقق نمی شود مگر اینکه در کنار علم، افراد 

متخلق به اخالق خوب شوند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به دیدار اخیر جمعی 
از دانش آموزان و دانشــجویان سراسر کشور با رهبر معظم انقالب 
به مناسبت 13 آبان گفت: ایشــان درخصوص برخی از حرکت ها و 
تالش های خطرنــاک برای تحریف حقیقت و منطق ایســتادگی 
امام)ره( و ملت در مقابل آمریکا در اذهان نســل جوان و همچنین 
القای این موضوع که تنها راه حل مشکالت کشور مذاکره و سازش با 

آمریکاست، دو هشدار دادند.
امینی ادامه داد: این دو موضوع که رهبر فرزانه انقالب به آن اشــاره 
فرمودند دارای اهمیت زیادی است که باید همگی در مورد آن دقت 
الزم را داشته باشیم، البته ایشــان روحیه و تفکر انقالبی به معنای 
توکل به خدا، اعتماد به درون، شجاعت اقدام و عمل، بصیرت، عمل 
به توصیه های امام)ره(، ابتکار ورزی، امیدواری به آینده، نترسیدن 
از دشمن و تسلیم نشــدن در برابر او را از راهکارهای مقابله با این 
دو هشــدار بیان فرمودند. وی راهپیمایی 13 آبان مردم اصفهان را 
جلوه دیگری از حضور باشــکوه مردم برای اعالم انزجار از دشمن 
قداره به دست مستکبر آمریکا، صهیونیست ها و اذناب آن بیان کرد و 
افزود: در حال حاضر بر اساس آمارهای مراکز دولتی آمریکا، بیش از 
300میلیون قبضه اسلحه شخصی در دست مردم این کشور است 

که تقریبا با جامعه آماری این کشور نیز برابری می کند.
 امیدواریم قول و قرارهای دولتمردان در سفر به اصفهان 

در حد شعار باقی نماند
رییس شورای اســالمی شهر اصفهان با اشــاره به سفر معاون اول 
رییس جمهور و جمعی از اعضای هیئت دولت به اســتان اصفهان 
در هفته گذشــته اظهار کرد: اســتادیوم نقش جهان، فاز دوم خط 
یک قطار شــهری و تعدادی دیگر از پروژه های استان اصفهان به 
بهره برداری رسید. امینی با بیان اینکه اگر قول و قرارهایی که در این 
سفر گفته شد عملیاتی شود، شاید تغییراتی اقلیمی، محیط زیستی 
و کشاورزی در اصفهان صورت بگیرد، گفت: انجام مصوبات 9ماده ای 
شــورای عالی آب، اجرا شد و تکمیل تونل ســوم کوهرنگ، تونل 
بهشت آباد، برخورد جدی با برداشــت های غیرمجاز و توجه ویژه 
به حقابه کشــاورزان، ازجمله قول هایی بود که در این سفر از طرف 
دولتمردان داده شد. وی تصریح کرد: امیدواریم قول هایی که داده 

شد، مثل موارد قبلی صرفا در حد شعار باقی نماند.
 مردم شــرق اصفهان همان انقالبي ها هستند؛ چطور 

آنان را اغتشاش گر مي خوانید؟
عضو کمیسیون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي اسالمي شهر 
اصفهان در این  جلسه با اشاره به اینکه کشــاورزان در قبل و بعد از 
انقالب، نقش موثر و بسزایی در پیروزی انقالب داشتند، اعالم کرد: 
اما اکنون این افراد را اغتشاش گر و ضد انقالب مي خوانند، باید گفت 
به جای اینکه نیروهای امنیتی بفرستید، مدیران و مسئوالن را بین 
آنها مستقر کنید تا پاسخگوی مشکالتشان باشند. محمدرضا فالح 
افزود: بهتر بود که اعضاي کابینه دولت در ســفر خود به اصفهان، 
مسائل و مشکالت مردم شرق اصفهان را از نزدیک نظاره مي کردند 
و درصدد رفع مشــکالت این قشــر بر مي آمدند. عضو کمیسیون 
فرهنگي، اجتماعي و ورزشــي شــورا اظهار کرد: طی سفر معاون 
اول رییس جمهور به اصفهان، در جلســه اقتصاد مقاومتي که در 
استانداري تشکلیل شد، ایشــان به کاهش نزوالت آسماني اشاره 
کردند؛ اما اي کاش به مشــکالت حوزه مدیریتي نیز اذعان کرده و 

درصدد رفع آن بر مي آمدند.

مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: برخی از بناهای 
قدیمی و فرسوده، خالی از سکنه بوده و عالوه بر خطرآفرین بودن، 
به مکانی برای تخلیه زبالــه و ضایعات و تجمع حشــرات موذی 
تبدیل شده اســت. حســین کارگر افزود: در این راستا رفع خطر 
از خانه های فرسوده که امکان ریزش داشتند، در دستور کار قرار 
گرفت. مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان عنوان کرد: براســاس 
پیگیری های انجام شــده و در راســتای اجرای بند 14 ماده ۵۵ 
قانون شــهرداری ها و با هماهنگی مقام های قضایی، از خانه های 

فرسوده خیابان های فلسطین، عافیت و نشاط رفع خطر شد.
کارگر ادامه داد: تعداد زیادی خانه مخروبــه در منطقه قرار دارد 
که تا پایان سال برای امنیت شهروندان و زیبایی شهر ایمن سازی 

می شوند.

مدیرمنطقه یک شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: عملیات اجرایی 
بوستان شیش در خیابان زاهد به مساحت 1200 مترمربع در دست 
اجراست.  حمید عصارزادگان با اشاره به اینکه احداث بوستان شیش 
تاکنون 8۵ درصد پیشرفت داشته اســت، عنوان کرد: برای اجرای 
این پروژه ۵00 میلیون ریال درنظر گرفته شــده است. وی با اشاره 
به دیگر پروژه های منطقه گفت: بازســازی ســقاخانه های منطقه 
یک با اعتبار یک میلیارد ریال در دست انجام است. مدیرمنطقه یک 
شهرداری اصفهان همچنین افزود: بازسازی سقاخانه محله پاچنار با 
اعتبار 200 میلیون ریال تکمیل شده است. عصارزادگان با اشاره به 
دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: پیاده روسازی ضلع جنوبی خیابان 
مسجد سید حدفاصل خیابان طیب تا ظهیرالسالم به عرض 1000 و 

طول 4 متر در دست انجام است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

باید به هشدارهای رهبری
دقت شود

مدیرمنطقه 3 شهرداری اصفهان خبر داد:

رفع خطر از خانه های مخروبه 
منطقه 3 شهرداری اصفهان

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 85درصدی احداث 
بوستان شیش

دبیر شــورای فرهنگ عمومی گفت: مصوبات شورای 
فرهنگ عمومی اســتان ها حکم قانــون را دارد و با 
امضای امــام جمعه و اســتاندار، اجــرای آن بر تمام 

ارگان ها فرض واجب است.
حجت االسالم و المسلمین سید حسین شاهمرادی 
در همایــش تبیین جایگاه شــورای فرهنگ عمومی 
استان اصفهان افزود: شورای فرهنگی عمومی در زمان 
ریاســت جمهوری رهبر معظم انقالب برپا شد و هیچ 
شورایی با این وسعت و عمق در کشور وجود ندارد. وی 
تاکید کرد: اصل جلسات شــورای فرهنگ عمومی در 
استان ها و شهرستان ها، وظیفه است و طبق دستور 
شورای عالی انقالب فرهنگی، باید هر ماه یک جلسه 
در اســتان برگزار شود. حجت االســالم شاهمرادی 
خاطرنشــان کرد: در تهران هر دو هفته یکبار جلسه 
شــورای فرهنگ عمومی کشــور برگزار می شــود و 
ظرف این سه سال تعطیلی نداشــته است. وی محور 
موضوعی شورا در ســال گذشــته را بحث خانواده و 
سرفصل موضوع امسال را بحث فرهنگ سازی اقتصاد 

مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقالب عنوان کرد.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی کشــور، پرداختن به 
مباحث اســتانی و شهرســتانی، چالش ها، هنجارها 
و ناهنجاری ها، رصد کردن آنها و اســتفاده از نظرات 
صاحب نظران استان را یکی از وظایف شورای فرهنگ 
عمومی استان ها برشمرد. حجت االسالم شاهمرادی 
بر اهتمام هر بیشتر در نهادینه کردن فرهنگ درست و 
زدودن فرهنگ ها و ناهنجاری ها در جامعه تاکید کرد 
و گفت: مســائل فرهنگی دیربازده است و شاید چند 

دهه طول بکشد که ثمرات آن بروز یابد. 
وی همچنیــن بی توجهی شــماری از مســئوالن از 
گذشــته تا حال به مقوله فرهنــگ را نکوهش کرد و 
گفت: آســیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد، طالق، 
حاشــیه نشــینی، بی رغبتی جوانــان بــه ازدواج و 
باالرفتن سن ازدواج درنتیجه بی توجهی هایی است 
 که از ســوی برخی از مســئوالن فرهنگی به جامعه 

شده است.
وی اظهار کرد: اگر شورای فرهنگ عمومی استان ها، 
شهرستان ها و همچنین شورای عالی انقالب فرهنگی، 
وظایف خود را درست انجام می دادند، شمار زیادی از 

آسیب های اجتماعی در جامعه بروز نمی یافت.
14 آبان از ســال 87 در تقویم ملی کشــور به نام روز 

شورای فرهنگ عمومی نامگذاری شده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی: 

مصوبات این شورا
در حکم قانون است

بامسئوالن

وی با بیان اینکه طی دو هفته گذشته و دو بار، یکی به دلیل سفر 
آقای الریجانی به اصفهان و دیگری به دلیل سفر رییس جمهور 
بوســنی و هرزه گویین و بر اســاس پروتکل  هــای اداری، این 
ســفر به زمان دیگری موکول شــد، افزود: هدف اصلی از این 
سفر، آشــنایی معاون اول رییس جمهور به عنوان دومین فرد 
اجرایی کشور درخصوص شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی کشور بود. اســتاندار اصفهان در ادامه با بیان اینکه 
بهره برداری از طرح های بزرگ ورزشی، حمل و نقلی، صنعتی 
و آبرسانی نیز از دیگر اهداف سفر 9 نفر از اعضای کابینه دولت 
به اصفهان بوده است، افزود: همچنین باید توجه داشته باشیم 
که یک روز قبل از ســفر معاون اول به اصفهــان، موضوعات و 
چالش هــای اصفهان طی جلســه ای به صــورت مفصل مورد 
بررسی قرار گرفته و صبح روز چهارشــنبه نیز در هیئت دولت 

به مدت یک ساعت به مشکالت اصفهان پرداخته شده است.
 اصفهان در هفته گذشته  در صدر رسانه های کشور 

قرار داشته است
وی در ادامه با بیــان اینکه در هفته گذشــته اصفهان در صدر 
رسانه های کشور قرار داشته است، اضافه کرد: شرایط به گونه ای 
بود که پروژه  هایی همچون افتتاح آبرسانی به گزوبرخوار، افتتاح 
خط آبرســانی تصفیه خانه خوانسار، افتتاح شــهرک فناوری 

اصفهان و تصفیه خانه گلپایــگان، ازجمله طرح هایی بود که به 
حاشیه برده شــد. زرگرپور در ادامه به بازدید معاون اول رییس 
جمهور و تیم همراه وی از شــرکت هواپیماسازی ایران )هسا( 
اشاره کرد و گفت: این شــرکت از امکانات و ظرفیت های بالقوه 
فراوانی در حوزه نیروی انســانی برخوردار است و از این رو باید 
برای بالفعل کردن این ظرفیت ها بازدید مســئوالن ملی انجام 
می پذیرفــت. وی در ادامه به بازدید هوایــی معاون اول رییس 
جمهور از حوضه آبریز زاینده رود اشــاره کرد و بیان داشــت: 
همچنین وجود گرد و غبار در روز چهارشنبه در شهر اصفهان 
منجر به حس این معضل توسط مســئوالن ملی  شد که نتایج 
خوبی را به دنبال خواهد داشــت. اســتاندار اصفهان در ادامه، 
برگزاری جلســه اقتصاد مقاومتی برای بررسی عملکرد ستاد 
اقتصاد مقاومتی اســتان بــا حضور همه مســئوالن و مدیران 
اجرایی را از دیگــر اقدامات صورت گرفته در ســفر معاون اول 
رییس جمهور به اصفهــان اعالم کرد و بیان داشــت: از این رو 
به دنبال برگزاری این جلسه، آقای جهانگیری بانک ها را مورد 
خطاب قرار داده و نسبت به عملکرد آنها در حوزه ارائه تسهیالت 
به صنایع استان اعتراضاتی را داشتند. وی همچنین به برگزاری 
جلســه بزرگ ترین چالش های اســتان از جملــه چالش های 
زیســت محیطی و آب با حضور معاون اول رییس جمهور اشاره 

کرد و بیان داشت: در این جلسه، تکمیل سامانه دوم آب شرب 
اصفهان مورد تاکید ویژه قرار گرفت. 

 ســامانه دوم آب شــرب اصفهان تا پایان امسال 
تکمیل می شود

زرگرپور با بیــان اینکه تاکنون و برای فاز اول ســامانه دوم آب 
شــرب اصفهان 1۵ هزار میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: 
از این رو برای راه اندازی یک جفت لوله اولیه و یک تصفیه خانه 
نیز تامین اعتبار الزامی و قرار شــد در حداقل زمان ممکن این 
پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد. وی اضافه کرد: درخصوص 
ارزیابی های زیســت محیطی و تامین اعتبارات ســامانه دوم 
آبرســانی اصفهان نیز تصمیمات نهایی اتخاذ شــد. استاندار 
اصفهان در ادامه با بیان اینکه تونل سه کوهرنگ مراحل نهایی 
را سپری می کند و سد سوم نیز در دستور کار قرار گرفته است، 
ابراز داشت: برای بهره برداری از این سد، از پیمانکار سد کرخه 
اســتفاده کرده ایم چرا که پیمانکار قبلی کارایی الزم را نداشته 
است. وی با بیان اینکه برای ســد کوهرنگ سه در سال جاری 
7۵0 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شــده است، اظهار داشت: 
این اعتبار تا دو ماه آینــده تخصیص می یابد؛ ضمن اینکه برای 
بهره برداری نهایی از این پــروژه،  چهار هزار میلیارد ریال دیگر 
اعتبار الزم اســت که تامین آن به مســئوالن مربوطه تکلیف 

شده است.
زرگرپــور در ادامه با بیان اینکــه پروژه بهشــت آباد، به دنبال 
ناکافی بودن مطالعات و نداشــتن مجوزهای زیست محیطی، 
برخالف نامه نگاری استانداران چهار استان هنوز اجرایی نشده 
است، ابراز داشت: از این رو مقرر شــد تا دو ماه آینده با تکمیل 
مطالعات و دریافت مجوزهای زیست محیطی، سد بهشت آباد 

اجرایی شود.
 حریم زاینده رود توسط کشــاورزان ساماندهی 

می شود
وی ســاماندهی رودخانه زاینده رود در حوزه اصفهان را نیز از 
مصوبات سفر معاون اول رییس جمهور به اصفهان عنوان کرد و 
گفت: قرار است این اقدام توسط خود کشاورزان اجرایی شود و 

در حال عقد قرار داد در این زمینه هستیم. 
اســتاندار اصفهان در ادامه با بیان اینکه تعریف الگوی کشــت 
اختصاصی برای کشــاورزان حوضه آبریز زاینده رود نیز یکی از 
وظایف ابالغ شده به وزارت جهاد کشــاورزی در این سفر بود، 
ابراز داشــت: باید توجه داشته باشــیم که همه این اقدامات، 
قانونی و مطابق با مصوبات شــورای عالی آب و به صورت کامال 

قانونی است. 
وی همچنین با تاکید بر اینکه ما در استان اصفهان طی سه سال 
گذشــته همه اقدامات صورت گرفته در حوزه آب و کشاورزی 
را با هماهنگی نماینده صنف کشــاورزی استان انجام داده ایم، 
اضافه کرد: از این رو برای هرگونه اقدام دراستان اصفهان، طی 

مشورت با ذی نفعان، برنامه ریزی صورت می گیرد. 
زرگرپور همچنین به راه اندازی صندوق تامین خسارات نکشت 
کشــاورزان اشــاره کرد و گفت: طی دو هفته آینده مطالبات 
کشاورزان ناشــی از خسارات عدم کشــت، بررسی و پرداخت 

خواهد شد.

یک روز قبل از 
سفر معاون اول به 

اصفهان، موضوعات 
و چالش های اصفهان 

طی جلسه ای به 
صورت مفصل مورد 

بررسی قرار گرفت

رسول زرگرپور در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به سفر معاون اول رییس جمهور 
و هشــت نفر از اعضای کابینه دولت به اصفهان در هفته گذشته اظهار داشت: حدود 
چهار ماه بود که به دنبال تحقق این ســفر بودیم، اما هیچ گاه به صورت رســمی زمان 
برگزاری این ســفر را اعالم نکردیم و این در حالی بود که برخی رسانه ها از منابع آگاه بودند و به شوخی خبر 

زمان سفر را اعالم و خودشان هم درخصوص عدم تحقق آن اعتراض می کردند.

استاندار اصفهان:

سدبهشتآباددوماهدیگراجراییمیشود

شهرداری

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک 
اصفهان اظهار کرد: رکودی که تمامی بازارها و اقتصاد 
کشور را تحت تاثیر قرار داده است، تاثیر خود را بر بازار 
پوشاک گذاشته و این بازار نیز وضعیت چندان مناسبی 

ندارد.
ابراهیم خطابخش ادامه داد: در صورتی که حمایت های 
الزم از تولیدکننــدگان داخلی صورت گیرد و شــاهد 
حضور جدی تر آنها در بازار باشــیم، به طور قطع عالوه 
بر ایجاد اشــتغال برای جوانان، کمک زیادی به اقتصاد 
کشــور خواهد شــد. وی افزود: یکی از مشکالتی که 
بازار پوشاک با آن دســت و پنجه نرم می کند، موضوع 
قاچاق است که خوشــبختانه در زمینه برخورد با آن، 
اقدامات گســترده ای شــکل گرفته و حــدود 8۵ تا 
90درصد پوشــاک قاچاق از ســطح بازار جمع آوری 
شده اســت. خطابخش تصریح کرد: برخورد با پوشاک 
نامناسب نیز در دستور کار قرار دارد و در همین زمینه 
با عرضه کنندگان مانتوهای جلوباز و ناهنجار برخورد 
و حدود 90 درصد این مانتوها ضبط شــده و بقیه آنها 
نیز در حال جمع آوری هســتند.  وی گفت: در راستای 
کنترل و رصد بازار، روزانه به  طور میانگین حدود 20 تا 

30 مورد بازرسی از واحدهای پوشاک انجام می شود.

 معاون فرهنگی اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، پیرامون برنامه های ویژه سالروز 2۵ آبان 
اظهار داشــت: به مناســبت این روز، مردم شهید پرور و 
والیت مدار اســتان اصفهــان و به طور خــاص خانواده 
شــهدای عملیات محرم که در این روز شــهید خود را 

تشییع کردند، به دیدار مقام معظم رهبری می روند.
سید علی قریشــی افزود: به مناســبت این روز، از ۵00 
مصاحبه والدین شهدا که در قالب طرح »اسناد افتخار« 
تهیه شده است، رونمایی می شــود؛ همچنین فراخوان 
مسابقه طراحی »طرح های گرافیکی با موضوع 2۵ آبان 
ماه« با مشارکت دستگاه های اجرایی ارسال خواهد شد 
که شهروندان می توانند در این مسابقه شرکت کنند. وی 
از تشییع ۵ شــهید گمنام تازه تفحص شــده خبر داد و 
اظهار داشت: در روز پنجشــنبه 27 آبان ماه نیز ۵ شهید 
گمنام تازه تفحص شــده از مسجد نورباران به سمت باغ 
موزه دفاع مقدس تشییع و تدفین خواهند شد. قریشی 
تصریح کرد: در روز سه شــنبه مصادف بــا 2۵ آبان ماه، 
گردهمایی دانش آموزان شــهر اصفهان به همراه اقامه 
نماز وحدت در کنار مزار شــهدای 2۵ آبان و برنامه های 
متنوع فرهنگی در خیمه حســینی گلســتان شهدا نیز 

برگزار می شود.

عزمی جدی در برخورد با 
پوشاک قاچاق داریم

 اسناد افتخار 25 آبان
در اصفهان رونمایی می شوند

بنیاد شهید اتاق بازرگانیخبر  

طرح غربالگری بینایی برای 
کودکان اصفهانی اجرا می شود

 40 درصد نساجی کشور
در اصفهان تولید می شود

مدیرکل بهزیستی اصفهان، پیشگیری از معلولیت ها را از 
وظایف اصلی سازمان بهزیستی اعالم کرد و اظهار داشت: 
طرح ملی غربالگری بینایی و شنوایی از جمله برنامه های 

این سازمان برای پیشگیری از معلولیت هاست.
ســعید صادقی با بیان اینکه در حال حاضــر و در قالب 
طرحــی که از 21 ســال گذشــته تاکنون آغاز شــده، 
غربالگری بینایی کودکان ســه تا شش ســاله در حال 
اجراســت و تا 30 آذرماه نیز ادامه خواهد داشت، افزود: 
از این رو بهزیستی استان تمام توان خود را برای افزایش 
باالی 90درصدی ضریب موفقیت طــرح غربالگری در 

سراسر استان به کار گرفته است.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح 
غربالگری بینایی برای 220 هزار کودک در سطح استان 
اصفهان اجرایی می شــود، افزود: در حــال حاضر 173 
پایگاه ثابت و 700 پایگاه سیار در مهدهای کودک سراسر 
استان برای اجرای این طرح فعال شده اند. وی اضافه کرد: 
از والدینی که کودکان  ســه تا شش ســاله دارند، تقاضا 
داریم با جدی گرفتن طرح غربالگــری بینایی، کاهش 
میزان معلولیت های بینایی و ابتالی کــودکان خود به 
کم بینایی و مشکالت بینایی شدید، نقش تاثیرگذاری در 

این زمینه داشته باشند.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
40 درصد از محصوالت نساجی کشــور در استان اصفهان 
تولید می شــود. مجتبی مال احمــدی در دیدارجمعی از 
اعضای انجمن الیــاف مصنوعی چین با انجمن نســاجی 
اســتان اصفهان افزود: این اســتان می توانــد همکاری 
نزدیکی با واحدهای تولیدی نســاجی چین داشته باشد. 
وی با اشاره به اینکه ایران شرایط خوبی برای توسعه تولید 
الیاف مصنوعــی دارد، اضافه کرد: اســتان اصفهان یکی از 
مصرف کنندگان اصلی الیاف مصنوعی است و انجمن الیاف 

مصنوعی چین می تواند این نیاز را برطرف کند. 
رییس انجمن نساجی اســتان اصفهان در این دیدار گفت: 
اســتان اصفهان ســاالنه 60 هزار الیــاف اکریلیک تولید 
می کند؛ امــا توانایی ایــن را دارد که تا ســه برابر ظرفیت 
موجود تولید کند. مرتضی شاه کرمی اظهار کرد: »چیپس 
پلی اســتر« یکی از نیازهای مهم واحدهای نساجی استان 
به شــمار می رود و چنانچه تولیدکنندگان چینی بتوانند 
کاالی با کیفیت و قیمت مناسب ارائه کنند، تولید کنندگان 

داخلی مواد اولیه را از آنها خریداری می کنند. 
وی پیشــنهاد کرد: انجمن الیاف چین با انجمن نســاجی 
اســتان اصفهان به جای فروش کاال در کوتاه مدت، روابط 

اقتصادی بلند مدت را تعریف کنند.

بهزیستی

نهج البالغه و صحیفه سجادیه، دو کتاب ارزشمند است که به ما برای درک بیشتر 
از کالم وحی کمک می کند اما تاکنون به این مقوله توجه چندانی نشــده است؛ 
به همین دلیل معاونت قرآن و عترت ارشــاد برای نخستین بار اقدام به برگزاری 
دوره های تربیت مربی نهج البالغه و صحیفه سجادیه کرده است. به گفته مرتضی 
خدمتکار، مدیر آمــوزش معاونت قرآن و عترت ارشــاد، پس از افزودن رشــته 
مفاهیم نهج البالغه و صحیفه ســجادیه به آزمون قرآن و عترت ارشــاد، متوجه 
کمبود مربی برای تدریس آنها شدیم و بر همین اساس سعی کردیم این مشکل را 

با برپایی دوره های تربیت مربی برطرف سازیم.
وی با اشــاره به برپایی طرح های تربیت مربی نهج البالغه و صحیفه ســجادیه، 
گفت: برپایی این دوره ها برای دهه ســوم آذرماه پیش بینی شده است که طرح 

تربیت مربی نهج البالغه در تهران و صحیفه سجادیه در اصفهان برگزار می شود.

رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: جوانان آرامــش زندگی را در تقویت 
ارتباط با خداوند و کسب معنویت بیابند.

آیت ا... حسین مظاهری در درس اخالق این هفته خود در محل مسجد 
حکیم اصفهان افزود: ارتباط با خداوند به انسان آرامش می دهد و غصه ها 

را از بین می برد.
وی بیان کرد: انسان مومن با وجود پشــتوانه ای که به واسطه ارتباط با 
خداوند دارد، هیچ گاه غم و غصه ای او را فرا نمی گیرد و همواره در مسیر 

زندگی، با امید پیش می رود.
این مرجع تقلید با اشــاره به معنویت در زندگی تصریــح کرد: ارتباط با 
خداوند عالوه بر اینکه به انسان آرامش می دهد، در جهت کسب سعادت 

دنیا و آخرت نیز موثر است و نتایج معنوی برای او باقی می گذارد.

جوانان، آرامش زندگی را در تقویت ارتباط با خداوند بیابندبرگزاری طرح تربیت مربی صحیفه سجادیه در اصفهان

زاینده 
رود
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امالک برای مزایده  ) آبان ماه95(

مدیریت شعب بانک كشاورزي استان اصفهان در نظر دارد ملک مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومي به شرح مندرج در جدول ذیل بصورت نقدي و اقساطي به فروش برساند.متقاضيان مي توانند 
از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت ده روز ، همه روزه به استثناء روزهاي تعطيل از ساعت 8 لغایت 14 جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزایده به نشاني اصفهان خ مطهري مدیریت شعب 

بانک كشاورزي استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقي مراجعه نمایند.  
توضيحات :

1- هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد و بانك در رد هر يك يا تمامي و قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . 
2- اوراق شركت در مزايده در واحد حقوقی  به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و به انضمام فيش واريزي مربوط به 5درصد قيمت پايه در پاكت الك و موم شده ) با قيد مربوط به ملك رديف  آگهي ( تسليم و رسيد دريافت 

نمايند . براي هر ملك بايد پيشنهاد و اوراق و پاكت مستقل تهيه و تنظيم و تكميل و امضاء  شده ارائه گردد . 
3-  مهلت ارائه پيشنهادات پس از انتشار آگهی به مدت 10 روز می باشد.به پيشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود . 

4-  در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلي ملك خواهد بود . وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا تعيين تكليف نهايي برنده مزايده مسترد نخواهد شد . 
5-  شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول امتيازات و تكاليف دستگاه مزايده گذار موضوع ماده 10 آئين نامه معامالت دولتي مي باشد . 

6- قيمت پايه اراضي و امالك موضوع مزايده بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري تعيين شده است . 
7- نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد يا اقساط است. در صورت ارائه پيشنهاد اقساطی پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به صورت نقد و مابقی  حداكثرشصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود0 ضمنا اولويت با پيشنهاد نقدی است.

8- كليه امالك با وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرايي صادر شده واگذار مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخليه بر عهده خريدار مي باشد و در صورت نياز به اصالحات اعم از ادغام ، تفكيك ، افراز ، تجميع ، دريافت سند ششدانگ ، رفع مغايرت و غيره و طي كليه مراحل آن بعهده و هزينه خريدار مي باشد 
و بانك هيچگونه هزينه اي از اين بابت پرداخت نمي نمايد و بانك هر گونه مسئوليتي را از خود سلب و اسقاط مي نمايد . 

9-اخذ كليه مجوز ها و پروانه هاي مربوطه در صورت دارا بودن شرايط از ادارات ذيربط بر عهده خريدار خواهد بود. 
10- كل هزينه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمي و شهرداری و دارايی و غيره كه به ملك تعلق خواهد گرفت به عهده برنده مزايده خواهد بود . 

11-  بازديد از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شركت در مزايده براي تمامي شركت كنندگان در مزايده الزامي مي باشد و امضاي اوراق مزايده و شركت در مزايده به منزله بازديد از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شركت كننده بوده و هر گونه ادعايي بر خالف آن مردود مي باشد . 
12- در امالكي كه نياز به تفكيك و اصالح باشددر صورت بروز مشكالت در خصوص تفكيك و قطعي شدن عدم امكان استفاده بدون تفكيك ، وجوه واريزي عينا به خريدار مسترد مي گردد و خريدار هيچگونه ادعايي نخواهد داشت در اينصورت وجوه واريزي شامل سود و يا خسارت تحت هر عنواني نخواهد بود . 

13- قطعيت معامله منوط به موافقت بانك كشاورزي ايران ) تهران ( مي باشد . 
14-  براي شركت در مزايده ارائه فيش واريزي به ميزان 5 درصد قيمت پايه  امالك  به صورت نقدی  نزد بانك كشاورزي شعبه محل وقوع ملك يا هر يك از شعب بانك كشاورزي در استان اصفهان به حساب بستانكاران بابت مزايده ، الزامي است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند سپرده آنها 

ضبط خواهد شد . 
15- شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده با ارائه كارت شناسايي معتبر به همراه ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده ، يا فيش واريز 5 درصد شركت در مزايده در جلسه شركت نمايند . 

16-  بديهي است عدم حضور شركت كنندگان مزايده در جلسه مذكور ، تحت هر شرايط و به هر دليل اعم از موجه و غير موجه مانع از انجام مزايده و باز گشايي پاكتها نخواهد بود . 

وضعيت تصرف  قيمت پایه اعيانعرصهكاربرینوع ملکپالک ثبتی آدرس ملکنام شعبه ردیف

تخليه و در تصرف بانك است  5,460,000,000 11612093هتل هتل ششدانگ159/1372بادرود خيابان شهيد مطهری هتل انارستان بادرود 1

تخليه و در تصرف بانك است  3,048,800,000 2290/50943هتل هتل ششدانگ159/1379بادرود خيابان شهيد مطهری هتل انارستان بادرود 2

يكصد و شصت 556/16منزل مسكونی منزل مسكونی ششدانگ خانه 100/260روستای پوده  بلوار شهيد شيرازی بر بلوار روبروی مصالح فروشی رئيس زاده دهاقان 3
و چهار

تخليه و در تصرف بانك نيست  780,000,000 

تخليه و در تصرف بانك است   1,340,000,000 -ششدانگ 160/70تجاری زمين سه دانگ از ششدانگ عرصه پالك 4502/3گلپايگان خيابان مطهری جنب بانك تجارت گلپايگان 4

خيابان هاتف كوچه مشير يخچال مجتمع تجاری قصر مشير طبقه اول قسمت  زرين شهر 5
غربی واحد 211

تخليه و در تصرف بانك است   2,063,160,000 20/84-مغازه مغازه 4286/39

تخليه و در تصرف بانك است   2,505,600,000 25/13-مغازه مغازه 4286/30خيابان هاتف كوچه مشير يخچال مجتمع تجاری قصر مشيرواحد شماره 217 زرين شهر 6

خيابان هاتف كوچه مشير يخچال مجتمع تجاری قصر مشير طبقه اول قسمت  زرين شهر 7
شرقی واحد 218

تخليه و در تصرف بانك است   2,619,000,000 26/46-مغازه مغازه 4286/31

تخليه و در تصرف بانك نيست  5,994,000,000 148/25-مسكونی آپارتمان ششدانگ يك آپارتمان 2801/54،59خيابان توحيد كوی گلنار مجتمع مسكونی فراز اصفهان 8

تخليه و در تصرف بانك نيست   15,745,311,000 202692681 گاوداریگاوداری 11/1سهم از25/9سهم از شش دانگ پالك 153/48اصفهان برآن جنوبی روستای كبوتر آباد اصفهان 9

تماميت 16964/98سهم مشاع از 95133/40متر مربع اصفهان برآن جنوبی روستای كبوتر آباد اصفهان 10
ازششدانگ پالك 50 فرعی از 153 اصلی 

تخليه و در تصرف بانك نيست  4,953,792,816 -16964/98مزروعی زمين 

تخليه و در تصرف بانك است   1,750,838,400 282/13282/13كارگاه  برنجكوبی كارگاه  برنجكوبی ششدانگروستای پيله وران بخش 20 ثبت اصفهان اصفهان 11

 28حبه و 35 صدم يك باب منزل مسكونی  پالك شماره شاهين شهر خيابان طالقانی خيابان ايثار گران دو پالك بعد از پارك محله بوستان سعدي12
406/9038

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,594,687,500 262/5320مسكونی خانه 

باغچه وساختمان ششدانگ پالك 669 اصلی حضرت  آباد سجزی بخش 19 ثبت اصفهانبوستان سعدي13
مسكونی

باغچه و ساختمان 
مسكونی

تخليه و در تصرف بانك نيست  445,541,400 1861160

دو قطعه زمين مزروعی واقع در اراضی حضرت آباد سجزی بخش 19 ثبت بوستان سعدي14
اصفهان

مساحت ششدانگ مسكونی زمينسه دانگ مشاع پالك671/1و 671 اصلی
65665

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,528,348,500 80

تخليه و در تصرف بانك نيست  4,860,000,000 180/42-مسكونی آپارتمان ششدانگ پالك 33234/15190آپارتمان واقع در خيابان سروش كوچه 23)شهيد سعيد لطفی(بوئين15

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,620,000,000 200130مسكونی خانه ششدانگ پالك 409/2616شاهين شهر خيابان طالقانی خيابان نبوت خيابان همت فرعی 6 پالك 77بوئين 16

يكصد و هشتاد وشش پنج هزارم از شش هشتم سه ربع مشاع از  مزرعه واقع در مهر آباد چغا جوش مباركهشهرضا17
72 حبه شش دانگ 1/216

تخليه و در تصرف بانك نيست  7,623,000,000 -ششدانگ 40 هكتارزراعی مزرعه

شصت و سه سهم و هفتصد ونود و چهار هزارم سهم مشاع از   شهرضا روستای چم قصربخش يك ثبتی شهرضاشهرضا 18
يكصد و دو سهم و چهارصد هزارم سهم ششدانگ پالك 41/175

تخليه و در تصرف بانك نيست  815,099,400 ششدانگ1317ششدانگ1420مرغداریمرغداری

تخليه و در تصرف بانك نيست  4,032,000,000 247305مسكونی خانه  بيست و چهار نيم حبه از 72 حبه پالك 1526/163اصفهان هزار جريب خيابان شهيد خسرو پور كوی آزادگان ده متری گل رز شهرضا 19

تخليه و در تصرف بانك نيست  354,493,125 1301264مسكونی خانه  218سهم مشاع از 600 سهم پالك شماره 87/9داران- مركزی- مونانفريدن 20

خمينی شهر خيابان شهيد مدنی خيابان 15 شعبان ابتدای كوچه نيايش 3 فالورجان 21
پالك دوم 

تخليه و در تصرف بانك است  3,356,250,000 492490مسكونی خانه  30حبه از 72 حبه پالك شماره 158/1990

تخليه و در تصرف بانك نيست  16,535,125,297 -4489/814باغ باغ 4/862دانگ مشاع از ششدانگ پالك3515/1كاشان بلوار قطب راوندی كاشان 22

تخليه و در تصرف بانك نيست  4,334,400,000 ششدانگ 550ششدانگ 253/2مسكونی خانه نيمه تمام 3/36دانگ مشاع از ششدانگ پالك 23/282كاشان بلوار الغدير ابتدای كوچه الغدير كاشان 23

يك دانگ و چهل و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك كاشان روستای استرك كاشان 24
1/667

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,074,941,513 ششدانگ 13061مرغداریمرغداری

48650 سهم مشاع از باغ باغ 48650سهم مشاع از  57570سهم از پالك 193/9مهرگرد- سميرم)مزرعه چغور چشمه(مهرگرد 25
57570

تخليه و در تصرف بانك نيست  3,693,266,280 114

تخليه و در تصرف بانك نيست  543,600,000 340945مسكونی خانه دو مميز پنج دهم سهم مشاع از ششدانگ پالك شماره 9409/1بلوارمطهری خ امام حسين روبروی سه راه جنب مدرسه خيريه بانوان پالك 56ميمه 26

آگهـي مزايده عمومي اموال غیر منقول  ) اصالحیه ( 

حدیث عشق

طوبی، هم كلمه طيب اســت و هم در روايات 
آمده اســت كه درختی است در خانه حضرت 
زهرا)س( در بهشت كه در خانه هر مومنی يك 
شاخه از آن هست.كدامتان هستيد كه شاخه 
در قلبتــان نداريد كه هر وقت گرفتاری داريد 
با آن تماس بگيريــد؟ هر وقت كه از هر كس 
رانده می شــويد با چه كسی تماس می گيريد؟ 
با آن! می رويد سراغ شاخه، می گويی تو به من 

رحم كن.) مرحوم اسماعيل دوالبی(

م الف : 6697مديريت شعب  بانک کشاورزی استان اصفهـان

23
4

19
0

امام باقر )عليه السالم(: 
چهارچیز از گنجینه های نیکی است: نهان داشتن نیاز،پنهان 

دادن صدقه،پنهان داشتن درد و نهان داشتن مصیبت.
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