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مخالفان و نقادان حضــور نظامی ایران در ســوریه 
در امنیت کامل و بــدون دغدغه در دفتــر کار خود 
می نشــینند و اقدامات جمهوری اسالمی طی چند 
سال اخیر در جبهه مقاومت را نفی می کنند. در حالی 
که تقریبا تمامی کارشناسان معتقدند اگر کمک های 

نظامی و اســتراتژیک ایران در ســوریه نبود، جبهه 
مقاومت شکســت می خورد و داعــش و حامیانش 
منطقه را تحت کنترل خود می گرفتند و به مرزهای 
کشــورمان می رسیدند. سخنان منتشــر نشده ای از 

سردار سرلشکر شهید حسین همدانی ...

سخنان منتشر نشده شهیدهمدانی درباره دالیل حضور ایران در سوریه؛

ما برای سرزمین به سوریه نرفتیم

2

2000 تایی شدیم؛

به امید زنده شدن »زاینده رود«  1. رســانه هاي همگاني )روزنامه ها، مجالت، ســینما و تلویزیون( 
معموال در ارتباط با ســرگرمي در نظر گرفته مي شــوند و بنابراین 
در زندگي اکثر مردم نســبتا کم اهمیت قلمداد مي شــوند. چنین 
دیدگاهي کامال گمراه کننده اســت. ارتباطات همگاني در بسیاري 
از جنبه هاي فعالیت هاي اجتماعي ما دخالت دارند که متاسفانه این 
نقش مهم و تاثیرگذار در جامعه، نادیده گرفته می شود و تاسف آورتر 
اینکه روزنامه های کاغذی در دنیــای دیجیتالی امروز، روز به روز رو 
به افول می روند و این مشکل محدود و منحصر به ایران نیست؛ چه 
اینکه خبرنگار لس آنجلس تایمز، چندروز پیش در حاشیه نمایشگاه 
بین المللی مطبوعات در تهران اعتراف کرد انقالب رســانه ای که با 
گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی و اقبال مخاطبان نسبت به 
این شبکه ها به وجود آمده، باعث شده روزنامه ها و نشریات کاغذی 

مهم مثل نیوزویک آمریکا دیگر نسخه کاغذی نداشته باشند.
2. »رامین مستقیم« به این موضوع نیز اشــاره کرد که روزنامه های 
غربی دارای قدمت، استقرار و تراکم تجربه هستند و اینگونه نیست 
که پس از مدتی از بین برود و رســانه  دیگری جایگزین آن شود؛ اما 
متاسفانه در کشــور ما چنین نیســت. اینجا در ایران، روزنامه های 
کاغذی یکی یکی از بین مــی روند؛ هزینه های سرســام آور چاپ 
و کاغذ و لیتوگرافی و توزیع که با وعده های مســئوالن ارشاد برای 
حمایت همراه می شود و در حد وعده باقی می ماند، هرروز بر تعداد 
مدیران مسئول و سردبیرانی که ترجیح می دهند عطای این کار را 
به لقای آن ببخشــند، می افزاید. در چنین وانفسایی، دلمان خوش 
است که هنوز با بوی کاغذ نفس می کشیم. دنیای دیجیتالی، خیلی 
از دلخوشــی هایمان را گرفته؛ اما لذت نوشتن روی کاغذ در فضای 
تحریریه، درست مثل تماشای یک فیلم داخل سالن سینماست که 
قطعا با نشســتن پای تلویزیون و دیدن همان فیلم به عاریه گرفته 
شده از شبکه نمایش خانگی، قابل قیاس نیست. مثل نشستن روی 
سکوهای استادیوم و تماشای زنده یک مسابقه فوتبال است که لذتی 

چندبرابر نسبت به تماشای همان مسابقه از پای تلویزیون دارد.
3. »زاینده رود« ما امروز 2000 تایی شــد. کمی آن سوتر از پشت 
پنجره های آســمان ابری تحریریه، زاینده رود دیگری هســت که 
چندصد ســال عمر دارد و پس از یک عمر زایندگی و جاری بودن، 
خشــک شــده اســت. آرزوی مردمان این دیار، دوباره زنده شدن 
»زاینده رود« اســت و ما امروز به یاری خداوند 2000 شماره شدن 
خود را جشــن می گیریم. به امید روزی که در زاینده رودمان تیتر 

2000بزنیم: »زاینده رود برای همیشه زنده شد.« 
یادداشت

سالروز شهادت غریبانه دومین نور والیت، صاحب کرامت و شفیع قیامت، امام حسن مجتبی علیه السالم را تسلیت عرض می کنیم. 
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پیشنهاد سردبیر:
ما برای سرزمین به سوریه نرفتیم

عکس روزیادداشت

اخبار

دیدار هیئت نمایندگان
مجلس تونس با الریجانی

صبح دیروز، هیئت نمایندگان مجلــس تونس با علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت و گو کردند.

منطقهامنیتدیدگاهواکنش

سردار رسول یاحی، مسئول فعلی پروژه تدوین فعالیت 
دولت در زمان جنــگ گفت: معموال وقتــی حرف از 
جنگ می شود نظرها به ســوی نیروهای مسلح جلب 
می شــود. ســردار یاحی درباره برخی صحبت ها در 
فضای سیاسی کشور درباره تقلیل بودجه دفاعی کشور 
و الهام گرفتن از آلمان و ژاپن در کاهش بودجه دفاعی، 
اظهار کرد: در کشــور ما مقام معظم رهبری سکاندار 
انقالب و نظام هســتند و مــا در چارچوب های مدنظر 
ایشان حرکت می کنیم و اظهار نظر و سالیق شخصی 
برخی افراد اعتبار خاصی ندارد. یاحی با بیان اینکه در 
همه جای دنیا در برنامه ریزی های اســتراتژیک بحث 
سهم نیروهای مسلح به صورت ویژه مورد توجه است، 
تصریح کرد: یکــی از وظایف مدیریت اســتراتژیک، 
مدیریت منابع متناســب بــا تهدیدات اســت تا همه 
بخش های جامعه هماهنگ پیش بروند. دو ضرورت در 
رسیدگی به نیروهای مسلح وجود دارد: یکی رسیدگی 
به وضع حال نیروهای مســلح و دیگری توجه به توان 
بازدارندگی این نیروهاست که به مراتب پر اهمیت تر از 

وضع موجود نیروهای مسلح است.

اســماعیل کوثری رییس ســابق اداره امنیت ســتاد 
کل نیروهای مســلح و رییس کمیتــه دفاعی مجلس 
نهم با بیان اینکه بعضی از مســئوالن کشوری نسبت 
به آموزش هــای امنیتی بــرای خودشــان مقاومت 
می کنند عنوان کرد: متاســفانه وقتی که به برخی از 
مسئوالن یادآوری می شود که مراقب رفت و آمدهای 
افراد ناشــناس و مشــکوک و همچنین ورود و خروج 
برخی اســناد محرمانه و ســری به منازل خود باشند، 
 آنها به این تذکرات توجهی نداشــته و نســبت به آن

مقاومت می کنند.
وی با بیــان اینکه به نفع خود مســئوالن اســت که 
تذکرات و تاکیدات دســتگاه های امنیتــی را جدی 
بگیرند تصریح کرد: متاســفانه برخی از مســئوالن از 
نظر خودشــان به برخی افراد اعتماد دارند؛ درصورتی 
که دستگاه های اطالعاتی و جاسوسی بیگانه روی این 
افراد معتمد تمرکز می کننــد تا در نهایت اطالعاتی را 
از طریق این افراد نزدیک به مسئوالن به دست آورند و 
این یعنی خطر نفوذ و جاسوسی و از جمله خطرهایی 

است که همواره در کمین مسئوالن است.

مسئول پروژه تدوین فعالیت دولت در زمان جنگ:

اظهارنظرها درباره کاهش 
بودجه دفاعی اعتباری ندارد

رییس کمیته دفاعی مجلس نهم :

 مسئوالن تذکر دستگاه های 
امنیتی را جدی نمی گیرند

عضو کمیسیون قضایی مجلس مطرح کرد: 

بازدارنده بودن احکام برای 
حمله به سفارت عربستان

معاون سیاسی سپاه پاسداران:

 شکست داعش در موصل
 قطعی است

یحیی کمالی پور بــا ارزیابی احکام صادر شــده برای 
متهمان حمله به ســفارت عربســتان، اظهار داشت: 
قانون در کشــور ما اصل هســت و اعتقــاد داریم باید 
حاکمیت بر اساس قانون باشــد؛ بنابراین هر کسی که 
از مســیر قانون با هر هدف و نیتی انحــراف پیدا کند 

خدشه به نظام و کشور وارد می کند.
 نماینده مردم جیرفت در مجلس دهم شورای اسالمی 
ادامه داد: کشــوری می تواند نظام مند باشد که قانون 
در آن کشور حاکمیت داشــته باشد، به نظر بنده اقدام 
قوه قضاییه در برخــورد با متهمان حمله به ســفارت 
عربستان، اقدام بسیار خوبی بود و باعث می شود افراد 

در مسیر قانون قرار بگیرند.
یحیی کمالی پورگفت: قطعا این احــکام بازدارندگی 
الزم را دارد و از تکــرار چنیــن رفتــاری در کشــور 
جلوگیری می کنــد. صرف نظــر از انگیــزه افراد در 
شــکل گیری چنین ماجرایی، آنچه که مهم است، این 
 است که دنیا کشــور ما را به عنوان کشوری قانونمند 

بشناسد.

سردار رسول ســنایی راد معاون سیاسی سپاه پاسداران 
با اشاره به ســرانجام عملیات آزاد ســازی موصل اظهار 
داشــت: مشــخص اســت که شکســت داعش قطعی 
است و آنها خودشــان به این جمع بندی رسیده اند که 

نمی توانند موصل را حفظ کنند.
ســردار ســنایی ادامه داد: همانطور که در عملیات های 
قبلی نیروهــای عراقی در پی گرفتن اراضی اشــغالی و 
آزاد سازی مناطق موفق بوده اند این عملیات هم نشان 
می  دهد که آنها جلوتر از برنامه ها هســتند. آمریکایی ها 
 پیــش بینی تــداوم 6 ماهه عملیــات را داشــتند ولی 
می بینیم که از زمان  شــروع عملیــات تاکنون، داعش 
در شرایط کامال انفعالی به ســر برده و برخالف ادعایی 
که داشــتند پیروزی های اولیه  آنها حاصل نوعی خیانت 
 و نا هماهنگی در نیروهای سیاســی، نظامــی و امنیتی

 بــود. وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: درگیری های 
نیروهای عراقی با داعش به درون موصل کشــیده شده 
و نشــان می دهد که نیروهای عراقی جلوتــر از برنامه 

هستند.

مستقلین به دیدار روحانی رفتند

رییس سازمان انرژی اتمی
 به لهستان رفت

با سخنرانی ابوترابی فرد برگزار می شود؛

مراسم ترحیم حجت االسالم 
شجونی در مسجد نور تهران

بررسی پرونده چند نفر از نمایندگان 
دوره قبل در هیئت نظارت

اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس 
به خوزستان می روند

کشته و مجروح شدن چند زائر ایرانی

عضو فراکســیون مســتقلین مجلس از دیدار هیئت موسس این 
فراکسیون با رییس جمهور خبر داد.

غالمعلی جعفــرزاده نماینده مردم رشــت در مجلس گفت: این 
دیدار صبــح دیــروز و در راســتای افزایش تعامــالت و کاهش 
تنش های میان دولت و مجلس انجام گرفت. وی ادامه داد: یکی از 
دالیل رای ما به سه وزیر پیشنهادی کاهش تنش ها و دلخوری ها 
میان دولــت و مجلس بود. هیئت رییســه فراکســیون امید هم 

چهارشنبه هفته گذشته به دیدار رییس جمهور رفتند.

علی اکبــر صالحی رییس ســازمان انــرژی اتمی در راســتای 
دیدارهــای دو جانبه و رایزنــی درباره گســترش همکاری های 
صلح آمیز هسته ای در چارچوب برجام در سفری دو روزه به ورشو 
پایتخت لهســتان رفت.روزهای گذشته نیز رییس سازمان انرژی 
اتمی در نشست خبری مشــترک با مدیرکل ایتر، از آغاز رسمی 
همکاری های جمهوری اســالمی ایران با ایتر »پروژه بین المللی 
گداخت هسته ای« و پیوستن رسمی به این پروژه تا دو ماه آینده 

خبر داد.

مراسم ختم مرحوم حجت االســالم جعفر شجونی ساعت 15:30 
تا 17 روز چهارشــنبه )19 آبان ماه( با ســخنرانی حجت االسالم 
سیدمحمدحســن ابوترابی فــرد در مســجد نور تهــران برگزار 
می شــود.  همچنین پیکر مرحوم حجت االســالم جعفر شجونی 
ســاعت 9 صبح  امروز از مســجد هدایــت واقع در پاســداران، 
نیستان سوم بلوار شــهرزاد، خیابان هدایت تشــییع و سپس در 
قطعه 21 بهشت زهرا )س( در جوار شــهدای هفتم تیر به خاک 
ســپرده خواهد شــد. آیت ا... موحدی کرمانی امام جمعه موقت 
 تهران و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز بر پیکر مرحوم شــجونی 

نماز می خواند.

یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسی پرونده چند 
نفر از نمایندگان که شــاکی آنها حســین فریدون بود در جلسه 
اخیر این هیئت خبر داد. محمد جواد جمالی با اشــاره به جلسه 
اخیر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار کرد: در جلســه ای 
که اخیرا برگزار شــد پرونده مربوط به چند نفر از نمایندگان که 
در ارتباط به مجلس قبل بود مورد بررســی قرار گرفت.وی افزود: 
شاکی این پرونده حســین فریدون بود؛ البته چون وی به عنوان 
شــاکی مطرح بود در جلسه حضور نداشت اما کســانی که از آنها 
شــکایت شــده بود حضور پیدا کردند.این عضو هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان خاطر نشان کرد: قرار شد مدارک و مستندات در 
جلسات بعدی هیئت ارائه شده و بررسی های الزم انجام شود.وی 
در پایان اظهار کرد: البته یک مورد هم مربوط به آقای رحیمی بود 
که با توجه به اینکه جز مصادیق دروغ و افترا نبود و مسائل مربوط 
به ایشــان هم در جای دیگری مطرح و حکم داده شــده بود این 

پرونده مختومه اعالم شد.

محمدجواد جمالی نوبندگانی در حاشیه بازدید از بیست و دومین 
نمایشــگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از برنامه اعضای کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی برای ســفر به استان خوزستان در 
روز پنجشــنبه هفته جاری خبر داد.وی افزود: اعضای کمیسیون 
در این بازدید با نماینده ولی فقیه در اســتان، مسئوالن اجرایی و 

امنیتی استان و مردم دیدار و گفت وگو خواهند کرد.
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: 
اعضای کمیسیون همچنین از مرزهای خروجی استان خوزستان 
برای ســفر اربعین نیز بازدیــد خواهند کــرد و آخرین وضعیت 

امنیتی و خدماتی این مرزها را ارزیابی می کنند.

شبکه الســومریه نیوز روز گذشــته اعالم کرد: در اثر انفجار یک 
خودروی بمب گذاری شده در پایانه مسافربری در شهر سامرا در 
جنوب تکریت چندیــن نفر، از جمله چند زائر ایرانی شــهید و یا 
مجروح شدند.  منابع عراقی از شــهادت 8 نفر و مجروح شدن 16 
تن در این حمله تروریستی خبر دادند.  شبکه خبری العالم نوشت 
یک منبع امنیتی در استان صالح الدین اعالم کرده است که پس 
از این انفجار، نیروهــای امنیتی رفت و آمد در ســامرا را ممنوع 

اعالم کردند. 

بین الملل

گزارش های خبری دیروز )یکشنبه( حاکی از این است 
که هند و ژاپن روز جمعه قرار اســت توافق نامه مناقشه 
برانگیز اتمی را امضا کنند و این در حالی اســت که به 
دنبال تقویت همکاری های امنیتــی و اقتصادی برای 
مقابله با چین نیز هستند.به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
نارندرا مودی و شــینزو آبه، دو نخست وزیر هند و ژاپن 
قرار اســت این توافق نامه را روز جمعه امضا کنند که به 
ژاپن اجازه می دهد تا تکنولوژی هــای اتمی را به هند 
منتقل کند.هند نخســتین کشــور غیرعضو معاهده 
ان.پی.تی است که چنین توافقی را با ژاپن امضا می کند.

دو کشــور همچنین قرار اســت توافق کننــد که اگر 
هند دســت به آزمایش اتمی بزند، ژاپــن می تواند این 

توافق نامه را متوقف کند.
همچنین وزارت دفاع هند اعالم کرده که روز دوشنبه 
قرار اســت 12 فرونــد هواپیمای آبــی خاکی نجات 
ساخت صنایع ژاپنی »شینمایوا« را خریداری کند.این 
نخستین فروش تجهیزات نظامی از زمان لغو ممنوعیت 
50 ساله فروش سالح از سوی شینزو آبه است و به نظر 

باعث تقویت روابط دفاعی میان دو کشور می شود.

نخست  وزیر روســیه در مصاحبه ای تلویزیونی گفته 
است که این کشــور در مدت زمان برقراری تحریم ها 
هیچ ســالحی را در اختیــار ایران قرار نداده اســت. 
دیمیتری مدودیف، در مصاحبه با کانال دو تلویزیون 
رژیم صهیونیســتی گفــت: تصور نمی کنــد اجرای 
تعهدات مسکو در ارائه سامانه دفاع موشکی اس 300 
به ایران، بر روابط دوجانبه روســیه و اسراییل اثرگذار 
باشد. نخست وزیر روسیه اظهار داشت: مسکو در مدت 
زمان برقــراری تحریم ها هیچ ســالحی را در اختیار 
ایران قرار نداده اســت.  او تاکید کرد که در نخستین 
دیدارش با باراک اوبامــا، رییس جمهور آمریکا یادآور 
شده بود برنامه هسته ای ایران مسئله اول برای اوست . 
مدودیف در این گفت وگوی تلویزیونی همچنین گفته 
اســت که همه طرف های گفت وگوهای هســته ای با 
ایران توافق کرده اند که تحریم های اعمال شده علیه 
تهــران برطرف شــود و اکنون روســیه در چارچوب 

واقعیت های موجود عمل می کند. 

ژاپن و هند توافق 
مناقشه برانگیز را امضا می کنند

دیمیتری مدودیف:

 روسیه هیچ سالحی را 
در اختیار ایران قرار نداد

کافه سیاست

بعد از نامه ای که به نشانه تبعیت از دســتور رهبری برای عدم حضور در 
انتخابات ریاست جمهوری نوشته بود این بار محمود احمدی نژاد دفاعیه 
بلندباالیی نوشته تا چند نکته را ثابت کند. اول اینکه اصال به انتخابات فکر 
نمي کرده است، دوم اینکه سفرهاي استاني اش براي آنچه خود بازخواني 
خط امام )ره( مي خواند، انجام مي شده است، ســوم اینکه به نزدیکانش 
توصیه کرده وارد انتخابات نشوند و چهارم اینکه سفرهاي استاني اش پس 
از پایان ماه صفر ادامه پیدا مي کند. احمدي نژاد گفته است: به خدا اگر یک 
در ده هزار میلیارد موضوع انتخابات در ذهن من بود، االن آن هم نیست. 
انسان که تمام نمي شــود. انســان که بند به عنوان نیست. دوستاني که 
مي خواهند در انتخابات کار کننــد و در انتخابات نظري دارند، بروند و در 
این مجموعه نباشند. چون آسیب مي بینند. من مي دانم در این انتخابات 
حساسیت و فشار زیاد است. مي آیند فشــار مي آورند، وادار مي کنند که 

آقا حمایت کن و اطالعیه بده! من گفتم هیچ برنامه اي در رقابت ها ندارم.

روزنامه »رأی الیوم« در گزارشــی نوشــت: »ایران و عربســتان از طریق 
گروه های وابســته نیجریه در حال جنگ نیابتی در شــمال این کشــور 
هستند. از یک سو جنبش اســالمی نیجریه و از سوی دیگر نیز گروه هایی 
 با حمایت عربســتان علیه این جنبش وارد درگیری مســلحانه شده اند.«

رأی الیوم به نقل از خبرگزاری فرانسه ادامه می دهد: »نیجریه که در نتیجه 
عملیات تروریســتی گروه »بوکوحرام« طی سال های گذشته آسیب های 
سنگینی متحمل شده است، اکنون به صحنه جدید جنگ نیابتی خونین 
میان عربستان و ایران بدل شده اســت.« در پایان این گزارش می خوانیم: 
»به گفته کارشناســان، تردیدی نیست که عربستان ســعودی از اقدامات 
گروه های سلفی و دولت نیجریه علیه شیعیان این کشور حمایت گسترده  
می کند که در صورت تشدید سرکوب شــیعیان، تردیدی نیست که ایران 
نیز به یاری پیروان مذهبی اش در نیجریه خواهد شــتافت و همین مجددا 

حمایت ریاض را از سرکوب شیعیان نیجریه تشدید خواهد کرد.«

رییس جمهور سابق به سفرهای استانی 
ادامه می دهد

دفاعیه به سبک احمدی نژاد

ادعای رسانه عربی:

 جنگ ایران و عربستان 
در یک کشور آفریقایی

متن زیر ســخنان منتشر نشــده ای از ســردار سرلشکر شهید 
حسین همدانی )فرمانده مستشــاران نظامی ایرانی در سوریه 
به مدت 3 ســال و از بنیانگذاران دفاع مردمی سوریه( پیرامون 
چرایی حضور و کمک ایران به ســوریه اســت کــه خبرگزاری 
»فارس« آن را منتشر کرده اســت.گزیده ای از سخنان سردار 

همدانی را به نقل از این خبرگزاری می خوانید؛ 
         

  در جامعه ما در ایران این حرف ها زده می شودکه چرا ما رفتیم 
سوریه؟ وقتی ما رفتیم در جلساتی که مســئوالن هم بودند از 
ما ســوال کردند که چرا رفتیم آنجا؟  خب سوریه با نظام حزب 
بعث، مرحوم حافظ اسد، اولین کشوری بود که به محض پیروزی 
انقالب ما را به رسمیت شناخت و این در زبان دیپلماسی تعریف 
دارد. یک کشوری که اول از همه شما را به رسمیت می شناسد، 
جایگاه مخصوصــی دارد و در روابط خارجی با آن کشــور و در 
دیپلماســی باید قدرش را دانست. باید حســاب جداگانه ای باز 

کرد، پس سوریه اولین کشوری بود که ما را به رسمیت شناخت.
  در جنگی که صدام و به عبارتــی آمریکایی ها آغاز کردند و در 
واقع صدام بازیگر بود، در اردوگاه شیطان بزرگ، حافظ  آمد در 
اردوگاه انقالب اســالمی و در کنار ایران قرار گرفت. نه با شعار و 
حرف، نه! آمد توی میدان و محکــوم کرد، برخورد کرد. چطور؟ 
نفت عراق که از سوریه به دریای مدیترانه می رفت، لوله های نفت 

را بســت، لوله ها را قطع کرد. با این کار خسارات زیادی به عراق 
وارد کرد و شد خبر روز دنیا، ســوریه شاهرگ اقتصادی عراق را 
زد، با این کار منافع خودش را هم کم کرد. کلی ســود می برد از 
ترانزیت و انتقال نفت، کار بزرگی برای ما انجام داد آن را به خاطر 

ما قطع کرد.
  سوریه در حالی که ما به شدت به مهمات و تجهیزات نظامی 
نیاز داشــتیم، درب زاغه مهمــات را برای ما باز کرد. محســن 
رفیق دوســت می گوید ما خرید کرده بودیم از خیلی کشــورها 
ولی به ما نمی دادند. مهمات و ســالح خریــده بودیم ولی به ما 
نمی دادند. می گفتند ایران در حال ســقوط است. زنگ زدم به 
وزیر دفاع سوریه آقای مصطفی طالس گفت باید سیدی رییس 
بگوید. گفتم من هواپیما را فرستادم برای شما. سوری ها هواپیما 

را پر از مهمات  کردند و فرستادند.
  سوریه به ما موشک داد زمانی که هیچ کشوری حتی فشنگ 
هم به ما نمی داد، در حالی که ســوریه در اردوگاه شرق بود و با 
شوروی سابق تعهد داشــت، خروج کرد علی رغم توافقاتی که 
داشت. حاال ما نباید به کمک او برویم؟ احتیاج دارد، نباید کمک 
کنیم؟ اگر همسایه شما خانه اش آتش بگیرد نباید بروید کمک 
کنید؟ اگر امروز ســوریه نبود حز ب ا... که بــزرگ ترین پایگاه و 
دستاورد جمهوری اسالمی در این منطقه بود، از بین می رفت. از 

طریق سوریه، حزب ا... را کمک کردیم و راه انداختیم. 

   حضرت آقا می فرماید: »این اردوگاهی که تشــکیل دادیم به 
نام جبهه مقاومت، باقی مانده کشور ســوریه است. هیچ کشور 
دیگری باقی نمانده. همه کشــورها مســتقیم یا غیرمستقیم 

اسراییل را به رسمیت شناختند و سازش کردند.«
  حضرت آقــا می فرماید: در کشــوری مثل کره شــمالی که 
نه یک مســجد و نه یک کلیســا وجود دارد ولی چون در جبهه 
ضداســتکباری اســت ما با او رابطه داریم. اصال آنها می گویند 
خدایی وجود ندارد. خدای ما »کیم ایل سونگ« است؛ اما سوریه 
که در جبهه مقاومت اسالمی است، مسلمان هستند، با ما همراه 
بودند. برای ما فداکاری کردند. ظلم اســت ما به سوریه کمکی 

نکنیم. 
  وظیفه همه است که بگوییم ســوریه امروز در جبهه مقاومت 
اســت. حضرت آقا می فرماید: »هر کســی، هر کشــوری، هر 
شخصیتی، هر جمعیتی که امروز در جبهه ضد استکباری باشد 

با او هستیم.«  
  کشوری مثل سوریه که هم مسلمان است، هم همراهی کرده، 
هم فداکاری کرده، هم به ما کمک کرده، امروز او را متهم کنیم 

که داریم به او پول بالعوض می دهیم؟
  بعضی مواقع در گفتمان خودمانی که با مسئوالن آنها هستیم، 
در آنجا می گویند مــا نمی گوییم کمک کردیــم، اصال هر چه 
کمک کردیم بر اســاس سیاست حافظ اســد بوده، حافظ اسد 
وصیت کرده تا زمانی که با ایران اســالمی هستید، هستید! به 
بشار پســرش وصیت کرده، به حزب بعث وصیت کرده، بعضی 
مواقع نامالیماتی و مشــکلی که از ما می بینید خوب تشخیص 

می دهند، می گویند رهبری ایران این طور به ما نگاه نمی کند.
  نامه ای که آقای بشار اسد نوشــت محضر آقا مالحظه کنید، 
مثل اینکه ســرباز به فرمانده اش نوشــته، اینکــه هیچ موقع 
عنایت های شما به ملت سوریه و دولت سوریه از ذهن این دولت 

و ملت سوریه پاک نخواهد شد.
  جبهه، جبهه مقاومت است، بحث سوریه نیست. ما چرا رفتیم 
سوریه؟ همه آنها که عرض کردم وظیفه و اخالق و انسانیت به ما 

می گوید باید پاسخ بدهیم. هر سالمی یک علیکی دارد.
  من به خاطر این رفتم ســوریه، ما بنا به تکلیف رفتیم سوریه، 
 همــان تکلیفی که بــرای دفاع مقــدس بود، زمین ســوریه با 
کربالی 5، مهران، دشــت عباس، قصرشــیرین با عملیات الی 

بیت المقدس فرق نمی کند.
  مگر ما برای ســرزمین رفتیم؟ شهدا را ببینید چه می گویند؟ 
می گویند ما برای خــاک نیامدیم. من برای پیــروزی نیامدم. 
نیامدم، نیامدم.... برای رضای خدا آمــدم، ما رفتیم چون خدا از 

ما راضی باشد.
  یکی از مسئوالن عالی رتبه نظامی ما می گوید: آمریکا جنگش 
را با ما از سوریه شروع کرد. در جلسه محضر آقا می گوید: سوریه 
را اگر تمام کننــد می آیند عراق، ســپس می آیند ایــران! آقا 

می گوید: خیر مستقیم می آیند ایران!
  در شــورای امنیت عرض کردم اگر مراقبت نکنیم انفجارات 
عراق و سوریه در ایران اتفاق می افتد، اینها را ما داریم می بینیم، 
داریم اینهایی که دستگیر می شوند می بینیم، همه این تهدیدها 

برای مرکزیت انقالب اسالمی است، خوب چه کار کردیم؟

جبهه، جبهه 
مقاومت است، 

بحث سوریه 
نیست. ما چرا 

رفتیم سوریه؟ همه 
آنها که عرض کردم 

وظیفه و اخالق 
و انسانیت به ما 

می گوید باید پاسخ 
بدهیم

مخالفان و نقادان حضور نظامی ایران در ســوریه در امنیت کامل و بدون دغدغه در دفتر کار خود 
می نشینند و اقدامات جمهوری اسالمی طی چند ســال اخیر در جبهه مقاومت را نفی می کنند. در 
حالی که تقریبا تمامی کارشناسان معتقدند اگر کمک های نظامی و استراتژیک ایران در سوریه نبود، جبهه مقاومت 

شکست می خورد و داعش و حامیانش منطقه را تحت کنترل خود می گرفتند و به مرزهای کشورمان می رسیدند.

سخنان منتشر نشده شهیدهمدانی درباره دالیل حضور ایران در سوریه؛

ما برای سرزمین به سوریه نرفتیم

زاینده رود
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يادداشتيادداشت

پیشنهاد سردبیر:
 قیمت پژو 207 آزاد شد

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
انتظار داریــم دولت کنونی که دولت قبل را محکــوم می کند، خودش هم 

آستین باال بزند و به  طور معقول با اختالس برخورد کند.
 ابوالفضــل ابوترابــی بــا اشــاره بــه لــزوم برخــورد دولــت با فســاد

 اظهار داشــت: تاکنــون در رابطه بــا مبارزه بــا اختــالس از این دولت 
اقدامی مشــاهده نشــده  همان طور کــه در قضیه حقوق هــای نجومی 
هیچ اقدام مثبتی دیده نشــده اســت. نماینــده مردم نجف آبــاد و تیران 
و کــرون در مجلس شــورای اســالمی ادامــه داد: انتظار داریــم دولت 
هم در مــورد بانک دی کــه متعلق به بنیاد شــهید اســت و هم صندوق 
ذخیــره فرهنگیــان و همچنین در مــورد حقوق های نجومــی که مقام 
 معظــم رهبری نیــز چندین بــار در بــاب آن تاکیــد کردنــد اقدامات 

شایسته ای انجام دهد .

متین منتظمی ، دبیر جامعه اســالمی کشور، شنبه شــب در همایش 
گفتمان عزت ملی در دانشــگاه فرهنگیان اصفهان با اشاره به مشکالت 
معیشــتی فرهنگیان تصریح کرد: امروزه درد همه مردم در همه اقشار 
معیشت است و این قضیه در قشــر فرهنگی نمود بیشتری دارد و سوال 
معلمان این است که چرا فالن آقا باید 60 میلیون تومان حقوق بگیرد و 
عده ای در پاسخ بگویند که این حقوق قانونی اســت و متاسفانه عده ای 
دیگر بگویند که این آقایان از ذخایر نظام هســتند؛ سوال اینجاست که 
چه کســی باید دســت اینها را از بیت المال قطع کند و حقوق معلمان 
را احقاق کند؟ وی عنوان کرد: آقایان اســم اختــالس 8 هزار میلیاردی 
را معوقات می گذارند و زمانی کــه وزیر آموزش و پــرورش باید درباره 
صندوق ذخیره فرهنگیان پاسخگو باشد، وی را برکنار می کنند آن وقت 

دبیر 30 سال خدمت، 5 سال است منتظر وام 5 میلیون تومانی است! 

دولت در رابطه با برخورد 
با فساد، آستین باال بزند

اختالس هشت هزار 
میلیاردی، »معوقه« است؟!

در حاشیه

بانک مرکزی اعالم کــرد: خبر»خــودداری بانک ها از 
افتتاح حســاب و صدور کارت عابر بانک برای مشتریان 
بدهکار« که در برخی رســانه ها و فضای مجازی منتشر 
شده اســت، صحت ندارد. روابط عمومی بانک مرکزی 
تاکید کرد که هیچ ممنوعیتــی در ارائه خدمات بانکی 
در زمینه افتتاح حساب سپرده و صدور کارت عابر بانک 
برای افراد دارای بدهی غیرجاری و چک برگشــتی رفع 
سوءاثر نشــده وجود ندارد. از ظهر شنبه خبری در یک 
سایت منتشر شــده بود مبنی بر اینکه، بانک مرکزی در 
بخشنامه ای به بانک ها و موسســه های اعتباری، صدور 
کارت عابر بانک جدید را مشــروط به نداشــتن اقساط 

معوق بانکی اعالم کرده است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی با ارسال  
نامه ای، از بیمه شدگان این سازمان بابت وقفه ایجاد شده 
در سامانه ثبت سوابق بیمه شــدگان عذرخواهی کرده و 
اعالم داشته که ســامانه مذکور ازاوایل آبانماه امسال با 
افزایش  ســطح کیفی وامنیتی، مجددا راه اندازی شده 
است. امیر عباس تقی پورنوشــت: به منظور تکریم بیمه 
شدگان و اطالع رســانی به موقع به آنها، سامانه سوابق 
بیمه شــدگان به عنوان یک ســرویس تکمیلی در ارائه 
خدمات مطلــوب و همچنین ایجاد شــفافیت و اعتماد 
متقابل ســازمان در ارتباط بــا مخاطبان از ســال 89 
راه اندازی و در اواســط مرداد ماه 95 بــه علت پاره ای از 
مالحظات فنی و رفع نواقــص و ارتقای نــرم افزارهای 

مربوطه و به روز رسانی آن ، موقتا غیرفعال شد..

رییس شورای رقابت از آزادی ســازی قیمت پژو ۲0۷ 
خبر داد. رضا شــیوا ، با اشاره به اینکه شــورای رقابت 
در جلسه اخیر خود به بررســی قیمت گذاری پژو ۲0۷  
پرداخت، اظهارداشت: در این جلسه مقرر شد پژو ۲0۷ 

مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نباشد.
وی با بیــان اینکه در حــال حاضر این خــودرو رقبای 
متعددی همچون دنا، رنو ساندرو،دانگ فنگ و برلیانس 
در ســطح بازار دارد، افزود: برهمین اســاس قیمت این 
خودرو همان قیمت اعالمی شرکت، حدود 41 میلیون 

تومان است.

تکذيب خبر ممنوعیت صدور 
کارت عابر بانک مشتريان بدهکار

سامانه ثبت سوابق بیمه شدگان 
بعد از ۴ ماه فعال شد!

قیمت پژو 207 آزاد شد

اخبار

به گزارش ایمنا، نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش به 
عنوان نمایشگاهی تخصصی، همواره بازدیدکنندگانی تخصصی 
دارد که بیشتر با هدفی مشــخص به دنبال سرمایه گذاری و یا 

جذب سرمایه گذار است.
 در این نمایشــگاه همچنیــن کارگــروه ها و مشــاوره های 
تخصصی برگزار می شود که مرکزی برای تبادل اطالعات بین 

مختصصان و آشنایی با سرمایه گذاران است.
شهرداری اصفهان همان طور که طی دوسال گذشته نسبت به 
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای پروژه های مختلف 
خود تالش کرده است امســال نیز در راســتای این هدف  در 
نمایشگاه اینوکس ۲016 کیش حضور فعالی داشت و توانست 
در مدت چهار روز با ســرمایه گذاران مختلف داخلی و خارجی 
وارد گفت وگو شود و طرح های خود را روی میز مذاکره قرار دهد 
تا جایی که حتی برخی از این مذاکرات به دور دوم رسید و قرار 
شد مسئوالن شهری اصفهان اطالعات الزم را در اختیار آنها قرار 

دهند و ادامه صحبت ها در شهر اصفهان انجام شود.
در نمایشــگاه اینوکس ۲016 کیش، شــهرداری اصفهان 3۷ 
فرصت سرمایه گذاری خود را به ارزش 4 هزار میلیارد تومان به 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی کرد.
پکیج کامل این پروژه ها شــامل مجموعه گردشگری آزادگان، 
مجموعه تجاری خدماتی منارجنبان، مجموعه تجاری خدماتی 

میدان بهار، مجموعه مسکونی پرتمان، مجموعه چند منظوره 
صمدیه، مجموعه تجاری خدماتی زینبیه، ساخت سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان اصفهان، باشگاه گلستان، بازار گل و 
گیاه اصفهان، بازار موتورســیکلت و دوچرخه، مجموعه تجاری 
شهید کشوری 1، مجموعه تجاری شهید کشوری ۲، مجموعه 
تجاری شــهید کشــوری 3، مجموعه چند عملکردی و هتل 
4 ســتاره چهارباغ، مجموعه صنایع جنبی میدان مرکزی میوه 
و تره بار، مجموعه چند عملکردی شــکوه، مجموعه تجاری-

اداری ایســتگاه متروی بهارســتان، مجموعه تجاری ایستگاه 
متروی قدس، مجموعه تجاری اشــرفی)بازار مبل(، مجموعه 
چندعملکردی ســپهر نقش جهان، مجموعه ورزشی درمانی 
جی شیر، مجموعه تجاری شــهر رویاها، باغ رستوران آتشگاه، 
برج های کبوتر، ســفره خانه های سنتی، شــهر تفرجی برفی، 
شهر تفرجی سالمت، شهر تفرجی ســوار و پرواز، شهر تفرجی 
وحش، شهربازی کشوری، هتل چهار ستاره آتشگاه، هتل چهار 
ستاره حرم حضرت زینب)س(، هتل پنج ســتاره آبشار، هتل 
پنج ستاره سپاهان شهر یک و دو، هتل پنج ستاره شهر رویاها و 
هتل پنج ستاره نگین صفه، هتل های سنتی بود که شهرداری 
 اصفهان در نمایشــگاه چهــار روزه اینوکــس ۲016 کیش به

 سرمایه گذاران معرفی کرد.
طی این چهار روز، مذاکرات اولیه شهرداری اصفهان با مدیران 

ارشد شرکت زیرساخت BSCPL در خصوص سرمایه گذاری و 
مشــارکت در احداث مجموعه های گردشگری و نیروگاه های 
خورشــیدی در نشســت های تخصصی همایش بین المللی 

سرمایه گذاری و توسعه ایران انجام شد.
همچنین یک شــرکت هنــدی فعال در حوزه زیرســاخت ها، 
ســاختمان ســازی، راه ســازی و هتل ســازی دیگر شرکت 
 مذاکره کننــده با شــهرداری اصفهــان بود کــه عالقه مند به

 سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل بخصوص در بحث اتوبوس 
برقی، مترو و تراموا  بود و قرار شد اطالع بیشتری از فرصت های 
سرمایه گذاری شــهرداری اصفهان در اختیار این شرکت قرار 
گیرد. عالوه بر این یک گروه ســرمایه گذار بین المللی کشــور 
هند برای ســرمایه گذاری در طرح های گردشگری اصفهان با 

مسئوالن شهرداری گفت وگو کرد. 
 این شرکت ساخت سه پروژه از جمله یک هتل در شهر مشهد 
و پروژه ساخت هتل در شمال کشور را دنبال می کند همچنین 
با مطالعه شرایط گردشــگری اصفهان برای سرمایه گذاری در 
این صنعت و ساخت هتل ابراز تمایل کرد که مسئوالن شهری 
اصفهان نیز اطالعات جامع و کاملی را در اختیار آنها قرار دادند. 
این شــرکت در بررســی های خود به این نکته واقف بود که تا 
یک ســال آینده ظرفیت هتل های چهار و پنج ستاره اصفهان 
تا یک ســال پر اســت و برای مذاکرات جدی و سفر به اصفهان 
ابراز تمایل کرد تا در صورت مطلوب بودن شــرایط با شهرداری 
اصفهان قرارداد ساخت هتل را در این شهر منعقد کند. شرکت 
ایتالیایی فعال در حوزه راهسازی در این نمایشگاه با مسئوالن 
شــهرداری اصفهان مذاکره کرد و پروژه رینــگ چهارم به این 
شرکت معرفی شد که قرار اســت اطالعات تکمیلی این طرح 
برای آنها ارسال شود. از ســوی دیگر سرمایه گذار دیگر هندی 
فعال در زمینه گردشــگری و انرژی خورشــیدی با شهرداری 
اصفهان در نمایشگاه اینوکس ۲016 وارد مذاکره شد و قرار شد 
اطالعات الزم در زمینه ســاخت هتل های شهرداری اصفهان 
برای ســرمایه گذاران به آنها توضیح داده شود. همچنین پروژه 
دیگری در زمینه انرژی خورشیدی به این سرمایه گذار معرفی 
شد و  بنا به درخواست مدیران شرکت زیرساخت BSCPL، دور 
دوم مذاکرات به منظور دستیابی به تفاهم در زمینه تولید برق 
در پاویون شهرداری اصفهان انجام شد. عالوه بر این، در نشست 
Com�  تخصصی با شرکت آریا پیشــرو قرن، نماینده شرکت

modit EDGE، مدیران این شرکت خواستار انعقاد تفاهم نامه 
همکاری با شــهرداری اصفهان شــدند و مذاکرات با مدیران 
شرکت هندی آشوکا، برای دســتیابی به تفاهم نامه همکاری 

ادامه یافت.
تنوع فرصت های سرمایه گذاری ارائه شده  از سوی شهرداری 
اصفهان در این نمایشگاه موجب شد ســرمایه گذاران داخلی 
به پاویون این بخش کشــیده شوند. از ســوی دیگر شهرداری 
اصفهان در این نمایشــگاه با نمایندگان سایر شهرها برای رصد 
فعالیت های آنها تبادل اطالعات کرد. در روز آخر این نمایشگاه 
حسام نژاد مدیر ســرمایه گذاري و مشــارکت هاي شهرداري 
اصفهان با مدیرعامل شرکت» ANAS «ی ایتالیا بر سر جزئیات 

مالی پروژه تراموای اصفهان مذاکره کرد.

شهرداری اصفهان از اينوکس کیش دست پربازگشت؛

سرمایهگذارانجدیددرراهنصفجهان

تنوع فرصت های 
سرمايه گذاری 

ارائه شده  از سوی 
شهرداری اصفهان در 
اين نمايشگاه موجب 

شد سرمايه گذاران 
داخلی به پاويون اين 

بخش کشیده شوند

هفته گذشته هشتمین نمايشگاه فرصت های سرمايه گذاری کشــور طی روزهای 10 تا 13 آبان در کیش برگزار 
شد و اصفهان نیز حضور پرشوری در اين نمايشگاه داشــت. نکته حائز اهمیت اين دوره نمايشگاه، جمع شدن 
دستگاه های مختلف استان در قالب يک پاويون مشترک بود تا پتانسیل های استان را برای جذب سرمايه گذاران 
به فعاالن اين بخش عرضه کنند. اما آنچه در اين نمايشــگاه نمايان بود حضور فعال شهرداری اصفهان در پاويون 

مشترک استان برای رايزنی با سرمايه گذاران و جذب آنها به طرح های شهری بود.

به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران، با پروژه های اجرا 
شده در سال های اخیر، کیفیت دو خودروی پراید و وانت 
نیســان افزایش یافته و این خودروها با اســتانداردهای 
تعیین شده از سوی ســازمان ملی استاندارد ایران تولید 
می شــوند. احمد نعمت بخش اظهار کــرد: از حدود 18 
میلیون دستگاه خودروی سواری در حال تردد در کشور 
حدود یک سوم آنها پراید اســت، بنابراین طبیعی است 
که میزان تصادفات این خودرو بیشــتر از برخی دیگر از 

خودروهای با تیراژ تولید پایین باشد.
وی با بیان اینکه هنگام بیان  آمــار تصادفات خودروها و 
همچنین میزان عیوب آنهــا در معاینه فنی، تیراژ تولید 
این خودروها نیز باید مدنظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: 
وقتی یک ســوم ســواری های در حال تردد در کشور را 
پراید تشکیل می دهد طبیعی است که تعداد خودروهای 
پراید مراجعه کننده به مراکــز معاینه فنی و به دنبال آن 
تعداد عیوب این خودرو بیش از ســایر خودروها باشــد. 
دبیر انجمن خودروســازان ایــران ادامــه داد: در حالی 
گفته می شود پراید بیشترین تصادفات را دارد که طبق 
 آمار، از مجموع حدود شــش میلیون دســتگاه پراید در 
 حــال تــردد در کشــور حــدود 1۲0 تــا 130 هزار 

دستگاه از این خودرو دچار تصادف شده است.

دبیر انجمن خودروسازان:

تولید پرايد و وانت نیسان 
استاندارد است

خودروایرالینبازار ارز

خصوصی سازی بلوک 
»ذوب« را عرضه می کند

ينس بیشوف خبر داد:

استقبال بزرگ ترين ايرالين 
اروپايی از همکاری با ايران اير

بلــوک 16/۷5 درصــدی ســهام شــرکت ذوب آهن 
اصفهان توســط ســازمان خصوصی ســازی در روز 
۲6 آبان ماه جاری روانه میز فروش می شــود. سازمان 
خصوصی ســازی در راســتای اجرای موادی از قانون 
برنامه چهارم توسعه و مقررات مربوط به سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی بلوک16/۷5 درصدی سهام 
شــرکت ذوب آهن اصفهان را از طریق بــازار فرابورس 
ایران در روز چهارشــنبه ۲6 آبان ماه جاری به فروش 
می رساند. بر اســاس این گزارش، این بلوک ذوب آهن 
اصفهان که یک میلیارد و 31۷ میلیــون و 6۲8 هزار و 
95۲ ســهم این شرکت را تشــکیل می دهد به قیمت 
پایه هر سهم 300 تومان و ارزش کل پایه 395 میلیارد 
و ۲88 میلیون و 868 هزار و 560 تومــان به وکالت از 
سوی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد به 
صورت نقد و اقساط روانه میز فروش می شود. همچنین 
مبلغ ســپرده شــرکت در این مزایــده 11 میلیارد و 
858 میلیون و 660 هزار تومان تعیین شــده است که 
خریدار باید در صورت برنده شــدن در این مزایده ۲5 
درصد مبلغ پیشنهادی خود را به صورت نقد در مدت 9 
روزکاری پس از قطعیت معامله بپردازد وبقیه این مبلغ 

را هم با نرخ سود 14 درصد پرداخت کند.

نایب رییــس اجرایــی لوفت هانزا معتقد اســت امکان 
توافق های جــدی این شــرکت با ایرالین هــای ایرانی 
بــرای تبدیل شــدن به یــک متحد منطقــه ای وجود 
دارد وگفت: افزایــش همکاری ها منوط بــه برنامه ها و 
 مقاصد پروازی اســت کــه ایرالین هــای ایرانی تعریف 
خواهند کرد.  ینس بیشــوف درباره تغییــرات به وجود 
آمده در جایــگاه صنعت هوایی ایــران و احتمال قدرت 
گرفتــن دوباره ایرالین هــای ایرانی، اظهار کــرد: ما به 
طور جدی نســبت به این تغییرات خوش بین هستیم 
و در این مســیر قطعا از افزایش همکاری ها اســتقبال 
خواهیم کرد. به گفته وی، این شــرکت آلمانی در حال 
حاضر نیز رابطه بســیار خوبی با ایران ایر در چند حوزه 
هوایــی دارد و این موضوع بــرای لوفت هانــزا اهمیت 
بســیار زیــادی خواهد داشــت. نایب رییــس اجرایی 
لوفت هانــزا با بیــان اینکه امــکان توافق هــای جدی 
این شــرکت با ایرالین های ایرانی برای تبدیل شــدن 
 به یک متحد منطقــه ای وجــود دارد، تصریــح کرد: 
لوفت هانزا در حــال حاضر با چند ایرالیــن از آمریکای 
شــمالی و کانادا گرفته تا ســنگاپور و ژاپن در قالب یک 
 گروه و تیم مشــارکتی فعالیت می کند و از اضافه شدن 
ایرالین های ایرانی به این چارچوب استقبال خواهد کرد.

ذوب آهن

ريالنام ارزپرچم

31۷1۲  1 دالر آمریکا

348۲3  1 یورو

۲3۷9۲   1 دالر کانادا

3194۷  1 فرانک سوییس

35۷۲  1 کرون سوئد

3840  1 کرون نروژ

468۲  1 کرون دانمارک

4۷4  روپیه هند

10۲01  1 لیر ترکیه

8661  1 درهم امارات

38511  1 پوند انگلیس

قیمت انواع رايج ارز
در بازار

يارانه  2000 میلیارد تومانی
برای تفريح ثروتمندان

آب  معدنی های لوکس ۶0 هزار تومانی!

»118«  چقدر درآمد دارد؟

با وجود شــرایط دشــوار اقتصادی کشــور و لزوم توجه ویژه 
به اقشــار آســیب پذیر و محروم، جهت گیری سیاســت های 

ساختاری به نفع ثروتمندان کامال مشهود است.
یکی از این موارد یارانه های ارزی است که به سفرهای تفریحی 

خارجی اختصاص می یابد.
هر ســال حدود 400 میلیون دالر ارز به مســافران کشورهای 
خارجی اختصاص داده می شــود که با توجه به تفاوت میان نرخ 
ارز در بازار )حدود 3600( و نــرخ ارز مرجع )حدود 3100( در 
هر سال جمعا حدود ۲000 میلیارد تومان یارانه برای سفرهای 

خارجی پرداخت می شود!
یارانه اختصاص یافته برای هر مســافر حدود 150 هزار تومان 
است؛ چرا که هر نفر 300 دالر در سال دریافت می کند. این در 
حالی است که افرادی از این یارانه استفاده می کنند که برای هر 
سفر حداقل ۲ تا 3 میلیون تومان هزینه می کنند و اصوال نیازی 
به این یارانه ندارند؛ گو اینکه اساســا یارانــه باید برای کمک به 
اقشــار کم درآمد تخصیص یابد تا از این طریق فاصله طبقاتی 
در داخل کشور کاهش یافته و توزیع درآمد متعادل تر گردد؛ نه 

برای سفرهای توریستی!
طبق آمــار بانک جهانی در ســال ۲014 ســاالنه بیش از ۷/۷ 
میلیون سفر از ایران به خارج از کشور انجام گرفته که بیشترین 
میزان درآمد از مســافران ایرانی را ترکیه با 8 هــزار میلیارد به 
خود اختصاص داده است و عربســتان سعودی، امارات، تایلند و 

مالزی در جایگاه های بعدی قرار دارند.
اما این قانون چه وقــت و به چه دلیل تصویب شــد؟ قانون ارز 
مسافرتی در ســال 64 در هیئت وزیران تصویب شد. در ابتدا به 
هر مسافر 300 دالر داده می شد؛ در ســال های بعد این ارز تا ۲ 
هزار دالر نیز رســید! این تخصیص اکنون دوباره کاهش یافته و 

به 300 دالر رسیده است.
در برهه ای برای هر بار ســفر خارجی امکان خریــد ارز وجود 
داشت درحالی که در حال حاضر تنها سالی یک بار این سهمیه 

به افراد تعلق می گیرد.
علت این فراز و نشــیب آن است که در گذشــته تفاوت زیادی 
میان نرخ ارز مرجع و نــرخ ارز در بازار وجود نداشــت و دولت 
درصدد بود تا درآمدهــای باالی ارزی خود را بــه ریال تبدیل 
کند، با گذشــت زمان این اســتدالل کارآیی خود را از دســت 
 داد؛ به طــوری که اکنون اکثر متخصصان و کارشناســان با این

قانون مخالفند.
عالوه بر بی عدالتی ایجاد شــده، سواالت بی شــمار دیگری نیز 
وجود دارد؛ چرا برای رونق گردشگری داخلی یارانه ای پرداخت 
نمی شــود؟ به طوری که این صنعت همیشــه با اما و اگرهای 
مالی روبروســت. چرا برای جذب توریســت خارجی این یارانه 
داده نمی شــود؟ چرا این هزینه صرف ایجاد اشــتغال از طریق 

سیاست ها و زیرساخت های گردشگری نمی شود؟

 چندی اســت که شــاهد انتشــار اخبــاری در زمینــه عرضه 
آب معدنی هــای وارداتــی لوکــس و گران قیمــت در برخی 
رستوران ها و ســوپر مارکت های شمال شــهر تهران هستیم؛ 
آب های بســته بندی که بعضا بین 18 تا 60 هزار تومان به مردم 
فروخته می شــوند و این در حالی اســت که نمی تــوان درباره 

سالمت این آب های بسته بندی مطمئن بود.
مســئوالن ســازمان غذا و دارو و گمرک اعالم می کنند که این 
آب های گران قیمت خارجــی مجوز ندارند و بــه نوعی قاچاق 
محســوب می شــوند. به گفته پیمــان فروهر، دبیــر انجمن 
تولیدکننــدگان آب هــای معدنــی و آشــامیدنی، گمرک و 
ســازمان غذا و دارو، دو نهاد مرتبط با این موضوع هســتند که 
 هر دو ارائه هرگونــه مجوز برای واردات این آب ها را به شــدت

تکذیب می کنند.
در این راستا دکتر رســول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو 
نیز در گفت وگو با ایســنا، بــا بیان اینکه ایــن آب های معدنی 
گران قیمت و وارداتی بیشــتر در برخی از ســوپر مارکت های 
شمال شــهر تهران دیده می شــوند، گفت: این هم مانند سایر 

کاالهای قاچاقی است که وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه در عین حال این آب ها مورد تایید سازمان 
غذا و دارو نیســتند،   ادامه داد: بنابراین این آب ها جزوکاالهای 
قاچاق محسوب می شوند و باید توجه کرد که احتمال تقلب در 

کاالهای قاچاق بسیار زیاد است.

تماس با مرکز اطالعات تلفن یا 118 پیش از این رایگان بود، اما 
از سال قبل تماس با این مرکز مشمول هزینه شده است.

در گذشــته تماس با کدهای خدماتی ســه رقمی رایگان بود و 
افراد بابت تماس بــا این کدها هزینــه ای پرداخت نمی کردند، 
امــا از اوایل ســال قبل بــا ابالغ مصوبــه کمیســیون تنظیم 
مقررات ارتباطــات این گونه اعالم شــد که تمــاس با کدهای 
ســه رقمی غیراضطراری مشــمول هزینه برای تماس گیرنده 
خواهد بــود و چنانچه فــرد با شــماره تلفن ثابت بــا کدهای 
خدماتی تماس گرفته باشــد بــه اندازه تماس درون شــهری 
و در صورتی که از تلفــن همراه با این شــماره ها تماس گرفته 
 باشــد، معادل هزینه تماس همــراه با ثابت ملــزم به پرداخت

هزینه می شود.  
اما اینکه این مرکز و تماس با آن چقدر می تواند برای مخابرات 
درآمدزایی داشــته باشــد موضوعی اســت که نمی تــوان به 
طور دقیق تخمین زد، چرا که بخشــی از ایــن تماس ها ممکن 
اســت از طریق تلفن همراه صــورت گیرد کــه در این صورت 
هزینــه آن  با تلفن ثابت متفاوت اســت با این وجود بر اســاس 
صحبت های مسئوالن مخابراتی در ارتباط با حجم تماس هایی 
که با این مرکز صــورت می گیرد و در نظر گرفتــن تعرفه یک 
 دقیقه تماس با تلفن ثابــت می توان رقم حداقلــی درآمدها را

تخمین زد.
سخنگوی شــرکت مخابرات ایران ســال قبل گفته بود روزانه 
حدود 300 تا 500 هزار مشترک با مرکز 118 تماس می گیرند 
که حال اگر برای هر یک از این تماس ها تنها مدت زمانی معادل 
یک دقیقه در نظر گرفته و هزینه حداقلــی پنج تومان مکالمه 
ثابت درون شهری را لحاظ کنیم می توان کمترین میزان درآمد 

این مرکز را پیش بینی کرد.
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

متخصصان قلب مصرف کدام غذاها را ممنوع می کنند؟

به گفته محققان تغذیه خوب، ورزش و خــواب کافی از عوامل مهم کاهش 
استرس است، اما مطالعه جدید محققان دانشگاه نیومکزیکو نشان می دهد 
مصرف گردو نیز موجب شــادابی ذهن و ایجاد خلق و خوی بهتر می شود.

پیتر پریبیس، کارشناس تغذیه، در این باره می گوید: »در گذشته، مطالعه 
روی گردو، تاثیرات مفید آن را بر ســامت قلب، دیابت و چاقی نشان داده 
بود. مطالعه کنونی ما متمرکز بر قدرت شناخت بوده و درقالب یک آزمایش 
تصادفی کنترل شــده، نتایج حاالت روانی آن را در زنــان و مردان ارزیابی 
کردیم.« وی در ادامه می افزاید: »ما شــاهد بهبود چشمگیر و ۲۸درصدی 
خلق و خو در مردان جــوان بودیم؛ امــا هیچ گونه بهبــودی در وضعیت 
رفتاری زنان مشاهده نشــد.« چندین ماده مغذی در گردو وجود دارد که 
 می تواند عامل بهبود خلق و خو در مردان باشد.این مواد مغذی شامل اسید 
آلفا-لینولنیک، ویتامین E، فوالت، پلی فنول و ماتونین اســت. از این رو 
محققان مصرف روزانه گردو را توصیه می کنند؛ چراکه نه تنها موجب بهبود 

وضعیت اخاقی می شود، بلکه برای سامت عمومی هم خوب است.

نوشیدن آب یکی از نیازهای اساسی است که زندگی ما به آن بستگی دارد. 
آب مایه آبادانی و تداوم حیات محسوب می شــود و نوشیدن آن به میزان 
کافی برای حفظ ســامت کلی ما ضروری اســت؛ از این رو، تنها به هنگام 

تشنگی نباید آب نوشید. 
با نوشیدن آب به میزان کافی، بدن هیدراته باقی می ماند. اما گاهی نیازمند 
محدود کردن نوشــیدن آب در برخی موقعیت ها هســتیم؛ زیرا بر خاف 
انتظار، می تواند آثار مضری بر سامت داشته باشد. به عنوان مثال، نوشیدن 

آب، پیش، حین و پس از یک وعده غذایی توصیه نمی شود؛ اما چرا؟!
نوشــیدن آب پیش از وعده های غذایی به دلیل رقیق شدن شیره معده و 
تضعیف دستگاه گوارش، به کند شــدن گوارش منجر می شود. افرادی که 
پیش از غذا دارو مصرف می کنند، باید این کار را حداقل یک ســاعت قبل 

انجام داده و میزان مصرف آب پیش از ناهار یا شام را کاهش دهند.
از ســوی دیگر، نوشــیدن آب پس از یک وعده غذایی، به صورت مستقیم 
کیفیت غذا و قدرت دستگاه گوارش را تحت تاثیر قرار می دهد. مهم نیست 
چه نوع غذایی می خورید، آب به عنوان یک ســردکننده عمل می کند که 

خیلی زود به افزایش وزن غیر منتظره منجر خواهد شد.
مردم باید حداقل نیم ســاعت پس از خوردن یک وعده غذایی آب بنوشند 
زیرا به این روش هر چه بیشــتر احساس ســیری، ایجاد و تشنگی شما نیز 

برطرف می شود.
پس از گذشت چند ساعت، هر میزان آب که بخواهید می توانید بنوشید زیرا 
فرآیند گوارش تا آن زمان به پایان رســیده است. آبی که می نوشید، باید از 
دمای اتاق برخوردار باشد زیرا آب سرد آنزیم ها را غیر فعال کرده و از این رو 
به تولید مواد زائد سمی در بدن شما منجر می شود. این نکته مهم دیگری 

است که باید به آن توجه داشته باشید.
مهم تر از همه، شما باید از نوشیدنی های گازدار و کافئین دار هنگام خوردن 
غذا پرهیز کنید زیرا می توانند موجب بازگشــت اســید معــده به مری و 

مشکات گوارشی شوند.

رییس ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ، از نسخه ای جالب و طبیعی 
برای تامین کلسیم مورد نیاز روزانه بدن در عموم افراد خبر داد. سید فرزاد 
طاکش، دبیر ســتاد کشــوری ترویج مصرف تخم مرغ، با اشاره به وجود 
9۸درصد بافت کلسیمی خالص در پوســت تخم مرغ بیان کرد: این منبع 
دامی بهترین منشأ طبیعی کلسیم عالی برای جبران این عنصر حیاتی در 

مبتایان به کمبود آن و حتی مادران باردار است.
وی با تاکید بر اینکــه برخاف تصور عموم افراد، پوســته تخــم مرغ دور 
ریختنی نیست، گفت: این پوســته غنی ترین منبع کلسیم است و بنابراین 
برای استفاده از آن باید پوست را پس از تخلیه ســفیده و زرده، 3 بار در آب 

به خوبی جوشانده و سپس آسیاب کرد.
دبیر ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ ادامه داد: پودر پوست تخم مرغ را 
می توان به عنوان منبع عالی کلسیم همانند نمک در سبد غذایی روزانه قرار 
داده و با افزودن به ساالد یا سایر غذاها آن را میل کرد؛ اما باتوجه به ضرورت 
هم ترازی میزان کلسیم و فســفر در بدن، نباید در مصرف این عنصر کاما 
طبیعی زیاده روی کرد؛ بنابر این در کنار آن، خوردن روزانه یک عدد گردو 

نیز توصیه می شود. 
تخم مرغ های حاوی اسید فولیک روانه بازار می شود

طاکش همچنین در ادامه با بیان خبری خوش برای مادران باردار تصریح 
کرد: به زودی و تا اوایل سال آینده تخم مرغ های غنی شده با اسید فولیک در 

صورت اخذ تاییدیه های نهایی روانه بازار می شود.  
وی اظهار داشــت: برخاف تصور عموم افراد، تنها 40 درصد اسید فولیک 
موجود در آرد جذب بدن می شــود درحالی که با غنی ســازی غذای مرغ، 

میزان اسید فولیک حاصل از تخم مرغ تا 93درصد قابل جذب است.
طاکش افــزود: البته تا پایان ســال عاوه بــر ویتامین D، تخــم مرغ ها 
با ویتامین های E ســلنیم نیز غنی سازی می شوند و اســید فولیک نیز در 

صورت اخذ مجوز های مورد نیاز، در همین تخم مرغ ها غنی خواهد شد.

 تمرینات ورزشــی از بدن در برابر عوارض ناشی از استرس محافظت کرده، 
عوامل خطر ابتا به بیماری های قلبی عروقی را کاهش می دهد.

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد ورزش روش موثری برای محافظت در 
برابر تاثیرات منفی استرس است. در واقع، افراد ورزشکار کمتر دچار عایم 

خطر بیماری های قلبی - عروقی می شوند که عموما ناشی از استرس است.
در این باره مطالعه ای روی ۲00 کارمند با میانگین ســنی 39 سال صورت 
گرفت. محققان عوامل شناخته شده بیماری های قلبی- عروقی مانند فشار 
خون، نمایه توده بدنی، کلسترول و تری گلیسرید را بررسی کردند؛ سپس 
شــرکت کنندگان به ســؤاالتی در مورد وضعیت فعلی استرس خود پاسخ 

دادند.
آنها برای نخستین بار به ارتباط استرس، خطر بیماری های قلبی و ورزش پی 
بردند. در واقع، ورزش در سطح کم، متوسط و پیشرفته تفاوت قابل توجهی 

را میان کارمندانی که استرس داشتند، نشان می داد.
به عنوان مثال، وقتی اســترس در کارمندانی که تمرینات جسمانی کمی 
انجام می دهند باال می رود، سطح کلســترول بد خون از حد معمول بیشتر 
می شود؛ در حالی که ورزشکاران از این مشکل محافظت می شوند. برعکس، 
زمانی که سطح اســترس پایین باشــد، تفاوت میان افراد مختلف چندان 

ملموس نیست.
این نتایج از آن جنبه اهمیــت دارد که معموال افرادی که از اســترس رنج 
می برند، تمایلی به انجام تمرینات ورزشــی ندارند و پزشــکان باید آنها را 
به ورزش تشــویق کنند. این مطالعه پیامدهای مســتقیمی برای درمان 

اختاالت مربوط به استرس نشان می دهد.

 گردو موجب بهبود اخالق مردان 
می شود!

 چرا بالفاصله پیش و پس از غذا
نبايد آب نوشید؟

نسخه ای طبیعی برای جبران 
همیشگی کمبود کلسیم

پژوهشگران تاکید کردند:

تاثیر ورزش در کاهش عوارض استرس

فرهاد صبری متخصص طب سوزنی درباره خواب روزانه اظهار 
داشــت: با اینکه بهترین خواب، خواب شبانه اســت، اما افراد 
می توانند با یک ساعت خواب روزانه انرژی الزم را به دست آورند. 
وی ادامه داد: خواب روزانه باعث آرامش روح و مغز شــده و فرد 
را برای انجام فعالیت در ادامه روز آماده می کند. این متخصص 
طب ســوزنی افزود: حتی اگر افراد خوابشــان نمی آید عصرها 
یک ساعت دراز کشیده و چشم های خود را ببندند و نفس های 
عمیق بکشــند. صبری بیان کرد: این کار موجب گردش خون 
بیشــتر در بدن و عملکرد بهتر قلب شــده و انرژی و نشاط را به 
فرد منتقل می کند. وی ادامه داد: خواب  نامناسب شبانه و عدم 
استراحت در روز ناشــی از اختال در عملکرد قلب و همچنین 
استرس و اضطراب اســت. این متخصص طب ســوزنی افزود: 
تغییر در رژیم غذایی در درمان بی خوابی موثر بوده و بهتر است 

فرد حداقل دو ساعت قبل از خواب، شام خود را میل کند.

طبق یک مطالعه، مغز رفتــار اجتماعی در زنــان و مردان را 
به شــکل متفاوتی تنظیم می کند و ممکن اســت داروهای 
مربوط بــه روانپزشــکی تاثیر عکســی بر این دو جنســیت 
داشــته باشــند. محققان دانشــگاه ایالتی جورجیا کشــف 
 کرده اند کــه انتقال دهنده عصبــی ســروتونین  و هورمون 
آرژنین-وازوپرسین به شــیوه ای متفاوت و معکوس در زنان 
و مردان عمل می کنند و بر پرخاشــگری و سلطه گری تاثیر 
می گذارند. از آنجایی که دو خصیصه پرخاشگری و سلطه گری 
با مقاومت در برابر اســترس مرتبط هســتند، این یافته ها بر 
پیشرفت شیوه های درمانی کارآمدتر مخصوص هر جنسیت 
در رابطه با اختاالت روانپزشکی ناشی از استرس تاثیر خواهند 
گذاشت. الیوت آلبرز، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می 
گوید: »ایــن نتایج آغازگــر مبنای نوروشــیمیایی برای فهم 

عملکرد کاما متفاوت مغز اجتماعی در زنان و مردان است.«

مغز، رفتار اجتماعی را در مردان  و 
زنان به شکل متفاوت تنظیم می کند

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

محققان می گويند:

بازی فوتبال 
ريسک بیماری 

مغزی را افزايش 
می دهد

به گفته محققان، افرادی کــه برای زمان طوالنــی فوتبال بازی 
می کنند، بســیار در معرض ابتا به »انســفالوپاتی مزمن پس از 
سانحه« )CTE( قرار دارند. محققان عنوان می کنند التهاب ناشی 
از ضربه به سر در فوتبال، منجر به بروز بیماری انسفالوپاتی مزمن 

پس از سانحه می شود که یک بیماری مغزی مخرب است.
جاناتان چری، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه بوســتون، در 
این باره می گوید: »این مطالعه نشــان می دهد که بازی فوتبال 
برای طوالنی مدت، می تواند منجر بــه التهاب بلندمدت مغز و به 

دنبال آن، بروز CTE شــود.« چری در ادامه مــی افزاید: »اگرچه 
ممکن است التهاب در مغز بخصوص بعد از آسیب، نقش حفاظتی 
داشته باشد، اما مطالعه ما نشــان می دهد که سال ها بعد از بازی 
فوتبال، این التهاب در مغز باقی می ماند و با ابتا به CTE مرتبط 
است.« بیماری CTE، یک بیماری مغزی پیش رونده است که بر 
اثر ضربه های مکرر به سر ایجاد شده و تشخیص آن فقط از طریق 

کالبدشکافی امکان پذیر است.
در این مطالعــه، محققــان مغــز ۶۶ بازیکن حرفــه ای متوفی 

و همچنین مغز ۱۶ فرد غیر ورزشــکار را بررســی کردند تا عائم 
آسیب سلولی و التهاب را در آنها شناســایی کنند. آنها همچنین 
مدت زمان ورزش هــر فرد را با میــزان التهاب، شــدت CTE و 
دمانس )زوال عقل( بررسی کردند. تیم تحقیق با استفاده از مدل 
کامپیوتری دریافت افرادی که مدت زمــان طوالنی تری فوتبال 

بازی کرده بودند بیشتر دچار التهاب بودند.
التهاب نقش مهمی در ســایر بیماری های مرتبط بــا مغز نظیر 

آلزایمر، پارکینسون و ALS  ایفا می کند.

برای اينکه انرژِی داشته باشید؛ 

عصرها يک ساعت بخوابید

اگر می خواهید زانوانی قوی و محکم داشــته باشــید، توصیه 
می کنیم این ورزش ها را انجام دهید.

 1- محکم کردن زانو:
بنشــینید و پاها را مقابل خود دراز کنید. زانوی خود را هر چه 
محکم تر راســت کرده و آن را به زمین فشــار دهید و همزمان 
پا را از مچ به ســمت خود بکشــید. زانو را تا پنج شماره راست 
نگه دارید؛ ســپس آن را کاما شل کنید )ســه بار در روز هر بار 

۱0مرتبه(.
 2- محکم کردن زانو در حالت ايستاده يا نشسته:

باید این تمرین را در فعالیت هــای روزمره خود بگنجانید؛ برای 
مثال هنگامی که برای مدت طوالنی نشسته اید به دفعات زانوی 

خود را راست کنید.
3- محکم کردن زانو با حمايت پاشنه:

بنشــینید و پاهای خود را دراز کنید. جســمی )مانند حوله ای 
تا شــده یا یک تکه چوب به ارتفاع پنج سانتی متر (را زیر پاشنه 
پا قرار دهید، عضات ران را سفت کنید و انگشتان را از مچ پا به 
سمت خود بکشید. تا ده بشمارید؛ سپس عضات را شل کنید. 

این تمرین را حداقل دو بار در روز و هر بار ده مرتبه انجام دهید.
 4- باال بردن پا در وضعیت کشیده:

بنشــینید و پاها را راســت کنید. درحالی که زانو را در وضعیت 
کشیده قفل کرده اید، پای آســیب دیده را باال ببرید؛ سپس تا 
نزدیکی زمین پایین بیاورید. این تمریــن را به صورت متوالی و 

سریع ده بار انجام دهید و سعی کنید به سی برسانید.
5- باال بردن پا با وزنه:

بنشــینید و پاهای خود را راســت کنید. وزنــه ای روی مچ پا 
قراردهید، پاها را در همان حالت راســت بودن باال ببرید سپس 
به آرامی پایین بیاورید. برای شــروع، وزنه نباید از یک کیلوگرم 
بیشتر باشد. وزنه را به تدریج ســنگین تر کنید. مراقب باشید 
که زانو در وضعیت کشیده باشــد.تمرین را از 5بار شروع کرده و 

به تدریج به 5سری ده تایی برسانید.

دکتر فرشــید باقری درباره بیماری راشیتیســم در کودکان، 
اظهار کرد: راشیتیســم در واقع بیماری نرمی استخوان دوران 
قبل از بلوغ اســت کــه به علت کمبــود ویتامیــن D و تغذیه 

نامناسب کودک در سنین زیر سه تا پنج سال به وجود می آید.
وی ادامه داد: این بیماری معمــوال در کودکانی به وجود می آید 
که از لحاظ تغذیه از شیر مادر جدا شــده اند و قرار است تغذیه 
معمولی داشته باشند؛ زیرا در این وضعیت کودک دچار کمبود 
ویتامین D شده یا به دلیل شــرایط کلی اقتصادی، اجتماعی و 

محیطی، دچار سوء تغذیه می شود.
این متخصص ارتوپــد درخصوص عائم بروز ایــن بیماری در 
کودکان و نوزادان گفت: از اولین نشــانه های ایــن بیماری در 
کودکان، می توان به تاخیر در راه رفتن و دندان درآوردن اشاره 
کرد؛ همچنین بازتر بودن فضای بین اســتخوان های جمجمه 
که در کودکان طبیعی در چند ماهگی بســته می شــود، اما در 
کودکان مبتا به این بیماری، مدت بیشــتری بــاز می ماند که 

نشان دهنده کندی روند ترمیم استخوان در این افراد است.
باقــری ادامه داد: در ســنین باالتر کــودکان مبتــا به نرمی 
استخوان، دچار احساس خستگی، ضعف و برآمدگی استخوان 
در محل اتصال غضروف دنده ها به محل اســتخوان ها می شوند 
که به علت نرســیدن ویتامین D کافــی رخ می دهد. همچنین 
بزرگ تر بودن شکم نسبت به سن کودک و وجود شیار بین دنده 

و شکم، از جمله عائم این بیماری هستند.

وی با اشــاره به اینکه تغییر شکل اســتخوان ها به علت کمبود 
ویتامین D و استخوانی نشــدن شبه اســتخوان ها در زانو، به 
شــکل پرانتزی و x یا مخلوطی از هــر دو در می آید، افزود: این 
بیماری به دلیل اینکه در سنین رشــد اتفاق می افتد و تشکیل 
اندام ها تثبیت می شود، اختاالت قد در فرد را موجب می شود 
که برای اصاح، نیاز به درمان پیدا می کند و در سنین پایین تر، 
ممکن است حمات تشنجی به علت اختال ویتامین و کلسیم 

به وجود آید.

نرمی استخوان و روش های درمان آن )1( ورزش هايی برای تقويت زانو )1(

بیشتر ما پوست میوه ها را دور می ریزیم، چون فکر می کنیم 
دیگر با آنها کاری نمی توانیم انجام دهیم. اما من می گویم آنها 
را بخورید! به نظر می رسد که آنها خوردنی نیستند اما پوست 
میوه ها در واقع سرشار از موادی با فواید فوق العاده برای زیبایی 
و  سامتی هستند.کیمبرلی سیندر، متخصص معروف تغذیه 
و مولف کتاب »غذاهای سم زدا« می گوید روش های جالبی 
برای استفاده از این پوست های سرشار از مواد مغذی در رژیم 

غذایی تان وجود دارد.
پوســت میوه می تواند حاوی 3 تا 4 برابر فیبر، بیشتر از خود 
میوه باشد. فیبر نقشی مهم در فرایند سم زدایی از بدن دارد. 
پوســت ها همچنین حاوی دســته ای از آنتی اکسیدان ها و 
ویتامین های ضد پیری هستند و از این گذشته، کم کالری و 

با مقدار پایینی از قند و چربی هستند.
پوست برخی مرکبات مانند پرتقال، حتی سطوح باالتری از 
ویتامین C نسبت به خود میوه دارد. پوست یک پرتقال تازه 
ویتامین های A، B و مواد معدنی مانند روی، کلسیم، سلنیوم 

و منگنز دارد.
اما چطور می شود پوست میوه را خورد!؟

ســیندر این طور می گوید که می توانید ساالدتان را با پوست 
مرکبات تزئین کنید یا اینکه آنها را داخل نوشــیدنی هایتان 
بریزید. من اخیرا چند هفته در تایلند آموزش آشپزی دیده ام، 

آنها پوست لیمو را درون نوعی پاستای تند می انداختند!
پوست موز چطور؟ به نظر بد طعم می رسد، اما در واقع خوردن 
آن، سطح ســروتونین بدن را که می تواند باعث تقویت قوای 

ذهنی شده و روحیه تان را باال ببرد،  افزایش می دهد.
ســندر می گوید پوســت موز مانند خود آن، منبعی عالی از 
پتاسیم اســت؛ اما فیبر محلول )که باعث می شود احساس 
سیری کنید و به پایین آوردن کلسترول بد خونتان هم کمک 
می کند( و فیبر نامحلول )که باعث عملکرد بهتر سیســتم 

گوارش می شود(  بیشتری دارد.
در برخی مناطق دنیا مثل هند و آسیا، پختن یا سرخ کردن 
پوست موز یا مصرف آنها در تهیه دسرها مرسوم است. سعی 
کنید تکه ای پوست موز در اسموتی خود بریزید یا چند قاشق 
غذاخوری از پوست موز پوره شــده را به مواد الزم برای پخت 
کیک تان اضافه کنید. هر چه میوه رسیده تر باشد، پوستش 

نازک تر شده و طعم بهتری پیدا می کند.
پوست سفید هندوانه، مورد دیگری است که حاوی ویتامین

C، ویتامین B6 و سیترولین است. سیترولین، آمینو اسیدی 
اســت که به رقیق شــدن خون و بهبود گردش خون کمک 
می کند. پوست ســبز هندوانه را جدا کنید و مغز سفیدش را 
به همراه قسمت های صورتی رنگ آبدارش، درون نوشیدنی 

خود  بریزید.
هســته ها و دانه ها را هم فراموش نکنید!  هسته های آناناس، 
کم آب تر و سخت ترند، اما هنوز بسیار ســودمند بوده و پر از 
آنزیم بروملین هستند که ثابت شــده اثرات تصفیه کننده و 
ضدالتهابی دارد. ســیندر همچنین می گوید خوردن مقدار 
کمی از دانه هــای پاپایا )خربزه درختی( اثــرات ضد انگل و 

ضدباکتری دارد و می تواند به سم زدایی کبد کمک کند.

پزشکان معتقدند که برای حفظ سامت حیاتی ترین اندام 
بدن یعنی قلب، رعایت رژیم غذایی یک گام اصلی به شــمار 

می رود.
بسیاری از مردم می دانند که مصرف بیش از حد نمک باعث 
افزایش میزان فشار خون می شــود؛ اما هنوز خیلی از افراد 
نمی دانند که فشــار خون باالی کنترل نشده می تواند باعث 
سخت شدن عروق و افزایش خطر ابتا به بیماری های قلبی 

شود.
البته این همه ماجرا نیســت؛ چون تحقیقات نشان داده که 
ابتا به چاقی با مصرف ســدیم باال ارتبــاط دارد. مطالعات 
دیگر هم حاکی از آن اســت که مــردان دارای اضافه وزن با 
باالترین میزان مصرف نمک، ۶۱درصد بیشتر از سایرین در 

اثر بیماری های قلبی می میرند.
مواد غذايی منجمد و پردازش شــده: سه چهارم 
نمک مصرفی ما از طریق مصرف مــواد غذایی آماده جذب 
بدن مان می  شــود؛ مثل غذاها و ســبزیجات کنسرو شده، 
همبرگرها، سیب  زمینی ســرخ  کرده  و در حالت کلی تمام 

فست  فودها، سوسیس، کالباس و غیره.
نوشابه های گازدار: قنــد اضافه شده و افزودنی  های 
شیرین در بســیاری از مواد غذایی، از سبزیجات کنسروی 
گرفته تا برخی از نان  ها، وجود دارد. کارخانجات تولید کننده  
مواد غذایی عاوه بر اضافه کردن قنــد به مواد غذایی آماده و 
کنســرو شــده، محصوالت متنوع و رنگارنگی نیــز تولید 
می کنند که باید از برنامه  غذایی ما حــذف و یا تا حد امکان 

محدود شود.
پنیرهای شــور: حتی اگــر پنیر جــزو اصلی وعده 
صبحانه شماســت، نوع شــور آن در هر فنجــان می تواند 
700میلی گرم ســدیم داشته باشــد؛ پس به دنبال انتخاب 
پنیرهای بدون نمک یا ماست یونانی ساده کم چرب به جای 
پنیر باشید. این نوع ماســت عاوه بر اینکه کم نمک است، 

پروتئین جایگزین پنیر را نیز می تواند به بدن شما برساند.
برنج سفید: اگرچه غــات سبوس دار می تواند خطر 
مرگ ناشی از بیماری های قلبی را تا ۲0 درصد کاهش دهد، 
اما در عوض مصرف غات تصفیه شده که مواد مغذی محروم 
دارند، بر سامت شــما تاثیر معکوس دارند. مطالعات نشان 
داده افرادی که بیشترین میزان مصرف برنج سفید را دارند، 

بیشتر درمعرض دیابت نوع دو هستند.
سس گوجه فرنگی: جالب اســت بدانید که نصف 
فنجان ســس گوجه فرنگی حاوی ۸30میلی گرم ســدیم 
است. پس بهتر است به سراغ سس هایی بروید که حداقل در 

هر نصف فنجان 350 میلی گرم سدیم داشته باشند.
خامه قهوه: خامه های روی قهوه حاوی اســیدهای 
چرب ترانس هســتند که نشــان داده خطر افزایش سطح 
کلسترول و کاهش حافظه در بزرگساالن را باال می برند. پس 
یا قهوه بدون خامه را انتخاب کنید یا چای بنوشــید؛ چون 
مطالعات نشــان داده کســانی که روزانــه 3 فنجان چای 
می نوشــند، به خاطر آنتی اکســیدان های موجود در این 

نوشیدنی، کمتر در معرض حمله قلبی قرار دارند.

به جای دور ریختن پوست میوه از آن 
استفاده کنید

متخصصان قلب مصرف کدام غذاها را 
ممنوع می کنند؟

خامه های روی قهوه 
حاوی اسیدهای 
چرب ترانس 
هستند که نشان 
داده خطر افزايش 
سطح کلسترول و 
کاهش حافظه در 
 بزرگساالن را باال
 می برند

هسته ها و دانه ها 
را هم فراموش 
نکنید!  هسته های 
آناناس، کم آب تر 
و سخت ترند، اما 
هنوز بسیار سودمند 
بوده و پر از آنزيم 
بروملین هستند 
که ثابت شده اثرات 
تصفیه کننده  و 
ضدالتهابی دارد
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 در خریــد قاب برای گوشــی های هوشــمند، فاکتور های متعــدد و متنوعی 
 مد نظر افراد قــرار می گیرد. برای مثال بعضی ها بــه زیبایی قاب و برخی دیگر 

به استحکام آن اهمیت می دهند.
 امــروز قابی حرفــه ای به نــام Extreme GT بــرای طرافداران اســتحکام 

و محافظت معرفی خواهیم کرد.
این قاب به دلیل ظرافت و طراحی روان خود، به راحتی با آیفون ۷ شــما جفت 
و جور می شــود. عالوه بر این در ۸ رنگ مختلف نیز موجود اســت که انتخاب 
را برای خریدار آســان می کند. GT، 1۴1 در۷۰ در ۹ میلــی متر ابعاد و 1/32 
 اونس وزن دارد. قاب از دو الیه تشــکیل شــده، جنس الیه داخلی پلی کربنات 
 و الیه خارجی از فوالد ضد زنگ است، از این رو می تواند به خوبی گوشی تان را 
از ضربه و خراش هــای احتمالی محافظت کند. لبه هــای برآمده نیز از تماس 

صفحه نمایش با زمین جلوگیری خواهند کرد.
 COOLMESH از یک اختراع به ثبت رســیده تحت عنــوان GT در طراحی 
نیز بهره گیری شده اســت که سبب می شــود امکان حرکت بهینه جریان هوا 

برای خنک نگه داشتن دائمی گوشی وجود داشته باشد.
قاب GT مخصوص آیفون ۷ به قیمت۶۰ دالر قابل خریداری است.

 گوشــی Xperia XZ و Xperia X Compact دو گوشی جدید شرکت سونی 
از سری ایکس هستند که به زودی روانه بازارهای جهانی خواهند شد.

 مهم تریــن مزیت این دوگوشــی ارتقــای دوربین بــه منظور عکــس برداری 
و فیلمبرداری بهتر عنوان شده است.

ســونی می گوید، در این دو گوشی از حســگر تصویری بهتر و دو حسگر کمکی 
جدید کمک گرفته است، با استفاده از این حسگرها عکاسی از سوژه های به سرعت 
 در حال حرکت تسهیل می شــود و تفکیک رنگ ها و درخشندگی آنها نیز بیشتر 
می شود. سرعت شاتر دوربین گوشی های جدید تا ۰/۶ ثانیه ارتقا پیدا کرده است. 

 Xperia XZ همچنین دوربین اصلی آنها از نوع 23 مگاپیکســلی اســت. گوشی
دارای یک دوربین 13 مگاپیکســلی در بخش جلو برای تهیه عکس های ســلفی 
اســت که با اســتفاده از آن می توان با کیفیت 4k تصاویر ویدئویــی تهیه کرد. 

نمایشگر گوشی یاد شده 5/2 اینچی بوده و بدنه آن نیز فلزی است.
 در مقابل Xperia X Compact دارای نمایشــگر ۴/۶ اینچــی بوده و به راحتی 

با یک دست قابل حمل و نقل است.
 رم این گوشی 3 گیگابایت و باتری آن از نوع2۷۰۰ میلی آمپری است. 

تنها تفاوت Xperia XZ هم باتری2۹۰۰ میلی آمپری آن است.

ســال 2۰1۶ میالدی تقریبا رو به پایان اســت و تولیدکنندگان دســتگاه های 
الکترونیکی تمام توان خود را در یک سال گذشته به نمایش گذاشتند تا بتوانند 
توجه کاربران جهانی را به خــود جلب کند. نتیجه یکــی از این تالش ها عرضه 

ساعت مچی هوشمند Gear S3 سامسونگ بود.
 این محصول در حالی وارد بازار شــد که چندی پیش شــرکت اپل دومین نسل 

از سری ساعت های مچی هوشمند خود را با نام Apple Watch 2  عرضه کرد.
 Gear S3 همچنین گزارش داد ســاعت هوشــمند The Verge خبرگزاری 
 از تاریخ 1۸ نوامبر به صورت رســمی وارد بازار آمریکا می شــود و البته همزمان 

با این کشور، کاربران در دیگر نقاط جهان هم می توانند آن را در اختیار بگیرند.
این ساعت هوشــمند در دو مدل Frontier و Classic وارد بازار شده است که 
شکل ظاهری آنها با یکدیگر تفاوت دارد و سامســونگ با رابط کاربری جدیدی 
که برای آن تعریف کرده است، امکان اســتفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی 

Samsung Pay را هم در اختیار صاحبان آن می گذارد.
هر یک از دو مدل مذکور این ساعت مچی هوشمند35۰ دالر قیمت دارد.

عرضه دو گوشی جدید از سری ایکس سونیGT قاب فوالدی آیفون ۷  نیمی از کاربران به دنبال خرید مدل جدید 
ساعت هوشمند سامسونگ

پیشنهاد سردبیر: 
طلسمی به نام Clash of Clans؛ خروج ارز به چه قیمتی؟

 خبر رونمایی از نســخه علی البدل اس ۷ سامســونگ توســط هوآوی 
) میت ۹ پورشــه ( چندان دور از ذهن نبود، اما فروشش به قیمت1۴۰۰ 
یورو ) 5/۶ میلیون تومان ( باورکردنی نبود. سازنده گوشی های درجه  دو 
که اخیرا به  سوی بازار گوشی های پرچمدار روی آورده، فبلت گران قیمت 
خود را در دو مدل معمولی و پورشــه رونمایی کرد، اما با بازخورد منفی 
کاربرانی که حاضر به خرید این گوشــی به قیمت1۴۰۰ یورو نیســتند، 
هوآوی اعالم کرد مدل ارزان قیمت آن را نیز به زودی عرضه خواهد کرد. 
میت ۹ در سایز 5/۹ اینچی و میت ۹ پورشــه دیزاین 5/5 اینچی با کپی 
از شیشه خمیده سامسونگ ساخته شده اســت، اما پس از فشار از سوی 
کاربران استاندارد هوآوی که معموال »ارزان خر« هستند، نماینده هوآوی 
به سایت لهســتانی komputerswiat.pl گفت در حال ساخت مدل 
5/5 اینچی شیشه خمیده به قیمت ارزان هستند. این مقام چینی تاکید 
کرده است که نام این مدل میت ۹ پرو خواهد بود اما نگفت که رزولوشنان 
QHD است یا نه؟هوآوی پس از رونمایی از این مدل، خشم سامسونگی ها 

را درآورده است، اما واکنش رسمی کره ای ها هنوز معلوم نیست.

یادداشت های پژوهشــی نشــان می دهد که اپل در حال از دست دادن 
 ســهم بازار به اندروید اســت. ) هر چند اپل هنوز هم بیشــترین سود را 
به آسانی کســب می کند. ( اما چه تعداد از مردم سیستم عامل اندروید 
 را برای اســتفاده از آیفون ترک می کنند؟ سال گذشته، اپل یک حرکت 
 به نرم افزار به اسم حرکت به آی اواس ) Move to iOS ( منتشر کرد که 
با اســتفاده از آن کاربران اندرویدی می توانســتند برخــی از داده های 
خود را از یک دســتگاه با سیســتم عامل اندروید ۴/۰ یا باالتر، به آیفون 
 منتقل کنند. طرفداران اندروید در ابتدا این نرم افزار را به استهزا گرفتند 
 و گزارش های بدی از آن منتشــر کردند، اما در نهایت مشــخص شد که 
تا اواخر اکتبر سال 2۰15، این برنامه حدود یک تا پنج میلیون بار نصب 

شده است، البته گوگل تعداد دقیق را ارایه نمی دهد.
با این وجــود این احتمال وجــود دارد افرادی که ایــن نرم افزار را نصب 
کرده و از آن استفاده کرده باشند، سیستم عامل خود را نیز از اندروید به 
 آیفون تغییر داده باشند. بنابراین مشخص است که تنها با گذشت کمی 
 بیش از یک ســال از زمان آغاز به کار این برنامه، حداقل1۰ میلیون نفر 
از آن اســتفاده کرده اند که اگر کمترین تقریب را در نظر بگیریم، تقریبا 

یک میلیون خریدار بالقوه آیفون جدید در هر ماه است.

ای وی لیکس/@evleaks لو دهنده ســریالی، از گوشــی ویندوزی 
می گوید که با پردازنده اینتل برای لپ تاپ ساخته می شود و می گوید این 
همان سرفیس فون باید باشد که مراحل تست خود را پشت سر گذاشته 
است. ایوان بلس دراین باره در توئیت خود نوشت: ظاهرا قرار است ویندوز 
فون با پردازنده اینتل برای لپ تاپ سازگار شــود، اما هنوز معلوم نیست 
مشــکل عمر باتری با پردازنده اینتل چگونه حل خواهد شد. برخی این 
گوشی را همان ســرفیس فون می دانند که مدت هاست منتظر ورود آن 
 به بازار هستیم که چندین بار مدیریت ارشد، عرضه آن را متوقف کرده و 
با انتشار این تصاویر باید چیزی بیشتر از یک مدل مفهومی باشد. داستان 
بعدی این اســت که اگر پردازنده لپ تاپ روی گوشــی باشد، ضرورتی 
 برای نصب ویندوز موبایل1۰ نیســت و می توان وینــدوز معمولی روی 

آن ریخت. هنوز مایکروسافت رسما دراین باره خبری منتشر نکرده است.

 دامداران در لندن با اســتفاده از فناوری SmaXtec هر حیوان را به یک 
حسگر نیم پوندی مجهز کرده اند که این حســگر در معده گاوها تعبیه 
شده و از طریق وای - فای به یک دســتگاه متصل می شوند که می تواند 
وضعیت ســالمت این حیوانات را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. اگر این 
حیوانات به بیماری مبتال شوند، این سیستم قبل از شدید شدن بیماری، 
وضعیت و حالت جســمانی گاوها را برای دامپزشــکان ایمیل می کند. 
همچنین اگر یکی از این حیوانات آماده جفت گیری باشــد این سیستم 
کارکنان دامپروری را از طریق پیام مطلع خواهد کرد. این حســگرها که 
 به اندازه یک هات داگ بــوده با یک میله فلزی یه گلوی گاو وارد شــده 

و در شکم به حیوان جای داده می شود. 
 این دستگاه به یک باتری مجهز شده که به مدت چهار سال عمر می کند 

و این میزان برابر با طول عمر اقتصادی و تولیدی یک گاو است.
 این دســتگاه pH  معــده گاو، درجه حــرارت، میزان حرکــت و مقدار 

آب مصرفی این حیوان را اندازه گیری می کند. 
همچنین طی آزمایشــات انجام شده مشخص شــد که این سیستم با 

موفقیت ۹5 درصدی می تواند زمان زایمان این دام ها را پیش بینی کند.

هیچ کس حاضر به خرید گوشی 5/6 
میلیون تومانی هواوی نیست

آماری از مهاجرت اندروید به آیفون

گوشی ویندوز 10 مایکروسافت 
با پردازنده لپ تاپ کی می آید؟

گاوهایی که به صاحبان خود پیام 
می فرستند !

معرفی نرم افزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

 با این رویداد که آشــنا هستید؟ تابستان امســال استودیو معروف 
 فن افزار طی یک حرکت تحسین برانگیز، مسابقه ای به راه انداخت 
تا بازیســازان با معرفــی عناوین خود بــا بقیه توســعه دهندگان 
 رقابت کنند. همان طور هم که گفتیم BMY بــه 25 عنوان پایانی

Level Up راه پیدا کرد. اگر خواهان آشنایی بیشتر با یکی از بهترین 
بازی های این جشنواره هستید، معرفی امروز را از دست ندهید. تنها 
باید یک کار انجام دهید؛ تا پایان ثانیه شمار مراقب باشید اره دایره را 
 نابود نکند. قلب باالی تصویر حکم سالمتی کاراکتر اصلی را داشته 
و می توانید با استفاده از شکالت ها آن را زیاد کنید. همان المانی که 
جذابیت را به The Ways ) معرفی دیجیاتو ( بخشــیده بود، اینجا 
 هم به کمک BMY آمده اســت. مکانیزم هــای خالقانه گیم پلی را 
می گوییم. شاید چگونگی حرکت کاراکتر را تاکنون بارها دیده باشید 
اما استودیو ســازنده با طراحی متفاوت مرحله ها توانست تجربه ای 
 به مراتب جالب تر و هیجان انگیز تر از اپلیکیشــن های مشــابه را 
به ارمغان بیاورد. ســاخته Blazing Fall Games به بازیکن نقش 

دایره ای را خواهد داد که از دست یک اره می گریزد. 

برای این کار هم باید تلفن همراه را تکان دهید تا این جســم جهت 
حرکتش را تغییر داده و طعمه تله های خونین نشود. 

 خوشــبختانه چالش های گوناگون تنها المان مثبت BMY نیستند 
و موسیقی هم نقش بسیار مهمی را روی موفقیت بازی ایفا می کند.

تله هــای متفاوت، ســرعت باال و قــدرت زیاد اره موجب شــده تا 
 BMY عنوانی ســخت لقب بگیرد. قطعه های اســتفاده شده جدا 
از جذابیت های شنیداری، با گیم پلی هیجان انگیز بازی هماهنگ 
 بوده و آدرنالین خون بازیکن ها را باال می برند. اوج هنر سازندگان را 
می توانیم با ترک کوتاه ماریوهای قدیمی ببینیم که نه تنها احساس 
 نوســتالژی شــما را قلقلک می دهد، یک حالت کمیــک گونه هم 
به بازی می بخشــد. اگر موفقیت یک صنعت را به دو بخش تقسیم 
کنیم، قســمت دوم مخاطب ها خواهند بود. همــان گونه که ما در 
انتظاریم توســعه دهندگان دست به ســاخت بازی هایی با کیفیت 
جهانی بزنند، بازیســازن هم خواهان موفقیت عناوین خود هستند. 
این گونه می توانیم به پیشــرفت صنعت گیمینگ امیدوار باشــیم. 
BMY با المان های مثبتش از بهترین اپلیکیشن های ایرانی امسال 

بوده و پیشنهاد می کنیم که تجربه اش کنید.
 goo.gl/taqUDd  شــما می توانید بــرای گرفتن ایــن اپ بــه 

مراجعه کنید.

معمای  2000
یک و نیم مرغ افســانه ای در مدت یک و نیم روز، یک و نیم 

تخم مرغ می گذارند.
یک مرغ افسانه ای در یک روز چند تخم مرغ می گذارد؟

جواب معمای 1999
 قبل از شروع پخت، ســاعت شــنی۴و۷دقیقه را همزمان 
به کار می اندازیم. بعد از گذشــت ۴دقیقه باز هم ســاعت 
 شــنی ) ۴دقیقه ای ( را بر می گردانیم. وقتی ســاعت شنی 

۷ دقیقه ای خالی شد. زیر شعله را روشن می کنیم. 
 در این صورت تا خالی شــدن ســاعت شــنی ۴ دقیقه ای 
) برای دومیــن بار ( توانســته ایــم 1دقیقه تخــم مرغ را 
 بجوشــانیم. کافی اســت تا 2 بار دیگر از ســاعت شــنی 
۴ دقیقه ای اســتفاده کنیم تا به ۹ دقیقه زمان جوش دست 

پیدا کنیم.
کسانی که پاسخ صحیح معمای  1۹۹۹ را داده اند:

- آقای علیرضارادمنش از اصفهان.
 لطفــا جــواب معماهــای طــرح شــده را بــه همــراه 

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

معرفی بازی ایرانی BMY؛ 
به رنگ خالقیت

تولید پیل خورشیدی با الهام 
از نوعی حشره

 به گزارش ســتاد فناوری نانــو، آنها بــرای این کار 
از نانوســاختارها روی بال یک نوع حشــره استفاده 
کردند که قادر است نورهای تابیده شده از جهت های 

مختلف را به دام اندازد.
امــران زادا و همکارانــش از دانشــگاه جــاو تونگ 
 شــانگهای هنگام بررســی بال نوعی حشره موسوم 
به Cicada، نانوبرجستگی هایی مشاهده کردند که 

دارای خواص ضدانعکاس است.
این گروه در نهایت با استفاده دی اکسید تیتانیوم این 

ساختارها را شبیه سازی کردند. 
ماده ایجاد شده می تواند برای تولید پیل خورشیدی 

مورد استفاده قرار گیرد.
دانشمندان معموال برای دســتکاری نور از طبیعت 
الهام می گیرند؛ برای مثال، ســال گذشته یک گروه 
تحقیقاتی در عربســتان ســعودی موفق به ساخت 
پوشش کامال سیاهی شــدند که در ساخت آن از بال 

نوعی سوسک تقلید شده بود.
بال Cicadas بــه دلیل خــواص ضدانعکاس خود 
بســیار مورد توجه اســت. دلیل این خواص، وجود 
نانوبرجســتگی هایی با ارتفاع2۰۰ نانومتر در سطح 
این ساختار است. از سوی دیگر این نانوبرجستگی ها 
دارای خواص ضدباکتری بوده که دلیل این خاصیت 
هم آســیب  دیدن باکتری درصورت برخــورد با آن 
است. این ویژگی ها موجب شده سطح بال این حشره 

همیشه تمیز باشد.
معموال اگر یک سطح کامال صاف باشد، فوتون ها 5۰ 

درصد شانس انعکاس دارند. 
وجود این نانوبرجســتگی ها موجب انعــکاس پیدا 

نکردن نور و تغییر ضریب شکست سطح می شود.
ضریب شکســت، عامل تعیین کننده در بازتابش نور 
است. ضریب شکست سطح بال این حشره به صورت 
تدریجی در ســطح بال تغییر می کند که این موضوع 

موجب بروز خواص ضدانعکاس می شود.
برای ســهولت فرآیند تولیــد، محققــان از بال این 
حشره به عنوان الگو برای ســاخت این برجستگی ها 
استفاده کردند. نتایج نشان داد که محصول به دست 
 آمده تنها 1/۴ تا 1/۷ درصد نــور را منعکس می کند 
در حالــی کــه در دی اکســیدتیتانیوم معمولی این 

انعکاس5۰ تا۸۰ درصد است.
 نتایــج ایــن پــروژه در قالــب مقاله ای در نشــریه

 Applied Physics Letter به چاپ رسیده است.

 بــدون تردیــد Clash of Clans عنوانــی اســت که 
هیج نیازی به معرفی و توضیح ندارد؛ دســتاورد استودیو 
بازی ســاز فنالندی » سوپرسل « در ســال 2۰12 برای 
پلتفرم iOS و در میانه ســال 2۰13 برای اندروید منتشر 

شد. 
این بازی آنالین رایگان در طول عمر کوتاهش رکوردهای 
زیادی جا به جا کــرده و درآمد هنگفتــی را روانه جیب 

سازنده کرده است.
خبرگزاری فوربز در پایان سال 2۰1۴ میالدی اعالم کرد 
سوپرســل به واســطه دو بازی » هی دی « و » کلش آو 
 کلنز «، نزدیک به ۸2۹ میلیون دالر درآمد داشــته است 
و این رقم در پایان ســال 2۰15 نیز به باالی یک میلیارد 

دالر رسید.
 در حــال حاضــر ارزش اســتودیو سوپرســل بیــش 

 از 2/5 میلیــارد دالر بوده و دو بازی دیگــر تحت عناوین 
» بوم بیچ « و » کلش رویال « در یکی دو ســال گذشــته 
به این مجموعه افزوده شــده اند که هنوز آماری رســمی 

مجزایی از آنها در دست نیست.
بازی » کلش آو کلنز « در ایران نیز همانند سایر نقاط دنیا 
 فراگیر شده و بر اســاس تحقیقات به عمل آمده، نزدیک 
به ۶ میلیون نفر ) در حدود ۷/5 درصد از جمعیت کشور ( 

مشغول تجربه آن هستند.
مرکز تحقیقات بــازی های دیجیتال ) دایرک ( وابســته 
به بنیاد ملی بازی های رایانه ای کــه اخیرا فعالیت های 
تحســین برانگیزی در زمینــه تحلیل آمــاری و داده ای 
صنعت گیم داشــته اســت، نظرســنجی ها و تحقیقات 
گســترده ای در زمینــه بازی مــورد بحث انجــام داده 
 که نتایجی شــگفت آور و البتــه تامل برانگیــز به همراه 

داشته است.
گزارش اعالم شده، اگرچه ســعی دارد به این سوال پاسخ 
دهد که چه کســانی، چرا و چگونه » کلش آو کلنز « بازی 

می کنند، اما بیشتر در چرایی تجربه آن متمرکز است.
بر اساس این آمار، 5 میلیون و۹۰۰ هزار نفر تا پایان سال 
13۹۴ شمســی درگیر بازی موبایلی مورد بحث بوده اند؛ 
بیشترین میزان مشارکت در اختیار بازه سنی 15 الی2۰ 

سال بوده و اغلب آنها را دانش آموزان شکل داده اند.
 گفتنی اســت اســتان های تهران، البرز، فارس، اصفهان 
و خراســان رضوی در مجموع ۸1 درصد کاربران » کلش 
 آو کلنز « را شــکل داده و حدود ۶۹ درصــد از آنها افراد 

با مدرک دیپلم یا زیر دیپلم ) محصل ( هستند.
 به طور متوســط هر فرد در ایران 13 ماه بــازی می کند 
 و اغلــب حداقل تا مرحله۹۰ پیشــروی مــی کنند. الزم 
 به ذکــر اســت حــدود ۸۷ درصــد از کاربران کشــور، 
 از پلتفرم اندروید برای تجربه » کلش آو کلنز « اســتفاده 

می کنند.
اما اصل ماجرا جایی است که با آمار و ارقام تامل برانگیزی 
مواجه می شــویم؛ ایرانی ها تاکنون 132 میلیارد تومان 
 برای این بازی خرج کــرده اند که شــامل خرید الماس 

یا حساب کاربری می شود!
به طور متوســط هر بازیکنی که به صــرف هزینه تمایل 
نشان می دهد، ۷5 هزار تومان در جیب سوپرسل ریخته 
و حتی 5۷ درصد از آنها معتقدند اگر قیمت های پرداخت 
 درون برنامــه ای » کلش آو کلنــز « بیشــتر از این بود، 

به تجربه و صرف هزینه ادامه می دادند.
 بــدون شــک 132 میلیارد تومــان مبلغ کمی نیســت 
و همین طور تردیدی در عبارت » بازی خوبی ساخته اند، 
نوش جان شــان « وجود ندارد؛ اما در کشور ما به موجب 
عدم دسترسی به اغلب روش های پرداخت قانونی، حجم 
زیادی از ارز از طریــق مجاری غیرقانونــی و همین طور 

واسطه گری های کاذب از کشور خارح می شود.
از طرفی تعرفه ای برای ورود بازی هــای خارجی به بازار 
ایران وجود نداشــته و همین مهم باعث عدم بهره مندی 
صنعت بازی سازی داخلی شده و عمال هیچ منفعتی برای 

اقتصاد ایران نخواهد داشت.
دایرک با تهیه این آمار و نگاهی به جنبــه های نوآورانه، 
کیفی، هیجانــی، اجتماعی و پولی، برخــی از جنبه های 
موفقیــت Clash of Clans در ایران را مورد بررســی 
 قرار داده تا بلکــه به موجب آن مخاطبیــن درک بهتری 
 از بعــد » ارزش « یک بــازی موبایلی داشــته و تفکری 
در مورد حفظ سرمایه های اقتصادی کشور در ذهن شان 

پیدا کنند. 

طلسمی به نام Clash of Clans؛ خروج ارز به چه قیمتی؟
اخبار علمی

خبرگزاری 
فوربز در پایان 

سال 2014 
میالدی اعالم 
 کرد سوپرسل 

به واسطه دو 
بازی » هی دی« 

و »کلش آو 
کلنز«، نزدیک 

به 829 میلیون 
دالر درآمد 

 داشته است 
و این رقم در 

پایان سال 2015 
نیز به باالی 

یک میلیارد دالر 
رسید

 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. لطفا راهی نشــان دهید که اگر کابل USB گوشی 
نداشتم، بتوانم با استفاده از آن بین گوشی و رایانه فایل منتقل 

کنم. با تشکر
Sammandegar****@gmail.com

ضمن ســالم خدمت شــما خواننده محترم باید اشــاره کنیم، راه های 
مختلفی را می توان برای این کار معرفی کرد. یک راه خیلی ابتدایی، کمی 
طوالنی و البته بدون دردسربرای انتقال فایل بین گوشی و رایانه استفاده 
از اینترنت است. تعجب نکنید. اگر فایل های کوچکی دارید، می توانید آن 
فایل ها را از طریق گوشی برای خودتان ایمیل کرده و در رایانه به صندوق 
الکترونیکی ایمیل خود بروید و آن ها را در رایانه بگیرید. این راه مستلزم 
دسترسی داشتن به اینترنت در هر دو دستگاه است. اگر از یک شبکه بین 
گوشی خود و رایانه تان بهره می برید، می توانید از نرم افزارهایی که امکان 
انتقال فایل را از طریق شبکه های کامپیوتری ممکن می سازند، استفاده 
 کنید. برخــی از این نــرم افزارهــا Share it ، Zapya و مرورگر فایل

 ES Explorer است. این نرم افزارها در سیستم عامل های مختلف مانند 
 ES Explorer نصب می شوند. برای انتقال فایل از طریق iOS اندروید و

کافی است به محیط آن رفته و به بخش LAN وارد شوید. 
 در آن جا اگر شــبکه کامال عملیاتی باشــد، روی دکمــه Scan بزنید 
تا نرم افزار به دنبال دســتگاه های دیگر موجود در شبکه ای بگردد که در 
آن قرار دارد. پس از پیدا کردن دســتگاه رایانه مورد نظر خود کافی است 
روی آن کلیک کرده تا پوشــه هایی را که در آن به اشتراک گذاشته است 
 را ببینید. بــا Copy-Paste اطالعات در این پرونده های به اشــتراک 

گذاشته شده، می توانید به انتقال فایل بین این دستگاه ها بپردازید.

پرسش و پاسخ

اخبارفناوری
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پیشنهاد سر دبیر: 
تنها 20 درصد از مردم به مراکز کتابخانه ای دسترسی دارند

نمایشگاه

اخبار فرهنگی

کانــون اســتان اصفهــان از 24 آبان مــاه به مــدت 20 روز 
نمایشــگاه های کتاب و محصوالت کانون را با عنوان »کتاب در 

خدمت دانایی« با تخفیف های ویژه برپا خواهد کرد.
همزمان بــا هفته کتاب و کتــاب خوانی، از 24 آبان ماه، ســی 
نمایشــگاه عرضه کتاب و محصوالت فرهنگی کانون با شــعار 
»کتاب در خدمت دانایی« در مراکز کانون اســتان اصفهان برپا 

خواهد شد.
در این نمایشــگاه ها کــه با هدف توســعه فرهنــگ کتاب و 
کتاب خوانی، تقویت انگیزه مطالعه، معرفی و عرضه محصوالت 
کانون به خانواده ها به مدت 20 روز برگزار می شــود، تولیدات 
متنوع کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان با تخفیف های 
ویژه و مناســب جهت عرضه بــه عموم مــردم در معرض دید 

بازدید کنندگان قرار خواهد گرفت.

دبیر شــورای فرهنگ عمومی گفــت: افزایش آســیب های اجتماعی 
مانند طالق، اعتیاد و دیگر معضالت جامعه، نشانگر کم کاری نهادهای 

فرهنگی مرتبط در زمینه فرهنگ عمومی جامعه است.
حجت االســالم سید حســین شــاهمرادی در همایش تبیین جایگاه 
شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان که در هنرستان هنرهای زیبای 
اصفهان برگزار شــد، اظهار داشت: شــورای فرهنگی عمومی در زمان 
ریاســت جمهوری رهبر معظم انقالب، برپا و در چهارصد و شــصت و 
ششمین جلسه این شورا در روز ۱4 آبان سال ۸۷ که مصادف با تصویب 
آئین نامه شورای فرهنگ عمومی اســت، روز فرهنگ عمومی در تقویم 

ملی کشور وارد شد.
وی با بیان اینکه مطابق دستور شــورای عالی انقالب فرهنگی، باید هر 
ماه یک جلسه شورای فرهنگ عمومی در هر استان برگزار شود، افزود: 
محوریت موضوعی شورا در سال گذشته مبحث خانواده بوده و موضوع 
امسال نیز با محوریت فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر 

معظم انقالب برنامه ریزی شده است.
شناسایی هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی؛ از وظایف 

شورای فرهنگ عمومی استان
دبیر شــورای فرهنــگ عمومی با اشــاره به وظایف شــورای فرهنگ 
عمومی کشور ابراز داشت: رصد کردن و پرداختن به مشکالت فرهنگی 
اســتان، شناســایی هنجارها و ناهنجاری های اجتماعی و بهره گرفتن 
از نظرات کارشناســان اســتانی در راســتای رفع معضالت فرهنگی، 
از وظایف شــورای فرهنگ عمومی هر استان اســت. وی با بیان اینکه 
شورای فرهنگ عمومی در هر اســتان باید با تمام توان خود در راستای 
برنامه ریزی برای رفع مشکالت فرهنگی استان و نهادینه کردن فرهنگ 
مبتنی بر ارزش های فرهنگی بکوشــد، ابراز داشت:  نباید انتظار داشته 
باشیم یک یا دوماه پس از اجرای برنامه های فرهنگی، شاهد بازده آنها 
باشــیم چراکه این برنامه ها، نتیجه خود را در طول زمان و با پافشاری و 
استمرار نشان می دهد. حجت االسالم شاهمرادی تصریح کرد: افزایش 
آســیب های اجتماعی مانند طالق، اعتیاد و دیگر معضالت مهم، نشان 
از کم کاری نهادهای فرهنگی مرتبط در زمینه فرهنگ عمومی جامعه 
دارد؛ به گونه ای کــه گاه فرهنگ های غربی بر فرهنگ ســنتی مردم 
جامعه در حال غالب شدن است. وی اضافه کرد: نهادهایی مانند شورای 
فرهنگ عمومی و شورای عالی انقالب فرهنگی باید با رصد و شناسایی 
مشــکالت فرهنگی جامعه، برنامه ریزی های مختلف فرهنگی را تبیین 
کرده و در راســتای کاهش آســیب های اجتماعــی و ارتقای فرهنگ 

ارزشی در جامعه پیاده کنند.

انجمن سینمای جوانان اصفهان، پس از تهران بیشترین تعداد 
آثار منتخب در نخســتین جشــنواره اینترنتی فیلم اولی های 

انجمن سینمای جوانان ایران را از آن خود کرد.
 ســید محمــد طباطبایی مدیــر انجمــن ســینمای جوانان

ایرانـ  استان اصفهان، با اشــاره به اینکه این انجمن توانست در 
میان ۶0 دفتر سینمای جوان در سراســر کشور، پس از تهران 
بیشــترین تعداد آثار منتخب را در نخستین جشنواره اینترنتی 
فیلم اولی ها کســب کند، افزود: از میان حدود هزار اثر رسیده 
به دبیرخانه جشــنواره، تنها 2۸ اثر به صورت کامال سختگیرانه 
به بخش مســابقه راه یافتند که حضور 4 اثــر از دفتر اصفهان، 
نشان دهنده ســطح باالی آموزش در انجمن سینمای جوانان 
اصفهان اســت. فیلم های کوتاه ابعادانعکاس، ســاخته شایان 
فتحی؛ اندوه، ســاخته نجیبه حقانی؛ بنفش، ســاخته مهشید 
گودرزی و ســید رضا امیری نائینی و پنج احتمال، ساخته نوید 
مهدوی، چهار اثر راه یافته از انجمن ســینمای جوانان اصفهان 

به بخش مسابقه جشنواره فیلم اولی ها هستند.
الزم به ذکر اســت فیلم های این جشــنواره در ســایت تیوال   
http://www.tiwall.com/filmavaliha بــرای نمایش 
و رای گیری مخاطبین بارگذاری شــده و عمــوم عالقه مندان 
به ســینمای اصفهان می توانند بــا عضویت، تماشــا و رای به 
فیلمسازان اصفهانی، از اســتعدادهای جوان شهرشان حمایت 
کنند. طباطبایی با اشــاره به مهلت مشــاهده و انتخاب فیلم ها 
اعالم کرد تا پایان آبان مــاه فرصت تماشــا و رای گیری برای 
انتخاب بهترین فیلم وجود دارد که جوانان مســتعد سینمای 
جوان اصفهــان، شایســته انتخــاب و حمایت از ســوی همه 

عالقه مندان به هنر هفتم در اصفهان هستند.

از 24 آبان ماه  در استان اصفهان صورت می گیرد؛

برپایی 30 نمایشگاه
 کتاب و محصوالت فرهنگی

دبیر شورای فرهنگ عمومی:

افزایش آسیب های اجتماعی نشانگر 
کم کاری نهادهای فرهنگی است

چهار فیلم انجمن سینمای جوانان 
اصفهان درجشنواره فیلم اولی ها

درشهر

مدیرکل نهاد کتابخانه های اســتان اصفهــان گفت: تنها 
20درصد از مردم جامعه به کتاب و کتابخانه دسترســی 
دارند؛ بنابراین برگزاری نمایشــگاه های کتاب و توزیع بن 

کتاب، می تواند تا حدودی این نقیصه را جبران کند.
امیر هالکویی در جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا 
اظهار کرد: یکی از علل عدم گرایش مردم به کتاب خوانی و 
خرید کتاب، معضالت اقتصادی و مسائل معیشتی است و 
اگر بخواهیم شاخصه های آماری در این باره افزایش یابد، 

باید در جهت حل مشکالت اقتصادی جامعه تالش کنیم.
وی غلبه فرهنگ دیداری و شــنیداری در اخالق عمومی 
جامعه را از دیگر علل عــدم گرایش ایرانیــان به مطالعه 
برشــمرد و تصریح کرد: تنبلی حاکم بــر روحیات برخی 
از مردم ما باعث شده تا مشــاهده مطالب منتشر شده در 

فضاهای مجازی را بر مطالعه کتاب ترجیح دهیم.
مدیرکل نهــاد کتابخانه های اســتان اصفهــان تصریح 
کرد: با وجود وضعیت نامناســب و آمار ناخوشایند سرانه 
مطالعه در کشــور، اســتان اصفهان از نظر استانداردهای 
کتاب خوانی و مطالعه در کشــور، همواره در رده های اول 
و دوم قرار داشته است. هالکویی در ادامه با اشاره به وجود 
۱۷5 کتابخانه نهادی در اســتان و 3 میلیون و 200 هزار 
جلد در این کتابخانه ها، اظهار کرد: 200 هزار نفر عضو از 

امکانات کتابخانه ای استان استفاده می کنند.
وی اضافه کرد: ســرانه فضای مفید کتابخانه ای در استان 
اصفهان ۱29 هزار مترمربع است، این در حالی است که تا 
رسیدن به استانداردهای تعریف شده در اسناد باال دستی 

در حوزه کتاب و کتاب خوانی، فاصله زیادی وجود دارد.
مدیرکل نهاد کتابخانه های اســتان اصفهان، با اشــاره به 
جایگاه برتر شهرســتان شــهرضا در حوزه استانداردهای 
کتاب خوانی، اظهار کرد: بر اســاس این استانداردها باید 
به ازای هر نفــر، 4 جلد کتــاب در کتابخانه های عمومی 
وجود داشته باشــد، این در حالی اســت که این تعداد در 
اســتان اصفهان شش دهم و در شــهرضا هشت دهم جلد 
است. هالکویی ســند چشــم انداز ۱404 و سند مطالعه 
مفید مصوب شــورای عالی انقالب فرهنگــی را از جمله 
اسناد باالدســتی در حوزه مطالعه کتاب برشمرد و افزود: 
در اســتان اصفهان بــه ازای هر ۱00 نفــر، 2/5 متر و در 
شهرستان شهرضا 3/5 مترمربع فضای مفید کتابخانه ای 
وجود دارد، این در حالی اســت که طبق این اســناد باید 
به ازای هــر ۱00 نفر، ۸ متر فضای مفیــد کتابخانه ای در 

اختیار باشد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های استان اصفهان:

تنها 20 درصد از مردم به مراکز 
کتابخانه ای دسترسی دارند

نقد و بررسی کتاب »پســتچی« به همراه جشــن امضای کتاب در دانشگاه 
اصفهان برگزار می شود. کتاب »پســتچی« نوشته چیستا یثربی توسط نشر 

قطره منتشر شده است. 
یثربی داستان پستچی را اینگونه آغاز کرده است که »چهارده ساله که بودم، 
عاشق پستچي محل شدم. خیلي تصادفي رفتم در را باز کنم و نامه را بگیرم، 
او پشتش به من بود. وقتي برگشت، قلبم مثل یک بستني، آب شد و ریخت رو 
زمین! انگار انسان نبود، فرشته بود! قاصد و پیک الهي بود، از بس زیبا و معصوم 
بود! شاید هجده، نوزده ســالش بود. نامه را داد. با دســت لرزان امضا کردم و 
آن قدر حالم بد بود که به زور خودکارش را از دستم بیرون کشید و رفت. از آن 
روز، کارم شــد هر روز براي خودم نامه نوشتن و پست سفارشي! تمام خرجي 
هفتگي ام، براي نامه هاي سفارشــي مي رفت.« نقد و بررسی کتاب پستچی، 
شنبه 22 آبان ماه ساعت ۱2:30 در تاالر پیامبر اعظم)ص( دانشگاه اصفهان 

برگزار می شود.

فیلمبرداری فیلم سینمایی »بی حساب« به کارگردانی مصطفی احمدی و 
تهیه کنندگی سعید ملکان در تهران آغاز شد. 

 در خالصه داســتان این فیلم ســینمایی چنین آمده است: »دن کیشوت 
پس از فراغت از تدارک مقدمات کار، نخواســت بیش از این در اجرای نقشه 
خویش درنگ کند.« حمید فرخ نژاد، طناز طباطبایی، علی قربانزاده و صابر 
ابر، با هنرمندی افسانه بایگان و حضور آتیال پسیانی، ترکیب بازیگران اصلی 

این فیلم را تشکیل می دهند. 
عوامل فیلــم »بی حســاب« عبارتند از: کارگــردان: مصطفــی احمدی، 
نویسندگان فیلمنامه: مهیار حمیدیان، محمد صادق گلچین عارفی، محمد 
شهابی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا قاضی، مدیر تولید: محمد رضا منصوری، 
سرپرســت گروه بدلکاری: امیررضا بدری، مدیر تدارکات: محمد اسماعیل 
کلبی آبادی، عکاس: مریم تخت کشیان، مشــاور رسانه ای: بهناز شیربانی، 

تهیه کننده: سعید ملکان.

»بی حساب«
 مقابل دوربین رفت

جشنواره

برگزیده دهمین جشنواره قصه گویی استان و داور بخش 
نوجوان گفت: وقتی یک کودک یا نوجــوان قصه گویی را 
یاد بگیرد، به دنبال کتاب هم می رود، انگیزه پیدا می کند 
که به قصه های مادر بزرگ گوش دهد و به این فکر می کند 

که قصه ها برای خواب نیست. 
اتفاقا قصه هــا را باید در روز روشــن و با چشــم های باز و 
حواس کامل گوش کرد؛ چرا که بســیاری از قصه ها بیانگر 

مسائل تربیتی هستند.
مــژگان کدخدایی اظهار کــرد: انتخاب قصــه برای یک 
قصه گو بســیار مهم اســت چرا کــه مهم تریــن گام یک 
قصه گویی خوب، انتخاب یک قصه خوب است و بسیاری از 
قصه ها به دلیل اینکه از گذشته به ما ارث رسیده، پایان آن 
ممکن اســت با دیدگاه کودکان امروزی همخوانی نداشته 
باشــد.   یک قصه گو می تواند همان قصه هــای قدیمی را 
انتخاب کند و پایان آن را متناسب با روحیه بچه های امروز 

عوض کنند.
برگزیده دهمین جشــنواره قصــه گویی اســتان و داور 
بخش نوجوان افزود: امســال در جشــنواره قصه گویی 

بخشی اضافه شــده بود به اســم بخش »قصه گویی 
نوجوان«. من خیلی این قســمت را دوســت داشتم 
چرا که من مربــی کانون هســتم و وظیفه من قصه 
گویی اســت و قصه گویی را یاد می گیرم؛ اما درمورد 
 بچه هــا کمتر پیــش می آید کــه بــه  قصه گویی

 فکر کنند.
کدخدایی با اشاره به دهمین جشنواره قصه گویی 

اســتان اصفهان گفت: هر ســال این 
جشــنواره، برگزار و هر ســال از 

سال گذشته بهتر می شود. 
ما  مربیان  امســال 

عالــی بودنــد 
بچه هــای  و 
ن  ا جــو نو

عالی روی صحنه حاضر شــدند، قصه های انتخابی بسیار 
جالب بود و این به ما نشــان می دهد کــه کانون پرورش 
 فکری کودکان و نوجوانــان در هدفی کــه پیش گرفته، 
موفق اســت. برگزیده دهمین جشنواره قصه گویی استان 
و داور بخش نوجوان با اشاره به قصه »چگونه ستارگان به 
آسمان آمدند« که توسط وی اجرا شد، گفت: این قصه یک 
افسانه آفریقایی بود که من ســعی کردم آن را به فرهنگ 
ایرانی نزدیک کنم و تقریبا تمامی اســامی را عوض کردم 
و می توانم بگویم این قصه بازنویســی شده است؛ بنابراین 
ســعی کردم اســم هایی که در قصه بیان می کنم، مربوط 
به ســحابی ها و تلفیقی از جدید و قدیم باشد. این سومین 
ســالی بود که قصه من برگزیده می شود و من هر سه سال 

از افسانه ها استفاده کردم.

یک برگزیده قصه گویی:

قصه ها برای خواب نیستند

جعفر دهقان، از علت همکاری با پروژه »یتیم خانه ایران« تا 
نادیده گرفتن نقشش در محافل مختلف هنری سخن گفت. 
جعفر دهقان بازیگر ســینما و تلویزیــون درخصوص ایفای 
نقش در فیلم یتیم خانه ایران گفت: به خاطر ایفای نقش در 
این فیلم، دندان پایینم را کشــیدم البته در ابتدا با مخالفت 
طالبی مواجه شدم اما با اصرار خودم این کار را انجام دادم و 

به نوعی از خود گذشتگی کردم.
وی افزود:کدام بازیگری را در ایران و خارج ســراغ دارید که 
چنین کاری را انجام دهد اما متاسفانه در جشنواره، محافل 
و...یک صحبت و حتی یک تقدیر کوچک از من نشــد و در 
سکوت خبری به ســر برد، انگار که اتفاقی نیفتاده است؛ با 
وجود اینکه خیلی ها می دانند نقشم واقعا متفاوت و سخت 
بود. دهقان اضافه کرد: من نمی دانم چرا به این نحو برخورد 
می شود، چرا باید جناح بندی و باند بازی باشد، نمی دانم ما 

چوب چه چیزی را می خوریم؟!
وی در پاسخ به این ســوال که چطور به چنین نقش سخت 
و پیچیده ای رسیده اســت، عنوان کرد: وقتی نقش را باور و 
دوست داشته باشی و با آن ارتباط برقرار کنی، دیگر از تقلید 

دست بر می داری و خود نقش به سراغت می آید.
دهقان افزود: البته طالبی در ایــن زمینه کمک های زیادی 
کرد چون چنین شــخصیتی را در ذهن خــود پرورش داده 
بود و در این راستا از همان ابتدای کار رفتارش با من همانند 
رفتار با شــخصیت قصه بود و مــن هم تمام توانــم را برای 

رسیدن به آن چیزی که طالبی می خواست، به کار بردم. 
ایــن بازیگــر از چگونگی همکاری بــا پــروژه »یتیم خانه 
ایران« خاطرنشــان کــرد: پــس از دعوت بــه همکاری، 
خواندن فیلمنامه، رایزنی و متفاوت بــودن نقش، به نتیجه 
مثبت رسیدیم و شــروع کار زده شد؛ از ســویی به تاریخی 
می پرداخت که مربوط به ایرانمان بــود؛ دوره ای که جای 
خالی اش احساس می شــد و تازگی داشت، علی الخصوص 

جای خالی نقش در زندگی هنری که دارم.

دندانم را به خاطر
 »یتیم خانه ایران« کشیدم

سینما

دنیای ادبیــات دنیای شــدنی های  سعید نریمانی
بیشــمار اســت. هیچ چیز دقیقا سر 
جای خودش نیست، اما هیچ چیز هم بیجا نیست. برای مثال 
داســتان فیل و فنجان که اصال ربطی به هم ندارند؛ ولی می 
بینیم که در کنار هم آمده اند. به نظر شــما چطور می تواند 
رابطه ای بین فیل و فنجان باشــد؟ برخی به طنز می گویند 
روزی فیلی به دنیا می آید و می خواستند برای او نامی انتخاب 
کنند؛ در همان لحظه فنجانی می افتد و می شکند و نام آن 
فیل را فنجان می گذارند یا  می گویند روزی فنجان که همان 
فیل خودمان باشــد در حال قایم باشک بازی بوده که جایی 
برای پنهان شدن پیدا نکرده و در یک فنجان در نزدیکی خود 
پنهان می شود. از اینها گذشته در ادبیات فارسی، موالنا نیز 
داســتان فیلی را می گوید که در جایی تاریک و در شهری 
بوده است که مردمش تا آن زمان فیل ندیده بودند؛ به همین 
جهت چند نفر را می فرســتند تا بروند و ببینند چه شکلی 
دارد... یکی در آن تاریکی به پای فیل دست زد و گفت شبیه 
به یک ستون بزرگ است. یکی دست به گوش فیل گذاشت و 
گفت شبیه به یک بادبزن است و یکی هم دست به خرطوم او 

گذاشت و گفت مانند یک ناودان است...
 در کف هرکس اگر شمعی بدی                         

                                                                    اختالف از گفتشان بیرون شدی 
چشم حس همچون کف دست است وبس           

                                                              نیست کف را بر همه ی او دسترس 
در فنجان هر کدام یک فیل وجود داشــت امــا با تصورات 
مختلف خودشان، اگر یک شمع روشن می کردند دیگر این 
اختالف ها در تصور فیل پدید نمی آمد. چشــم ظاهر بین ما 
مانند کف دست آدم ها در تاریکی مانده است و چقدر خوب  
می شود اگر یاد بگیریم از ســاده ترین اتفاقات زندگی، برای 
روشن کردن فکر خود جرعه های معنوی بسازیم و بنوشیم. 
فیل های گوارا در رودخانه های زندگی جاری هســتند؛ تنها 
باید در فنجان ذهنمان شمعی روشن کنیم تا بتوانیم آنها را 

دیده و در فنجان جایشان بدهیم.

فیل و فنجان

کشکول

حمایت نشدیم
پدرام علیزاده کارگــردان فیلم »خشکســالی و دروغ« درباره 
اقتباس فیلم خود از تئاتر آن توضیح داد: »خشکسالی و دروغ« 
اولین نمایشنامه ایرانی اســت که بعد از انقالب تبدیل به فیلم 
می شود )قبل از انقالب فیلم »گاو« اقتباســی بود(. قرار بود که 
یکی دیگــر از نمایشــنامه های یعقوبی را برای فیلم اســتفاده 
کنیم، اما طرح آماده شده موفق به اخذ مجوز نشد. ضمن اینکه 
»خشکســالی و دروغ« دو ویژگی مهم داشــت: به یک معضل 
خانوادگی می پرداخت و نمایشش در هر دوره ای که روی صحنه 
رفت، یک اثر پرمخاطب بود و به همین دالیل ما تصمیم گرفتیم 

آن را تبدیل به فیلم کنیم.
علیزاده در ادامه خاطرنشان کرد: من یک جوان فیلمساز هستم 

و مسلما دوست داشــتم مورد حمایت بیشــتری قرار بگیرم. ما 
»خشکسالی و دروغ« را سال گذشــته برای اکران در جشنواره 
فجر ارائه دادیم اما با حضور آن موافقت نکردند که اگر می کردند 
مصاحبه و اتفاق هایی که آن زمان برای فیلم می افتاد به بیشــتر 
دیده شــدنش در اکـــران عمـومــــی کمک می کرد. بعد از 
جشــنواره فجر هم ۷ ماه زمان برد که توانســتیم پروانه نمایش 
بگیریم و باالخره با طی کــردن مراحل مختلف، اولین زمانی که 
برای اکران فیلم ما مهیا شد پاییز امســال بود؛ ضمن اینکه یک 
شــب قبل از اکران عمومی به ما گفتند فیلم در سالن های حوزه 
هنری به نمایش درنمی آید! ما توقع داشتیم خانه سینما و کانون 
کارگردانــان از ما حمایت کنند؛ اما نکرد! چرا؟ ما همیشــه و در 
هر حالی از خانه سینما حمایت می کنیم اما زمانی که خودمان 

نیاز به حمایت داشــتیم، هیچ چیزی ندیدیم. او درباره شرایط 
اکران فیلمش تصریح کرد: در برهه ای از اکران ما متوجه شدیم 
تیزرهای فیلم »خشکســالی و دروغ« به طور ناخواسته توسط 
شبکه جم در حال پخش شدن است که ما به هیچ وجه از پخش 
این آگهی ها مطلع و راضی نبودیم و متاسفانه فیلم ما درگیر این 
بازی ها شد. به لحاظ تبلیغات داخلی هم که تبلیغات چشمگیر 

و گسترده ای نداشتیم اما امیدوارم در آینده فروش افزایش یابد.
تاثیردروغ در روابط افراد خانواده

فیلم، روایت زندگی امید )علی ســرابی( و میترا )آیدا کیخایی( 
است که با ورود آال )پگاه آهنگرانی( که خواهر دوست امید، آرش 
)محمد رضا گلزار( اســت، زندگی شان از هم می پاشد. فیلمنامه 

»خشکســالی و دروغ« بر اســاس 
نمایشــنامه ای از محمد یعقوبی و 
توسط خود او نوشــته شده است. 
نمایش آن تاکنون ســه بار در ایران 
روی صحنه رفته و با استقبال باالی 
مخاطبان تئاتر روبه رو شــده است. 
همین اســتقبال باعث شــد ایده 
ساخت یک فیلم سینمایی بر اساس 
آن مطرح شــود و پدرام علیزاده در 
داســتان »خشکســالی و دروغ« 
بر تاثیر دروغ در روابــط بین افراد 

خانواده تاکید دارد.
لطف مردم محترم است

فیلــم  در  گلــزار  محمدرضــا 
»خشکســالی و دروغ« بازی خوبی 

ارائه کرده اســت. او درباره ابراز احساســات مردم هنگام اکران 
این فیلم که در پی گرفتن ســلفی با او بودند می گوید: همیشه 
اســتقبال و اظهار لطف مردم برایم محتــرم و لذت بخش بوده، 
هست و خواهد بود. برای من مردم بسیار مهم و عزیز هستند. تا 
اندازه ای هم که در توانم هست، تالش می کنم پاسخگو و قدردان 
محبت های آنها باشم. در شب افتتاحیه اکران فیلم »خشکسالی 
و دروغ« خیلی دوست داشتم بیشــتر در کنار مردم بمانم، اما از 
یک جایی به بعد حراست سالن تشخیص داد که بهتر است میان 

جمعیت نباشم.

به بهانه فروش 
»خشکسالی ودروغ«  در سینماها؛

دروغ و 
خشکسالِی صداقت

نمایش 
»خشکسالی و 
دروغ« تاکنون 
سه بار در ایران 

روی صحنه رفته 
و با استقبال 

باالی مخاطبان 
تئاتر روبه رو شده 

است

»خشکسالی و دروغ« که چند هفته ای است اکران خود را شروع کرده، دومین اثر سینمایی پدرام علیزاده پس از 
»آخرین سرقت« است که البته فیلم قبلی اش چندان دیده نشد و در کل یک کارگردان تازه کار محسوب می شود. 
»خشکسالی و دروغ« فیلم بی نقصی نیست، اما ویژگی های مثبتی هم دارد. فیلمنامه محمد یعقوبی با پرداخت 
بهتر می توانست به یکی از بهترین فیلم های سینمای ایران آن هم در این وضعیت بدل شود. موضوع »خشکسالی 

و دروغ« از یک بحران کوچک زن و شوهری، آغاز و به یک بحران جدی تبدیل می شود.

جبار آذیــن، منتقــد و نویســنده ســینمایی دربــاره فیلم 
»خشکســالی و دروغ« می گوید: یکــی از بداقبالی های فیلم را 
باید با موضوع خیانت مرتبط دانســت. متاســفانه در سال های 
گذشــته، تفکر و اندیشــه ای در ســینما جاری بــود و بعضی 
فیلمسازان گمان می کردند با اشاره به مسائل کم پیدا و ناپیدا و 
چالش برانگیزی مثل خیانت، می توانند تماشاگر بیشتری جذب 
کنند و در گیشه موفق شوند؛ بنابراین سراغ خط قرمزها و برخی 
ممنوعیت ها رفتند. نمایشــنامه یعقوبی هم متاثر از این شرایط 
نوشته و اجرا شــد، اما حاال که این موضوع تبدیل به فیلم شده، 
دیگر موضوع خیانت، خریداری ندارد و کمتر کسی برای دیدن 
این فیلم ها به سینما می رود. درواقع دیگر خیانت، عامل جذب 

مخاطب نیست. آن چیزی که برای تماشاگر مهم است و عامل 
جذب او می شود، قصه و ساختار نو است. البته باید به این نکته 
اشــاره کرد که خیانت، یکی از مسائل مطرح شده در فیلم است 
و ما در »خشکســالی و دروغ« با موضوعاتی مثــل دروغ، ریا و 

پنهان کاری هم روبه رو هستیم. 
این منتقد همچنین می گوید: اقتباس از آثار نمایشــی و ادبی 
در کشور ما سابقه دیرینی دارد، اما موفقیت های زیادی در این 
زمینه به دست نیامده اســت. یعنی معموال آثاری که بر مبنای 
داســتان های کهن و به روز و معاصر ادبی تبدیــل به فیلمنامه 
و فیلم شــده اند، خیلی در کشــور ما موفق نبوده است و فقط 
در این عرصه می توان از نمونه های انــدک موفقی مثل »ناخدا 

خورشید« ســاخته ناصر تقوایی اشاره کرد که برمبنای داستان 
»داشتن و نداشتن« نوشته ارنست همینگوی، نوشته و ساخته 

شده است.
او می افزایــد: امــا در زمینه تبدیل آثار نمایشــی بــه فیلم ها، 
افراد توانایی چون بهرام بیضایی را ســراغ داریــم، البته برخی 
اقتباس های سینمایی او هم از روی نمایشنامه ها و نمایش های 
موفق خودش مثل »مرگ یزدگرد« بوده اســت. »خشکسالی 
و دروغ« هم در این دســته جا می گیرد و پــدرام علیزاده آن را 
برمبنای نمایشــنامه ای به همین نام نوشــته محمد یعقوبی، 
ساخته اســت. آن کار، نمایش موفقی بود و بازیگران خوبی در 
آن بازی می کردند. یکــی از امتیازات این فیلم این اســت که 
خود یعقوبی به عنوان نویسنده نمایشــنامه، در کنار کارگردان 

حضور داشت.

خیانت، عامل جذب  مخاطب نیست

نقد و بررسی
 کتاب »پستچی« 
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مزایده
7/595 اجرای احکام شــعبه 24 دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در خصوص کالسه های اجرایی 78/92 و 105/92 و 156/92 
و 451/93 همگی  از این اجرا له محســن بختیاری با وکالت مریم جهان بخش 
علیه امین فرجی به آدرس اصفهان خ جــی خ همدانیان خ محمدی انتهای کوچه 
 یاس ساختمان اســفندیاری طبقه 4  و مهدی قاضی زاهدی به آدرس اصفهان 
 خ بزرگمهر چهــار راه نورباران مجتمع تجاری محمد طبقــه 2 مبنی بر مطالبه 
مبلــغ هــای بــه ترتیــب 1/300/639/495 ریــال و 476/566/909 ریــال و 
588/431/819 ریال و 450/253/501 ریال خواســته و خسارات و مبلغ های 
به ترتیب 65/031/974 ریــال و 23/828/345 ریــال و 29/421/590 ریال و 
22/512/675 ریال مجموع خواسته و خسارت 2/815/891/724 ریال و مجموع 
حق االجرای دولتی و مبلغ 140/794/584 ریال در روز 5 شنبه مورخ 95/9/4 
از ســاعت 10 تا 10/30 صبح در محل این اجرا: اصفهان خ نیکبخت جنب بیمه 
پارسیان ساختمان اجرای احکام شعب حقوقی اصفهان طبقه سوم واحد 6 که 
توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 2/454/131/853 ارزیابی گردیده و 
نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید لذا طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان اتوبان شهید آقابابایی 
فلکه جلوان خ جلوان کوچه شهید دستغیب نزد حافظ اموال مهدی کاظمی از آن 
بازدید و با سپردن 10 درصد قیمت پایه به حساب دادگستری به شماره حساب 
2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند و پیشنهاد دهنده باالترین 
 قیمت برنده مزایــده خواهد بود و هزینــه های اجرایی بر عهــده محکوم علیه 
می باشــد ضمنًا هزینه های کارشــناس نیز 27904400 ریال می باشد که بر 
عهده محکوم علیه می باشد. اموال مورد مزایده: سه محموله کاشی که با توجه 
به نحوه دپوی کاشی و ســرامیک تخلیه شــده امکان کنترل شمارش و کنترل 
کیفی توســط کارشناســان مقدور نبوده و تایید طرفین دعوی صورت جلسه 
نیروی انتظامی مالک عمل گزارش کارشناس بوده است در این خصوص هیات 
کارشناسی طی جلساتی با اصحاب دعوی و استماع اظهارات ایشان و بررسی 
موارد اختالفی و همچنین با مراجعه به دفتر نمایندگی و عاملیت فروش کارخانه 
اپادانا سرام در استان اصفهان آقای ذنوبی نسبت به اخذ قیمت فروش کارخانه 
جهت اقالم توقیفی اقدام نمودند که بر این اساس قیمت کارخانه 3/448/759/790 
ریال اعالم گردیده است. لذا با توجه به تنوع اقالم از نظر سایز و مقدار و درجه 
و تاریخ تولید میزان گرایش و تمایل خریداران به آنها در مقایسه با سایر کاشی 
و سرامیک های موجود در بازار موجودی و تولید کارخانه همچنین با توجه به 
تخفیقات کارخانه به عاملین فروش و در نظر داشــتن سایر عوامل موثر هیات 
کارشناســی ارزش اقالم توقیفی را با اعمال 30 درصد کاهش نسبت به قیمت 
کارخانه یعنی مبلغ 2/454/131/853 اعالم نظر می نماید.  م الف:22926 اجرای 

احکام شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )450 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/483 شــماره: 1395/14/285467-95/7/25 تحدید حدود شش باب بناهای 
فوقانی و تحتانــی و یکباب طویله تحت پــالک 1و 36/2 واقع در بخش یک ثبت 
خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام مرتضی رشــیدی فرزند علی و غیره در 
جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک 
بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/9/29 راس ساعت 8 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 

گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ 
انتشار:1395/08/17  م الف:204 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)222 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

شماره:1395/04/293919چون تمامی ششدانگ یکباب حصار و بوم کند پالک 
شــماره 498 فرعی از 128- اصلی واقع در هنجن بخش 10 ثبت نطنز که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام احمدرضا مقیمی هنجنی فرزند امراله در جریان 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1395/09/23  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 صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1395/08/17  م الف:82 اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز)135 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/323 شماره صادره : 1395/43/292779نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ســاختمان پالک شــماره 36/1974 مجزی شــده از 1079 فرعی  واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهــان که طبق رای شــماره 139460302025037579- 
1394/7/13 هیات دوم مفروز و به نــام ملک صابری چادگانی فرزند خالق  در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/09/13 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 شد. تاریخ انتشار: 1395/08/17 م الف: 24330 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/372 در خصــوص پرونــده کالســه 1391/95 خواهــان زهره مســائلی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای حمید رضا حاج هاشم خانی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/9/24  ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر 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:24516 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/373 در خصوص پرونده کالسه 95-348 خواهان امیر سلیمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت بهروز شاه مرادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/9/29  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رســیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه 
پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:24519 شــعبه 52 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 111 کلمه، 1 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
8/374 در خصوص پرونده کالســه 766/95 خواهان مهــدی چراغ اصفهانی 
دادخواســتی مبنی بر اعتراض ثالث به طرفیت عبدالرحمن پرواز تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/9/28  ساعت 5/30 عصر تعیین 
گردیده اســت 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 شــود. م الف:24518 شــعبه 25 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/375 در خصوص پرونده کالســه 644/95 خواهان ســید رســول حسینی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت 2 فقره سفته با احتساب 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت علی دهقانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/9/24  ساعت 3/15 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان کرارج 
روستای دشتی جنب مسجد بزرگ 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:24524 شعبه 36 مجتمع شماره سه شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/376 در خصوص پرونده کالسه 1394/95 خواهان امین روانفر دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ به طرفیت مولود فرجی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 95/9/24  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:24513 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/377 در خصــوص پرونده کالســه 1376/95 خواهان اکبر آقا اســماعیلی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت لیال پیرخلیلی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/9/23  ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال مجتمع 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:24506 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/378 در خصوص پرونده کالسه 55/95 خواهان علیرضا ایوبی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت بهروز عباسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/10/5  ساعت 3/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان خوراســگان انتهای خیابان مسجد علی 

روبروی دانشگاه پیام نور 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:24510 شعبه 35 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )99 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/379 در خصــوص پرونــده کالســه 461/95 خواهــان مجید هاشــمیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت شــایان صادقی تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/9/21 ســاعت 3/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 42 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 24555 شــعبه 42 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/380 در خصوص پرونده کالســه 372/95 خواهان ســید مجید هاشمیان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت سعید اشرفی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/10/12 ساعت 16/30 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 41 
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: 24551 شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/381 در خصوص پرونده کالسه 374/95 خواهان مجید هاشمیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت سعید محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 95/10/12 ســاعت 16 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 41 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 24552 شــعبه 41 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/382 در خصوص پرونده کالســه 95-805 خواهان محمد حســین بهروز 
نژاد دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید مجرد ساقصلو تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/13  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
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:24547 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 113 کلمه، 1 کادر( 

مفاد آراء)نوبت دوم( 
7/481 موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

برابر آراء صــادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک قمصر تصرفات مالکانه و 
بال معارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
موردتقاضا بشــرح زیر بمنظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد قمصر تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 105 هیات : خانم عفت هوشمندی نژاد فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 1035 از کاشان و شــماره ملی 1262253926 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 557.84 متر مربع پالک شــماره 265 فرعی مفروز از 248 فرعی از 

16 اصلی .
2- رای شماره 988 هیات : کبریا خانم ضیائی قمصری فرزند میرزا صفرعلی 
به شماره شناسنامه 47 از کاشــان و شــماره ملی 1262514071 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 677.06 متر مربع پالک شماره 1471 فرعی از 288 فرعی 

از 25 اصلی.
3- رای شماره 154 هیات : سید ابوالفضل میرزائی نژاد فرزند سید محمدرضا 
به شماره شناسنامه و شماره ملی 1250762103 از کاشان ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 540.68 متر مربع پالک شــماره 1488 فرعی مفروز از 203 فرعی 

از 25 اصلی.
4- رای شــماره 163 هیات : سید رضا فاضل فرزند آقا ســید جعفر به شماره 
شناســنامه 157 از کاشان و شــماره ملی 1262199451 ششدانگ یکبابخانه 
 به مســاحت 702.13 متر مربع پالک شــماره 1489 فرعی از 241 فرعی از 25 

اصلی.
5- رای شــماره 324 هیات : مرتضی غفارپور قمصری فرزند محمد به شماره 
 شناســنامه 11 از کاشــان و شــماره ملی 1262616875 ششــدانگ یکباب

 خانه به مســاحت 645.10 متر مربع پالک شــماره 1490فرعی از 15 فرعی از 
25 اصلی. 

6- رای شــماره 366 هیات : مهدی مژده فرزند علی به شماره شناسنامه 861 
از کاشان و شــماره ملی 1261722051 ششــدانگ یکبابخانه باغ به مساحت 

1557.04 متر مربع پالک شماره 1491 فرعی از 15 فرعی از 25 اصلی
7- رای شماره 343 هیات : ابوالفضل ضیائی قمصری فرزند اصغر به شماره 
شناسنامه 613 وشماره ملی 1261806506 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 

270.27 مترمربع به شماره 1492 فرعی از 1062 فرعی از 25 اصلی. 
8- رای شــماره 424 هیات : خانــم فائقه الجوردی قمصری فرزند ســیدعلی 
به شماره شناســنامه 302 از کاشان و شــماره ملی 1261585666  ششدانگ 
یکبابخانه به استثنای بهای ثمن اعیانی به مساحت 162.23 متر مربع به شماره 

1493 فرعی از 1347 فرعی از 25 اصلی.
9- رای شماره 344 هیات : خانم فاطمه آوازی قمصری فرزند علیرضا به شماره 
شناسنامه 54 از کاشان و شــماره ملی 1262595487 ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 322.17 متر مربع پالک شــماره 1494 فرعی از 1062 فرعی از 25 

اصلی. 
10- رای شماره 350 و 351 هیات : حسین قربانی قمصری فرزند محمدآقا به 
شماره شناسنامه 46 از کاشان و شــماره ملی 1262661498 و اعظم مسلمی 
گبرآبادی فرزند علی به شماره شناسنامه 30 از کاشان و کد ملی 1262665795 
)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 61.35 متر مربع پالک شماره 1495 

فرعی از 355 فرعی از 25 اصلی.
 11- رای شــماره 164 هیــات : حمیدرضــا رســولی کیــا فرزنــد امرالــه

 به شماره شناســنامه 6 از کاشــان و شــماره ملی 1262695236 ششدانگ 

 یکبابخانه بــه مســاحت 204.10 متر مربع پــالک شــماره 138 فرعی از 26 
اصلی. 

 12- رای شــماره 983 هیــات : منصــور اســالمی فرزند ناصر به شــماره 
شناسنامه 1874 از تهران و شــماره ملی 0043872719 ششدانگ یکبابخانه 
 به مســاحت 1214.55 متر مربع مفروز از پالک هــای 663 و 668 فرعی از 36 

اصلی.
13- رای اصالحی شــماره 76و77 هیات : ناهید ایوبی بیدگلی فرزند علیرضا 
به شماره شناسنامه 1534 از تهران و شماره ملی 0075877120 و سید مهدی 
سجادی بیدگلی فرزند سید مرتضی به شماره شناسنامه 205 ازآران وبیدگل 
و شــماره ملی 6199984226 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
232.46 متر مربع پالک شماره 2059 فرعی مفروز از 889 فرعی از 36 اصلی 
که در آگهی های قبلی مســاحت ملک اشــتباها 226.77 متر مربع آگهی شده و 

بدین وسیله اصالح می گردد
14- رای شــماره 148 هیات : خانم مریم گندمکار فرزند مرتضی به شــماره 
شناسنامه 6 از کاشــان و شماره ملی 1262675405 ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 231.95 متر مربع پالک شــماره 2108 فرعی مفروز از 889 فرعی از 

36 اصلی.
15- رای شــماره 149و150 هیات : خانم مهناز اســتاد جهانگیر فرزند محمد 
ابراهیم به شماره شناسنامه 5197 از تهران و شماره ملی 0074631144 و مجید 
نمازی فرد فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 12 از کاشان و شماره ملی 
1262663717 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 232.45 متر مربع 

پالک شماره 2109 فرعی مفروز از 889 فرعی از 36 اصلی.
 16- رای شماره 151 هیات : حسن اصفهانیان فرزند محمد به شماره شناسنامه 
 40109 از کاشــان و شــماره ملــی 1260391132 ششــدانگ یکبابخانه به

 مساحت 276.08 متر مربع پالک شــماره 2110فرعی مفروز از 974 فرعی از 
36 اصلی.                               

17- رای شــماره 161و162 هیات : مهدی غفارزاده قمصــری فرزند احمد به 
شماره شناســنامه 1 از کاشــان و شــماره ملی 1262622298 و زهرا قنائی 
قمصری فرزند صفرعلی به شــماره شناســنامه 9 از کاشــان و شماره ملی 
1262667003 )بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مساحت 269.08 متر مربع 

پالک شماره 2111 فرعی مفروز از 974 فرعی از 36 اصلی 
18- رای شماره 205 هیات : حسنعلی آذرپژوه فرزند علی به شماره شناسنامه 
1409 از تهران و شماره ملی 0048355526 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
660.09 متر مربع پالک شــماره 2112 فرعی مفــروز از 643و 1622 فرعی از 

36 اصلی .
19- رای شماره 206 هیات : حسنعلی آذرپژوه فرزند علی به شماره شناسنامه 
1409 از تهران و شماره ملی 0048355526 ششــدانگ یکباب باغچه خانه به 
مساحت 1628.26 متر مربع پالک شماره 2113 فرعی مفروز از 643 فرعی از 

36 اصلی.
20- رای شــماره 207 هیات : مرتضی نواب زاده قمصری فرزند ســید حسن 
به شماره شناســنامه 289 از کاشان و شــماره ملی 1263537626 ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 465.95 متر مربع پالک شــماره 2114 فرعی مفروز از 

1009 فرعی از 36 اصلی.
21- رای شــماره 212 هیات : محمدرضا عسگری فرزند ماشــااله به شماره 
شناسنامه 14537 از تهران و شــماره ملی 0035612908 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 382.39 متر مربع پالک شــماره 2115 فرعی مفروز از 979 فرعی 

از 36 اصلی.  
22- رای شــماره 210 هیات : محمدرضا عسگری فرزند ماشــااله به شماره 
شناسنامه 14537 از تهران و شــماره ملی 0035612908 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 281.17 متر مربع پالک شــماره 2116 فرعی مفروز از 979 فرعی 

از 36 اصلی.
23- رای شــماره 211 هیات : محمدرضا عسگری فرزند ماشــااله به شماره 
شناسنامه 14537 از تهران و شماره ملی 0035612908  ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 280.74 متر مربع پالک شــماره 2117 فرعی مفروز از 979 فرعی 

از 36 اصلی.

 24- رای شــماره 322 هیــات : محمد کوشــافر فرزند ســیف اله به شــماره
 شناســنامه 53 از نطنز و شماره ملی  1239754345 ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1547 متر مربع پالک شــماره 2118 فرعی مفروز از 1147 فرعی از 

36 اصلی.
25- رای شــماره 181 هیات : حمیدرضا رســولی کیا فرزند امراله به شماره 
شناسنامه 6 از کاشــان و شماره ملی 1262695236 ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 191 متر مربع پالک شــماره 2119 فرعی مفروز از 604 فرعی از 36 

اصلی.
26- رای شماره 443 هیات : سید محمد قناعت قمصری فرزند آقاعلی به شماره 
شناسنامه 3654 از کاشان و شــماره ملی 1260833607 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 346.38 متر مربع پالک شــماره 2122 فرعی مفروز از 327 فرعی 

از 36 اصلی.
27- رای شماره 440 هیات : خانم مطهره پرورش خیاط فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 47662 از کاشان و شماره ملی 1260466752 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 676.59 متر مربع پالک شــماره 2123 فرعی مفروز از 980 فرعی 

از 36 اصلی.
28- رای شــماره 420 هیات : خانــم فاطمه آرمین فرزند مصطفی به شــماره 
شناســنامه 115 از کاشان و شــماره ملی 1261650050 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 481.28 متر مربع پالک شــماره 2124 فرعی مفروز از 961 فرعی 

از 36 اصلی.
29- رای شــماره 422 و423 هیات: علی میرغنی قمصریان فرزند حســین به 
شماره شناسنامه 3508 از کاشان و شماره ملی 1260832139 و خانم صدیقه 
هاشــمیان قمصری فرزند ســیدرضا به شماره شناســنامه 4011 از کاشان 
و شــماره ملی 1260837173 )بالمناصفه( ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
1089.2مترمربع پالک شــماره 2125 فرعی مفــروز از 1329 و171 فرعی از 

36 اصلی.
30- رای شــماره 345 هیات : جعفر صفــری لتحری فرزند صفر به شــماره 
شناسنامه 46 از کاشان و شــماره ملی 1262869056 ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 129.04 متر مربع پالک شماره 2126 فرعی مفروز از 1161 فرعی از 

36 اصلی.
31- رای شــماره 142 هیــات : خانم ســکینه بخردی فرزند جواد به شــماره 
شناسنامه 1086 از کاشان و شــماره ملی 1261580028 ششدانگ یکبابخانه 
 به مســاحت 682.96 متر مربع پالک 2741 فرعی مفروز از 2482 فرعی از 49 

اصلی.
32- رای شماره 152 هیات : صدیقه حســنی قزاانی فرزند اسمعیل به شماره 
شناسنامه 843 از کاشان و شماره ملی 1260772500 ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 418.15 متر مربع پالک شماره 2758 فرعی مفروز از 1356 فرعی از 

49 اصلی.
33- رای شماره 203 هیات : خانم آسیه زاهدی عبدالهادی فرزند اکبر به شماره 
شناسنامه 4012 از کاشان و شــماره ملی 1262068487 ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 192.22 متر مربع پالک شماره 2759 فرعی مفروز از 2393 فرعی 

از 49 اصلی.
34- رای شماره 204 هیات : خانم سیده زهره قناعت قمصری فرزند سید محمد 
به شماره شناسنامه 4003 از کاشان و شــماره ملی 1260837092 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 668.89 متر مربع پالک شماره 2760 فرعی مفروزاز 287 

فرعی از 49 اصلی.
35- رای شــماره 153 هیات : خانم فاطمه شاه فضلی قمصری فرزند رمضان 
به شماره شناسنامه 32 از کاشــان و شــماره ملی 1262608961 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 304.28 متر مربع پالک شــماره 2761 فرعی مفروز از 

1576 فرعی از 49 اصلی.
36- رای شماره 323 هیات : ذکراله توفیقی قمصری فرزند نصراله به شماره 
شناسنامه 52 از کاشان و شــماره ملی 1262550841 ششدانگ یکبابخانه و 
باغچه به مساحت 636.20 متر مربع پالک شماره 2762 فرعی مفروز از 1700 

فرعی از 49 اصلی.
37- رای شماره 298 و 299 هیات : محسن کمیلیان فرزند علی محمد به شماره 

شناسنامه 2178 از کاشان و شماره ملی 1261898192 و مهدی کمیلیان فرزند 
علی محمد به شماره شناسنامه 8462 از کاشان و شماره ملی 1260590951 
)بالمناصفه( ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 468.37 متر مربع پالک شماره 

2763 فرعی مفروز از 91 فرعی از 49 اصلی.
38- رای شــماره 446 هیات : زهره عظیمیان قمصری فرزند رحیم به شماره 
شناسنامه 4 از کاشــان و شماره ملی 1262661072 ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 180.47 متر مربع پالک شــماره 2764 فرعی مفروز از 475 فرعی از 

49 اصلی.
39- رای شماره 384 هیات : زهرا موســوی نژاد فرزند سیدحسین به شماره 
شناسنامه 7737 از کاشــان و کد ملی 1260583716 ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 390.90 متر مربع پالک شــماره 2765 فرعی مفروز از 2300 فرعی 

از 49 اصلی.
40- رای شــماره 342 هیات : خانم منیره علی حاجی قمصری فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 37 از کاشان 1262650593 ششدانگ یکبابخانه به استثنای 
بهای ثمن اعیانی آن بمســاحت 101.40 متر مربع پالک شــماره 2766 فرعی 

مفروز از 1600 فرعی از 49 اصلی.
41- رای شــماره 385 هیــات : خانم فاطمــه کربالئی قمصــری فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 57 از کاشــان و شــماره ملی 1262650798 ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 295.89 متر مربع پالک شماره 2767 فرعی مفروز از 656 

الی 659 فرعی از 49 اصلی.
42- رای شماره 421 هیات : جواد افروز فرزند اسداله به شماره شناسنامه 225 
از آران و بیدگل و شــماره ملی 6199470729 ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
 729.50 متر مربع پالک شــماره 2768 فرعــی مفــروز از 1279 فرعی از 49

 اصلی.
43- رای شماره 383 هیات :سید علی اکبر حسینی فرزند سید یوسف به شماره 
شناسنامه 21 از کاشان و شــماره ملی 1263140939 ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 1165.33 متر مربع به شماره پالک 2769 فرعی مفروز از شماره های 

1139و1140و1141 فرعی از 49 اصلی .
44-رای شماره 54و55و56و57 هیات :تقی دارمندی فرزند حسینعلی به شماره 
شناسنامه 9 از کاشان و شــماره ملی 1262611075 و خانم مبارکه دارمندی 
جوینان فرزند حســینعلی به شماره شناسنامه 498 از کاشــان و شماره ملی 
1260762221 و فاطمه دارمندی جوینان فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه 
15 از کاشان وشماره ملی 1262646111 و حســن دارمندی جوینانی فرزند 
حسینعلی به شــماره شناسنامه 473 از کاشان وشــماره ملی 1260761975 
باالسویه. ششــدانگ یکبابخانه قدیمی به مساحت 246.49 متر مربع به شماره 

پالک 1603 فرعی مفروز از 549 و 1578 فرعی از 104 اصلی .   
45-رای شــماره 186 هیات :حســین کریمــی جهقی فرزند رضا به شــماره 
شناسنامه 15951 از تهران به شماره ملی 0060248001 ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 87.05 متر مربع به شــماره 1006 فرعی مفروز از 746 فرعی از 

201 اصلی .
46-رای شــماره 187 هیات :حســین کریمــی جهقی فرزند رضا به شــماره 
شناسنامه 15951 از تهران به شماره ملی 0060248001 ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 88.42 متر مربع به شــماره 1007 فرعی مفروز از 745 فرعی از 

201 اصلی .
47-رای شماره 208 هیات :اعظم دولت خواه فرزند محمد به شماره شناسنامه 
80 ازکاشان به شــماره ملی 1262600634 ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
84.19 متر مربع به شــماره 1008فرعی مفروز از 740 و 741 و743 فرعی از 

201 اصلی .
48-رای شــماره 114 هیــات : ابوالفضل رضائی فرزند حســن به شــماره 
 شناسنامه 1694 از تهران و شماره ملی 0046471669 ششدانگ یکبابخانه به

 مساحت 374 متر مربع به شماره پالک 108 فرعی مفروز از 77 فرعی از 252 
اصلی.

تاریخ انتشار اول: 1395/08/01
تاریخ انتشار دوم :1395/08/17
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مفاد آراء )نوبت دوم(
7/556 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آییــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صــادره هیات هــای اول و دوم موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت 
اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

1-رای شماره 7414 مورخ 95/06/03 آقای جاسم زارع پور آدریانی فرزند محمد 
علی بشماره کالسه 1299 و به شماره شناسنامه 2276 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1290631018 نسبت به1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
176 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 744 فرعی از  133 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 431 دفتر 703 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

2- رای شــماره 7415 مورخ 95/06/03  آقــای محمد باقر رضایــی امیریه فرزند 
نصراله بشماره کالسه 1303 و به شماره شناسنامه 175 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140756400 نسبت به 5/. دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 176 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 744 فرعی از  133 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 428 431 434 437 دفتر 

703 و سند 14696 مورخ 94/09/30 دفترخانه 305  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

3- رای شماره 7416 مورخ 95/06/03  آقای حسین زارع پور آدریانی فرزند محمد 
علی بشماره کالسه 1300 و به شماره شناسنامه 127065521 صادره از اصفهان 
به شماره ملی 1270655221 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 176 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 744 فرعی از  133 اصلی 
واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی ثبت در صفحــه 428 431 434 437 دفتر 

703 و سند 14696 مورخ 94/09/30 دفترخانه 305  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

4- رای شــماره 7417 مورخ 95/06/03  آقای مهدی اســالمی راد فرزند حســن 
بشماره کالسه 1298 و به شماره شناسنامه 500 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1290456720 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
176 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 744 فرعی از 133 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی ثبت در صفحه 428 431 434 437 دفتر 703 و سند 14696 

مورخ 94/09/30 دفترخانه 305  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

5- رای شماره 7418 مورخ 95/06/03  آقای حسن زارع پور آدریانی فرزند محمد 
علی بشماره کالســه 1301 و به شماره شناســنامه 24320 صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1292159952 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 176 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 744 فرعی از  133 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی ثبــت در صفحه 428 431 434 437 دفتر 703 و 

سند 14696 مورخ 94/09/30 دفترخانه 305  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

6-رای شــماره 6543 مورخ 95/05/20  آقای اســفندیار گودرزیــان فرزند احمد 
بشماره کالســه 1162 و به شماره شناســنامه 2928 صادره از مرکزی به شماره 
ملی 1141197936 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 152/27 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1349 فرعــی از  114 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 203 دفتر 602 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

7-رای شــماره 6567 مورخ 95/05/20  آقــای جعفر کرمی خوزانــی  فرزند علی 
اکبر  بشماره کالسه 0383 و به شماره شناســنامه 21714 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140216694 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
168/20 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 68 و 92 فرعی از  113 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 93 و 150 دفتر 575 و 

573 امالک  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

8-رای شــماره 6548 مورخ 95/05/20 آقای محمدرضا کریمــی خوزانی  فرزند 
زمان بشماره کالسه 0947 و به شــماره شناسنامه 13309 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1140509276 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 168/80 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 542 فرعی از  115 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 9519 مورخ 92/11/03 

دفترخانه 322  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

9- رای شــماره 6547 مورخ 95/05/20 خانم زهره کریمی خوزانی فرزند نجفعلی 
بشماره کالسه 0948 و به شماره شناسنامه 4011 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142267776 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
168/80 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 542 فرعی از  115 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 9519 مورخ 92/11/03 دفترخانه 

322  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10-رای شــماره 2345 مورخ 94/12/28  آقای حبیب اله نقدعلی فروشــانی فرزند 
اسمعیل بشماره کالسه 5968 و به شماره شناســنامه 117 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141521385 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به 
مساحت 240/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1102 فرعی از  72 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل سند 94914 مورخ 92/12/28 
و سند 165240 مورخ 85/04/14 دفترخانه 73 و 46 مالحظه و محرز گردیده است. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
11-رای شماره 6527 مورخ 95/05/19  خانم عفت روح اللهی فرزند نصراله بشماره 
کالسه 0088 و به شــماره شناســنامه 14 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141027968 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 169/6 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 58 فرعی از  121 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 

شهرشامل ثبت در صفحه 377 دفتر 356 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

12-رای شماره 2245 مورخ 94/12/27  آقای احمد جعفری دینانی فرزند کربالئی 
میرزا بشماره کالسه 1702 و به شماره شناســنامه 14 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142020703 نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 59 اصلی واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل سند 36335 مورخ 45/09/09 دفترخانه 56 و به صورت مع الواسطه از 

مالک رسمی  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

13-رای شــماره 0905 مورخ 95/01/31 خانم اعظم ســیاه مردان خوزانی فرزند 
عباسعلی بشماره کالسه 1163 و به شماره شناســنامه 12999 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1140506161 نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
158/42 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 50 فرعی از  84 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 100840 مورخ 76/09/10 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

14-رای شماره 7876 مورخ 94/11/28  آقای علی رضا رجائی نجف آبادی فرزند 
رضا بشماره کالسه 3716 و به شماره شناســنامه 25 صادره از آبادان به شماره 
ملی 1817376721 نسبت به ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 85/44 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 100 فرعــی از  114 اصلی واقــع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 117 دفتر 118 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

15-رای شماره 1843 مورخ 94/12/24  خانم زبیده جعفری گریزی فرزند براتعلی 
بشماره کالسه 3483 و به شماره شناسنامه 9 صادره به شماره ملی 5659543553 
نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 1 و 5/1 قفیز مشاع 
به مساحت 139/45 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 260 فرعی از  122 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 127466 مورخ 88/01/23 
دفترخانه 63 و 195493 مورخ 88/12/03 دفترخانــه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16-رای شماره 2518 مورخ 95/02/30 آقای مجتبی عبداللهی فرزند حسن بشماره 
کالسه 5064 و به شماره شناســنامه 695 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141209608 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 121/71 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 56 فرعی از  82 اصلــی واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل ســند 111879 مورخ 81/12/25 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17-رای شماره 6743 مورخ 95/05/23 آقای حجت اله زاهدی فرزند قدمعلی بشماره 
کالسه 0392 و به شماره شناســنامه 2530 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142253491 نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 22/50 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 628 فرعی از  82 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند رسمی 197158 مورخ 89/03/01 دفترخانه 73  مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

18-رای شماره 7815 مورخ 94/11/27  آقای حسین یزدی خوزانی فرزند کرمعلی 
بشماره کالسه 3253 و به شماره شناسنامه 13 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141646978 نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154/36 مترمربع مفروز 

ومجزی شــده از پالک 176 فرعی از 114 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 63 دفتر 569 امالک  مالحظه و محرز گردیده است. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
19-رای شــماره 2616 مورخ 95/02/30  خانــم عصمت زه تــاب فرزند عزیزاله 
بشماره کالسه 6923 و به شماره شناسنامه 219 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141419904 نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 263/30 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 235 فرعی از 115 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحــه 546 دفتر 415 امــالک  مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

20-رای شــماره 7875 مــورخ 94/11/28  خانــم مهنــاز حاجــی علــی اکبــری 
ورنوســفادرانی فرزند محمد علی بشــماره کالسه 0997 و به شــماره شناسنامه 
1130157946 صادره از خمینی شــهر به شــماره ملی 1130157946 نسبت به 2 
دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه دو طبقه به مساحت 200/44 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 206/1 فرعی از  122 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشــامل ســند 6748 مورخ 94/04/07 دفترخانه 388 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شــماره 7874 مورخ 94/11/28  آقای جعفر خونساری ورنوسفادرانی 
فرزند مصطفی بشماره کالسه 3636 و به شماره شناسنامه 17008 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142384802 نسبت به 4 دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه 
دو طبقه به مساحت 200/44 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 206/1 فرعی 
از  122 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 4502 مورخ 

94/07/30 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

22-رای شماره 6070 مورخ 94/10/26  خانم مریم کبیری فرزند محمدرضا بشماره 
کالسه 2875 و به شماره شناســنامه 364 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141053802 نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 275 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 191 فرعی از  116 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند 129226 مورخ 88/11/05  دفترخانه 63 و سند 53310 مورخ 

70/11/05 دفترخانه 59  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

23-رای شماره 0979 مورخ 95/01/31  آقای الیاس رشیدی فرزند مصطفی بشماره 
کالسه 2540 و به شــماره شناســنامه 1136 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129215921 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 158 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 628 فرعی از 99 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل ســند 230934 مورخ 94/11/27 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

24-رای شــماره 4367 مورخ 95/03/25  خانم اکرم بدیهی فرزند محمود بشماره 
کالســه 0380 و به شــماره شناســنامه 16257 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1292315407 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 203 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 107 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 113040مورخ 85/07/20 دفترخانه 10  مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 4368 مورخ 95/03/25  آقای فضل اله جوانمرد فرزند محمدعلی 
بشماره کالسه 0381 و به شماره شناسنامه 1389 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140850921 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
203 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 107 فرعی از  99 اصلی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 128779 مورخ 88/08/20 دفترخانه 63 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

26-رای شــماره 7092 مــورخ 94/11/17  خانم شــیوا نقدعلی فروشــانی فرزند 
عبدالخالق بشماره کالســه 5969 و به شماره شناســنامه 1130043282 صادره 
از خمینی شهر به شــماره ملی 1130043282 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 28/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1114/2 فرعی از  72 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل  سند 33744 مورخ 59/05/23 
دفترخانه 73 و 90612 مــورخ 71/03/19 و 46423 مورخ 84/05/04 دفترخانه 73 

و اقرارنامه 90611 مورخ 71/03/07 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

27-رای شماره 2483 مورخ 95/02/29 آقای محمد سلطانی فرزند اسکندر بشماره 
کالســه 0584 و به شــماره شناســنامه 1899 صادره از الیگودرز به شماره ملی 
4171220912 نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 283/5 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 307 فرعی از 159 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 

خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 442 دفتر 31 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

28-رای شماره 8115 مورخ 94/11/30 آقای عبداهلل یبلوئی فرزند قربانعلی بشماره 
کالسه 5874 و به شــماره شناســنامه 13 صادره از فریدونشــهر به شماره ملی 
1129656748 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی مساحت 222 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1280 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل سند 47635 مورخ 76/11/26 دفترخانه 91 مالحظه و محرز 

گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

29-رای شــماره 6602 مورخ 95/05/21 آقای نجف علی ســتایش نیا فرزند یداهلل 
بشماره کالسه 0395 و به شماره شناسنامه 405 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141000581 نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 56/58 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 660 فرعی از  117 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 575 دفتر 352 مالحظه و محرز گردیده است. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
30-رای شــماره 6601 مورخ 95/05/21 آقای نجف علی ســتایش نیا فرزند یداهلل  
بشماره کالسه 0614 و به شماره شناسنامه 405 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141000581 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 27/42 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 660 فرعی از 117 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 575 دفتر352 مالحظه و محرز گردیده است. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
31-رای شــماره 6750 مورخ 95/05/23 آقای عبدالکریم باقری ورنوســفادرانی 
فرزند عباس بشماره کالسه 1501 و به شماره شناســنامه 155 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1140955764 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
307/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 404 فرعی از  119 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر به صورت مع الواسطه از مالک رسمی علی 

ماهرالنقش مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

32-رای شــماره 6562 مورخ 95/05/20 آقای هرمز مرادی فرزند مرید بشــماره 
کالسه 1372 و به شماره شناسنامه 2 صادره از فریدن به شماره ملی 5759867156 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114/70 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 587 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

ثبت در صفحه 137 دفتر 712 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33-رای شماره 6516 مورخ 95/05/19 آقای ســید مجتبی فیروزی فرزند محمود 
بشماره کالسه 0146 و به شماره شناسنامه 44388 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1280869471 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 315/72 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1560 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل وکالتنامه 6957 مورخ 86/12/20 دفترخانه 187  مالحظه 

و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

34-رای شــماره 6555 مورخ 95/05/20 آقای ناصر نصرآزادانــی فرزند عباس 
بشماره کالسه 0785 و به شماره شناســنامه 87 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141834911 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه چهارطبقه با مغازه متصله به 
مســاحت 53/10 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 55 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 118366 مورخ 73/05/25 دفترخانه 92  

مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

35-رای شــماره 6756 مــورخ 95/05/23 آقــای قدیرعلــی صالحــی خوزانــی 
 فرزند مصطفی بشــماره کالســه 6156 و به شــماره شناســنامه 346 صادره از

خمینی شهر به شماره ملی 1141406624 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
216/74 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 503 و 503/1 فرعی از 84 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل وکالتنامــه 215729 مورخ 
91/11/26 دفترخانه 73 و ســند 30513 مــورخ52/06/03 دفترخانه 73 مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

36-رای شماره 6542 مورخ 95/05/20 آقای علیرضا عســگری فروشانی فرزند 
احمد  بشماره کالســه 0178 و به شماره شناســنامه 10 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141031418 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 137/82 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 815 فرعی از  107 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 347 497 197 دفاتر 20 374 

546 امالک   مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

37-رای شماره 6328 مورخ 94/10/30 آقای سعید روح اللهی ورنوسفادرانی فرزند 
رجبعلی بشماره کالسه 2526 و به شماره شناسنامه 1705 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141185695 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 541 فرعی از  87 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت 

ملک خمینی شهر شامل سند 4431 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

38-رای شــماره 6557 مــورخ 95/05/20 آقای روح اله صالحی فرزند حســنقلی 

بشماره کالسه 0426 و به شماره شناسنامه 1602 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1290599671 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 834 فرعی از  99 اصلی  واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 47 دفتر 294 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
39-رای شــماره 6344 مورخ 94/10/30 آقای عباس جوانی فرزند علی بشــماره 
کالســه 2579 و به شماره شناســنامه 64 صادره به شــماره ملی 1289921751 
نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه چوب بری به مســاحت 436/09 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 978 و 1004 فرعی از  99 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت درصفحه 345 و 85 دفتر 103 و 64 امالک مالحظه و 

محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

40-رای شــماره 2527 مورخ 95/02/30 آقای فتح اله جامی فرزند مجید بشــماره 
کالسه 3789 و به شماره شناســنامه 141 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141610396 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه بــه مســاحت 245/50 مترمربع 
 مفروز ومجزی شــده از پالک 589 فرعی از  87 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت

 ملک خمینی شهر شامل ســند 135192 مورخ 91/10/03  مالحظه و محرز گردیده 
است. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
41-رای شــماره 2621 مورخ 95/02/30 خانم زهرا حوازاده فرزند محمد بشماره 
کالســه 2034 و به شــماره شناســنامه 1130194469 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1130194469 نسبت به 2 و 503/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 158/33 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1064/1 و 1065 فرعی از  
99 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 129239 مورخ 

88/11/06 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

42- رای شــماره 2620 مورخ 95/02/30 آقای حســین جوانمرد جوآبادی فرزند 
قدمعلی بشماره کالســه 2033 و به شــماره شناســنامه 9157 صادره به شماره 
ملی 1292244445 نســبت به 3 و 503/501 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 158/33 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1064 و 1065 فرعی از  
99 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 129239 مورخ 

88/11/06 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

43- رای شماره 7239 مورخ 94/11/19 خانم عزت مشتاقی خوزانی فرزند قربانعلی 
بشماره کالسه 3661 و به شماره شناسنامه 389 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141627388 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 183/06 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 196 فرعی از  99 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 210937 مورخ 91/02/17 دفترخانه 73  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

44- رای شماره 7263 مورخ 94/11/20 آقای حسن مهدوری موگوئی فرزند سردار 
بشماره کالسه 6151 و به شماره شناسنامه 5 صادره از فریدونشهر به شماره ملی 
1129523608 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 92/91 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 476 فرعی از  99 اصلی  واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 70798 مورخ 87/11/07 دفترخانه 91  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

45- رای شــماره 6563 مــورخ 95/05/20 آقای کامران حمیدی دســتنائی فرزند 
عباسقلی بشماره کالسه 3421 و به شماره شناسنامه 33 صادره از مسجد سلیمان 
به شــماره ملی 1971861472 نسبت به ششــدانگ یکباب کارگاه  به مساحت 319 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 88 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی لطفعلی سلمانیان  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

46- رای شــماره 0909 مــورخ 95/01/31 آقای غالمحســین مهــری فرزند علی 
بشماره کالسه 0681 و به شماره شناسنامه 338 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1284349772 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 45/58 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 7232 فرعی از  75 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 428 دفتر 189 امالک  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

47- رای شماره 6791 مورخ 95/05/24 آقای محمد تقی حسین زاده خوزانی فرزند 
علی بشماره کالسه 0796 و به شــماره شناســنامه 1865 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141118238 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 258/75 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 107 فرعی از  82 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 191 دفتر 205 سند 
216444 مورخ 91/12/27 و سند 216666 مورخ 92/10/29 دفترخانه 73  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 6790 مورخ 95/05/24 خانــم لیال قصری فــرد خوزانی فرزند 
ابراهیم بشماره کالسه 0797 و به شماره شناســنامه 1604 صادره به شماره ملی 
1287298834 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 258/75 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 107 فرعی از  82 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 191 دفتر 205 سند 216444 
مورخ 91/12/27 و ســند 216666 مورخ 92/10/29 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

49- رای شــماره 6540 مــورخ 95/05/20 آقای احمد محمدیان فروشــانی فرزند 
نادعلی بشماره کالسه 0583 و به شماره شناسنامه 10454 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142329380 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 186/20 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 788 فرعی از  106 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 137742 مورخ 93/06/18 دفترخانه 63  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

50- رای شماره 7883 مورخ 94/11/28 خانم فاطمه پرنده خوزانی فرزند مددعلی 
بشماره کالسه 6866 و به شماره شناسنامه 5035 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142278387 نسبت به  1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
153/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 375 فرعی از 107 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 68071 مورخ 87/08/07 دفترخانه 

46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شــماره 7884 مورخ 94/11/28 آقای ابوالفضل مــرادی خوزانی فرزند 
حسن بشماره کالسه 6863 و به شماره شناسنامه 21456 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140214111 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 153/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 375 فرعی از 107 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 116305 مورخ 78/09/18 

دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شــماره 7882 مورخ94/11/28 خانم لیال هاشم زاده خوزانی فرزند کریم 
بشماره کالسه 6865 و به شماره شناسنامه 2189 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141330873 نسبت به  1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
153/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 375 فرعی از 107 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 157653 مورخ 84/03/09 دفترخانه 

46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

53- رای شماره 7881 مورخ 94/11/28 آقای رسول مرادی فرزند حسن بشماره 
کالسه 6864 و به شماره شناســنامه 2886 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141197510 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/30 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 375 فرعی از 107 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 185055 مورخ 87/09/02 دفترخانه 46  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

54- رای شماره 6612 مورخ 95/05/21 آقای ابراهیم رحیمی اندانی فرزند حسینعلی 
بشماره کالسه 0519 و به شماره شناسنامه 1064 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141152721 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 270 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 345 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 18179 مورخ 95/04/09 دفترخانه 322  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

55- رای شماره 6520 مورخ 95/05/19 خانم فرزانه شجاعی خوزانی فرزند ناصر 
بشماره کالسه 3746 و به شماره شناسنامه 138 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141350629 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 343 فرعی از 85 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 9997 مورخ 92/12/12 دفترخانه 322 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

56- رای شماره 6544 مورخ 95/05/20 خانم پروین گل کار خوزانی فرزند فتح اله 
بشماره کالسه 0405 و به شماره شناسنامه 7945 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142304353 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  و طبقه فوقانی به مساحت 231 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 82 فرعی از 85 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 47 دفتر 521 امالک  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

57- رای شــماره 6635 مورخ 95/05/23 آقای روح اله قاسمی فرزند محمد کاظم 
بشماره کالسه 0261 و به شماره شناسنامه 1860 صادره از خمینی شهر به شماره 

ملی 1141140901 نســبت به  3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
170/12 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 279 فرعی از 118 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 497 دفتر 678 امالک  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

58- رای شماره 6636 مورخ 95/05/23 خانم مهناز حاج حیدری فرزند محمدرضا 
بشماره کالسه 0262 و به شماره شناسنامه 2869 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141197340 نســبت به  3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
170/12 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 279 فرعی از 118 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 491 دفتر 678 امالک  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

59- رای شماره 6653 مورخ 95/05/23 خانم آزاده مجیری اندانی فرزند مرتضی 
بشماره کالسه 0273 و به شماره شناسنامه 3080 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141233495 نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 540 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 483 فرعی از 111 اصلی واقــع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 592 دفتر 108 امالک  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

60- رای شــماره 6541 مورخ 95/05/20 خانم لیال لطفی فروشــانی فرزند عبداهلل 
بشماره کالسه 1332 و به شماره شناسنامه 2768 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142255875 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 185/70 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1421 فرعی از 85 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 230745 مورخ 94/11/11 دفترخانه 73  مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

61- رای شماره 6561 مورخ 95/05/20 آقای مرتضی وطن خواه ورنوسفادرانی 
 فرزند حیدر بشــماره کالســه 0150 و به شــماره شناســنامه 7924 صــادره از 
خوراسگان به شــماره ملی 1283781034 نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 50/10 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2015و2016 فرعی از 87 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ســند 59770 مورخ 
86/04/11 دفترخانــه 46 وثبت در صفحه 248 و196 دفاتــر275 و 406 مالحظه و 

محرز گردیده است.
رای اصالحی :

62- پیرو رای شماره 8046 مورخ 95/06/28 مالکیت آقای علی محمدی فرزند ایاز 
پالک صحیح ملک 593 فرعی از 99 اصلی می باشد که اشتباهًا 99 اصلی عنوان شده 

بوده است لذا بدین ترتیب پالک 99/593 اصالح می گردد و صحیح می باشد.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

63- رای شماره 6564 مورخ 95/05/20 آقای منصور کریمی خوزانی فرزند عبداهلل 
بشماره کالسه 2160 و به شــماره شناســنامه 11361 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140366629 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 134/1 فرعی از 82 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحات 73 248 و 266 و 251 دفاتر101 و 193 و 

192 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شــماره 3250 مــورخ 95/03/16 آقای نصراله پیمانی فروشــانی فرزند 
تقی بشماره کالســه 2070 و به شماره شناســنامه 11566 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140491830 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
مسکونی به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مســاحت 203 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 228 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
شامل ســند 114025 مورخ 82/10/21 دفترخانه 603 ثبت در صفحه 420 و 557 و 
191 و 185 و 188 و 395 و 16 دفاتر 182 و 395 و 376 و 563 و 373 امالک  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شماره 3248 مورخ 95/03/16 خانم فاطمه پیمانی فروشانی فرزند حسن 
بشماره کالسه 2068 و به شماره شناسنامه 293 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1291114416 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان مسکونی به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 203 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
228 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
114025 مورخ 82/10/21 دفترخانه 603 ثبت در صفحه 420 و 557 و 191 و 185 
و 188 و 395 و 16 دفاتــر 182 و 395 و 376 و 563 و 373 امالک  مالحظه و محرز 

گردیده است.
رای اصالحی:

66- پیرو رای شــماره 7428 مورخ 95/06/04 آقای یداهلل صفری فروشانی  فرزند 
براتعلی بشماره کالسه  0429 مساحت ملک به شــماره پالک 1414 و 1377 فرعی 
از 72 اصلی 179/40 می باشــد که اشتباهًا 222/70 اعالم شــده است بدین وسیله 

مساحت 179/40 صحیح می باشد و اصالح می گردد.
رای اصالحی:

67- پیرو رای شماره 7025 و 7026 مورخ 94/11/15 آقای حمید آقا طاهری خوزانی 
و خانم فردوس سپرغم فرد  بشماره کالسه  1070 و 1071  مساحت ملک به شماره 
پالک 163 فرعی از 84 اصلی 189/33 می باشد که اشتباهًا 180/34 اعالم شده است 

بدین وسیله مساحت 189/33 صحیح می باشد و اصالح می گردد.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 6755 مورخ 95/05/23 آقای ســعید نام ور رنانی  فرزند سیف اله 
بشماره کالسه 7301 و به شماره شناسنامه 10037 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1283209713 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 296/84 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1193 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 222 و دفتر 576 امالک  مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شــماره 2488 مورخ 95/02/29 آقای وحید صرامی فرزند احمد بشماره 
کالسه 0011 و به شماره شناســنامه 16466 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142379388 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/01 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1342 فرعی از 85 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 229848 مورخ 94/07/29 دفترخانه 73  

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 2487 مورخ 95/02/29 آقای نوید صرامی فرزند احمد بشماره 
کالسه 0010 و به شماره شناسنامه 1130129764 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1130129764 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
199/01 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1342 فرعی از 85 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 229848 مورخ 94/07/29 دفترخانه 

73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(رای اصالحی: 

71- پیرو رای شــماره 7948 مورخ 95/06/27 آقای سید محمد دیباجی فروشانی 
فرزند سید ابوالقاسم بشماره کالسه 7219 نوع ملک یکباب مغازه و طبقه فوقانی می 
باشد که اشتباهًا یکباب خانه اعالم  شده است بدینوســیله نوع ملک یکباب مغازه و 

طبقه فوقانی به شماره پالک 265فرعی از 114 اصلی می باشد.  
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

72- رای شــماره 03591 مورخ 95/07/17 آقای عبدالرضا عســگری فرزند یداهلل 
بشماره کالسه 0424 و به شماره شناسنامه 382 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141643618 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 386/21 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 298 و297  فرعی از 107 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 46077 مورخ 83/06/01 دفترخانه 46 و ثبت در 
صفحه 331 و160 دفتر 42 و 66 امالک وطی قولنامه از مالک رسمی مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

73- رای شــماره 6513 مورخ 95/05/19 آقــای محمد حیــدری جوآبادی فرزند 
قدمعلی بشماره کالســه 0147 و به شــماره شناســنامه 1141 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140848305 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 88 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر مع الواسطه از مالک رســمی محمود و علی اکبر و رضا کمالی مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

74- رای شــماره 7896 مورخ 94/11/28 آقای مجتبی مردانمــرد خوزانی فرزند 
کرمعلی بشماره کالسه 0995 و به شماره شناســنامه 923 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141702452 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 171/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 174 فرعی از 115 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 126952 مورخ 79/12/28 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

75- رای شماره 7895 مورخ 94/11/28 خانم مهناز حق بین خوزانی فرزند امراهلل 
بشماره کالسه 0994 و به شماره شناسنامه 1113 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141133431 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
171/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 174 فرعی از 115 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 126952 مورخ 79/12/28 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

76- رای شماره 10380 مورخ 95/07/18 آقای محمدامین محمدی هرستانی فرزند 
یداهلل بشماره کالسه 2909 و به شماره شناسنامه 3669 صادره از تهران به شماره 
ملی 0071251960 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 222/30 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 101 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر مع الواسطه از مالک رسمی حسینعلی اسفندیاری مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
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77- رای شماره 3122 مورخ 95/03/12 آقای احمد صرامی فرزند مجتبی بشماره 
کالســه 2006 و به شــماره شناســنامه 6 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141558254 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 93/50 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 1233 و 1234 فرعی از 72 اصلی واقــع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 96628 مورخ 76/10/30 و سند 99383 مورخ 

76/06/23 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 6603 مورخ 95/05/21 آقای غالمرضا حاجیان فروشانی فرزند 
غالمحسین بشماره کالســه 0963 و به شماره شناســنامه 174 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141559935 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 
118/53 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3584 فرعی از 72 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 29616 مورخ 77/05/29 دفترخانه 

35 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شــماره 6539 مورخ 95/05/20 آقای ســبز علی کریمــی خوزانی فرزند 
قدمعلی بشماره کالســه 0962 و به شماره شناســنامه 88 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141529963 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 111/46 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1155 فرعی از 85 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 162697 مورخ 84/11/29 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

80- رای شــماره 6664 مورخ 95/05/23 آقای کریم علی حیــدری فرزند نصراهلل 
بشماره کالسه 1106 و به شماره شناسنامه 1140195735 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140195735 نســبت به 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 425/85 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3819 فرعی از 87 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 98625 مورخ 93/11/02 

دفترخانه 46مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

81- رای شماره 6665 مورخ 95/05/23 خانم خدیجه حلوائی فرزند محمد اسماعیل 
بشماره کالسه 2192 و به شماره شناسنامه 774 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141149826 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
425/85 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3819 فرعی از 87 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 103245 مورخ 93/11/27 دفترخانه 

46مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

82- رای شــماره 6605 مورخ 95/05/21 خانم عزت خوش اخالق ورنوسفادرانی 
فرزند عباس بشماره کالسه 1914 و به شماره شناسنامه 62 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1140988451 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 431/88 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 24 فرعی از 118 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 69085 مورخ 69/11/18 دفترخانه 63 وکالتنامه 
103479 مورخ 94/12/11 دفترخانه 46 و ارائه قولنامه عادی  و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
83- رای شماره 6649 مورخ 95/05/23 خانم منیجه عظیمی دستگردی فرزند حیدر 
بشماره کالسه 0100 و به شماره شناســنامه 65 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142201821 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
166/75 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3594 فرعی از 87 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 220 دفتر 222 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

84- رای شــماره 6648 مورخ 95/05/23 آقای سید علی ســیدی ورنوسفادرانی 
فرزند سید حاجی بشماره کالسه 0101 و به شماره شناسنامه 14 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1141001780 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 166/75 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 3594 فرعی از 87 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 342 دفتر 115 
و 339 دفتر 115 و 286 دفتــر 313 و 283 دفتر 313 امالک مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

85- رای شــماره 6570 مورخ 95/05/21 آقای ســید زین العابدین موسوی فرزند 
سید فرخ بشماره کالســه 0312 و به شماره شناســنامه 1024 صادره از مرکزی 
به شماره ملی 5029513728 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 125/50 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 679 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 543 دفتر 318 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

86- رای شــماره 6758 مورخ 95/05/23 خانم احترام حسن زاده ورنوسفادرانی 
فرزند سید هاشم بشماره کالسه 3368 و به شــماره شناسنامه 13503 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140133756 نسبت به ششدانگ یکباب خانه و فوقانی 
به مساحت 107/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 516 فرعی از 117 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 311 دفتر 250 

امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

87- رای شماره 6530 مورخ 95/05/19 آقای امراله حاجیان ورنوسفادرانی فرزند 
حسن بشماره کالســه 3367 و به شماره شناســنامه 164 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 114962752 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و فوقانی به مساحت 
107/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 516 فرعی از 117 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 311 دفتر 250 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

88- رای شــماره 6752 مــورخ 95/05/23 خانم فاطمه بختیاری ورنوســفادرانی 
فرزند غفار بشماره کالسه 0625 و به شماره شناسنامه 10014 صادره به شماره 
ملی 1750583445 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1930 و 1931 فرعــی از 72 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 140116 مورخ 94/12/02 دفترخانه 

63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شماره 6754 مورخ 95/05/23 خانم زهرا عموچی فروشانی فرزند محمد 
بشماره کالسه 0579 و به شماره شناسنامه 8672 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142311597 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1930 و 1931 فرعــی از 72 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 140062 مورخ 94/11/20 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

90- رای شــماره 6751 مــورخ 95/05/23 آقای محمد عموچی فروشــانی فرزند 
سبزعلی بشماره کالســه 0624 و به شماره شناســنامه 60293 صادره به شماره 
ملی 1281701599 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1930 و 1931 فرعــی از 72 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 82210 مورخ 72/08/12 دفترخانه 

63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

91- رای شــماره 8197 مورخ 95/06/29 آقای قدیرعلی اخالقی ورنوســفادرانی 
فرزند تقی بشماره کالسه 6758 و به شماره شناســنامه 92 صادره به شماره ملی 
1141015986 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/79 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 2744 و 2746 و 2867 و 2745 فرعــی از 87 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند 100740 دفترخانه 63 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شــماره 5169 مورخ 95/04/30 آقای علی محمــدی فرزند محمد مهدی 
بشــماره کالســه 0013 و به شــماره شناســنامه 145 صــادره به شــماره ملی 
1141635992 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 30 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 336 و337  فرعی از 111 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 43521 مورخ 92/04/26 دفترخانه 139 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شماره 8210 مورخ 95/06/29 آقای اســماعیل صمدی فروشانی فرزند 
حسین  بشماره کالســه 0721 و به شــماره شناســنامه 7889 صادره به شماره 
ملی 1750842785 نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین دارای اعیانی به مساحت 
163/13 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 180  فرعی از 107 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی محمد باقر وهابی 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

94-رای شماره 6529 مورخ19 /95/05 آقای احمد گنجی خوزانی فرزند علی محمد 
به شماره کالســه 0436 و به شماره شناســنامه 13299صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142347826 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 18/75متر 
مربع مفروزو مجزی شــده پالک 308 فرعی از 82 اصلی واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ســند 42235 مورخ 91/12/26 دفترخانه 

139مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

 95-رای شــماره 2654مــورخ 31 /95/02 خانم زهــره عادلی فــرد فرزند حیدر
 به شماره کالســه 1261 و به شــماره شناســنامه 722صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1141316171 نسبت به 2 دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 224/47 متر مربع مفروزومجزی شده پالک 3 فرعی از 117 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12057 مورخ 92/05/01 
 دفترخانه 301وسند 5674 مورخ 90/12/06 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

96-رای شــماره 2653مورخ 31 /95/02 آقای محمدعلی زاهدیان ورنوسفادرانی 
فرزند حسین به شماره کالسه 6497 و به شماره شناسنامه 16653صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140165380 نسبت به 2 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 224/47 متر مربع مفروزومجزی شده پالک 3 فرعی از 117 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند وکالتنامه 12057 مورخ 
92/05/01 دفترخانه 301 وســند 5674 مورخ 90/12/06 دفترخانه 301 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

97-رای شماره 2652مورخ 31 /95/02 آقای محمدزارع فرزند محمدعلی به شماره 
کالسه 6502 و به شماره شناســنامه 534صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141242613 نسبت به 2 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 224/47 
متر مربع مفروزومجزی شــده پالک 3 فرعی از 117 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 12057 مورخ 92/05/01 دفترخانه 301 

وسند 5674 مورخ 90/12/06 دفترخانه 301 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

98-رای شــماره 6616 مورخ 95/05/21خانم منیژه علیرضایی ورنوســفادرانی 
فرزند عبدالحسین به شماره کالســه 0443 و به شماره شناسنامه1992 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1141328925 نسبت به  ششدانگ یکباب خانهبه مساحت 
280/35 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 3570 فرعی از 87 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 91370 مورخ 92/03/29 

دفترخانه 46  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

99-رای شــماره 6610 مــورخ 95/05/21خانم زهرا ســلطانی اســفریزی فرزند 
محمدکریم به شماره کالسه 0610 و به شماره شناسنامه 18955  صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140189093 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت 171/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 347 فرعی 
از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت 
در صفحه 197 دفتر368 و ســند40662 مــورخ 94/06/05 دفترخانه 131 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

100-رای شماره 6518 مورخ 95/05/19 آقای محسن ســلطانی اسفریزی فرزند 
شکراهلل به شماره کالسه 0552 و به شماره شناســنامه 18306  صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140182609 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت 55 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 161/1 فرعی از 
113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 46292 

مورخ 92/12/01 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

101-رای شــماره 6265 مورخ 94/10/29 خانــم مهین پیمانی فروشــانی فرزند 
احمدرضا  به شماره کالســه 0449 و به شماره شناسنامه 4655  صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1142274586 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 186/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1820 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 122193 مورخ 
82/11/12 وســند 35465 مورخ 86/03/29 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

102- رای شــماره 6264 مورخ 94/10/29آقای نصراهلل قدیری فروشــانی فرزند 
محمد  به شماره کالســه 0448 و به شماره شناســنامه 18915  صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140188690 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 186/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1820 فرعی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 122193 مورخ 
82/11/12 وســند 35465 مورخ 86/03/29 دفترخانه 35 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

103-رای شــماره 7845 مورخ 94/11/28 خانم مریم حاج حیدری ورنوسفادرانی 
فرزند محمدبه شماره کالسه 2453 و به شماره شناسنامه 1716  صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141287900 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
220/17 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 181 فرعی از 118 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 121895 مورخ 86/02/15 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

104-رای شــماره 6522 مورخ 95/05/19 آقای پرویز گودرزی فرزند خانیار  به 
شماره کالسه 0856 و به شماره شناسنامه 160  صادره از چنارود به شماره ملی 
5759580426 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/10 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 867 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 411 دفتر 629 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

105- رای شــماره 6521 مورخ 95/05/19آقای علی شمســی فرزنــد ابراهیم  به 
شماره کالسه 0916 و به شماره شناسنامه 341  صادره از فریدونشهر به شماره 
ملی 1129369961 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 217/50 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 481 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1231 مورخ 84/07/12 دفترخانه 126 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

106-رای شماره 1204 مورخ 93/11/18خانم سمیه آقایی فرزند حسنعلی  به شماره 
کالسه 4946 و به شماره شناســنامه 2403  صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141294796 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173/70 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 791 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سندرسمی 30015 مور خ 73/10/10 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

107- رای شــماره 1205 مورخ 93/11/18 آقای احمدرضــا حاجیان فرزند محمد 
به شماره کالســه 4947 و به شــماره شناســنامه 18538  صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1140184911 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 173/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 791 فرعی از 106 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سندرسمی 30015 

مور خ 73/10/10 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

108-رای شماره 4519 مورخ 94/03/24 آقای نصراهلل ابراهیم زاده ورنوسفادرانی 
فرزند احمدرضابه شماره کالســه 2327 و به شماره شناسنامه 15173 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1140150510  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
105/73 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 630 فرعــی از 87 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند رسمی 44324 مورخ 

82/11/01 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

109-رای شماره 7828 مورخ 95/06/21آقای اسفندیار طالبی هفشجانی فرزند علی 
یار به شماره کالسه 0545 و به شــماره شناسنامه 6 صادره از شهرکرد به شماره 
ملی 4622377977 نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 3250/26 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 88 و 90 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 28451 مورخ 47/07/11 مع الواسطه از مالک رسمی 

رجبعلی جاللی و محمدعلی کرباسی  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

110-رای شــماره 6774 مورخ 95/05/24 خانم لیال ســیامرد خوزانی فرزند علی 
به شماره کالســه 1174 و به شــماره شناســنامه 22262 صادره از خمینی شهر 
و به شماره ملی 1140222181 نســبت به 3 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه 
 دوطبقه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 184/82 متر مربع مفروز و مجزی

 شده ازپالک 191 فرعی 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
 شهرشــامل ثبت در صفحه 487 دفتر 365 و362 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

111-رای شــماره 6777  مورخ 95/05/24 آقای ســیدعلی طبا جشــوقائی فرزند 
سیدکاظم به شماره کالسه 0063 و به شماره شناسنامه 1362 صادره و به شماره 
ملی 5658986966 نســبت به 3 دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه دوطبقه به 
اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به مســاحت 184/82 متر مربع مفروز و مجزی شده 
ازپالک  191 فرعی 84 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک خمینی 
شهرشامل ثبت در صفحه 487 دفتر 365 و362 امالک مالحظه و محرز گردیده است..

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
112-رای شماره  5166 مورخ 95/04/30 خانم هما قصری خوزانی فرزند رجبعلی 
به شماره کالسه 5855 و به شــماره شناســنامه 537 صادره از خمینی شهر و به 
شماره ملی 1141082527 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 
146/34 متر مربــع مفروز و مجزی شــده از 98 فرعی  پــالک 106 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 460 و439 دفتر 

457 و588 امالک  مالحظه و محرز گردیده است..
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

113-رای شــماره 6643 مــورخ 95/05/23آقــای محمدرضــا حمصیــان اتفاق 
فرزندحسینعلی  به شماره کالسه 0367و به شــماره شناسنامه 14892 صادره از 
خمینی شهربه شماره ملی 1140522302 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
مغازه و طبقه فوقانی به مســاحت108/25متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 
1742فرعی از 170 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر 

شامل ثبت در صفحه 83 دفتر 714 امالکمالحظه و محرز گردیده است. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

114--رای شماره 6644 مورخ 95/05/23 آقای امیررضا قنبری فرزند علیرضا  به 
شماره کالســه  0368 و به شماره شناســنامه 664 صادره از اهواز به شماره ملی 
1754184456 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه و طبقه فوقانی به 
مساحت 108/25 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1742 فرعی از 170 اصلی 

واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 23 دفتر 
713 امالک مالحظه و محرز گردیده است. 

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
115-رای شماره 2741 مورخ 94/08/16 خانم فیروزه آقایی خوزانی فرزند احمد  
به شماره کالسه 3558 و به شماره شناسنامه 190 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141079097 نسبت به ششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 141/35 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 195 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 22  دفتر307 امالک مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

116-رای شماره 7831 مورخ 94/11/28آقای غالمرضا خوشبخت فرزند علی  به 
شماره کالسه 3393 و به شماره شناسنامه 813 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141130432 نســبت به 2 دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
282/50 متــر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 227 و228 فرعــی از 72 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 136732 مورخ 
92/10/24 و اقرارنامــه 136751 مــورخ 92/11/01 دفترخانه 63 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

117-رای شــماره 7830 مورخ 94/11/28 خانم مریم حیدریــان فرزند محمدتقی  
به شماره کالســه 3394 و به شــماره شناســنامه 23048 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1140230077 نسبت به 4 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 282/50 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 227 و228 فرعی از 72 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 136732 
مــورخ 92/10/24 و اقرارنامه 136751 مــورخ 92/11/01 دفترخانه 63 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

118-رای شــماره 6519 مورخ 95/05/19 آقای باقر فقیهی نــژاد فرزند القاص به 
شماره کالسه 2572و به شماره شناســنامه 214 صادره از چادگان به شماره ملی 
5759422200 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت322/60 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 1065و 1064/1 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 122319 مورخ 82/04/16دفترخانه 63 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

119-رای شماره 6620 مورخ 95/05/21 آقای عباس عسگری خو فرزند محمدعلی 
به شماره کالسه 3047 و به شماره شناسنامه 474 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141036606 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
442/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3003 و410و 410/2 و411 فرعی 
از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 
صفحه 133 دفتر 313 وســند وکالتنامه 139242 مــورخ 94/10/26 دفترخانه 63 
وثبت در صفحات 212 و247 دفتر 182 و203 امالک مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
120- رای شماره 6617 مورخ 95/05/21 خانم فاطمه پهلوی خواه فرزند محمد به 
شماره کالسه 0081 و به شماره شناسنامه 16185 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140160680 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
442/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3003 و410و 410/2 و411 فرعی 
از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 

صفحه 136 دفتر 313 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

121-رای شــماره 6619 مورخ 95/05/21 خانــم مهناز عســگری فرزند احمد به 
شماره کالسه 0082 و به شماره شناسنامه 524 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141314193 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
442/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3003 و410و 410/2 و411 فرعی 
از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 
صفحه 208 دفتر 65 وسند 215992 مورخ 91/12/09 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

122-رای شماره 6618 مورخ 95/05/21 آقای داوود عسگری خو فرزند محمدعلی 
به شماره کالسه 3045 و به شماره شناسنامه 391 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141103524 نســبت به 1 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
442/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3003 و410و 410/2 و411 فرعی 
از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در 
صفحه 205 دفتر 65 امالک وســند 105815 مــورخ 77/06/09 دفترخانه 73 صلح 
شرطی با حق اختیار فسخ مادام احیوه سند 215998 مورخ 91/12/09 دفترخانه 73 
وکالتنامه 139942 مورخ 94/10/26 دفترخانه 63 وثبت در صفحه 247 و212 دفتر 

182و 203 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

123- رای شماره 6607 مورخ 95/05/21خانم راضیه کریمی خوزانی فرزند مسیب 
به شماره کالســه 3283و به شــماره شناســنامه 1955 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1141119129 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/89 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 649 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 8552 مورخ 92/06/21 دفترخانه 322 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

124- رای شماره 0941 مورخ 95/01/31 آقای منصورنصیری فرزند ابوالحسن به 
شماره کالسه5226و به شماره شناسنامه 206 صادره ازخمینی شهر به شماره ملی 
1141648903نسبت  به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236/80 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 149 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 185496 مورخ 87/09/14دفترخانه 73مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

125-رای شــماره 6783 مورخ 95/05/24آقای محمود تیمــوری جروکانی فرزند 
محمد علی به شماره کالسه 0303و به شــماره شناسنامه 5 صادره ازخمینی شهر 
به شــماره ملی 1142210049 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 147/46 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 27 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 157731 مورخ 
84/03/12 دفترخانه 73 وســند 121259 مورخ 76/06/03 دفترخانه 11 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

126-رای شــماره 6784 مورخ 95/05/24 خانــم اعظم شــیروی خوزانی فرزند 
عباسعلی به شــماره کالسه 0304و به شماره شناســنامه 1386 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141250969 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 147/46 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 27 فرعی از 99 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 157731 مورخ 
84/03/12 دفترخانه 73 وســند 121259 مورخ 76/06/03 دفترخانه 11 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

127- رای شماره 6748 مورخ 95/05/23 آقای تقی رضایی آدریانی فرزند علی  به 
شماره کالسه 1163 و  به شماره شناسنامه 16 صادره از خمینی شهر به شماره ملی  
1141983958 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 555/89 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 784 فرعی از 109 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 50588 مورخ 63/05/10 دفترخانه 63 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

128- رای شــماره 6569 مورخ 95/05/21 خانم زهره صرامی فروشــانی فرزند 
ناصر  به شماره کالسه 0067 و  به شــماره شناسنامه 465 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی  1141241927 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 73/80 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 2500 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 115560 مورخ 78/08/20  دفترخانه 73 

وثبت در صفحه 52 دفتر 65 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

129- رای شــماره 6571 مورخ 95/05/21 آقای محمد نصیــر هارونی فرزند علی 
نقی  به شماره کالسه 0282 و  به شماره شناســنامه 26614 صادره از اصفهان به 
شماره ملی  1280264659 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/00 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1071 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 85 دفتر 355 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

130- رای شــماره 6446 مورخ 95/05/23 خانم زهره موسوی اندانی فرزند کمال  
به شماره کالسه 3069 و  به شماره شناسنامه 9 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی  1141671591 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 764 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 546 دفتر 153 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

131- رای شــماره 6445 مورخ 95/05/23 خانم منیژه رحیمــی فرزند منصور  به 
شماره کالسه 0550 و  به شماره شناسنامه 1130381811 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی  1130381811 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 242 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 764 فرعی از 112 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 546 دفتر 

153 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

132- رای شماره 6447 مورخ 95/05/23 آقای حبیب عمادی اندانی فرزند ابراهیم  
به شماره کالسه 3070 و  به شماره شناسنامه 93 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی  1141592234 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 242 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 764 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 546 دفتر 153 مالحظه 
و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
133- رای شــماره 6614 مورخ 95/05/21خانم نســرین کوچکی فرزند جعفر  به 
شماره کالسه  0220و به شماره شناســنامه 581 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1141355061 نســبت به 2 دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
256/86 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 6 و6/1 فرعی از 116 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 37620 مورخ 87/12/18 

دفترخانه 46مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

134- رای شماره 6613 مورخ 95/05/21 آقای حسینعلی خبازی فرزند حسین  به 
شماره کالسه  1412و به شماره شناسنامه 16341 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1140162241 نســبت به 4 دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
256/86 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 6 و6/1 فرعی از 116 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 37620 مورخ 87/12/18 

دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

135- رای شماره 6689 مورخ 95/05/23 خانم محبوبه نوجوکی فرزند حسینعلی 
به شماره کالســه  0184و به شماره شناســنامه 8 صادره از نایین  به شماره ملی 
1249815576 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171/24 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 165130 مورخ 88/12/01 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

136-رای شــماره 6690 مورخ 95/05/23 آقای امیر امیری فرزند محمد به شماره 
کالســه  0183و به شــماره شناســنامه 599 صادره از الیگودرز  به شــماره ملی 
4849120458 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 171/24 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 165130 مورخ 88/12/01 دفترخانه 73 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

137- رای شــماره 6761 مورخ 95/05/24 خانم فیروزه آقایی فروشــانی فرزند 
عبدالرحمن به شماره کالسه 1195و به شماره شناسنامه 22854 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1140228110 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 300 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 344 فرعی از 107 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1192214 مورخ 

88/07/05 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

138- رای شــماره 6762 مورخ 95/05/24 آقای عباس صمدی فروشــانی فرزند 
محمدعلی به شماره کالســه 1194و به شماره شناســنامه 395 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141081105 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 300 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 344 فرعی از 107 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 1192214 مورخ 

88/07/05 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

139- رای شــماره 6532 مورخ 95/05/20 خانم زهرا بیگــم امینی خوزانی فرزند 
فرج اهلل به شماره کالسه 1508و به شماره شناسنامه 11995 صادره خمینی شهر 
به شماره ملی 1140372981 نسبت به ششدانگ یکباب خانه وطبقه فوقانی ومغازه 
متصله به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 131/58 متر مربع مفروز و مجزی 
شــده از پالک 257 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 124585 مورخ 79/09/24 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

140- رای شــماره 6611 مورخ 95/05/21 آقای عبدالرضا آقایی فروشانی فرزند 
حسنعلی  به شماره کالسه 2751و به شماره شناسنامه 144 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141725983 نسبت به ششــدانگ یکباب زمین انباری به مساحت 
31/90 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 226فرعــی از 107 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 2095 مورخ 49/10/28 
دفترخانه 37ومالکیت رسمی حسنعلی آقایی و گواهی حصر وراثت مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

141- رای شماره 6686 مورخ 95/05/23 آقای جواد محرابی خوزانی فرزند قدمعلی 
به شماره کالسه 0713 و به شماره شناسنامه 1357 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1141284014 نســبت به 3 دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
199/96 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 136 فرعــی از 82 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 461 و458 دفتر 

289 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

142-رای شــماره 6685 مورخ 95/05/23 خانم زهره قاســمی فرزند براتعلی  به 
شماره کالسه 0714 و به شماره شناسنامه 9755 صادره ازخمینی شهر به شماره 
ملی 1142322319 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
199/96 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 136 فرعــی از 82 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 461 و458 دفتر 

289 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

143-رای شــماره 6055 مورخ 94/10/26 خانم طاهره صفری فروشــانی فرزند 
صفرعلی  به شماره کالسه 1061 و به شماره شناسنامه 12430 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1140500481 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 122 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 108 فرعی از 80 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 79251 مورخ 73/01/16 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

144-رای شماره 6054 مورخ 94/10/26 آقای محمدعلی حیدری فروشانی فرزند 
محمد  به شماره کالســه 1049 و به شــماره شناســنامه 357 صادره از اصفهان 
به شــماره ملی 1291111107 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 122 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 108 فرعی از 80 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 79251 مورخ 73/01/16 

دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

145-رای شــماره 8366 مورخ 95/06/31 آقای رســول قصــری خوزانی فرزند 
مرتضی  به شماره کالسه 0321 و به شماره شناسنامه 292 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141617625 نسبت به ششــدانگ یک درب باغبه مساحت 955/96 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 104 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر مع الواســطه از مالک رســمی محمدعلی استادی مالحظه و 

محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

146-رای شــماره 2505 مــورخ 95/02/29 آقای رجبعلی امام الهــی درچه فرزند 
کریم  به شماره کالسه 1033 و به شماره شناسنامه 325 صادره ازخمینی شهر به 
شماره ملی 1141828464 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  مساحت 181/34 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 448 فرعی از 57 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 444 دفتر 471 امالک  مالحظه 

و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

147-رای شــماره 0940 مورخ 95/01/31 آقای محمد علی خانــی خوزانی فرزند 
رمضانعلی  به شماره کالسه 0491 و به شماره شناسنامه 12292 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1142337766 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دو طبقه مساحت 169/11 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 9 فرعی از 156 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 156508 

مورخ 83/12/26 دفترخانه 83  مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

148-رای شــماره 0939 مــورخ 95/01/31 خانم ســمیه خانی خوزانــی فرزند 
رمضانعلی  به شماره کالسه 0490 و به شماره شناسنامه 2940 صادره ازخمینی 
شهر به شماره ملی 1141165181 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
دو طبقه مساحت 169/11 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 9 فرعی از 156 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 156508 
مورخ 83/12/26 دفترخانه 83  ثبت در صفحه 335 دفتر 524 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

149-رای شماره 3020 مورخ 94/08/24 آقای عبدالرسول یزدانی خوزانی فرزند 
امیرآقا  به شماره کالسه 2015 و به شماره شناسنامه 372 صادره ازخمینی شهر 
به شماره ملی 1141598272 نسبت به ششدانگ یکباب انبار مساحت 109/71 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1378 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 167336 مورخ 85/07/30 و 209995 

مورخ 90/12/14 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

150-رای شــماره 8346 مــورخ 95/06/31 خانم صدیقه بلدی فروشــانی فرزند 
قنبرعلی  به شماره کالسه 0709 و به شماره شناسنامه 210 صادره ازخمینی شهر 
به شــماره ملی 1141560291 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه مساحت 
252 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 3 الی 9  و 12 و 13 فرعی از 158 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی 

شهرداری خمینی شهر و ارائه وکالتنامه  مالحظه و محرز گردیده است.
م الف : 1683

 تاریخ انتشار نوبت اول : 95/08/03
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/08/17

م الف: 1683 نبی اله یزدانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
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مفاد آراء)نوبت دوم(
7/403 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آرارء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان 
ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اســت در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد .
 1- رای شــماره 6607 مــورخ 95/4/23 هیــات اول آقــاي حســن علــي

 تادي فرزند نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 272/50 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره  4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
2- رای شماره 3622 مورخ 95/2/29 هیات اول  خانم مریم احمدیان زاده فرزند 
محمدكرم نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 140 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 363 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
3- رای شــماره 3621 مــورخ 95/2/29 هیــات اول خانــم نرگــس ضیائي 
زردخشــوئي  فرزند غریبعلي نســبت به 5 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 140 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 363 فرعي از 
4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
4- رای شــماره 20281 مــورخ 94/12/14 هیــات دوم  آقاي عبــاس ملکیان 
جبلي صادره كوهپایه  فرزند علي نســبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
 101/70 مترمربع پالك شــماره 3065 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه

 ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 
گردیده است

5- رای شــماره 6638 مورخ 95/4/24 و رای اصالحی شــماره 9070 مورخ 
95/7/5  هیات دوم  خانم افسانه عباسي جبلی  فرزند عباس نسبت به  ششدانگ  
یکباب خانه  به مساحت 177/67 مترمربع پالك شماره 49فرعي از4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای محمود توكلی خریداری شده است  
6- رای شــماره 6563 مورخ 95/4/22 هیات اول خانم هاجر بیات فرزند رضا 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 106/08 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای علی رمضانپور خریداری 

شده است 
7- رای شماره 6820 مورخ 95/4/29 هیات اول آقاي  حمیدرضا افشاري فرزند 
غالمرضا نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 204 مترمربع مفروزی 
 از پالك شــماره 445 فرعــي از2248 اصلي واقع در اصفهــان بخش 6 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
8- رای شــماره 5629 مورخ 95/4/10 هیات اول خانم بهاره امیني باغبادراني 
فرزند فتحعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
90/25مترمربع مفروزی از پالك شماره 4427 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه آقای فتحعلی امینی محرز گردیده 

است
9- رای شــماره 5631 مــورخ 95/4/10 هیــات اول  خانم نازنیــن نوربخش 
باغبادراني فرزند فرج اله نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 90/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4427 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه آقای فتحعلی امینی محرز 

گردیده است
10- رای شــماره 7567 مورخ 95/5/22 هیات دوم  خانم پریسا امامي فرزند 
حسین  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 99/44 مترمربع پالك شماره 
99 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 

بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اسماعیل اسماعیلی خریداری شده است
11- رای شماره 4873 مورخ 95/3/31 هیات دوم  آقاي  سیف اله اسماعیلیان 
فرزند مصطفي نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 20/72 مترمربع 
 مفــروزی از پــالك شــماره  4129 اصلي واقــع در اصفهان بخــش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
12- رای شــماره 6644 مورخ 95/4/24 هیات دوم  خانم صغري نیکي آبادي 
فرزند جعفر نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 311 مترمربع پالك 
شماره 49فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای سید اصغر اخوت 

خریداری شده است
 13- رای شــماره 7579 مــورخ 95/5/22 هیــات دوم  خانــم فاطمه صادقي 
فرزند محمد علي نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 123/49 مترمربع 
پالك شــماره 98 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
14- رای شماره 7726 مورخ 95/5/24 هیات دوم آقاي سیدمسیح اهلل حسیني 
تشنیزي فرزند سید مرتضي  نسبت به هفتادو یك ســهم مشاع  از صدو هفت 
سهم ششدانگ یکباب خانه سه طبقه  به مســاحت 105 مترمربع پالك شماره  
4429 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
15- رای شماره 7725 مورخ 95/5/24 هیات دوم خانم فاطمه میرزائي فرزند 
محمدعلي نسبت به سی و شش سهم مشاع از صدو هفت سهم ششدانگ یکباب 
خانه ســه طبقه  به مساحت 105 مترمربع پالك شــماره  4429 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
16- رای شماره 6943 مورخ 95/4/30 هیات دوم آقاي ابراهیم سلیماني فرزند 
حسن نســبت به ششدانگ قســمتی از یکباب ســرد خانه به مساحت 351/15 
مترمربع پالك شــماره 1166 فرعي از 2248 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
6حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از 

آقای سید محمد موسوی خریداری شده است
17- رای شماره 6028 مورخ 95/4/16 هیات دوم  آقاي فیض اهلل باسوء گندماني 
فرزند نجفعلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134/17مترمربع پالك 
شــماره   4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای غالمرضا كریمی خریداری 

شده است
18- رای شــماره 6022 مــورخ 95/4/16 هیــات دوم  آقاي مهدي خاشــعي 
ورنامخواستي فرزند نعمت اله نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب 
خانه مسکونی  به مساحت 144/10 مترمربع پالك شماره312 فرعي از4348 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
19- رای شــماره 6023 مورخ 95/4/16 هیات دوم  خانم عصمت باقري جبلي 
فرزند اسمعیل نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مسکونی  به 
مســاحت 144/10 مترمربع پالك شــماره312 فرعي از4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
20- رای شــماره 7978 مورخ 95/5/30 هیات دوم  خانم شهال بهرامي فرزند 
شکراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 133/15 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 349 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 
مفروز گردیده است

21- رای شــماره 7979 مورخ 95/5/30 هیات دوم  آقاي كریم یوســف زاده 
دهاقاني فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
133/15 مترمربع مفروزی از پالك شماره 349 فرعي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
22- رای شــماره 7566 مورخ 95/5/22 هیات دوم  آقاي كریم ســلطاني سده 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 84/83 مترمربع پالك 
شــماره   4534 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 كه به موجب بیع نامــه عادی و مع الواســطه از مهدی ســعید زاده خریداری

 شده است
23- رای شماره 6939 مورخ 95/4/30 هیات اول  آقاي مجید رمضاني فرزند 
عباس نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 153/25 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 2 فرعــي از 3622 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
24- رای شماره 7564 مورخ 95/5/22 هیات دوم آقاي  فاطمه صادقي كلیشادي 
فرزند رمضانعلي نسبت به ششدانگ یکباب خانه مسکونی  به مساحت 93/98 
مترمربع پالك شماره48 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
25- رای شــماره 7583 مورخ 95/5/22 هیات دوم  خانم بي بي مریم برخزي 
فرزند عرازگلدي نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 53/78 مترمربع 
پالك شــماره 1186فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین 

مصطفوی آفارانی خریداری شده است
26- رای شــماره 5382 مورخ 95/4/9 هیــات اول آقاي حســین جمالي دنبه 
 فرزند كریم نســبت به ششــدانگ یکبابخانه بــه مســاحت 222/57 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلــي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است 
95 هیــات دوم آقــاي پرویــز /5  27- رای شــماره 7591 مــورخ 22/

 ترك زاده فرزند حســین نسبت به نه حبه مشــاع از 72 حبه  ششدانگ قسمتی 
از یك باب خانه  به مســاحت  33 مترمربع پالك شــماره 324 فرعي از 5000 
 باقیمانده واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب
  بیع نامــه عادی و مع الواســطه از آقای ابراهیم ســعید زاده خریداری شــده

 است
95 هیــات دوم خانــم پرویــن  /5  28- رای شــماره 7587 مــورخ 22/
ترك زاده فرزند حسین نسبت به چهارو نیم  حبه مشــاع از 72 حبه  ششدانگ 
قسمتی از یك باب خانه . به مســاحت  33 مترمربع پالك شماره 324 فرعي از 
5000 باقیمانده واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای ابراهیم سعید زاده خریداری 

شده است
29- رای شماره 7588 مورخ 95/5/22 هیات دوم آقاي رضا ترك زاده فرزند 
حسین نسبت به  نه حبه مشــاع از 72 حبه  ششدانگ قســمتی از یك باب خانه 
به مساحت  33 مترمربع پالك شــماره 324 فرعي از 5000 باقیمانده واقع در 
اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و 

مع الواسطه از آقای ابراهیم سعید زاده خریداری شده است
30- رای شــماره 7586 مورخ 95/5/22 هیات دوم  آقــاي منصور ترك زاده 
فرزند حسین نسبت به  نه حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ قسمتی از یك باب 
خانه . به مساحت  33 مترمربع پالك شماره 324 فرعي از 5000 باقیمانده واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای ابراهیم سعید زاده خریداری شده است
95 هیــات دوم  خانــم مهــري /5  31- رای شــماره 7590 مــورخ 22/

 ترك زاده فرزند حسین نســبت به چهار و نیم  حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ 
قسمتی از یکباب خانه  به مســاحت  33 مترمربع پالك شــماره 324 فرعي از 
5000 باقیمانده واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 
 موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای ابراهیم سعید زاده خریداری شده

 است
32- رای شماره 7589 مورخ 95/5/22 هیات دوم  آقاي  حمید بحرینیان فرزند 
محمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یك باب خانه . به مساحت  
33 مترمربع پالك شماره 324 فرعي از 5000 باقیمانده واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

ابراهیم سعید زاده خریداری شده است
33- رای شماره 6606 مورخ 95/4/23 هیات اول آقاي هوشنگ قرباني خراجي 
فرزند مرادعلي نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 94/11 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

محمد شیخ دستجردی خریداری شده است
34- رای شماره 6021 مورخ 95/4/16 هیات دوم  آقاي ابوالقاسم سبز علي یان 
دستجردي فرزند احمد نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه  به مساحت 
35/3 مترمربع پالك شــماره 3 فرعي از 4197 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
35- رای شماره 8900 مورخ 95/6/31 هیات اول آقاي حمزه علي اخوات فرزند 
روزعلي نســبت به چهار دانگ مشاع از شــش دانگ یك باب خانه به مساحت 
167/8 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
36- رای شــماره 9148 مورخ 95/7/7 هیات اول خانم بیگم فروزنده جونقاني 
فرزند علي حسین نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه به مساحت 
167/8 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
37- رای شماره 8727 مورخ 95/6/27 هیات اول آقاي خسرو خوئي خولنجاني 
صادره لنجان فرزند رضا نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 136/67 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 2961 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
38- رای شماره 18040 مورخ 94/10/15 هیات اول  آقاي رضا فشاركي فرزند 
جواد نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 271/56 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 1145فرعي از2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای محمد علی 

زندی اصفهانی خریداری شده است
39- رای شــماره 7728 مــورخ 95/5/24 هیــات دوم  خانــم اشــرف صالح 
دســتجردي فرزند حســن نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 
 57/40 مترمربع پالك شــماره 3792 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه

 ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 
گردیده است

40- رای شــماره 7580 مــورخ 95/5/22 هیات دوم  خانــم رضوان صابري 
دستجردي فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 211/48 
مترمربع پالك شماره 89 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
41- رای شماره 4707 مورخ 95/3/25 هیات اول  آقاي حسین طاهري گندماني 
فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 58/12 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 266 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 

ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 
است

42- رای شــماره 7101 مــورخ 95/5/8 هیات دوم  آقاي مهــدي ریخته گران 
اصفهاني محمد رضا نسبت به ششــدانگ یکباب كارگاه  به مساحت 475/25 
متر مربع از پــالك 747 و 139/75 متر مربع پــالك 1729/11 مترمربع پالك 
شماره747 و 11فرعي از  1729 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباس توالئی 

خریداری شده است
43- رای شــماره 16714 مورخ 94/9/21 هیات دوم  خانم معصومه رضائي 
فرزند محمد علي نسبت به سه دانگ مشــاع از   ششدانگ یکباب خانه مسکونی 
باستثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 74/44 مترمربع پالك شماره 2942 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
44- رای شــماره 16713 مورخ 94/9/21 هیــات دوم  آقاي  مهــدي آقاجان 
دســتجردي فرزند اكبر نسبت به ســه دانگ مشاع از   ششــدانگ یکباب خانه 
مسکونی باســتثنای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 74/44 مترمربع پالك شماره 
2942 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
45- رای شــماره 7568 مورخ 95/5/22 هیات دوم  آقاي محمود فرشید فرزند 
حسن نسبت به ششــدانگ یکباب خانه پالك 5000/4731  به مساحت 260/70 
مترمربع پالك شماره4731فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی 

چلمقانی خریداری شده است
46- رای شــماره 6642 مــورخ 95/4/24 هیات دوم  آقاي  ابراهم اســکندري 
انالوجه فرزند غالمرضا نسبت به  ششدانگ یك باب خانه دو طبقه  به مساحت 
379/04 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای رضا 

لری خریداری شده است
47- رای شــماره 7582 مــورخ 95/5/22 هیات دوم  خانم طاهره اســکندري 
انالوجه فرزند علي محمد  نسبت به ششدانگ یك باب خانه مسکونی  به مساحت 
87/10 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای رضا 

لری خریداری شده است
48- رای شــماره 6248 مورخ 95/4/19 هیات اول  آقاي اكبــر كاظمي فرزند 
داود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 120 مترمربع مفروزی از  پالك 
شــماره 4448 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای رمضان دلشاد دستجردی 

خریداری شده است
49- رای شماره 6789 مورخ 95/4/29 هیات اول  آقاي احمد شیاري دستجردي 
فرزند محمود نسبت به3/6دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
93/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4128 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
50- رای شــماره 6790 مورخ 95/4/29 هیات اول  خانم مریم ســالم پورنگ 
فرزند ناصر نسبت به 4/2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
93/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4128 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
51- رای شــماره 3301 مــورخ 95/2/25 هیــات اول آقاي شــهاب فروزنده 
هفشجاني فرزند ذبیح اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 209 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 70 فرعي از 2248 اصلي واقــع در اصفهان بخش 6 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
52- رای شماره 7584 مورخ 95/5/22 هیات دوم  آقاي علیرضا محمودي دهکي 
فرزند سیف اهلل نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب خانه مسکونی   
به مساحت 147/70 مترمربع پالك شــماره 1098 فرعي از 2248 اصلي واقع 
در اصفهان بخش6  حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
53- رای شــماره 7585 مورخ 95/5/22 هیات دوم  خانم شهین كریمي فرزند 
سرفراز نسبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یك باب خانه مسکونی   به 
مساحت 147/70 مترمربع پالك شــماره 1098 فرعي از 2248 اصلي واقع در 
اصفهان بخش6  حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
54- رای شماره 7625 مورخ 95/5/23 هیات دوم  آقاي  مهدي كریمیان مباركه 
فرزند حبیب اله نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 269/90 مترمربع 
پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری 

خریداری شده است 
55- رای شــماره 6816 مــورخ 95/4/29 هیات اول خانــم مرضیه میرلوحي 
درچهء فرزند سیدحســین نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 43 
 مترمربع مفروزی از پالك شماره  2956 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
56- رای شماره 6980 مورخ 95/4/30 هیات دوم خانم فاطمه جنت دستجردي  
فرزند یداله نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه و زمین متصله با اعیانی احداثی در 
آن با استثناء ثمنیه اعیانی   به مساحت 85/70 مترمربع پالك شماره 107فرعي 
از4485 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
57- رای شــماره 6260 مورخ 95/4/19 هیات اول آقاي رضا تركي هرچگاني 
فرزند قباد نسبت به ششــدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 136/97 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلــي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه بــه موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای علی 

رمضانپور خریداری شده است
58- رای شماره 7012 مورخ 95/4/31 هیات اول آقاي محمد علي بادامي فرزند 
محمد نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 117/70 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 143 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای اصغر توكلی 

دستجردی خریداری شده است
59- رای شــماره 6809 مــورخ 95/4/29 هیــات اول  آقــاي محمدمهــدي 
وحیددستجردي فرزند تقي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 70/23 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
60- رای شماره 19639 مورخ 11/27/ 94و رای اصالحی شماره 4543 مورخ 
95/3/19 هیات اول خانم فاطمه ســادات امیري فرزند ســیدعبدالکریم نسبت 
 به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 61/80 مترمربع

 مفروزی از پالك شــماره 1181اصلــي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
61- رای شماره 7981 مورخ 95/5/30 هیات اول  آقاي غالمعلي تیموري فرزند 
حبیب اله نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
39/27 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 11فرعــي از2984 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
62- رای شــماره 7982 مورخ 95/5/30 هیات اول آقــاي عبدالحمید تیموري 
فرزند حبیب اله نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 39/27 مترمربع مفروزی از پالك شماره 11فرعي از2984 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
63- رای شــماره 8229 مورخ 95/6/9 هیات دوم  آقاي كاظــم نجفي دوركي 
فرزند احمدرضا نسبت به ششدانگ  یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 217/75 
 مترمربع پالك شــماره 1فرعي از4437 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه

 ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 
گردیده است

64- رای شــماره 8891 مورخ 95/6/31 هیات اول آقاي بهروز شــاهي دنبه 
فرزند فتح اله نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه  به مساحت 
353/81 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4774 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از 

آقای عبدالعلی اسحقیان درچه خریداری شده است
65- رای شماره 8894 مورخ 95/6/31 هیات اول  خانم الله شاهي دنبه فرزند 
فتح اله نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یك باب خانه  به مساحت 353/81 
مترمربع پالك شــماره 4774 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجــب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای عبدالعلی 

اسحقیان درچه خریداری شده است
66- رای شماره 4824 مورخ 95/3/31 هیات دوم  خانم فریبا میرزائي تشنیزي 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 190/34 مترمربع پالك 
شــماره4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای غالم عباس دنبه خریداری 

شده است 
67- رای شــماره 8861 مورخ 95/6/29 هیات اول  آقاي هاشم علي نقي امین 
آبادي فرزند محمد علي نسبت به ششدانگ قسمتی از یك باب خانه به مساحت 
144 مترمربع مفروزی از پالك شماره فرعي از 2964 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از آقای جمشید ونهری خریداری شده است
68-  رای شــماره 8365 مورخ 95/6/13 هیات اول  شركت تعاوني پیشگامان 
رسانه پارس  نسبت به 14/4 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 305/62 مترمربع مفروزی از پالك شماره 331 و52و221و314 
فرعي از 4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
69- رای شــماره 8364 مورخ 95/6/13  و رای اصالحی شماره 9130  مورخ 
95/7/7 هیات اول شركت سرمایه گذاري پیشــگامان كار و سرمایه هوشمند 
نسبت به 14/4 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
305/62 مترمربع مفــروزی از پالكهای شــماره 52,314,221,331 فرعي از 
4852 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
70- رای شماره 8366 مورخ 95/6/13 هیات اول  شــركت تعاوني پیشگامان 
كویر یزد  نسبت به 28/8سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 305/62 مترمربع مفروزی از پالك شماره 52,314,221,331 فرعي 
از 4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
 71- رای شــماره 8367 مــورخ 95/6/13 هیــات اول شــركت تعاونــي 
پیشــگامان نصف جهان  نسبت به 14/4 ســهم مشاع از 72 ســهم ششدانگ 
یکباب ســاختمان بــه مســاحت 305/62 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 
52و314و221و331 فرعي از 4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
72- رای شــماره 7433 مــورخ 95/5/19 هیــات اول آقاي مهــدي ابراهیمي 
 فرزند امراله نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 85/25  متر

مربع پالك شماره 168 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
73- رای شــماره 8034 مورخ 95/5/31 هیات اول  خانم صدیقه بیگم هاشمي 
فشاركي فرزند سید ابوالقاسم نسبت به 52 ســهم مشاع از 77 سهم ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 77 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3021 اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
74- رای شــماره 8032 مورخ 95/5/31 هیــات اول آقاي كاظــم متین فرزند 
مرتضي نسبت به 25 سهم مشــاع از 77 سهم ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 77 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  3021 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گردیده است
75- رای شماره 7759 مورخ 95/5/26 هیات اول آقاي قاسمعلي زماني فرزند 
عباسعلي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 107 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری 

خریداری شده است
76- رای شماره 8780 مورخ 95/6/28 هیات اول  آقاي حمیدرضا نویدنیا فرزند 
اصغر یکباب خانه به مســاحت 127/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 349 
فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
77-رای شــماره  1571 مورخ  95/1/29  و رای اصالحی شماره 9068 مورخ 
95/7/5  هیات دوم  خانم شــهره رشــیدي حســین آبادي فرزند اكبرنســبت 
به دودانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه مسکونی  به مســاحت 169/40 
 مترمربع پالك شــماره88 فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه

 ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 
گردیده است

78- رای شــماره 1570 مورخ 95/1/29 هیات دوم  آقاي  محمدحسن سعیدي 
زاده اصفهاني فرزند ابراهیم نســبت به چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یك 
باب خانه مسکونی  به مســاحت 169/40 مترمربع پالك شــماره88 فرعي از 
4483اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/8/17
م الف: 22175 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

مفاد آراء )نوبت دوم(
7/517 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره139560302031000245- 95/7/24 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملــك نایین تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي 
آقاي محســن فرهمند فرزند حسینعلي بشماره شناســنامه 1 صادره ازنائین 
درششــدانگ مفروزی یك باب خانه وباغچه به مساحت 1331 مترمربع پالك 
قســمتی از 1741 اصلي واقع درروســتای تویوكچه بخش 3 حوزه ثبت نائین 
خریداري از مالك رســمي آقاي حســین علی فرهمند بصــورت عادی محرز 
گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/8/2

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/8/17
م الف: 231 اباذر مهیمن رئیس ثبت نائین
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پیشنهاد سردبیر: 
قطار لوکس گردشگران روسیاز تغییرات در سازمان حج خبری نیست 

 در راه ایران 

ادامه کاوش ها
 برای یافتن تاریخچه  قلعه ماکو

اوحدی تاکید کرد:

از تغییرات در سازمان حج
خبری نیست

هتل بزرگ کربال افتتاح شد

قطار لوکس روســی با 40 گردشــگر و هزینه 20 هــزار یورو 
برای هر مســافر از مســکو راهی ایران می شود.براساس برنامه 
شــرکت راه آهن روســیه قطار گردشــگری لوکس روسی 21 
 آبان از ایستگاه راه آهن کازانسکی مســکو سفر خود را به ایران 
 آغاز می کند. خبرگزاری اســپوتنیک به نقل از ســایت روسی

 travel.rambler.ru نوشــت: قطار لوکس با گردشگرانی از 
کشورهای مختلف از جمله بریتانیا، اســپانیا، آمریکا، استرالیا، 
کانادا و آفریقــای جنوبــی در یــک ســفر 18 روزه از طریق 

قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد ایران می شود.
این گزارش افزوده اســت: مســیر حرکت قطــار از جاده کبیر 
ابریشــم و خاک پارس باســتان عبور می کند و گردشگران در 
مسیر حرکت از پایگاه فضایی روســیه در بایکانور قزاقستان نیز 

دیدن خواهند کرد. 
گردشگران دوشــب را در هتل های پنج ســتاره تهران سپری 
می کنند و راهی مناطق مختلف گردشگری خواهند شد و پس 
از این تجربه نیز ماه مارس و نوامبر ســال 2017 دو تور لوکس 

مشابه دیگر برنامه ریزی خواهد شد.

کاوش باستان شناســان بــرای یافتــن تاریخچه  قلعــه  ماکو 
ادامه دارد. بعد از چندین ســال چشــم انتظاری،  باالخره پای 
باستان شناسان به قلعه ماکو باز شــد تا در جست وجوی تاریخ 

قلعه دست به کار شوند.
قلعه ماکو به دو دلیل یکی از بهترین و باشکوه ترین رخدادهای 
طبیعــت آذربایجان غربی اســت، یکی اینکه زیــر بزرگ ترین 
کالهک ســنگی جهــان قــرار دارد و دلیــل دیگــر اینکه با 
منظره ای بکر و طبیعتی ناب تاریــخ را به نمایش می گذارد و هر 

بازدید کننده ای را به خود خیره می کند.
اکنون گروهی از کاوشــگران تاریخ به سرپرستی دکتر حیدری 
در منطقه آزاد ماکو با کاوش های باستان شناسی سعی در یافتن 

قدمت آن دارند.
 عالوه بر ایــن گروه، چندین گــروه خارجی تبــار دیگر نیز، به 
تدریــج وارد منطقه خواهند شــد و در زمینه  دیرین شناســی 
غارهای منطقه و همچنین کشــف و ترجمه کتیبه های موجود 

تالش خواهند کرد.
بدون هیچ شک و شبهه ای قلعه ماکو از پتانسیل بسیار فراوانی 
برای جذب گردشگر و ســرمایه گذار هم در سطح داخلی وهم 
در ســطح بین المللی برخوردار اســت، با این فعالیت های قابل 
تحســین در آینده ای نزدیک اســتارت جهانی شــدن ماکو در 

صنعت توریسم زده خواهد شد.

انتصــاب وزیر جدید در وزارتخانه فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
شــائبه هایی را به وجــود آورد مبنی بر احتمــال تغییر در بدنه 
ســازمان حج و زیارت به عنوان زیرمجموعه ای از آن وزارتخانه؛ 
شــائبه ای که پیغام های یکی از معاونان این سازمان برای اعالم 
جانشینی، آن را تقویت کرده، درحالی که رییس سازمان حج و 

زیارت آن را قویا رد می کند.
سازمان حج و زیارت این روزها درگیر ثبت نام پیاده روی اربعین 
اســت، با این حال انتصاب وزیر جدید ارشــاد باعث نشده این 
سازمان از حاشیه های همیشــگی که بعد از جایگزینی در رأس 

امور پدید می آید، دور بماند.
گمانه زنی ها برای تغییر احتمالی رییس ســازمان حج و زیارت 
که از زمان آغــاز فعالیتش دائما درگیر چالش هــای عمره، منا 
و اربعین بوده، درســت از وقتی آغاز شــد که علی جنتی برای 

استعفا از پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام کرد.
در این میان صدور پیامک هایــی از دفتر»معاونت حج و عمره« 
این سازمان به رســانه ها برای معرفی کردن یکی از معاونان به 
عنوان »جانشین ســعید اوحدی«، به این شایعه ها دامن زد، آن 
هم در شــرایطی که حرف هایی درباره  پیشنهاد ریاست سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به اوحدی زده شده 
بود و این احتمال هم مطرح شــد که حال این روزهای سازمان 
حج با تعلیق عمره و بالتکلیف ماندن حج تمتع، وزیر جدید را به 

فکر خانه تکانی بیندازد. 
هرچند رییس ســازمان حج و زیارت، این شایعه ها و احتماالت 
را کامال بی اســاس می داند و می گوید:  سازمان حج و زیارت این 
روزها روال طبیعی را طی می کند و مســیر خود را می رود و به 
عنوان کمیته اعزام زائر به اربعین مشغول رسیدگی به این امور 

است و تغییری در کار نیست.
وی می گوید:  طبق چارت داخلی سازمان، شخصی به عنوان نفر 
دوم مطرح بوده که قرار شده اســت در زمان اربعین نیز ایشان 
همراه بنده در این باره اطالع رســانی داشــته باشــد و موضوع 

جایگزینی و جانشینی نیز مطرح نیست.

»ســعید اوحدی« رییس ســازمان حج و زیارت برای بازدید از 
پروژه های در حال اجــرا در نجف و کربال و همچنین شــرکت 
 در مراســم افتتاح هتــل »کربال دولــی« در کربــالی معلی

 راهی کشــور عراق شــد. در ورود به فرودگاه نجف اشرف مورد 
اســتقبال سرکنســول جمهوری اســالمی ایــران در نجف و 
مســئول بعثه مقام معظم رهبری در نجف اشــرف و مدیر دفتر 
 نمایندگی سازمان حج و زیارت در عراق و دیگر مسئوالن ایرانی

 قرار گرفت.
  اوحــدی در ادامــه برنامه ســفرش از پــروژه ســاخت هتل 
 امام علی)ع( در نجف اشــرف کــه بزرگ ترین هتل این شــهر

  مقدس بــا ظرفیــت 280 اتــاق و 800 تخت اســت، بازدید 
به عمل آورد.

رییس ســازمان حج و زیارت بعد از بازدیــد از پروژه های نجف 
اشــرف که به منظور توسعه زیرســاخت های رفاهی و خدمات 
زائران عتبات در حال اجراســت، این شــهر مقدس را به مقصد 

کربالی معلی ترک کرد. 
محمد جواد دانشیار مدیر نمایندگی ســازمان حج و زیارت در 
عراق اعالم کرد، هتل »کربال دولــی« در کربالی معلی دیروز با 

حضور رییس سازمان حج و زیارت افتتاح  شد.

» زرچشمه « در روستای هونجان شهرضا گردشگران را فرا می خواند

منطقه بکر و دست نخورده زرین چشمه یا زر چشمه شهرضا واقع در روستای هونجان در ایام بهار و تابستان پذیرای مسافران بسیاری است. روســتای هونجان در 60 کیلومتری شهرستان شهرضا  قرار دارد؛ این روستا در یک منطقه کوهستانی واقع شده 
و دارای زمستان  بسیار سرد و تابستان خنک می باشد و شغل بیشتر مردم کشاورزی است. این روســتا دارای مناطق تفریحی بسیار زیادی است که از جمله این مناطق تفریحی، منطقه بکر و دســت نخورده زرین چشمه یا زر چشمه است که در ایام بهار 
و تابستان پذیرای مسافران زیادی است. تفریحگاه زرچشمه بر اثر جوشش چشــمه ای با همین نام از دل کوه پدید آمده است، چشمه ای زالل که از دل سنگ های ســفید رنگ بیرون می آید، در اطراف رودخانه ای که از فعالیت این چشمه ایجاد شده انبوه 

درختان وحشی، یک پارک جنگلی طبیعی را ایجاد کرده است.

اخبار

در شهر

این بار در مشــاهیر گردشــگری بــا هرمزد رســام، 
باستان شناس وجهانگرد آشــوری تبار و اهل بریتانیا و 

کاشف منشور کوروش آشنا خواهیم شد. 
 هرمزد رسام به دلیل کشف منشور کوروش و لوح های 
گلی حماســه گیلگمش، یکــی از قدیمــی ترین آثار 
حماسی، در سطح جهان مشهور بوده و آوازه ای جهانی 
دارد. او در ســال 187۹ میالدی در حین کاووش های 
باستانی در نیایشــگاه مردوک )خدای بزرگ بابلی ها( 
در میان رودان بین النهرین اســتوانه گلی را کشف کرد 
که مشخص شد متعلق به کوروش کبیر می باشد، وی 
این استوانه را به موزه بریتانیا تقدیم کرد.در سال 1881 
میالدی نیز او توانســت معبد خورشــید را در شهری 
تاریخی به نام سیپار در نزدیکی رود فرات کشف کند که 

در آنجا بیش از 50/000 لوح گلی تاریخی کشف شد.
تولد:   هرمزد در ســال 1826 میالدی در موصول

 و زمان امپراتوری عثمانی به دنیا آمد.
زندگی :   ورود هرمزد به دنیای باستان شناسی از 
ســال 1846 میالدی هنگامی که 20 سال سن داشت، 
آغاز شد. آستن هنری الیارد او را برای کارهای باستان 
شناسی در محل حفاری متعلق به آشوری ها استخدام 
کرد. آستن آموزش های الزم را به هرمزد داد و به عنوان 
اســتاد وی نقش ایفا می کرد. ) آســتن هنری الیارد از 
جهانگردان، باستان شناسان و دیپلمات های بریتانیایی 
بود که به دلیل  کتابخانه آشــوربانیپال در نینوا، شهرت 
دارد. ( هرمزد با آســتن به کشــورهای مختلف ســفر 
می کرد و از طریق او وارد سیســتم های حکومتی شد و 
بعدها از طرف ملکه بریتانیا به هرمــزد ماموریت های 
سیاســی واگذار گردید. وی در نهایت از ســال 1882 
میالدی در برایتون انگلستان ساکن شد و به اکتشافات 
تاریخی دســت زد و کتاب هایی پیرامون زندگی خود 

نوشت.
مرگ :   هرمزد در16 سپتامبر سال 1۹10 میالدی 

درگذشت و در انگلستان به خاک سپرده شد.

دو شیء آســیب دیده در ویترین بخش ســلجوقی دوران 
اسالمی در موزه ملی ایران، پس از مرمت صبح روز شنبه به 

جای اصلی خود برگردانده شدند.
روز شــنبه - اول آبان ماه - دو شــیء  مربوط به سده  های 
ششم و هفتم هجری در تاالر سلجوقی موزه دوران اسالمی 
دچار آسیب شدند که به گزارش کارشناسان فنی، دلیل این 
امر بی دقتی پیمانکار در نحوه اتصال و نصب صفحه رویه به 
بدنه اصلی بود که منجر به واژگونی دیواره تقســیم کننده 

شیشه ای ویترین روی دو شیء مذکور شد.
با تالش کارشناسان متخصص بخش حفاظت و مرمت موزه 
ملی ایران با مدیریت دکتر »مهناز عبدا...خان گرجی«، در 
بررسی های دقیق و کارشناسی و پس از پایان یافتن مراحل 
حفاظتی و مرمتی، این دو شــیء تاریخــی در محل اصلی 

خود به نمایش درآمدند.
نوکنده از مردم ایران عذرخواهی کرد

جبرئیل نوکنــده، مدیر کل مــوزه ملی ایــران نیز پس از 
جانمایی و نمایش مجدد این آثار گفــت: موزه ملی ایران با 
ابراز تاســف و پوزش از ملت ایران که صاحبان اصلی میراث 
این سرزمین هســتند، به دلیل حادثه پیش آمده، امیدوار 
است بتواند امانتدار صالحی برای فرهنگ و میراث باستانی 
ایــران زمین باشــد. او همچنین با دعــوت از خبرنگاران و 
اصحاب رســانه برای بازدید از این دو شیء دوره سلجوقی 
گفت: از همه دوســتداران میــراث فرهنگی کــه در این 
مدت دلســوزانه پیگیر وضعیت دو اثر آســیب دیده بودند، 
سپاسگزاری می کنم و از آنها به عنوان سرمایه های معنوی 

و پشتوانه های همیشگی موزه ملی ایران نام می برم.

هرمزد رسام 
کاشف منشور کوروش

عذرخواهی مدیرکل موزه ملی برای آسیب دو شیء تاریخی

مشاهیر گردشگری

 از اواخر هفته گذشــته زمزمه هایی شــنیده می شــد مبنی بر 
اینکه رییس جدید ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری این بار یک زن خواهد بود؛ حاال این شنیده ها رنگ 
 واقعیت گرفته و انتصاب »زهرا احمدی پور« به عنوان جایگزین 

»مسعود سلطانی فر« قطعیت یافته است.
»احمدی پور« که هم اکنــون عضویت شــورای راهبردی زنان 

فرهیخته دانشــگاه آزاد را به عهده دارد، متولد مالیر اســت. او 
دانش آموخته جغرافیای سیاســی در مقطع دکترا و کارشناس 
ارشــد جغرافیا و برنامه ریزی شهری اســت و در دانشگاه تربیت 

مدرس تدریس می کند.
آنچنان که در رزومــه  حرفــه ای او آمده، در فاصله ســال های 
1۳76 تا 1۳82 مدیرکل دفتر تقســیمات کشوری وزارت کشور 

بوده است. از ســال 1۳82 تا 1۳84 هم به عنوان معاون ورزش 
 بانوان در سازمان تربیت بدنی مشغول به کار شد و از سال 1۳۹۳

 تا کنون هم رییس کمیســیون تخصصی هیئت ممیزه در گروه 
علوم انسانی بوده و در ســال 1۳۹4 نیز برای دومین بار، مدیرکل 

دفتر تقسیمات کشوری شد.
»احمدی پور« در انجمن ژئوپلیتیک ایران، شــورای مشــورتی 
جغرافیا و آمایش سرزمین، کمیته تخصصی علوم جغرافیایی در 
شورای عالی برنامه ریزی آموزشــی،  هیئت ممیز دانشگاه تربیت 
مدرس، هیئت تحریریه نشــریه جغرافیای سیاســی و کمیته 

تمرکززدایی و سازمان دهی تهران عضویت داشته است.
کتاب هایی کــه »احمدی پور«، معاون رییــس جمهور و رییس 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری تا کنون 
منتشر کرده، شــامل »ژئوپلیتیک در جهان متغیر« )ترجمه(، 
»جغرافیــای ورزش و اوقــات فراغت« )ترجمه(، »سیاســت و 
فضا«، »ژئوپلیتیک دریای خزر«، »مبانی جغرافیایی - سیاســی 
مکان گزینی پایتخت ها در ایران«، »ســازماندهی سیاسی فضا و 

ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری« است.
مسعود ســلطانی فر، رییس پیشین ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری که هفته پیش رای اعتماد مجلسی ها 
را بــرای وزارت ورزش و امور جوانان جلب کــرد، بارها از اهمیت 
دولت به این سازمان ســخن گفته بود و همین صحبت ها بود که 
باعث شد تشــکل های مردمی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری نسبت به تحقق مطالبات شــان امیدوارتر باشند و بر 
همین اساس در چند روز گذشته نامه ها و بیانیه هایی خطاب به 
رییس دولت بنویســند تا با طرح نگرانی هایی، از رییس جمهور 
درخواست تدبیر کنند تا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
 و گردشــگری را یک بار برای همیشــه از حالــت حیاط خلوت 

خارج کند.
حال باید دید آیا انتصاب »احمدی پور« به عنوان رییس سازمان 
میراث فرهنگی در راستای تحقق مطالبات و نگرانی های موجود 

بوده، یا گامی برای جبران کمبود مدیر خانم در کابینه دولت؟

پس از طرح گزینه های متعدد و صدور بیانیه های مختلف در راســتای حمایت از کاندیداهای خاص جهت تصدی 
ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سرانجام قرعه به نام »زهرا احمدی پور« درآمد تا به 

نوعی کمبود مدیر خانم در کابینه دولت نیز جبران شود.

قاب روز

باید دید آیا انتصاب 
»احمدی پور« 

به عنوان رییس 
سازمان میراث 

فرهنگی در 
راستای تحقق 

مطالبات و 
نگرانی های موجود 
بوده، یا گامی برای 

جبران کمبود مدیر 
خانم در کابینه 

دولت؟

جایگزین »سلطانی فر« معرفی شد؛

جبران کمبود مدیر زن در کابینه!

مناره عظیم چهل دختران یا گارلنگ در قســمت شــمال 
جویباره واقع شده و از نظر قدمت دومین مناره تاریخی در 

ایران شناخته شده است.
مناره چهل دختران از بناهاي عهد سلجوقي و ساخته شده 
در اولین ســال قرن ششــم هجري در منتهي الیه شمالي 
محله جویباره از محالت قدیمــي اصفهان و محل قدیمي 

سکونت یهودیان واقع شده است.
گارلنگ

ســاکنین اطراف مناره، آن را گارلنگ مــي نامند.در اوایل 
قرن بیســتم مســیحي، در یکي از خانه هــاي مجاور این 
مناره یکي از مبلغین انگلیســي پروتســتان مذهب به نام 
»گارلند« سکونت داشته و کار رســمي او تبلیغ یهودیان 
اصفهان به آیین مسیحیت بوده است. وي زبان فارسي را به 
خوبي صحبت مي کرد و مدت مدیدي در این محل ساکن 
بوده اســت و بر اثر تبلیغ او عده اي یهودي مسیحي شدند. 
»گارلند« پس از وفات در قبرســتان ارامنه مدفون شــده 
است. عمارتي که محل سکونت او بوده هنوز به نام عمارت 

گارلند نامیده مي شود.
ساختار مناره

این مناره در حدود 24 متــر ارتفاع دارد و اگر 5 متربلندای 
پایه آجــری منــاره را در نظــر بگیریم ارتفــاع کل مناره 
2۹ متر می باشــد که ظاهرا 1 متر ازنــوک آن از بین رفته 
است. پنجره بزرگی در قســمت باالی مناره و در ثلث دوم 

بدنه آن رو به ســمت جنوب قرار دارد، دهانــه این پنجره 
به شکل مربع مستطیل است و قســمت باالی آن از چوب 
 و در طرفین ســتون های گرد کوچکی اســت که نیمی از

 آنها در داخل دیــوار مناره قرار دارد. قطــر مناره در پایین 
2/۹ متر بوده و در باال باریک تر اســت. ســکویی که میله 
مناره بر آن اســتوار است شکل هشــت ضلعی دارد. بدنه 
مناره با طرح های آجری مختلفی تزیین شده و در باالترین 
 قســمت مناره تــاج مناره با برجســتگی کمی به چشــم 

می خورد.
کتیبه های مناره

تزئینات این مناره آجري اســت و به سه کتیبه مزین شده 
که 2 کتیبه آن به خط کوفي و یکي به خط نســخ اســت. 
کتیبه فوقاني مناره به خط کوفي آجري برجسته بر زمینه 
آجري پنج آیه اول ســوره مبارک »طه« است. در قسمت 
فوقاني قاعده این منــاره به خط ثلث برجســته بر زمینه 
آجري کتیبه ای در پنج سطر گچبري شده که البته سطر 
چهارم و ابتداي ســطر پنجم در کتیبه این قسمت ها محو 
شده و شامل اسامي خلفاي سه گانه اول بوده و به نظر مي 
رســد که عمدا نام آنها را محو کرده اند. روي یکي از اضالع 
قاعده مناره چهل دختران به خط کوفي آجري برجســته 
بر زمینه آجري ســاده در شــش ســطر کتیبه اي موجود 
اســت که باني ســاختمان آن را »ابي  الفتح  بن  محمد بن 
 عبدالواحد نهوجي« و ســال اتمام ساختمان 501 هجري 

تعییــن مي کند.کتیبــه دیگر به خط نســخ می باشــد و 
 شــامل عبارات مذهبي بوده که قســمت هایي از آن محو

 شده است. سومین قســمت که به خط کوفي است تاریخ 
501 هجري را برخود دارد. اکثر پژوهشگران ارزش اصلي 
کتیبه هاي این مناره  را در خط نســخ آن  مي دانند؛ چرا که 
این ویژگي منــاره چهل دختران را منحصــر به فرد کرده 

است.
 علت نام گذاری مناره

علت نام گذاری این منار به »چهل دختران« به طور کامل 
روشن نیســت؛ اما می دانیم که این نام را در برخی دیگر از 
شهرهای ایران همچون قم، تهران، سمنان، شاهرود، یزد، 
نایین و دامغــان در دوره های مختلف تاریخی بر شــماری 
از بناهای آرامگاهی یا زیارتگاهــی نهاده اند. همچنین در 
اصفهان قدیم دست کم چهار مکان دیگر به این نام خوانده 
می شــدند که همگی در گورســتان ها و یا در نزدیکی آنها 
بوده اند. روشن اســت که این نام، ترکیبی از عدد »چهل« 
به نشــانه تقدس اســت؛ بنابراین بعید نیست که نام چهل 
دختران را به واسطه نزدیکی این مناره با آرامگاه یا بقعه ای 
ســتوده به همین نام بر مناره نهاده باشــند که به احتمال 
زیاد آرامگاه یــا زیارتگاهی زنانه متعلق به عهد ســلجوقي 

بوده است.
 مناره چهل دختران در نزدیکي مناره ســاربان در خیابان 
ســروش، کوچه 22بهمن، کوچه شــهرام واقع است و از 
خیابان کمال قابل دسترسي اســت. مناره چهل دختران 
 بــه شــماره 2۳1 در فهرســت آثار ملــي ایــران به ثبت 

رسیده است.

شکوه دومین مناره تاریخی ایران در محله جویباره
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پیشنهاد  سردبیر:
نیمی از کشور بیابان شده است

ویژه

زباله های پالستیکی اقیانوس
 کفش می شوند

محیط زیست نسل سوم
 حقوق بشر است

بازگرداندن سه قطعه سهره 
به طبیعت

 یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــده های کفش ورزشــی قصــد دارد، 
پالســتیک های ســرگردان اقیانوس را به کفش تبدیل کند. شــرکت 
آدیداس به عنوان یکی از تولیدکنندگان کفش های ورزشی در همکاری 
 Parley for the Oceans با یک گروه حفاظت از محیط زیست به نام
اقدام به تولید کفش های ورزشــی با اســتفاده از زباله های پالستیکی 
اقیانوس کرده اســت. قرار است این شــرکت در آینده ای نزدیک حدود 
هفت هزار جفت کفش با استفاده از پالســتیک های بازیافتی اقیانوس 
تولید کند و این پــروژه را برای تولید یک میلیون جفت کفش در ســال 
2017 میالدی وسعت دهد. هدف نهایی شــرکت آدیداس خارج کردن 

پالستیک های خام از زنجیره تامین این شرکت است. 
پالســتیک الزم برای تولید هر کفش حدود 11 بطری پالستیکی است. 
 قسمت باالی کفش از پلی اســتر بازیافتی تولید شده که حدود 5 درصد 
از مواد اولیه را تشــکیل مــی دهنــد و 95 درصد مابقــی از زباله های 

پالستیکی جمع آوری شده از سواحل مالدیو تولید شده است. 
شــرکت آدیــداس در نظــر دارد از چند نمونــه کیت ورزشــی تولید 
شــده به این روش برای باشــگاه هــای فوتبــال بایرن مونیــخ و رئال 
 مادریــد اســتفاده کنــد. زباله های پالســتیکی شــناور در ســطح 
آب ها به یک معضل محیط زیستی جدی تبدیل شده است. این زباله ها 
 معموال باعث ایجاد زخم و عفونت و مرگ پرنــدگان و موجودات دریایی 
می شوند؛ به عالوه پرندگان این زباله ها را با مواد غذایی اشتباه می گیرند 
و آنها را می بلعند. در برخی از موارد نیز پرندگان دریایی از حیواناتی تغذیه 

می کنند که درون معده آنان ظروف پالستیکی قرار دارد. 
 در حــال حاضر ســاالنه بیش از هشــت میلیون تــن زباله بــه دریاها 
و اقیانوس ها ختم می شود که معادل یک کامیون زباله در هر دقیقه است.

یک حقوقدان با تاکید بر این که حفظ محیط زیســت امروز یک مولفه 
حیاتی برای بشــریت شده و حقوق محیط زیســت بخشی از نسل سوم 
 حقوق بشر اســت، گفت: متاســفانه در کشــور در این زمینه کم کاری 
 و تســامح داشــته ایم. علی نجفــی توانا گفــت: محیط زیســت امروز 
 از محورهای مهم اجتماعی، اقتصادی و سیاســی نه تنها در بوم ایران که 
در سراسر جهان اســت. نجفی توانا افزود: حفظ محیط زیست امروز یک 
مولفه حیاتی برای بشریت شــده و قانون و حقوق محیط زیست بخشی 
 از نسل ســوم حقوق بشــر اســت. بنابراین دنیا امروز درصدد حفاظت 
از محیط زیست برآمده و در کشــور هم قوانین داخلی داریم و هم اسناد 
بین المللــی همگی در صدد ارتقــا توان مقرراتی حفظ محیط زیســت 
 هستند اما در کشور ما متاسفانه نه اهمیتش آن گونه که باید درک شده 
و نه برخی می گذارند که از محیط زیســت به درســتی حفاظت شــود. 
وی تصریح کرد: متاســفانه شــاهد رانت خــواری در محیط زیســت، 
جنگل خواری، گردنه خواری، کوه خواری و ســرزمین خواری هســتیم 
و اکثر افرادی هم که به این تخلفات دســت می زنند افرادی هستند که 
بعضا مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی در کشور دارند. این حقوقدان 
تاکید کــرد: اول باید اراده ملــی را در این زمینه بــه کار ببریم و بعد در 
مســیر اجرای منویات ملی، به اجرایی کردن قوانین موجود بپردازیم و 
سرانجام آسیب شناسی کنیم که چرا در ایران از بدترین وضعیت محیط 
زیســت رنج می بریم. نجفی توانا هشــدار داد: در وضعیت کنونی گفته 
می شود ظرف 5 سال آینده ممکن اســت آب نداشته باشیم و طی10 یا 
 15 سال جنگل های مان را از دســت بدهیم. چرا بر سر شاخ نشسته ایم 
و بن می بریم؟ وی تاکید کرد: البته بارها دیده شده که مسئوالن درصدد 
 حفظ محیط زیســت برآمده اند، اما در عمل با یک نوع کم کاری و تسامح 

و حتی به نوعی با جنبش ضد محیط زیست رو به رو بوده ایم.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: ماموران یگان حفاظت 
این اداره شــکارچی متخلــف پرندگان زینتــی را در این شهرســتان 
 دســتگیر کردند. کامران حســینی افزود: در پی گــزارش های مردمی 
از وجود پرندگان وحشی در منزل شخصی در این شهرستان با هماهنگی 
 دادســتان عمومی و انقالب مهاباد مجوز ورود به منزل این شــکارچی 
گرفته شــد. وی اضافه کــرد: از این شــکارچی متخلف کــه به صورت 
غیرقانونی اقدام به زنده گیری و نگهداری پرندگان وحشی به ویژه سهره 
طالیی می کرد سه قطعه سهره زنده و ادوات شکار و صید پرندگان کشف 
و ضبط شد. وی گفت: پرونده این شکارچی متخلف پس از تکمیل تحویل 
مقام های قضایی مهاباد شــد و سهره های کشف شــده نیز به طبیعت 
بازگردانده شــدند. رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد اظهار کرد: 
برخی شکارچیان متخلف این گونه پرندگان را به منظور فروش به صورت 

زنده و با استفاده از تور دام شکار می کنند. 
سهره از راسته گنجشک سانان و از خانواده ســهره ییان است که حدود 
 14 سانتیمتر طول دارد و رنگ قرمز روشن و سیاه و سفید سر، رگه های

 زرد در بال های ســیاه رنگ و دمگاه ســفید دیده می شــود. ساالنه در 
شهرستان های مختلف جنوب استان آذربایجان غربی عده ای شکارچی 

متخلف دستگیر و از آنها پرندگان زینتی کشف و ضبط می شود.

دانستنی ها

مریم گلی معمولی ) نام علمــی: Salvia officinalis ( گیاهی 
اســت چند ســاله و علفی، ریشــه راســت و دارای انشعابات 
فراوان ساقه راســت و ارتفاع آن بین۸0-50 ســانتیمتر است. 
ســاقه های جوان به رنگ ســبز تیره وپوشــیده از کرک های 
انبوه و خاکســتری رنگ اســت. بــا افزایش عمر گیاه، ســاقه 
چوبــی و رنگ آن قهوه ای می شــود. بــرگ ها بلنــد ونیزه ای 
 شــکل هســتند. برگ های پایینی دارای دمبرگ بلند هستند 
در حالی که برگ های قسمت فوقانی ســاقه، دمبرگ کوتاهی 
دارند. ســطح فوقانی و تحتانی برگ ها پوشــیده از کرک های 
 ظریف اســت. گل ها به رنــگ بنفش متمایل بــه آبی، صورتی 
یا ســفید و به صورت مجتمع در قســمت فوقانی ساقه ها روی 
چرخه هــای مخصوصی مشــاهده می شــوند. روی هرچرخه 
 ۸-5 گل وجــود دارد. میوه فندقــه و به رنگ قهوه ای روشــن 

یا تیره است. قطر تاج گیاه حدود 55 سانتی متر است. 
وزن هزار دانه 55/۶1 گرم و طول دوره جوانه زنی 12 روز است.

 این گیاه از راســته لب گلی هــا ) Lamiales ( و تیره نعناییان 
) Lamiaceae ( است.

پرورش
پرورش مریم گلی باید در زمین های اصالح شــده، قابل نفوذ، 
 حاصلخیز و نســبتا مرطوب صــورت گیرد. بهترین رشــد آن 
در خاک های رسی غنی و زهکش دار صورت می گیرد و اراضی 
 رو به آفتاب را ترجیــح می دهد. گیاهی اســت مدیترانه ای که 
در طول رویش به گرما و هوای خشــک نیــازدارد. مقاومت آن 
 بر گرما زیاد اســت. این گیاه در زمســتان در دمــای پایین تر 
از 15- درجه سانتیگراد دچار ســرمازدگی شده و طی ۶-5 روز 
خشــک می شــود. هوای گرم وخاک هایی با بافت متوسط که 

حاوی مقادیر مناسبی ترکیبات کلسیم باشند برای آن مناسب 
است و در افزایش مواد موثره نقش زیادی دارد.

خاک های شــنی و فقیر از عناصر غذایی، مناطق سرد و رطوبت 
فراوان از عوامل محدود کننده رشد این گیاه هستند. 

محدوده pH خاک برای کشــت مریم گلی ۸/2-4/9 است که 
 pH مناسب آن ۶/4 اســت. این گیاه 7-5 ســال عمر می کند 
 و تا 4 ســال بازدهی اقتصــادی دارد. بــذور در درجه حرارت 

15-12 سانتی گراد شروع به رویش می کنند.
کاربرد

این گیــاه دارای خواص ضــد عفونی کننده، قابــض، ضد نفخ، 
کاهش دهنده سریع قند خون و افزایش حافظه است. 

پراکنش در آمریکا، روســیه و ایتالیا در ســطوح بزرگ کشت 
می شود.

 کاســنی معمولی، یک گیــاه دارویــی پایا با گل هــای آبی 
یا ارغوانی است. 

کاســنی در اصل بومی جهان قدیم است و بعدا در قاره آمریکا 
نیز به صورت گیاه خودروی کنار جاده ای درآمده است. 

منشــأ اصلی این گیاه اروپای مرکزی، مناطق غربی و مرکزی 
آسیا و شــمال آفریقا اســت و پراکندگی وســیعی در نواحی 
 مختلــف ایران به خصــوص شهرســتان اقلیــد، آذربایجان 

و مناطق کوهستانی خراسان دارد.
  بــه آب و هوای خنــک، آفتابــی یا کمی ســایه نیــاز دارد 

و گرمای شدید تابستان راتحمل نمی کند.
خواص دارویی کاسنی 

کاسنی کامال سرد است و تقویت کننده کبد و مسکن حرارت 
 و عطش و گرمــی و تقویت کننده کلیه و فشــار خون و صفرا 

و پاک کننده مجرای ادرار و کلیه ها است.
کاسنی برای تنظیم فشار خون بسیار مفید است.

ضماد آن برطرف کننده ورم های گرم و درد چشــم و افزاینده 
بینایی است.

 تهیــه ضمــادی از کاســنی و ســرب ســاییده و روغن گل 
درمان کننده سرطان زخم دار است.

کاسنی دوست کبد است و کم کننده قند خون بیماران مبتال 
به دیابت است.

 هــرگاه آب کاســنی و آب خیــار چمبــر را مخلــوط کنید 
و در ابتدای شــرع آنژین و بیماری های حلقــوی با آن غرغره 

کنید، آن را درمان خواهد کرد.
 مقــدار مجاز خــوراک طبی تخم کاســنی تا10 گرم اســت 
و شــربت آب آن 4 تا10 گرم و داخل سایر جوشیدنی ها برای 

پختن دارو20 تا50 گرم است.
 ریشــه کاســنی گرم و خشــک اســت، برطرف کننده گیر 
و سده، نرم کننده اخالط سینه، افزاینده ادرار، برطرف کننده 
 تب هــا، تصفیه و پاک کننــده خون و رفع کننده ورم احشــا 

و درد مفاصل و استسقا.
زیان های کاسنی

 اگرچه می توان مزایای فراوانی برای کاســنی برشــمرد، اما 
 در صورت بارداری مصــرف بیش از حد آن غیرمجاز اســت، 
زیرا ممکن اســت موجب خونریریزی شــود و احتمال سقط 
جنین غیرعمــدی را افزایش دهد. اگرچــه تحقیقات در این 
 زمینه کافی نیســت، اما همان تحقیقات نشــان می دهد که 
در دوران شــیردهی نیز مصرف بیش از حد آن ممنوع اســت 

زیرا کاسنی از طریق شیر مادر به کودک منتقل می شود.

مسئول تدوین برنامه20 ساله مدیریت بیابان کشــور گفت: مطابق آخرین پژوهش انجام شده 
در خصوص قلمرو مناطق بیابانی، اکنون نیمی از کشور بیابانی شده است. محمد درویش افزود: 
روند بیایان زایی در کشور همچنان با شتاب نگران کننده ای پیش می رود که افت حاصلخیزی 
خاک، کاهش تولید، افزایش روستاهای متروکه شــده، افت آب های زیرزمینی، نشست زمین 
 و افزایش تولید گرد و غبار برخی از نشــانه های بیابانی شدن اســت که استفاده بدون مدیریت 
از منابع آبی و پاک تراشــی جنگل ها می تواند آن را سرعت ببخشد. وی اظهار کرد: نابودی تنوع 
زیستی از دیگر مولفه های بیابان زایی است، بررسی ها نشــان می دهد کشورهایی که در روند 
 خشکســالی قرار دارند، گونه های گیاهی آنها هم در معرض خطر قرار مــی گیرند که این روند 
در ایران بســیار نگران کننده اســت زیرا تعداد زیادی از گونه های گیاهی در فهرست اتحادیه 
جهانی حفاظت از طبیعت ) IUCN ( قرار دارد. رییس گــروه تحقیقاتی مولفه های اقتصادی - 
اجتماعی بیابان زایی ادامه داد: این شــرایط برای گونه های جانوری کشــور نیز وجود دارد؛ اگر 
ببر مازندران یا شیر ایرانی را از دست داده ایم، باید تالش کنیم تا یوزپلنگ، میش مرغ یا تمساح 
 پوزه کوتاه را که در فهرســت IUCN قرار دارند، حفظ کنیم. وی با بیــان این که پیش بینی ها 
در خصوص کاهش منابع آبی و توسعه خشکسالی در کشور نگران کننده است، گفت: بیش از 90 

درصد اندوخته های آبی کشور را از دست داده ایم که باید به سرعت این روند را کاهش دهیم.

وی افزود: خشکســالی فرســایش خاک را هم به همراه دارد و اکنون با بحران فرســایش بادی 
 مواجه هســتیم که ادامه این روند موجب افزایــش ذرات معلق کمتــر از 2/5 میکرون در هوا 
می شــود، به طور کلی مولفه های هوا، آب، باد، خاک و تنوع زیستی در کشور قابل دفاع نیست 
زیرا در شــرایط خوبی قرار ندارند. درویش ادامه داد: براساس شاخص های بین المللی، در مدت 
10 سال یعنی از 200۶ تا 201۶ رتبه محیط زیســتی ایران از بین150 کشور از ۶7 به ۸4 تنزل 

پیدا کرد که این نشان از وضعیت نامناسب محیط زیستی در کشور دارد.
وی اظهار کرد: آخرین مرحله بیابان زایی در کشور فرونشست زمین است، زمانی که از آب های 
زیر زمینی بی رویه برداشت شود زمین نشســت می کند و دیگر قابل بازگشت نیست زیرا زمین 
حالت اسفنجی دارد و وقتی آب خود را از دست می دهد مانند یک اسفنج جمع می شود و دیگر 

به حالت اولیه برنمی گردد و این خسارت دیگر قابل جبران نیست.
نرخ فرونشست تهران 90 برابر استاندارد جهانی 

 مســئول تدوین برنامه20 ســاله مدیریت بیابان کشــور تاکید کرد: بر اســاس اســتانداردها 
و تعریف های جهانی از پدیده فرونشســت، اگر نرخ نشســت زمین در دنیا بیشتر از 4 میلیمتر 
در سال باشــد، نگران کننده اســت در حالی که در برخی مناطق ایران مانند استان فارس نرخ 

فرونشست به 54 سانتیمتر در سال یعنی140 برابر استاندارد جهانی رسیده است. 
این میزان فرونشست در فاصله بین دشت فسا تا جهرم اتفاق افتاده است. 

درویش ادامه داد: همچنین نرخ فرونشســت زمین در تهران ساالنه 3۶ سانتیمتر یعنی90 برابر 
استاندارد جهانی است که جای نگرانی دارد.

وی گفت: فرونشســت در اســتان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان 

شمالی، بجنورد، هرمزگان، کرمان، یزد و اصفهان نیز نگران کننده است.
 درویش اظهار کرد: بــرای مقابله بــا پدیده بیابــان زایی و فرونشســت زمین بایــد چند کار 
 در کوتاه مدت، میان مــدت و بلند مــدت انجام داد که برخــی از آن ها در ســازمان حفاظت 

محیط زیست با همکاری سازمان های مردم نهاد و برخی سازمان های دولتی آغاز شده است.
وی گفت: در زمینه اقدامات بلندمدت باید به ســراغ تربیت نسلی برویم که حفظ محیط زیست 
برای آنها مانند احترام به پدرو مادر ارزشــمند باشد که بر این اســاس، به سراغ مکتب مدارس 
طبیعت پیش رفتیم و اکنون 27 مدرسه طبیعت در کشــور فعال است که از این طریق می توان 

سواد اکولوژیک کودکان را باال برد.
مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیســت افزود: در زمینه اقدامات 
میان مدت باید با کمک سمن ها مردم به این درک برسند که در حفظ محیط زیست کشورشان 
نقش اساسی دارند، دولت قوانینی وضع کند تا از تولیدات دوستدار محیط زیست حمایت کند، 
تجهیز حمل و نقل عمومی، ســاخت خودرو و دوچرخه های برقی، تقویت مترو، کاهش مصرف 

سوخت های فسیلی و استفاده از نیروهای بادی و زمین گرمایی از دیگر اقدامات دولت است.
رییس گروه تحقیقاتــی مولفه های اقتصادی اجتماعی بیابان زایی دربــاره اقدامات کوتاه مدت 
گفت: در اقدامات کوتاه مدت تمام ایرانیان می توانند همکاری کنند، به عنوان مثال، ایرانیان 17 
برابر متوسط شــهروندان ژاپنی انرژی مصرف می کنند یا مصرف پالستیک در کشور بسیار زیاد 

است بنابراین مردم در کنار هم می توانند فرهنگ استفاده صحیح از منابع را فرا بگیرند.
 درویش تاکید کــرد: دیگر زمان شــعار دادن به پایان رســیده و همه باید عمــل کنند در غیر 

این صورت دیگر چیزی از محیط زیست برای آیندگان باقی نخواهد ماند.

مریم گلی کاسنی 

اخبار

نگاه روز
فرونشست در تهران 90 برابر استاندارد جهانی؛

نیمی از کشور بیابان شده است

حیات وحش

مدیر کل دفتر تنوع زیســتي و حیــات وحش گفت: 
 طبق لیست ســرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
از11۶0 گونه جانــوری مهره دار در کشــورمان، ۶/4 

درصد از آنها در معرض خطر تهدید هستند.
ســید مجید خرازیــان مقــدم مدیر کل دفتــر تنوع 
زیستی حیات وحش ســازمان حفاظت محیط زیست 
درحاشیه مراســم رونمایی از اطلس مهره داران کشور 
که در سالن سرو برگزار شد، اظهار داشت: طبق لیست 
 ســرخ اتحادیه جهانی طبیعــت IUCN ، از بین هزار 
و1۶0 گونه جانوری مهره دار کشــور که پالس بســیار 
خوبی است، ۶/4 درصد از آن ها در معرض خطر تهدید 

هستند. 
خرازیان مقدم با بیان اینکه عوامــل تهدید گونه های 
جانوری متعدد، طاقت  فرسا و رفع آن ها بسیار مشکل 
اســت، افزود: قاچاق گونه هــا، تخریب زیســتگاه ها، 
 شــکار غیر مجاز، صید بی رویه و چرای دامی که بیش 
از دو و نیم برابر ظرفیت زیستگاه ها است از عوامل عمده 

تهدیدکننده تنوع زیستی کشور محسوب می شوند.
 وی با بیان اینکه محیط زیســت بــه تنهایی نمی تواند 
در رفع چالش های حوزه تنوع زیستی اقدام کند، افزود: 
 تمامی دســتگاه های ذی ربط باید بــه بحث حفاظت 
از محیط زیست توجه کنند و با سازمان حفاظت محیط 

زیست همکاری الزم را در این راستا داشته باشند.
مدیر کل دفتر تنوع زیســتی و حیات وحش ســازمان 
 حفاظــت محیط زیســت ادامــه داد: در این راســتا 
با همکاری مجموعه دفتر بازرســی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت بر اساس شاخصه ها، ســهم همکاری 
دستگا ه ها برای امســال و برنامه  5 ساله ششم توسعه 

تعیین شده است.
خرازیان مقدم تاکید کرد: حافظان اصلی محیط زیست 
مردم هستند، بنابراین باید تدابیری بیاندیشیم تا از این 
 پتانسیل بالقوه نهایت اســتفاده را کنیم، مردم را بیش 
از گذشــته باید وارد عرصه حفاظت از محیط زیســت 
کنیم که ایــن اتفاق در گــرو افزایــش و ارتقا آگاهی 
 مردم محقق می شــود چــرا که اگر مردم آگاه شــوند 
حساسیت شان افزایش پیدا می کند و تجربه نیز نشان 
داده که هر جا مــردم حضور دارنــد، موفقیت حاصل 
می شود. وی بیان داشــت: حدود 2 الی 3 سال گذشته 
ورود ســمن ها در عرصــه حفاظت از محیط زیســت 
پررنگ شده، به طوری که در تصمیم گیری های کالن 

سازمان نقش دارند.

خرازیان مقدم مطرح کرد:

گونه های جانوری مهره دار 
در معرض خطر هستند 

 بختگان دومیــن دریاچه بــزرگ کشــور آب نــدارد و بی جان 
و بی رمق تبدیل به پهنه ای از نمک شــده که حتی فالمینگوهای 
مهاجر هم رغبتی برای میهمانی تــاالب ندارند. بختگان اولین بار 
در ســال 1347 به عنوان منطقه حفاظت شده اعالم شد سپس 
در ســال 54 به عنوان پناهــگاه حیات وحش و در ســال 1374 
 بخشــی از آن شــامل مجموعه دریاچه های بختگان، طشــک 
و تاالب های موجــود در ورودی زهکش ها بــه انضمام ارتفاعات 

شمال دریاچه بختگان به عنوان پارک ملی تعیین شد. 
دریاچه های طشــک وبختگان از مهم ترین زیستگاه ها و از نظر 
وسعت دومین دریاچه داخلی کشــور محسوب می شوند و دارای 
آبخیزی به وسعت25 هزار کیلومتر مربع هستند. روزگاری بخت 
با بختگان یار بود، فالمینگوهای مهاجر هرسال به این دریاچه سفر 
می کردند و دریاچه پر آب بختگان پذیرای صدها پرنده بود. مارها، 
 سوســمارها، فالمینگوها و الک پشــت ها همه و همه از بختگان 
پر آب زیســتگاهی ارزشمند ســاخته بودند که چشم همگان را 
به خود خیــره می کرد. ایــن روزگار خوش خیلــی دوام نیاورد، 
 خشکســالی آمد، کشــاورزان بی مهابا شــیره جان بختگان را 
از باالدست مکیدند، سفره های آب زیرزمینی رو به کاهش رفت، 
آب تاالب کم شــد و ناگهان همه به خود آمدند و دیدند جای آن 

تاالب چشــم نواز، پهنه ای از نمک باقی مانده، زیستمندان یکی 
 پس از دیگری تلف شــدند، فالمینگوها در میان تاالب خشــک 
و نمک آلود گیر کردند. فالمینگوهایی که شانس بیشتری داشتند 
توسط محیط بانان و انجمن های مردم نهاد نجات پیدا کردند، اما 

بعضی ها در نمک دفن شدند.
حاال از بختگان ســیاه بخت فقط نمک زار باقی مانده، حاال کویر 
 نمکی چیزی بــرای پذیرایی از فالمینگوها نــدارد، آنها هم دیگر 

به این حوالی نمی آیند.
بختگانی که معیشــت مردم را هــم به خود گــره زده بود اکنون 
آب ندارد، حیــات ندارد، روح هــم ندارد. صــدای بختگان مثل 
 دریاچه ارومیه بلند نیســت، آنقدر بلند نیســت که مســئوالن 
 محیط زیست کشور را متوجه خودکند، هرجا سخن از خشکسالی 
و محیط زیست شد همه یادشان به دریاچه ارومیه افتاد، اما کسی 

از شور بختی بختگان سخنی به میان نیاورد.
 راهکارهای احیای بختگان هیچ گاه جدی بررســی و اجرا نشــد 

و امروز هیچ کس شاید دل به احیای بختگان نبسته است.
 مدیر کل محیط زیســت اســتان فارس نیز با اشــاره به ســفر 
رییس سازمان محیط زیست به این استان گفت: قرار است اواخر 
هفته رییس سازمان برای بررسی آخرین وضعیت محیط زیست 

در استان به فارس سفر کند.
حمزه ولوی ادامه داد: بررســی آخرین وضعیت کارگروه احیای 
دریاچه بختــگان و پیگیری این موضوع از ســوی کشــاورزان، 

فرمانداران و... نیز از برنامه های سفر است.
دبیر موسسه 13 فروردین نیز با اشاره به وضعیت دریاچه بختگان 
گفت: این دریاچه از چند سال قبل به دلیل خشکسالی و برداشت 
 بی رویه آب به طور کامل خشک شــده به گونه ای که هم اکنون 

به بستری از نمک تبدیل شده است.
علی اکبر کاظمینی با بیان اینکه دریاچه بختگان دومین دریاچه 
بزرگ کشور به شمار می رود، افزود: با توجه به اینکه این دریاچه 
یکی از مهم ترین دریاچه های کشــور به شــمار می رود، اما طی 
چند سال گذشــته به طور کامل به حال خود رها شــده و اقدام 

مناسبی برای احیای آن صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه دیگر دریاچه های کشور به دلیل خشکسالی 
خشک شده اند، ادامه داد: درست اســت که تمامی دریاچه های 
کشور به دلیل خشکسالی به طور کال خشــک شده، اما دریاچه 
 بختگان همواره حقابه داشــته و به دلیل عــدم اختصاص حقابه 

به طور کامل خشک شده است.
دبیر موسســه 13 فروردیــن گفت: متاســفانه تاکنــون اقدام 
 مناسبی برای احیای این دریاچه صورت نگرفته و خطرات ناشی 

از خشک شدن آن استان را تهدید می کند.
وی ادامه داد: این دریاچه در زمــان پرآبی حدود150 هزار هکتار 
وســعت داشــت و بیش از1۶0 گونه پرنده مهاجر و بومی در آن 
زندگی می کردند کــه در حال حاضر مهاجــرت پرندگان به این 
دریاچه نیز متوقف شده و عالوه بر این، انجیرستان های استهبان 

که بیش از هزاران سال قدمت داشتند نیز از بین رفته اند.
کاظمینی تاکید کرد: در زمان پرآبی دریاچــه بختگان به عنوان 
سپر حفاظتی مانع از ورود اقلیم کویری به منطقه و استان فارس 
می شــود، اما در حال حاضر با خشک شدن دریاچه شرایط تغییر 

کرده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشــته مناطق اطراف بختگان شرجی 
بود، اما در حال حاضر به دلیل خشکی دریاچه آب و هوای منطقه 
خشک شــده، اظهار کرد: از زمانی که تاالب خشک شده شرایط 
برای اتصال کویر به داخل استان و پیشروی اقیلم کویری به فارس 

فراهم شده و هم اکنون نشانه هایی از آن نیز دیده شده است.
کاظمینی با اشــاره به افزایش طوفان های نمک در منطقه بیان 
کرد: در این راســتا دریاچه به یک دشت نمک تبدیل شده و تمام 
شرایط برای ایجاد طوفان نمکی در منطقه وجود دارد و با هر وزش 
 بادی در منطقه بختــگان، نمک های کف تاالب بلند شــده و در 

زمین های اطراف می نشیند که مشکالتی به همراه داشته است.
 وی با تاکید بر اینکه باید هرچه سریع تر برای احیای بختگان اقدام 
شود، گفت: بختگان از نظر ارزش های زیست محیطی دست کمی 
از دریاچه ارومیه ندارد و بر این اساس معضالتی که دریاچه ارومیه 
با آن دسته و پنجه نرم می کند در بختگان نیز واقع شده از این رو 

باید برای احیای این تاالب نیز اهتمام جدی صورت گیرد.
 احیای بختگان راهکار دارد، می شــود با همــکاری و عزم جدی 
بین مســئوالن و بومی های منطقه حیــات و روح را به بختگان 

بازگرداند، بختگان این روزها نیاز دارد کسی صدایش را بشنود.

بختگانی که 
معیشت مردم را 

هم به خود گره 
زده بود اکنون آب 

ندارد، حیات ندارد، 
روح هم ندارد. 

صدای بختگان مثل 
دریاچه ارومیه بلند 
نیست، آنقدر بلند 

نیست که مسئوالن 
محیط زیست 

کشور را متوجه 
خود کند

بخت »بختگان« باز نشد؛

دومین دریاچه بزرگ کشور جان ندارد
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پیشنهاد  سرد بیر: 
حلقه مفقوده زندگی؛ لبخند و شادی

ما با تمام مشــکالت کنار هم بودیم و با جادوی عشــق پشت به 
 پشت هم با مشکالت دست و پنجه نرم می کردیم و این وضعیت 

چهار سالی ادامه پیدا کرد. 
 چهار ســالی که پدر و مادرم حتی حاضر نشدند برای یک لحظه 
 با من حرف بزنند و در این میان خواهــرم بدون اطالع بقیه با من 

در ارتباط بود و با ما رفت و آمد می کرد. 
 بعد از این ایام و اندکی آرامش بــود که من و ویدا تصمیم گرفتیم 
تا بچه دار شویم، اما ظاهرا زندگی قرار نبود روی خوش به ما نشان 
بدهد و بدبختی ما از همان زمان شروع شد. اری بعد از مدتی که از 
این تصمیم ما گذشته بود من و ویدا متوجه شدیم که نمی توانیم 
بچه دار شویم و پس از مدتی دوا درمان مشخص شد که مشکل از 
ویداست. مشخص شدن این موضع، ضربه بدی به روحیه ویدا وارد 
 کرد. او چنان ناراحت و افسرده شــده بود که زندگی ما در شرف 

از هم پاشیدگی رسید. اما جادوی عشق بازهم به کمک ما آمد. 
من ویدا را به راحت به دست نیاورده بودم که حاال بخواهم به این 

راحتی از دستش بدهم. برای من، ویدا تمام زندگی ام بود. 
تمام هستی ام بود و برای همین شروع کردم به ترمیم رابطه مان. 

 به ویدا اطمینــان دادم که بــرای من، حضــور او در زندگی مان 
 به شــدت مهم تر از بچه اســت و مــن او را با هیــچ چیز عوض 
نخواهیم کرد. ویدا این اطمینان مرا، نه در حرف که در عمل لمس 

کرد و برای همین دوباره به زندگی بازگشت. 
ویدا بــه زندگی بازگشــت، اما باید زن باشــید تــا بفهمید این 
 نقص، هر چقدر هم که از نظر همســر بی اهمیت باشد، اما باعث 

می شود تا زن احساس کمبود کند. 
 برای همین به پیشــنهاد خیلی از اطرافیان مان تصمیم گرفتیم 

تا در مورد لقاح مصنوعی تحقیق کنیم. 
شــاید در ابتدا تحقیق ما چندان جــدی نبود، اما خــدا ما را در 

 مسیری قرار داد که خیلی زود همه چیز جدی شد و ما نیز باالخره 
قبول کردیم تا از این طریق بچه دار شویم. 

 در این میــان، خواهرم بدون آن که چیــزی از ماجرا بداند هزینه 
این کار را متقبل شد. 

 ســمیه در آن ایام متوجه شــده بود که من و ویدا از چیزی رنج 
می بریم، اما به خواست خود ویدا چیزی به او نگفته بودم و در آخر 

هم تنها به او گفتم: 
ســمیه موضوعی توی زندگی من هســت که اگر حل نشه باعث 
فروپاشی ما می شه... خواهش می کنم ازم نخواه و نپرس که ماجرا 

چیه؟ اما به کمکت احتیاج دارم. 
 یه مقدار پول قرض مــی خوام بهت قول میدم کــه اونو پس بدم

و ســمیه آنقدر مهربان بود که بدون آن که چیزی بپرسد فردای 
همان روز پول را آورد و کار ما شروع شد. 

 زنی که قــرار بود اصطالحــا رحم اجاره ای شــود دختری کارگر 
و بدبخت بود که اگر چه زنی بینوا بود، اما مشخص بود که مهربان 

و زحمت کش است. 
برای همین همه چیز خیلی خوب و خوش پیش می رفت و جنین 
 من و ویدا در رحم آن دختر که نامش ریحانه بود شکل می گرفت 
و بزرگ می شــد.  اما... اما... اما... گویی زندگی ما، هیچ وقت قرار 
نبود، روی خوش ببیند. چرا که درســت در ماه ششم این ماجرا 
بو که یک شب من و ویدا با ماشینی که شب ها در آژانس روی آن 
کار می کردم از منزل پدر و مادر ویدا به سمت خانه به راه افتادیم. 

آن شب دقیقا ســه روز بود که درســت نخوابیده بودم و برخالف 
 اصرار پدر و مادر ویــدا، مبنی بر این که شــب را در آنجا بمانیم، 
 ویدا را برداشــتم تا بــه خانه ببــرم و بعد خودم بــه آژانس بروم 
تا می پول در بیاورم . اما خستگی و خواب چنان بر من فشار آورد 

که لحظه ای چشمانم روی هم رفت و بعد... 

من دیگر چیزی نفهمیدم، اما ظاهرا در اثر بی توجهی من فرمان 
به الین مقابل کشیده شده بود و ما با یک دستگاه کامیون تصادف 
 کرده بودیــم. تصادفی که باعث شــد ویدا فوت کنــد و من نیز 

دست و پایم بشکند و بیهوش شوم. 
آن لحظات را به یاد ندارم، اما به گفته خواهرم از طریق پدر و مادر 
 ویدا به خانواده ام اطالع داده شــده بود و آنها نیز بالفاصله خود را 

به بیمارستان رسانده بودند. 
ظاهرا من چند روز در کما بودم، اما از بد حادثه تصادف به گونه ای 
 بود که ضربه به ســمت کمک راننده وارد شــده بــود و ویدا هم 

در لحظه فوت کرده بود. 
مرگ ویدا برای من ضربه بدی بود، کســی کــه تمام زندگی من 
بود. پدر و مــادرم اما حاال که می دیدند دیگــر ویدایی در زندگی 
من وجود ندارد، دوباره مرا به ســمت خود کشیدند و با پرداخت 
 تمام و کمال خسارت ماشــین و تصادف در نظر خودشان سعی 

در برگرداندن من به زندگی کردند. 
 اما ایــن تمام ماجرا نبــود، آنهــا از راز من و ویدا خبر نداشــتند 

و نمی دانستند که ما به زودی صاحب بچه ای خواهیم شد. 
 می دانســتم که دیر یا زود آنها باید با این واقعیت روبه رو شــوند، 
برای همین قبل از این که این ماجرا ختم به فاجعه شود موضوع را 

با پدر و مادرم در میان گذاشتم. 
 پدر کــم مانده بود ســکته کنــد، مــادر به من فحــش می داد 
و همه درصدد بازخواســت از من آمدند که نهایت پس از سه روز 
پدر حکم نهایی را داد:  ببین پسر، من با تو هیچ مشکلی ندارم هر 

چه باشه تو از رگ و پوست و استخون من هستی. 
در واقع مشکل من ویدا بود که حاال خب خدا رحتمش کنه. 
من اما دوست ندارم که ردی از اون زن توی زندگی ما باشه. 
قدم تو روی چشمم، اما فکر اون بچه رو از سرت بیرون کن. 

اونو می فرستیم یکی از بهترین پانسیون ها، اصال بهت قول میدم 
که تا آخر عمر تامینش کنم. 

اما بی خیال اون بشو... 
 حرف پدر چنان مــرا برافروخت که دیگر حالم را متوجه نشــدم 

و بر سر او فریاد زدم و گفتم: 
 اون بچــه بیچاره چه گناهی کــرده که راهی یتیم خونه بشــه... 

بی رحم؛ اون بچه منه، نوه شما...
پس دوباره برو سمت همون زندگی سگی... 

تو لیاقت خوشبختی رو نداری بی اصل و نسب...
 پدر تحت هیچ شــرایطی زیر بار نرفت، مدتی بعد تنها یادگار من 
و ویدا به دنیا آمد و چنان شباهتی به ویدا داشت که گویی سیبی 

بود که با ویدا از وسط نصف شده باشد. 
امروز سه سال از آن روزها می گذرد و من و نسیم دختر کوچولوام 

به اتفاق زندگی می کنیم. 
 هنوز هم توی این ســه ســال پدر حتی برای یک بــار هم حاضر 
نشــده اســت که نوه اش را ببیند، من اما برایم دیگر هیچی مهم 
نیست. در شرایط سختی زندگی می کنم و خانواده ام به من پشت 
کرده اند، اما برای من حضور نســیم کوچولو از هر چیزی مهم تر 
 است، او تنها یادگار عشق من و ویدا اســت و با خود عهد کرده ام 

تا جایی که می توانم برای خوشبختی او تالش کنم. 
ما برخالف تمام سختی ها خوشبخت هستیم. همین!

خیلی از این راهکارها فقط به طــور موقتی اعتمادبه 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.
7- با یک ترس رو به  رو شوید

 این مــورد اصــال آســان نیســت. امــا پــاداش خیلی 
خوبی به همــراه دارد. اگر با یــک ترس رو به  رو شــوید، 
 اعتماد به  نفس تــان10 قدم باالتــر مــی رود و هربار که 
بــا یــک تــرس رو بــه  رو می شــوید آرام  آرام متوجــه 
 می شــوید که ضــرب  المثــل قدیمــی » از هیــچ چیز 
به اندازه ترس نباید ترسید « فقط یک کلیشه توخالی است.

 8- چیزی نو خلق کنید
  همــه انســان ها خــالق هســتند. امــا پــس کودکی 

و نوجوانی این مسئله گاهی فراموش می شود. 
 کشــف دوبــاره خالقیت هــای تان راهــی عالــی برای 
باال بردن اعتماد به  نفس تان اســت. خلق یک چیز جدید 

راهی عالی است، اما همیشه هم آسان نیست.
 اما وقتی کارتان تمام شــد نه تنها احساســی عالی نسبت 
به خودتان پیدا می کنید، بلکه بعضی  اوقات قســمت های 
جدیدی از خودتان که قبال می شــناختید را دوباره کشف 
می کنید. خالق بودن راهی عالی برای شــناختن خودتان 

و توانایی های پنهان تان است.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید زمان بارداری فیل به ۲ سال می رسد.
آیا می دانید بیشترین ضربان قلب راقناری با1000 بار در دقیقه دارد.

حرف E بیشتر از تمام حروف انگلیسی، در کلمات به کار رفته در حالی 
که حرف Q کم ترین کاربرد را دارد!

بــرای تولیــد هر1000کیلوگرم کاغــذ بازیافتی فقط حــدود1500 
کیلوگرم کاغذ کهنه و مصرف شده مورد نیاز است.

 تعداد ســلول های گیرنده بویایی در ســگ های معمولی، یک میلیارد 
و در سگ های شکاری، چهار میلیارد عدد است.

بزرگ ترین مروارید دنیا 4/6 کیلوگــرم وزن دارد و حدود هفتاد و یک 
سال پیش در فیلیپین، آن را از داخل یک صدف بسیار بزرگ درآورند.

 خوردن یک عدد ســیب در ابتدای صبح، بیشــتر از یــک فنجان قهوه 
باعث دور شدن خواب آلودگی می شود!

یک موش کور تنها در یک شب، قادر به کندن تونلی به طول 9 کیلومتر 
است.

 در کشور تایوان نوعی بشــقاب های گندمی درست می شد که افراد بعد
از خوردن غذا، بشقاب شان را هم می خورند!

موفقیت

هایالیت

 از وقتی تکلف جای ســادگی را گرفــت و تجمل جای قناعــت را، انگار حال 
دل های مان خوب نیست.

از وقتی سختی های خودخواســته زندگی ها زیاد شد و تکلف جای سادگی را 
گرفت، انگار حال دل های مان از همان موقع خوب نیست. 

این روزها در شــبکه های اجتماعی و موبایلی، تصاویری از مسابقه تلویزیونی 
طنز گونه اما واقعی آقای داریوش کاردان دســت به دست می شود که نشان 
از ضعف اطالعاتی در حوزه تاریخ و جغرافیا در ســطح حفظی و مقدماتی آن 
 دارد. این رخداد بهانه ای شــد تا این موضوع را از منظری عام تر و گسترده تر 

مورد توجه قرار دهیم. بارها گفته شده که تاریخ دارای اهمیت است.
ارزش و قیمت آن هم به استفاده های فراوانش است. 

 برای توصیف مهم ترین بهــره از تاریخ، بحث عبرت آمــوزی و درس گرفتن 
 از آن مطرح شــده اســت. اما به نظر می رســد حضــور تاریــخ در زندگی 

هر جامعه ای دارای جنبه های متفاوتی است.
از وقتی سختی های خودخواسته زندگی ها زیاد شــد، تکلف جای سادگی را 
گرفت و تجمل جای قناعت را، انگار حال دل هــای مان از همان موقع خوب 
نیست. انگار هیچ چیز سر جای خودش نیست. خندیدن انگار واژه و مفهومی 
 گم شــده در زندگی بشر اســت و شــادی حلقه مفقوده ارتباطات اجتماعی 
و خانوادگی ما. گرفتاری ها و مشــکالت ما آدم ها آنقدر زیاد شده که گاهی از 
اعضای خانواده خودمان، از آنهایی که زیر یک ســقف نفس می کشیم غافل 
می شویم؛ چه رسد به دور دست ها و دوســتان و همکاران و… گاهی فرزند از 
حال پدر و مادر خبر ندارد و رفیق دیرینه از حال رفیق چندین و چند ساله… 

گاهی حتی آدم ها از خودشان هم خبر ندارند…
گاهی آنقــدر درگیــر کار و گرفتاری می شــویم که یادمان مــی رود چند 
 وقت است خودمان را درســت و حســابی در آینه ندیده ایم و صدای دوست 
نزدیک مان را نشــنیده ایم؟ کمی عقب تر از این روزهای سخت ماشینی، آن 
روزهایی است که زندگی معنای زندگی داشت؛ آن روزهایی که خانه ها حیاط 
داشــت و درندشــت بود و حیاط ها پر از گل و گلکاری، آن روزها که دغدغه 
مادرها، فقط پخت غذا بود و رســیدگی به بچه ها و گرفتاری پدرها به کسب 

معاش حالل خالصه می شد و بچه ها جز بازی و شیطنت کاری نداشتند.

- بدون شک هیچ جامعه ای که بخش اعظم آن فقیر 
و بیچاره هســتند، نمی تواند شــکوفا و سعادتمند 

باشد. 
 - تــراژدی زندگــی مدرن این اســت کــه زندگی 

انسان ها تنها به کار و تالش محدود شده است. 
- فلسفه اصلی ام در زندگی اجتناب از آدم ها تا جای 
ممکن بود. هر چه کمتر آدم می دیدم حالم بهتر بود. 
- هر کودکی، هنرمندی است. مشکل اینجاست که 

وقتی بزرگ شد چگونه هنرمند باقی بماند. 
- بزرگ ترین توهین به انسان، انکار رنج اوست!

 - اگر جایی را که ایســتاده اید نمی پسندید عوضش 
کنید؛ شما درخت نیستید. 

 - تمــام خطاهــا، بلکــه تمــام جنایــات زاییــده 
 ژرف نگری هــای نادرســت یــا بلند پــروازی های  

نفس پرستانه است.

حلقه مفقوده زندگی؛ لبخند و شادی ) 1 (
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مورچه ای، ملخ مــرده ای را که چند برابر 
 خودش وزن داشــت به نیش گرفته بود 
و به النــه اش می برد. او در طول مســیر، 
 کمی راه می رفت و لحظه ای می ایســتاد 
 و نفس تازه می کرد و اســتراحت می کرد 
و باز به راه می افتاد. در همین هنگام دو نفر 
که ازآنجا می گذشــتند مورچه را دیدند. 
یکی از آنها رو به دوستش کرد و با حیرت 
 گفت: نگاه کن! مورچه بــه این کوچکی 

و ناتوانی و ضعیفی ملخ بــه این بزرگی را 
حمل می کند. دوستش نگاهی به مورچه 
و بار سنگین و جثه ضعیفش کرد و گفت: 
راســتی که عجیب اســت. مورچه حرف 
آنها را شــنید و ملخ را یک لحظه رها کرد 
و به آن دو رهگذر گفت: انســان های دانا، 
بار ســنگین را با نیروی تالش و کوشش 
می برند و کارهای بزرگ را با هوش، فکر و 
استعدادشان انجام می دهند نه با استفاده 
 از جثــه و اندام قــوی و بــزرگ! من هم 
از انسان ها این درس را آموخته ام. سپس 

دوباره ملخ را به نیش گرفت و به راه افتاد.

سه دوست در یک اتومبیل به مسافرت رفته بودند 
و متاسفانه یک تصادف مرگبار باعث شد که هر سه 
در جا کشته شــوند یک لحظه بعد روح هر سه دم 
دروازه بهشت بود و فرشــته نگهبان بهشت داشت 

آماده مي شد که آنها را به بهشت راه دهد...
فرشته نگهبان رو به آن ســه دوست کرد و پرسید: 
 یک سوال!!! االن که هر ســه تا دارین وارد بهشت 
مي شین اونجا روي زمین بدن هاتون روي برانکارد 
در حال تشییع شــدن به سوي قبرســتان است 

و خانواده ها و دوســتان در حال عزاداري در غم از 
دست دادن شما هستند، دوست دارین وقتي دارن 

از کنار جنازه راه مي رن در مورد شما چي بگن؟
اولي گفت: دوست دارم پشت سرم بگن که من جز 
بهترین پزشکان زمان خود بودم و مرد بسیار خوب 

و عزیزي براي خانواده ام.
دومي گفت: دوســت دارم پشــت ســرم بگن که 
 من جــز بهتریــن معلم هــاي زمان خــود بودم 
 و توانســته ام اثر بســیار بزرگــي روي آدم هاي 

نسل بعد از خودم بگذارم.
سومي گفت: دوست دارم بگن، نگاه کن داره تکون 

مي خوره مثل اینکه زنده است.

مرد پولداري در کابل، در نزدیکي مسجد قلعه فتح ا... رستوراني ساخت 
 که در آن موســیقي بود و رقص و به مشتریان مشــروب هم سرویس 

مي شد.
مالي مسجد هر روز موعظه مي کرد و در پایان موعظه اش دعا مي کرد 
تا خداوند صاحب رســتوران را به قهر و غضب خود گرفتار کند و بالي 

آسماني را بر این رستوران که اخالق مردم را فاسد مي سازد، وارد کند.
یک ماه از فعالیت رستوران نگذشــته بود که رعد و برق و توفان، شدید 
 شــد و یگانه جایي که خســارت دید، همین رســتوران بود که دیگر 

به خاکستر تبدیل شد.

مالي مسجد روز بعد با غرور و افتخار نخست حمد خدا را به جا آورد و 
بعد خراب شدن آن خانه فســاد را به مردم تبریک گفت و عنوان کرد: 
 اگر مومن از تــه دل از خداوند چیــزي بخواهــد، از درگاه خدا ناامید 

نمي شود.
اما خوشحالي مومنان و مالي مسجد دیر دوام نکرد. صاحب رستوران 

به محکمه شکایت کرد و از مالي مسجد تاوان خسارت خواست.
مال و مومنان البته چنین ادعایي را نپذیرفتند. 

 قاضي هر دو طــرف را به محکمه خواســت و بعد از این که ســخنان 
دو جانب دعوا را شــنید، گلو صاف کرد و گفــت: نمي دانم چه حکمي 

بکنم. من هر دو طرف را شنیدم. 
 از یک ســو مال و مومناني قرار دارند که به تاثیر دعا و ثنــا باور ندارند 

و از سوي دیگر مرد مي فروشي که به تاثیر دعا باور دارد.

مال و می فروشسه دوستمورچه دانا

سودوکو

هدیه  خداوند ) قسمت آخر ( 

دعا؛ کلید درهایی که به سمت خدا 
باز می شود ) 1 (

حتما تو هم گاهــی اوقات احســاس کرده ای که بــا وجود تمامی 
تالش هایت درها به رویت بســته شــده اســت و در تنگنایی گیر 
افتاده ای که نمی توانی از آن جان سالم به در ببری؛ اما در این هنگام 
با وجود تمام ناامیدی ها دســت به دعا بر می داری و از صمیم قلب 
خدا را صدا می  زنی و از او می خواهی که گره گشای مشکالتت شود 
و ســپس ناگهان می بینی تمام ابرهای سرخوردگی و نومیدی کنار 
 می روند و پروردگار تو را اجابت می کند. حتما متوجه شــده ای که 
 در ایام بحــران، نیاز به نیرویی قــوی و حمایت گــر داری که به او 
رو بیاوری و خواسته هایت را با او مطرح کنی، شکی نیست که همه 
امور به دســت قدرت الیتناهی خداوند و معیشــت اوست. تو هم 
می توانی با دعا و تضرع به درگاه الهــی، لطف و مرحمتش را به خود 
جلب کنی و از او آرامش خیال و امنیــت بخواهی. چنانچه خودش 
 فرموده: » ادُعونی أسَتِجب لَُکم/ بخوانید  مرا تا اجابت کنم شما را « 
) سوره غافر آیه60 ( با کمی دقت در این آیه متوجه می شوی که خدا 
از تو دعوت می کند تا به درگاهش دعا کنی. داشتن ارتباط معنوی 
با خداوند و خود را در مســیر فیض و رحمت واســعه او قرار دادن، 
سرچشمه امنیت است. ایمان به خدا و یاد او آرام بخش دل توست؛ 
 چنان که می فرماید: » اال بذکر ا... تطمئن القلوب/ آگاه باشید، تنها 

با یاد خدا دل ها آرامش پیدا می کند. « ) سوره رعد / ۲8 (
زمانی که به قدرت الهی متکی باشی و انوار الهی در دل تو رخنه کند، 
از هیچ مشکلی هراس نخواهی داشت؛ چرا که می دانی با سالح دعا 
می توانی بر هر مشکلی غلبه کنی؛ چنان که خداوند تاکید می کند: 
» و اذا ســالک عبادی عنی فانی قریب أِجیُب َدعَوَه الّداِع إَِذا َدَعاِن/ 
چون بندگان من درباره من از تو بپرســند، بگو که من نزدیکم و دعا 
کننده را به هنگامی که مرا می خواند، پاسخ می گویم. « )بقره / 186( 
 دعا و نیایش نقش بســیار مهمی در زندگی تو دارد؛ چرا که اعتماد 

به نفس و قدرتت را زیاد می کند. 
زمانی که دســت به دعا بر می داری و در بحبوحه توفان های زندگی 
 خود را به دســت پروردگارت می ســپاری، روح امیــد در کالبد تو 

دمیده می شود و تو ایمنی را با تمام وجود احساس می کنی.

دلنوشتهمثبتاندیشی

تو را نمی دانم، اما من دلم روشن است.
به تمام اتفاقات خــوب در راه مانده، به تمام روزهای شــیرین 

نیامده،
به لبخندی که یک روز بر لب مان می نشیند،

به اجابت شدن دعاهای مان، به برآورده شدن آرزوهای مان،
به محو شدن غم های دیرینه مان.

من دلم روشن است.
یک روز کسی از راه می رســد، پای حرف هایش می ایستد؛ و 

دیگر ترس از دست دادنش را به دل های مان راه نخواهیم داد.
روزی از راه می رســد و ما برای یک روز هم که شده آنچنان که 

باید، زندگی می کنیم.
آری، من دلم روشن است...

 آنقدر بزرگ و گرفتار شــده ایم که یادمان مــی رود توپ مان 
در حیاط شــب ها تنها می ترســد ویادمان رفته که مدادهای 
سیاه و سفید که هرگز تراشیده نشدند پدر مادر ده مداد رنگی 

دیگر هستند که ما همیشه تراشیده ایم و کوچک شده اند .
اما از شــما چه پنهان گاهــی آنقدر کودک می شــوم که یادم 
می رود بزرگ شــده ام و هنوز عروسک هایم سر تاقچه زندگیم 
خاله بازی مــی کنند، هنوز در مراســم تدفین گنجشــک ها 
 شــرکت می کنم و بــاران پا برهنــه تمام کودکــی را درمن 

می دود ...
  آنچنــان که همه چیــز آتیــه ای دارد، ما خودمــان هم باید 

آتیه ای داشته باشیم. 
ما این زندگی خودمان را باید به کمال بهره برداری برسانیم. 

 مردم معمــوال روی زمیــن و طال و بــورس ســرمایه گذاری 
گــذاری  ســرمایه  خودشــان  روی  ولــی  کننــد   مــی 
نمی کنند. ماخودمان باید گران شویم. ما اگر همان قدر ارزان 
و بی هویت وبی ارزش ماندیم چه فایده که زمین و دیگر چیزها 
گران شــوند آنچنان که همه چیز رو به گرانی می رود بنگریم 

ارزش ما ده سال و بیست سال بعد چه قدر خواهد شد.
 نه سفیدی بیانگر زیبایی است و نه سیاهی نشانه زشتی...

کفن سفید، اما ترساننده است و کعبه سیاه، اما دوست داشتنی 
است... انسان به اخالقش هســت نه به مظهرش... قبل از اینکه 

سرت را باال ببری و نداشته هات را به پیش ا... گالیه کنی...

کاریکاتور

No. 1915  | JULY24,2016 |  16Pages Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2000 |  November  07 ,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



14
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2000  |  دوشنبه  17  آبان  1395 |  7  صفر  1438

پیشنهاد سردبیر: 
طالی جام جهانی بر گردن بانوی اصفهانی

فضای مجازی

مدافع سپاهان ضمن تشکر از هواداران سپاهان از آنها خواست تا به 
حمایتشان از این تیم ادامه دهند.

  ســپاهان در مرحله یک شــانزدهم جام حذفی با یک گل پارس 
 جنوبی جم را شکســت داد و به یک هشــتم نهایی این رقابت ها 

صعود کرد.
موســی کولیبالی که در این مســابقه هم ماننــد 11 دیدار دیگر 
طالیی پوشــان در فصل جاری 90 دقیقه برای سپاهان بازی کرد و 
به سهم خود در بسته ماندن دروازه تیم اصفهانی در دیدار برابر این 
حریف دسته اولی نقش ایفا کرد بعد از این دیدار که به نوعی بازی 
افتتاحیه ورزشگاه نقش جهان به حساب می آمد با انتشار تصویری 
از حضور هواداران در صفحه شــخصی خود در اینستاگرام با زبان و 
خط فارسی از آنها خواست تا برخالف وجود مشکالت همچنان به 

حمایت از تیم محبوبشان ادامه دهند.

تشکر مدافع سپاهان از هواداران

مربی و همســر لیال رجبی درباره صحبت هایــی که درخصوص 
خداحافظی لیال رجبــی از دوومیدانی صــورت می گیرد، گفت: 

خداحافظی لیال از دوومیدانی قطعی است. 
در ایــن چنــد روز گذشــته صحبــت زیــادی در ایــن مورد 
 انجام شــده اســت. مــن نمی دانم چــرا بــا او اینگونــه رفتار 

می شود. 
معموال کســی که می خواهد از دنیای ورزش خداحافظی کند، از 
او تشکر می کنند و مراســم برای او می گیرند؛ اما در حال حاضر 
دیــواری کوتاه به ماننــد لیال رجبــی پیدا کرده اند و هرکســی 
 یک طنــاب می اندازد و بــاال می رود اما مــن اجازه ایــن کار را 

نمی دهم. 
پیمان رجبی با انتقاد از توهین هایی کــه در روزهای اخیر به لیال 
رجبی شده اســت گفت: او 8 ســال برای ایران مدال گرفت؛ اما 

مسئوالن فقط می گفتند او یک خارجی است. 
از مدال های لیال استفاده کردند و همزمان به او توهین هم کردند. 
از حضورش در ایران تبلیغات سیاســی زیادی کردند. لیال رجبی 

فقط به خاطر پیمان رجبی به ایران آمد. 
من واقعا نمی دانم چرا به او توهیــن می کنند در حالی که افتخار 
زیادی را برای ایران کســب کردند. رجبی دربــاره اینکه آیا لیال 
رجبی به دوومیدانی باز می گردد یــا خیر گفت: اصال، یک درصد 
هم امکان ندارد. اصال چرا باید برگردد؟ آدم مگر از چاله در می آید 

و به چاه می افتد؟ االن خیلی راحت زندگی می کنیم. 
دیگر مجبور نیست هر ماه به دنبال یک میلیون حقوق فدراسیون 
باشد. خیالش راحت است که دیگر کسی به او نمی گوید خارجی. 
من از هیچ کسی نمی ترســم ولی از االن هرکسی به لیال توهین 

کند با من طرف است.

ســانداکار اصفهانی وزن منهای 65 کیلوگرم تیم بانوان ایران به 
مدال طالی جام جهانی 2016 ســاندا دســت یافت. رقابت های 
جام جهانی ســاندا که از روز جمعه به میزبانی شــهر »شین« در 

کشور چین آغاز شده است، به پایان رسید. 
مدال آوران سال گذشته مسابقات قهرمانی جهان که در اندونزی 
برگزار شــد، در جام جهانی ســاندا به میدان رفتند که تیم ایران 
نیز با هفت ســانداکار )چهار نفر در مردان و ســه نفر در زنان( در 
این رویداد شــرکت کــرد. در پیکارهای نوبت صبح، »شــهربانو 
منصوریان« )ووشــوکار ســمیرمی( در دیدار نهایی وزن منهای 
65 کیلوگرم به مصاف بــا »هرگی باکایــدان«  از فیلیپین رفت 
و در پایان مبــارزه ای ســخت و نفس گیر که ســه راند به طول 
 انجامید، 2 بر یک پیروز شــد و دومین مدال طــالی تیم ایران را 

کسب کرد.
پیش از ایــن، »صدیقه دریایی« در وزن منهــای 60 کیلوگرم به 

مدال طال رسیده بود.

از این پس هرکس به »لیال« توهین 
کند با من طرف است!

 طالی جام جهانی 
بر گردن بانوی اصفهانی

منهای فوتبال

  به نظر می رسد سال 95 می تواند نقطه عطفی 
در تاریــخ فوتبال حداقــل در یک دهــه اخیر 
باشــد چون در ماه های اخیر در تمام بخش ها 
موفقیت های زیادی به دست آمده است.  بعد از 
سومی تیم ملی فوتســال در جام جهانی 2016، 
نتایج خوب تیم ملــی در مقدماتی جام جهانی و 
رسیدن به رده 27 رنکینگ فیفا، صعود تیم های 
ملی نوجوانان و جوانان به جــام جهانی این بار 
نوبت به ساحلی بازان رســید که آمادگی خود را 
به رخ بکشند. تیم ملی فوتبال ساحلی با کادری 
تمام ایرانی به موفقیت بزرگی دست پیدا کردند 
و در حضور تمام قــدرت های برتر جهان به مقام 
دوم رسیدند. باید دید اتفاقات خوب فوتبال که 
حیرت خیلــی از عالقه منــدان را برانگیخته، با 
همین روال ادامه خواهد داشــت یا اینکه خیلی 

زود متوقف می شود.

قاب روز

اتفاقی که حیرت دوستداران فوتبال را برانگیخت

درحاشیه

 جواد نکونام با وجود تجربه زیاد در عرصه بازیکن بودن، 
در قامت مربی در همان ابتــدای کار بی تجربگی کرد 
و به ایران صدمــه زد. او از این محرومیت ها باید درس 

بزرگی گرفته باشد.
پس از دیدار تیم ملی ایران با کره جنوبی، رسانه های 
کره ای نکونام را حلقه واسط بین کی روش و بازیکنان 
تیم دانستند و او را در آن پیروزی موثر قلمداد کردند. 
اصرار  رســانه های کره جنوبی تا جایی پیش رفت که 
»چادوری« بازیکن قدیمی تیم ملی کره جنوبی رسما 

کنار اشتلیکه نشست تا کمک او باشد.
نکونــام البتــه کــه حلقه واســط بــدی نبــود اما  
محرومیت هایی که  فیفــا برای ایــران در مورد بازی 
با قطر در نظر گرفت،  بیش و پیــش از همه باید برای 
نکونام درس عبرت باشد. در آن درگیری لحظات پایانی 
نکونام تنها نبود اما این مربی بــا کوله باری از تجربه از 
تیم ملی و اللیگا و اســتقالل نباید اینگونه جو بازی را 
به هم مــی ریخت.امروز ایــران اگر ســردار آزمون را 
در اوج آمادگی اش و درســت پس از باز کردن دروازه 
اتلتیکو مادرید در اختیار ندارد، اگــر حاج صفی را در 
اختیار ندارد، این رخ نداده جز با اشــتباهی که نکونام 
در این مســیر انجام داد. در واقع او نشــان داد که در 
مربیگری هنوز به پختگی کامل نرسیده است. نکونام 
اگر می خواهد در این جایگاه کنار کی روش باشد باید 
بتواند خودش و دیگران را همــراه با هم مدیریت کند 
نه اینکه » جــوزده« به میدان بــدود و کاری کند که 

هیچکس از یکی چون او انتظارش را ندارد.
جواد نکونام در دوران فوتبالش به شــدت فرمانده بود، 
او در میــدان کره جنوبی و آن دیدار کــه ایران به جام 
جهانی با گل قوچان نژاد صعود کرد بهترین فرماندهی 
و کارگردانــی میدان را داشــت اما عرصــه مربیگری 

عرصه ای دیگر است و کامال متفاوت.
نکونام باید در قالب جدیــدی فرو برود، در قالبی که به 

سود تیم ملی ایران تمام شود نه به ضرر آن.
این غیرت و وطن پرســتی نیســت کاری کنی که در 
نهایت بازیکنان تیم ملی ایران محروم شــوند. غیرت 
و وطن پرستی آن اســت که با تمام قوا در خدمت تیم 
باشــی و همه موجودی ایــران را حفظ کنــی و از آن 
استفاده ببری.به هر حال این درس بزرگی برای نکونام 
بود، اتفاقی که به ضــرر ایران تمام شــد و امیدواریم 
ضررش آنقدر نباشــد که صعود ایران به جام جهانی را 
تحت تاثیر قرار بدهد چرا که بازی های سختی با قطر 

در دوحه، با کره جنوبی در سئول و ... باقی مانده است.

درس بزرگی که نکونام گرفت؛

این وطن دوستی نیست

 جدایی مدیر ســازمان تیم های ملی از تیم ملــی فوتبال در 
شرایطی رقم خورد که در رابطه او با سرمربی تیم ملی کدورتی 

ایجاد شده بود.
محمدرضا ساکت مدیر سازمان تیم های ملی که رابطه بسیار 
خوبی با مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال دارد، به سادگی 
از تیم ملی کنار نرفته است. مســئله ای که ماجراهای فراوانی 
دارد و اتفاقا حاشیه های اخیر در اطراف تیم ملی هم بی ارتباط 

با این مسئله نیست.
جدایی ســاکت از تیم ملی از آنجا کلید خــورد که پول های 
فدراســیون فوتبال یا به عبارت دیگری پولی که قرار بود برای 
تیم ملی در ازبکســتان خرج شود، در تاشــکند توقیف شد. 
حدود 118 هزار دالر آمریــکا و 1000 یورو ارز نقد همراه تیم 

ملی بود که به ازبکستان برده شــد و اظهارنامه فرودگاهی این 
پول در تاشکند نوشته نشــد. طبق قانون کشور ازبکستان هر 
فردی که وارد این کشــور شــود باید اظهارنامه پر کرده و در 
آن اعالم کند که به صورت دقیق چقــدر پول همراهش دارد. 
موضوع آنجایی جالب می شــود که نه تنها همراه داشتن این 
پول اعالم نمی شود، بلکه پولی هم برای تیم ملی در ازبکستان 
خرج نمی شــود تا پس از توقیف این پول، کارلوس کی روش 
حسابی شاکی شــود که چرا باید این میزان پول به ازبکستان 

آورده شده، اما خرج تیم ملی نشود.
این درســت که این پول در چمدانی همراه مسئول امور مالی 
فدراسیون بوده، اما محمدرضا ساکت به عنوان رییس سازمان 
تیم های ملی و مدیر تیم ملی در این سفر از ماجرا خبر داشته 

اســت. موضوعی که باعث کدورت بین کی روش و ساکت شد 
تا پس از بازی مقابل ازبکســتان و کره جنوبی، این فرد از تیم 
ملی جدا شــود. حتی ســرمربی تیم ملی در اردو و زمانی که 
ساکت قصد داشته در غذاخوری همراه ملی پوشان حاضر شود، 
کی روش این اجازه را به رییس سازمان تیم های ملی نمی دهد 

و ساکت مجبور می شود رستوران را ترک کند.
پس از این جدایی بود که امیر عابدینــی هم صحبت هایی را 
مطرح کرد و گفت کی روش حق نــدارد علیه مدیران تیم ملی 
صحبت کند و موضع بگیرد. سرپرســت ســازمان اقتصادی 
فدراسیون فوتبال حتی پا را فراتر گذاشت و اعالم کرد که پس 
از بازی با ســوریه در خصوص کی روش تصمیم گیری خواهد 
شــد که به نظر می رســد این صحبت بی ارتباط بــا ماجرای 
جدایی ساکت نبوده اســت. با این حال این ماجرا ختم به خیر 
شد؛ با جلســاتی که بین تاج و کی روش در فدراسیون برگزار 
شد و در یکی از این جلســات نیز امیر عابدینی حضور یافت تا 
به اختالفات پایان دهند. جلســاتی که محمدرضا ســاکت، 
برخالف تمام جلســات قبلی کی روش در فدراسیون فوتبال 
در آنها حضور نداشــت. این ماجرا گذاشــت تا اتفاقات جدید 
دیگری رخ دهــد. مهدی تاج در ســکوتی کــه در این مدت 
داشت، تصمیم گیری جدیدی کرد. رییس فدراسیون فوتبال 
با اضافه کردن محمود اســالمیان به هیئت رییسه فدراسیون 
که رابطه خیلی خوبی با تیم ملی و کارلــوس کی روش دارد، 
شــرایط را به گونه ای فراهم کرده تا در صورت نیاز او مدیر تیم 
ملی شود. هرچند کی روش از افشین پیروانی حمایت کرده و 
خواســته خود او تمام کارهای مربوط به مدیریت تیم ملی را 
انجام دهد. با این حال سرمربی پرتغالی تیم ملی رابطه خوبی 
هم با اسالمیان دارد که در زمان ریاست کفاشیان هم مدیر تیم 
ملی شده بود. دوره ای که کی روش بدون دغدغه شاگردانش را 
آماده مسابقات می کرد و همین مسئله باعث شد سرمربی تیم 

ملی بارها از اسالمیان تشکر کند.
رابطه نایب رییس پیشــین فدراســیون فوتبال با تیم ملی و 
کی روش در این مدت که اســالمیان در فدراســیون حضور 
نداشــت، قطع نشــده بود. مدیر پیشــین تیــم ملی حتی 
کمک هایی را به تیم ملی کرده بود تا شاگردان کی روش برای 
رســیدن به جام جهانی دغدغه کمتری داشته باشند. همین 
مسئله باعث شــد رابطه بین تیم ملی و اسالمیان گرم بماند و 
پس از حضور دوباره این شــخص در فدراسیون، کی روش به 

اسالمیان تبریک گفت که دوباره به فدراسیون بازگشته است.
حاال با جدایی ســاکت از تیم ملی، بعید نیســت که بار دیگر 
اسالمیان به عنوان مدیر تیم ملی فعالیت کند؛ چراکه عضویت 
او در هیئت رییسه هم باید به تایید مجمع برسد و اگر این اتفاق 
رخ ندهد، تاج از او به نحو دیگری اســتفاده خواهد کرد. رابطه 
خوب اســالمیان با تیم ملی و کی روش هم این شایعه را قوت 
بخشیده که پس از جدایی ســاکت، او مدیر تیم ملی شود. با 
این حال اگر هــم این اتفاق رخ ندهد، افشــین پیروانی که در 
حال حاضر مدیر ورزشی تیم ملی است، با هماهنگی کی روش 
مدیریت تیم ملی را به عهده خواهد گرفت. فعال گفته شده نظر 

کی روش روی پیروانی است.

پشت پرده جدایی ساکت از تیم ملی؛

یک چمدان پول

بازیکن استقالل در مسیر مهدوی کیا شدن!وضعیت حاج صفی فردا مشخص می شود
دو ســال پیش بهنــام برزای که بــه عنوان 
مهاجم به استقالل آمد شــاید فکرش را هم 
نمی کرد که روزی در دفاع راســت به بازی 

گرفته شود.
  30 دقیقه وقت های اضافه بازی استقالل - 
مس فرصتی بود برای برزای تا به صالحدید 
منصوریان در حالی که خسرو حیدری و وریا 
غفوری غایبین اســتقالل بودنــد به عنوان 

دفاع راست به کار گرفته شود .
 عملکــرد خــوب بــرزای باعــث شــده تا 
منصوریــان به این فکــر بیفتد بــا توجه به 
غیبت های احتمالــی خســرو و وریا دفاع 
راست تیمش را به برزای بسپارد. شاید با این 
وضعیــت دیگر برزای نتوانــد در خط حمله 

استقالل به میدان برود.
 امــا شــباهت جالــب بــرزای بــه مهدی 
مهدوی کیا آنجاســت که مهدوی کیا هم در 
ابتدای فوتبالش یک مهاجم بود که در ادامه 
به یک بال راســت بدل شــد و با نظر محمد 
مایلی کهن در تیم ملی در پست دفاع راست 

مورد استفاده قرار گرفت.

سرپرست تیم فوتبال ســپاهان گفت: تیم هایی مانند آلومینیوم 
اراک معموال ناشــناخته هســتند؛ اما ما بازی این تیم با پیکان را 

دیده ایم و شناختی نسبی از آنها داریم.
 مهدی اخــوان در مــورد برنامه های ســپاهان قبــل از بازی با 
آلومینیوم ســازی اراک در مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی 
اظهار داشــت: تا فردا اســتراحت می کنیم و برنامــه تمرینات ما 
از فردا شــروع خواهد شــد. برای انجام یک بازی تدارکاتی نیز به 
دنبال یک تیم می گردیم و هنوز مشــخص نیســت با چه تیمی 

بازی خواهیم کرد.
اخوان در مورد بازگشت احسان حاج صفی از اصفهان به تمرینات 
تیم ملی گفت: به دلیل اینکه ســه روز به تیم استراحت داده ایم 
از این بازیکن خبری نداریم و فردا مشــخص خواهد شــد که او با 
تیم ملی تمرین خواهد کرد و یا به اصفهــان برمی گردد. وقتی به 

بازیکن ها استراحت می دهیم از آنها سراغ نمی گیریم.
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به یاد گل قهرمانی در بانکوک

ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران طی جلســه ای که با محمدرضا 
زنوزی و مدیران گروه ســرمایه گذاری در تبریز داشــت، پس از 
مشــاهده کلیپ فعالیت های صنعتی و تولیــدی این گروه، طی 
اظهاراتی گفت: مدیریت این حجم از نیروی انسانی توسط بخش 
خصوصی در ایران بســیار روحیــه بخش بوده و اجــرای این امر 

نیازمند تقدیر و قدردانی است.
کارلوس کی روش ضمن تقدیر از حمایت های زنوزی طی ماه های 
گذشــته و به خصوص موضوع در اختیار قــرار دادن پرواز چارتر 
توســط هواپیمایی آتا برای دیدار مقابل ازبکستان، اظهار داشت: 
حفظ تمرکــز و توان جســمی بازیکنان در شــرایطی که فاصله 
کوتاهی بین بازی ها باشد،  از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است 

و تامین این نیاز توسط هواپیمایی آتا در کسب نتیجه مطلوب در 
دو دیدار مقابل ازبکستان و کره جنوبی بسیار تاثیر گذار بود.

کــی روش از طرف تک تــک بازیکنان تیم، اعضــای کادر فنی و 
مدیریت فدراسیون فوتبال از  اعالم همراهی و حمایت های زنوزی 
و مجموعه دریک تشــکر کرده و آن را غنیمتی ارزشمند قلمداد 
کرد. وی در ادامه افزود: ان شــاءا... با پیروزی مقابل ســوریه ، سه 
امتیاز این دیدار را در وهله اول به مردم ایران و بعد از آن به شــما و 

مدیران حاضر در این جلسه پیشکش خواهیم کرد.

ملی پوش تیم گیتی پسند اصفهان با به ثمر رساندن نوزده گل تا 
هفته هشتم رکورد عجیبی از خود به جای گذاشته است.

 مهدی جاوید که با به ثمر رســاندن پنج گل و دادن پنج پاس گل 
در جام جهانی 2016 کلمبیا، عنوان ارزشمندترین بازیکن ایران 
به لحاظ آماری را از آن خود کــرد، در لیگ برتر هم آمار عجیبی از 
خود به جای گذاشته است.جاوید که در تیم پرستاره گیتی پسند 
اصفهان توپ می زند، با به ثمر رساندن 19 گل تا پایان هفته هشتم 
با اختالف هشت گل نسبت به فرهاد فخیم در رده نخست جدول 
گلزنان قرار گرفته است. همچنین با بررسی آمار ادوار مختلف لیگ 

برتر، این بازیکن تاکنون بهترین عملکرد گلزنی را داشته است.

این در حالی اســت که وحید شمسایی در ســال 85 موفق شد با 
تیم تام ایران خــودرو 55 گل به ثمر رســانده و عنوان آقای گلی 
را از آن خود کنــد. محمد طاهری نیز در فصل 86 با تیم شــهید 
منصوری قرچک موفق به ثبت 52 گل شــد؛ بنابراین با ادامه این 
روند و عملکردی که جاوید این روزهــا از خود در تیم ملی و لیگ 
نشــان می دهد، بعید نیســت این بازیکن در پایان هفته بیست و 
ششم رکورد بیشــترین گل زده در شــانزده دوره لیگ فوتسال را 

بشکند و باالتر از وحید شمسایی قرار بگیرد.

 رکورد ملی پوش اصفهانی  
در لیگ فوتسال!

 3 امتیاز سوریه پیشکش
 مردم ایران

1- انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی اعم از خطوط انتقال، خطوط تغذیه، شبکه های توزیع، ساختمان ها و 
تأسیسات جانبی و نصب انشعابات خانگی/ تجاری در سطح استان اصفهان )ناحیه مرکزی، شهرستان ها و روستاهای تابعه(

2- کد فراخوان: 1464881
3- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

4- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 95/8/29 
 مناقصــه گــران می تواننــد جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه اطــالع رســانی الکترونیکی شــرکت گاز اســتان اصفهان بــه آدرس

 www.nigc.isfahan.ir  و www.iets.mporg.ir  یا با شــماره  تلفن های 5-36271031-031 امور قراردادهای شــرکت گاز استان اصفهان 
تماس حاصل فرمایند. 

آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز )3413، 1395(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان 

)سهامی خاص(

نوبت دوم

مراسم تشیع پیکر مرحوم منصور پورحیدری، پیشکسوت باشگاه 
اســتقالل در حالی دیروز برگزار شــد که چهره های سرشــناس 
زیادی در این مراســم حضــور داشــتند. علی کریمــی، چهره 
محبوب هواداران پرســپولیس که خود زمانی در تیم ملی شاگرد 
پورحیدری بود نیز یکی از افراد سرشــناس حاضر در این مراسم 
بود. شماره 8 سابق پرسپولیس، ســال 77 در حالی که تنها چند 
هفته از حضورش در پرســپولیس می گذشــت، توســط منصور 
پورحیدری که آن زمان ســرمربیگری تیم ملی را برعهده داشت، 
برای اولین بار به اردوی تیم ملی دعوت شد. کریمی در مدت زمان 
حضور منصور پورحیدری روی نیمکت تیــم ملی، همواره یکی از 
بازیکنان فیکس تیم بود و موفق شــد به همــراه مربی خود مدال 
طالی بازی های آســیایی بانکوک را نیز در ســال 98 کسب کند. 
علی کریمی در دیدار فینال آن مســابقات یکی از دوگل ایران را 

برابر کویت به ثمر رساند.
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پیشنهاد سردبیر: 
شهر تو را مي بیند

با مسئوالن

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشــاره به اینکه تغییر نام 
با توجه به مصوبه مجلس شــورای اسالمی از چهار سال گذشته 
در دستور کار ثبت احوال قرار گرفته است، اظهار داشت: از این رو 
با توجه به تصویــب این قانــون، متقاضیــان می توانند پس از 

۱۸سالگی نسبت به این امر اقدام کنند.
تورج حاجی رحیمیان با بیــان اینکه تنها امــکان تغییر نام به 
اســامی مذهبی امکان پذیر اســت، ابراز داشــت: از این رو باید 
توجه داشته باشــیم که در حال حاضر با ۶۰ درصد از تقاضاهای 
اعالم شــده در خصوص تغییر نــام موافقت می شــود؛ چرا که 
۴۰ درصد دیگر خواســتار تغییر نام به نام های نامناســب و غیر 

مذهبی هستند.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهــان، در ادامه بــا ارائه آماری 
درخصوص تعداد نام های تغییر یافته و یا اصالح شــده در سال 
گذشته و شش ماهه امسال افزود: در ســال گذشته چهار هزار 
و ۹۵۸ مــورد تغییر یا اصــالح نام در مراکز ثبت احوال اســتان 

اصفهان ثبت شده است.
وی با اشــاره به افزایش آمار متقاضیان تغییــر و اصالح نام در 
استان اصفهان در شش ماهه امســال نسبت به سال گذشته نیز 
گفت: در شــش ماه امســال دو هزار و ۹۵ نفر برای تغییر نام به 
مراکز ثبت احوال استان مراجعه کرده اند و این در حالی است که 

این آمار  دو هزار و ۳۷۷ نفر بوده است.
1۳ هزار و ۲5 نام خانوادگی تغییر و اصالح شد

حاجی رحیمیــان درخصوص تغییــر نام خانوادگــی در مراکز 
ثبت احوال استان اصفهان در سال گذشــته نیز بیان داشت: در 
ســال گذشــته ۱۳ هزار و ۲۵ تغییر یا اصالح نام خانوادگی در 
مراکز ثبت احوال اســتان اصفهان ثبت شده است. وی افزود: در 
شش ماه سال گذشته شش هزار و ۱۱۶ مورد تغییر و اصالح نام 
خانوادگی در ســطح استان اصفهان ثبت شــده و این در حالی 
است که با افزایش آمار در سال جاری در شش ماه امسال، هفت 
هزار و ۹۸۷ مورد تغییر نام ثبت شده است. مدیرکل ثبت احوال 
اســتان اصفهان، در ادامه با بیــان اینکه زنان بیــش از مردان 
متقاضی تغییر و اصالح نام بوده اند، گفت: بیشترین درخواست 

نام، درخصوص تغییر نام به اسامی اهل بیت)ع( بوده است.
وی تصریح کــرد: در بین اســامی تغییر یافته در ســامانه ثبت 
احوال، اســامی مختلفی همچــون ابــزارآالت، اماکن مختلف، 
فصل ها و... مشاهده شــده اســت. حاجی رحیمیان با اشاره به 
بخشی از این اسامی ابراز داشت: چاه، پوپول، یتیم، حلوا، ارزان، 

فروشنده و... از جمله این اسامی هستند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، از انتقال 
حوزه آموزش مدیریت پســماند در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان 
از اداره خدمات شــهری به سازمان مدیریت پســماند خبر داد و 
گفت: با توجه به ورود گســترده و اثربخش این سازمان به حوزه 
آموزش و فرهنگ ســازی و اجــرای اقدامات ارزنده شــهری در 
ماه های گذشته، تصمیم گرفته شــد کلیه فرآیندهای آموزشی، 
چه در مقیاس شــهری و چه در عرصه مناطق و محالت شــهر، 
به طور متمرکز در سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان 
پیگیری و اجرا شود. مهندس امیرحسین کمیلی به تهیه و تدوین 
برنامه راهبردی آموزش مدیریت پسماند در مناطق ۱۵ گانه شهر 
اصفهان اشــاره کرد و افزود: این برنامه کــه مراحل تدوین آن به 
زودی پایان خواهد یافت، تالش می کند تا اقدامات آموزشــی در 
قالب های منظم، خالق و اثربخش به اجرا در آمده و نظرســنجی 
 و ارزیابی هــای علمی، پیش، حین و پس از اجــرای هر برنامه به

انجام رســد. وی تصریح کرد: انتقال حوزه آموزش، ســرآغازی 
برای برعهده گیری کلیه وظایف انتظار رفته از ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان و شکل گیری یک مدیریت یکپارچه، 
کامل و پویاســت که کلیــه اقدامات اجرایی مرتبــط با مدیریت 

پسماندها در شهر را به نحو مطلوب انجام خواهد داد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه در حــال حاضر ۲۴ نیروی آموزشــی در مناطق ۱۵گانه 
شهر اصفهان، به فرهنگسازی پیرامون مدیریت پسماند و بازیافت 
در میان شهروندان و همچنین آموزش کارگری و توانمندسازی 
پاکبانان حاضر در مناطق شهری مشــغول هستند، خاطرنشان 
کرد: بــا هدف افزایــش دانش و بــه روز شــدن آگاهی های این 
نیروهای آموزشــی و همچنین تبادل تجارب در راستای اجرای 
مطلوب تر برنامه های فرهنگی محله محور، دوره ضمن خدمتی 

برای بهره گیری این افراد در حال برنامه ریزی است.
کمیلی با بیان اینکــه میانگین تحصیالت دانشــگاهی در میان 
نیروهای آموزش پسماند، باالتر از سطح کارشناسی است، گفت: 
اغلب این افراد در رشــته های تخصصی مرتبط با حوزه مدیریت 
پسماند نظیر محیط زیست، منابع طبیعی و... تحصیل کرده و از 

دانش و توانمندی قابل قبولی برخوردارند.
وی تعامل میان مســئولین آموزش مدیریت پســماند، معاونین 
خدمات شــهری و معاونین فرهنگی در مناطق ۱۵ گانه شــهر را 
گامی موثر در اجرای مطلوب تر برنامه های آموزش شهروندی در 
هر منطقه برشمرد و یادآور شــد: تالش خواهیم کرد این ارتباط، 
ارتباطی صمیمانه، پویا و مســتمر باشــد. مدیرعامل ســازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همچنین به مشکالت سد راه 
مسئوالن آموزش پسماند در مناطق شــهری اشاره کرد و یادآور 
شــد: پرداخت های نامتوازن و متفاوت در حقوق، همراه نبودن 
سیستم جمع آوری پســماندها با  آموزش های ارائه شده ازسوی 
این افراد، بودجــه ناکافی در اجرای برنامه هــا و... مجموعه ای از 
مســائل پیش روی این افراد اســت که تالش خواهیــم کرد با 

برنامه ریزی الزم، به مرور مرتفع گردد.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

شش هزار اصفهانی از سال گذشته 
تاکنون تغییر نام دادند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

 تهیه برنامه راهبردی
جهت آموزش مدیریت پسماند 

شهرداری

معاون امــداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان با اشاره به برنامه ریزی انجام شده درخصوص 
خدمات رســانی در ایام اربعین اظهار کرد: تا به حال ۲ 
جلسه در کارگروه امداد و نجات استان با موضوع اربعین 
برگزار شده اســت. داریوش کریمی با بیان اینکه تمام 
دستگاه های عضو کارگروه به آماده باش صد درصدی 
مکلف شــده اند، افزود: با توجه به دستورالعملی که از 
تهران آمده اســت، عالوه بر تقویت پایگاه ها در مسیر، 
به اعزام چند اکیپ به مرز اقدام کرده ایم. وی اضافه کرد: 
هم نیرو و هم تجهیزات از جمله آمبوالنس و خودروی 
نجات و اتوبــوس آمبوالنس اعزام می شــوند. کریمی 
ادامه داد: یک تیم دوازده نفره تخصصی امداد و نجات 
به سرپرســتی بنده، اعزام و در ایام اربعین حسینی در 
شهر مقدس کربال حاضر خواهیم شد. وی تصریح کرد: 
نیروهای درمانی به درمانگاه ها می روند و نیروهای امداد 
و نجات هم جانمایی شده اند و طبق دستور مرکز عمل 
خواهند کرد تا در زمان حوادث احتمالی خدمت رسانی 
کنند. به گفته کریمی، تیم پزشکی حج اقدام به ارسال 
تجهیزات و امکانات کرده است و افرادی که از اصفهان 
اعزام می شــوند، تجهیــزات قابل توجهی بــه همراه 

نمی برند.

تا سه ماه آینده اولین اتوبوس های نسل جدید با ارتفاع کم، 
تولید و به ســامانه اتوبوس رانی شــهرداری اصفهان اضافه 
خواهند شــد. علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیک 
شــهردار اصفهان، با تایید این خبر گفت: تا پایان سال آینده 
۵۰ درصد از سامانه اتوبوسرانی اصفهان از این نسل اتوبوس 

استفاده خواهد کرد.
ویژگی شاخص اتوبوس های ارتفاع پایین، امکان استفاده آنها 
توسط اقشار آسیب پذیر، کهنسال، توان خواه و ویلچر نشین 
است. پیش از این، سامانه حمل و نقل عمومی شهر اصفهان 
به خاطر محدودیت های موجود برای گروه های آسیب پذیر، 
مورد انتقادات گسترده از جانب رسانه ها و فعاالن اجتماعی 
بود و بارها قول بهسازی و مناسب سازی ناوگان حمل و نقل 

عمومی این شهر از جانب مدیران شهری مطرح شده بود.
صلواتی اظهار کرد: اتوبوس های ارتفاع پایین، نســل آینده 
ناوگان اتوبوسرانی شــهرداری اصفهان است که در مجامع 
بین الملل و کشــورهای توســعه یافته مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. وی ادامه داد: ناوگان جدید در مسیر اتوبوس های 
تندرو )BRT( بدون نیاز به شــیب و رمپ، کامال همســطح 
با ایســتگاه خواهد شد و در مسیرهای شــهری با یک رمپ 
خــودکار امکان اســتفاده را برای همه گروه های حســاس 

ایجاد می کند.

اعزام تیم 1۲ نفره تخصصی 
امداد و نجات به کربال

 اتوبوس های کم ارتفاع
در اصفهان

خبرحمل و نقل هالل احمر

اختصاص770میلیارد ریال 
برای محرومیت زدایی درشهر

1۶00 اتوبوس، مسافران 
اربعین را جابه جا می کند

سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: در سال 
جاری ۷۷۰ میلیارد ریال به انجام پروژه های عمرانی در 

مناطق محروم اصفهان اختصاص داده شده است.
ندا واشــیانی پور افزود: یکی از مهــم ترین رویکردهای 
شــورای چهارم، توجه ویژه به کاهش مشکالت محالت 

محروم با افزایش بودجه محرومیت زدایی بوده است.
بودجــه   ۱۳۸۳ ســال  در  کــرد:  یــادآوری  وی 
محرومیت زدایــی در شــهر اصفهــان ۴۱ میلیــارد و 
۵۰۱میلیون ریال بود و تا ســال ۱۳۸۵ به ۱۰۶ میلیارد 
و ۱۰۰ میلیــون ریال افزایش یافت و از آن پس تا ســال 

۱۳۹۲ این مبلغ به صورت تقریبی ثابت ماند.
واشــیانی پور اضافه کرد: در ســال ۱۳۹۳ این مبلغ به 
۴۴۶میلیارد ریال افزایش پیدا کرد و ســپس در ســال 
۱۳۹۴ مبلغ ۶۴۷ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال، بودجه 
مصوب محرومیت زدایی بود. وی در ادامه، با اشــاره به 
رویکرد شورا نسبت به بهسازی و نوسازی شهر اصفهان، 
گفت: به ترتیب، منطقه سه شــهری دارای هشت پهنه 
بافت فرسوده، منطقه ۹ شهری دارای ۱۰ پهنه و منطقه 

۱۵ شهری دارای ۱۸ پهنه بافت فرسوده است.
واشیانی پور افزود: مســاحت بافت فرسوده شهر حدود 

۲هزار و ۲۸۰ هکتار است.

رییس اداره حمل و نقل مســافر اداره کل پایانه های 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: امســال پیش بینی 
می شــود که زائران اعزامی از استان اصفهان به کربال، 
نسبت به سال گذشته ۱۰ درصدافزایش داشته باشد 
که به همین منظور باید اتوبوس های بیشــتری برای 
رساندن مسافرین به مرزها و برگشــت آنها از مرز، به 

اصفهان اختصاص داد.
کیوان رحیمی بیان داشت: تاکنون جلسات متعددی 
برای برگــزاری هرچه باشــکوه تر مراســم اربعین و 
استقبال از مسافران اربعین برگزار شد که زائران کربال 
را با شــأن و احترام، به مرزها و به سالمتی از مرزها به 

سمت اصفهان برسانیم.
 وی که تعداد کل دستگاه های اتوبوس ناوگان عمومی 
مسافری استان را ۲ هزار دســتگاه عنوان کرد، افزود: 
ازمجموع اتوبوس ناوگان عمومی مســافری اســتان، 
یک هزار و ۶۰۰ دســتگاه به زائران اربعین اختصاص 

داده شده که بیشتر آنها عمری کمتر از ۱۰ سال دارند.
رحیمی گفت: در حال حاضر تمامی تدابیر الزم برای 
زائران کربال اندیشــیده شده و امید اســت که بدون 
هیچ گونه مشکلی در صحت و سالمتی کامل به مقصد 

برسند.

شورا

مدیر عامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقــه اصفهان گفت: 
تاکنون بیش از یک میلیــارد و ۱۶۸میلیون لیتر بنزین در این اســتان 
مصرف شده  که این آمار نسبت به مدت مشــابه سال قبل ۲/۸۵درصد 

رشد داشته است.
آقای حســین صادقیان با بیان اینکه مصرف نفت ســفید در این استان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲/۶۰درصد کاهش داشته است، افزود: 
در این مدت بیش از سیزده میلیون و ۲۰۹ هزار لیتر نفت سفید مصرف 
شده اســت. وی با اشــاره به اینکه میزان مصرف گازوئیل با یک میلیارد 
و ۳۷۳میلیون لیتر در استان اصفهان نســبت به مدت مشابه سال قبل 
۱۴/۱۶درصد کاهش داشته است، گفت: میزان مصرف نفت کوره با ۵۳/۸ 

به بیست و سه میلیون و ۷۸۰هزار لیتر رسیده است. 

همایش »چگونه دیابت را شکســت دهیم« از ســوی کمیته فرهنگ ســالمت 
سازمان فرهنگی تفریحی،  فردا در کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

کمیته فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، در راستای 
مقابله و کاهش این بیماری و به مناســبت روز جهانی دیابــت )۲۳ آبان ماه(، به 
برگزاری سلسله نشست های فرهنگ سازی پیشگیری از دیابت با عنوان »چگونه 

دیابت را شکست دهیم« اقدام کرده است.
دومین برنامه این همایــش ۱۱ آبان ماه با حضور دکتر یاشــار صالحی در محل 
فرهنگسرای کوثر واقع در خیابان جی، خیابان مســجدعلی، جنب پارک کوثر 
برگزار شد. دکتر یاشار صالحی در ســومین همایش دیابت نیز به بیان مطالبی 
در این خصوص می پردازد که عالقه مندان می توانند فردا از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به 

محل کتابخانه مرکزی واقع درخیابان باغ گلدسته مراجعه کنند.

برگزاری همایش »چگونه دیابت را شکست دهیم؟«افزایش مصرف بنزین در استان اصفهان

طبق آمار جهانی ۱۰ درصد از کل جمعیت جهان معلول هســتند  
که ابن درصد، حدود ۶۵۰ میلیون نفر را شــامل می شــود. در این 
راستا باید بســتر حضور این قشــر در جامعه فراهم شود که در این 
میان مدیریت شــهري اصفهان در این زمینه وارد میدان شــده تا 

حضور بیشتر و فعالیت این افراد را در شهر شاهد باشیم.
تدابیر شهرداري اصفهان براي رفع مسائل معلوالن

مهدي جمالي نژاد، شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه شهرداري 
حدود ۶۰ درصد از مناسب ســازي شــهر را برعهده دارد، مي گوید: 
بیشتر فعالیت هاي شــهرداري در حوزه فیزیکي اســت؛ در حالی 
که امــروز بخش عظیمــي از مشــکالت معلــوالن در اصفهان در 
حوزه فرهنگي است و نیاز به بسترسازي مناســب دارد. وی تعامل 
با معلــوالن را بهترین راهــکار تحقق اهداف براي مناسب ســازي 
فعالیت هــاي فیزیکي و غیرفیزیکي آنها در شــهر مــي داند و ابراز 
مي کند: در این زمینه ضروري اســت که معلوالن بیشتر به میدان 
بیایند و نســبت به تحقق  خواسته هایشان پیگیري هاي جدي تري 

داشته باشند. 
وي مناســب  نبودن فضاهاي شــهري به وی ژه در پارک ها،  وسایل 
حمل و نقل عمومي و ســرویس هاي بهداشتي ســطح شهر را یکی 
از چالش معلوالن مــی داند و مي گوید: درخصوص ســرویس هاي 
بهداشتي باید اقدامات ویژه در اسرع وقت اجرایي شود. جمالي ن ژاد 
ادامه می دهد: من از حدود ۱۴ ســال پیش این دغدغه را داشــتم، 
از این رو تنها راهکار تحقق مطالبات معلــوالن، پیگیري جدي این 
جامعه را مي طلبد. وي، با اشاره به لزوم حضور خیران شهرساز براي 
فعالیت در حوزه مناسب سازي شــهر براي معلوالن، تاکید مي کند: 
ما در شــهر اصفهان با تعداد کمي از خیران شهرساز روبه رو هستیم 

و این در حالي است که باید با کمک رســانه ها بر این امر توجه ویژه 
صورت پذیرد.

تشکیل ستاد مناسب سازی
ســید جمال الدین صمصام شــریعت، معاون شهرسازی و معماری 
شــهرداری اصفهان نیز در رابطه با موضوع مناسب سازی مکان های 
عمومی و ادارات شهر اصفهان مي گوید: ستاد مناسب سازی معاونت 
شهرسازی و معماری، با هدف مناسب سازی ساختمان ها و فضاهای 
شــهری برای ناتوانان و کم توانان جســمی و حرکتــی، جانبازان، 
معلوالن و سالمندان و حتی در ابعاد وسیع تر، مناسب سازی فضای 

شهر برای تمامی اقشار جامعه تشکیل شد.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان ادامه مي دهد: 
اجرایی کــردن قوانیــن ازطریق نیازســنجی، سیاســت گذاری، 
برنامه ریزی و اولویت بنــدی، ارائه پیشــنهاد ات تخصیص بودجه، 
نظارت و کنترل بر اجرای پروژه هــای مرتبط و جمع آوری بازخورد 
فعالیت هــای انجام شــده در شــهرداری اصفهــان، از مهم ترین 
فعالیت ها در این زمینه اســت. صمصام شــریعت مي افزاید: برای 
بسترسازی مناســب و اعمال نظر تخصصی و فنی معلوالن به عنوان 
بهره بردار نهایی برای اجرای طرح های شــهرداری و کنترل ضوابط 
مناسب سازی از ســال ۱۳۹۰ تاکنون، یکی از معلوالن ویلچر نشین 

به عنوان مشاور متخصص در این حوزه مشغول به فعالیت است.
وي تاکید مي کند:  در همین راســتا گروه های رصد شهری مناطق 
پانزده گانه )در قالب ۱۵ طرح مطالعاتی( برای بررســی کارشناسی 

وضعیت موجود تشکیل شده است.
او ادامه می دهد: در این راســتا مناسب سازی معابر شهری در قالب 

برنامه زمان بندی ۳ الی ۵ ساله اولویت بندی شده است.

نصب دوربین هاي ثبت تخلف ترافیکــي، به کاهش جرائم و 
افزایش سطح فرهنگ شهروندي کمک مي کند.

 به گفته همایون یــزدان پناه، مدیر مرکــز کنترل ترافیک 
شــهرداري اصفهــان، در حال حاضــر ۳ نوع ســامانه ثبت 
تخلف در سطح شهر اصفهان، مســائل ترافیکي شهر را رصد 
مي کنند. وی یادآور مي شــود:  ۷۰ ســامانه ثبت ســرعت 
غیرمجاز، ۴۰ ســامانه ثبت عبور از چراغ قرمز و ۲۴ ســامانه 

طرح زوج و فرد در حال حاضر در شهر وجود دارند.
وي ادامه مي دهد: بــا توجه به حجم تخلفــات راهنمایي و 
رانندگي و به منظور روان ســازي هرچه بیشتر بار ترافیکي 
در اصفهان، ۴۰ سامانه ثبت ورود به محدوده زوج و فرد و ۴۰ 
ســامانه ثبت عبور از چراغ قرمز، به تعداد سامانه هاي قبلي 
مرکز کنترل ترافیک شــهرداري اصفهان براي بهبود شرایط 

اضافه مي شود.
مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان مي افزاید: ثبت 
تخلفات به وسیله دوربین، ابتدا از بزرگراه هاي شهر آغاز شد 

و در حال حاضر به خیابان هاي شهر نیز رسیده است.
یزدان پناه به آمار ثبت تخلفات روزانه این دوربین ها اشــاره 
مي کند و مي گوید:  روزانه بیش از ۳۰ هزار تخلف توسط این 
ســامانه ها به وســیله ۲ دوربیني که در هریک از آنها تعبیه 

شده، ثبت و ضبط مي شود.
مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان، آمار تخلفات 
راهنمایي و رانندگــي در اصفهان را بیــش از میزان جهاني 
مي دانــد و تاکید مي کند: ایــن میزان تخلفــات بخصوص 

سرعت غیرمجاز در نیمه شب ها بیشتر مي شود.

ســرهنگ رضا رضایی، رییس پلیس راهور اســتان اصفهان 
نیــز در ادامه با اشــاره به هماهنگــی های پلیــس راهور با 
شهرداری اصفهان در بخش IT مي گوید:  پلیس اعتقاد دارد 
اگر برای روان ســازی و ایمنی ترافیک، تسهیل عبور و مرور، 
کاهش آلودگی هــوا، کاهش اتالف زمان ســفر و تصادفات، 
می خواهیم اقدامات ارزشــمندی انجام دهیم، باید از حوزه 

IT استفاده کنیم. 
وي ادامه مي دهد: درحال حاضر بیش از ۱۷۰ دوربین فعال 

در سطح شهر اصفهان تخلفات رانندگی را رصد می کند.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان اضافه مي کند: بر اساس 
برآوردی که در تخلفات داریم، با نصب این دوربین ها از هفته 
ناجای ســال گذشــته تا هفته ناجای امســال در بزرگراه ها 
 به طور میانگین بیــن ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر کاهش ســرعت را

شاهد هستیم.
وي مي افزاید: برای نصب تک تک این دوربین ها، جلســاتی 

برگزار و ساعت ها کار کارشناسی انجام می شود.
رضایي خاطرنشــان مي کند:  رانندگان مطلع هستند که با 
کوچک ترین تخلف، جریمه برای آنها صــادر و اعمال قانون 
می شــود، لذا اقدامات بازدارنده ما حکایــت از تعامل خوب 

راهور و شهرداری دارد.
در پایان مي تــوان گفت با توجه به رشــد روز افزون دانش و 
تکنولوژي هــاي روز و در هــم تنیدگي هرچه بیشــتر علم 
و صنعــت، اجراي ایــن قبیل طــرح ها و نصــب تجهیزات 
ســخت افزاري و نرم افزاري مرتبط با آن، به توسعه یافتگي 

شهر و ارتقای فرهنگ شهروندي کمک شایاني مي کند.

روایتي از تالش مدیریت شهري براي مناسب سازي معابر؛

بالي براي پرواز
با نصب دوربین های ثبت تخلف؛

شهر تو را مي بيند

مدیر مرکز کنترل 
ترافیک شهرداری 
اصفهان، آمار 
تخلفات راهنمایي 
و رانندگي در 
اصفهان را بیشتر 
از میزان جهاني 
مي داند

در شهر اصفهان 
با تعداد کمي از 
خیران شهرساز 
روبه رو هستیم و 
این در حالي است 
که باید با کمک 
رسانه ها بر این 
امر توجه ویژه 
صورت پذیرد

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2000 | November 07  ,2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Mosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

 چای ســبز، اولین بار در کشــور چین 
اســتفاده شــد ولی بعدها مــردم ژاپن، 
اندونــزی، کــره  جنوبی و حتی ســایر 
کشورهای آسیای شرقی نیز آن را تولید 

و به دیگر کشورها صادر کردند.
 این نوشــیدنی خوش عطر بــه تازگی 
طرفداران زیادی را بین ساکنان اروپای 

غربی  پیدا کرده است. 
از چای ســبز در هنر شــیرینی پزی نیز 

استفاده های بسیاری می شود که یکی از آنها کوکیز چای سبز است.
مواد الزم:آرد ۱۵۰ گرم، پودر چای سبز یک و نیم قاشق سوپ خوری،نمک  یک 

هشتم قاشق چای خوری،کره ۱۰۰ گرم، شکر ۶۰ گرم،زرده تخم مرغ ۱عدد
روش تهیه : کره و شکر را با همزن برقی می زنیم تا کامال نرم شود. زرده را اضافه 
کرده و به هم زدن ادامه می دهیم تا خوب مخلوط شود. مواد خشک ) آرد، پودر چای و 
نمک ( را نیز اضافه کــرده و هم می زنیــم.  مایه کوکیز را به مدت نیم ســاعت درون 

یخچال استراحت می دهیم. )داخل کیسه نایلونی و در ظرف دربسته(
خمیر را از داخل یخچال در آورده و روی ســطح صافی با وردنه به ضخامت ۱ ســانت، 
باز کرده و با کاترهای دلخواه قالب زده و ســپس داخل ســینی فر ) با کاغذ روغنی ( 
قرار می دهیم. ســینی را به مدت ۲۰ دقیقه در فر با دمای۱۷۵ درجه سانتی گراد قرار 

می دهیم. پس از سرد شدن آماده سرو است.

دکتر محمد مهدی جعفری از انتشــار کتاب »بهترین هدف در برترین 
نهاد« خبر داد و گفــت: این اثر از لحاظ تحلیلی یکــی از بهترین آثاری 

است که درباره امام حسین)ع( نوشته و ترجمه شده است.
دکترمحمد مهدی جعفری با بیان اینکه انتشارات اطالعات این اثر را در 
ایام محرم چاپ وروانه بازارکتاب کرده است گفت: نویسنده این اثرشیخ 
عبدا... عالیلی است که از لبنان برای تحصیل به مصر می رود و در مصر 
تحت تاثیرمراسم روضه های شــیعیان مصرقرارمی گیرد و کتاب»سمو 
المعنا فی سموالذات« را می نویسد.  وی افزود:  این اثر ابتدا دریک جلد 
نوشته شده است و بعدها نویســنده وقایع روزگار پیامبر)ص( و روزگار 
امام حسین)ع( را نیز به  اثرمی افزاید و به تحلیل قضایا و شخصیت افراد 

 نیز می پردازد که البته بخش جذاب و خواندنی کتاب در این قســمت 
است.  مترجم این اثرخاطر نشــان کرد: با وجود اینکه نویسنده این اثر 
از مسلمانان اهل سنت می باشــد اما این اثریکی از بهترین آثاری است 
که درباره زندگی امام حسین)ع( نوشــته شده و به تحلیل شخصیت ها 
و ریشه های وقایع در آن پرداخته شده اســت و کتاب بهترین هدف در 

برترین نهاد ترجمه ای از کتاب»سمو المعنا فی سموالذات« می باشد.  
وی در معرفی این اثرعنوان کرد: این کتاب در ســه بخش نســبتا مجزا 
تهیه شده است. در بخش نخســت به علل و عوامل جریان شهادت امام 
حسین)ع( و حادثه عاشــورا می پردازد، در بخش دوم مؤلف با ذکر چند 
مقدمه، ساختار قبیله و نظام قبیلگی و جامعه شناسی آن و گرایش های 
افراد وابســته به قبیله را در طول تاریخ قبایل صحراگــرد عرب، مورد 
بررســی و تحلیل قرار می دهد و در بخش ســوم به نوعی عصاره همین 

مطالب به شکل داستان و نمایشنامه و متن ادبی تدوین شده است.

ندا شاه نوری خسرو شکیبایی:   دوسش داشتیم. وقتی 
حمید پسر مهری خانم بود و زنش ازش بدش 
می اومد و می گفت: ما آویخته ها به کجای این شب تیره بیاویزیم 
قبای ژنده و کپک زده خودمون رو؟! بچه بودیم نمی فهمیدیم چی 
داره می گه این پریشون ولی دوسش داشــتیم. بعد هم که بزرگ 
شــدیم، مهشــید رفت و عاطفه اومد و دنبال رنــگ روح زندگی 
می گشــت و می گفت: قهر باش ولی حرف بــزن، رییس باش ولی 
ریاست نکن باز هم دوسش داشتیم. دزد می شد سوار یه االغ دنبال 
بار هیزم تو صحرا، پشــت پیانو می نشست و یکی در میون برای دو 
قلوهاش »مادر من« می خوند یا راننده اتوبوس می شد، دندوناشو 
رو هم فشــار می داد، گریه می کرد که بردش سر به نیستش کنه 
بنده خدا رو، حاال بنده خدا کی بود؟ اســیر عراقــی، برای ما فرقی 
نمی کرد، ما نه سیمرغ بلورین داشتیم بهش بدیم نه شیر طالیی ما 
فقط دوسش داشتیم. یه بار رضا شده بود، زده بود به جاده دخترش 
رو پیدا کنه، غریب شده بود تو شــهر غریب الغربا، اون روزم باز ما 
فقط دوسش داشتیم. از ما اگه می پرســیدین جواب نداشتیم که 
بگیم اون انگشتش رو که می گرفت سمت آسمون تکون می داد و 
می گفت اوس کریم رو بیشــتر دوست داشــتیم یا چیزی که توی 
چشماش موج می انداخت، صفاش رو دوســت داشتیم یا صداش 
رو؟ حکما صداش رو خیلی ها دوســت داشــتن. همیــن االن یه 
شعرهایی هست، روی در و دیوار هم ببینیم طوری می شه انگار یه 
قدم جلوتر از ما ایستاده، یه قدری خودش رو خم کرده از پشت اون 
عینک گنده داره می خونه حال ما خوب اســت اما تــو باور نکن! 
بسوزه پدر این دنیا که نقش اول ما رو گرفت و بهش گفت ایندفعه 
شما سیاهی لشکر وایســا، برو زیر یه ملحفه سفید بخواب! دلمون 

تنگ شد براش... . نشد یه طوری بنویسیم دلتون شاد شه!

رژیم غذایی مناسب برای مادران شیرده)4(بیسکویت چای سبز 

لبخندک

نوستالژیکاتور 

سینما- تلویزیون

مصرف ماهی 
در دوران شیردهی بسیار مهم اســت که انواع ویتامین ها به بدن شما برسد. ماهی نیز 
برای سالمت قلب بســیار مفید اســت. برخی از ماهی ها )به ویژه ماهی های آب سرد( 
حاوی DHA، EPA و چربی های امگا سه هستند که در روند رشد تکمیلی مغز و چشم 

نوزاد در سال نخست زندگی بسیار مفید هستند. 
 در هر هفته دســت کم یک وعده غذای دریایی شــامل: ســالمون، میگــو، تن ماهی، 
قزل آالی رودخانــه ای، تیالپیال و ... میل کنیــد. اگر غذای دریایی دوســت ندارید، 

قرص های امگا سه مصرف کنید. 
نوشیدن آب زیاد و قهوه کم 

در دوران شیردهی بدن به ۱۶ فنجان مایعات )که آب غذا، میوه و سبزیجات نیز شامل 
آن اســت( در طول روز نیاز دارد. نیازی نیســت تعداد لیوان های آبی  را که می نوشید 
بشمارید. ســعی کنید تا حد امکان آب و مایعات بنوشید و هرگز تشنه نمانید. اگر رنگ 
ادرار شما زرد روشن و شفاف است، نشانه خوبی است: یعنی بدن شما آب کافی دریافت 
کرده است.  اگر پیش از بارداری همیشــه صبح ها قهوه مصرف می کردید، می توانید 
در دوران شــیردهی یک فنجان هنگام صبح بنوشــید اما در این راه زیاد روی نکنید. 
حتی کمترین میزان قهوه نیز به طور مستقیم وارد شیر شما می شود. این ماده در بدن 

کودک تجمع می کند و نوزاد نمی تواند به راحتی آن را دفع کند. 
بیشتر کارشناســان تاکید دارند مادرهای شــیرده به طور کلی کافئین )چای، قهوه، 
نوشیدنی های انرژی زا، شکالت و بستنی قهوه( مصرف نکنند یا دست کم، فقط 3۰۰ 

گرم در هر روز مصرف کنند. 

بهترین هدف در برترین نهاد

جدول2000

 این جاده برایتان موسیقی 
پخش می کند 

یک تیم از موسســه تحقیقات صنعتی هوکایــدو، طرحی جالب را 
برای کنترل سرعت رانندگان اجرا کرد.

این طرح که برخالف طرح های مقابله کننده و ســخت دیگر است 
با روشــی کامال آرام بخش رانندگان را به راندن با ســرعت مناسب 
تشویق می کند. در فواصل معین از جاده، شیارهایی تعبیه شده که 
با عبور الستیک ماشین از روی این شیارها ملودی نواخته می شود، 
قطعا ملودی نواخته شده در ماشــین های مختلف متفاوت خواهد 
بود چراکه هیچ دو ماشــینی وجود ندارد که در یک لحظه خاص با 
یک سرعت مشابه از این جاده عبور کند. رانندگان می توانند برای 
3۰ ثانیه از پخش موســیقی لذت ببرند. تا کنون 3 جاده آهنگ نواز 

در شمال و مرکز ژاپن طراحی شده است.
گفتنی اســت تا کنون ۵ جاده با همین روش در دانمارک )ســال 
۱99۵(، نیومکزیکــو، کالیفرنیا) تنها رانندگانی که با ســرعت ۵۵ 
کیلومتر بر ساعت حرکت کنند می توانند این موسیقی را بشنوند و 
لذت ببرند( و کره جنوبی) آمار ۷۰ درصدی تصادفات در این کشور 

به خاطر خواب آلودگی بوده است( طراحی و اجرا شده است.

تصاویر روز

پنجمین مسابقات ساالنه موج سواری در پرتغال استقبال از رییس جمهور کلمبیا در انگلیس

کشکول

دلهره آورترین مراسم عروسی جهان 

زوج روسی یکی از خاص ترین مراســم عروسی جهان را برگزار 
کردند. دنیس و نلیا  زوج 3۰ ســاله روســی عروســی خود را با 
دعوت از یک میهمان ویژه جشــن گرفتنــد. میهمان آنها یک 
خرس 3 متری قهوه ای با نام»اســتفان« بــود. در حالی که این 
زوج، مراسم ســوگند و عهد ازدواج را انجام می دادند این خرس 

نیز به صورت نمادین این پیوند را ثبت نمود. 
 دنیس  در ایــن خصوص گفت: من و همســرم می دانســتیم 
که»استفان« خرس مهربانی اســت. همچنین می دانستیم که 
»اســتفان« خرس بزرگ و در عین حال غیــر قابل پیش بینی 

است.
 از اینکه می دیدیم یک خــرس واقعی و بزرگ در کنار ما حضور 
دارد احساس خاصی داشــتیم. باید اعتراف کنم من و همسرم 
اندکی ترســیده بودیم اما بســیار خوشــحالم که آرزوی ما به 
واقعیت تبدیل شــد. واقعا تجربه جالبی بود که توانستیم چنین 
خاطره  به یادماندنی را با »استفان« ثبت کنیم. ما هرگز این روز 

را فراموش نخواهیم کرد.

12 ماه سال در یک تقویم 12 وجهی

 ۱۲ ماه ســال هر کدام در یــک وجه از ایــن تقویــم ۱۲ وجهی جا 
گرفته اند! یک طراح جوان به نام ریک بند در اقدامی خالقانه دســت 
به طراحی یک تقویم ماهیانه روی دوازده وجه یک شــکل هندســی 
زده اســت. او اجرای این طرح را با طراحی ســه بعــدی در کامپیوتر 
آغاز و در نهایت به اختــراع خود با نام  DodeCal رســید. این طرح 
که شباهت بسیاری به برش های ســنگ الماس دارد در حقیقت یک 
شیء۱۲ سطحی الگوبرداری شــده از نمونه طراح اسکاندیناوی است 
که با اســتفاده از  چوب چنار ســاخته شده اســت. این تقویم از کنار 
هم قرار گرفتن وجوه ۵ ضلعی ایجاد شــده اما برطبق روال همیشگی 
تقویم ها هندســه 4 ضلعی را اســاس کار خود قــرار داده در نتیجه 
خروجی کار یک محصول دوازده وجهی پیچیده اســت که اجرای آن 
روی ســطح چوبی آن را تبدیل به یک اختراع خاص کرده است. این 
محصول به راحتی کف دست جا می شود و می تواند به وسیله ای برای 
سرگرمی تبدیل شود.گفتنی است این محصول با قیمت ۷9 یورو قرار 
است تا سال ۲۰۱۷ در تعداد محدود ۱۰۰ نمونه در اختیار خریداران 

قرار گیرد.

افقی
۱- قالب ریخته گری- شاعری که کلیله و دمنه را از 

عربی به فارسی به نظم کشید- تازه
۲- شرف- فیلمی با بازی نیکی کریمی، پرویز 

پرستویی و مرحوم خسرو شکیبایی- شهر صنعتی 
ایران

3- رفوزه- عیب ها- برانگیختن
4- پول کویت- اراده مردان بلند همت- واحد 

ظروف چینی 
۵- ورزش روشندالن- وحشی و ستمکار

۶- آب ورزی- هنر هفتم- شمای خارجی- من و 
شما

۷- آدرس کشیدنی- پیشکسوت نویسندگان ایران 
با کتاب های راه آب نامه و یکی بود و یکی نبود

8- سراپرده- نوعی روغن- حرف ندا
9- عمق- خیانت کردن- ردیاب

۱۰- هیاهو و پرخاش کردن- نوعی صندلی و میز 
مخصوص- هیچ کس بدون آن نیست

۱۱- کتاب شاتو بریان- پیدا نشدنی
۱۲- کوپال- رودی که از هشت کشور 

می گذرد- کتاب های عروسی خون و ایرما را 
نوشت و تیرباران شد

 ۱3- سرمد و جاوید- وطن عزیز ما- 
نه من نه تو

۱4- الماس- قوز شتر- چشمداشت
۱۵- خاک سرخ- شهادت- کاشف چهار ماه 

مشتری و از دانشمندان نامی ایتالیا
عمودی

۱- لقب ضحاک- کفش پیاده روی-
دخترزرتشتی

۲- دائمی- سرزنش و مالمت- نشانی
3- آبدیده- تحریر- برکه

4- حوله- شغل وکیل- قاعده
۵- فیلم معروف استانلی دانن- لحظه به لحظه
۶- خانه وسیع یاحجره- مرآت- سگ فضانورد

۷- ساز سلطان- آب آسمانی- حرف به ستوه آوردن
8- نامادری- رایگان- پوچ و هیچ

9- درخت جدول- پشیمانی- اولیای دین
۱۰- مخترع یخچال برقی- رنگین کمان یا قوس و 

قزح- هرچیزی دارد
۱۱- کارگردان فیلم های حادثه در قطار و روز 

سرنوشت- سردار قوم هون
۱۲- خاطر- بچه قنداقی- نویسنده کتاب 

بوزینه های پشم آلود
۱3- بازیگر سریال طنز مسافران- آتشگیره-

پسربچه رشتی
۱4- کال- سلوک و مماشات- تکمیل شده
۱۵- قورباغه- فساد- شور و مشورت کردن 
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در تاریخ موارد بســیاری از زندگی انسان ها با حیوانات 
آمده که در کنار هم و با یکدیگر بزرگ شــده اند، بدون 
اینکه حیوانات به آنها آســیب برسانند؛ افرادی که هیچ 
تصوری از زندگی متمدن دیگر انســان ها نداشتند و به 

این شکل تصویر و نام آنها در تاریخ ماندگار شد.
 گرگ هندی

 دینا ســانیچار را در ســال ۱8۶۷ میالدی وقتی شش 
ســاله بود، در یکی از جنگل های هند پیدا کردند. او از 
نظر عقلی در صحــت کامل بود، ولی زبان انســان ها را 
نمی دانست. دو شکارچی در حال دنبال کردن گرگ ها 
بودند که او را پیدا کردند. رفتارهای او شــبیه حیوانات 
بود. لباس هایش را پاره مــی کرد و برای پیدا کردن غذا 

زمین را می کند. 
گوشــت خام می خورد و از غذای پختــه متنفر بود. او 
هیچ وقت زبان انســان ها را یاد نگرفت و در سال ۱89۵ 

از دنیا رفت.
دنیل؛ پسر بزها

 در ســال ۱99۰ میالدی وقتی یازده ســاله بود او را در 
دامنه های کوه آند در پرو پیدا کردند. هشــت ســال با 
بزها زندگی کرده و برای زنده ماندن از شیر آنها نوشیده 
بود. از میوه های جنگلی و علف ارتــزاق می کرد. دنیل 
چهار دســت و پا راه می رفت و هرگز زبان انســان ها را 

نیاموخت.
پسری که مثل آهو می دوید

 او در ســال ۱949 میالدی وقتی ده ساله بود در بیابانی 
در سوریه و در کنار بزها پیدا شد. گرفتن او کار ساده ای 
نبود . او ســرعتی بالغ بر ۵۰ کیلومتر در ساعت داشت. 
به همین دلیــل، او را با یک جیپ دســتگیر کردند و به 
یک مرکز نگهداری بردند. او بارها سعی کرد از آنجا فرار 

کند.
جان، پسر اوگاندایی

 در سال ۱99۱ میالدی در شش ســالگی او را در یکی 
از جنگل هــای اوگاندا پیــدا کردند که بــا میمون ها 
زندگی می کــرد. او را به پدر و مــادرش تحویل دادند. 
وقتی سیزده ساله شد پدرش را کشت و دوباره به جنگل 
بازگشــت. بدن او کامال پوشــیده از موهای بلند  بود و 
زخم های پوست او، نشان میداد که سعی داشته  با تقلید 

حرکات حیوانات مانند آنها زندگی کند.
پسر پرنده

 در سال ۲۰۰8 میالدی او را یافتند. هشت ساله بود و در 
اتاقی پر از قفس و پرنده زندگی می کرد. مادرش او را در 
این اتاق به حال خود رها کرده بود و به امور او رسیدگی 
نمی کرد. این کودک روســی به جای حرف زدن صدای 
پرنده ها را تقلید می کرد و اصوات او شبیه جیک جیک 
پرندگان بود. پزشکان او را مبتال به سندروم »ماوکلی« 
دانستند. ماوکلی یکی از شــخصیت های داستان پسر 

جنگل بود.

انسان هایی که به دست 
حیوانات پرورش یافتند
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امام حسن مجتبی )علیه السالم(: 
هر كه به نیك گزینى خداوند دلگرم باشد، آرزو نمىكند در 

وضعى جز آنچه خدا برایش برگزیده، باشد.
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