
دومیــن همایش هم اندیشــی رؤســای کانون هــای کارگری 
بازنشستگی و مستمری بگیر ســازمان تامین اجتماعی منطقه 
مرکزی کشور، به میزبانی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان، 
از 25آبان ماه به مدت سه روز  در اصفهان برگزار شد. در این همایش 
که با حضور تاج الدین معاون امور حقوقی و مجلس سازمان تامین 
اجتماعی، علی اصغر بیات رییس هیئت مدیره کانون عالی کارگران 
بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی، دکتر دیباجی 
مشاور معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی، حمید نخستین 
مدیرکل فرهنگی اجتماعی بازنشستگان، مهندس جنانی مدیرکل 
امور فنی مستمری ها، دکتر پناهی زاده معاون طب کار کمیسیون 
پزشکی حوزه درمان مستقیم سازمان، اسدی معاون نظارت و امور 
راهبردی دفتر امور حقوقی سازمان، علی اصغر دادخواه مدیرکل 
تامین اجتماعی استان اصفهان، علی اعتصام پور مدیر درمان تامین 
اجتماعی استان اصفهان و جمعی از مدیران و کارشناسان بیمه ای و 
درمانی سازمان تامین اجتماعی برگزار شده بود، روسای کانون های 
کارگری بازنشســته و مستمری بگیر اســتان های اصفهان، قم، 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، لرســتان 

و یزد حضور داشتند.
امروز ســازمان تامین اجتماعی به یک بنگاه بزرگ 

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است
عبدالرحمن تاج الدین، معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین 
اجتماعی، در آیین اختتامیه این همایش که در سالن اجتماعات 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان برگزار شده 
بود ضمن استماع گزارش کمیته های بیمه ای، درمانی و پشتیبانی 
این همایش، طی سخنانی گفت: سازمان تامین اجتماعی امروز به 
برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی، دولت تدبیر و امید و مدیران 
شایسته و الیق و امانتدار، روی ریل خدمتگزاری صادقانه به ویژه به 

شرکای اجتماعی خود قرار گرفته است.
تاج الدین افزود: اعتقاد به سه جانبه گرایی در سیاست گذاری ها 
و برنامه ریزی های سازمان تامین اجتماعی، امروز به یک اولویت 
تبدیل شده است. وی افزود: هم اکنون در همه سطوح مدیریتی، 
از شــخص وزیر رفاه گرفته تا مدیرعامل و هیئت مدیره و مدیران 
سازمان تامین اجتماعی، تعامل با شرکای اجتماعی و به کارگیری 
پتانسیل کارگری و کارفرمایی،  به یک باور عمومی تبدیل شده و 

این مهم در سرلوحه سیاست گذاری های این سازمان قرار گرفته 
است. تاج الدین با بیان این مهم که امروز تامین اجتماعی، حیاط 
خلوت هیچ گروه، حزب و جناحی نیســت، گفت: خوشبختانه در 
دولت تدبیر و امید با وضع قوانین و آیین نامه های کارشناسی شده 
و ایجاد یک برنامه مدون، ســازمان تامین اجتماعی را از خطرات 
احتمالی مصون داشته ایم. معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی 
با اشاره به مخاطرات این سازمان در دولت گذشته افزود: متاسفانه 
طی هشت سال، هشــت مدیر برای این ســازمان معرفی شد که 

بزرگ ترین ضربه را به استقالل این سازمان وارد کرد.
وی ادامه داد: امروز به پشــتوانه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و حمایت های وزارت رفاه، یک شــخص از بدنه ســازمان تامین 
اجتماعی به عنوان مدیرعامل فعالیت می کند که تمام الیه های 
مدیریتی را طی کرده است و ثبات مدیریت و به کارگیری نیروهای 
توانمند، متعهد و متخصص در کنار دکتــر نوربخش، مدیرعامل 
این سازمان، موجب شده سازمان روی ریل اصلی خود قرار گیرد. 

معاون امور حقوقی و مجلس ســازمان تامین اجتماعی، در ادامه 
با اشاره به گستردگی خدمات و تعهدات این سازمان گفت: امروز 
ســازمان تامین اجتماعی به یک بنگاه بزرگ سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی تبدیل شــده اســت. تاج الدین در ادامه به 
تصویب عدم تجمیع و ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی 
به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای این سازمان در سه سال 
اخیر اشاره کرد و گفت: به پشتوانه کانون های کارگری و کارفرمایی 
و همراهی نمایندگان مجلس، موفق شدیم سازمان را از یک خطر 

جدی دور کنیم.
تاج الدین به تصویب طرح پرداخت بدهی 130هزار میلیارد تومانی 
دولت به این ســازمان در قالب برنامه ششم اشــاره کرد و گفت: 
امیدواریم با پرداخت بدهی دولت، شــاهد رشد و شکوفایی بیش 
از پیش این ســازمان و افزایش رضایتمندی مخاطبین و شرکای 

اجتماعی سازمان باشیم.
پوشش 42 میلیون نفری جمعیت کشور از خدمات 

تامین اجتماعی 
وی به پوشش 42 میلیون نفر از جمعیت کشــور در این سازمان 
اشاره کرد و گفت: افزایش کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی همواره 
یکی از دغدغه های مدیران این سازمان بوده که تالش کرده ایم با 

گسترش نرم افزاری و سخت افزاری خدمات، رضایت بیمه شدگان 
و مســتمری بگیران را جلب کنیم. تاج الدین ادامه داد: برخی از 
کمبودها در بخش درمان را قبــول داریم و از همه توان خود برای 
ارتقای سطح خدمات بهره خواهیم گرفت. درمان در این سازمان 
طی سال های گذشته به فراموشی سپرده شده بود که در سه سال 
اخیر بسیاری از مراکز درمانی تجهیز و نوسازی شده و تعداد زیادی 
کلینیک و درمانگاه و بیمارستان در حال احداث داریم و امیدواریم 
در آینده نزدیک با پرداخت بخشی از بدهی دولت، عقب ماندگی ها 
در بخش درمان را جبران کنیم. معاون امــور حقوقی و پارلمانی 
سازمان تامین اجتماعی، در ادامه به اجرای تعهدات این سازمان 
در پرداخت مستمری بازنشستگان اشاره کرد و گفت: این سازمان 
ماهیانه بالغ بر 5200 میلیارد تومان تجهیز منابع می کند و تاکنون 

سر موعد، مقرری بازنشستگی را پرداخت کرده است.
ایجاد معاونت فرهنگی و اجتماعی با هدف حفظ کرامت 

شرکای اجتماعی سازمان
تاج الدین به احیای معاونت فرهنگی اجتماعی در سازمان تامین 
اجتماعی اشــاره کرد و گفت: حفظ کرامت شــرکای اجتماعی 
این سازمان بسیار حائز اهمیت اســت و با ایجاد معاونت فرهنگی 
و اجتماعی، از تعامل و هم اندیشــی برای ارتقای سطح خدمات 
اســتقبال می کنیم. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین 
اجتماعی ادامه داد: برگزاری همایش های هم اندیشی در سطوح 
مختلف، از اولویت های این سازمان بوده و امیدواریم با شناسایی 
نقاط ضعف و با کارشناسی مخاطبان، بتوانیم نقاط قوت را تقویت 
کنیم. وی تصریح کرد: زبان ســازمان تامین اجتماعی با تأسی از 
دولت تدبیر و امید، در بیان عذرخواهی الکن نیست و از هیچ اقدامی 

برای رشد و افزایش رضایت مخاطبان خود دریغ نمی کند.
تاج الدین در پاســخ به درخواست های مکرر کانون های کارگری 
بازنشسته و مستمری بگیر پیرامون طرح همسان سازی حقوق و 
طرح الزام درمان به عنوان شاخص نیازهای آنان ابراز امیدواری کرد 
که با پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، 
مشکالت این بخش مرتفع گردد؛ چراکه با وضع موجود و نبود ردیف 
بودجه مشــخص و عدم تامین مالی، اجرای طرح همسان سازی 

حقوق در شرایط موجود امکان پذیر نیست.
توجه بیشتر به معیشت و حفظ کرامت بازنشستگان

علی اصغر بیات، رییس هیئت مدیره کانون عالی بازنشســتگان 
و مستمری بگیران ســازمان تامین اجتماعی، در این همایش با 
اشــاره به وجود بیش از 2میلیون و 900هزار بازنشسته سازمان 
تامین اجتماعی در کشور، خواستار توجه بیشتر به مقوله معیشت 
بازنشستگان و حفظ کرامت آنان شــد. بیات با اشاره به برگزاری 
کالس های آموزشی و کارگروه های تخصصی در این دوره همایش 
افزود: هم اکنون با احتســاب خانواده های بازنشســتگان، حدود 
شش میلیون نفر از جمعیت کشــور از حداقل دریافتی و خدمات 
بازنشستگی برخوردار هســتند که این سازمان باید برای افزایش 
رفاه حال آنان چاره ای بیندیشــد. بیات با تقدیر از ابتکار مدیریت 
کالن این ســازمان در برگزاری نشســت های هم اندیشی گفت: 
جامعه کارگری بازنشسته و مستمری بگیر، خواستار اجرای کامل 
قانون الزام درمان و اجرای کامل طرح همسان سازی حقوق هستند 
تا از این طریق شــاهد تحولی در زندگی خود باشند. بیات افزود: 
سهمیه های موجود برای ســفرهای زیارتی بسیار محدود است؛ 
به گونه ای که در سال گذشته 25هزار و 500نفر در سراسر کشور 

موفق شدند از طرح کرامت رضوی استفاده کنند.

فعالیت 25 کانون کارگری بازنشستگی در سطح استان 
اصفهان

علی اصغر دادخــواه، مدیر کل تامین اجتماعی اســتان اصفهان، 
در این همایش با اشــاره به پوشش 65 درصدی بیمه شدگان این 
استان افزود: مخاطبان سازمان تامین اجتماعی در استان اصفهان 
از طریق 43 شعبه اصلی و 23 شعبه اقماری از خدمات این سازمان 
بهره می گیرند. وی به هفت هزار و200 میلیارد تومان ورودی این 
سازمان در استان اصفهان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: استان 
اصفهان 10درصد ســهم کشــور را به خود اختصاص داده است. 
دادخواه به فعالیت 25 کانون کارگری بازنشستگی در سطح استان 
اشاره کرد و گفت: دو کانون کارگری بازنشستگی در شرف دریافت 
مجوز هستند که استان اصفهان را به 27 کانون بازنشستگی ارتقا 
می دهد. وی افزود: ارتباط با کانون های کارگری و کارفرمایی، یکی 
از اولویت های مدیریت استان است و معتقدیم که همدلی و وفاق، 
زمینه تحقق اصل سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی را 
فراهم می کند. دادخواه به وجود بیش از 9 هزار کارگاه صنعتی در 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: با توجه به رکود حاکم بر صنعت، 
هم اکنون ضریب وابستگی به زیر 5 درصد رسیده است. دادخواه 
به  وجود 226 هزار بازنشسته و مستمری بگیر در استان اصفهان 
اشــاره کرد و گفت: ماهیانه بالغ بر 250 میلیارد تومان مستمری 

بازنشستگی پرداخت می شود.
نهضت ساختمان سازی درمانی در استان اصفهان

دکتر علی اعتصام پور مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان 
به بیان کارنامه مدیریتی خود در دولت تدبیــر و امید پرداخت و 
گفت: در سه سال اخیر شاهد نهضت ساختمان سازی درمانی در 
استان اصفهان بودیم تا بتوانیم بخشی از عقب ماندگی های درمانی 
را جبران کنیم. اعتصام پور افزود: تاکنون بالغ بر 30 هزار متر مربع 
ساخت و ساز به گستره اســتان اصفهان انجام داده ایم تا رضایت 
نسبی بیمه شدگان و مراجعین را جلب کنیم. وی، با اشاره به وجود 
سه بیمارستان ملکی و 25 پلی کلینیک تخصصی ملکی در سطح 
استان اصفهان، گفت: بیمه شدگان در اســتان اصفهان عالوه بر 
مراکز ملکی، از بیش از 7 هزار مرکز طرف قرارداد خدمات درمانی 
دریافت می کنند. وی تجهیز مراکز درمانی ملکی را به فیبر نوری، 
تشکیل شورای هماهنگی درمان استان با همسویی سازمان های 

بیمه گر اســتان، تجمیع پرونده های بیماران خاص، نوســازی و 
تجهیز اورژانس بیمارستان های شــریعتی و فاطمه الزهرا)س(، 
ارتقای هتلینگ درمانی بیمارســتان غرضی، احــداث درمانگاه 
تخصصی 5هزار مترمربعی بیمارســتان غرضی، راه اندازی بخش 
مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان شریعتی و اختصاص رتبه 
یک اعتبار بخشی سه بیمارســتان ملکی را از جمله دستاوردهای 
این مدیریت عنوان کرد. اعتصام پور افزود: با هدف جلب رضایت 
مراجعین واحدهای درمانی ملکی، این مراکز به مســجد، سالن 

مطالعه و مراکز تفریحی و فرهنگی مجهز شدند.
بازنشستگان خواستار اجرای نظام هماهنگ حقوق و 

مستمری 
فتح ا... شــاه زمانی، رییس کانون بازنشســتگان استان اصفهان و 
دبیر کمیته بیمــه ای دومین همایش هم اندیشــی کانون های 
کارگری بازنشسته و مستمری بگیر منطقه مرکزی کشور، به بیان 
جمع بندی دو روز نشست تخصصی روسای این کانون ها پرداخت 
و گفت: در سال 1368 طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، 
به تصویب مجلس شورای اسالمی و شــورای نگهبان رسید ولی 
تاکنون از سوی ســازمان تامین اجتماعی عملیاتی نشده است. 
وی افزود: بازنشستگان خواســتار اجرای نظام هماهنگ حقوق و 
مستمری خود هستند و انتظار دارند سازمان تامین اجتماعی نسبت 
به اعاده حقوق آنان جدی باشد. شاه زمانی با تشکر از فعالیت های 
صورت گرفته در بخش درمان در اســتان اصفهــان گفت: بخش 
درمان بســیار مغفول مانده و ما خواستار اجرای طرح الزام درمان 
هستیم.شاه زمانی در ادامه خواستار پرداخت بدهی دولت به این 
سازمان جهت پاسخگویی به بیمه شــدگان و بازنشستگان شد و 
گفت: امیدوارم تدابیری اندیشیده شود تا کارگران به خواسته های 
بحق خود دست یابند. وی همچنین خواستار به کارگیری فرزندان 
فارغ التحصیل خانواده های بازنشسته و مستمری بگیر برای جذب 
نیرو در سازمان تامین اجتماعی شد. محمد مسگری اسکویی رییس 
کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی و دبیر کمیته 
درمان دومین همایش کانون های کارگری منطقه مرکزی کشور، 
در سخنانی ضمن درخواست قانون الزام درمان، خواستار اصالح 
سیستم نوبت دهی در مراکز درمانی با حفظ کرامت بازنشستگان 

و مستمری بگیران شد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی:

تاکنون واحد تولیدی در سراسر کشور به خاطر مطالبات سازمان تامین اجتماعی تعطیل نشده است
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فرمانده انتظامی اســتان، از توقیــف 777 میلیارد 
ریال کاالی قاچــاق و انهدام هفت بانــد بزرگ دانه 
درشت قاچاق کاال و رشــد 84 درصدی پرونده های 
10میلیارد ریالــی در هفت ماهه امســال خبر داد. 
ســردار عبدالرضا آقاخانــی اظهار داشــت: موضوع 

مبارزه با قاچاق کاال به عنوان یکی از اولویت های اول 
جرایم در سال 95 در دستور کار ویژه نیروی انتظامی 
قرار گرفت و در همین زمینه نیز فرماندهی انتظامی 
استان، با تشــکیل قرارگاه و استفاده از بسیج نیروها، 

امکانات و تعامل با سازمان های ذی ربط...

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

۷۷۷ میلیارد ریال کاالی قاچاق
در اصفهان توقیف شد

3

رییس اتحادیه مبل اصفهان عنوان کرد:

بازار مبل در رکـود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری  مطرح کرد:

سونامی
 خودروهای شخصی
اصفهان را تهدید می کند

3

15

معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان انــرژی اتمی گفت: با 
پرداخت قسط اول ساخت دو نیروگاه جدید هســته ای بوشهر تا 
پایان امســال عملیات عمرانی این دو نیروگاه شتاب می گیرد. به 

نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر...

آیت ا... جوادی آملی در دیدار با اعضای ســتاد کنگره نکوداشــت 
آیت ا...  مظاهری گفت: آیت ا...  مظاهری دارای شخصیت اخالقی و 
علمی بسیار قابل توجه و از بزرگان هستند. وی با بیان اینکه کاری 

که علما باید بکنند زنده نگه داشتن مکتب تشیع...

رییس سازمان انرژی اتمی: 

 ساخت نیروگاه های جدید
 هسته ای بوشهر شتاب می گیرد

آیت ا... جوادی آملی:

مردم اصفهان در ادب 
والیتمداری پیشگام بود ه اند

2

15

15

 تامین نیازهای خونی 
مستلزم مراجعه مردم است

3

سالی 1000 میلیارد تومان
به مالیات اصفهانی ها

افزوده می شود

14

دعوت از سه بانوی رکاب زن 
اصفهانی به تیم ملی

12

 توسعه پایدار با تخریب 
محیط زیست به دست نمي آید

3

اول تا پنجم آذر ماه در اصفهان برپا می شود؛

نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات 
سرمایشي و گرمایشي
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پیشنهاد سردبیر:
 تنها راه حل بلندمدت برای ایران، تغییر رژیم است

عکس روزیادداشت

اخبار

سیاست خارجهخبرانتخاباتانرژی هسته ای

معاون رییــس جمهوری و رییس ســازمان انرژی اتمی 
گفت: با پرداخت قســط اول ســاخت دو نیروگاه جدید 
هسته ای بوشــهر تا پایان امسال عملیات عمرانی این دو 

نیروگاه شتاب می گیرد.
به نقل از روابط عمومی اســتانداری بوشــهر، علی اکبر 
صالحی در بدو ورود به استان بوشهر افزود: تکمیل این دو 

نیروگاه 10 سال زمان می برد. 
رییس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: نیروگاه اول بوشهر 
سال هاســت که کار خود را آغاز کرده و با موافقت دولت 
برای ســاخت دو نیروگاه جدید هم قرارداد بســته شده 
اســت. رییس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه آینده 
استان بوشهر روشــن اســت، گفت: پس از برجام آینده 
ایران تابناک خواهد بود و مردم آثار حرکت دولت در این 

موضوع را احساس می کنند. 
وی یادآور شد: رسیدن میزان صادرات نفت به دو میلیون 
و 500 هزار بشــکه در روز که به اندازه صادرات پیش از 
تحریم هاست، نشان دهنده گشایش در امور پس از برجام 
اســت و در آینده هم گشایش های بیشــتری را شاهد 

خواهیم بود. 

رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: الیحه بودجه سال 
آینده )1396( یک روز زودتــر، چهاردهم آذرماه تقدیم 

مجلس شورای اسالمی می شود.
محمدباقر نوبخت در برنامه تلویزیونی در مســیر توسعه 
که به طور زنده از شبکه استانی باران مرکز گیالن پخش 
می شد، با بیان اینکه »اکنون الیحه بودجه را برای تقدیم 
به مجلس آمــاده داریم«، افزود: الیحه ســر موعد مقرر 
کاری که در هیــچ دوره ای انجام نمی شــد، به مجلس 
 تقدیم می شــود حتی امســال این کار یــک روز زودتر

 انجام می شود.
نوبخت با اشاره به اینکه در دوران کار دولت یازدهم الیحه 
بودجه به موقع به مجلس تقدیم شــده، ادامه داد: فقط 
سال گذشته به دلیل اینکه الیحه بودجه را براساس برجام 
و پســابرجام تعریف کرده بودیم، نمی خواستیم تا زمانی 
که توافقی صورت نگرفته، آنان بفهمنــد که ما بودجه را 

براساس برجام بسته ایم و روی آن، حساب باز کرده ایم.
وی گفت: برهمین اســاس در مذاکراتــی که با مجلس 
داشــتیم؛ الیحه بودجه در سال گذشــته اواخر دی ماه 

تقدیم خانه ملت شد.

رییس سازمان انرژی اتمی: 

 ساخت نیروگاه های جدید
 هسته ای بوشهر شتاب می گیرد

سخنگوی دولت: 

الیحه بودجه امسال 14 آذر 
تقدیم مجلس می شود

کدخدایی :

 مصوبه شورای نگهبان 
نیازی به تصویب مجلس ندارد

امیرعبداللهیان:

عربستان سازمان کنفرانس 
اسالمی را به گروگان گرفته است

عباسعلی کدخدایی در این باره که شورای نگهبان برای ارتقای 
شایسته گزینی که یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات 
اســت چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت: جزو 5 ،بند 10 این 
سیاست ها یعنی تعیین معیارهای رجل سیاسی و مدیر و مدبر 

بودن بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات روزانه جلســات مســتمری 
برای بررســی تعیین معیارهای رجل سیاســی و مدیر و مدبر 
بودن دارد، گفت: از طرف دیگر درخواســت کردیم که مردم و 
صاحب نظران نظرات خود را برای ما ارسال کنند و خوشبختانه 

با استقبال خوبی هم مواجه شده است.
کدخدایی ادامه داد: به محض اینکه نظرات کارشناسی را داشته 
باشیم، در صحن علنی شورا موضوع مورد بحث و بررسی قرار 
خواهد گرفت و هر آنچه تصویب شود برای انتشار عمومی هم 

اقدام خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان، تاکید کرد: در جزو 5، بند 10 ذکر 
شده معیارها توسط شورای نگهبان تعیین شود؛ بنابراین در این 
حوزه، شورای نگهبان باید ورود کند و نیازی به تصویب مجلس 

ندارد.

دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از فلســطین ، در 
واکنش به تحرکات ســعودی که در پشت قطعنامه اخیر 
سازمان کنفرانس اسالمی در مکه قرار دارد اظهار داشت: 
 سازمان همکاری اســالمی با مداخالت نادرست و فشار 

عربستان اولویت های خودش را گم کرده است .
ســازمان همکاری اســالمی بعد از وقایع آتش ســوزی 
مســجد االقصی و با هدف تمرکز بر موضــوع قدس در 
فلسطین و قبله اول مســلمین و مقابله با تجاوزات رژیم 
نامشروع اسراییل تاسیس شــد؛ اما اکنون در حوزه عمل 
هیچ ابتکاری برای مقابله با رژیم صهیونیســتی و دفاع از 
مردم مظلوم فلســطین ندارد بلکه ریاض این سازمان را 
برای مقابله با برخی از کشورهای عضو سازمان به گروگان 

گرفته است.
امیر عبداللهیان اظهارداشــت: ســوال اساسی این است 
که سازمان همکاری اســالمی چه برنامه ای برای امنیت 
پایدار ، صلح ، ثبات و رفاه کشورهای عضو سازمان و جهان 
اســالم دارد؟ با این رویه چنانچه سازمان دچار شکست 

شود مسئولیت مستقیم آن برعهده عربستان است .

 حسن شایانفر، آشکار کننده 
پشت پرده ها، درگذشت

وزیر خارجه فرانسه:

در ماه ژانویه به تهران سفر می کنم

اعالم آمادگی وزارت علوم برای 
رفع نگرانی استیضاح کنندگان

سه وزیر به کمیسیون های مجلس 
احضار شدند

حضور شهردار تهران و مداح معروف 
در حرم امیرالمومنین )ع(

حسن شایانفر مدیر دفتر پژوهش های موسســه کیهان و مشاور 
فرهنگی حسین شــریعتمداری از هفته پیش به دلیل خونریزی 

داخلی در بیمارستان بقیه ا...تهران بستری شده بود.
شایانفر که از سال 89 از این بیماری رنج می برد، بامداد شنبه در 

منزل شخصی خود دار فانی را وداع گفت.
مرحوم شایانفر همواره به دلیل افشای ماهیت واقعی پرده نشینان 
و دســتان پنهان و پیدای افراد پشــت پرده جریان های معاند با 
انقالب اســالمی از جمله فراماســون ها مورد غضــب  فتنه گران 
داخلی و خارج نشین بود و تا آنجا که توانستند وی را آماج ناسزا ها 
و فحاشــی های خود قرار دادند.تیزهوشی و درایت حسن شایانفر 
در شــناخت حلقه های پنهــان جریان های انحرافی سیاســی و 
فرهنگی سبب شد تا سلســله کتب »نیمه پنهان« شکل گیرد و 
اکنون به عنــوان یکی از مراجــع و منابع مطالعاتی دانشــجویان 
و پژوهشگران به شــمار  آید.شــایانفر هیچگاه تمایلی برای طرح 
نام خود در ذیــل فعالیت های فرهنگی و سیاســی که با مدیریت 
وی در روزنامه کیهان و محافل فکــری، مطالعاتی و... انجام داده 
است، نبود و همواره به عنوان یک ســردار گمنام در عرصه جنگ 
نرم فعالیت می کرد. روزنامه زاینده رود درگذشــت این یار صدیق 
والیت را به خانواده مکرم ایشــان، اهالی روزنامه کیهان و جامعه 

رسانه ای کشور، تسلیت عرض می کند.

وزیر خارجه فرانسه از سفرش به تهران در ژانویه خبر داد و گفت: 
امیدواریم تمام تحریم ها علیه ایران برداشــته شود؛ چرا که روابط 

اقتصادی برای ما خیلی مهم است.
ژان مارک آیرو وزیر امور خارجه فرانســه پــس از دیدار با مجید 
تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران که به منظور شــرکت در دومین دور گفت وگوهای 
سیاســی ایران و فرانســه به پاریس ســفر کرده، در گفت وگو با 
خبرگزاری صدا و ســیما مالقاتش با روانچــی را واجب و ضروری 
خواند و گفت: در ماه ژانویه در نشســت ایران و فرانسه در تهران 

شرکت می کنم.
وی با بیان اینکه ما برای توافق وین )برجــام( احترام زیادی قائل 
هستیم، عنوان کرد: امیدواریم تمام تحریم ها علیه ایران برداشته 

شود چرا که روابط اقتصادی برای ما خیلی مهم است.
الزم به ذکر اســت در دومین نشســت گفت وگوهای سیاســی 
ایران و فرانسه که در پاریس و به ریاســت مجید تخت روانچی و 
کریستیان مسه دبیرکل وزارت امور خارجه فرانسه برگزار شد دو 
 طرف توافق کردند تا نخستین کمیسیون مشترک اقتصادی بین 
 دو کشــور به ریاســت وزرای امور خارجه در آینــده ای نزدیک

 برگزار شود.

عضو هیئت رییسه مجلس از اعالم آمادگی وزارت علوم برای رفع 
دغدغه های استیضاح کنندگان خبر داد و گفت: سه شنبه اولین 

جلسه مشترک برگزار می شود.
اکبر رنجبرزاده در خصوص استیضاح وزیر علوم گفت: وزارت علوم 
در تالش است پاسخ خود در مورد بندهای استیضاح را ارائه کند تا 

استیضاح به صحن علنی مجلس کشیده نشود.
نماینده مردم اسد آباد در مجلس شــورای اسالمی افزود: وزارت 
علوم در راســتای تعامل با مجلس برای رفع مشکالت مورد نظر 
نمایندگان اعالم آمادگی کرده و در جهت حل مشکالت مورد نظر 

استیضاح کنندگان گام برخواهد داشت.
عضو هیئت رییســه مجلس ادامــه داد: در راســتای تامین نظر 
نمایندگان باید هر چه سریع تر نشســت های نمایندگان و وزیر 
علوم برگزار شود. کمیســیون آموزش یک بار از وزیر علوم دعوت 
کرد که بــه علت ماموریت وزیر علوم نشســت وزیر و اســتیضاح 
کنندگان لغو شــد.رنجبرزاده گفت: سه شنبه هفته آینده نشست 
مشــترک وزیر علوم و اســتیضاح کنندگان برگزار خواهد شــد. 

وزارت علوم در تالش است تا نگرانی های نمایندگان را رفع کند.

وزرای صنعــت، معدن و تجــارت، امــور اقتصــادی و دارایی و 
دادگســتری هفته جاری برای پاســخ به ســوال نمایندگان در 

کمیسیون های تخصصی مجلس حضور می یابند.
وزیر صنعت، معــدن تجارت امروز برای پاســخ به ســوال جواد 
کریمی قدوسی نماینده مشهد در کمیســیون اقتصادی مجلس 

حضور می یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی روز ســه شــنبه برای پاسخ به سوال 
هفده نماینده در کمیســیون اقتصادی مجلــس حضور می یابد. 
وزیر دادگســتری سه شــنبه همین هفته برای پاســخ به سوال 
تعدادی از نماینــدگان مجلس در کمیســیون حقوقی و قضایی 

مجلس شورای اسالمی حضور می یابد.

  محمد باقر قالیباف شــهردار تهــران و مجید بنــی فاطمه مداح، 
در حرم حضرت امیرالمومنین )ع( حضور یافتند.

کافه سیاست

»جان بولتون« که از وی به عنوان یکی از گزینه ها برای تصدی پســت وزارت 
خارجه در دولت ترامپ یاد می شود،در ســخنانی آتشین، موضع قدیمی خود 
درباره جمهوری اسالمی ایران را برای همه یادآوری کرد. بولتون در مصاحبه با 
نشریه »بریت برت« گفت: »تنها راه حل بلند مدت برای ایران، تغییر رژیم است. 
حکام ایران تهدید اصلی برای صلح بین الملل و امنیت خاورمیانه هســتند.« 
بولتون به سوال خبرنگاری در خصوص نحوه تغییر رژیم در ایران بدون دخالت 
مســتقیم نظامیان آمریکا پاسخی نداده اســت. جان بولتون که از چهره های 
مشهور شــرکت کننده در تجمع های منافقین اســت، در این مصاحبه از عدم 
حمایت کافی »باراک اوباما« از »جنبش سبز« در سال 2009 )1388( هم به 
شدت انتقاد کرده است.  گفتنی است در راستای اظهار نظرهای تند مسئوالن 
احتمالی دولت ترامپ ،مایک پمپئو، عضــو جمهوری خواه مجلس نمایندگان 
آمریکا که ریاست سیا را پذیرفته است، در توئیت خود نوشته است : می خواهم 

توافق فاجعه بار با بزرگ ترین کشور حامی تروریسم را لغو کنم!

وبسایت عربستانی:

حمله جنگنده های سعودی 
به مقر نیروهای ایرانی!

جان بولتون:

 تنها راه حل بلندمدت برای 
ایران، تغییر رژیم است

وبسایت خبری عیون الخلیج در حالی ادعای حمله جنگنده های سعودی 
به مقر نیروهای ایرانی را مطرح می کند که ائتالف ســعودی به آتش بس 

48 ساعته با قابلیت تمدید تن داده است.
وبسایت خبری عیون الخلیج مدعی شد: »جنگنده های ائتالف سعودی 
با حمله به شــهر صعده -زادگاه الحوثی- مقر نیروهای مستشار ایرانی را 
در غارهای کوه »مران« هدف قرار دادند.« بــه ادعای عیون الخلیج، این 
حمالت هوایی همچنین حوثی ها و نیروهای علــی عبدا... صالح را هدف 
گرفتند. این وبسایت خبری در حالی این ادعا را مطرح می کند که ائتالف 

سعودی به آتش بس 48 ساعته با قابلیت تمدید تن داده است.
ائتالف متجاوز ســعودی برای اینکه پیروزی های فرضــی و صوری را در 
رسانه ها علم کند، به این فرافکنی ها اقدام می کند. گفتنی است که ایران 
تاکنون هیچ مستشــار نظامی به یمن اعزام نکرده و بارها به طور رسمی 

ادعای سعودی ها در این رابطه را تکذیب کرده است.

بین الملل

ســفیر رژیم صهیونیســتی در آمریکا با اشــاره به اینکه 
دونالد ترامپ دوســت واقعی این رژیم است گفت: ائتالف 
بین آمریکا و اســرییل در دوره ترامپ قوی تر از هر زمانی 

می شود.
ران درمر گفــت: دونالد ترامپ، رییــس جمهور منتخب 

آمریکا دوست واقعی اسراییل است.
وی با اشاره به اینکه اســراییل هیچ شکی ندارد که ترامپ 
دوســت واقعی این رژیم اســت اظهار داشــت: ما منتظر 
همکاری بین اسراییل و آمریکا در دوره ریاست جمهوری 
ترامپ هستیم. سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا افزود: 
ائتالف بین آمریکا و اسراییل در دوره ترامپ قوی تر از هر 

زمانی می شود.

محافل آگاه لبنانــی اعالم کردند که »ســعد الحریری«، 
رییــس جریان المســتقبل و »میشــل عــون«، رییس 
جمهــوری این کشــور همچنان اصــرار دارند، پروســه 
تشکیل کابینه جدید این کشور طی هفته جاری و به طور 

مشخص سالروز استقالل لبنان پایان یابد.
روزنامه کویتــی »االنباء« با اعالم این خبــر به نقل از این 
منابع که آنها را مطلع توصیف کرده بود، نوشت: پافشاری 
حریــری و عون جهت تشــکیل کابینه حتــی در صورت 
مواجه شدن با تحریم یکی از گروه ها و جریان ها )المرده( 

موجب می شود، همه گزینه های روی میز مطرح باشند.
در چنین شــرایطی باید طی هفته جاری شــاهد انحالل 
دولت موقت »تمام ســالم« و تشــکیل کابینــه حریری 
باشیم، به ویژه آنکه این محافل تاکید کرده اند که حریری 
تعویق تشــکیل کابینه به پس از ســالروز استقالل لبنان 
را رد کرده و با اشــاره به اینکه عمر دولت سالم یک سال 
 اســت، پایان یافته و ادامه این شرایط شــخصا برای وی 

غیرممکن است.
در این خصوص این منابــع لبنانی به طرح پیشــنهادی 
فراکســیون »الوفاء للمقاومــه« مبنی بــر افزایش تعداد 
وزارتخانه ها از 24 به 30 وزارتخانه اشــاره و خاطرنشــان 
کردند: اگرچه احتمال تشــکیل چنیــن کابینه ای وجود 
دارد، اما آنچــه غیر محتمل و غیرممکن نشــان می دهد، 

تشکیل کابینه جدید لبنان تا روز سه شنبه آتی است.

سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا: 

ائتالف بین واشنگتن و تل آویو 
قوی تر از هر زمانی می شود

به نقل از محافل آگاه لبنانی:

 تشکیل کابینه جدید لبنان 
در هفته جاری

به گزارش باشــگاه خبرنگاران؛ ارتش ترکیه در ماه های اخیر 
حمالت گسترده ای را به نام مبارزه با تروریست های داعش به 

خاک سوریه انجام داده است. 
در این حمالت صدها کیلومتر به اشــغال ارتش ترکیه درآمد 
که این نیروها مناطق اشغال شــده را به تروریست های ارتش 
آزاد ســوریه تحویل دادند. در حقیقت تروریست های ارتش 
آزاد خادمان »اردوغــان« و »هاکان فیدان« هســتند که در 

جهت نابودی سوریه حرکت می کنند. 
اما عملیات سپر فرات ارتش ترکیه به شمال حلب ختم نشده 
و آنها به دنبال اشــغال مناطق بیشتری از حلب و حتی استان 
رقه هستند. »مولود چاووش اوغلو«وزیر خارجه ترکیه در این 
زمینه می گوید گروه های ســوری برخوردار از حمایت های 
 کشورش بعد از به کنترل در آوردن شــهرک دابق، به سمت

 شهر الباب پیشروی می کنند. این در حالی است که گروه های 
مســلح ســوری برخودار از حمایت های آنکارا، شهرک دابق 
سوریه در نزدیکی مرزهای ترکیه را به کنترل خود در آوردند. 
این شــهر نزد گروه تروریســتی داعش از اهمیتــی نمادین 

برخودار است.
وزیر خارجــه ترکیه گفــت که دابــق تحت کنتــرل کامل 
گروه های سوری مسلح اســت. هدف بعدی طبیعتا حرکت به 
سمت شهر »الباب« در جنوب »جرابلس« و در شمال سوریه 

است.
گروه تروریســتی داعش طی سه سالی که شــهر الباب را در 
اشــغال خود دارد، آن را به یک دژ و قلعــه محکم برای خود 
تبدیل کرده به طــوری که به یکی از امارت هــای ادعایی اش 
در سوریه تبدیل شــده،  اما امروز این شــهر در آستانه جنگ 
از سه طرف مورد فشــارقرار دارد : ارتش ســوریه، نیروهای 
دموکراتیک و آنچه به سپر فرات موسوم بوده و آن را در آستانه 

سقوط قرار داده اســت. حدود هفت ماه پیش، ارتش سوریه 
و همپیمانانش عملیات بزرگی را به ســمت حومه شرقی شهر 
حلب آغاز کردند به طوری که مواضع خود را در منطقه ای که 
10 کیلومتر از شــهر الباب فاصله دارد،  تثبیت کرد و توانست 
بخش های جغرافیایی وســیعی را پاکسازی و کمربند امنیتی 
کاملی را از سمت شامل حلب ایجاد کند که این موفقیت پس 
از کنترل گذرگاه الکاســتیلو در شمال و بازپس گیری ورودی 
جنوب حلب یعنــی جاده الراموســه طی روزهای گذشــته 
صورت گرفت تا به این ترتیب شــهر الباب بــه هدف اصلی و 

نزدیک ترین هدف برای ارتش سوریه تبدیل شود.
شــاید یکی از مهم ترین طرف هایی که برای گشــودن نبرد 
الرقه تالش می کند، ارتش ســوریه و همپیمانانش باشــند،  
پــس از موفقیت این نیروها در شکســت حمالت گســترده 
تروریســت های تکفیری به غرب حلب، هــدف فعلی ارتش 
و همپیمانان،  پاکســازی محله های شــرقی حلــب از لوث 

تروریست های تکفیری به سرکردگی جبهه النصره است. 
با توجه به اینکه نیروی هوایی روســیه هم فعال شده و فضاها 
را برای یکسره کردن ســریع نبرد و تحرک همزمان به سمت 
حومه شــرقی به ویژه شــهر »الباب« فراهم می کنــد با ورود  
نیروهای موســوم به درع الفرات )ســپر فرات( مورد حمایت 
ترکیه به خط بحران ســوریه از گذرگاه حومه شــمالی شهر 
حلب که رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه مدعی شد 
که هدف از آن دفع خطر از ترکیه اســت، کمربند ســه جانبه 
بر اطراف شهر الباب محکم می شــود و به ویژه اینکه آنکارا از 
اهمیت این منطقه استراتژیک برای خود آگاه است؛ چرا که با 
این شــهر می تواند جاده منتهی به شهر الرقه در شرق و حلب 
در جنوب با توجه به نزدیکی اش به ترکیــه را در کنترل خود 

داشته باشد.

با توجه به آنچه گفته شــد،  آنکارا با قــدرت گروه های مورد 
حمایت خود را به سمت گشــودن نبرد الباب سوق می دهد، 
این در حالی اســت کــه گزارش هایی اثبــات می کند که در 
صورت ورود نیروهای موســوم به ســپر فرات به آستانه شهر 
الباب، تروریست های داعشــی به صورت خودکار از این شهر 
عقب نشــینی خواهند کرد و راه را برای ورود گروه های مورد 
حمایت ترکیه هموار می کنند. همان کاری که در بســیاری 
از روســتاها و شهرک های حومه شــمالی حلب انجام دادند و 
آخرین مورد آن جرابلس در مرزهای ســوریه و ترکیه بود که 
داعشی ها بدون شــلیک حتی یک گلوله عقب نشینی کردند.

این در حالی اســت که ناظران بعید می دانند شــهر الباب به 
همین راحتی بــه گروه های مورد حمایت ترکیه داده شــود؛ 
چرا که این شــهر به نماد بزرگی برای گروه تروریستی داعش 
تبدیل شده همچنان که داده ها نشان می دهد که رقابت میان 
سه طرف گفته شده ممکن اســت به درگیری مستقیم میان 
ارتش های سوریه و ترکیه در صورت ورود مستقیم ترک ها به 
شهر منجر شــود، با توجه به اطالعات گفته شده،  آینده شهر 
الباب نشان می دهد که این شهر فقط روزهای اندکی با خالی 

شدن از وجود داعشی ها فاصله دارد.
اما ســوالی که مطرح می شــود اینکه هدف ترکیه از عملیات 
سپر فرات چیســت؟ دبیر مجمع تشــخیص مصحلت نظام 
در پاســخ به ســوالی درباره اینکه هدف ارتش ترکیه از انجام 
عملیات در خاک سوریه با عنوان سپر فرات چیست می گوید: 
کشور ترکیه به یک برداشــتی رســیده که با انجام عملیات 
نظامی در خاک ســوریه به منابع نفت و گاز منطقه دسترسی 

پیدا کنند.
سرلشــکر رضایی تاکید کرد: ترکیه به دنبال آن اســت که به 
یک هاب انرژی در منطقه تبدیل شــود. مسائل ایدئولوژیک و 
تحریک اســراییل هم در تحرکات ترکیه نقش دارد. ترکیه در 
3- 4 سال اخیر به یک سیاســت جدید در منطقه رسیده و ما 

فکر می کنیم که این سیاست به ترکیه آسیب خواهد زد. 
اسدا...اطهری کارشناس مسائل ترکیه نیز درباره عملیات سپر 
فرات اظهار داشت: در عملیات سپر فرات خط قرمز تا حدودی 
از ترکیه برداشــته شــد.ترکیه نشــان داده که وقتی حضور 
نظامی دارد، الزامات منافع بلند مدت خود را پیگیری می کند.

وی افزود: هیچ بعید نیســت که شــاید یک روز ارتش ترکیه 
از حضور نظامی در ســوریه برای حمله به حلب استفاده کند. 
آنکارا زمانی می تواند در مبارزه با تروریست ها صادق باشد که 
امدادرسانی را به جبهه القاعده انجام ندهند. کارشناس مسائل 
ترکیه تاکید کرد: شــواهدی درباره قطع حمایــت ترکیه از 
تروریســت های جبهه النصره وجود ندارد.وی گفت: ترکیه که 
مرزهای خود را در استان ادلب به روی تروریست ها باز کرده، 
مطمئن باشید از عملیات ســپر فرات هم علیه دولت سوریه 
اســتفاده خواهد کرد ،اینکه مقصد نهایی عملیات سپر فرات 
کجاست، مشخص نیست؛ اما حضور ارتش سوریه در نزدیکی 
الباب و تروریســت های تکفیــری که مــورد حمایت ارتش 
 ترکیه هستند شرایط میدانی را در شــمال سوریه پیچیده تر

 کرده است.  

 ترکیه به دنبال 
آن است که به 

یک هاب انرژی 
در منطقه تبدیل 

شود. مسائل 
ایدئولوژیک 

و تحریک 
اسراییل هم در 
تحرکات ترکیه 

نقش دارد

هدف ترکیه از عملیات سپر فرات چیست؟ 
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اخباريادداشت

پیشنهاد سردبیر:
ريیس اتحاديه مبل اصفهان عنوان کرد:سالی 1000 میلیارد تومان به مالیات اصفهانی ها افزوده می شود

بازار مبل در رکود

 ريیس اتحاديه گوشت قرمز اصفهان هشدار داد:

 ورود گوشت های گرجستان
و ارمنستان به بازار اصفهان

ارائه خدمات گازرسانی در 130 
دفتر پیشخوان استان اصفهان

رییس اتحادیه تولید و فروش مبل اصفهان گفت: متاسفانه چند 
ماهی است که اکثر بازارها با رکود روبه رو هستند؛ بازار مبل نیز از 

این موضوع مستثنی نبوده و وضعیت چندان مناسبی ندارد.
حجت ا... پورحقانی با اشاره به آخرین وضعیت بازار مبل اظهار کرد: 
یکی از دالیل رکود بازار، پایین بودن قدرت خرید مردم اســت، از 
طرفی این رکود باعث ایجاد مشکالت زیادی برای تولیدکنندگان 
شده و نیاز اســت مســئوالن مربوطه برای برطرف کردن مسئله 

رکود، به طور جدی وارد عمل شوند.
وی افزود: با توجه به رکــود موجود و پایین بــودن قدرت خرید 
مردم، قیمت ها در بازار مبل از ابتدای سال تاکنون تغییر چندانی 
نداشته و این در صورتی اســت که مزد کارگر و قیمت مواد اولیه 
در این مدت افزایش داشته اســت. رییس اتحادیه تولید و فروش 
مبل اصفهان اضافه کرد: در این شرایط عده ای هم که قدرت خرید 
دارند در انجام خریــد خود با ابهام روبه رو بــوده، محتاطانه عمل 
می کنند و در حقیقت چشــم انتظار اتفاقات آینده بازار هستند. 
پورحقانی تاکید کرد: خوشبختانه بیشترین میزان مبلمان موجود 
در بــازار، تولید داخل اســت؛ در واقع حــدود 90درصد مبلمان 
در کشور تولید می شــود و تنها حدود 10 درصد کاالها قاچاق و 
یا وارداتی است زیرا در این شــرایط، قاچاق یا واردات مبل صرفه 
اقتصادی نــدارد. وی تاکید کــرد: در زمینه رصــد و کنترل بازار 
فعالیت های خوبی توســط اتحادیه انجام می پذیــرد، در همین 
ارتباط با تعزیرات حکومتی و ســایر نهادهای مســئول همکاری 
نزدیکی داریم، حــدود 30 نفر بازرس فعــال داریم که به صورت 
مســتمر فعالیت دارنــد، تعداد تخلفات بســیار اندک اســت و 

خوشبختانه مشکلی در این  ارتباط وجود ندارد.
رییس اتحادیه تولید و فــروش مبل اصفهان با بیــان اینکه تا به 
امروز اتحادیه مبل حدود هزار و 300 عضــو دارد گفت: صنعت و 
تولید استان به توجه نیاز دارد، امروز بسیاری از تولیدکنندگان در 
مواردی همچون نقدینگی، مالیات و... با مشکالتی روبه رو هستند 
و این در حالی است که با کمی هماهنگی و تعامل می توان بخش 

زیادی از این مشکالت را از میان برداشت.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با هشــدار درخصوص ورود 
گوشت قرمز از گرجستان و ارمنســتان به اصفهان، گفت: به طور 
قطع اتحادیه گوشــت قرمز و اداره کل تعزیرات، با سودجویان و 

واردکنندگان این نوع گوشت ها برخورد شدید می کنند.
رضا انصاری با بیان اینکه گوشت وارد شــده از کشور ارمنستان و 
گرجستان در تهران بسته بندی می شود، اظهار داشت: با وجودی 
که نرخ این نوع گوشت ها کمتر است متاسفانه با قیمت کشتار روز 

در بازار داخل فروخته می شود.
وی از شهروندان خواست تنها از قصابی ها و فروشگاه های دارای 
مجوز و پروانه، گوشت قرمز مورد نیاز خود را تهیه و به برچسب آن 
توجه کنند. رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با بیان اینکه از 
ایام محرم تاکنون، نرخ گوشــت قرمز در اصفهان افزایش نداشته 
است، تصریح کرد: متاســفانه به دلیل کاهش 20 درصدی قدرت 

خرید مردم، رکود در بازار گوشت حاکم شده است.
به گفته وی، طی سال گذشــته تاکنون، بهای گوشت قرمز، مرغ، 
برنج و حبوبات افزایش داشــته اما روز بــه روز قدرت خرید مردم 
کمتر می شود. انصاری همچنین با اشــاره به قیمت انواع گوشت 
قرمز در بازار اصفهان، بیان داشت: در حال حاضر هر کیلو گوشت 
گوسفند با دنبه بین 33 تا 34 هزار تومان، هر کیلو گوشت گوساله 
مخلوط 31 هزار تومان، هر کیلو گوشت ران گوساله بین 34 تا 35 
هزار تومان، هر کیلو گوشت شــتر مخلوط بدون کوهان 36 هزار 
تومان، هر کیلو گوشــت مغز ران شــتر 38 هزار تومان و هر کیلو 

گوشت شترمرغ 44 هزار تومان در بازار اصفهان فروخته می شود.
به گفته وی، برای اربعین امسال کمبود گوشت در اصفهان نداریم 

و این محصول افزایش قیمت نخواهد داشت.

به دنبال افزایش کیفی خدمــات، جلب رضایتمندی حداکثری 
عموم جامعه با کاهش سفرهای درون شــهری، افزایش سطح 
دسترسی مشترکین به خدمات شــرکت گاز و ایجاد تسهیالت 
برای شهروندان در راســتای سیاست گذاری دولت در واگذاری 
نجام خدمات دولتی بــه بخش خصوصی و اجــرای مصوبات  ا
شورای عالی اداری، بخشی از ارائه خدمات شرکت گاز استان، به 
دفاتر پیشخوان واگذار شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان به افزایــش رضایتمندی مــردم از خدمات ویژه دولت 
الکترونیک به ویژه در بخش خدمات گازرســانی اشــاره کرد و 
در این خصوص گفت: درحال حاضر خدمات اشــتراک پذیری 
گاز طبیعی در 130 دفتر پیشــخوان دولت درسطح استان ارائه 
می شــود که از این تعداد، 38 دفتر پیشــخوان در سطح شهر 
اصفهان و بقیه در سایر شهرستان های اســتان  فعال هستند. 
مصطفی علوی افــزود: از ابتدای ســال 94 اشــتراک پذیری 
مشــترکین و در ادامه، انجام بخش زیادی از امور مشــترکین 
شامل تغییر نام مشترک و ارائه سوابق آن به شرکت گاز استان، 
دریافت درخواســت نصب انشــعاب )علمک(، دریافت شماره 
)کارکرد( کنتور، درخواســت اصالح و تغییر آدرس، درخواست 
جابه جایی علمک، درخواســت ویرایش شــماره تلفن )ثابت/ 
همراه(، دریافت درخواســت چاپ صورت حساب های مصارف 
)گروهی(، دریافت درخواســت وصل گاز مشترکین که گاز آنها 
به علت بدهی قطع شده است، درخواســت ویرایش کدپستی، 
دریافت اســناد و مدارک الزم جهت اشــتراک پذیری و تغییر 
ظرفیت کنتــور از متقاضیانی کــه مدارک و اســناد مورد نیاز 
آنها توسط شرکت گاز تعیین خواهد شــد، به لیست واگذاری 
خدمات شــرکت  گاز اســتان اصفهان بــه دفاتر پیشــخوان 
واگذار شــد. وی بیان داشت: شــهروندان می توانند با مراجعه 
بــه نزدیک ترین دفاتــر پیشــخوان، از ارائه خدمــات مربوطه 

بهره مند شوند. 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان افزود: ایــن اقدام در 
راســتای رعایت اصل خصوصی ســازی و دولــت الکترونیک، 
انعطــاف پذیری ســازمانی، کاهش مراجعــات حضوری مردم 
به ادارات گازرسانی سطح اســتان که منجر به کاهش ترافیک 
خواهد شد، صرفه جویی در هزینه ها و در نهایت رضایت مندی 

مشترکین  از این شرکت صورت گرفته است.

پانزدهمین نمایشــگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 
اصفهان از امروز تا 5 آذر ماه در محل نمایشــگاه هــای بین المللی 

استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپا می شود.
 در این دوره 135 مشــارکت کننــده به نمایندگی از اســتان های 
اصفهان، تهران، مازندران، آذربایجان شــرقي، البرز، یزد، خراسان 
رضوی و خوزســتان و نمایندگــی های فروش کشــورهای آلمان، 
آمریکا، ایتالیا، ترکیه، تایوان و بلژیــک، در 9200 متر مربع فضای 
نمایشگاهی شامل چهار سالن و 170 متر مربع فضای باز، به نمایش 

محصوالت و خدمات خود می پردازند.
متخصصان و عالقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه از 
ساعت 15 تا 21 امروز تا 5 آذر ماه به محل نمایشگاه های بین المللی 

استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

وزارت نیرو و شــرکت SAG آلمــان برای اجرای دو پــروژه ارتقای 
خطوط انتقال 63 کیلوولت برق، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

پژوهشگاه نیرو به  منظور توســعه تعامالت بین المللی و نیز استفاده 
از تخصص و ظرفیت ســازمان ها و شــرکت های معتبــر خارجی 
در جهت توســعه و توانمندســازی صنعت برق کشــور، تفاهم نامه 
همکاری مشــترک و دو جانبه ای با شــرکت SAG در حوزه انتقال 
برق امضا کرد. بر اســاس توافق انجام گرفته، قرار اســت در فاز اول 
دو پروژه ارتقای خطوط انتقال به ویژه خط انتقال برق 63کیلوولت 
و همچنین ارزیابی آســیب پذیری لرزه ای و مقاوم سازی پست های 
انتقال از طرف پژوهشــگاه نیرو عملیاتی شود. شرکت SAG آلمان 
یکی از ارائه  دهندگان خدمات و سیستم های مرتبط با  صنایع برق، 

انرژی، گاز، آب، شبکه های مخابراتی و نیروگاهی است.

اول تا پنجم آذر ماه در اصفهان برپا می شود؛

نمايشگاه تجهیزات و تاسیسات 
سرمايشي و گرمايشي

ايران و آلمان در 
صنايع برق تفاهم نامه

 امضا کردند

رییس هیئت مدیره انجمن نســاجی ایــران گفت: 
وضعیت هوای صنعت نســاجی ابری است و شرایط 
رکود و ناتوانــی مردم در خرید باعث شــده در حال 

حاضر تنها با 30 درصد ظرفیت خود فعالیت کند.
 محمــد مــروج حســینی اظهــار کرد: براســاس 
اســتانداردهای بین المللی، بــه ازای هرفرد 20متر 
باید منسوجات نساجی تولید کنیم؛ ایران در بهترین 
حالت خــود 800 میلیون مترتولیــد می کند و یک 
میلیــارد و 600 میلیون مترآن نیازمنــد واردات به 
کشور اســت. وی تصریح کرد: بر اســاس اطالعات 
موجــود تنهــا 30 درصد از نیــاز کشــور در زمینه 
منســوجات به صورت رســمی، وارد و بقیه به شکل 

قاچاق وارد بازار می شود.
مروج  حسینی با اشــاره به کاهش قاچاق در چندماه 
گذشته گفت: با تصمیمات گرفته شده، مبارزه با آن، 
پایدارتر و ریشــه دارتر و وضعیت قاچاق در پارچه و 
پوشاک کمتر شده اســت. وی تصریح کرد: بنابر آمار 
موجود، در ســال گذشــته 15میلیارد دالر واردات 
قاچاق به کشور به ثبت رسیده است؛ ولی آمار صحیح 
و واقعی قاچاق را نمی توان به دست آورد؛ مگر اینکه 
محصول خاصی از طریــق واردات گمرک و صادرات 

گمرک های دیگر به دست آورد.
رییس هیئت مدیره انجمن نســاجی ایــران افزود: 
فهمیدن عدد واقعی قاچاق، از مابه التفاوت آمارهای 
ارائه شــده از واردات گمرک کشــور مقصد با میزان 

صادرات کشور مبدأ به دست می آید.
مروج حســینی خاطرنشــان کرد: دولت با پرداخت 
وام هــای 250میلیون ریالی به مردم توانســت بازار 
خودرو را نجــات دهد و قــرار بر ارائــه کارت های 
100میلیون ریالی بری خرید کاالهای ایرانی بود که 

بانک مرکزی در این زمینه کمک نمی کند.

وضعیت هوای نساجی ايران
ابری است

ويژه

 در دنیا 90 درصــد تامین منابع دولت هــا از طریق مالیات 
اســت؛ اما در زمان رکود نباید مالیــات را افزایش داد و گاها 
حتی دولت ها برای حمایت از تولیــد کنندگان مالیات ها را 
بر می گردانند؛ این در حالی است که بودجه کشوربه شدت 
به نفت وابسته است. روزگاری ســهم نفت در بودجه، باالی 
80 درصد بود و اکنون نیز ســهم قابل توجهی از بودجه به 
نفت وابسته است. نماینده مردم اصفهان گفت: در سال های 
اخیر وزارت اقتصاد، ســالی 1000 میلیارد تومان به مالیات 
اصفهانی ها افزوده است و اســتان اصفهان عمال 10درصد از 
مالیات کل کشور را پرداخت می کند که تنها در سال 1394 
صنعتگران و تولید کننــدگان باید بیش از5هــزار میلیارد 
تومان به دولت می پرداختند. ناهید تــاج الدین اظهار کرد: 
طبق قانون باید 50 درصــد درآمدهــای مالیاتی اصفهان 
در اصفهان هزینه شــود که این گونه نیست و این وضعیت 
برای توسعه بسیار مضر اســت، با این تفاسیر واقعا نیازمند 
بازنگری در تعاریف برخوردار بودن هســتیم. وی ادامه داد: 
وزارت اقتصاد و دارایی باید ضریب تاثیر استان ها را در توسعه 
کشــور برای مالیات در نظر گرفته و نظام مالیاتی بر مبنای 
فرهنگ سازی برای تولید شــکل گیرد، نه آنکه روز به روز و 
برای فرار از مالیات، واســطه گری و ســوداگری بیشتر  و در 
مقابل تولید مهجورتر شــود. نماینده مردم اصفهان با اشاره 
به کاهش رقم مالیات دریافتــی از اصفهان افزود: طبق آنچه 
دولت می گوید درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه اول 95 

سه برابر و نیم درآمدهای نفتی شــده که این امر برای یک 
اقتصاد مولد، کار بزرگی اســت؛ اما محقق کردن درآمدهای 
مالیاتی پیش و بیــش از هر چیز نیاز به باال بردن ســرمایه 
اجتماعی و اعتماد متقابــل دولت و ملــت دارد که این امر 

نیازمند فرهنگ سازی و یکسری روندهای ترمیمی است.
85 درصــد واحدهای صنعتی، دولتی يا شــبه 

دولتی هستند
تاج الدیــن ادامه داد: ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی 
می تواند و باید در این زمینه ورود کنــد، چون برای اقتصاد 
مقاومتــی بایــد اول از دولــت شــروع کنیم، یعنــی اول 
سیاست های اصل 44 قانون اساســی را اجرا کنیم و دولت 
واگذاری هایش را انجام دهد. وی ادامــه داد: در حال حاضر 
85درصد واحدهای صنعتی، دولتی یا شــبه دولتی هستند 
که برابــر اصل 44 قانون اساســی، این صنایــع باید واگذار 
شــوند و بعد از این واگــذاری می توانیم از مردم شــروع و 
درآمدهای مالیاتی را محقق کنیم، اما متاسفانه اکنون روند 

معکوس است.
رشــد 68درصدی روند تعطیلی شــرکت های 

تجاری اصفهان
نماینده مردم اصفهان با اشاره به مطالبات مردمی در زمینه 
مالیات تصریح کرد: تقریبا تمــام مطالبات مردمی، متمرکز 
بر توجه سازمان امور مالیاتی به ظرفیت ها و توان واحدهای 
کسب و کار برای پرداخت مالیات است و مؤدیان درخصوص 

وضع مالیات غیر منصفانه و ابهامات موجود و عدم شفافیت 
و نیز نبود تفاهم میان ســازمان امور مالیاتی و خود گله مند 
هستند که در برخی موارد حتی مشــکالت جدی بر سر راه 
ادامه فعالیت مؤدیان به وجود آمده اســت. تاج الدین اضافه 
کرد: تعدادی از واحدهای کسب و کار به خاطر شرایط صعب 
مالیاتی مجبور به توقف فعالیت ها شــده بودند که این برای 
اصفهانی که برابر گزارش های اســتانداری، متاسفانه روند 
تعطیلی شــرکت های تجاری در آن رشــد 68 درصدی را 

تجربه کرده، بسیار دردناک است.  
اصفهان 10 درصد مالیات کشور را پرداخت می کند

وی خاطرنشــان کرد: از طرفی در ســال های اخیر وزارت 
اقتصاد، ســالی 1000 میلیارد تومان به مالیات اصفهانی ها 
افزوده است و اســتان اصفهان عمال 10 درصد مالیات کل 
کشور را پرداخت می کند که تنها در سال 1394 صنعتگران 
و تولید کنندگان باید بیش از 5 هزار میلیارد تومان به دولت 
می پرداختند، رقمی که با توجه به شرایط خشکسالی و رکود 
نه تنها قابل تامیــن نبود که با توجه بــه وضعیت اقتصادی 
صنایع  و نیز وجود رکود و نبود ســرمایه در گردش و کاهش 

ساعت مفید کاری، غیر ممکن به نظر می رسید.
به ظرفیت هــای اصفهان بــرای تامین مالیات 

توجه شود
نماینده اصفهان اظهارکرد:  متاسفانه استداللی که می شده 
این بوده اســت که بیشتر ســرمایه گذاری های اقتصادی و 
همچنین کارخانه های تولیدی در چند استان بزرگ کشور 
قرار دارد، بنابراین باید بــرای افزایش درآمدهای مالیاتی در 
کل کشور رویکردی متفاوت داشت و مسئوالن مالیاتی باید 
به این نکات توجه کنند که درآمد در اســتان های صنعتی 
بیش از ســایر استان هاســت؛ اما هیچ کس به ظرفیت های 
اصفهان برای تامین این میزان مالیات توجهی نکرده است. 
تاج الدین درخصوص دیدار با مســئوالن اداره امور مالیاتی 
اســتان گفت: هدف از بازدید از اداره امور مالیاتی با توجه به 
گزارش های پراکنــده حاصل از مراجعــات مردمی به دفتر 
نمایندگی، نوعی تحقیقــات و مواجهه میدانی و آشــنایی 
و اطــالع از واقعیت امر در این اداره  بود کــه در واقع وظایف 

نمایندگی، تمام این موارد را ایجاب می کند.
نماینده مردم اصفهــان با بیان اینکه باید نظــام مالیاتی بر 
مبنای فرهنگ سازی برای تولید شــکل گیرد، ادامه داد: در 
این راستا از ابتدای ورود به مجلس در دیدارهای متعدد، این 
موارد را گوشــزد کرده ایم و اخیرا دغدغه های خود را در باب 
مســئله مالیات در قالب تذکری کتبی به وزیر اقتصاد ارائه 

کردیم و کماکان در این زمینه پیگیر هستیم .

تاج الدين:

سالی1000میلیاردتومانبهمالیاتاصفهانیهاافزودهمیشود

در سال های اخیر، 
وزارت اقتصاد، سالی 

1000میلیارد تومان 
به مالیات اصفهانی ها 
افزوده است و استان 

اصفهان عمال 10 درصد 
از مالیات کل کشور را 

پرداخت می کند

استان اصفهان در سال 94 نسبت به سال 93، 10 درصد کاهش مالیات داشت، در حالی که استان های ديگر رشد 
17 درصدی در مالیات داشــتند. اگرچه کاهش مالیات، حرکت درستی برای کاهش فشار بر صنعتگران اصفهانی 

است، اما اين امر نشان از آن دارد که صنعت اين استان در رکود به سر می برد.

»علی  طیــب نیا« وزیر امــور اقتصادی و دارایــی ایران، در 
اختتامیه کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی 
ایــران و برزیل تاکیــد کرد؛ جمهوری اســالمی ایــران از 
هرگونه ابتکار برای گســترش و تعمیق روابط ایران با برزیل 

استقبال می  کند.
طیب نیا در این نشست که »جوسه سها« وزیر امور خارجه، 
»مارکوس پریرا« وزیر توســعه صنعت، تجــارت خارجی  و 
خدمات و اعضای هیئت عالی رتبه جمهوری فدراتیو برزیل 
حضور داشتند، ضمن اعالم مراتب قدردانی  خود از میزبانی 
مقامات برزیلی در برگزاری چهارمین اجالس کمیســیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و برزیل، خاطرنشان 
کرد: تصمیــم به برگزاری اجالس کمیســیون مشــترک 
همکاری های اقتصادی در پایتخت های دو کشور و اهتمام 
وزارتخانه ها و دســتگاه های دو طرف در طراحی  و تدوین 
سند اجالس کمیسیون مشترک و اراده برای انجام کارهای 
بزرگ، نشــان از عزم جدی طرفین برای توســعه و تعمیق 
همکاری هــای اقتصــادی دارد. وی گفت ایــن اهتمام در 
عالقه مندی و دوســتی  تاریخی یکصد ساله دو کشور ریشه 
دارد که نتیجه آن، رشد و توســعه مداوم روابط فیمابین از 
جمله امضای بیش از 50 ســند همــکاری در زمینه های 
مختلف اقتصادی همچون انــرژی، صنایع، معادن، فناوری، 
کشــاورزی، تولیدات دارویی و ســرمایه گــذاری در طول 
روابط اســت. وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره 
به اجرای برنامه ها و سیاستگذاری های مناسب اقتصادی و 
تصمیم گیری های مهم، برای موفقیت در بازگرداندن شرایط 
ثبات به اقتصاد ایران، رشــد و رونق اقتصاد ملی  و تورم تک 
رقمی ، ابراز امیدواری کرد که با بهره گیری از اراده سیاســی 
فیمابین، بتوانند سرعت ســطح مبادالت بازرگانی و حجم 

سرمایه گذاری های دو کشور را بهبود بخشند.
طیب نیا گفت: در این راستا می  توان از سرمایه گذاری های 
مشترک، ارائه خدمات فنی و مهندسی  و بازاریابی مشترک 

برای فروش کاالهای تولیدی در دو کشــور نام برد تا روابط 
دوجانبه از حالــت مبادالت کاالهای تجاری خارج شــود و 
طیف جدیدی از همکاری ها که می  تواند زمینه های تحکیم 
و تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی بین دو کشور را فراهم 
سازد، صورت گیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران تاکید 
کرد که پیش شرط توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی 
پایدار و مستمر فیمابین دو کشــور، موکول به وجود روابط 
بانکی مطمئن و کم هزینه برای فعاالن اقتصادی دو کشــور 
است و بانک های ایرانی راغب و عالقه مند به برقراری روابط 
کارگزاری و داشتن حساب نزد بانک های برزیلی هستند تا 

مبادالت اقتصادی دو کشور را تسهیل کنند.
وی با ابراز تاســف از اینکه با توجه به لغو تحریم های مالی  
و بانکی ایران و فضای مثبت ایجاد شــده ناشی  از توافقنامه 
هسته ای بین جمهوری اســالمی ایران و 1+5 و همچنین 
فرمان رییس جمهوری برزیل مبنــی بر لغو تحریم ها علیه 
ایران، بانــک مرکزی و سیســتم بانکی برزیــل به صورت 
محتاطانه برخورد کرده و شتاب و تحرک خاصی  در همکاری 
با بانک های ایرانی از خود نشــان نداده ا ند، ابراز امیدواری 
کرد که مالقات هــا، مذاکرات و رایزنی های انجام شــده با 
طرف های برزیلی، منجر به برطرف شــدن موانع موجود بر 

سر همکاری های بانکی و مالی  دو کشور شود.

طیب نیا: 

از هرگونه ابتکار برای تعمیق روابط ايران با برزيل 
استقبال می  کنیم

سوژه روزجهاد کشاورزی

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

777 میلیارد ريال کاالی 
قاچاق در اصفهان توقیف شد

مشاور وزير جهاد کشاورزی:

تمام روغن های وارداتی 
تراريخته هستند

فرمانده انتظامی اســتان، از توقیف 777 میلیارد ریال 
کاالی قاچاق و انهدام هفت باند بزرگ دانه درشت قاچاق 
کاال و رشد 84 درصدی پرونده های 10 میلیارد ریالی در 

هفت ماهه امسال خبر داد.
ســردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: موضوع مبارزه 
با قاچاق کاال به عنوان یکی از اولویــت های اول جرایم 
در ســال 95 در دســتور کار ویژه نیروی انتظامی قرار 
گرفت و در همین زمینه نیز فرماندهی انتظامی استان، 
با تشکیل قرارگاه و اســتفاده از بسیج نیروها، امکانات و 
تعامل با سازمان های ذی ربط در موضوع مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، تمرکز خود را روی مقابله با این جرم قرار داد. 
وی افزود: اســتان اصفهان در مرکز کشــور قرارگرفته؛ 
درنتیجه شاهراه و کریدور اصلی اتصال جنوب به شمال 
محسوب می شــود که در زمینه بار انداز، دپو و مصرف 
کاالهای قاچاق، مورد توجه باندها و شبکه های قاچاق 
اســت. فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، به عملکرد 
هفت ماهه قرارگاه مذکور اشــاره و تصریح کرد: نتیجه 
اقدامات صورت گرفته در این قرارگاه، منجر به کشــف 
بیش از 777میلیارد ریال کاالی خارجی قاچاق در این 
مدت شد که نسبت به مدت مشابه، از رشد 80 درصدی 

برخوردار است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: برخی از دانشمندان 
بر ســالمت محصوالت تراریخته اصرار داشته و برخی 
دیگر نیز با آن مخالف هستند و دلیل این مخالفت ها و 
حتی موافقت ها این اســت که این علم تا به امروز ثابت 
نشده است. علیرضا مهاجر مشاور وزیر جهاد کشاورزی، 
در خصوص هجمه ای که نســبت به تولید محصوالت 
تراریخته در کشــور وجود دارد بیان داشت: در اتحادیه 
اروپا برای مصرف این محصوالت با درج تراریخته روی 
بسته بندی کاالها، امکان انتخاب را به مصرف کنندگان 
می دهند. مشخص نیست که چرا افرادی بر این موضوع 
اصرار دارند که این محصوالت با حجم وسیعی در خود 
کشور تولید می شود؛ در حالی که تولید این محصوالت 

در مرحله آزمون و خطاست.
مهاجر در پاســخ به این ســوال که آیا روغن و کنجاله 
سویا که از کشورهای دیگر وارد می شود از طریق روش 
تراریخته تولید شده اند یا خیر، بیان داشت: روغن دانه 
ســویا کنجاله از آرژانتین و برزیل وارد کشور می شود و 
همه این محصوالت تراریخته هستند بنابراین سالیان 
متمادی این محصوالت به کشور وارد شده و هجمه ای 
که نسبت به این مســئله وجود دارد، به دلیل اقدام به 

تولید این محصوالت در کشور است.

نیروی انتظامی
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

تشخیص زودهنگام آلزايمر با قوه بويايی

 به گفته محققان، ورزش با تحریک رشد سلول های جدید مغز موجب بهبود 
حافظه می شود. محققان معتقدند فعالیت و تحرک فیزیکی به کنترل مغز 

کمک کرده و در نتیجه حافظه افراد بهبود پیدا می کند. 
اما چرا ورزش دارای چنین تاثیری بر مغز است؟

۱- پرورش عصبی - عضالنی: فعالیت های هــوازی نیاز به هماهنگی 
ســریع بین بخش های مختلف بدن دارد. به عنوان مثال به هنگام دویدن، 
مغز شما حرکات پا ) تمامی قســمت های فوقانی و تحتانی پا ( را با حرکات 
اصلی و حرکات دست هماهنگ کرده و در عین حال نفس کشیدن و افزایش 
ضربان قلب را نیز تنظیم می کند. تمامی این فعالیت ها موجب آغاز نوروژنز 
) تشکیل سلول های عصبی جدید ( در هیپوکامپ، یکی از بخش های مغز 

که مسئول تحرک و همچنین حافظه و مدیریت استرس است، می شود.
۲- اکســیژن و خون: فعالیت هوازی موجب می شود پمپاژ قلب و نفس 
 کشیدن ریه ها بیشتر شــود چراکه فعالیت هوازی موجب افزایش نیاز بدن 
به انرژی فوری می شــود. به همین دلیل، قلب خون را سریع تر به گردش 
درمی آورد تا مواد مغذی به سلول ها برسد و ریه ها اکسیژن بیشتری گرفته 
) و دی اکسیدکربن بیرون می دهند ( تا انرژی الزم برای فرآیند تبدیل قند 
 به ATP تامین شود. این بدین معناســت که مغز میزان باالیی جریان خون 
 و اکســیژن دریافت می کند. در این مواقع، بدن نیاز به پهنای باند بیشــتر 
در سیستم خون را تشــخیص داده و مویرگ های بیشــتری به مرور زمان 
 تشــکیل می شــود. این اتفاق در تمامی قســمت های بدن، به خصوص 
در ماهیچه های درگیر در فعالیت هــوازی اتفاق می افتد. همچنین در مغز 
هم این اتفاق افتاده و امکان می دهد مغز انرژی بیشتری برای تولید آسان تر 

اکسیژن در تمامی سلول ها داشته باشد.
 ۳- هورمون هــا: فعالیت هــوازی همچنیــن موجب می شــود مغز 
 اندورفین های تاثیرگذار بر کاهش اســترس تولید کند. اســترس مزمن 
می تواند موجب بروز مشــکالت نورولوژیکی شــود. ورزش نه تنها بهترین 
 راهــکار برای از بیــن بردن علت اســترس اســت، بلکه می توانــد مغز را 

در رویارویی با استرس های زندگی مقاوم تر کند.

مطالعه ای جدید نشــان می دهد دســرهای خوراکی حمله آسم را تا ۵۳ 
درصد افزایش می دهند. نتایج این مطالعه آشــکار ساخته است کودکانی 
که در نزدیکی فروشــگاه های غذا زندگی می کنند بیشتر در معرض ابتال 
به آســم قرار دارند. در این تحقیق اذعان می شــود رابطه بین تغذیه سالم 
و کاهش ریسک آســم به خوبی مشــخص نیست، اما شــواهد نشان می 
دهد افرادی که از رژیم های غذایی سرشــار از ویتامین هــا و مواد معدنی 
پیروی می کنند کمتر در معرض ابتال به آســم قرار دارند. محققان نمودار 
ســالمت ۲۰۴۳ کودک ۶ تا ۱۸ ســال را بررســی کردند. تمامی کودکان 
 تحت چکاپ منظم قرار داشتند. تیم تحقیق مشــخص کرد که ۵۷ درصد 
 شــرکت کنندگان حداقل در نیم مایلی فروشــگاه ها و۱۰ درصد حداقل 
در یک مایلی فروشــگاه های مواد غذایی زندگی مــی کردند. تیم تحقیق 
متوجه شد ۲۱ درصد کودکانی که در نزدیکی فروشگاه ها زندگی می کردند 

مبتال به آسم بودند.

یک پژوهشگر طب اسالمی گفت: با شســت و شوی مداوم تبخال 
به وسیله عصاره ریشــه جعفری می توان با این ضایعه مقابله کرد.

محمد عبداللهی نیک آبادی پژوهشــگر طب اسالمی در خصوص 
راه های جلوگیری از تبخال بیان کرد: تبخال یک بیماری ویروسی 
واگیردار است و از طریق روبوســی با فرد مبتال، استفاده از حوله، 
 تیغ و ظرف غذای مشــترک با فردی که دچار این ضایعه اســت، 

به افراد دیگر سرایت می کند.
عبداللهی نیــک آبادی ادامه داد: ویروس هرپس ســیمپلکس که 
عامل ایجاد تبخال در صورت است به صورت نهفته در سلول های 
عصبی وجود دارد و ممکن است دوباره به صورت عفونی در همان 
 محل یا نزدیک به آن ایجاد شــود که در این صورت ممکن اســت 

در محل قبلی احساس خارش یا برآمدگی کنید.
این پژوهشگر طب ســنتی گفت: تبخال یک تاول پرآب، کوچک 
 و قرمز رنگ اســت که معموال بیــن ۷ تا۱۰ روز طول می کشــد 
تا برطرف شود و الزم به ذکر است با این حال که این ضایعه وخیم 
نیست، می تواند آزار دهنده باشد. وی ضمن اشاره به اینکه تبخال 
معموال در اطراف لب ها ایجاد می شود، افزود: عالوه بر امکان بروز 
تبخال در کنار لب ها احتمال به وجود آمدن آن روی سوراخ های 

بینی، چانه و انگشتان دست نیز وجود دارد.
 این پژوهشــگر طب اســالمی اظهار داشــت: مصرف روغن نعنا 
به دو صورت خوراکی و موضعی در جلوگیری از رشد تبخال موثر 
اســت و همچنین می توان از عصاره گیــاه بادرنجبویه به صورت 

موضعی نیز برای درمان این ضایعه بهره برد.
 عبداللهی نیک آبادی شســت و شــوی مداوم تبخــال با عصاره 
یا جوشانده ریشــه جعفری را یکی از را های موثر برای درمان این 
ضایعه دانســت و عنوان کرد: برگ زیتون نیز می تواند تاثیر بسیار 
زیادی در کاهش درد و التهاب ناشی از ابتال به تبخال داشته باشد.

وی یاد آور شد: تب کردن، استرس شدید و قرار گرفتن در معرض 
مستقیم نور خورشید می تواند باعث تشــدید و رشد تبخال شود.

 عبداللهــی نیک آبادی ابراز داشــت: تبخال درمــان قطعی ندارد 
و با انجام اقدامات فوق تنها می توان از رشد آن جلوگیری کرد.

 طبق یافته های یک مطالعه، در برخی افراد مبتال به فشــارخون باال، افت 
شدید فشارخون بعد از دارودرمانی ریسک مرگ زودرس را به همراه دارد.

محققان دانشگاه ویل کرنل نیویورک سیتی در این مطالعه داده های حدود 
۸۰۰۰ فرد بزرگسال غیردیابتی را که مبتال به فشارخون باال بودند، بررسی 
 کردند. محققان ابتدا وضعیت بیمارانی که فشــارخون سیســتولیک شان 
) عدد باالیی به هنگام خواندن فشارخون ( قبل از درمان mm Hg ۱۶۴ یا 
 باالتر بود را بررســی کردند. بیمارانی که این عدد در طول درمان به کمتر 
 از mm Hg ۱۴۲ رسید در مقایســه با افرادی که این رقم فشارخون شان 
به mm Hg ۱۵۲ یا بیشــتر کاهش پیدا کرد، ۳۲ درصد بیشــتر در طول 
مطالعه با احتمال مرگ روبه رو بودند. امــا طبق این گزارش، در صورتی که 
فشارخون سیستولیک قبل از درمان کمتر از mm Hg ۱۶۴ باشد وضعیت 
متفاوت خواهد بود. در این موارد زمانی که دارو موجب کاهش فشــارخون 
سیستولیک تا کمتر از mm Hg ۱۴۲ شــود، بیماران در مقایسه با افرادی 
که فشارخون شــان تا mm Hg ۱۵۲ یا باالتر کاهش پیدا کرده،۴۰ درصد 
 کمتر در معرض ریســک مرگ در طــول مطالعه بودنــد. محققان اذعان 
 می دارند که این یافته ها همچنان در مراحل مقدماتی قرار داشــته و نیاز 

به مطالعات بیشتری است.

تحقیقات نشان می دهد؛

نحوه ورزش کردن بر رشد سلول های 
جديد مغز تاثیر دارد

محققان می گويند؛

دسرهای خوراکی 
عامل افزايش ريسک حمله آسم

چرا تبخال می زنیم؟

يافته های مقدماتی نشان می دهد؛

مرگ زودهنگام 
به دنبال کاهش شديد فشارخون

دانشمندان شیوه جدید تشخیص را ایجاد کرده اند که احتماال 
 روزی تشــخیص بیماری آلزایمر از روی قــدرت بویایی افراد 
بیمارســتان  محققــان  از  تیمــی  پذیــر شــود.  امــکان 
 عمومــی ماساچوســت بــه سرپرســتی دکتر مــارک آلبرز 
در مطالعه خود ۱۸۳ بیمار مسن دارای میزان مختلف سالمت 

شناختی را مورد بررسی قرار دادند. 
این افراد در معــرض مجموعه ای از تســت ها قــرار گرفتند 
 کــه توانایــی شــناخت، یــادآوری و تمایــز بیــن بوهــا را 
اندازه گیری می کردند. محققان متوجه شــدند عملکرد کلی 
آنها با میزان زوال شناختی شــان مرتبط بود. بدین معنا که هر 
 چقدر زوال شناختی در فرد مسن بیشتر بود قدرت بویایی اش 
ضعیف تر بود. به گفته آلبرز، » شــواهد نشان می دهد نابودی 
 نورون های مربوط به بیماری آلزایمر از حداقل۱۰ ســال قبل 

از شروع عالیم حافظه آغاز می شود. «

 به گفته محققان، نتایج واکسن آزمایشــی زیکا بر روی حیوانات 
امیدبخش بوده است.

مطالعات نشــان می دهــد در حیوانات مبتال به ویــروس زیکا، 
 واکسن ســاخته شــده مبتنی بر DNA،۱۰۰ درصد در حفاظت 

در مقابل عفونت، آسیب به مغز و مرگ موثر است.
دیوید وینر، سرپرســت تیم تحقیق از مرکز واکسن در فیالدلفیا، 
 در این بــاره می گوید: » نتایــج ما اهمیت واکنــش های ایمنی 
 در پیشــگیری از عفونت و همچنیــن بهبودی بیماری ناشــی 

از ویروس زیکا را نشان می دهد. «
به گفته وینر، » با وجود ادامه تهدید زیکا، این نتایج دیدگاه های 
خوبی در مورد بعد جدید توانایی چنین واکسنی را به عنوان شیوه 

پیشگیرانه از عفونت زیکا ارایه می کند. «
در حال حاضر بیش از۶۰ کشــور جهان در مــورد انتقال ویروس 

زیکا از طریق پشه گزارش داده اند.

 DNA واکسن مبتنی بر
عامل محافظ در مقابل زيکا

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

همراه 
با غذا پیاز 

بخوريد !

شــیوا فرجی، متخصص تغذیه در مورد خواص پیــاز و علت مصرف 
آن در کنار غذا، گفت: پیاز از دیرباز در غــذای ایرانیان چه به صورت 
 ســرخ کرده و چه به صورت خام وجود داشــته و گفته می شــود که 
 از حدود ۶ هزار ســال پیش تاکنون بــه عنوان یک داروی ســنتی 

مورد استفاده قرار می گرفته است. 
 وی با اشــاره به اینکه پیاز سرشــار از ترکیبات گوگردی است و قادر 
به متوقف کردن روند تغییر شــکل سلول ها اســت، افزود: به همین 
 دلیل گفته می شــود که این نوع ماده غذایی خطر ابتال به ســرطان 

 از جمله سرطان ســینه را تا حد زیادی کاهش می دهد و کسانی که 
با غــذای خود کمی پیــاز خام می خورنــد کمتر به ســرطان مبتال 
 می شــوند. وی تصریح کرد: همچنین ماده ای به نام پروپیل سولفات 
در پیاز وجــود دارد که از ابتال به ســرطان معــده و روده جلوگیری 
 می کند، اما نباید فراموش کرد که پیاز خام تاثیر بیشــتری نســبت 
 به پیاز پخته شده بر ســالمت بدن دارد. فرجی با تاکید بر اینکه پیاز 
در تنظیــم قند خون نیز بســیار موثر اســت، تصریح کــرد: در پیاز 
ترکیباتی مانند یک نوع انســولین گیاهی وجــود دارد که قند خون 

را تنظیم می کنــد. ولی نباید فراموش کرد که افــرادی که دچار قند 
خون می شــوند، نباید بیش از حد پیاز مصرف کننــد. عضو انجمن 
 علمی تغذیه ایران گفت: شاید جای سوال باشد که چرا در کنار کباب 
یا غذاهای بین راهی پیاز خورده می شــود، اما جالب اینجاســت که 
این ماده غذایی یک آنتی بیوتیک بســیار قوی بوده و در از بین بردن 
 میکروب هــای مختلف نقش موثــری دارد به همیــن جهت معموال

در کنار غذاهای گوشــتی و پرچــرب و میهمان خانه های بین راهی 
توصیه می شود تا حتما پیاز در کنار غذا به صورت خام خورده شود.

تشخیص زودهنگام آلزايمر 
با قوه بويايی

میلیون ها نفر در جامعه ما به علــت ورزش نکردن از بیماري رنج 
مي برند، اما ورزش چه نوع بیماري را درمان مي کند:

 آسم
شــاید نامعقول به نظر بیاید، اما اگر دچار آســم شده اید هرچه 
بیشتر ورزش کنید کمتر دچار حمله آسم خواهید شد. باال رفتن 
وزن، تاثیر منفي روي وضعیت بیمار مي گذارد؛ زیرا ســلول هاي 

چربي التهاب ایجاد مي کنند.
بهترين ورزش  

اگر تصمیم دارید بیرون منزل ورزش کنید، سعي کنید در معرض 
تحریک کننده هاي محیطي ماننــد کپک، گرده، آالینده و حتي 

هواي خیلي سرد که حمله آسم ایجاد مي کند، قرار نگیرید.
 اختالل نعوظي

ورزش کردن در این زمینه از زندگي هم براي مرد و هم براي زن 
مفید اســت. اختالل نعوظي مي تواند بر اثر استرس، پایین بودن 
کیفیت خواب و خستگي مفرط باشد، ورزش با افسردگي مقابله 
 مي کند. در نتیجه نیــاز به مصرف قرص هاي ضدافســردگي را 

از بین مي برد.
 بهترين ورزش

هــر نــوع ورزش مخصوص قســمت تحتانــي بــدن، جریان  
 گردش خون در این قســمت را بهبود مي بخشــد. البته به جز  
دوچرخه سواري که ممکن است روي قسمت تناسلي فشار وارد 

کند.

قاعدگي و عاليم مربوط به يائسگي  
ورزش عالیم قاعدگي و یائســگي را کاهش مي دهد. اغلب زنان 
 در ایــن دوران دچار اضطــراب، تغییر خلق و خو و افســردگي 
مي شــوند. ورزش عالوه بر عمل کردن به عنــوان انرژي دهنده 
 طبیعي و تقویت کننده خلــق و خو، تغییرات هورموني شــایع 
در این دوران را از بین مي برد. در زنان مســن تر، ورزش مي تواند 
 باعث افزایش تراکم اســتخواني شــود که با باال رفتن سن افت 
مي کند. ورزش مي تواند با بیمــاري قلبي عروقي و چاقي مفرط 

که ناشي از تغییر هورموني در دوران یائسگي است، مقابله کند.
بهترين ورزش  

براي زنان در دوران یائســگي، ترکیبي از ایروبیک و ورزش هاي  
مقاومتي و براي کاهش عالیم قاعدگي، ورزش ایروبیک کافیست.

 همــه والدین موظفنــد تا آمــوزش های بهداشــتی را 
به فرزندان خود بیاموزند. آموزش های بهداشــتی شامل 
دستشــویی رفتن، حمام کردن، بهداشت دهان و دندان 
 و … را شــامل می شــود. اما قدرت یاد گیــری کودکان 
از همان ســنین ابتدایی کامل نیست و نیاز به زمان دارد. 
اما مناســب ترین زمان برای این آمــوزش ها چه زمانی 

است؟
یک متخصــص ترمیمــی و زیبایی بیان کــرد: برخالف 
ضرورت ســرمایه گذاری بر بحث پیشگیری، در کشور ما 

بیشتر هزینه ها صرف درمان می شود.
منصوره میرزایی متخصص ترمیمــی و زیبایی؛ بهترین 
سن شــروع آموزش اصول بهداشت دهان و دندان را قبل 
از ۷ سالگی خواند و بیان کرد: پوسیدگی دندان در سنین 
پایین معموال با بی توجهی والدین مواجه می شود چراکه 

تصور می کنند دندان شیری نیازی به ترمیم ندارد.
وی با بیان اینکه بیشــترین مشــکالت بیماران در حوزه 
دندانپزشکی ترمیمی ناشــی از عوارض پوسیدگی های 
دندان ها در دوران کودکی اســت، افزود: حفظ سالمت 
 دندان ها پس از ســن ۲۲ ســالگی آســان تر است اگر 

تا این سن فرد دچار پوسیدگی های دندانی نشود.
به گفته میرزایی بســیاری از پوســیدگی هــای دندانی 
بزرگساالن تاوان اشتباه و رســیدگی نکردن در کودکی 

 اســت. ایــن متخصــص ترمیمــی و زیبایی بــا تاکید 
بر پیشــگیری از پوســیدگی دنــدان های کــودکان، 
 اظهار داشــت: برخــی کشــورها در زمینه پیشــگیری 
ســرمایه گذاری زیادی می کنند و به همین دلیل میزان 
پوسیدگی دندان کودکان در آنجا نزدیک صفر است، اما 
متاسفانه بیشتر هزینه ها صرف درمان می شود که بسیار 

سنگین تر از هزینه های پیشگیری است.
وی با اشاره به ثابت ماندن میزان پوسیدگی های دندانی 
در۳۰ ســال اخیر، اذعان کرد: برای کاهــش این میزان 
 و پیشــگیری از بــروز آن، بهترین و موثریــن راه، توجه 
به مدارس اســت تا با انجام معاینات دوره ای در صورت 

لزوم به دندانپزشکان ارجاع داده شوند.

مناسب ترين سن برای آموزش های بهداشتی ) ۱ ( بیماري هايی که با ورزش درمان می شوند ) ۲ (

زيبايی

فرا رسیدن ماه های سرد ســال و کاهش دما به طور معمول 
تاثیر قابل توجهــی روی پوســت انســان دارد. در نتیجه 
 سرما و کمبود رطوبت هوا، پوســت انسان خشک می شود 
و به آبرسانی بیشــتر و مرطوب کننده ای خوب برای حفظ 
نرمی و شــادابی خود نیاز دارد. در ادامه برخی اقدامات که 
می توانند در مبارزه با خشکی پوســت به شما کمک کنند 

را ارایه می کنیم.
تغییر مواد شوينده

 مواد شــوینده و نرم کننــده های اســتاندارد لباس حاوی 
 مــواد شــیمیایی، مــواد معطــر، رنــگ، ســفیدکننده 
و ضد عفونی کننده هســتند. اگرچه این مــواد برای تمیز 
کردن، رفع بو و نرم کردن پارچه لباس ها فوق العاده هستند، 
اما می توانند به پوست شما آسیب رسانده یا موجب خشکی 
 آن شــوند، به ویژه اگر دارای پوســتی حســاس و مستعد 

به ابتال به اگزما باشید. 
 توصیه انجمن ملی اگزما اســتفاده از مواد شــوینده بدون 

مواد معطر است که فاقد رنگ و رایحه هستند.
استفاده از مرطوب کننده هوا

هنگامی که طی ۲۴ ســاعت شــبانه روز و هفت روز هفته 
وسایل گرمایشــی در خانه روشن هســتند، میزان رطوبت 
فضای زندگی شما می تواند تا۱۰ درصد نیز کاهش پیدا کند. 
اســتفاده از یک مرطوب کننده هوا می تواند سطح رطوبت 
را به میزان ایده آل باز گرداند که بین۳۰ تا۵۰ درصد اســت. 
مرطوب کننده های هوا با افــزودن رطوبت به هوای محیط 

اطراف شما از خشک شدن پوست جلوگیری می کنند. 
 به کارگیری وســایل گرمایشــی بــدون اســتفاده از یک 
مرطوب کننده هوا می تواند به از دســت رفتن سریع تر آب 
الیه بیرونی پوست نسبت به آن چه می تواند جایگزین شود، 
 منجر شــود که این شرایط احساس خشــکی در پوست را 

به همراه دارد.
استفاده از کرم های مرطوب کننده

 مرطوب کــردن ســر راســت ترین روش برای آبرســانی 
 به پوســت اســت. هرچه بیشــتر این کار را انجــام دهید، 
بهتر اســت. هنگامی که هوا ســرد می شــود از کرم های 

مرطوب کننده با فرمول قوی تر، استفاده کنید.
مصرف مواد غذايی آبرسان

نوشــیدن آب فراوان تنها روش برای مرطوب نگه داشــتن 
 بدن از درون نیســت. مصرف یــک رژیم غذایی سرشــار 
 از چربی های ســالم را مد نظر قرار دهید. آووکادو سرشــار 
از چربی های غیر اشــباع تک پیوندی اســت که به حفظ 
رطوبت کمک می کند. ماهی نیز حاوی چربی های امگا-۳ 

است که سلول های پوست را تقویت می کند. 

 فصل سرد، خشکی پوست 
و چند راهکار ساده!

دچار کم آبی بدن شده ايد
 برای آن کــه همــه چیــز در بــدن - از دســتگاه گوارش 
 تا عملکردهــای شــناختی - عملکــردی روان و درســت 

داشته باشد، شما به آب نیاز دارید. 
 اگر به انــدازه کافی آب مصرف نکنید ) حداقل هشــت لیوان 
 در روز ( ممکن اســت بــا کم آبی بــدن مواجه شــوید که 

این شرایط بر خلق و خو و احساس خستگی تاثیر گذار است.
بیش از اندازه آب مصرف کرده ايد

نوشیدن بیش از اندازه آب نیز می تواند برای بدن مضر باشد. 
 اگر پیش از خواب مقدار زیادی آب بنوشــید، ممکن اســت 
 با اختالل در خواب شــبانه مواجه شــوید. به جــای این کار 

می توانید در طول روز آب مورد نیاز بدن خود را تامین کرده 
و حداقل یک ســاعت پیش از خواب از مصرف مایعات پرهیز 

کنید.
خانه ای نامرتب داريد

مطالعات نشــان داده اند کــه منظم و مرتب بــودن فضای 
 اطراف شــما می تواند در کاهش درگیری ذهنی موثر باشــد 

و به خوابی راحت تر منجر شود.
دمای اتاق بیش از اندازه باال است

در فصول ســرد، حضور در خانــه ای گرم اغواکننده اســت، 
 اما بهتر اســت دمای محل زندگی خود را در ســطح مطلوب 
۶۵ درجه فارنهایت ) ۱۸/۳ درجه سلســیوس ( حفظ کنید. 

دمای بیش از انــدازه گرم می تواند در خواب شــبانه اختالل 
ایجاد کند و بیداری شما در نیمه های شب را موجب شود.

آلرژی داريد
در کنار خارش چشــم و آبریزش بینی، آلــرژی ها می توانند 

احساس خستگی و کسالت در فرد ایجاد کنند. 
اگر خستگی شما ناشی از آلرژی باشــد با رفع نشانه های آن 

شاهد افزایش سطوح انرژی خود نیز خواهید بود.
برنامه خواب خود را به هم می زنید

 اگر طی روزهای هفته ســاعت۱۰ شــب به خواب می روید، 
اما دو روز آخر هفته تا نیمه های شب بیدار هستید، این تغییر 
در ساعت خواب می تواند احســاس خستگی را در بدن ایجاد 

کند و اول هفته خود را بی حوصله آغاز کنید.
عصبانی به رختخواب می رويد

اگر پیــش از خواب عصبانی شــده اید، پیــش از خواب باید 
مســئله ای که موجب عصبانیت شــما شــده اســت را حل 
 کنید زیرا مطالعات نشــان داده اند این کار مــی تواند تاثیر 

قابل توجهی بر کیفیت خواب داشته باشد.
تیروئید کم کار داريد

احساس خستگی و تخلیه انرژی می تواند یکی از نشانه های 
کم کاری تیروئید باشــد. کم کاری تیروئید موجب می شود 
حتی زمانی که به اندازه کافی اســتراحت کــرده اید باز هم 

احساس خستگی در شما باقی بماند. 
در صورت تداوم نشانه ها به پزشک مراجعه کنید.

به آهن بیشتری نیاز داريد
آهن به گــردش خون بهتــر و انتقــال اکســیژن به بخش 
 های مختلف بــدن کمک می کند. در صورتــی که روزانه۱۰ 
 میلی گرم آهن نگیرید، ممکن اســت احســاس خســتگی 

و بی حالی در شما ایجاد شود. 
مواد غذایی سرشــار از آهن مانند: اســفناج، لوبیا و گوشت 

ماکیان را به رژیم غذایی خود اضافه کنید.
آب و هوا مقصر است

اگر تغییــر فصول روی خلق و خوی شــما تاثیرگذار اســت، 
احساس خســتگی می تواند در نتیجه اختالل خلقی فصلی 
شکل گرفته باشد. با ورزش کردن می توانید ترشح اندورفین 
را در بدن خــود افزایش دهیــد و برای دقایقــی در روزهای 
آفتابی مقابل خورشید قرار بگیرید تا تولید ویتامین D تقویت 
شود. اگر نشــانه ها همچنان پابرجا بودند به پزشک مراجعه 

کنید.
به اندازه کافی نور خورشید نمی گیريد

خورشید یکی از مهم ترین عوامل خارجی است که بدن برای 
حفظ ریتم شــبانه روزی خود به آن نیاز دارد. روزانه حداقل 
 ۳۰ دقیقــه را خــارج از خانــه ســپری کــرده و در معرض 
نور خورشــید قرار بگیرید تا از خواب بهتری برخوردار شوید.
بیش از اندازه در معرض نورهای مصنوعی هستید

 نورهــای مصنوعی کــه از منابع مختلف ناشــی می شــوند 
می توانند در خواب شما اختالل ایجاد کنند. 

 با حذف منابع نــور مصنوعی اضافه از اتــاق خواب می توانید 
از خوابی با کیفیت بیشتر بهره مند شوید.

اگر چند شب پشت سر هم خواب کافی نداشته باشید، احساس خستگی و بی حوصلگی چیز چندان عجیبی 
نخواهد بود. اما اگر به اندازه کافی در طول شبانه روز استراحت می کنید و باز هم احساس خستگی در شما وجود 
دارد، مشخص است که مشــکلی وجود دارد. در ادامه با برخی داليل که می توانند به کاهش انرژی و احساس 

خستگی در انسان منجر شوند، بیشتر آشنا می شويم.

احساس 
خستگی 

و تخلیه انرژی 
می تواند يکی 
از نشانه های 

کم کاری 
تیروئید باشد. 

کم کاری 
تیروئید موجب 

می شود حتی 
زمانی که 

به اندازه کافی 
استراحت 

کرده ايد باز 
هم احساس 

خستگی در شما 
باقی بماند

دالیل  پنهانی که به خستگی منجر می شوند
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پیشنهاد سردبیر: 
احتمال 5/۸ اینچی بودن آیفون ۸ قوت گرفت

معرفی بازیمعما

 Smart Kit 360 اگــر بخواهیم توصیف دقیقــی از اپلیکیشــن
داشــته باشــیم، حقیقتا اصطالحی بهتر و گویا تر از آچار فرانسه 
به ذهــن مان نمــی رســد. محصــول Kafui Utils ســی و دو 
اپلیکیشــن کوچک بــا کاربردهای مختلف را شــامل می شــود 
که در قالب یک بســته واحــد می توانیــد به آن ها دسترســی 
داشــته باشــید. این 32 اپ می تواننــد در افزایش بهــره وری، 
انجام محاســبات، تبدیل واحدهــا، اندازه گیری ها و مســیریابی 
به کمک تان بیاینــد و هر کدام نیــز از تنظیمــات و گزینه های 
مختص بــه خود بهره مــی برند. پایشــگر ضربان قلــب، مترجم 
متــن، نقشــه ماهــواره ای، قطب نمــا، صدا ســنج، فلــز یاب، 
 مبدل ارز، ماشــین حســاب، مترونوم، تیونر ســاز، فایل منیجر 
 بــا دسترســی روت و ارتفــاع ســنج فقــط دوازده مــورد 
از ابزارک هایی هســتند کــه در اپلیکیشــن می بینیــد. به غیر 
از این ها ســرعت ســنج، خط کش و نقالــه، چراغ قوه، اســکنر 
بارکد، موزیک پلیــر، بوســتر رم و حتی چرتکه را هــم در میان 

 ابزارک ها مشــاهده مــی کنید کــه هر کــدام تنظیمــات ریز 
 و مختــص بــه خــود را دارنــد. مثــال مــی توانیــد واحدهای 
اندازه گیــری را هم متریــک و هــم آمریکایی در نظــر بگیرید. 
 Smart Kit 360 مطمئنــا از بیــن ایــن همــه ابــزارک
مــواردی پیدا مــی کنید که بــرای تــان کاربردی تر هســتند. 
 خوشــبختانه توســعه دهنــدگان اپ امکانی فراهم کــرده اند تا 
 از ابــزارک هــای محبــوب تان یــک آیکــن میان بر ســاخته 
و به صفحه خانــه اندروید اضافه کنیــد که برای اســتفاده از آن 
نیازی به جســتجو در منوی اپ نداشــته باشــید. اگر چه بخش 
اعظم ابزارک هــای این اپ مفیــد و کاربردی اند، اما بهتر اســت 
کــه روی بعضی از آن ها مثل بوســتر رم یا محافــظ باتری خیلی 
حســاب باز نکنید، چرا کــه اپلیکیشــن های مســتقل این دو 
هــم در عمــل کار خاصی بــرای تان انجــام نمی دهنــد. ضمنا 
پایشــگر ضربان قلب آن هم عملکــرد خیلی دقیقی نــدارد. اما 
در مجموع وقتــی مزایــا و معایب را کنــار هم مــی گذاریم، در 
 نهایت باید بگوییــم کــه Smart Kit 360 یکــی از مفیدترین 
اپلیکیشــن هایی اســت که می توانید در گجت هــای اندرویدی 
 خود داشــته باشــید. شــما می توانید بــرای گرفتــن این اپ 

به  goo.gl/dzXzPG مراجعه کنید.

معمای  2010
عدد خواسته شده را به دست آورید و برای ما ارسال 

کنید.
4         41        5
10   221       ؟
7          85       6

جواب معمای 2009
 در اینجــا منظور از 11 ســاعت یازده اســت پس ما 

پس از دوتا یک ساعت به ساعت 1 می رسیم.

کســانی که پاســخ صحیح معمــای 2009 را 
داده اند:

- مهدی مناجاتی زاده  از اصفهان.

لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 
نام و شهر محل زندگی خود به نشانی:

mazaheri.zayanderoud@gmail.com 
بفرستیدتا نام شما در همین صفحه آورده شود.

معرفی اپ Smart Kit 360؛ 

آچار فرانسه ای در موبایل 
اندرویدی شما

شناسایی یک ابر زمین 
در فاصله ۳2 سال نوری

مغز هیچ دو انسانی 
شبیه هم نیست

محققان انســتیتوی اختــر فیزیک جزایر قنــاری، یک ابر 
 زمین جدید در خارج از منظومه شمســی شناسایی کردند، 
ابرزمین ها ســیاراتی از جنس سنگ هســتند که ابعاد آنها 

چندین برابر زمین است.
این ســیاره که GJ 536 b نام گذاری شــده است، در مدار 
ستاره ای موســوم به GJ 536 حرکت می کند که در فاصله 
32 سال نوری از زمین قرار دارد. جرم این سیاره حدود5/4 
 GJ 536 b برابر جرم زمین اســت. با وجود این که ســیاره 
در منطقه قابل سکونت ستاره خود قرار ندارد، شباهت زیاد 
 آن به یک کوتوله قرمز نســبتا سرد، چشــم انداز جالبی را 

از تجزیه و تحلیل شرایط جوی آن در اختیار می گذارد.
 امکان مشــاهده این ســیاره هم از نیمکره شــمالی و هم 
از نیمکره جنوبی زمین وجــود دارد و به همین علت گزینه 
مناسبی برای مطالعه با اســتفاده از طیف سنج های مدرن 
محسوب می شود. با توجه به این که معموال سیارات سنگی 
در گروه های چندتایی دیده می شوند، محققان انتظار دارند 
مشــاهدات بعدی ســیاره GJ 536 b منجر به شناســایی 

چندین سیاره سنگی جدید شود.

یک تیم از دانشمندان دانشگاه کارنگی ملون اثبات کردند که 
مغز هر فرد مانند اثر انگشــت بوده و در هیچ دو نفری مشابه 
یکدیگر نیســت. این محققان برای انجــام پژوهش جدید 
 diffusion MRI خود از سیســتم تصویربرداری دیفیوژن
استفاده کردند تا ثابت کنند که مغز هر انسان منحصر به فرد 
بوده و با این روش قابل شناسایی اســت. آنها نتایج ام .آر.آی 

دیفیوژن مغز 699 نفر را مورد بررسی قرار دادند.
این سیســتم تصویربرداری به این دلیل دیفیــوژن نام دارد 
که از فرآیند نفوذ مولکول هــای آب در بافت های بیولوژیکی 
برای ایجاد کنتراست در تصاویر استفاده می کند. آنها سپس 
این نتایج را گرفته و توزیع آب در تمــام نقاط اتصال ) به نام 
کانکتوم محلی ( از مســیرهای ماده ســفید مغز را شمارش 
کردند. چیزی که در این پژوهش مشــخص شــد، این بود 
که هر فرد دارای یک کانکتوم محلــی منحصر به فرد مانند 
اثر انگشــت اســت. حتی کانکتوم محلی دوقلوها تنها 12 
درصد شبیه به یکدیگر هستند. آنها برای اطمینان از اینکه 
نتیجه گیری های شان درست است یا خیر، 17 هزار آزمون 
شناســایی انجام دادند که در آن با موفقیت نزدیک به100 

درصد توانستند افراد را از یکدیگر تشخیص دهند.

آیا می دانســتید از سیســتم عامــل اندرویــد خود می 
توانید به عنوان دســته بازی در کامپیوتر و لپ تاپ خود 
استفاده کنید؟ ســه روش برای تبدیل اندروید به دسته 
 بازی کامپیوتر وجــود دارد که در این مطلب آموزش داده 
می شود. سیستم عامل اندروید بسیار منعطف است و این 
ویژگی باعث می شود تا بتوان از آن در زمینه های مختلف 
اســتفاده کرد. برای نمونه در صنعت بازی می توان آن را 
به صورت یک دسته بازی در کامپیوتر و لپ تاپ در آورد. 
اگر اهل بازی های کامپیوتری باشید این قابلیت می تواند 

برای تان کاربردی باشد. 
برای این کار می توانید به سه روش زیر اقدام 

کنید
ابتــدا اپ Mobile Gamepad را دانلود کرده و بر روی 

گوشی خود نصب کنید.
 ســپس نرم افزار Server.exe کامپیوتــر ) PC ( را نیز 

بر روی سیستم نصب کنید.

بعــد از اجرا برنامــه اگــر Firewall درخواســت اجازه 
دسترســی خواســت آن را allow کنید تا برنامه آی پی 

اختصاصی خود را بگیرد.
 Add بروید و بر روی دکمه سبز Games ســپس به تب
کلیک کنید تا بتوانید دکمه های دسته بازی را نیز تعیین 

کنید.
در این مرحلــه وارد این برنامه در گوشــی خود شــوید 
و اگر از شــما در رابطه با نوع ارتباط برنامه ســوال شــد 
 WIFI را انتخاب کنید، دقت داشــته باشید که کامپیوتر 
یا لپ تاپ شــما و همین طور گوشــی همه به یک شبکه 
وای فای متصل باشــند در غیر این صورت گزینه بلوتوث 

را انتخاب کنید.
در مرحله بعد برنامه از شــما می خواهد تا آی پی ســرور 
را وارد کنید کــه در این بخش باید آی پــی که در برنامه 
Server.exe کامپیوتر نمایش داده شــده بــود را وارد 

کرده و سپس بر روی دکمه connect تپ کنید.

بعد از اتصال در نهایت شما گیم پد برنامه را می بینید که 
می توانید از آن به عنوان دســته بازی کامپیوتر استفاده 

کنید.
تبدیل گوشــی به دســته بــازی کامپیوتر

Monect PC Remote با 
 عالوه بر نــرم افزار بــاال مــی توانیــد از اپ محبوب تر

 Monect PC Remote نیز استفاده کنید.
 بعد از اینکه ایــن برنامه را بــر روی اندروید نصب کردید 
به سایت اصلی نرم افزار بروید و نسخه کامپیوتر ) ویندوز 

یا مک ( را بر روی سیستم خود نصب کنید.
پس از اجرای فایل MonectHost فایروال از شما اجازه 

دسترسی می خواهد که باید آن را allow کنید.
ســپس به گوشــی خود مراجعه کنید و برنامــه را اجرا 
کنید. در صورتی هر دو دســتگاه به یک شــبکه وای فای 
 PC تپ کنید و نام Search host متصل باشند بر روی
 را انتخاب کنید. همچنین از طریــق آی پی و بلوتوث نیز 

می توانید این کار را انجام دهید.
پس از اتصال، وارد کنترل پنل اصلی برنامه می شوید که 
12 بخش اصلی موس، کیبورد، حالت های بازی، فرمون 

مسابقه مجازی، دسته بازی، انتقال متن و… بیسیم دارد.
 Joystick ، Race برای دســته بازی می توانید گزینــه 

یا Shooter را انتخاب کنید.
تبدیل اندروید به دسته بازی از طریق برنامه

DroidMote Client 
DroidMote Client نیز یکی از اپ های رایگان موجود 
برای تبدیل اندروید بــه joystick و ریموت کنترل های 
 مختلف اســت. در مرحلــه اول برنامه را بر روی گوشــی 
یا تبلت خود نصب کنید و بعد به سایت اصلی برنامه بروید 
 و نســخه کامپیوتر آن را نیز که برای وینــدوز و لینوکس 

32 و 64 بیتی موجود است دانلود و نصب کنید.
تنظیمات کامپیوتر این نرم افزار نســبت بــه دو نرم افزار 
قبلی کمی پیچیده و حرفه ای تر اســت که بهتر اســت 

حتما راهنمای تصویری آن را مطالعه کنید.
 پــس از تنظیمــات وارد اپ گوشــی شــوید و از بخش

  settings شــماره پورت و آی پی و پسورد سروری که 
در کامپیوتر ست کردید را وارد کنید.

 در مرحلــه بعد می توانیــد با وارد کــردن آی پی آدرس 
وای فای که در کامپیوتر به شما داده شد به کامپیوتر خود 
وصل شوید که در صورت موفقیت آمیز بودن، پیغام تایید 

آن توسط نمایش داده می شود.
برای بــازی کــردن با دســته بــازی در اندوریــد فقط 
 کافی اســت تــب joystick برنامــه را انتخــاب کنید 
 و برای تعییــن و کالیبره کــردن دکمه ها نیــز از بخش

 Game Controller ویندوز کمک بگیرید.

اخبار علمی

امواج ماورای بنفش عمیــق یــا ) Deep-ultraviolet ( کاربرد زیادی در 
زمینه تصفیه آب های آشامیدنی و استریلیزه کردن تجهیزات پزشکی دارند. 
 به تازگی محققین دانشگاه ایالت اوهایو موفق به توسعه یک نوع LED سبک 

و انعطاف پذیر شده اند که می تواند نور ماورای بنفش عمیق را تولید کند.
این المپ LED جدید که با تکنولوژی نانو به تولید رســیده است را می توان 
همانند پوششــی نازک به دور اشــیا و ظروف پیچید تا از گزند هرگونه عامل 

بیماری زای میکروسکوپی در امان بمانند. 
 با اســتفاده از این اختــراع جدید مــی توان در هــر مکان و شــرایطی آب 

قابل آشامیدن را در مقادیر زیاد تهیه کرد.
نور ماورای بنفش عمیق ) امواج نور ماورای بنفــش با طول موج کمتر از300 
 نانومتر ( مــی تواند طیف وســیعی از باکتری ها و ویروس هــا را از بین ببرد، 
اما تا امروز برای تولید آن نیاز به مصــرف مقدار زیادی از انرژی الکتریکی بود، 
اما حاصل کار محققین دانشــگاه اوهایو عالوه بر انعطاف پذیر بودن، از مصرف 

انرژی بسیار پایینی نیز برخوردار است.
 این گــروه تحقیقاتی در قدم بعدی تالش خواهند کرد تا شــدت روشــنایی 

این LED ویژه را افزایش دهند.

خانواده J سامسونگ از نوع گوشی های میان رده  سامسونگ هستند که توانسته اند 
فروش خوبی را برای این کمپانی به ارمغان بیاورند، از این رو سامســونگ هرساله 
نسخه های به روز شده و با امکانات بهتر اعضا این خانواده را معرفی می کند. گلکسی 
) j3 ( 2017 یکی از اعضای این خانواده میانرده پرفروش بازار سامســونگ است 
که پس از رویت شــدن در گیک بنچ و FCC چندی پش توانست گواهی بلوتوث را 
بگیرد. به تازگی @evleaks که لودهنده معروف اخبار تکنولوژی اســت تصاویر 

مطبوعاتی این اسمارت فون شرکت سامسونگ را منتشر کرده است.
با نگاهی به ظاهر این اســمارت فون متوجه می شــویم تغییرات ظاهری به نسبت 
 نسل قبلی بسیار کم بوده اســت. در واقع تنها شــاهد انحنای بیش تر در گوشه ها 

و اندکی تغییر مکان در دوربین جلو هستیم. 
این اسمارت فون که با شــماره مدل SM-J327P شناخته می شود در واقع نسخه 
به روزشده  SM-J3119 است که با نام گلکســی J3 Pro شناخته می شود. گفته 
می شود گلکســی ) J3 ( 2017 به چیپست اســنپدارگون430 مجهز است و از 
2 گیگابایت رم بهره می گیرد. این اســمارت فون به صــورت پیش فرض با اندروید 

مارشملو عرضه می شود.

 از مدتــی قبل شــایعاتی در مــورد یک ســاعت مچی هوشــمند موســوم 
به Nokia Moonraker منتشر شد و البته هیچ وقت این محصول به صورت 
رسمی تایید نشد. ساعت هوشمند Moonraker نخســتین بار توسط نوکیا 
طراحی شد و زمانی که مایکروسافت شــرکت مذکور را خرید،  حق امتیاز تولید 
این ساعت هوشــمند را هم از آن خود کرد. در گذشــته چندین عکس منتشر 
 شد که نشان می دهد مایکروسافت پروژه توسعه این ساعت هوشمند را منتفی 
کرده است. تابستان گذشــته نیز برخی خبرها در این زمینه منتشر شد و این 
 بار منابع آگاه اعالم کردند کــه Moonraker بار دیگــر در فرآیند تولید قرار 
گرفته است. این طور که منابع آگاه می گویند، Moonraker فراتر از یک پروژه 
کنار گذاشته شده است و بر این اساس یکی از دو شرکت نوکیا یا مایکروسافت 
به احتمال قوی آن را به تولید انبوه می رســانند. هنوز اســناد معتبری در این 
زمینه منتشر نشده است تا بتوان در مورد این محصول به صورت قطعی صحبت 
 کرد ولی منابــع آگاه می گویند که در آینده نزدیک می توانــد مدل نهایی آن را 
 GPS از نزدیک مشــاهده کرد. این ساعت مچی هوشــمند گیرنده ماهواره ای
 دارد و یک رابط کاربردی استاندارد برای آن در نظر گرفته شده است تا کاربران 

به راحتی این محصول را به گوشی هوشمند خود متصل کنند.

میکروب زدایی کامل 
LED با استفاده از نوع جدیدی از

 J3 ( 2017 ( تصویر مطبوعاتی گلکسی
منتشر شد

 منتظر ساعت هوشمند
 Moonraker نوکیا باشید

شــرکت توشــیبا به تازگی در برنامه ریــزی ویژه ای قصــد دارد تا چند 
 کارخانه تولید ریزتراشه های کامپیوتری یا FAB را به صورت اختصاصی 

برای ساختن حافظه های فلش سه بعدی راه اندازی کند.
یکــی از فناوری های جدید و مــورد اقبــال در دنیای امــروز، فناوری 
 حافظه های ســه بعدی اســت کــه بازیگــران زیــادی را متوجه خود 
کرده است. شرکت توشیبا به تازگی در ادامه گسترش فعالیت ها و نیز طی 
برنامه ریزی ویژه ای قصد دارد تا چند کارخانه جدید تولید ریزتراشه های 
کامپیوتری یــا FAB را به صورت اختصاصی برای ســاختن حافظه های 
 فلش ســه بعدی راه اندازی کند. به نقل از وب ســایت خبــری تحلیلی

 Digitimes، در حــال حاضر شــرکت های صاحب نــام مختلفی برای 
در دســت گرفتن بازار نســل بعدی حافظه ها در حال تالش هستند که 
بی تردید یکی از نام های مشــهور در میان آنها، شــرکت مشهور توشیبا 
است. مطابق اطالعات منتشره، به تازگی این شــرکت طرح جدیدی را 
معرفی و عملیاتی کرده اســت که بر اساس آن قرار اســت تا در منطقه 
می ) Mie ( در کشــور ژاپن، در همین زمینه خــط تولید جدیدی برای 
این شرکت طراحی و پیاده سازی شود. این خط تولید به صورت تخصصی 
بر روی یک زمینه جدید و پیشــرو یعنی حافظه های فلش ســه بعدی 
تمرکز خواهد داشت  و بدین ترتیب انتظار می رود که این کمپانی بتواند 
با افزایش تولیدات خود، مزیت رقابتی باالتری را نســبت به دیگر رقبای 
موجود در بازار به دست بیاورد و بیش از پیش در این صنعت، پیش قدم 
محسوب شــود. همچنین مسئوالن این شــرکت تاکید کرده اند که این 
خط تولید جدید، آخرین مرحله سرمایه گذاری آنها بر روی حافظه های 
یادشده نخواهد بود، بلکه این مسیر را با قوت ادامه خواهد داد و به عبارت 
دیگر، این کمپانی قصد دارد تا با همکاری با برخی بازیگران دیگر از جمله 

شرکت وسترن دیجیتال، به فعالیت خود در این رده توسعه بخشد.

شــرکت اپل در ســال 2016 میالدی 2 نســخه جدید از گوشی های 
 آیفون به نام آیفون 7 و آیفون 7 پالس را به بازار معرفی کرده است. یکی 
از برترین تحلیلگران اپل اخیرا ادعا کرده است که درسال 2017 میالدی 
 اپل 3 نســخه جدید از گوشــی های آیفون را به بازار ارایه خواهد کرد.

بر اســاس ادعای مینگ چی کو، تحلیل گر بازار اوراق بهادار، اپل در سال 
2017 قرار است 3 نسخه جدید از گوشــی های آیفون را به بازار عرضه 
کند. در ســاخت صفحه نمایش این نســخه های جدید از گوشی های 
آیفون و همچنین دوربین این گوشی ها از تکنولوژی های پیشرفته تری 
استفاده می شود. بر این اساس بیشترین تفاوت گوشی های آیفون سال 
 آینده با گوشــی های کنونی آیفون صفحه نمایش و دوربینی اســت که 
 در آن ها اســتفاده شــده اســت. به عقیده کــو اندازه صفحــه نمایش 
گوشــی های آینده آیفون شــبیه به اندازه صفحه نمایش گوشی های 
 آیفونــی خواهد بود که هــم اکنون در دســترس کاربران قــرار گرفته 
 شده اســت در این گوشــی ها از صفحه نمایش ال ســی دی استفاده 
 خواهد شــد، اما نســخه دیگری از آیفون در ســال آینده به بــازار ارایه 
خواهد شــد که برای صفحه نمایــش آن از صفحه نمایــش ا ال ای دی 
استفاده خواهد شــد. همچنین در این نوع گوشــی ها، دوربین های دو 
گانه تعبیه خواهد شــد. صفحه نمایش های ا ال ای دی نوعی از صفحه 
 نمایش هستند که قبال در گوشی های هوشمند بسیاری از آن ها استفاده 
شده است.  گلکسی S7 سامسونگ و گوگل پیکسل دو گوشی هستند که 
در آن ها از این نوع صفحه نمایش ها استفاده شده است. کنتراست رنگی 
 در این نوع صفحه نمایش ها بسیار باال اســت و به همین دلیلی رنگ ها 
 با وضوح و شفافیت بیشــتری در صفحه نمایش نشــان داده می شوند. 
در واقع استفاده از این نوع صفحه های نمایش در نسخه های بعدی آیفون 
باعث می شود که وضوح و شفافیت رنگی در این گوشی ها بیشتر از قبل 
باشــد. بیش از این اپل در اپل واتچ و در مک پرو جدیــد از این فناوری 
استفاده کرده بود. البته تمام موارد گفته شده در باال شایعات در خصوص 
نســل بعدی آیفون هســتند که به گفته کو قرار اســت در سال 2017 
به بازار عرضه شــوند. قبال نیز بیش از ورود آیفــون 7 و آیفون 7 پالس 
شایعاتی در خصوص ساخت آیفون 7 پرو به گوش می رسید که هرگز به 
 واقعیت تبدیل نشد. اما اکنون شایعات این چنینی در خصوص استفاده 
از صفحه های نمایش ا ال ای دی به گوش می رسند و عالوه بر این به نظر 
می رسد نسخه آینده آیفون در 3 نوع متنوع به بازار عرضه شود. بر اساس 
آنچه تحلیل گر اپل می گوید ممکن اســت اندازه صفحه نمایش آیفونی 
که در آن از فناوری ا ال ای دی قرار است اســتفاده شود چیزی بین 5 تا 
 5/8 اینچ باشــد. نکته قابل توجه این است که تمام این حدس و گمان ها 
در خصوص نســخه آینده آیفون توسط کو منتشر شــده است. این فرد 
 قبال نیز حدس و گمان های زیادی در خصوص نسخه های قبلی آیفون 
در شبکه های مجازی و مجالت منتشر کرده بود. به هر حال هنوز ده ماه 
تا ارایه نسخه جدید آیفون به بازار فرصت هست و باید صبر کرد و دید که 

این حدس و گمان ها تا چه حد در دنیای واقعی نمود پیدا خواهند کرد.

گام بزرگ توشیبا در تولید حافظه های 
سه  بعدی فلش

احتمال 5/۸ اینچی بودن آیفون ۸ 
قوت گرفت

شما می توانید سوال های خود را در رابطـــه با حوزه های مختلف 
فنـاوری اطالعـات به نشـانی ایمیل زیر بفرســتید: 

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

با ســام. نســخه ای جدید از یک نرم افزار را روی 
سیستمم نصب کردم، اما نصب نسخه جدید، نسخه قبلی 
 را حذف نکــرد. به دالیلی قصد دارم نســخه قبلی را هم 
نگه دارم. حاال کــه روی فایل های نرم افــزار دبل کلیک 
 می کنم، همچنــان با نســخه قدیمی تر باز می شــود. 
 راهی وجــود دارد که بتوانم در زمــان دبل کلیک کردن 
روی فایل های نرم افزار، ویندوز نســخه جدید نرم افزار را 

باز کند. لطفا راهنمایی کنید.
Ali_****@yahoo.com

با ســالم خدمت شــما خواننده محتــرم. برای تعییــن نرم افزار 
پیش فرض هنگام بــاز کردن یک فایل ) دبــل کلیک کردن روی 
فایــل ( دو راه وجــود دارد. اول این که روی فایل راســت کلیک 
کنید در منو به دنبــال … Open With بگردید. روی آن کلیک 
کنید گزینه Choose Default Program را انتخاب کنید. در 
پنجره باز شــده برنامه مورد نظر خود را تعیین کرده و دقت کنید 
که در پایین همین پنجره گزینه … Always use the را روشن 
کنید. در روش دوم به کنترل پنل بروید. روی Programs کلیک 
 کنیــد. ســپس Default Programs را انتخاب کــرده و روی

 … Associate a file type orprotocol  بزنیــد و در پنجره 
باز شده پسوند فایل مورد نظر خود را انتخاب کنید. 

 حاال روی دکمــه Change Program کلیک کنیــد و برنامه 
 مورد نظر خــود را برای باز کــردن فایل مورد نظــر تعیین کنید. 

روش دوم بهتر از روش اول، اما کمی سخت تر است.

پرسش و پاسخ

 فناوری

یافــت  ــرای در ب
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســکن 

کنید.

با این سه روش گوشی اندروید شما به دسته بازی تبدیل می شود
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مفاد آراء)نوبت دوم(
8/383 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ازمالک رسمی بتول فیض

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ازموردثبت صفحه 395دفتر  193 امالک
100- رای شــماره 14612-1395/06/08 هیأت چهارم آقاي محمدرضا ســمیعي 
اصفهاني به شناســنامه شــماره 78 کدملي 1286648572 صادره اصفهان فرزند 
بمانعلي در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 86/2 مترمربع پالک شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عبدالحسین 
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101- رای شــماره 14613-1395/06/08 هيــأت چهارم خانم فاطمــه بيگم نجفي 
قهدريجاني به شناسنامه شماره 10 كدملي 1290071977 صادره اصفهان فرزند 
سيد حسن درششدانگ يکباب خانه به مســاحت 364/10 مترمربع پالك شماره 44 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از طرف مالک رسمی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حــات353و368و356و371و544و362و359و365و128و131و137و134 
دفتر996و994و711و103 امالك

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

31و137و134و353و368و356و371و544و362و359و365و128 دفاتــر 
996و994و711و103و711  امالك

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

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

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

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

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

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

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

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

محمدحسين خندان   ازموردثبت صفحه   307    دفتر    434   امالك 
رای اصالحی

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

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

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

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

عليرضا حيدری رئيس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان
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 آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395 اداره ثبت 
اسناد وامالک شهرستان خوروبیابانک

)نوبت دوم (
7/396 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک 
و ماده 59 اصالحی آئین نامه قانون مذکور امالکی 
که در سه ماهه دوم ســال 1395 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده وآنچه طبق آراءهیات نظارت بایستی 
تجدید شود وبخشــهای 5 و6 حوزه ثبتی  به شرح 

ذیل آگهی می شود.
ردیف الف  : بخش 5 حوزه ثبتی 

12 فرعــی از2 اصلــی – خانــم زهــرا رحمــت 
فرزندمحمدآقاوخانــم فریــده فیــروزی فرزنــد 
محمدرضاهر یک نسبت به سه دانگ مشاع از  شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت شــش دانگ251متر 

مربع واقع در خوروبیابانک
یک فرعی از 409 اصلی -  آقای سید محمد موسوی 
فرزندسید عباس شش دانگ یکباب خانه به مساحت 

160/54 متر مربع واقع درخوروبیابانک
424 اصلی – آقای امیر حســین ایرجی  فرزندعلی 
اکبرشش دانگ یکباب خانه به مساحت 268/58  متر 

مربع  واقع در  خوروبیابانک
1437 فرعــی از 3431  اصلــی – آقــای حبیب اله 
فاضلی فرزندعلی اکبر شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 530/26 متر مربع واقع درروستای بیاضه

1496 فرعــی از 3431  اصلــی – خانــم آزاده 
نازدارطاوســی فرزندمحمدشــش دانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 182/60 متر مربع واقع 

درروستای بیاضه
88 فرعی از 3524  اصلی – خانم ها شقایق بابائیان 
وشبنم بابائیان فرزندان مسلم هریک نسبت به سه 
دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
شش دانگ 297 متر مربع واقع درروستای مهرجان

158 فرعــی از 3524  اصلــی – خانــم هــا مهناز 
شمســایی وایران شمســایی فرزندان محمدرضا 
هریک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب 
خانه به مســاحت شــش دانگ 231متر مربع واقع 

درروستای مهرجان
1089 فرعــی از 3524اصلــی – آقــای جــواد 
 نایب فرزندحســن شــش دانگ یک بــاب خانه به

 مســاحت 254/18 متــر مربع واقع درروســتای 
مهرجان

440 فرعی از 3562  اصلی – آقای جمشید قاسمی 
فرزندمیــرزا محمدشــش دانگ یک بــاب خانه  به 
مســاحت 22 /241متر مربــع واقع درروســتای 

عروسان گلستان
221 فرعی از 3567  اصلی – آقای عباس خوریان 
فرزندرمضان شش دانگ یک باب خانه  به مساحت  

360/31متر مربع واقع درروستای نیشابور
295 فرعــی از 3577  اصلــی – آقایــان ابوالفضل 
 )وحیــد( یغمایی و امیر حســین یغمایــی فرزندان 
هادی هر یک نسبت به سه دانگ مشاع ازشش دانگ 
یک قطعــه زمیــن مزروعی محصور به مســاحت  
 شــش دانگ1605متــر مربــع واقع درروســتای

 گرمه
1568 فرعــی از 3577 اصلــی– خانــم بتــول 
عارف فرزندمحمد شــش دانــگ یکبــاب خانه به 

مساحت291/65متر مربع واقع درروستای گرمه
1585 فرعی از 994 فرعــی از 3577  اصلی – آقای 
ابومحمد آزاد فرزند حاجی ابراهیم نســبت به سه 
دانگ مشــاع وخانم معصومــه آزاد  فرزندحاجی 
ابراهیم نسبت به یک دانگ مشاع وخانم آزاد ه گرجی 
فرزند ابوالفضل نســبت به دو دانگ مشاع از  شش 
دانگ یکباب خانه به مســاحت شش دانگ 308/11 

متر مربع واقع درروستای گرمه
1586 فرعی از 699 فرعی از 3577  اصلی – خانم ها 
سپیده رحمانی وبهاره رحمانی فرزندان محمود فرخ 
منش هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ 
یک باب باغ  به مساحت  شــش دانگ754متر مربع 

واقع درروستای گرمه
)) 3952 -اصلی واقع درشهر خور فروعات به شرح 

ذیل ((
10 فرعی – خانم ایراندخت خالو فرزندعلی شــش 

دانگ یکباب خانه به مساحت409/70متر مربع 
461 فرعی – آقای محمد رضا علیخانی فرزندعلی 
اکبرشش دانگ قســمتی از یکباب خانه به مساحت 

99 متر مربع 
464 فرعی– شهرداری شش دانگ یکباب ساختمان 

شهرداری خور  به مساحت3063/47متر مربع 
465 فرعی– آقای مهدی وهاب فرزندحســن شش 
دانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت211متر 

مربع 
467 فرعی– آقای جواد پارسا فرزندحسینعلی شش 
دانگ یکباب خانه نیمه ساز  به مساحت84/71 متر 

مربع 

468 فرعی– آقای مهدی پارســا فرزندحســینعلی 
شــش دانــگ یکبــاب خانــه نیمــه ســاز  بــه 

مساحت83/85متر مربع 
470 فرعی– خانم سکینه پارســا فرزندحسینعلی 
شش دانگ یکباب خانه نیمه ساز  به مساحت178/11 

متر مربع 
471 فرعی– خانم فاطمه طاهری فرزندغالمحسین 
شــش دانــگ یکبــاب خانــه نیمــه ســاز  بــه 

مساحت110/18متر مربع 
473 فرعی– خانم فاطمه طاهری فرزندغالمحسین 
شــش دانــگ یکبــاب خانــه نیمــه ســاز  بــه 

مساحت108/27متر مربع 
475 فرعی– آقای ســید مهدی آل داود فرزندسید 
رضا شش دانگ یکباب خانه به مساحت319/45متر 

مربع 
477 فرعی– خانم ســلما یغمایی فرزندعلی وخانم 
مهناز یغمایی فرزندفرهنگ هریک نسبت به سه دانگ 
مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت شش 

دانگ  443/36 متر مربع  
بخش 6 حوزه ثبتی :

یــک فرعــی از 31 اصلــی –خانــم ناهیــد ترابی 
فرزندمحمدشش دانگ یک قطعه زمین محصور با 
بنای احداثی به مساحت 137/56متر مربع واقع در 

شهر فرخی
372 اصلی –آقای عباس ترابی فرزندحبیب اله شش 
دانگ یکباب خانه به مساحت 192 متر مربع واقع در 

شهر فرخی
266 فرعی از3323اصلــی – آقای علی اکبرجندقی 
فرزندحسین وخانم تمیمه توکل فرزندعبدالرسول 
هریک نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت شش دانگ  376/84 متر مربع  واقع 

در  روستای ابراهیم آباد
177 فرعی از3324اصلی – آقای مرتضی رحمانی 
فرزندمحمدرضاشش دانگ یکباب خانه به مساحت 

461/36 متر مربع  واقع در  روستای جعفر آباد
 ))3385- اصلی واقع در شهر جندق فروعات بشرح 

ذیل ((
3035 فرعــی– آقای صادق حشــمت فرزندمحمد 
شش دانگ یک باب خانه به مســاحت 209/86 متر 

مربع 
3131 فرعی– آقای تقی سمیعی فرزندحسن شش 
دانگ یک قطعه زمین محصوربه مساحت 416/96 

متر مربع 
3134 فرعی– آقای محمد رضا حیدری فرزندحسن 
شش دانگ یک باب خانه به مســاحت 185/41 متر 

مربع 
3137 فرعی– آقای محمد باقر بیطرف فرزندعبداله 
شش دانگ یک باب خانه به مســاحت 186/57 متر 

مربع 
3140 فرعی– خانم عذرا یغمایی فرزندمحمود شش 
دانگ یک باب خانه نیمه ســاز به مساحت 369/31 

متر مربع 
3142 فرعی– خانم عذرا یغمایی فرزندمحمود شش 
دانگ یک قطعــه زمین محصوربا بنــای احداثی به 

مساحت 374/54 متر مربع
3145 فرعی– آقای احمد بهشتی فرزندرمضانعلی 
شش دانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 226 

متر مربع 
3149 فرعی از 9 فرعی– آقای محمد حسن یزدانی 
فرزنداسکندر شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

120/12 متر مربع 
3150 فرعی از 9 فرعی– آقای حمید رضا حشــمت 
فرزندغالمحســین شــش دانگ یک بــاب خانه به 

مساحت 175/37 متر مربع 
3153 فرعــی– آقــای داود حشــمت فرزندعلــی 
اکبرشش دانگ یکباب مغازه وزمین متصل به آن به 

مساحت 224/44 مترمربع
3157 فرعی– آقای محمد علی واحدی فرزندقاسم 
شــش دانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت 

367/40 متر مربع 
3158 فرعی– خانم درخشنده واحدی  فرزندقاسم 
شــش دانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت 

363/88 متر مربع 
3159 فرعی– خانم فاطمه واحدی  فرزندقاسم شش 
دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 365/20 

متر مربع 
3160 فرعی– خانم شهنازواحدی  فرزندقاسم شش 
دانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 370 متر 

مربع 
3161 فرعی –آقای جابرمحبــی فرزندعلی محمد 
شــش دانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت 

200متر مربع 
3164 فرعی از 146 فرعی– آقای رحمت اله صابری  
فرزندشیروان شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 

90/75متر مربع 
3165 فرعــی از 146 فرعی– خانم طاهــره ثابتی  
فرزندحسین شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 

99/90متر مربع 
3166 فرعــی از 20 فرعــی  –آقای بهمــن زاهدی 
فرزندحســن شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 

352/59 متر مربع 
3167 فرعی –آقای غالمحسن حشمت فرزندمحمد 
شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 447/65 متر 

مربع 
3168 فرعی –آقای غالم حسن افضل فرزندابراهیم 
شش دانگ یکباب آب انبارمعروف به آب انبارچیلو 
به مســاحت 400متر مربع واقع در اطراف مزرعه 

چاه زرد
3169 فرعی – شهرداری جندق شش دانگ یک قطعه 

زمین به مساحت 7300 متر مربع 
3396 اصلی – آقای یوسف ســمیعی فرزندحسن 
وآقایان محمود و ابراهیم سمیعی فرزندان یوسف 
هریک نســبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ قنات 
ومزرعه چک کم به مساحت 60000 متر مربع واقع 
در اطراف جندق حدود قنات مبدا قنات واقع اســت 
در اراضی ملی بصورت 28حلقه چاه وپشــته بهم 
پیوســته بطولهای 30/20 متــر و17 مترو75/30 
مترو24 متــر و118/10 متر و172 متر می باشــد 
که پس از طــی طولهای فــوق وارد مزرعه  شــده 
وبطولهای 23/50 متر و24/80 متر بصورت جوی 
سیمانی وارد استخرمزرعه شده وبه مدار 12 شبانه 

روز به مصرف کشت وزرع می رسد
177 فرعی از3429 اصلی –آقایان صفر علی و غالم 
حسن و مهدی و حسین همگی نام خانوادگی افضل 
فرزندان محمد وآقــای غالم حســن افضل فرزند 
ابراهیم هر یک نســبت به یک دانگ مشــاع از شش 
دانگ یک قطعــه زمین که در آن چند آغل گوســفند 
احداث گردیده معروف به زیر گلو به مساحت شش 
دانگ 9000 متر مربع واقع در اطراف روستای مصر

178 فرعی از3429 اصلی – آقای غالم حسن افضل 
فرزند ابراهیم وآقایان صفر علی ومهدی وحســین 
و غالم حســن همگی نام خانوادگی افضل فرزندان 
محمد هر یک نسبت به یک دانگ مشاع از شش دانگ 
یک قطعه زمین که در آن یک حلقه چاه ویک اطاقک 
احداث گردیده معروف به چاه قاســم به مســاحت 
شش دانگ 7000 متر مربع واقع در اطراف روستای 

مصر
یک فرعی از3435 اصلی – آقایان حسین و ابراهیم 
و مهدی همگی نام خانوادگی افضل همگی فرزندان 
محمد هر یک نسبت به 18 ســهم مشاع از 72 سهم 
شــش دانگ یک قطعه زمین به مساحت شش دانگ 

7700 متر مربع واقع در مزرعه چاه زرد
2 فرعی از3435 اصلی – آقایان حسین و ابراهیم و 
مهدی همگی نام خانوادگی افضل فرزندان محمد هر 
یک نسبت به 18 سهم مشاع از 72 سهم شش دانگ 
یک قطعه زمین کــه در آن یکبــاب آب انبار احداث 
گردیده به مساحت شــش دانگ 23000 متر مربع 

واقع در مزرعه چاه زرد
3 فرعی از3435 اصلی – آقایان حســین و ابراهیم 
و مهدی همگی نام خانوادگی افضل فرزندان محمد 
هر یک نسبت به 18 سهم مشــاع از 72 سهم شش 
دانگ قنات و مزرعه چاه زرد به مساحت شش دانگ 
54300 متر مربع واقع در مزرعــه چاه زرد حدود 
قنات مبدا قنات واقع است در اراضی ملی پالک 1003 
فرعی از 3451 اصلی که به صورت چاه و پشته به 
هم پیوســته می باشــد به طول های 48/30 متر و 
50/10 متر و 45/40 متر و 40/80 متر و 61/60 متر  
و 50/20 متر و 32 متــر و 41/90 متر و 40/30 متر 
و 34 متر می باشد و سپس وارد کانال صندوقی به 
طول های 84/80 متر و 86 متر شده و به طول 72/40 
متر به صورت جوی ســیمانی سرباز وارد استخر 
شده و به مدار 12 شــبانه روز به مصرف شرب و 

زراعت مزرعه میرسد
))3453- اصلی واقع در شهر فرخی فروعات بشرح 

ذیل ((
726 فرعی– آقای محمد صفــار فرزندمحمد زمان 
شش دانگ یک قطعه زمین محصوربا بنای احداثی 

به مساحت 340/16 متر مربع 
748 فرعی– آقای محمد صفــار فرزندمحمد زمان 
شــش دانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت 

306/27 متر مربع 
751 فرعــی از 223 فرعــی– خانم فاطمــه عنایت 
فرزندرمضانعلــی شــش دانــگ یک قطعــه زمین 
محصوربا بنای احداثی به مســاحت 129/10 متر 

مربع 
752 فرعــی از 223 فرعــی– خانم فاطمــه عنایت 
فرزندرمضانعلی شــش دانــگ یک بــاب خانه به 

مساحت 384/47 متر مربع 

754 فرعی– خانم زینب صفار فرزندگل محمد شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت 178/31 متر مربع 

ردیف ب
)) 1582 فرعی از3385 اصلی مربوط به قنات شهر 
جندق مبداومظهر قنات ومدار آن به شــرح ســایر 
آگهی های منتشره می باشــدومالکین به شرح ذیل 

آگهی می شود ((
موقوفه حاج میرزا عبدالحسین خلف محمد صادق 
با تولیت اداره اوقــاف وامور خیریه شهرســتان 

خوروبیابانک 5 جره از 960 جره شش دانگ قنات
موقوفه حوض پنج فرســخ با تولیــت اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرســتان خوروبیابانک  2 جره از 

960 جره شش دانگ قنات
موقوفه غســالخانه جندق با تولیــت اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرستان خوروبیابانک ا جره از 960 

جره شش دانگ قنات
موقوفه خانقاه جندق بــا تولیت اداره اوقاف وامور 
خیریه شهرستان خوروبیابانک 7 جره از 960 جره 

شش دانگ قنات
موقوفه حمام جندق با تولیــت اداره اوقاف وامور 
خیریه شهرستان خوروبیابانک 5 جره از 960 جره 

شش دانگ قنات
موقوفه حوض درخون با تولیت اداره اوقاف وامور 
خیریه شهرستان خوروبیابانک 5 جره از 960 جره 

شش دانگ قنات
موقوفه مســجد جامع جندق با تولیت اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرستان خوروبیابانک 23 جره از 
960 جره شــش دانگ قنات از 960 جره شش دانگ 

قنات
موقوفه محمد علی خلف عبدالسمیع با تولیت اداره 
اوقاف وامور خیریه شهرســتان خوروبیابانک 10 

جره از 960 جره شش دانگ قنات
موقوفه عباس خلف علی بابا با تولیت اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرســتان خوروبیابانک 2 جره از 

960 جره شش دانگ 
موقوفه ســید محمد افتقاری با تولیت اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرستان خوروبیابانک 10 جره از 

960 جره شش دانگ قنات
موقوفه علی محمد ســلطان عامری خلف آقامحمد 
با تولیت اداره اوقــاف وامور خیریه شهرســتان 

خوروبیابانک 1 جره از 960 جره شش دانگ قنات
موقوفه حاج میرزا ابوالقاســم خلف عبدالحســین 
با تولیت اداره اوقــاف وامور خیریه شهرســتان 
خوروبیابانک 11 جره از 960 جره شش دانگ قنات

موقوفه میرزا ابوالحسن یغما جندقی  با تولیت اداره 
اوقاف وامور خیریه شهرســتان خوروبیابانک 40 

جره از 960 جره شش دانگ قنات
موقوفه حاج حســن براتی با تولیــت اداره اوقاف 
وامور خیریه شهرســتان خوروبیابانک 7 جره از 

960 جره شش دانگ قنات
موقوفه محمد اسماعیل خان عامری با تولیت اداره 
اوقاف وامور خیریه شهرســتان خوروبیابانک 4 

جره از 960 جره شش دانگ قنات
ردبف) ب( امالکی که به موجــب آراءهیات نظارت 
بایســتی تجدید آگهی شــودفقط یک نوبت منتشر 
ومدت اعتراض آنها از تاریخ اولین انتشار 30 روز 

می باشد
به موجب ماده 16قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه 
کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراضی 
داشــته باشــد از تاریخ انتشــار اولین نوبت شنبه 
95/8/1   ظــرف مدت90 روز اعتــراض خود را به 
این اداره تسلیم وطبق تبصره 2 ماده واحده  قانون 
تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی  ثبت معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این 
اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهــی تقدیم دادخواســت رااخذ و به این 
اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشارآگهی 
دعوایی اقامه شده باشــد طرف دعوی باید گواهی 
دادگاه مشــعر برجریان دعوی ظرف مدت مرقوم 
تســلیم این اداره نمایداعتراضات یــا گواهی طرح 
دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شــود  
مطابق قســمت اخیر مــاده 16و تبصــره ماده 17 
قانون ثبــت رفتار خواهد شــد. ضمناطبق ماده 56 
آئین نامه  قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید 
حدود در صورت مجلس قید و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
مطابق ماده 20  قانون  تعییــن تکلیف پرونده های 
منعترضی ثبت پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 30 روز از تاریخ انتشــارنوبت اول 
در روزنامه زاینده رودچاپ اصفهان  درج و منتشر 

می شود. م الف: 21762
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 95/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه 95/9/1
محمد علی بیطرف رئیس ثبت خورو بیابانک
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395 نایین
)نوبت دوم(

7/552 بموجــب مــاده 11و12 قانــون ثبت 
اســناد و امالک و مــاده 59 اصالحی و آیین 
نامه مربوط به امالکی  که در ســه ماهه دوم 
سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و 
همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه 
طبق آرای هیات نظارت ثبت باید تجدید آگهی 
شود و مربوط به بخش های 1و2و3و4و19 
اصفهان الحاقی به ثبت نایین بشرح ذیل اعالم 

می گردد
ردیف اول (

شماره پالک و مشــخصات مالک و نوع محل 
وقوع امالک که اظهارنامه آنها در ســه ماهه 
مربوط تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف 

منظور گردیده است
بخش یک ثبت نایین

یکفرعی از 388 اصلی ســعید فردوسی زاده 
نائینی فرزند جمال ششــدانگ قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده بمســاحت 29/30 متر 

مربع واقع  در نایین
1308 اصلی صغری حاجــی آقا بیگی نائینی 
فرزند علی اکبر ده ســهم مشــاع از 72 سهم 

ششدانگ یکدرب خانه واقع در نایین 
بخش دو ثبت نایین

1236 اصلی موقوفه ام کلثــوم ابن یعقوب و 
صادق به تولیت اداره اوقــاف و امور خیریه 
شهرستان نایین ششــدانگ زمین مزروعی 
بمســاحت 1308 متر مربع واقع در جزیسر 

مرسوم به اشترگی باال 
دو فرعــی از 2634 اصلی موقوفــه آب انبار 
میدان باال محمدیه به تولیــت اداره اوقاف و 
امورر خیریه نایین ششدانگ اتاق محل خاک 
انداز آب انبار میدان باال محمدیه بمســاحت 

58/65 متر مربع واقع در محمدیه 
6 فرعــی از 3837 اصلــی اشــرف و اکرم و 
اعظم و مریم همگی صفری محمدی فرزندان 
عباسعلی سه دانگ مشــاع از ششدانگ زمین 
مزروعی و مشجر بمساحت 1195 متر مربع 
واقع در باغ کناره )نسبت هریک 9 سهم مشاع 

از 72 سهم ششدانگ می باشد(
4610 اصلی غالمحســین محمــدی محمدی 
فرزند محمد علی چهار دانگ و نیم  مشــاع  از 
ششدانگ زمین مزروعی بمساحت ششدانگ 
664/50 متــر مربع واقع در کشــتزار حنفش 

موسوم به اشجاره
11523 اصلی رضا اســمعیلی 78 ســهم به 
استثناء حسین اســمعیلی 78 سهم به استثناء 
)فرزندان مرتضی( مهرداد اسمعیلی 39 سهم 
به استثناء مهدی اسمعیلی 39 سهم )فرزندان 
آقــا گل ( محمــد اســمعیلی بنویــدی فرزند 
مرتضی 126 ســهم که مقدار 87 سهم و سه 
پنجم از یک سهم آن به استثناء ربعیه اعیانی 
خورشید اسمعیلی 108 سهم به استثناء ربعیه 
اعیانی و معصومه اســمعیلی 108 ســهم به 
اســتثناء ربعیه اعیانی از 576 سهم ششدانگ 

قنات و مزرعه برز آباد انتقالی  مع الواسطه از 
حسین کاشفی نائینی  

20816 اصلی و فرعی های آن بشرح آتی
1022 فرعی صفیه جهان آبادی فرزند رضا 
ششدانگ یکدرب خانه بمساحت 299/70  متر 

مربع واقع در روستای جهان آباد
1028 فرعی محســن وهابی همابادی فرزند 
عباسعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
بمساحت 248/56 متر مربع واقع در روستای 

هماباد علیاء
1029 فرعی خانم فاطمه عرب بافرانی فرزند 
محمد ششــدانگ یکدرب خانه به مســاحت 

386/20 متر مربع واقع در بافران
1032 فرعی خانم عصمت عرب بافرانی فرزند 
حبیب ششدانگ یکدرب خانه به مساحت 415 

متر مربع واقع در بافران 
1034 فرعــی حســینعلی قاســمی مزرعچه 
فرزند محمد ابراهیم ششدانگ یکدرب خانه به 

مساحت 289/60 متر مربع واقع در سرشک 
1035 فرعی خانم خدیجه وزیری سرشــک 
فرزند احمد ششدانگ یکدرب خانه به مساحت 

185/50 متر مربع واقع در سرشک 
1038 فرعی نوراله زندوانی فرزند غالمرضا 
ششــدانگ زمین مزروعی واقع در کشــتزار 

حنفش 
بخش سه نایین

342 فرعی از 4129 اصلی عباس اســماعیلی 
فرزند حســنعلی ششــدانگ یکدرب خانه به 
مســاحت 323 متر مربع  واقع در روســتای 

اسد آباد 
505 فرعی از 4197 اصلی عباسعلی و ابراهیم 
عباســی نهوجی فرزندان  علی ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور به مساحت 19 متر مربع 
واقع در نیســتانک )نســبت هر یک سه دانگ 

مشاع  از ششدانگ می باشد(
4235 اصلــی داود زارع ســهیلی فرزند گل 
محمد پنج هشتم از یک سهم مشاع از 72 سهم 
ششــدانگ مزرعه ولی آباد پاکوه مشتمل بر 
یک رشــته قنات اختصاصی که مبدا و مظهر 
مدار بشرح پرونده سایر شرکاء و آگهی های 

منتشره بقیه می باشد
4237 اصلــی داود زارع ســهیلی فرزند گل 
محمد یک سهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ 
مزرعه شیرین پاکوه مشتمل بر یک رشته قنات 
اختصاصی که مبدا و مظهر مدار بشرح پرونده 
ثبتی سایر شــرکاء و آگهی های منتشره بقیه 

می باشد
241 فرعــی از 4545 اصلی ولی اله عاشــقی 
حســین آباد فرزند فرج اله ششدانگ خانه به 

مساحت 84/65 متر مربع واقع در دولت آباد
242 فرعــی از 4545 اصلــی جواد عاشــقی 
حســین آباد فرزند فرج اله ششدانگ یکدرب 
خانه به مســاحت 95/40 متــر مربع واقع در 

دولت آباد 
245 فرعی ابوالفضل قاســمی ســپرو فرزند 
جانعلی ششــدانگ یکدرب خانه به مساحت 

248/70 متر مربع واقع در روستای فرح آباد
بخش چهار ثبت نایین

42 اصلــی حمیــد رمضانــی فرزنــد عباس 
ششــدانگ یکدرب خانه به مساحت 291 متر 

مربع واقع در انارک 
بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین

54 فرعی از 334 اصلی حســن زمانی مظفر 
آبادی فرزند جواد ششدانگ یکدرب خانه به 
مساحت 489/65 متر مربع واقع در روستای 

مظفر آباد
ردیف ب(

امالکی که از قلم افتاده و بایستی تجدید آگهی 
شوند و مدت اعتراض آنها از اولین انتشار به 

مدت 30 روز می باشد 
1308 اصلی زهرا حاجــی آقا بیگی نائینی که 
در آگهی نوبتی قبلی نام زهر  اشــتباها" قید 

گردیده است 
3440 اصلی حمید حسن زاده محمدی فرزند 
حسن ششــدانگ زمین مزروعی انتقالی مع 
الواسطه از حسن حســن زاده محمدی که در 
آگهی نوبتی قبلی حسن حسین زاده محمدی 

اشتباها" قید شده است
ردیف ج(

امالکی کــه به موجــب آرای هیــات نظارت 
بایستی تجدید آگهی شــود و مدت اعتراض 

آنها از اولین نوبت به مدت 30 روز می باشد
4577 اصلی حجی احمــد زاده فرزند حاجی 
حسن ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی که 
در آگهی قبلی اشتباها" پالک 4573 اصلی قید 

گردیده است
به موجب مادة 16 قانــون ثبت امالک چنانچه 
کسی به امالک مندرج در این آگهی واخواهی 
داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت 
08/01 /1395 ظرف مــدت 90 روز اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و طبق تبصره 2 
مادة واحد قانون تعیین تکلیــف پرونده های 
معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یک ماه از 
تاریخش تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
باتقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تســلیم نماید. در صورتی که قبل از انتشــار 
آگهی دعوایی اقامه شــده باشد طرف دعوی 
باید گواهــی دادگاه مشــعربر جریان دعوی 
ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا 
گواهی طرح دعــوی که بعــد از انقضاء مدت 
مرقوم واصل شود ،مطابق قسمت اخیر ماده 
16 وتبصرة ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد 
شد ضمنًا طبق مادة 56 آیین نامه قانون ثبت 
حقوقی ارتفاقــی در موقع تعییــن حدود در 
صورت مجلس قیــد و واخواهــی صاحبان 
امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی مطابق مــاده 20 قانون تعیین تکلیف 
پرونده هــای معترضی ثبــت پذیرفته خواهد 

شد. م الف 233
انتشار اول :9/8/1   انتشار دوم: 95/9/1

 اباذر مهیمن رییس   ثبت نایین

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خوانسار

)نوبت دوم(
7/402 بموجــب مــاده 11 قانون ثبت اســناد و 
امالک و مــاده اصالحی 59 آییــن نامه مربوطه  
ثبت امالکی که در طول سه ماهه دوم سال 1395 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره 
های از قلم افتــاده و نیز آنچه طبــق آراء هیئت 
محترم نظارت و اختیارات تفویضی می بایست 
آگهی آنها تجدید شود و به ترتیب در ردیف های 

الف و ب و به شرح آتی آگهی می نماید.
الف(شــماره پالک و مشــخصات مالــک و نوع 
ملــک و محــل وقــوع امالکی کــه اظهــار نامه 
 آنها در ســه ماهــه دوم تهیه و تنظیــم و جهت 

نشر آگهی در ردیف منظورگردیده اند:
بخش شش خوانسار

16  اصلی بخش 6 واقع در قریه قودجان به شرح 
فرعی زیر

-1864آقــای داود مشــاری فرزنــد مرتضی 
ششدانگ قطعه زمین به مســاحت 234/48  متر 

مربع
به موجب مــاده 16 قانون ثبت امــالک چنانچه 
کســی نســبت به امالک منــدرج در ایــن آگهی 
واخواهی داشــته باشــد باید از تاریخ انتشــار 
اولین نوبت نســبت به آنهایی کــه تقاضای ثبت 
شــده به شــرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز 
و نســبت به آنهایی کــه تجدید آگهی شــده به 
شــرح ردیف ب در مدت 30 روز دادخواســت 
واخواهی خــود را به ایــن اداره تســلیم و طبق 
 تبصــره 2 مــاده واحده قانــون تعییــن تکلیف 
پرونده هــای معترضــی ثبت معتــرض ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به این 
اداره،بایســتی با تقدیم دادخواســت به مراجع 
ذیصالح قضایــی گواهی تقدیم دادخواســت را 
اخذ و به این اداره تســلیم نمایــد و در صورتی 
که قبل از انتشــار این آگهی دعوایی اقامه شــده 
طرف دعوی بایــد گواهی دادگاه را مشــعر بر 
جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید.

اعتراضات یــا گواهی طــرح دعوی کــه بعد از 
انقضاء مدت مرقوم واصل شــود بالاثر اســت 
و مطابق قســمت اخیــر مــاده 16 و تبصره 17 
قانون ثبت رفتار خواهد شــد ضمنــا طبق ماده 
56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع 
تعیین حدود در صــورت مجلس قید و واخواهی 
صاحبان امــالک و مجاورین نســبت به حدود 
و حقــوق ارتفاقی مطابق مــاده 20 قانون ثبت و 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
 هــای معترضی ثبــت پذیرفته خواهد شــد.این

 آگهی نســبت بــه ردیــف الــف در دو نوبت به 
فاصله 30 روز و نســبت به ردیــف ب فقط یک 
نوبت از تاریخ انتشــار نوبــت اول در روزنامه 
 زاینــده رود چــاپ اصفهــان درج و منتشــر

 می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1395/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/09/01 

م الف 198 شیخ سلیمانی کفیل ثبت خوانسار

مزایده 
8/386  شــعبه پنجم اجــرای احکام شــورای 
حل اختــالف اصفهــان در خصــوص پرونده 
 1356/95 ش ح 5 بانــک رفاه کارگران اســتان

 چهار محــال بختیــاری با وکالــت خانم اعظم 
ایزدی و علیه آقای محمد فتاحی گردویی فرزند 
شــنبه بابت محکوم بــه و هزینه هــای اجرایی 
به مبلــغ 66/111/422 ریــال امــوال توقیفی 
 محکوم علیه به شرح خودرو سواری ام.وی.ام

 تیپ  sar 7111 110 مدل 1390 به رنگ دودی 
ســاخت چین به شــماره انتظامی 716 د 21- 
ایران 81 می باشــد که خودرو از قســمت جلو 
شامل گلگیر جلو سمت راســت، سپر جلو، جلو 
پنجــره و چراغ جلو تصادف نموده اســت ولی 
بقیه قســمتهای اتاق سالم می باشــد موتور و 

 گیربکس و دیفرانسیل مستعمل ولی آماده به کار 
می باشد الستیک ها چهار چرخ حدود 60 درصد 
 سالم می باشــد تودوزی و داشبورد مستعمل 
می باشد کارت و سند و پالک به نام محمد فتاحی 
گردویی می باشد ولی بیمه نامه آن رویت نشد با 
توجه به نوع و مدل و رنگ خودرو اتومبیل فوق 
در بازار روز مبلغ هشــتاد و پنــج میلیون ریال 
معادل 85/000/000 ریال ارزش دارد که مورد 
اعتراض هیچیک از طرفین قرار نگرفته در نظر 
دارد جلسه مزایده ای مورخ 95/9/16 ساعت 9 
تا 10 صبح در محل اجرای احکام شــورای حل 
اختالف واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ 
بنزین مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف 
طبقه دوم برگزار نماید. طالبین شرکت در جلسه 
مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه 

حداقل 5 روز قبل از روز برگــزاری مزایده به 
شماره حساب 2171350205001 بانک و ارائه 
فیش آن به این شــعبه اجرای احــکام از اموال 
بازدید نمایند. پیشــنهاد دهنــده باالترین مبلغ 
برنده مزایده خواهد بود.  م الف: 24527 اجرای 
احکام شــعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان 

)277 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/646  آقای حسن مشکالنی دارای  شناسنامه 
شــماره 719 به شــرح دادخواســت به کالسه  
4040/95  از ایــن دادگاه درخواســت گواهی 
حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شادروان ماه بیگم عباد سیچانی به شناسنامه 
3099 در تاریــخ 95/7/14 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به پنج پسر – یک دختر: 1- حسن 
مشــکالنی، ش.ش 719 فرزنــد پســر 2- باقر 
مشــکالنی، ش.ش 40 فرزند پســر 3- شعبان 
مشــکالنی، ش.ش 538 فرزند پســر 4- محمد 
مشــکالنی، ش.ش 539 فرزند پسر 5- علیرضا 
مشــکالنی، ش.ش 117 فرزند پســر 6- فاطمه 
مشــکالنی، ش.ش 112 فرزند دختــر و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یــک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامــه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شــد. م الف: 25685 شــعبه 10 حقوقی 
 شورای حل اختالف استان اصفهان )155 کلمه، 

2 کادر(
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آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395
 اداره ثبت اسناد و امالک میمه

)نوبت دوم(
7/222 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک 
و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط امالکی که 
در سه ماهه دوم ســال 1395 تقاضای ثبت آنها 
پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و 
نیز آنچه طبق آراء هیات محترم نظارت ثبت آگهی 
آنها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی میمه 

را بشرح ذیل آگهی مینماید:
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات 

در میمه
8019آقای محمدرضا قاسمیان فرزند حسینعلی 
تمامی یکدانگ و نیم مشــاع از ششدانگ یکدرب 
باغ موستان و مشجر دشــت باسیاه بمساحت 

1176 مترمربع
11691 آقای عبدالحســین نبیان فرزند عزیزاله 
ششدانگ یکباب کارگاه آجر پزی در دشت لورک 

بمساحت 7582 مترمربع
شماره 11 اصلی قنات مشــهور وزوان که مبدا 
و مظهر و مقســم و گردش آن بشرح آگهی های 
قبلی میباشد :خانم اشرف السادات فاضل فرزند 
سیدآقا مجاری المیاه یک ســهم از جمله 1200 

سهم ششدانگ قنات مزبور
شماره های فرعی از شماره 35 اصلی واقعات 

در ازان
926 آقای مسیب علی اکبری فرزند غالمحسین 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 512/45 مترمربع

3910 آقای محمدعلی جدایی فرزند حســینعلی 
و خانم مهین اقدامی فرزند حســین باالمناصفه 
مشــاعا ســه دانگ و یک چهارم دانگ مشــاع 
 از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 618 متر

مربع
5103 دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی 
وزارت آمــوزش و پرورش ششــدانگ یکباب 

مدرسه حافظ بمساحت 5409/50 مترمربع
5104دولت جمهوری اسالمی ایران بانمایندگی 
وزارت آمــوزش و پرورش ششــدانگ یکباب 

مدرسه عدالت بمساحت 3849/80 مترمربع
 شماره های فرعی از شماره 67 اصلی واقعات 

در حسن رباط
678 آقای محمد علی اکبری فرزند علی اکبر ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 531/10 مترمربع 806 خانم ربابه 

یاوری فرزند موسی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
598/92 متر مربع

 شماره فرعی از شماره 89 اصلی واقه در 
مزرعه جقدو الی بید

53آقای علی کریمی فرزند جعفرقلی نسبت به نیم 
دانگ و خانم صدیقه کریمی فرزند محمد نسبت 
به یک ربع دانگ مشــاع از ششدانگ یکدرب باغ 

موستان بمساحت 3389/75 مترمربع
 شماره فرعی از شماره 110 اصلی واقع در 

موته
8خانم ماه منظر خلجی پیربلوطی فرزند هاشم 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 

1912/20 مترمربع
  لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک 
چنانچه کســی نســبت به امالک مندرج در این 
آگهی اعتراض)واخواهی ( داشــته باشد نسبت 
به آنهایــی که تقاضــای ثبت پذیرفته شــده از 
تاریخ انتشــار اولین نوبت این آگهی ظرف مدت 
90 روز دادخواســت واخواهی خود را تســلیم 
این اداره نموده و رســید دریافــت دارد ضمنا 
معتــرض بایســتی از تاریخ تســلیم اعتراض 
ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواســت 
 بــه مراجــع قضایــی نمــوده و گواهــی طرح

 دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی 
که قبل از انتشــار این آگهی دعوایی اقامه شده 
باشــد طرف دعوی بایســتی گواهی دادگاه را 
مشعر بر جریان طرح دعوی ظرف مدت مرقوم 
تســلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بال اثر 
است و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شــد ضمنا طبق ماده 56 آئین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــی در موقع تعیین 
حــدود و در صورتمجلس تحدید حــدود قید و 
واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نســبت 
به حقوق ارتفاقی مطابق مــاده 20 قانون ثبت و 
اصالحی آن پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو 
نوبت و به فاصلــه 30 روز از تاریخ اولین نوبت 
انتشــار در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1395/08/1

تاریخ انتشار نوبت دوم :دوشنبه 1395/09/01
م الف 20825 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک میمه                                                               

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395
اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی 

بخش دوازده کاشان
)نوبت دوم(

7/553 بموجب مــاده 11 قانون ثبت اســناد 
و امالک و مــاده -59اصالحــی و آئین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه سوم  سال 
1394 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
شمار ه های فرعی از پالک 21 اصلی کامو

689آقــای عباســعلی عارضــی فرزنــد 
رمضانعلی ششــدانگ قطعه زمین مزروعی 
 دشت ســور خوت بمســاحت 734/04  متر

مربع
748 آقای سهراب عارضی فرزند رمضانعلی 
ششدانگ یکدرب باغ مشــجر و محصور در 
 دشت ســور خوت بمســاحت 366/19 متر

مربع
785آقای سهراب عارضی فرزند رمضانعلی 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی دشت سور 

خوت بمساحت 1065 مترمربع
1511آقای حسن حسن بیکی فرزند محمدعلی 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی دشــت زرد 

بمساحت 867/28 مترمربع
2100 آقای علــی رحمانی فرزند عباســقلی 
ششــدانگ باغ محصور بمســاحت در کامو 

بمساحت 649/22  مترمربع
2101خانم طیبه اربابی فرزند احمد ششدانگ 
یکباب بهاربنــد و طویله در کامو بمســاحت 

129/34 مترمربع
 شماره های فرعی از شماره 22 اصلی واقع 

در چوقان
553 خانــم ایــران زارعیان فرزنــد امیدعلی 
ششــدانگ یکدرب بــاغ مشــجر در چوقان 

بمساحت 806/26 مترمربع
583آقای حســینعلی رعیت فرزنــد آقا رضا 
ششدانگ قطعه زمین محصور بمساحت در 

چوقان بمساحت 297/27 مترمربع
584 اقای غالمرضا رعیت فرزند محمدآقا و 
خانم فاطمه خلقی فرزند امیدعلی باالمناصفه 
مشاعا ششدانگ یکبابخانه بمساحت 597/59  

مترمربع
585 آقای امیر زارعی فرزند عباس ششدانگ 

قطعه زمین محصور در چوقان بمساحت 241 
مترمربع

شماره های فرعی از شماره 44 اصلی 
واقعات در مزرعه بووند

16 آقــای حامــد علمــازاده فرزنــد اصغر 
تمامی پنج دانگ مشــاع از ششدانگ قطعات 
 زمیــن مزروعــی بمســاحت 5237/55 متر

مربع
 23آقــای حامــد علمــازاده فرزنــد اصغر 
 تمامی پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه

  زمیــن مزروعــی بمســاحت 9865/21 
مترمربع

شماره فرعی از شماره 68 اصلی واقع در 
مزرعه علی آباد کامو

43 آقای عباسعلی عارضی فرزند رمضانعلی 
تمامی چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه 

زمین مزروعی بمساحت 1160/25 مترمربع
 لــذا طبــق مــاده 16 قانــون ثبــت چنانچه

 کســی نســبت به امالک مندرج در این آگهی 
اعتراضی داشته باشــد از تاریخ اولین نوبت 
انتشــار آگهی به مدت 90 روز دادخواســت 
واخواهی خود را کتبا به این اداره تســلیم و 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم معترض 
در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید در صورتی کــه قبل از انتشــار آگهی 
دعوی اقامه شــده باشــد طرف دعوی باید 
گواهی دادگاه  مشــعربر جریــان دعوی را 
ظرف مدت مذکور تســلیم نماید اعتراض یا 
گواهی طرف دعوی که پــس از انقضاء مدت 
 مرقوم واصل گرددبالاثر می باشــد و برابر 
قسمت اخیر ماده 16  و تبصره ماده 17 قانون 

ثبت رفتارخواهد شد.
ضمنــا طبــق مــاده 56 آئیــن نامــه قانون 
ثبــت حقــوق ارتفاقــی در موقــع تحدیــد 
حــدود و در صورتمجلــس تحدیــدی قید و 
 واخواهــی صاحبان امالک نســبت به حقوق 
ارتفاقی مطابق ماده20 قانــون ثبت پذیرفته 

خواهدشد .
تارخ انتشار نوبت اول شنبه 1395/8/1

تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1395/9/1
م الف: 22628 حسین نوروز رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک جوشقان قالی  

       آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395  
 ثبت اسناد وامالک منطقه غرب اصفهان 

)نوبت دوم(
7/511 به موجب مــاده 11قانون ثبت اســناد 
وامالک وماده 59 اصالحی آئین نامه مربوط به 
امالکی که درسه ماهه دوم سال 1395 تقاضای 
ثبت آنها پذیرفته شــده وهمچنین شماره هایی 
که ازقلم افتاده ونیزآنچه طبق آراء هیئت نظارت 
ثبت آگهی آنها تجدید گردیده اســت بشرح ذیل 

آگهی می گردد:
الف-امالکی که تقاضای ثبت انها پذیرفته شده 
ومدت اعتراض نســبت به انهــا ازتاریخ اولین 
نوبت انتشــار 90روز است )شــامل بخش 14 

و22ثبت اصفهان(:
1- ابنیــه وامــالک واقــع درلنبــان شــماره  

چهاراصلی وفرعی زیر:
117  -خانم نرگس پرورش قزوینی فرزند رضا 
نســبت به500 ســهم وبانو ویکتوریا شیرانی 
فرزند محمد جعفر نسبت به 2750 سهم مشاع از 

3250 سهم ششدانگ از ششدانگ 
2- ابنیه وامالک واقع در کوهانســتان شماره 

14اصلی وفرعی زیر:
32- آقای محمد عزیزی فرزند رحیم  به شماره 
شناسنامه1616 نسبت به 19 )نوزده( حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه واقع در بخش14 

ثبت اصفهان    
199-آقای احمــد ترکی کوها نســتانی فرزند 
حسین نســبت به هشت حبه مشــاع از 72 حبه 
ششــدانگ یکبابخانه واقع در بخــش -14 ثبت 

اصفهان
668- آقای حســنعلی خورسندی کوهانستانی 
و ابوالقاسم خورســندی فرزندان علی هر یک 
نســبت به28/8حبه مشــاع و ملک خورسندی 
کوهانســتانی فرزند علی  نســبت به 14/4حبه 
مشاع از 72 حبه ششــدانگ قطعه ملک چهارده 
قفیزی  با حقابــه  که در آگهی نوبتــی قبلی نام 
پدر  ونــام  خانوادگــی دو نفر از مســتدعیان 
 ثبت  قید نگردیده اســت واقع در بخش 14 ثبت

 اصفهان
 3- ابنیه وامــالک واقع در رهنــان 17 اصلی و 

فرعی زیر: 
1737- آقای مصطفی دگردوئی فرزند حسین 
به شماره  شناســنامه 279 نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه سه طبقه مسکونی به مساحت 313/15 

متر مربع واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
4-ابنیه و امالک  واقع در کرم شماره 22 اصلی 

و فرعی زیر:
550- آقای ســعید میر معصومی فرزند محمد 
به شــماره شناســنامه 2  صادره خمینی شهر 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 59/70 
متر مربع به پالک550 فرعی قسمتی از پالک 33 

فرعی  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان. 
-5ابنیــه و امالک واقــع در دســتجرد مورچا 

شماره26 اصلی و فرعی زیر:
-8208شــهرداری اصفهــان بــه نمایندگــی 
غالمرضــا میــر عســگری بموجــب معرفی 
نامه53/95/17838-95/2/21  ششــدانگ گذر 
متروکه پــالک26/8208 واقع در بخش 14 ثبت 

اصفهان بمساحت 113/70 متر مربع
6-ابنیه وامالک واقع  در ســهرانچی شــماره 

35اصلی وفرعی زیر:
6-آقای ابراهیم نصر اصفهانی فرزند حسین به 
شماره شناسنامه958 نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ قطعه زمین ساده واقع در بخش14 

ثبت اصفهان
7-ابنیه وامالک واقع در لمجیر شماره 40 اصلی 

وفرعی زیر:   
-458 محمــد و محمــد رفیع و محمد شــفیع و 
مســعود و هلیا شــهرت همگی باب الدشتیان 
فرزندان مرحوم احمد باب الدشــتان نسبت به 
1/5 سهم از 12 سهم ششــدانگ یک قطعه ملک 
) طبق قانون ارث( به استثنائ  یک ویک چهارم 
اعیانی آ ن موروثی مع الواسطه از مرحوم محمد 
جعفر شــعر بافیون فرزند حاج محمد حسن و 
فاطمه فخفــوری فرزند عبد الوها ب نســبت به 
ثمنیه اعیانی  یک هشتم  از 1/5سهم از 12 سهم  
ششدانگ به استثنائ ثمنیه  اعیانی آ ن واقع در 

بخش 14ثبت  اصفهان        
7- ابنیــه وامــالک واقــع در مزرعــه کیجــی 

شماره138 -اصلی  :     
 آقای محمــد علی نصیری فرزنــد  عزیزاله یک 
دانگ مشاع از ششدانگ مزرعه کیجی واقع در 
بخش 22 ثبت اصفهان                                                                                                                                         
 به موجــب ماده 16 قانون ثبــت امالک چنانچه 
کســی نســبت به امالک مندرج درایــن آگهی 
واخواهی داشــته باشــد باید ازتاریخ انتشــار 
اولین نوبــت آگهــی 95/8/1 ظــرف مدت 90 

روزدادخواســت واخواهی خود رابه این اداره 
تسلیم وطبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هــای معترضی ثبــت معترض 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصــالح قضایی گواهــی تقدیم دادخواســت 
رااخذ وبه این اداره تســلیم نماید ودرصورتی 
که قبل ازانتشــار این آگهی دعوایی اقامه شده 
باشــد طرف دعوی باید گواهی دادگاه رامشعر 
برجریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. 
اعتراضــات یا گواهــی طرح دعوی کــه بعد از 
انقضاء ومدت مرقوم واصل شــود. بالاثربوده 
ومطابــق قســمت اخیــر مــاده 16 وتبصــره 
 ماده 17 قانون ثبــت رفتار خواهد شــد.ضمنًا 
طبــق مــاده 56آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
رفتارخواهدشــد. ضمنــًا طبق مــاده 56آئین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقــی درموقع تعیین 
حدوددرصورتمجلس قید وواخواهی صاحبان 
امــالک ومجاورین نســبت بــه حدودوحقوق 
ارتفاقی مطابــق ماده 20 قانــون ثبت وتبصره 
دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت پذیرفته خواهدشد این آگهی در 
دونوبت به فاصله 30 روزازتاریخ انتشار نوبت 
اول در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج 

ومنتشرمی شود.م الف 22447
تاریخ انتشارنوبت اول : 95/8/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/9/1

علیرضا حیدری رئیس  اداره ثبت اسنادوامالک 
منطقه غرب اصفهان
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تحدید حدود اختصاصی
8/651  شماره: 95/18182 -95/8/25 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 45/383 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام صفر صوفی فرزند حســن در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 95/9/23 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/9/1 
م الف: 26143 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)180 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/650  شماره: 95/18102 -95/8/25 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 45/384 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام صفر صوفی فرزند حســن در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 95/9/23 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/9/1 
م الف: 26141 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)180 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/649  شماره: 95/18104 -95/8/25 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 45/385 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام صفر صوفی فرزند حســن در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 95/9/23 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/9/1 
م الف: 26142 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)180 کلمه، 

2 کادر(
مزایده 

8 شــماره نامــه: 9510116838300838 شــماره پرونــده:  /424
9309980351800400 شــماره بایگانی شــعبه: 940398 اجرای احکام 
شــعبه ســوم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 940398 اجرایی شعبه سوم دادگاه خانواده له خانم ریحانه هویدا 
فرزند علی علیه آقای مهرداد آقا جوهری فرزنــد مرتضی با وکالت آقای 

محمد بهرامی به خواســته تعداد 200 عدد ســکه تمام بهار آزادی، مقدار 
350 گرم طالی 18 عیار و مبلــغ 671/144/840 ریال وجه نقد بابت مهریه 
) بدون احتساب اقالم پرداختی(، مبلغ 4/000/000 ریال بابت حق الوکاله، 
مبلغ 5/590/000 ریال بابت هزینه دادرســی، مبلغ 3/000/000 ریال بابت 
هزینه کارشناسی و مبلغ 360/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی مزایده در 
حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش یک قطعه زمین کشاورزی به 
شــرح زیر برگزار نماید: مورد مزایده عبارتست از 90 سهم مشاع از سی 
و دو هزار و بیست و چهار ســهم پالک ثبتی 1341 فرعی از 2248 اصلی 
بخش 6 اصفهان ملکی آقای مرتضی آقاجوهری می باشــد. ملک توســط 
آقای مرتضی آقا جوهری و در قبال محکومیت مالی آقای مهرداد آقاجوهی 
معرفی و توقیف شده است. حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که 
این نظریه مصون ازاعتراض باقی مانده اســت اعالم گردیده قطعه زمین 
مذکور در اصفهان، جاده شیراز، بعد از پمپ بنزین مرق، خیابان مخابرات 
واقع شده است. حدود اربعه آن: شمااًل مرزی است به جاده خاکی به طول 
1175/5 متر، شــرقًا مرزی اســت به اراضی مرق 2248 باقیماده به طول 
250 متر، جنوبًا مرزی اســت به جاده خاکی به طــول 1065/5 متر و غربًا 
در دو قســمت به کوه به صورت شکســته به طول هــای 763 متر و 113 
متر می باشد. زمین مذکور تحت عنوان شــرکت کشاورزی و دامپروری 
همکاران نامگذاری شده و اعیانی آن شــامل یک حلقه چاه عمیق با پمپ و 
لوله و الکتروموتور برقی با لوله پنج اینچ، چاه مذکور فاقد آب می باشد که 
دارای ساختمان موتورخانه با آجر و سقف تیرآهن به ابعاد 6 * 5/20 متر 
و در ضلع شمالی زمین یک باب ســاختمان نگهبانی و استراحت کارگری 
به مســاحت 120 متر مربع با دیوارهای آجری و سقف تیرآهن و درب و 
پنجره آهنی واقع شده است. مساحت سی و دو هزار و بیست و چهار سهم 
ششــدانگ قطعه زمین زراعی فوق معادل 294810 متر مربع می باشد که 
مالکیت آقای مرتضی جوهری معادل نود سهم مشاع از سی و دو هزار و 
بیست و چهار سهم ششدانگ قطعه زمین به انضمام حق السهم از اعیانی 
ملک شــامل یک حلقه چاه و ملزومات و ســاختمان و متعلقات به مساحت 
828/5 متر مربع می باشد. بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
ارزش ششدانگ قطعه زمین فوق مبلغ 206/367/000/000 ریال ارزیابی 
و اعالم شده است که بر این اســاس ارزش نود سهم مشاع آقای مرتضی 
جوهری مبلغ 579/950/000 ریال اعالم می گردد. متقاضیان می توانند 5 
روز قبل از فروش در محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت 
در مزایده و خرید در تاریخ 1395/09/21 ساعت 9/30 صبح در دفتر این 
اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد 
یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود 
که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را 
فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.  م الف: 24918 اجرای 

احکام شعبه 3 دادگاه خانواده اصفهان )534 کلمه، 6 کادر(
مزایده 

8/560  اجرای احکام شــعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در 
خصوص کالســه پرونده اجرایی 398/94 ج خ / 9 جلسه مزایده ای مورخ 
1395/9/14 روز یکشــنبه ســاعت 8 الی 9 صبح برگزار نماید. پرونده لها 
خانم مریم جوهریان فرزند محمد محکوم علیه آقای حسین زاهدی فرزند 
احمد با وکالت خانم مهری مظاهری مهرودی به نشانی خیابان بزرگمهر- 
چهار راه هشت بهشت- ســارا- طبقه چهارم محکوم به عبارتست از مبلغ 
285/335/000 ریال بابت اصل خواســته، هزینه دادرسی، کارشناسی و 
نشر آگهی و مبلغ 12/275/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت. 
موضوع مزایده عبارتســت از فروش 5/478 حبه مشاع از ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 62 فرعی از 2271 اصلی بخش 6 ثبتی اصفهان که مشخصات 
محل طبق نظریه کارشناسی بدین شــرح می باشد. ضمن هماهنگی باتفاق 
آقای حســین زاهدی از محل پالک مورد معرفی واقع در کیلومتر 12 غرب 
جاده اصفهان- شهرضا بازدید و مدارک و مســتندات بررسی گردید که 
مراتب به شرح زیر باستحضار می رسد: پالک مورد نظر در شمال کوچه 

موســوم به کوچه زاهدی در فاصله نهصد متری غرب جــاده اصفهان- 
شــهرضا قرار دارد. زمین مورد نظر به صورت زمین ســاده محصور با 
دیوارهای بلوک ســیمانی مرتفع بــه ارتفاع حدود 5 متر می باشــد که در 
قسمتی از آن اقدام به گودبرداری جهت استخر شده بود و مقداری لوازم 
و آرماتور برای احداث آن موجود بود. ملک مورد نظر دارای سند رسمی 
تک برگی به مســاحت یکهزار و پانصد ) 1500( متر مربع می باشد که در 
تاریخ یکم آذرماه سال 1380 در صفحه 23 دفتر شماره 175 تحت شماره 
44767 ثبت گردیده و دارای سریال اصلی 535552 هـ- 91 می باشد. حدود 
ملک طبق سند مالکیت عبارتست از: شمااًل به طول 38/82 متر دیواریست 
به باقیمانده پالک 2271 اصلی شــرقًا به طول 38/55 متر دیواریســت به 
باقیمانده پالک 2271 اصلی جنوبًا درب و دیواریســت به طول 38/82 متر 
به خیابان ده متری احداثی و غربًا به طول 38/73 متر دیواریست به زمین 
آقای فریدون هدایت از پالک 3271/60 که ابعاد مندرج در سند با محل تطبیق 
داشت. نتیجه و نظر کارشناسی: با توجه به مراتب فوق و سند مالکیت تک 
برگی و موقعیت و کاربری ملک و با ملحوظ داشــتن کلیه عوامل موثر در 
قیمت گذاری، ارزش پالک مذکور تحت شماره 62 فرعی از 271 اصلی بخش 
6 ثبت اصفهان به شماره ثبت 44767 بالغ بر سه میلیارد و هفتصد و پنجاه 
میلیون ریال ) 3/750/000/000 ریال( بــرآورد و اعالم می گردد. مزایده 
از قیمت کارشناسی شروع شــده و برنده مزایده فرد یا افرادی می باشند 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسی را همراه 
داشته باشند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده طبق هماهنگی با 
این اجرا از ملک بازدید و فرد یا افرادی مزایده در ساختمان اجرای احکام 
حقوقی دادگستری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت- 200 متر باالتر 
از ساختمان کل دادگســتری اصفهان- ســاختمان اجرای احکام حقوقی 
دادگستری اصفهان- طبقه دوم- واحد 4 برگزار می گردد. م الف: 25747 

اجرای احکام شعبه 9 دادگاه خانواده اصفهان )492 کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

8/426   اجرای احکام شــعبه نهم دادگاه عمومی- حقوقی اصفهان در نظر 
دارد جلســه مزایده ای در خصوص کالســه اجرایی 940634 له مقصود 
مناف پورسخا با وکالت  آقای دادمهر حمید خاتمی علیه محمد کاظم زاده 
مبنی بر مطالبه مبلــغ 4/433/045/336 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
221/652/266 ریال حق االجرای دولتی در روز پنج شنبه تاریخ 95/9/25 
ساعت 9 صبح در محل این اجرا ) 200 متر پایین تر از ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان- طبقه 3- واحد 5( جهت فروش 13/96 حبه از 72 حبه 
از ششدانگ پالک ثبتی 7741 فرعی 27 به نشانی خیابان ارغوانیه- کوچه 
قلعه برتیانچی که اکنون در تصرف آقای امیر کاظم زاده می باشد با وصف 
کارشناســی زیر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
لذا طالبین خرید میتوانند 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی فوق الذکر 
مراجعه و از آن بازدیــد و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه به حســاب 
سپرده دادگستری به شماره 2171290210008در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت مزایده، برنــده مزایده خواهد بود. 
هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک بر اساس 
نظر کارشــناس: محل فوق عبارســت از یک قطعه زمین دارای 4680 متر 
مربع ) چهار هزار و ششصد و هشتاد متر مربع( عرصه و حدود 250 متر 
مربع زیربنا در دو طبقه که ساخت آن به صورت طاق ضربی ) آهن و آجر(، 
دیوارها باربر و کف موزائیک و سطح داخلی گچ و درب و پنجره ها فلزی 
و نما آجر می باشد و دارای دو انشــعاب برق که یکی تک فاز و دیگری سه 
فاز بوده و همچنین دارای انشعاب آب و گاز است که ساختمان آن با قدمت 
حدود 30 سال می باشــد. زمین فوق با دیواری به ضخامت 35 سانتیمتر 
و ارتفاع 3 متــر محصور بوده که بــا توجه به موارد فــوق موقعیت محل 
 و در نظر گرفتن جمیع جهات کارشناســی و مســاحت عرصه و اعیان با 
شماره ملک اصلی 7441 فرعی 27 و شماره سند چاپی 187608  91/ الف و 
شماره ثبت ملک 18596 در دفتر شماره 111 صفحه 2 واقع در بخش 5 ثبتی 
اصفهان با کاربری زمین به نام مالک آقای امیر کاظم زاده با سهم ششدانگ 

برابر 24/000/000/000 ریال ) بیســت و چهار میلیــارد ریال( معادل دو 
میلیارد و چهارصد میلیــون تومان ارزیابــی و اعالم می گــردد. م الف: 
 24909 اجرای احکام شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )387 کلمه، 

4 کادر(
مزایده 

8/387  شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده کالســه 3002/94 ش ح 2 له خانم بتول منصوری با وکالت خانم 
حیدری و علیه آقای حســن شــفیعی نیک آبادی به آدرس خ معراج کوچه 
شریعتی بن بســت میخک پالک 231 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی 
به مبلــغ 1/860/210/000 ریــال اموال توقیفــی محکوم علیه به شــرح 
ملک مســکونی به آدرس اصفهان- قهجاورستان- شــهرک بهار- بلوار 
نوبهار- کوچه پامچال پالک 25 کدپســتی 8376134385 می باشد منزل 
مذکور دارای پالک ثبتی شماره 3156 فرعی از 46 اصلی مفروز و مجزی 
از 2768 از بخش هجده ثبت اصفهان )غرب( دارای شماره ثبت 11815 که 
در صفحه 195، دفتر 73 سابقه ثبت و ســند مالکیت دارد و متعلق به آقای 
حسن شفیعی بنگابادی فرزند عباس می باشد عرصه آن طبق سند 160 متر 
مربع که اعیانی حدوداً 110 متر مربع در یــک طبقه به صورت 60- دارای 
ســقف تیرآهن- آشــپزخانه open- چهارچوبها فلزی- دربهای داخلی 
چوبی- دربهای خارجی پروفیل- نمای ســاختمان  آجر- دارای سیستم 
سرمایش کولرآبی و گرمایش گاز- دارای اشتراکات شهری می باشد لهذا 
با توجه به موقعیت محل- مساحت و کلیه عوامل موثر در ارزیابی ارزشش 
ششــدانگ پالک فوق اعم از عرصه و اعیانی برابر 1/350/000/000 ریال 
) یک میلیارد و ســیصد و پنجاه میلیون ریال( برآورد و اعالم می گردد که 
معادل 121 عدد ســکه بهار آزادی و 4/814 مقدار مثقال طال می باشد که 
مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نشــد در نظر دارد جلسه مزایده ای 
مورخ 95/9/14 در ســاعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شــورای 
حل اختالف واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف طبقه دوم برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده 
می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه حداقل 5 روز قبل از روز برگزاری 
مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به 
این اجرا از اموال توقیف شده بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود.  م الف: 24517 اجرای احکام شعبه 2  شورای حل 

اختالف اصفهان )332 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

شماره صادره:1395/14/262153نظر به اینکه سند مالکیت دو دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی شماره 988 اصلی واقع در بخش دو ثبت خوانسار 
ذیل ثبت 465/1 در صفحه 33 دفتر امالک جلد 5 به نام عمادالدین شهیدی 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس بالواسطه به موجب سند انتقال 
شماره 9086 مورخ 1331/07/24 دفترخانه شــماره 4 خوانسار به خانم 
همدم شهیدی فرزند محمد انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی بــه شــماره وارده 951409701002265 مــورخ 1395/05/24 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 28450 
مورخ 1395/05/20 به گواهی دفترخانه 5 خوانســار رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 156 

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)240 کلمه، 3 کادر(

مزایده اموال منقول
8/425  اجرای احکام شــعبه نهم دادگاه عمومی- حقوقی اصفهان در نظر 
دارد جلســه مزایده ای در خصوص کالســه اجرایی 930020 له ابراهیم 
صادقی علیه حســین نیســیانی مبنی بر مطالبه مبلغ 935/047/907 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 46/752/395 ریال حق االجرای دولتی در روز 
پنج شنبه تاریخ 95/9/18 ساعت 11 صبح در محل این اجرا ) 200 متر پایین 
تر از ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 3- واحد 5( جهت 
فروش اموال- مال توقیفی زیر که توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ 220/000/000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه وی مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خریــد می توانند 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشــانی خیابان بســیج- پارکینگ امیر از آن بازدید و 
با تودیع 10 درصد قیمت پایه به حســاب سپرده دادگســتری به شماره 
2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت مزایده، برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم 
علیه می باشد. لیست اموال- مال مورد مزایده: یک دستگاه خودرو سواری 
پژو سواری به شماره انتظامی ایران 13/ 495 ن 81 مدل 1390 یگانه سوز، 
اطاق نســبت به مدل ســالم، موتور و گیریبکس در حد خوب، تایرها روی 
هم 50 درصد کارآیــی دارد و ارزش آن در حال بازدید کارشــناس مبلغ 
220/000/000 ریال که مصون از تعرض مانده است برآورد گردیده است. 
م الف: 24939 اجرای احکام شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )226 

کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

 8/645  آقــای ســعید فقیهــی دارای  شناســنامه شــماره 8 بــه شــرح
 دادخواست به کالســه  4360/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گوهر دهقانی به شناسنامه 
8 در تاریــخ 95/6/15 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
 الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر: 1- مهری فقیهی،
  ش.ش 1215 فرزند دختر 2- شــهره فقیهــی، ش.ش 4630 فرزند دختر

 3- مرضیه فقیهی، ش.ش 482 فرزند دختر 4- ســعید فقیهی، ش.ش 488 
فرزند پســر 5- حمیدرضا فقیهــی، ش.ش 822 فرزند پســر 6- علیرضا 
فقیهی، ش.ش 258 فرزند پســر و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
 25686 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )154 کلمه

، 2 کادر(
حصر وراثت

8/644  خانم اکرم رستمی دره ساری دارای  شناسنامه شماره 1 به شرح 
دادخواست به کالســه  4317/95 ح 10  از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خسرو روزبهانی 
دره ساری به شناسنامه 5 در تاریخ 95/7/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 6 پسر و 4 دختر 
و همسر: 1- مرتضی روزبهانی دره ساری، ش.ش 537 پسر 2- ماشاءا... 
روزبهانی، ش.ش 7 پســر 3- محمد روزبهانی دره ساری، ش.ش 5 پسر 
4- جمشید روزبهانی دره ساری، ش.ش 15 پسر 5- مهدی روزبهانی دره 
ساری، ش.ش 612 پسر 6- مســعود روزبهانی دره ساری، ش.ش 6010 
پســر 7- نســرین روزبهانی ، ش.ش 695 دختر 8- فاطمه روزبهانی دره 
ســاری، ش.ش 1 دختر 9- مریم روزبهانی دره ساری، ش.ش 722 دختر 
10- راهله روزبهانی، ش.ش 750 دختر 11- اکرم رســتمی دره ســاری، 
ش.ش 1.   اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 25687 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )200 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/643  آقای بیژن اکبری دارای  شناسنامه شماره 70 به شرح دادخواست 
به کالسه  4346/95  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان احمد اکبری به شناسنامه 7 در تاریخ 

95/8/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 منحصر اســت به : 1- بیژن اکبــری، ش.ش 70 فرزند 2- زهــره اکبری، 
ش.ش 802 فرزنــد 3- زهرا اکبری، ش.ش 231 فرزند 4- شــهره اکبری، 
ش.ش 955 فرزند 5- ســعیده اکبــری، ش.ش 1210 فرزنــد 6- فرنگیس 
ابراهیمیان، ش.ش 11 همســر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 
 25688 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )144 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/642  خانم مینا قیطاســی دارای  شناســنامه شــماره 2589 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  4390/95 ح 10  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ارسالن قیطاسی 
به شناســنامه 1 در تاریــخ 95/7/20 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 2 پســر و 6 دختر و 
 همسر: 1- بهروز قیطاسی، ش.ش 1248 فرزند پســر 2- بیژن قیطاسی، 
ش.ش 483 فرزند پســر 3- مریــم قیطاســی، ش.ش 2835 فرزند دختر 
4- فاطمه قیطاسی، ش.ملی 1270150979 فرزند دختر 5- کبری قیطاسی، 
ش.ش 2938 فرزند دختر 6- سودابه قیطاســی، ش.ش 713 فرزند دختر 
7- زهرا قیطاسی، ش.ش 1751 فرزند دختر 8- مینا قیطاسی، ش.ش 2589 
فرزند دختر 9- بتول قیطاسی، ش.ش 3 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 25689 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)179 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/641  آقای عبدالرســول ایزدی دارای  شناسنامه شماره 1145 به شرح 
دادخواســت به کالســه  4444/95 ح 10  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خدابخش ایزدی 
به شناسنامه 3243 در تاریخ 95/6/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به 3 پســر و 5 دختر: 
1- عبدالرســول ایزدی، ش.ش 1145، 2- محســن ایزدی، ش.ش 2298، 
3- جالل ایزدی، ش.ش 4140 ، 4- توران ایزدی، ش.ش 1307، 5- محبوبه 
ایزدی، ش.ش 42392، 6- طاهره ایزدی، ش.ش 1488، 7- وجیهه ایزدی، 
ش.ش 711، 8- ناهید ایزدی، ش.ش 1270934643.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 25690 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )153 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/640  آقای ســید عابدین موســوی دارای  شناسنامه شــماره 103 به 
شرح دادخواســت به کالســه  4408/95  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ریحانه سلیمانی به 
شناسنامه 7 در تاریخ 95/6/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به زوج- 5 دختر و 3 پسر: 1- سید 
عابدین موسوی کرچگانی، ش.ش 103 زوج 2- کبری موسوی کرچکان، 
ش.ش 65 فرزند دختر 3- فریده موســوی کرچگانــی، ش.ش 123 فرزند 
دختر 4- زهره موسوی کرچگانی، ش.ش 158 فرزند دختر 5- پوراندخت 
موســوی کرچگانی، ش.ش 25 فرزند دختر 6- لیلی موســوی کرچگانی، 
ش.ش 220 فرزند دختر 7- محمد موســوی کرچگانی، ش.ش 917 فرزند 
پسر 8- علی موســوی کرچگانی، ش.ش 2622 فرزند پسر 9- سید رضا 
موسوی کرچگانی، ش.ش 428 فرزند پسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد.

 م الف: 25692 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )187 
کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/639  خانم طاهره طوطیان اصفهانی دارای  شناســنامه شــماره 1049 
به شرح دادخواســت به کالســه  4339/95 ح 10  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدرضا 
طوطیان اصفهانی به شناســنامه 27388 در تاریــخ 3/31 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
3 پسر و 5 دختر و یک همســر: 1- عباس طوطیان اصفهانی، ش.ش 227 
پسر 2- رضا طوطیان اصفهانی، ش.ش 1384 پســر 3- حسین طوطیان 
اصفهانی، ش.ش 1517 پسر 4- فاطمه طوطیان اصفهانی، ش.ش 62241 
دختر 5- صدیقه طوطیان اصفهانی، ش.ش 2348 دختر 6- مرضیه طوطیان 
اصفهانی، ش.ش 2701 دختر 7- مریم طوطیان اصفهانی، ش.ش 907 دختر 
8- عزت طوطیان اصفهانی، ش.ش 9802 همســر. اینک با انجام تشریفات 
 مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
م الف: 25694 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )173 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/638  آقای مرتضی زمانی دارای  شناســنامه شــماره 3100 به شــرح 
دادخواست به کالســه  4363/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم زمانی به شناسنامه 
2 در تاریــخ 95/7/11 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر- 5 دختر و 3 پسر: 1- رخساره 
زمانی، ش.ش 7 همســر متوفی 2- زهرا زمانی، ش.ش 704 فرزند دختر 
3- بتول زمانــی، ش.ش 92 فرزند دختر 4- زهره زمانــی، ش.ش 1266 
فرزند دختر 5- رضــوان زمانی، ش.ش 44402 فرزنــد د ختر 6- راضیه 
زمانــی، ش.ش 12056 فرزند دختــر 7- مصطفی زمانــی، ش.ش 1494 
 فرزند پسر 8- مرتضی زمانی، ش.ش 3100 فرزند پسر 9- مجتبی زمانی، 
ش.ش 16318 فرزند پسر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبــور را در یک مرتبه آگهــی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک 
 ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 25695 
 شــعبه 10 حقوقی شــورای حل اختــالف اســتان اصفهــان )175 کلمه،

2 کادر(
حصر وراثت

8/637  آقای عباســعلی اخالقی بوزانی دارای  شناســنامه شماره 12 به 
شرح دادخواســت به کالســه  4358/95  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسین اخالقی به 
شناســنامه 153 در تاریخ 76/7/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 4 پسر و 5 دختر: 1- حسن 
اخالقی، ش.ش 16 فرزند پســر 2- عباســعلی اخالقی بوزانی، ش.ش 12 
فرزند پسر 3- مرتضی اخالقی بوزانی، ش.ش 6 فرزند پسر 4- عبدالرسول 
اخالقی، ش.ش 16 فرزند پسر 5- عصمت اخالقی بوزانی، ش.ش 5 فرزند 
دختر 6- صدیقــه اخالقی بوزانی، ش.ش 6 فرزند دختــر 7- طیبه اخالقی 
بوزانی، ش.ش 15 فرزند دختر 8- مهــری اخالقی بوزانی، ش.ش 2 فرزند 
دختر 9- صغری اخالقی بوزانی، ش.ش 3 فرزند د ختــر و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 25696 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

)184 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/652 شــماره صادره: 1395/00/297109 نظر به اینکــه آقای ابراهیم 
رحیمیان  با تســلیم یک برگ استشــهاد شــهود شــماره: 15938 مورخ 
1395/08/08 دفترخانه 288 اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت 
ششدانگ پالک شماره: 18/5183 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل 

ثبت 109708 صفحه 548 دفتر جلد 604 امالک تحت شماره چاپی 001802 
سری الف سال 94 صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 
9707 مورخ 1394/10/16 دفترخانه 417 اصفهان به نامبرده  انتقال یافته 
و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت لذا دفترچه سند مالکیت 
مذکور ازدرجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی 
جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائــه گردید از انجام معامله 
خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر 
نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد. 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 26363 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان 

)274 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

8/236  اجرای احکام مدنی شــعبه چهــارم دادگاه حقوقــی اصفهان در 
نظر دارد جلســه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 940421 
ج ح / 4 لــه طاهره متیــن فر و علیــه علیرضا چاوشــی و شــرکت البرز 
 ماشــین جی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/159/847/686 ریــال در حق طاهره

 متین فر و مبلــغ 56/261/384 ریال بابت حق االجــرای دولتی به منظور 
فروش یک دستگاه وایرکات )CNC( به نشانی شهرک صنعتی جی- فرعی 
14- پالک 192 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده است در مورخ 95/9/16 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این 
اجرا ) طبقه چهارم- ساختمان اجرای احکام دادگستری- خ نیکبخت- جنب 
بیمه پارســیان( برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلســه مزایده 
 به نشــانی ملک قادر به بازدیــد از آن خواهند بود تا بــا تودیع 10 درصد

 قیمــت کارشناســی بــه حســاب ســپرده دادگســتری بــه شــماره 
2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی 
به این اجرا در جلســه مزایده شــرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی 
شروع و پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت، برنده مزایده خواهد بود. نظریه 
کارشناس: دســتگاه وایرکات )CNC( موضوع دســتگاه صورت جلسه 
توقیف اموال مورخ 15 آذرماه 94 پرونده به شــرح ذیل مــورد بازدید و 
بررسی و معاینه کارشناسی قرار گرفت، دستگاه وایرکات )CNC( شارمیلز 
)CHARMILLS( مدل: روبوفیل 300 / ) ROBOFIL 300( ساخت 1994 
سوئیس سالم  آماده به کار می باشد. ارزش پایه بر اساس وضعیت روز 
)بازار ماشین آالت صنعتی( مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ) 750/000/000 
( ریال برای فروش به صورت مزایده عمومی بــرآورد و اعالم می گردد.  
م الف: 23788 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )266 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/708 شماره صادره : 16882 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 40/3612 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام محمد حســین احمدی فرزند صــادق در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به 
دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/09/29 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: 

 1395/09/01
م الف: 26452 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)143 کلمه، 

2 کادر(
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پیشنهاد  سردبیر:
چنارها زیر نورهـای رنگی خم می شوند تاثیر فاجعه بار تغییر اقلیمی

 بر اکوسیستم های دریایی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

دو شکارچی در منطقه شکار ممنوع 
کهیاز اردستان دستگیر شدند

مرضیه برومند: 

اگر کتاب بخوانید، هوا آلوده
 نمی شود! 

محققان اظهار داشــتند: اکوسیســتم های دریایی بــه دلیل تغییرات 
اقلیمی در معرض خطر جدی تری هســتند. هر روز اخبار متعددی در 
مورد تاثیرات فاجعه بار گرم شــدن هوا بر صخره های مرجانی استوایی 
منتشر می شــود و از آنجایی که مرجان ها ستون اصلی اکوسیستم های 
زیر دریا هســتند و از انواع گونه های جانوری حمایت می کنند، آسیب 
دیدن آنها می توانــد پیامدهای جدی برای تمامــی موجودات و حتی 

انسان ها به همراه داشته باشد.
جنگل های »کلــپ« )جلبک های بــزرگ دریایی( نیــز از پیامدهای 
مخرب تغییرات آب و هوایی در امان نیســتند. در سال 2011 یکی از 
این جنگل ها در آب های جنوب غرب استرالیا به دلیل دمای باالی آب 
به طور کامل از بین رفت. همچنین به تازگی در منطقه تاسمانی، مورد 
دیگری از نابودی جنگل های »کلپ« رخ داده اســت. به گفته محققان، 
بزرگ ترین تاثیر تغییرات آب و هوایی تنها اثر مستقیم دما بر یک گونه 
جانوری خاص نیســت بلکه بر نوع واکنش گونه ها بر یکدیگر هم تاثیر 
می گــذارد. در واقع افزایش دمــا، تنها به نابود شــدن مرجان ها منجر 
نمی شــود بلکه هماهنگی و ســازش بین مرجان ها و جلبک ها را نیز بر 

هم می زند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: دو شکارچی 
به همراه الشه یک میش وحشی در منطقه شکار ممنوع کهیاز اردستان 
دستگیر شدند. مرتضی جمشــیدیان، با اشــاره به این موضوع، اظهار 
داشــت: ماموران یگان حفاظت از محیط زیست اردستان دو شکارچی 
را که در منطقه شکار ممنوع کهیاز در حوالی روســتای ونین اقدام به 
شکارغیر مجاز یک راس میش وحشی کرده بودند، دستگیر کردند. وی 
با بیان اینکه پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارسال شده است، افزود: 
متخلف باید عالوه بر مجازات مدنظر قانون، ضرر و زیان محیط زیســت 
برای شکار گونه مذکور را که براساس مصوبه ۳۸0 شورای عالی محیط 

زیست ده میلیون ریال است، پرداخت کند.
دستگیری شکارچیان دو پرنده کوکر شکم سیاه

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
همچنین یگان حفاظت اردســتان، دو متخلف شــکار را کــه اقدام به 
شــکار غیر مجاز دو پرنده کوکر شکم سیاه در زیســتگاه های آزاد این 
شهرستان کرده بودند نیز دستگیر کردند، بیان داشت: این شکارچی ها 
با یک قبضه اسلحه تک لول کالیبر 12 وتعداد 10 تیر فشنگ پرکالیبر، 

دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی درباره منطقه حفاظت شــده کهیاز ابراز داشــت: منطقه  کهیاز با 
مساحت  حدود 100 هزار هکتار، در شرق  شهرستان  اردستان  قرار دارد 
و دارای چشمه های فراوان دائمی است. جمشــیدیان ابراز داشت: این 
منطقه  که از دشــت ها، کوه ها و تپه  ماهورهای  متعددی  تشکیل  یافته  
و از نظر پوشــش  گیاهی  و جانــوری  دارای  ارزش  حفاظتی  باالیی بوده 
و یکی از بهترین  زیســتگاه های  هوبره  )از پرنــدگان    در معرض  خطر( 
اســت . وی با بیان اینکه شغال، تشی  و میش وحشــی نیز از گونه های  
مهم  پستاندار منطقه  محســوب  می شوند، ابراز داشت: همچنین  کبک ، 
تیهو، زنبور خور معمولی ، چکاوک  کاکلی ، کبوتر جنگلی  و دم  جنبانک  
خاکستری  پرندگانی  هستند که  در اینجا یافت  می شوند. گفتنی است 
براساس مصوبه ۳۸0 شورای عالی محیط زیســت، نرخ مطالبه ضرر و 

زیان این گونه پرندگان، یک میلیون ریال برای هر قطعه است.

مرضیه برومند کارگردان کشورمان با نوشــتن متنی جالب و معنادار، 
مردم را به خواندن کتاب دعوت کرده است:

»کتــاب بخوانید تا هوا آلوده نشــود. تــا محیط زیســت از بین نرود. 
تا درختان ســبز بمانند. تا خاک ســالم بماند. تا باران ببارد. تا عقل و 
شعورمان باال برود. تا قدر نعمت های مان را بدانیم. تا ارتباط بین مظاهر 
طبیعت را درک کنیم. تا بفهمیم همه  چیز در طبیعت به هم پیوســته 
اســت. تا به جای فکر کردن به »من«، به »ما« فکر کنیــم. تا به جای 
فردگرایی، جمعــی و گروهی فکر کنیم. تا عمیق تــر و آینده نگرتر فکر 
کنیم. کتــاب بخوانیم تــا از تجربه های دیگران اســتفاده کنیم و الزم 

نباشد خودمان آنها را تجربه کنیم.
اگر مردم و مسئوالن کتاب می خواندند متوجه می شدند که وقتی جای 
درختان برج می سازند، ریشــه های تنفسی تهران را مسدود می کنند و 
جلوی وزش باد را می گیرند. اگر قبل از دســت زدن به هر فعالیتی در 
طبیعت، کتاب می خواندند وضعیت محیط زیست در کشورمان به این 

شکل درنمی آمد. 
کتــاب تاثیر بســزایی در وضعیت زندگی مــان دارد. اگر شــهروندان 
و مســئوالن کتــاب می خواندند آینده نگر می شــدند و مســائل را به 
صورت درازمــدت می دیدند و همان طــور که از االن بــرای بچه، نوه 
و نتیجه خود خانه می ســازند و به فکــر رفاه آیندگان خود هســتند، 
به فکر محیط زیســت و شــرایط آب و هوایی آنها نیــز بودند و متوجه 
می شدند که در قضیه آلودگی هوا از فقیر تا پولدار، از باسواد تا بی سواد 
و از کوچک تا بزرگ، همه درگیر هســتند؛ چرا که همه در حال زندگی 
در این هوا هســتند و این موضوع یک درد مشــترک اســت اما باز هم 
عبرت نمی گیریم و حاال سال هاســت که در بر همان پاشنه می چرخد 
و درســت در دقیقه نــود که وضعیت هــوا به بحرانی تریــن نقطه اش 
می رسد، یادمان می افتد که برای جلوگیری از ایجاد چنین هوایی باید 
پیشگیری می کرده ایم. به نظر می رسد که شاخک های ما هنرمندان از 

سیاستمداران حساس تر است. 
من یا آقای مهرجویی از سال ها قبل به فکر بحران های زیست محیطی 
بودیم. ســال ها قبل از اینکه »نارنجی پوش« ساخته شود، »آب پریا« را 
ساختم اما انگار صدای ما به جایی نمی رسد. چقدر فریاد بزنیم و بگوییم 
خودمان با دســت هایمان در حال جنایت علیه شــهروندان هستیم؟ 

چقدر فریاد بزنیم که مردم در این هوا دچار مرگ تدریجی می شوند؟ 
واقعا رنج آور اســت که مردم در ایــن دود و آلودگــی در حال زندگی 
هستند. اما این مسئله برای امروز و دیروز نیست و از سال ها قبل بحران 
آلودگی هوا وجود داشته است اما به تدریج عادت کرده ایم و به نظرمان 

عادی می آید ولی با گفتن و تکرار این موضوع دردی دوا نمی شود.
حاال سال هاســت که خبری از فصل پاییز و زمســتان نیست و ما فقط 
اسم این فصل ها را می شــنویم و با خاطرات گذشته مان از این فصل ها 

زندگی می کنیم.«

اخبار

ویژه

حیات وحش )چشم در چشم با حشرات و حیوانات!(

مشــکالت و دغدغه های روزانه گاهی آن قــدر از نظر روحی و 
روانی بر افراد تاثیر می گذارد که گاهی تنها چاره آن قدم زدن در 
خیابانی با رنگ زندگی است. خیابان ولی  عصر تهران از آن دسته 
خیابان هایی اســت که پیاده روی در آن گاهی خستگی روز را از 
تن، بیرون و به تو یادآوری می کند که زندگی با همه مشــکالت 

آن در جریان است.
کارشناســان می گویند نورپردازی محیطی خیابان  ولی عصر و 
بلوار کشاورز تهران، به  مرگ تدریجی درختان منجر خواهد شد. 
آنها همچنین می گویند وقتی گیــاه را برخالف چرخه طبیعی  
تحت تاثیر نورهای مصنوعی در شب قرار می دهیم، پدیده ای به 
نام »شکست شــب« رخ می دهد که نمو گیاه را مختل می کند؛ 
به طوری که طی چند سال گیاه خشک می شــود. شاید در نگاه 
اول این نورپردازی گیاهــان زیبا به نظر بیاید و مســیر را برای 
شما دلچســب تر کند؛ اما آیا درختان نیز از این نورها احساس 

رضایت می کنند؟ 
چند ســال پیش وقتی صحبت از پروژه نورپــردازی خیابان ها 
مطرح شــد، برخی از کارشناســان با این موضوع به طور جدی 
مخالفت و اعالم کردند کــه این نور پردازی هــا می تواند منجر 
به مرگ درختان شود. یکی از آنها اســتاد سید مهدی سیدی، 

پژوهشــگر فیزیولوژی گیاهی بود کــه اعالم کــرد این پروژه 
زیبا ســازی می تواند درختــان را دچار مرگ تدریجــی کند. با 
گذشت 2 ســال از اجرای این پروژه، کارشناسان به این نتیجه 
رســیده اند که عوارض نورپردازی بر درختان کم کم مشــهود 
می شــود و زرد نشــدن درختان در فصل پاییز و نبود نشانی از 
خزان در این درختان، از تاثیرات این نورپردازی ها حکایت دارد. 
کارشناســان معتقدند که نوع المپ و درجه تابش نور می تواند 
جلــوی تابش نــور را بگیرد. آنهــا می گویند چنارهــا از جمله 
گیاهانی هســتند که قد بلنــدی دارند و به همیــن دلیل جزو 
درختان نورپسند هســتند. مقدار زیاد نور هم مانند آب نه تنها 

مفید نیست، بلکه ضرر نیز می رساند.
 درختان در بیشتر نقاط تهران با مشکل نور زیاد روبه رو هستند 
و ماجرا وقتی حادتر می شــود که این نورها مــدام تغییر رنگ 
می دهند. این تغییر رنگ باعث می شــود فتوســنتز گیاه دچار 
اختالل شــود و درخت تا بخواهد به یک رنگ عادت کند، رنگ 

آن تغییر می کند.
محسن حاج حسینی، کارشــناس آلودگی نوری، در این مورد 
به »ســبزینه« می گوید: همیشــه با تغییر فصل و شروع پاییز، 
همه این انتظار را داریم که رنگ خیابان ها زرد و نارنجی شــود 

و درخت ها رو به زردی بروند؛ اما در ســال های اخیر این اتفاق 
کمتر رخ می دهد و با وجود اینکه فصل پاییز را سپری می کنیم، 

همچنان شاهد سبز بودن درختان هستیم. 
وی در ادامــه می گوید: درخت هــا وقتی متوجــه تغییر زمان 
می شــوند که طول شــب و روز تغییر می کند؛ اما متاسفانه این 
اتفاق رخ نمی دهد و از آنجــا که نورها این اجــازه را به درخت 
نمی دهند که شب یا کوتاه شــدن روز را بفهمد، او قادر به درک 
این تفاوت نیست؛ بنابراین آب همچنان در تنه او جریان دارد و 
فتوسنتز ادامه پیدا می کند. حاال این را در نظر بگیرید که وقتی 
هوا ســردتر می شــود آب درون درخت یخ می زند و اینها باعث 

می شود چرخش آب در آن دوباره با مشکل روبه رو شود. 
همین باعث می شــود که درختان در بهار نیز دیرتر بارور شده 
و شــکوفه دهند. این موضوع همچنین درختان را شــکننده تر 
می کند و باعث می شــود با کوچک ترین ضربه ای شــاخه های 

درخت بشکند.
وی در ادامه می گویــد: روزنه هایی که روی درخــت قرار دارد 
باعث می شــود درخت از دی اکســید کربن استنشاق کند؛ اما 
نورپردازی و خصوصا نور آبی و ســفید باعث می شــود که گیاه 
دی اکسید بیشــتری را به درون خود جذب کرده و در نتیجه به 

این وسیله بیمار تر شود.
حمیدرضــا نیلی، معــاون فنی و طرح های شــهری ســازمان 
زیبا سازی شــهرداری تهران، می گوید: هر پروژه ای با مطالعه و 
تحقیق انجام می شود و چندین شرکت نورپردازی از کشورهای 
مختلف تجربیاتشــان را در اختیار ما قرار دادند و ما با بررســی 
نمونه های موفق اقدام به این کار کردیم. این نورهای الوان روی 

گونه های گیاهی در همه جهان جوابش را پس داده است.
وی در ادامه می گوید: هــر یک از این پروژکتورها متناســب با 
اینکه زیر کدام درخت قرار می گیرد و تــاج این درخت در کجا 
قرار گرفته اســت زاویه تابش و پرتاب نورشــان با هم متفاوت 
اســت. کارخانه هر یــک از این لنزها را متناســب بــا نقطه ای 
تنظیم کرده اســت که این لنز می خواهد بر آن بتابد. سیســتم 
این نور پردازی سیســتم ال  ای دی و بســیار کم مصرف است و 
کمترین مصرف ممکن با محاســبات الزم و زاویه خاصی برآورد 

شده است.
این کارشــناس شــهری در ادامه می گوید: یک تکه از خیابان 
تجریــش را به صــورت پایلــوت و بــا توجه بــه صحبت های 
کارشناســان از کف زمین نورپردازی کرده و تمام جوانب کار را 
در نظر گرفتیم تا مشکلی ایجاد نشــود. این نورها در تمام مدت 
شبانه روز روشن نیســتند و فقط چند ساعتی از سر شب روشن 
هستند؛ آن هم  زمانی که ماشین های عبوری با چراغ های روشن 
حرکت می کنند و مغازه ها نیز بازند و نورشــان محیط را روشن 
می کند و اگر بخواهیم درست محاســبه کنیم، می بینیم که نور 
چراغ خودروها و مغازه ها خیلی بیشــتر از نور ایــن چراغ ها بر 

درختان تاثیر می گذارد.
وی درباره تاثیر نورهای مختلف بر درختان گفت: اوال درباره این 
درختان نور آبی استفاده نمی شــود و تغییر رنگ نیز به صورت 
رنگین کمان فقط در صورتی انجام می شــود که جشــن میالد 

باشد و مدت آن هم زیاد نیست.

یادداشت

افراد در قبال اجتماعی که متعلق به آن هستند، مسئولیت 
دارند و نتایج مســئولیت پذیری آنها متوجه تمامی جامعه 
می شــود؛ محیط زیســت از مســائلی اســت که به گفته 
کارشناسان و فعاالن این حوزه، با توجه به وضعیت نه چندان 
رضایت بخش و حساس آن، افزایش مسئولیت پذیری افراد 
را می طلبد. بــا توجه به افزایش جمعیت و ســبک زندگی 
امروزی انســان ها، تمامی رفتارهــا در بخش های مختلف 
اعم از اقتصاد، فرهنگ و یا محیط زیســت بــی درنگ روی 
زندگی سایرین و کل جامعه تاثیر می گذارد، از این رو مقوله 

مسئولیت اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. 
یکی از معضالت گریبان گیر دنیا از جمله کشور ما، مشکالت 
ناشی از وضعیت محیط زیست است که با توجه به روند رو به 
تخریب ابعاد مختلف آن، روز به روز بر اهمیت حفاظت از آن 
افزوده می شود و نقش آحاد مردم و مسئولیت اجتماعی آنها 

را در این زمینه پررنگ تر کرده است. 
شــاید بتوان گردهمایی نمایندگان 197 کشــور جهان را 
که سال گذشته در پاریس برگزار شــد، تالشی در راستای 
گوشــزد کردن این وظیفه به همدیگر و اقــدام برای نجات 

زمین ارزیابی کرد.
 به گفته حســین عبیری گلپایگانی فعال محیط زیســت، 
مشکالت و معضالت محیط زیســتی زیادی که گریبان گیر 
کشور شده و به ویژه آلودگی هوا که این روزها تشدید شده 
است، اهمیت و ضرورت عمل به مسئولیت اجتماعی در این 

زمینه را به تمامی افراد گوشزد می کند.
 عبیری یکی از دو فعال محیط زیست و از جمله افرادی است 
که اخیرا طی آیینی در پی پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور، 
برای اولین بار، بابت حسن انجام مسئولیت های اجتماعی، 

لوح تقدیر و تندیس دریافت کرده اند.  
وی تاکید کرد: مســئولیت اجتماعی به عنوان رابطه فرد با 
اجتماع می تواند در رفع مســائل و مشکالت مختلف مانند 

معضالت محیط زیستی بسیار تاثیرگذار باشد. 
عبیری توضیح داد: به عنوان مثال ایــن روزها که در تهران 
با آلودگی هوا مواجه هســتیم، یکایک افراد برای گذر از این 
بحران وظیفه ای دارد که در واقع نوعی مسئولیت اجتماعی 
محســوب می شــود، البته در این میان نقش مســئوالن 
در اجرای این آن بسیار پررنگ تر اســت.  این فعال محیط 
زیست اســتفاده نکردن از خودروهای شــخصی را از جمله 
مسئولیت های اجتماعی افراد ذکر کرد که الزم است به ویژه 
در شرایط آلودگی هوا با حساسیت بیشتری به آن عمل شود.

 عبیری مناســبت های ملی یا مذهبی را هم از بســترهایی 
دانست که سطح آگاهی و میزان مسئولیت پذیری افراد در 

آن نمود می یابد.

محیط زیست و ضرورت 
مسئولیت پذیر بودن

نگاه روز 

دانستنی ها

در این که آدمی وارث دو جهان است و جهان طبیعت میلیاردها 
سال زودتر از انسان پدید آمده و او خود بخشی از آن است، هیچ 
شکی نیست اما درجوامع توســعه یافته و کشورهایی که رشد 
سریع شهرنشینی و صنعتی  داشته اند مسائل محیط زیستی 
به معضلی بزرگ بــرای دولتمردان و معمایــی پیچیده برای 

دانشمندان تبدیل شده است.
»باربــارا وارد« در کتاب »تنها یک زمیــن«  در تعریف محیط 
زیست می گوید: محیط زیست به آن بخش از محیط طبیعی 
اطالق می شود که انسان هیچ نقشی در پیدایش و ساختن آن 
نداشته اســت. پس از جنگ جهانی دوم، آلودگی های حاصل 
ازجنگ، بی توجهی به بهداشت محیط، گسترش کارخانجات 
و مصرف بی رویه سوخت های فسیلی، از میان بردن جنگل ها، 
به کارگیری مواد شــوینده آالینده در خانواده ها و نیز مصرف 
بی رویه کود، ســم، اســپری ها و هزاران ماده آالینده، صدمات 

جبران ناپذیری به محیــط زیســت وارد آورد و موجب مرگ 
صدها هزار نفر در اثر ابتال به انواع بیماری های عفونی شــد که 
حاصل این نگرانی ها و ضایعات، توجه محققان و دانشمندان به 
اهمیت حفاظت ازمحیط زیست بود و در نهایت در ابتدای قرن 

بیستم نخستین پایه های اکولوژی بنا   شد.
)اکیو( در ریشه یونانی به معنای منزل و محل زندگی و در واقع 
بیانگر اهمیت محیط زیست با نوعی ژرف نگری است. اکولوژی، 
علم بررســی ارتباط متقابل انســان و محیط زیست است که 
می تواند انسان ها را به جهانی بهتر و ســالم تر راهنمایی کند. 
نهضت های حمایت از محیط زیســت طی 40 دهه گذشــته 
همچنان بر مبارزه با عوامل آلودگی و تخریب محیط زیســت 
پافشــاری کرده اند و امروز دفاع از محیط زیست به صورت یک 
مسئله کالن اجتماعی مورد پذیرش همه دولت ها و ملت ها قرار 
گرفته و الزمه اجرای هرگونه برنامه ای در مسیر توسعه، در نظر 

گرفتن مسائل زیست محیطی و اکولوژی است.
در دنیای معاصر، توســعه پایدار آن اســت که همراه با رشــد 
اقتصادی و اجتماعی، جنبه های حفاظت زیست محیطی نیز 
در آن لحاظ شود. امروزه اصطالح توسعه پایدار در سراسر جهان 
کاربرد بسیاری دارد. توســعه پایدار مفهومی است که در اصل 
ریشه در اکولوژی )زیست بوم شناســی( دارد و بر مبنای کامال 
علمی استوار است. اقتصاد پایدار به بهای تخریب منابع طبیعی 
توسعه نمی یابد و لذا دستاوردهای توســعه پایدار دوام پذیر و 
ماناست. اقتصادی که از نظر زیســت محیطی پایدار است، از 
قوانین و اصول پایداری تبعیت می کند. فساد و نابودی محیط 
زیست و به خطرافتادن زندگی در کره مسکون، نتیجه مستقیم 
بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و کم توجهی انسان به این 

موهبت های خدادادی است.
امروزه بشریت با برداشت بیش از حد منابع،  مکانیسم طبیعت 
را دگرگون نموده است؛ چنان که روزبه روز از مساحت جنگل ها 

کاسته می شود.
 آبهای اقیانوس ها و دریاها آلوده گشته و دریاچه ها روبه خشکی 

نهاده اند، رشد بیش از حد جمعیت، حیات وحش را در معرض 
انقراض قرار داده و به خرابی مراتــع و نابودی گونه های گیاهی 
انجامیده اســت. سوخت های فســیلی درجه حرارت زمین را 

افزایش داده و دنیای صنعت از الیه های ازن کاسته است.
در کتاب »عالئم حیاتی زمین« اثر لســتر آمده اســت که در 
40سال گذشــته میلیون ها هکتار به بیابان های جهان افزوده 
شده و میلیاردها تن خاک کشاورزی حاصلخیز از بین رفته است، 
میلیون ها کیلومتر از جنگل های جهان ناپدید شده ودرهر سال 
بیش از4 میلیارد اصله درخت برای تولید کاغذ بریده می شود. 
رودخانه ها و اقیانوس ها در اثر ورود پسماندهای سمی و نشست 
نفت و عملیات های جنگی آلوده شــده اند، هوای شــهرها به 
آمیزه ای از مواد شیمیایی مضر تبدیل شده، کره زمین در حال 
گرم شدن است و جمعیت آن هردم افزایش می یابد. همه این 
عوامل در مجموع قابلیت حیات کره خاکی و پایداری بزرگ ترین 
اکوسیستم کره زمین را به خطر انداخته و کیفیت حیات بشر 
را تنزل داده اســت؛  از این رو توســعه ای که به چنین نتایجی 

بینجامد، توسعه  ناپایدار نامیده   می شود.

آویشــن به علت وجود اســانس، حاوی ترکیبات فنلی با 
خاصیت بسیار قوی ضد میکروب بخصوص میکروب های 

تنفسی است.
آویشــن از قدیم به عنوان دارویی برای تســکین و درمان 
عالیم و عــوارض ســرماخوردگی مصرف می شــده و در 
سال های اخیر نیز به شکل شربت آویشن مصرف می شود. 
از طرفی، عسل دارای خاصیت ضد سرفه و خلط آوری بوده 
و برای رفع گرفتگی صدا بسیار مفید است. تحقیقات نشان 
داده اند که مخلوط آویشن و عسل، اثرات یکدیگر را تقویت 
می کنند و به همین دلیل جدیدا شــربتی از مخلوط این 
 )honeythyme( دو در ایران، تولید و به نام هانی تیم
نامگــذاری شــده اســت. ایــن شــربت دارای خاصیت 
خلط آوری، ضد ســرفه و رفع گرفتگی صداست که توزیع 

آن از آینده نزدیک در داروخانه ها شروع خواهد شد.
زنجبیــل دارای طبیعتی بســیار گــرم بوده و بــه عنوان 

فرآورده ای گیاهی، محرک و معرق است.

 این خواص به همراه اثرات خــوب ضد میکروب و ضد درد 
آن، باعث شــده که در تسکین و درمان ســرماخوردگی 

بسیار مفید باشد.
 درمانگران تمامي مکاتــب درماني ســنتي در جهان، از 
زنجبیل به عنــوان یکــي از مفیدترین گیاهــان دارویي 
مناســب براي فصل هاي ســرد ســال یاد مي کنند. این 
درمانگران بر این باورند که این گیاه عــالوه بر طعم و مزه 
خوبي که به موادغذایي مي بخشد خواص درماني متعددي 
دارد که از میان آنها مي توان به خاصیت ضد ســرفه، ضد 
باکتري، کنترل کننده کلســترول، پیشــگیري کننده از 
سرطان روده، درمان بي اشتهایي، بهبود دردهاي مفصلي 

و روماتیسم اشاره کرد.

توسعه پایدار با تخریب محیط زیست به دست نمي آید

آویشنزنجبیل

وقتی گیاه را برخالف چرخه طبیعی  تحت تاثیر نورهای مصنوعی در شــب قرار می دهیــم، پدیده ای به نام 
»شکست شب« رخ می دهد که نمو گیاه را مختل می کند؛ به طوری که طی چند سال گیاه خشک می شود.

عوارض نورپردازی 
بر درختان کم کم 
مشهود می شود 

و زرد نشدن 
درختان در فصل 

پاییز و نبود 
نشانی از خزان 

در این درختان، 
از تاثیرات این 
نورپردازی ها 
حکایت دارد چنارها زیر نورهـای رنگی

 خم می شوند
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پیشنهاد  سرد بیر: 
سقوط شرط صعود نیست!

اجازه بدهید حاشیه نروم و همان اول کار اعتراف کنم که 
از بچگی عالقه عجیبی به ماجراهای ماورایی و غیرطبیعی 
 داشــتم. خوب به خاطر دارم که در همان سنین نوجوانی 
با ولع، کتاب های داستانی مربوط به ارواح و اشباح و اجنه 
را می خریدم و می خواندم و بعد هم حسابی می ترسیدم... 

انگار از این نوع ترسیدن لذت می بردم.
یادم هســت که دوازده ســاله بودم و با خرید یکی از این 
کتاب ها چنان روح و روانم بهــم ریخت که بعد از آن پدر، 

خرید و خواندن این جور چیزا را برایم منع کرد. 
 اما من شــیفته این داستان ها بودم و دســت بردار نبودم.

این ایام گذشــت و من بزرگ تر شــدم و کم کم ترســم 
تبدیل به نوعی بی تفاوتی شد. حقیقت را بخواهید در ایام 
جوانی و با ورود به دانشــگاه، اگر چه این موضوعات برایم 
جالب و جذاب بود، اما دیگر هیچ چیز مرا نمی توانســت 
 بترســاند و به این چیزها به دیده خرافــی نگاه می کردم.

  به زبــان دیگر هنــوز برایم ایــن وادی ها جــذاب بود، 
اما هیجان ترس برانگیزی نداشت و کم کم هم، این چیزها 
از ذهنم در حال رخت بر بستن بود که حدودا ترم شش یا 
هفت بود که با فربد و حسام جور شدم و روز به روز دوستی 
ما عمیق تر و پررنگ تر شد. نمی دانم بگویم خوش شانسی 
یا بدشانســی بود که ما ســه نفر وجه اشــتراکات زیادی 
داشــتیم و یکی از این اشــتراکات عالقه عجیب هر سه 
 نفر ما به موضوعات ماورایی بود که باعث شــد من دوباره 

به سمت این چیزها کشیده بشوم.
در این بین ما ســه نفر چه در دانشــگاه و چــه در بیرون 
دانشــگاه اغلب با هم بودیــم و با هم بــه تفریح و گردش 
 می رفتیــم. یکــی از این تفریحــات ما هــم، گاها رفتن 

به جلســات احضار ارواح بود که البته در طول این مدت 
کال شــاید ســه یا چهار بار رفتیم، اما هر چه که بود، ما را 
برای ادامه این راه حریص تر کرده بود و یکی دیگر از علل 
این ادامه روی، این بود که هر ســه نفر ما، دقیقا مثل هم 
با وجود اشــتیاق و عالقه چندان اعتقادی به این چیزها 
نداشــتیم و به آنهــا می خندیدیم و این چیزهــا را نوعی 

کالهبرداری و شیادی می پنداشتیم تا این که ... 
بله ماجرای بدبختی ما ســه نفر دقیقا از جایی شروع شد 
 که هر سه نفر شبانه تصمیم گرفتیم راهی قبرستان شویم 
و ... حتمــا می دانیــد کــه اکثر قبرســتان ها، شــب ها 
درب هایش بسته است و کسی اجازه تردد به آنجا را ندارد، 
اما احتماال نمی دانید که تنها شبی که در طول سال درب 
 تمام قبرســتان های کشــور تا صبح باز است شب بیست 

و یکم ماه مبارک رمضان است.
  دقیقا شــبی که من و فربد و حســام تا نیمه های شــب 
به مراســم عزاداری رفته بودیم و حوالی ساعت سه صبح 
 به خود آمدیم و دیدیم که در راه بازگشــت در حال عبور 
 از جاده ای هستیم که قبرســتان بزرگ شهرمان درست 

در سمت راست مان قرار دارد.
 راســتش ما هر ســه، هر کدام غرق در افکار خود بودیم 
 و اصال حواس مان به قبرســتان کنار دســت مان نبود، اما 
این جمله فربد بود که همه ما را متوجه قبرســتان کرد و 
بعدتر هم پیشنهاد حسام آتش به جان ما سه نفر انداخت! 
- بچه ها اونجا رو نگاه... ما االن درســت جلوی قبرستون 

شهر هستیم...
- آره ولی پس چرا درش بازه و انگار نور چند تا فانوس هم 

داره از اون داخل میاد... نکنه دچار توهم شدیم؟

- نه بابا توهم چیه دانشــمند، انگار حواســت نیست که 
امشب شب بیست و یکم ماه رمضون هستش ها؟!

- خب باشه، چه ربطی داره؟
- ربطش اینه که توی این شب درب تمام قبرستون ها باز 

هست و بازماندگان میرن سر قبر از دست رفته هاشون...
- جدی؟ نمی دونستم... چه جالب!

 این جمله را من و حســام هر دو با تعجب بر زبان آوریدم
 و نگاه مان خیره به داخل قبرستان شد که ناگهان حسام 
 که چند گامی ازما عقب تر بود، خــود را موازی با من کرد 

و به آهستگی گفت: 
 - بچه هــا نظرتون چیــه بریم داخل قبرســتون؟ من که 
تا حاال چنین تجربه ای رو نداشــتم، بــه نظرم باید خیلی 

هیجان انگیر و جالب باشه.
پیشنهاد حسام برای ما که ســرمان، برای این چیزها درد 
 می کرد، به شــدت وسوســه انگیز بود و برای همین من 

و فربد هر دو، همزمان پاسخ دادیم:
- آره... چرا که نه ... باید تجربه جالبی باشه...

و بعد هر ســه نفر در کمال آرامش قدم به داخل قبرستان 
گذاشتیم.

نمی دانم چگونه فضا را برای تان تشریح کنم. 
نمی توان گفت... وهــم وترس در کار نبود، اما آرامشــی 
عجیب همراه با ســکوتی ســوال برانگیز بــر روح و روان 

انسان چنگ می انداخت.
در قسمت ورودی و اصلی قبرستان، تعداد نه چندان کمی 
از زن ها و مردها هر کدام فانوس به دست یا گاها شمع به 
دست کنار قبر عزیزان خود نشســته بودند یا با آنها حرف 

می زدند یا برای شان فاتحه و دعا می خواندند. 
 آن دســته از افرادی هــم که تــازه عزیزی را از دســت 

داده بودند در حال گریه و زاری بودند.
من و فربد و حسام هر سه با قدم هایی ریز و آهسته بر روی 
 سنگ قبرهای سرد و تاریک قبرستان قدم بر می داشتیم 

و با کنجکاوی نظاره گر اطراف و حاالت مردم بودیم...

 اعتماد به نفــس در زندگی هر یک از ما نقشــی ضروری دارد 
 و بدون آن نمــی توانیم حتــی نخســتین گام را برای تالش 

در جهت دستیابی به اهداف مان برداریم. 
 بدترین نتیجه برای شما چیست؟ 

 از خودتان ســوال کنید: » بدترین نتیجه چیســت؟ « بیش 
 از اندازه مســائل را در ذهن خود پر اهمیت جلوه ندهید، پیش 
از اینکه اتفاقی بیفتد، نگران خوب یا بد شــدن آن نباشــید. 
 میزان انرژی انسان ها نامحدود است، بنابراین سعی کنید از آن 
 در جهت بنا کــردن روابط موفق، ارتقای شــغلی و رســیدن 
به اهدف تان کمک بگیریــد نه در راه تلف کــردن این انرژی 
آن هم برای نگرانی حول محور اتفاق هایــی که هنوز به وقوع 
 نپیوســته اند. زمانی دســت به عمل بزنید که قدرت کنترل 
بر روی مسائل را داشته باشید. تا جایی که می توانید از انرژی 

خود در راه صحیح استفاده کنید.
 صداهای انتقادی را خاموش کنید  خودتان را از شــر نق زدن 
و صداهای منفی درونی خالص کنید... اگر دائما صداهایی که 
در سرتان وجود دارد در حال انتقاد کردن باشند، فلج می شوید 
و هیچ کاری نمی توانید انجام دهید. از سوی دیگر اگر صداهای 
 افراد مضحکی را بشــنوید که در حال انتقاد از شــما هستند، 

به آنها ریشخند زده و به راه تان ادامه می دهید.
تصور کنید که موفق خواهید بود   

 زمانی که قرار اســت کاری را بــرای اولین بار انجــام دهید، 
 از همین حــاال در ذهن خــود مجســم کنید کــه آن کار را 
با موفقیت  به پایان رســانده اید. چشــم های تان را روی هم 
بگذارید و در ذهن خود به وضوح تجســم کنیــد که در کلیه 
 برنامه ریزی ها موفق بوده اید و نتیجــه کار چیزی جز افتخار 

و کامیابی نبوده است. 

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید که الک پشت در بین جانوران جهان، طوالنی ترین عمر را 
دارد و ممکن است تا۱۵۰ سال عمر کند؟

آیا می دانید که خورشید روزانه معادل صد و بیست و شش هزار میلیارد 
اسب بخار انرژی به زمین می فرستد؟
 آیا می دانید ایران ۱۰۱۸ شهر دارد؟

آیا می دانید گرده گل هرگز فاسد نمی شود؟
آیا می دانید بلندترین موی سر دنیا ۶ متر است؟
آیا می دانید زرافه تازه متولد شده ۲ متر قد دارد؟

آیا می دانید که مورچه در مایکروویو زنده می ماند؟
آیا می دانید خرس نوزاد۶۰۰ بار از مادر خود کوچک تر است؟

آیا می دانید فوریه ۱۸۶۵ تنها زمانی بود که ماه کامل نشد؟
آیا می دانید طول موج نور مرئی بین۷۰۰ – ۴۰۰ نانومتر است؟
آیا می دانید بهترین شکارچی در خشکی خرس قطبی است؟

آیا می دانید نوعی عنکبوت می تواند۳۰۰ برابر وزنش را بلند کند؟
آیا می دانید کوتاه ترین جمله کامل در زبان انگلیسی I am است؟

 آیا می دانیــد به طــور میانگین هــر فــرد۱۱۴۰ بار در ســال تلفن 
می زند؟

موفقیت

حرف دل

همه ما در زندگی ناگزیر از برقراری ارتباط با یکدیگر هســتیم، اما در بسیاری 
موارد در ارتباطات کاری یا خانوادگی خود دچار مشکالتی می شویم که علت 
اصلی آنها را نمی دانیم. بنابراین برقراری چنین ارتباطی باعث باالرفتن کارایی 

هر دو طرف ارتباط و کنترل رفتار و عملکرد علمی بین آنها می شود.
 گوش کردن موثر

ما معموال عادت داریم بــا قضاوت درباره دیگران به ســرعت آنها را تایید یا رد 
کنیم. بدین ترتیب خوب بــه حرف های طرف مقابل خــود گوش نمی کنیم 
 و همین موضــوع باعث می شــود نتوانیم موضــوع را به خوبــی درک کنیم 
و گفت وگوی موفقی داشــته باشــیم. اما اگر نمی خواهیم این گونه باشد باید 
بتوانیم به طرف مقابل نشان دهیم که به شنیدن حرف هایش عالقه مند هستیم 

و به این ترتیب او را به ادامه حرف زدن تشویق کنیم.
برای این کار نخست باید به او توجه کنیم و از راه های مختلف به او نشان دهیم 
که کامال به او توجه داریــم. هنگامی که یاد می گیریم چطــور به حرف های 
یکدیگر گوش دهیم، نخستین گام را برای برقراری ارتباطی موفق برداشته ایم؛ 
یعنی به نیازها و خواســته های دیگران اهمیت می دهیم و اگر بتوانیم به آنها 

کمک می کنیم و می دانیم گاهی نیز نظر دیگران با ما بسیار متفاوت است. 
در واقع هرکس براساس عقاید و نیازهای شخصی خود عمل می کند. 

این بسیار خوب اســت که ۲ نفر به انتظارات یکدیگر پاسخ دهند، اما اگر یکی 
از این افراد تمایلی به این کار نداشــت باید آن را پذیرفت. تالش برای توضیح 
 یا درک رفتار دیگران به افــراد کمک می کند تا بهتر یکدیگــر را درک کنند 

و با شناخت بیشتر خود و طرف مقابل، بتوانند ارتباط بهتری داشته باشند.
تالش برای تغییر

 برای برخــورداری از یــک ارتباط موفق عــالوه بر چگونگــی صحبت کردن 
یا شنیدن صحبت های دیگران باید به موارد دیگری نیز توجه داشت. 

هنگامی که نمی توانیم آن گونه که می خواهیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، 
شاید باید تالش بیشتری کنیم تا موارد نامطلوب را تغییر دهیم.

قرارگرفتن در یک ارتباط ناسالم جسم و روح شما را آزار می دهد. هنگامی که 
دائم از حرف های دیگران می رنجید، احساس می کنید رییس تان به شما ظلم 

می کند، همسرتان رفتار خوبی با شما ندارد و...

- به درخت نگاه کنید قبل از اینکه شــاخه هایش زیبایی نور را 
لمس کنند، ریشــه هایش تاریکی را لمــس کرده اند، گاه برای 

رسیدن به نور باید از تاریکی ها گذر کرد. 
 - زیر سایه خشم، زیر ســایه ترس، زیر ســایه یاس، زیر سایه 
دل شکســتگی، پرتویی هست که هرگز آســیب ندیده بود که 
 هرگز گم نشده بود که حقیقت آن کسی است که انسان است. 
- عادت کنید همیشــه طوری با خودتان رفتار کنید که نشان 
بدهد مهم و دوســت داشــتنی هســتید. مثال وقتی در خانه 
 تنها هســتید، بهترین لباس های تان را برای خودتان بپوشید 
یا خودتان را به یک فنجان چای با شــکالتی که دوست دارید، 
دعوت کنید؛ یادتان باشــد وقتی ما به خودمان اهمیت بدهیم، 

همه موجودات، کائنات و طبیعت نیز به ما اهمیت می دهند!

روابط موفق، زندگی شیرین تر )2(

نشان دادن اعتماد به نفس 
با این ترفندها ) 2 (
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در مدرســه شیوانا پســری بود که در 
 غذا خوردن احتیاط نمی کرد و هر چه 

به دستش می رسید، می خورد. 
شــیوانا بارها به او تاکید کرده بود که 

سعی کند درست غذا بخورد! 
 اما او گوشــش بدهکار نبود و بهداشت 
و تمیزی غذایی را که می خورد، رعایت 

نمی کرد.
  روزی پســر دل درد شــدیدی گرفت 
و بــرای چنــد روز متوالی در بســتر 

بیماری افتاد. رنگ چهره اش زرد شد، 
بدنش تحلیل رفــت و آن قدر ضعیف 
شد که پزشکان از او قطع امید کردند. 
اما ســرانجام بعد از یک هفته درمان 
سخت، حالش بهتر شد و کم کم بهبود 

پیدا کرد.
 شــیوانا ســراغش رفــت و احوالش 
 را پرســید. آن شــاگرد شــکم چران 
با شرمندگی گفت: » مرا ببخشید که 
توصیه های بهداشتی شــما را رعایت 

نکردم. قول می دهم از این به بعد بهتر 
شوم و مواظب آنچه می خورم، باشم. «

شیوانا تبســمی کرد و گفت: » اشکال 
آدم ها این است که بعد از مریضی تازه 
متوجه می شــوند چقدر به بدن سالم 

خود وابسته و نیازمندند. 
برای بهتر شــدن حتما الزم نیســت 
مریض شــویم! برای خوب شدن هم 

الزامی نیست که اول بد شویم. 
ما می توانیم از همین جایی که هستیم 
برای بهتر شــدن تالش کنیم و دلیلی 
ندارد منتظر اتفاق سقوط بمانیم تا تازه 

یاد سعود و قله بیفتیم. «

روزي روزگاري دو فرشته کوچک در سفر بودند. یک 
شب به منزل فردي ثروتمند رسیدند و از صاحبخانه 
اجازه خواستند تا شــب را در آنجا سپري کنند. آن 
خانواده بسیار بي ادبانه برخورد کردند و اجازه ندادند 
تا آن دو فرشته در اتاق میهمانان شب را سپري کنند 
و در عوض آنها را به زیرزمین ســرد و تاریکي منتقل 
کردند. آن دو فرشــته کوچک همان طور که مشغول 
آماده کردن جاي خود بودند ناگهان فرشته بزرگ تر 
 چشمش به ســوراخي در درون دیوار افتاد و سریعا 

به سمت سوراخ رفت و آن را تعمیر و درست کرد. 

فرشته کوچک تر پرســید: چرا سوراخ دیوار را تعمیر 
کردي؟ فرشته بزرگ تر پاسخ داد: همیشه چیزهایي 
را که مــي بینیم آنچه نیســت که به نظــر مي آید. 

فرشته کوچک تر از این سخن سر در نیاورد.
 فردا صبح آن دو فرشــته بــه راه خــود ادامه دادند 
تا شــب به نزدیکي یــک کلبه متعلق بــه یک زوج 
کشاورز رســیدند و از صاحبخانه خواستند تا اجازه 
دهند شب را آنجا سپري کنند. زن و مرد کشاورز که 
سني از آنها گذشته بود با مهرباني کامل جواب مثبت 
دادند و پس از پذیرایي اجازه دادند تا آن دو فرشــته 

در اتاق آنها و روي تخت آنها بخوابند و خودشان روي 
زمین سرد خوابیدند. 

صبح هنگام فرشته کوچک با صداي گریه مرد و زن 
کشاورز از خواب بیدار شد و دید آن دو غرق در گریه 
هســتند. جلوتر رفت و دید تنها گاو شیرده آن زوج 
 که محل درآمد آنهــا نیز بــود در روي زمین افتاده 
و مرده اســت. فرشته کوچک برآشــفت و به فرشته 
بزرگ تر فریــاد زد: چرا اجــازه دادي چنین اتفاقي 
بیفتد؟ تو بــه خانــواده اول که همه چیز داشــتند 
 کمک کردي و دیوار سوراخ آنها را تعمیر کردي ولي 
به ایــن خانــواده که غیــر از این گاو چیــز دیگري 
نداشتند کمک نکردي و اجازه دادي این گاو بمیرد. 
 فرشــته بزرگ تر به آرامي و نرمي پاسخ داد: چیزها 

آن طور که به نظر مي آیند، نیستند. 
فرشــته کوچک فریاد زد: یعني چه؟ من نمي فهمم. 
فرشــته بزرگ گفت: هنگامي که در زیر زمین منزل 
آن مرد ثروتمنداقامت داشــتیم دیدم که در سوراخ 
آن دیوار گنجي وجــود دارد و چون دیدم که آن مرد 
به دیگران کمک نمي کند و از آنچه دارد در راه کمک 
استفاده نمي کند پس سوراخ دیوار را ترمیم و تعمیر 

کردم تا آنها گنج را پیدا نکنند. 
دیشــب که در اتاق خواب ایــن زوج خوابیده بودم 
فرشــته مرگ آمد و قصد گرفتن جان زن کشــاورز 
را داشــت و من به جاي زن گاو را پیشنهاد و قرباني 

کردم. 
چیزها آن طور که به نظر می آیند، نیستند.

همه چیز آن گونه که می بینیم نیست

سودوکو

قبرستان مرموز ) قسمت  اول  (

تلنگری بر روح

 باید بلد باشــیم چطــور از قــدرت های مــان اســتفاده کنیم 
و سختی های پیش روی مان را به چالش بکشیم.

منتظر نمانید تا دیگران در را برای تان بــاز کنند: مردمی بوده اند 
 که در حادترین شــرایط توانسته اند بهترین مســیر را پیدا کنند 
و با خالقیتی که داشــته انــد درهای جدیدی را بــه روی آزادی، 
 تحصیالت و موفقیت شــغلی شــان بازکــرده اند. تمــام هوش 
و حواس تان را به کار گیریــد و آن قدرت نهفته را پیدا و از آن برای 
تشدید و برانگیختن اشتیاق تان اســتفاده کنید. بدون شک می 

توانید آن عظمت و کمال را درون خودتان پیدا کنید.
 گوش بــه زنــگ باشــید: وقتی فرصــت هــای تــازه را نادیده 

می گیرید، پنجره بی حوصلگی و کسلی را باز کرده اید و نتیجه این 
کسلی چیزی جز بی خیالی و درجا زدن نیست. 

چشــم هایتان را باز کنید و خودتان را مصمم و با اراده تصور کنید. 
 کســی که به هر آنچه بخواهد می رسد. کســی که می تواند تمام 

» نه « ها را به » بله « تبدیل کند. 
 آنقدر محکــم و مصمم باشــید تــا راهــی را بیابید کــه هرگز 
هیچ کس در آن پا نگذاشــته اســت. اراده هر راهی را به موفقیت 
 می رســاند: بســیاری از افراد با دیــدن کوچک ترین ســختی 
در مسیرشان دلســرد می شــوند و تمام هدف ها و آرزوهای شان 
را فرامــوش می کنند، اما این در حالی اســت که در مســیر تمام 

انســان های موفق دنیا همــواره موانعی وجود داشــته اســت. 
 فکر می کنیــد چطور بــه این دســت یافته های طالیی شــان 
رسیده اند؟ بارها در را در صورت شان به هم کوبیده اند و ناامیدشان 
کرده اند. بارها اشــتباهات فاحش کرده اند و رویاهای شان نابود 
شــده اســت و امان از این آدم های منفی باف و نحسی که سر راه 
همه قرار می گیرند؛ به ســادگی کاری می کنند کــه بهترین ها 
هم خودشــان را کم و ضعیف ببینند. اما مهــم ترین بخش ماجرا 
اینجاســت: تفاوت انســان هایی که تا آخر خط می روند و موفق 
 می شــوند با آنها که خیلی زود دست های شــان را باال می برند 

و تسلیم شرایط می شوند در اینست که اولی ها بسیار مصمم ترند.

چگونه هر روز بهتر از دیروز باشید ) 2 (

برای من آب ندارد،
 برای تو که نان دارد!

حاج میرزاآقاســی صدراعظم محمدشاه قاجار در حفر قنات ها 
و تهیه توپ، بسیار تالش می کرد. افزایش تعداد توپ را موجب 
 تقویت ارتش و حفر قنات را عامل اصلی توســعه کشــاورزی 
می دانست. او در وقت فراغت، به سراغ مقنیان می رفت و آنان 

را در حفر قنات تشویق می کرد.
 روزی حاج میرزا آقاســی برای بازدید یکی از قنات ها رفته بود 

تا از عمق چاه و میزان آب آن، آگاهی حاصل کند.
 ســرمقنی به او اظهار داشــت تاکنون به آبی نرسیده ایم و فکر 
 نمی کنم در این چاه رگه آبی وجود داشته باشد. حاجی گفت: 
به کار خود ادامه بدهید و ناامید نباشــید. چند روز بعد، دوباره 
حاجی به ســراغ آن چاه رفت و از نتیجه حفاری ســوال کرد. 
سرمقنی که به حسن تشخیص خود اطمینان داشت، در جواب 
حاجی گفت: همان طور که پیش از ایــن هم گفتم، کندن این 
چاه در این محل، بی حاصل اســت و به آب نخواهیم رســید.

 دفعه ســوم که حاجی برای بازدید رفت و از مقنی سوال کرد، 
 باز مقنی ســربلند کرد و گفت: حضرت صدراعظــم! باز تکرار 
می کنم: این چاه، آب ندارد و ما داریم برای کبوترهای خدا النه 
می سازیم. صالح در این است که از ادامه حفاری در این منطقه 
 خودداری شــود، اما گوش صدراعظم بدهکار نبود؛ با شنیدن 
 این جمله از مقنی، میرزا آقاســی از کــوره در رفت و فریاد زد: 

به تو چه مربوط است که این زمین آب دارد یا ندارد؟
اگر برای من آب نداشته باشد، برای تو که نان دارد!

ضرب المثل

سقوط شرط صعود نیست!

دلنوشته
 - من کســی را کــه مرا بــه خاطر خوبــی هایم مــی خواهد 
نمی خواهم، کسی را می خواهم که با دانستن بدی هایم باز هم 

مرا می خواهد...
- آن روز که سقف خانه ها چوبی بود! 

گفتار و عمل در همه جا خوبی بود!
امروز بنای خانه ها سنگ شده!
دل ها همه با بنا هماهنگ شده!

- یادتان باشــد، خوشــبختی شــما همیشــه با خودتان آغاز 
 می شــود. نه دارایی هــای تان، نه شــغل تان، نــه روابط تان، 

نه دوستان تان، بلکه با خودتان!
- گاهی نیاز اســت از دیگران فاصله بگیری اگر اهمیت دادند 
ارزشــت را می دانند و اگر ندادند تو خواهــی فهمید که کجا 

ایستاده ای...
- آدم را دیدم با سایه خود دردل می کرد!
چه رنجی می کشد او وقتی هوا ابریست...!

- کاش گاهــی وقتا. خدا از پشــت اون ابرها مــی اومد بیرون 
وگوشــم رو محکم می گرفت و داد می زد: که آهای!!! بشــین 

سرجات، اینقده غر نزن. 
 همینه که هســت، بعد یه چشــمک میزد و آروم تو گوشــم 

می گفت: همه چی درست می شه... 
- تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش... 

خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسید... 
- خدایا ! آرزویم بزرگ و دلم کوچک است تو به بزرگی و جاللی 

که داری برآورده اش کن. 
- به پایان رســیدیم... اما نکردیم آغاز، فرو ریخت پرها، نکردیم 

پرواز. 
- اگر بــه قابلیت خــود در گرفتن تصمیمــات متحول کننده 
زندگی، نشان دادن شجاعت یا دفاع کردن از خود، دچار تردید 
هستید، به یاد داشته باشید: اگر پرنده ای با بال های سالم برای 
مدتی طوالنی در قفس حبس بماند، نســبت بــه قابلیت پرواز 

خود دچار تردید خواهد شد. 
 - از زندگی پرسیدم، چرا این قدر ســختی؟ زندگی لبخند زد 

و پاسخ داد، شما آدم ها هیچ گاه قدر راحتی را نمی دانید. 
- چقدر تلخ است عالقه ای که عادت شود، عادتی که باور شود، 

باوری که خاطره شود و خاطره ای که تنها درد شود.

کاریکاتور
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   پیشنهاد سردبیر: 
دعوت از سه بانوی رکاب زن اصفهانی به تیم ملی

فضای مجازی

بختیار رحمانی هافبک استقالل در آخرین پست در اینستاگرام 
سلفی خود در کنار دخترانش را منتشر کرد.

 )اصــال دختــر ســاخته شــده بــرای نازکــردن، گیــردادن، 
غر زدن،حسادت کردن، دوست داشته شدن  و...... خدایا شکرت(

سلفی بختیار رحمانی با دخترانش

رییس هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان اظهار کرد: از طرف 
کادر فنی تیم ملی بانوان، ســمیه یزدانی و فــروزان عبدالهی در 
رده بزرگساالن و ســاجده ســیاحیان در رده جوانان، سه بانوی 
رکاب زن اصفهانی هستند که به دومین اردوی تدارکاتی تیم ملی 
بانوان ایران دعوت شده اند. کیوان لیمویی افزود: این سه ورزشکار 
اصفهانی پس از کسب امتیاز الزم در نخســتین اردوی تیم ملی 
قبلی، مجددا به دومین اردوی آمادگی برای شرکت در مسابقات 
قهرمانی آسیایی 2017 هندوستان دعوت شــدند که از سوم تا 
هفدهم آذرماه ســال جاری در کمپ تیم های ملی فدراســیون 

دوچرخه سواری برگزار می شود.
رییس هیئت دوچرخه ســواری اســتان اصفهان در ادامه تصریح 
کرد: تیم هیئت دوچرخه ســواری اســتان اصفهــان در دومین 
مرحله لیگ دسته یک سرعت که در تهران برگزار شد و در دومین 
مرحله لیگ دســته یک جاده که در اراک به انجام رسید، حضور 
یافت.وی ادامــه داد: حمید ابراهیمی، محمد خوزســتانی، پیام 
لطفی، مصطفی زرین فر به  عنوان ورزشــکار و حســین زرین فر 

مربی و موسی قلیچی سرپرست این تیم را همراهی کردند.
به گفته لیمویــی، این تیــم در دومین مرحله لیگ ســرعت در 

پیست مجموعه ورزشگاه آزادی تهران شرکت کرد.
این مقام مسئول بیان داشت: رقابت های مرحله دوم لیگ دسته 
یک جاده به میزبانی شهرســتان اراک در دو رشــته تایم تریل و 

استقامت جاده برگزار شد.

مجله تایمز اخیرا فهرســتی منتشر کرده که در 
آن 100 عکس اثرگذار تاریــخ را انتخاب کرده 
است؛ چهار عکس ورزشی حاضر در این آلبوم را 

مرور کرده ایم.
مجله تایمز 190 سال بعد از اولین عکس تاریخ در 
اقدامی جالب با مراجعه به آرشــیو ها و مشورت 
ز تاریخ نگاران و متخصصین و عکاسان، دست  ا
ه انتخاب اثرگذارترین و تــکان دهنده ترین  ب
عکس های تاریخ زده اســت؛ در این مجموعه 
از معروف ترین عکس هــای جنگ های ویتنام 
و بوســنی گرفته تا عکس های جنگ جهانی و 
عکس باراک اوباما و همراهانش در حال تماشای 
موریت کشتن اوســامه بن الدن، عکسی از ا  م
 بیتل ها تا عکس معروف »ژاکلیــن در باد«، از 
فریمی از لحظه ترور جان اف. کندی تا ســلفی 
روف ســتارگان هالیوودی در مراسم اسکار  ع م
دیده می شــوند. در این میان اما، چهار عکس 
ورزشی نیز جلب توجه می کنند؛ در اینجا چهار 

عکس به یاد ماندنی را مرور می کنیم.

ســریع ترین دونده جهان به عنوان برترین ورزشــکار این رشته 
از ســوی اتحادیه دوومیدانی آمریکای مرکــزی و حوزه دریای 
کارائیب انتخاب شــد. اتحادیه دوومیدانی آمریــکای مرکزی و 
حوزه دریای کارائیــب )NACAC( برترین دوندگان مرد و زن در 
ســال 2016 را معرفی کرد.طبق اعالم NACAC، اوسین بولت 
از جامائیکا، دارنده ســه مدال طال در المپیک 2016 ریو، عنوان 
برترین دونده مرد را بــه خود اختصــاص داد. در بخش زنان نیز 
االین تامپســون از آمریکا به عنوان برترین ورزشکار معرفی شد. 
همچنین »نواه لیلس« از آمریکا و »سیدنی مک لثین« به عنوان 
بهترین دوندگان جوان مرد و زن انتخاب شدند. این ورزشکاران با 
رای روزنامه نگاران و ورزشی نویسان انگلیسی و اسپانیایی زبان در 

حوزه دریای کارائیب در ماه اکتبر انتخاب شدند.

کاپیتان تیــم ملی آرژانتین حقــوق تعــدادی از عوامل اتحادیه 
فوتبال کشــورش که مدتی بود هیچ دســتمزدی دریافت نکرده 
بودند را پرداخت کرد.لیونل مســی در اقدامی تحســین  برانگیز 
حقوق ســه تن از ماموران امنیتی تیم ملی آرژانتین را پرداخت 
کرد. در روزهایی کــه اتحادیه فوتبال آرژانتین به دلیل فســاد و 
ســوء مدیریت مســئوالن پیشــین، دچار بحران مالــی بزرگی 
شده، برخی از کارمندان این فدراســیون چند ماه حقوق خود را 
دریافت نکرده اند که ســه تن از اعضای کادر تامین کننده امنیت 

آلبی سلسته جزو آنها بوده اند.
لیونل مسی اما لطف بزرگی در حق این سه هموطنش انجام داد و 
از جیب خود حقوق آنها را که شش ماه است هیچ پولی از اتحادیه 
فوتبال آرژانتین نگرفته انــد، پرداخت کرد. به گزارش رادیو مترو، 
مسی با پدرش تماس هایی داشته اســت تا اطمینان حاصل کند 
که حقوق این سه نفر پرداخت شود، اقدامی که پیش از این سابقه 

نداشته است.
سرمربی پیشین آلبی سلسته هم از بحران اخیر فدراسیون فوتبال 
آرژانتین ضربه خورده، تاتا مارتینو هنوز بخشــی از حقوق دوران 
کاری اش در تیم ملــی آژرانتین را دریافت نکرده اســت. حرکت 
تحســین برانگیز مسی بعد از درخشــش او در پیروزی قاطع تیم 
ملی آرژانتین برابر کلمبیا در مرحله انتخابی جام جهانی 2018، 
مســلما به میزان زیادی از انتقاداتی که پیش از این از او می شد، 

کم خواهد کرد.

رییس هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان خبر داد:

دعوت از سه بانوی رکاب زن اصفهانی 
به تیم ملی

از سوی اتحادیه دوومیدانی آمریکای مرکزی و حوزه دریای کارائیب؛

بولت بهترین دونده سال ۲01۶ شد

پرداخت حقوق کارمندان آرژانتینی 
توسط مسی

منهای فوتبال

فوتبال جهان

عملکرد استقالل صدای مدیران باشگاه را درآوردایران؛ موفق ترین تیم ملی در ۲01۶
ســال 2016 میالدی برای تیم های ملی فوتبــال جهان به پایان 
رســیده و در این بین رکوردهایی از تیم ها ثبت شــده که نشان 

دهنده عملکرد آنها در این سال بوده است. 
تیم ملی فوتبال ایران با هدایت کارلــوس کی روش تنها تیم ملی 

جهان است که در این سال شکستی را تجربه نکرد. 
ایران همچنین از 11 دیدار خود در ســال 2016 میالدی موفق 
شد ۹ برد کســب کند و دو دیدار را نیز با تســاوی به پایان ببرد تا 
 با ۹ برد و دو تســاوی موفق ترین کشــور ملی جهان در این سال 

باشد. 
تیم ملی ایران در این سال 87/۹درصد امتیازها را به دست آورد تا 
باالتر از فرانسه، نایب قهرمان یورو 2016 با 82/3 درصد در صدر 

قرار گیرد. مکزیک نیز در رده سوم قرار گرفته است.

نوراللهی االن خودش را سرباز نمی کند

یک زمانی استقالل و پرســپولیس طوری بازی می کردند 
که اگــر از پیراهن اصلیشــان هم اســتفاده نمــی کردند 
و کســی بازیکنــان این تیم را نمی شــناخت، به واســطه 
 سبک بازیشــان متوجه می شــدی که این تیم، کدام تیم 

است. 
پرســپولیس فعلی این ویژگی را دارد؛ اما اســتقالل طوری 
بازی می کند که اگر لباســش را با صبا عوض می کرد و یک 
شــخص غیرفوتبالی بازی را می دید، متوجه نمی شــد که 

کدام تیم استقالل است و کدام تیم صبا. 
یکی از راه های شــناخت فلســفه یک مربی، آرایش تیم او 
هنگام تصاحب توپ است. متاسفانه در استقالل و بسیاری 
از تیم های لیگ برتری شما شــاهد نظمی در آرایش تیمی 
نیســتید و باید به این نکته ناراحت کننده اشــاره کنم که 
در فوتبــال ایــران، بســیاری از مربیان فقــط نقش یک 

تمرین دهنده را دارند. 

تنها نکتــه مهم بازی اســتقالل و صبا، پنالتــی ای بود که 
مهدی رحمتــی گرفت وگرنــه در طول بــازی هیچ اتفاق 
خاصی رخ نداد. ایــن نکته را به صورت کلــی می گویم که 
مربیان لیگ برتری باید آنقدر از سیســتم بازی شــناخت 
داشته باشــند که بتوانند بازیکنانشــان را به خوبی توجیه 
کنند تا چــه زمانی باید ضربــه نهایی را بزننــد و چگونه از 
لحظه، استفاده کنند. نکته ای که باز هم با تاسف باید بگویم 

که اکثر مربیان فاقد آن شناخت هستند.
استقالل به این مدل بازی عادت کرده و بعید می دانم که تا 

آخر فصل بتواند زیبا بازی کند. 
مدت زمانی که کادر فنــی برای پیاده کــردن برنامه های 
تاکتیکی شان نیاز داشتند، از دســت رفته؛ کاری به دالیل 
این اتفاق ندارم، اما اســتقالل اگر می خواهد حداقل در فاز 
نتیجه گیری موفق عمل کند باید همین مدل بازی کنترل 
شــده را ادامه دهد چون تیم های لیگ برتری آنقدر ضعف 
دارند که باالخره در طول ۹0 دقیقه، به تیم علی منصوریان 

موقعیت گلزنی بدهند.

 در بیــن تمــام کســانی که در 
راهپیمایی اربعیــن حضور پیدا 
کرده اند یک چهــره فوتبالی هم 
دیده می شود. علی فتح ا... زاده 
مدیرعامل سابق استقالل به عراق 
رفته تا او هم در این مراسم مذهبی 
شرکت کند. نکته جالب اینکه عکس 
فتح ا... زاده در عراق در شرایطی 
منتشر شده که مدیرعامل سابق 
استقالل در برنامه نود مدعی شد که 
ممنوع الخروج است و نمی تواند از 
ایران خارج شود اما انگار ماجرا آن 
طوری که این مدیر خوش صحبت 

می گفته نبوده است.

قاب  روز یادداشت

مدیر ممنوع الخروج در عراق!

وکیل احمد نوراللهی می گوید که این بازیکن 
دفترچه خدمتش را پست نکرده است. در پی 
انتشار خبری درباره انصراف احمد نوراللهی 
از ادامه تحصیل و پست کردن دفترچه نظام 
وظیفه اش برای جدایی از پرسپولیس و رفتن 
به تراکتورســازی ، عبدالصمــد ابراهیمی ، 
وکیل این بازیکن بــه خبرآنالین گفت:»این 
خبر درست نیست. احمد سه شنبه از اردوی 
ترکیه برگشــت و چهارشــنبه هم از صبح 
دنبال کارهای تلفن خانــه جدیدش بودیم. 
او اصال فرصت رفتن تا آزادشــهر که سفری 
نصف روزه است را نداشــته که بخواهد برود 

و انصراف از خدمت بدهد. تازه مگر او عقلش 
کم اســت که االن این کار را بکند. از روزی 
که انصراف بدهد و دفترچه بگیرد ، حق بازی 
در لیگ برتر را ندارد. چــرا او باید خودش را 
 وسط بازی ها محروم کند و نتواند بازی ها را

ادامه بدهد.«

استقالل نمی تواند زیبا بازی کند

خبر توقیف 25 دست لباس پرسپولیس از ساک ورزشی 
بازیکنان این تیم در فرودگاه، به جنجال روز فوتبال ایران 
تبدیل شــده اســت. در این خصوص از یک منبع موثق 
شنیدیم مدیران پرســپولیس به هوای اینکه کسی ساک 
بازیکنان این تیم را نمی گردد، لباس هایی که از تولیدی 
طرف قرارداد خود تحویل گرفته بودند را در ساک ورزشی 
بازیکنان جاســاز کردند تا این لباس ها نیازی به پرداخت 

عوارض نداشته باشد. 
آنها تصور نمی کردند ماموران فرودگاه ســاک بازیکنان 
پرســپولیس را بازرســی کنند؛ اما گویا چند هفته قبل 
یک ملی پوش کــه همراه یکی از تیم هــای ملی در حال 

بازگشت به کشور بود، هفتاد گوشی آیفون )اپل( را با خود 
حمل می کرد که محموله غیرقانونی او در فرودگاه لو رفت 
و بعد از این ماجرا ماموران گمرک فــرودگاه و ارزیاب ها 
معموال ساک ورزشــی ورزشــکاران را موقع بازگشت به 

کشور بازرسی می کنند.

مهاجم تیم تراکتورســازی درباره دیدار های این تیم در 
جام حذفی گفت: نمی شود گفت ما در جام حذفی شانس 
آوردیم که به تیم های بزرگ برخورد نکردیم. اصال فرض 
می کنیم در حذفی شانسی باال می رویم، در لیگ چطور؟ 
این حرف ها درست نیست و شــخصا فکر می کنم بازی 
کردن با تیم های لیگ برتری برایمان آســان تر اســت.
محمد ابراهیمی افزود:جام حذفی جام شــگفتی هاست. 
همه تیم هایی کــه تا این مرحله باال مــی آیند تیم های 
خوبی هســتند. شــما می بینید که نفت و گاز گچساران 

استقالل خوزستان و فوالد را حذف کرده است. 
با این حــال امیدواریم بتوانیم ســایر بازی هــا را نیز با 

موفقیت پشت سر بگذاریم و هواداران را خوشحال کنیم.  
وی ادامه داد:ما همیشه گفته ایم مدعی قهرمانی هستیم. 
ایــن راه را باید تا آخــر ادامه دهیم. با جــان و دل تالش 
می کنیم؛ اگرچه کارمان در آینده سخت تر می شود ولی 

باید با تمرکز باال جلو برویم تا جام بگیریم.

شانس آوردن تراکتور 
در حذفی را قبول ندارم

پشت پرده جریمه 
پرسپولیس در گمرک
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تاثیرگذارترین عکس های ورزشی در طول تاریخ

استقالل با شکست صبا به یک چهارم نهایی جام حذفی رسید؛ اما بازی 
این تیم باب میل مدیران باشگاه نبود.  

شاگردان علیرضا منصوریان در این بازی عملکرد چندان خوبی نداشتند 
و بازی سردی به نمایش گذاشتند که این عملکرد رضایت مدیران باشگاه 

را در پی نداشته است.  
سید رضا افتخاری مدیرعامل استقالل هم تاکید کرده این تیم اگر دنبال 
جام اســت باید بهتر از این بازی کنــد و به این شــکل نارضایتی خود از 

عملکرد تیم منصوریان را اعالم کرد.  
استقالل البته در این مســابقه نفراتی مثل خسرو حیدری، وریا غفوری و 
کاوه رضایی را در اختیار نداشــت و امید ابراهیمی هم به خاطر غیبت در 
تمرینات به واسطه حضور در تیم ملی، در نود دقیقه نیمکت نشین بود و 

در وقت های اضافی به میدان رفت.

محمد علی در برابر سانی لیستون؛ اثر نیل لیفر، 19۶5مایکل جردن؛ اثر کو رنتمیستر، تبلیغ نایکی، 1984

بیب خداحافظی می کند؛ اثر نت فین، 1948قدرت سیاه؛  اثر جان دومینیس،  المپیک 19۶8

 LIFE احتماال معروف ترین عکس نیمرخ تاریخ است. جیکوبوس کو رنتمیستر که در سال 1۹84 از جردن برای مجله
عکس می گرفت، ستاره بســکتبال را در حال پرواز برای دانک کردن، در حالی که پاهایش مثل یک رقاص باله از هم 
باز شده اند و دســت چپش کش آمده تا به ستاره ها برســد، ثبت کرد. نایکی که به دنبال الهام برای اولین کتانی های 
جردن ایر خود می گشــت 150 دالر برای استفاده موقتی از اسالید های رنتمیســتر برای الیف به وی پرداخت کرد. 
خیلی زود، Jumpman  بــه کفش ها، لباس ها و 
دیوار اتاق خواب های سرتاســر دنیا دوخته شده 
بود و در نهایت به یکــی از محبوب ترین نماد های 
ورزشی تاریخ بدل گشــت. با Jumpman نایکی 
مفهــوم  ورزشــکاران به عنــوان دارایــی های با 
ارزش تبلیغاتی را ایجاد کرد. برنــد ایر جردن که 
امروزه کســانی دیگر برایش تبلیغ مــی کنند در 
ســال 2014، 3/2میلیــارد دالر درآمدزایی کرد. 
رنتمیســتر بعدا از نایکی به علــت تخلف از قانون 
کپی رایت شــکایت کرد؛ فارغ از نتیجه آن، عکس 
او صعود شهرت ورزشی به تجارتی میلیارد دالری 

را به ثبت رسانده و هنوز هم در حال صعود است.

ش عمــده ای از عکاســی، بــودن در مــکان و زمــان درســت اســت و شــرایط بــرای نیــل لیفــر عــکاس ـ ـ خ  ب
زمانی که احتماال بهترین عکس ورزشــی قرن را به ثبت رســاند چنین بود: »واضح است که در صندلی درســت نشسته بودم، اما 
مسئله مهم این است که آن لحظه را از دســت ندادم.«  لیفر این عکس را از کنار رینگ در لوئیســتون، مین، در سال 1۹65، زمانی 
که محمد علی، قهرمان سنگین وزن 23 ساله، سانی لیســتون 34 ساله، مردی که یک ســال پیش از آن عنوان قهرمانی جهان را 

از او ربوده بــود را زمین زد. یک دقیقــه و 44 ثانیه بعد از 
شروع بازی هوک راســت علی با چانه لیستون تماس پیدا 
کرد و لیستون زمین خورد. لیفر عکس قهرمان را، در حالی 
که بر فراز حریف در هم شکسته اش ایستاده بود و برایش 
 رجز می خواند: »بلند شو و مبارزه کن بی عرضه!« گرفت.

چراغ های پر نور سقفی و دود غلیظ سیگار برگ، رینگ را 
به یک استودیوی عالی بدل کرده بود و لیفر نهایت استفاده 
را برد. قاب بندی بی نقصش علی را در حال تشعشع قدرت 
و گستاخی شاعرانه ای  ثبت کرد که او را به محبوب ترین 
و منفورترین ورزشــکار کشــور بدل کرده بود، آن هم در 
زمانی که سیاست، ورزش و فرهنگ عامه به یک اندازه در 

سال های پر التهاب دهه 60 خرد می شدند.

رقابت های المپیک قرار است جشنی از اتحاد جهانی باشــند؛ اما وقتی در المپیک تابستانی 
1۹68 مکزیکوسیتی دوندگان دوی سرعت آمریکایی تامی اسمیت و جان کارلوس روی سکو 
رفتند تا مدال های خود را دریافت کنند مصمم بودند تا توهم اینکه همه چیز در دنیا رو به راه 
است را خرد کنند. درست قبل از پخش سرود ملی آمریکا، اسمیت برنده مدال طال و کارلوس 
برنده مدال نقره، سرهایشان را پایین آوردند و دست هایشان را در دستکش های سیاه مشت 
کرده و باال بردند. پیامشان نمی توانست واضح 
تر از این باشــد: قبل از آنکه به آمریکا ادای 
احترام کنیم، آمریکا باید با سیاهان رفتاری 
برابر داشته باشــد. کارلوس بعدا گفت: »می 
دانســتیم آنچه می خواســتیم انجام دهیم 
بســیار بزرگ تر از هر کار ورزشــی است.« 
جان دومینیس، عکاس فــرزی که معروف 
به گرفتن عکس های لحظــات غیرمنتظره 
بود، نمای بســته ای را به ثبت رســاند که 
الیه ای دیگر را به تصویر می کشید: اسمیت 
با جوراب های ســیاه، کفش های دوی خود 
را درآورده بود، در حرکتی ســمبولیک برای 
نشان دادن فقر ســیاهان. این عکس که در 
مجله الیف منتشر شــد به یکی از نماد های 

دهه ناآرام 60 بدل گشت.

او بهترینشــان بود... ســلطان بلند باالی ضربه؛ اما در سال 1۹48 ده ســال بود که بازی 
نمی کرد و به سرطان مبتال شده بود. پس وقتی 13 ژوئن در برابر جمعیت عظیم حاضر در 
استادیوم یانکیز ایستاد تا بیست و پنجمین ســال تاسیس ورزشگاه - برای همه حاضرین 
در ورزشــگاه معروف به »خانه ای که روث ساخت« - را جشــن بگیرد و شماره 3 خود را 

بازنشسته کند، همه می دانستند که این آخرین خداحافظی عمومی است.
نــت فیــن کــه بــرای نیویــورک هرالد 
تریبیــون کار می کــرد، یکــی از دو جین 
عکاســی بود که پشــت خط فرست-بیس 
 به صــف شــده بودنــد؛ اما وقتــی آهنگ

Auld Lang Syne از ورزشگاه پخش شد، 
فین »چیزی احســاس کرد« و به پشت سر 
روث رفت، جایی که ضربــه زن پر افتخار را 
می دید که به چوبش تکیــه داده بود و  اثر 
بیماری روی پاهای نحیفش دیده می شد. 
از آن زاویه، فین عمال نقش افســانه ای که 
ورزشکاران - حتی در ضعیف ترین لحظه- 
در زندگی ما ایفا مــی کنند را ثبت کرد. دو 
ماه بعد روث مرده بــود و فین جایزه پولیتز 
گرفــت. اولین بــاری بود که یــک عکاس 

ورزشی این جایزه را می گرفت.
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پیشنهاد سردبیر: 
سونامی، خودروهای شخصی اصفهان را تهدید می کند

ویژه

مدیرکل تبلیغات اســامی اصفهــان گفت: پیام واقعــی اربعین 
استکبارستیزی و مخالفت با طاغوت است، این سفر حرکتی عظیم 

بوده که با شور شروع شده و به شعور تبدیل می شود.
حجت االســام رحمت ا... اروجی با اشــاره به روایتــی از پیامبر 
اکرم)ص( با این مضمون که »شــهادت حضرت امام حســین)ع( 
حرارتی در قلوب اهــل ایمان ایجاد خواهد کرد کــه تا روز قیامت 
ادامه دارد و هرگز به سردی نمی گراید«، اظهار داشت: مصداق این 
روایت را همه دنیا در مراسم راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در 
طول سال های گذشته و  امسال مشــاهده کرده است. وی افزود: 
شهادت امام حسین)ع( پر رمز و راز است و این گونه نیست که فقط 
با مکتوبات تاریخی و مطالعه زندگی نامه حضرت بتوان به آن دست 

یافت، بلکه باید از جنبه های گوناگون در آن تعمق کرد.
مدیرکل تبلیغات اســامی اســتان اصفهــان با بیــان اینکه نور 
سیدالشهدا)ع( تا روز قیامت خاموش شــدنی نیست، تاکید کرد: 
در طول تاریخ حکومت های بسیاری آمدند تا مانع زیارت عاشقان 
اباعبدا... الحسین)ع( و گســترش نفوذ محبت اهل بیت)ع( در دل 
مردم شوند ولی موفق نشده و نخواهند شــد. وی با بیان اینکه در 
روایات متعدد به اهمیــت و فضیلت زیارت ائمــه معصومین)ع( 
و به ویژه امام حسین)ع( اشاره شده اســت، حدیثی از امام حسن 
عسکری)ع( بیان کرد و گفت: در این روایت امام)ع(، عاوه بر اقامه 
نماز کردن، انگشــتر به دست کردن، پیشــانی به خاک مالیدن و 
بسم ا... الرحمن الرحیم گفتن، زیارت اربعین را هم از نشانه های فرد 

مومن برمی شمرند.
حجت االســام اروجی تاکید کرد: در روایــات متعدد دیگری نیز 
قدم گذاشتن در راه زیارت قبور مطهر ائمه معصومین به ویژه امام 
حسین)ع( مورد اشاره واقع شــده و برای آن، ثواب هزاران حسنه، 

زیارت حج و همچنین بخشش گناهان ذکر شده است.
وی با بیان اینکه مراسم پیاده روی اربعین حسینی، مانور با عظمت 
لشکر خوبان است، بیان داشت: جدای از فضیلت و ثواب زیارت ائمه 
معصومین)ع(، صحنه های زیبایی در مســیر پیاده روی از نجف تا 

کربا مشاهده شده که مطلقا در هیچ تجمع دیگری وجود ندارد.
مدیرکل تبلیغات اسامی استان اصفهان با بیان اینکه این مراسِم 
کاما مردمی، برای همه مردم به ویژه جوانان درس آموز است، ادامه 
داد: در مسیر حرکت زائران حسینی، عشق و ارادت، متانت، احترام، 

انسان دوستی، محبت، اخاص و همدلی موج می زند.

مدیرمنطقه 5 شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی گذرهای تاریخی 
سنگ تراش ها و کلیسای وانک در دست اجراست.

 حمیدرضا فرهنگ اظهارکرد: ساماندهی گذر تاریخی سنگ تراش ها 
در خیابان حکیم نظامی به طول 480 متر و عرض 10 متر در دست 
اجراست. وی با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 20 درصد پیشرفت 
داشته اســت، افزود: برای ســاماندهی گذر تاریخی سنگ تراش ها، 

4میلیارد و 150میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
مدیر منطقه 5 شــهرداری اصفهــان عنوان کرد: ســاماندهی گذر 
کلیســای وانک بــه طــول 300 متر و عــرض حــدود 10 متر در 
دســت اجراســت. فرهنگ ادامه داد: این پروژه با مبلغ 3 میلیارد و 

650میلیون ریال، تاکنون 20 درصد پیشرفت داشته است.

مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث سالن اجتماعات 
و پارکینگ عمومی در جنوب غربی گلســتان شهدا، یکی از پروژه های 

شاخص منطقه 6 محسوب می شود.
منصــور نجفی با اشــاره به اینکه احــداث ســالن و پارکینگ عمومی 
گلســتان شــهدا به مســاحت 7 هزار متر مربــع و در 2 طبقه احداث 
می شــود، افزود: طبقه همکف پارکینــگ برای برگزاری مراســمات 
معنوی در نظر گرفته شــده است. مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان 
عنوان کرد: با احداث این پارکینگ، ترافیک معابرهای اطراف گلستان 
شهدا ســاماندهی می شود. نجفی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه 
گفت: زیرســازی آســفالت محله های ردان، فیزادان و دنارت با اعتبار 

2میلیارد و 500 میلیون ریال تکمیل شد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

پیام واقعی اربعین
استکبارستیزی است

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان خبر داد:

 ساماندهی گذرهای تاریخی 
سنگ تراش ها و کلیسای وانک

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد:

 احداث سالن اجتماعات
در جنوب غربی گلستان شهدا

با مسئوالن

شهرداری

آیت ا... جوادی آملی در دیدار با اعضای ســتاد کنگره نکوداشت 
آیت ا...  مظاهری گفت: آیت ا...  مظاهری دارای شخصیت اخاقی 

و علمی بسیار قابل توجه و از بزرگان هستند.
وی با بیان اینکه کاری که علما باید بکنند زنده نگه داشتن مکتب 
تشــیع اســت، افزود: آیت ا...  مظاهری مکتب امام حسین )ع( را 
زنده نگه داشتند. استاد فلسفه و اخاق حوزه علمیه خاطرنشان 
کرد: آیت ا... مظاهری بسیاری از اســاتید و شخصیت ها ازجمله 
حضرت امام خمینی )ره( و آیت ا... بروجردی را درک کردند و آثار 

ارزشمندی نیز دارند.
آیت ا... جوادی آملــی در ادامه با توجه به ایــام اربعین، به زیارت 
اربعین اشــاره کرد و گفت: مهم ترین پیام زیــارت اربعین، ادب 
والیتمداری اســت و مردم اصفهان در این زمینه پیشگام بودند 
همان طور که در یک روز 370 شــهید در این شهر تشییع شد و 

امروز این میراث اصفهان به دست مردم این شهر قرار دارد.
در ابتدای این دیدار حجت االســام حبیب رضــا ارزانی، رییس 
ستاد کنگره نکوداشت حضرت آیت ا...  مظاهری، گزارشی از روند 
برنامه های این کنگــره ارائه کرد. در این دیدار مســئوالن حوزه 
علمیه قم، مشــاورین وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی و اعضای 

ستاد برگزاری کنگره نیز حضور داشتند.

آیت ا... جوادی آملی:

مردم اصفهان در ادب والیتمداری 
پیشگام بود ه اند

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: تاکنون در 
هیچ گروه خونی به مشکل کمبود خون برنخورده ایم 
اما اگر مردم برای اهــدا مراجعه نکنند، به طور قطع با 

مشکل مواجه خواهیم شد.
 مجید زینلی با بیان اینکه همیشه در بانک های خون 
ا کمبود گروه خونــی منفی روبه رو هســتیم و این  ب
موضوع در سایر کشــورها نیز صدق می کند، گفت: 
در بانک خون اســتان نیز در گروه های خونی منفی 
یازمند اهدای خون از ســوی دارنــدگان این گروه  ن
خونی هستیم. وی با اشــاره به اینکه بیشترین اهدای 
خون مربوط به شهرســتان اصفهان است گفت: آنچه 
از پایش اهدای خون در 6 ماهه ســال جاری به دست 
آمد، نشان از افزایش پنج درصدی اهدای خون نسبت 

به سال گذشته دارد.
زینلی خاطرنشــان کرد: در بعضی از گروه های خونی 
گاهی خون مازاد هم داشته ایم که با قرار دادن آن در 
چرخه اهدا، به استان های دیگر ارسال شده است. وی 
درباره هزینه دریافتی برای اهدای خون به بیماران و 
گیرندگان آن نیز گفت: بابــت انتقال خون به بیماران 
هیچ وجهی گرفته نمی شود و خون رایگان در اختیار 

بیمارستان قرار می گیرد.

مدیرعامل ســازمان پایانه های مســافربری شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه ســازمان پایانه های مسافربری 
شــهرداری اصفهان به عنــوان یکی از ســازمان های برتر 
شهرداری در 6 ماهه نخست سال جاری انتخاب شده است، 
اظهارکرد: این موفقیت بر اساس گزارشی برای امور مناطق 
سازمان های شــهرداری درباره نحوه هزینه کرد درآمدها و 
تحقق برآوردها محقق شــد. محمدرضا آقاباباگلیان افزود: 
برای تسهیل در امور خدمات برای مسافرانی که از 5 پایانه 
مسافربری شــهر اصفهان وارد شهر می شــوند، خدمات 
خوبی ارائه شده است و در واقع هرآنچه موردنیاز مسافران 
و عابران در ورودی پایانه ها باشد، در این معابر گردشگری 

مهیا شده است.
مدیرعامل ســازمان پایانه های مســافربری شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکه تاکنون در پایانه های شــهر اصفهان 
اقدامات زیباســازی خوبی، انجام و هویت شهر اصفهان در 
ورودی پایانه ها به نمایش گذاشــته شده است، اظهارکرد: 
در این پایانه ها همه نیازهای شــغلی مسافر به هنگام ورود 
به شهر، مورد توجه قرار گرفته است. وی ادامه داد: هر آنچه 
که می تواند ذهن گردشگران را به سمت هویت و هنر شهر 
اصفهان ســوق دهد، در پایانه های شهر اصفهان به نمایش 

گذاشته شده است.

 تامین نیازهای خونی 
مستلزم مراجعه مردم است

ورودی پایانه ها معابر گردشگری 
شهر به شمار می روند

حمل و نقلکمیته امدادانتقال خون

 89 درصد حجم مخزن 
سد زاینده رود خالی است

هزار خانواده از چرخه حمایتی 
کمیته امداد خارج شدند

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان اعام کرد که در 
حال حاضر 89 درصد حجم مخزن ســد زاینــده رود خالی 
است. مســعود میرمحمدصادقی در جلسه شورای مدیریت 
بحران استان که با حضوراستاندار و ســایر مدیران اجرایی 
استان برگزار شد، افزود: در سال گذشته در این تاریخ، حجم 
مخزن ســد زاینده رود 348 میلیون مترمکعب و بر اساس 
میانگین بلندمدت 682 میلیون متر مکعب آب پشــت سد 
بوده است که نشان می دهد امسال در شرایط بسیار سختی 
قرار داریم.  وی ادامه داد: گزارش سازمان هواشناسی استان 
مبنی بر بارش انــدک در کوهرنگ و کاهــش 74 درصدی 
بارش ها در ایستگاه کوهرنگ، ایستگاه شاخص حوضه آبریز 
سد زاینده رود، نسبت به مدت مشــابه سال گذشته، قرائت 
واز طرف دیگر اشــاره شــده که با توجه به پیش بینی های 
مرکزاقلیم شناسی وخشکســالی ایران مبنی بر بارش های 
زیرنرمال در فصل پاییز در بســیاری از مناطق ایران، شرایط 
سخت تری پیش رو خواهد بود. در ادامه این نشست بیان شد 
که اجرای پروژه های 15 گانه طرح ملی »احیا و تعادل بخشی 
منابع آب زیرزمینی استان اصفهان« مثل برخورد با چاه های 
فاقد پروانه، نصب کنتورهوشــمند روی چاه ها و تعدیل دبی 
پروانه چاه ها، از جمله اقدامات پیشگیرانه درخصوص تداوم 

پدیده مخرب فرونشست زمین خواهد بود.

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد اســتان اصفهان 
گفت: 986 خانواده تحت پوشــش کمیته امداد اصفهان، با 
اجرای طرح های اشتغال پایدار در شش ماهه نخست امسال 
از چرخه حمایت  این نهاد خارج شــده و بــه خوداتکایی و 
خودکفایی رسیدند. حسن ملکوتی خواه افزود: 17 میلیارد 
و 600 میلیون تومــان اعتبار بــه صــورت وام های قرض 
الحسنه برای توانمندسازی و اشتغال زایی مددجویان تحت 
پوشــش این نهاد از ســوی بانک ملی ایران  آزاد سازی شد. 
وی اظهار داشت: بانک های عامل در زمینه پرداخت وام های 
اشتغال زایی به خانواده های نیازمند، همچون سنوات گذشته 
با کمیته امداد همکاری می کنند. ملکوتی خواه در این زمینه 
توضیح داد: امسال نیز تســهیات قرض الحسنه تخصیصی 
مطابق تبصره 26 قانون بودجه سال 1395 به بانک ها اباغ 
شده و در حال معرفی متقاضیان برای جذب سهمیه در نظر 

گرفته شده هستیم.
وی با بیان اینکــه وام های تبصره 26 تا ســقف 15میلیون 
 تومــان بــرای طرح هــای اشــتغال زایی مددجویان تحت 
پوشــش اعطا می شــود، افزود: بانک ملی با داشــتن سهم 
35درصدی از کل اعتبارات تخصیصی،  بیشترین مشارکت 
را در پرداخت وام اشتغال و توانمندسازی خانواده های تحت 

حمایت دارد.

خبر

جمعی از اصحاب رسانه استان اصفهان شامل مدیران خبر، خبرنگاران دیداری 
و نوشتاری، تصویربرداران و عکاســان خبری، با تشکیل کمپین »خبرنگاران 
حریم و حرم«، آمادگی خود را برای حضور در ســوریه و دفــاع از حریم اهل 
بیت)ع( اعام کرده اند. این کمپین که از روز جمعه تشکیل شده، همچنان در 
حال عضوگیری اســت و تاکنون 200 نفر از اصحاب رسانه استان اصفهان به 
این جمع پیوسته اند. کمپین خبرنگاران حریم و حرم با شعار »من- محسن- 
خزائی ام«، حمایت خود را در تداوم راه شــهدای مدافع حرم به ویژه شــهید 
خبرنگار محسن خزائی، با پیوستن به این کمپین اعام کرده اند. این کمپین 
با حمایت خانه مطبوعات اصفهان و همکاری خبرنگاران رســانه های مختلف 
تشکیل شده و اعضای آن آمادگی خود را برای حضور در سوریه، دفاع از حریم 

اهل بیت )ع( و انعکاس مقاومت اسام برابر جهان کفر اعام کردند.

از ســوی انجمن دوســتداران اصفهان و با همکاری جمعیت دوستداران محیط 
زیســت، انجمن مثنوی پژوهان ایران، اتاق بازرگانی، اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان، ســازمان میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان، انجمن مهندســان معمار و شهرساز اصفهان، ســازمان نظام 
مهندسی ساختمان اصفهان، موسسه فرهنگی رویش مهر، اصفهان سهند دور و 
همچنین سایت معما نت، هفتمین همایش نکوداشت اصفهان با عنوان »اصفهان 
برای همیشه، اصفهان برای همه« فردا ساعت 16:30 در تاالر همایش های اتاق  

بازرگانی اصفهان برگزار می شود. 
 در این همایش، به ترتیب درباره وظیفه شــهروند اصفهانی در میراث فرهنگی، 
نی هفت بند در نیــم نگاه، راهکارهــای مقابله بــا بحــران آب و خوراکی ها و 

آشامیدنی های اصفهانی ها در گذر تاریخ، صحبت می شود.

برگزاری هفتمین همایش نکوداشت اصفهانکمپین »خبرنگاران حریم و حرم« در اصفهان تشکیل شد

یک ســالي از راه اندازي فاز یِک خط یک قطار شهري 
اصفهان مــي گذرد و حاال فرصت مناســبي اســت 
براي نشســتن به پاي گفته ها و ناگفته هاي کساني 
که ســاعت هاي زیادی را در عمق زمین و در مســیر 

تونل هاي شهري طي مي کنند.
محمد علي هادي، از راهبران قدیمي مترو که ســال 
گذشــته از تهران بــراي هدایت قطارهــاي اصفهان 
آمده اســت، مي گوید: بــا اینکه یک ســال از افتتاح 
ایستگاه هاي اولیه مترو گذشــته، اما احترام و رعایت 
حقوق شــهروندي در مترو بین مســافران اصفهاني 

مثال زدني است.
وي ادامــه مي دهــد:  تا به حــال در طــول راهبري 
قطارهاي شــهري اصفهان، حتي در یــک مورد هم 
بي دلیل ترمزهاي اضطراري کشیده نشده و آرامشي 

که در آن هست، در کمتر جایي دیده مي شود.
این راهبر قطار شــهري اصفهان عنوان مي کند: البته 
این شغل واقعا عشق و عاقه خاصي را مي طلبد؛ چون 
استهاک روحي و جسمي در آن بســیار زیاد است و 
باید خیلي تاش کرد تا دچار روزمرگي نشویم. هادي 
تاکید مي کند: تفاوت راهبري مترو با وســایل نقلیه 
دیگر، در مواقع اضطراري نمایان مي شود؛ مثا وقتي 
که با 2 هزار مســافر در تونل هاي آن گرفتار شوید. به 
همین خاطر اگر به این شغل عاقه مند نباشید در آن 
دوام نمي آورید. وي مي افزاید: هنــر راهبر مترو این 
اســت که بتواند مســافران را به اولین ایستگاه ایمن 
برســاند؛ همانند خلباني که چرخ هاي هواپیمایش 
باز نشــده و تمامي تاش خود را براي آرامش خاطر و 

سامتي سرنشینان خود به خرج مي دهد.
این راهبر قطــار شــهري اصفهان تاکیــد مي کند: 
مدیریت زمان از مســائل دیگري است که یک راهبر 
باید به خوبي بر آن مسلط باشد چون براي رسیدن به 

هر ایستگاه، لحظه ها ارزش طا پیدا مي کنند.
بهنام فنایي، یکي دیگر از راهبران قطار شهري اصفهان 
که به شدت شیفته فرهنگ و رسوم اصفهاني ها شده 
اســت، در ادامه مي گوید: اینکه مــي گویند اصفهان 
پایتخت فرهنگ تمدن ایران اســت، واقعا درســت 
اســت چون در این یک سال کســاني بودند که براي 
اولین بار ســوار مترو مي شــدند اما با توجه به تجربه 
راهبــري من در تهــران، فرهنگ اســتفاده مردم در 
اصفهان بسیار باالتر بود. وي ادامه مي دهد: هنوز هم 
صداي دست فروشان، ازدحام جمعیت و جیغ و فریاد 

مسافران متروي تهران در گوشم زنگ مي زند.

حکایت راهبري قطار شهري اصفهان؛

سفر به اعماق زمین

گزارش

شــهر تاریخی اصفهان که تا دو دهه قبل به شهر دوچرخه ها 
معروف بــود و خنــک نســیم زاینــده رود به محلــه ها و 
کوچه پس کوچه های آن طراوتی جانانه می بخشــید، اکنون 
روزگاری متفاوت را تحمل می کند و به سختی نفس می کشد. 
دود و دم کارخانه های بزرگ و کوچک، ترافیک ســنگین در 
خیابان هــا و بزرگراه ها، افزایش روز افــزون آمار خودروهای 
شخصی، خشــک شــدن زاینده رود و تاالب گاوخونی، همه 
و همه دست به دســت هم داده تا شــهر تاریخی اصفهان را 

تهدید کند.
طبق آمار اعام شده، در حال حاضر حدود 800 هزار خودرو 
در سطح شهر اصفهان تردد می کند؛ درحالی که روزانه بیش 
از 400خودرو به ایــن تعداد اضافه می شــود و این وضعیت 
چشم انداز آینده شهر دو چرخه ها را تیره و تار نشان می دهد. 

اصفهان زیبا، پاک و آرام تنها سهم و حق شهروندان اصفهانی 
و ایرانی نیست بلکه حق تمامی مردم جهان است که هر روزه و 
هر ساله از کشورهای مختلف جهان به عنوان گردشگر به این 
شهر می آیند تا از زیبایی های طبیعی و تاریخی آن لذت ببرند 
و توصیف این شهر تاریخی و فرهنگی را برای مردم شهر و دیار 
خود به ارمغان ببرند اما مشکات زیست محیطی و آالیندگی 

هوا هم اکنون بر جلوه ها و زیبایی های این شهر سایه افکنده 
و برای ساکنان و گردشگران مزاحمت ایجاد می کند. سونامی 
خودرو، مشــکل کمبود آب، تنگناهای زیســت محیطی و 
آلودگی هوا، هم اکنون به دغدغه جدی مســئوالن این شهر 

و استان تبدیل شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با توجه به 
این دغدغه و معضل جدی مبنی بر رونــد رو به افزایش ورود 
خودروهای جدید به خیابان های کان شهر اصفهان و تبعات 
آن می گوید: اگر فضای مورد نیاز هــر خودرو را 20 مترمربع 
در نظر بگیریم، با توجه به اضافه شــدن روزانه 400 خودرو، 
در ابتدایی ترین تصور باید روزانه هشــت هــزار مترمربع به 
فضای شهری اضافه شود. وی ادامه داد: البته این کار درعمل 
غیرممکن و غیر مفید است اما هر شهروند با اضافه کردن هر 

اتومبیل به سطح شهر باید این موضوع را در نظر بگیرد. 
صلواتــی توضیح داد: در اصفهــان با نوعی خــودرو زدگی و 
سونامی وابســتگی به خودرو مواجه هســتیم؛ به طوری که 
استفاده از ماشین های شخصی به ویژه تک سرنشین ها، بیش 

از 50 درصد رشد داشته است.
صلواتی عنوان کرد: خرید اتومبیل یک حق و انتخاب شخصی 

اســت که نمی توان برای آن دســتور العمل صادر کرد اما با 
اجرای طرح های ترافیکی و باالبردن هزینه های اســتفاده از 
خودروی شخصی به ویژه خودروهای تک سرنشین، می توان 
تمایل افراد را برای استفاده های شخصی از اتومبیل کاهش 
داد.  وی راهکارهای برون رفت از مشــکل ترافیک و استفاده 
از خودروهای شخصی را افزایش خطوط اتوبوس های تندرو 
)BRT(، ایجاد مســیرهای مناســب برای دوچرخه سواری، 
افزایش سیســتم حمل و نقل پــاک و عمومــی، راه اندازی 
خطوط مترو و تراموا )واگن برقی(، تمرکز زدایی و جلوگیری 

از تجمع امکانات در نقاط مرکزی عنوان کرد.
صلواتی از دیگر راه هــای بازدارنده در ایــن زمینه را اجرای 
طرح های محــدوده ترافیک )ایجاد تســهیات برای عبور و 
مرور ساکنان مناطق پر تردد و پرداخت هزینه ورود به منطقه 
برای خودروهای دیگر(، پرداخت عوارض برای پارکینگ های 
محدوده و وضع مالیات برای خرید خودروهای بیشتر در هر 
خانوار اعام کــرد. وی ابراز امیدواری کرد کــه با همکاری و 
دلسوزی شهروندان بتوان حجم ترافیک و ترددهای شهری 
را کاهش داد و اثرات مخرب زیست محیطی و آلودگی هوا را 

نیز به حداقل رساند.
آلودگی هوا، آلودگی صوتی و به تبع آن خســارت به بناهای 
تاریخی و اتاف زیاد وقت، زیان های جبران ناپذیری اســت 
که به دست خود شهروندان برای شهر زیبا و تاریخی اصفهان 

رقم می خورد.
این امر گویای این اســت که متاســفانه در ترافیک شهری و 
استفاده از خودرو، در آینده ای نه چندان دور با تناقض خست 
روبه رو می شویم و به دلیل استفاده اکثر افراد از خودرو، زمان 
رســیدن به مقصد با زمان پیاده رفتن تا مقصد برابر شــده و 
ماشین سواران به دلیل حجم باالی خودرو و ترافیک، ترجیح 

می دهند پیاده به مقصد خود بروند.
»هزینه فرصت« را نیز نباید نادیــده گرفت؛ هزینه هایی که 
افراد ناخواسته برای استفاده هرچیز می پردازند و این هزینه 
در خرید خودرو، استفاده از آن و اتاف وقت در ترافیک های 
شهری گرچه دیده نمی شود اما بسیار سنگین است به گونه ای 
که بیشتر از قیمت خودرو و هزینه هایی می شود که شخص 
برای اســتفاده از وســایل حمــل و نقل عمومی و تاکســی 

می پردازد.
برای کاهش حجم ترافیک و اثرات ناشــی از آن نیاز است که 
مسئوالن و مردم، هردو به فکر چاره باشــند و مناسب ترین 
راهکار را انتخاب کنند، حتی نقش مردم و شهروندان در این 

موضوع، پررنگ تر و دارای اثرات مطلوب و بیشتری است.

در اصفهان با نوعی 
خودرو زدگی و 

سونامی وابستگی 
به خودرو مواجه 

هستیم؛ به طوری 
که استفاده از 

ماشین های شخصی 
 به ویژه 

تک سرنشین ها، 
بیش از 50 درصد 
رشد داشته است

ساالنه بیش از 144هزار خودروی جدید در کالن شهر اصفهان شــماره گذاری و راهی خیابان های این شهر 
می شود که این روند را کارشناسان ترافیک و محیط زیست، به سونامی تهدیدآمیز تعبیر می کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری   مطرح کرد:

سونامی،خودروهایشخصیاصفهانراتهدیدمیکند
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم برای 36 عــدد کوکی: آرد
 3 فنجان،جوش شیرین1 ق چ،بکینگ پودر1

 ق چ،پودر زنجبیل سه چهارم ق چ
جوز هندی رنده شده نصف ق چ، میخک نصف 
 ق چ،نمک نصف ق چ،فلفل ســیاه یک چهارم 
ق چ،کره نرم ســه چهارم فنجان،شکر قهوه ای 
نصف فنجان،مــوالس دو ســوم فنجان،رنده 
 پوســت لیمو تــرش2 ق چ،عصــاره وانیل 1 

ق چ،شکالت چیپسی سفید1 و نیم فنجان
 طرز تهیه :

 آرد ، جوش شیرین ، بکینگ پودر ، دارچین ، زنجبیل ، جوز هندی ، نمک و فلفل را مخلوط 
کنید .کره و شکر را 5 دقیقه هم بزنید تا کرمی شود . تخم مرغ ، موالس ، رنده پوست لیمو و 
وانیل را مخلوط  کرده ســپس آرد را اضافه و مخلوط کنید و با پالستیک رویش را پوشانده و 
3 ساعت تا یک شب در یخچال بگذارید تا خنک شــود . فر را با دمای 180 درجه سانتیگراد 
روشن کنید تا گرم شود . کف سینی فر را با کاغذ روغنی بپوشانید . روی سطحی آرد پاشی 
شده خمیر را به ضخامت 1 ســانتی باز کنید و با کاتری 7 ســانتی قالب زده روی سینی فر 
بچینید و به مدت 10 – 12 دقیقه در فر بگذارید تا اطرافشــان کمی طالیی شــود . سپس 
روی توری سیمی منتقل کنید و بگذارید کامال خنک شــود . شکالت سفید را روی حرارت 
بخار آب ذوب کنید و کوکی ها را تا نیمه در شــکالت زده و رویشــن اســپرینکل بپاشید و  

کناری بگذارید تا خنک شوند .

مسئله دست هاي آلوده اثر»س.آ.ج.کودی« با ترجمه »مریم خدادادی« 
در موضوع فلسفه وعرفان از مجموعه دانشنامه اســتنفورد چاپ و روانه 
بازار نشرشده است. بسیاري از عالقه مندان به فلسفه در ایران که با فضاي 
مجازي بیگانه نیستند نام دانشنامه فلســفه استنفورد را شنیده اند و چه 
بسا از این مجموعه کم نظیر بهره هم برده  باشــند. این دانشنامه حاصل 
طرحي است که اجراي آن در سال 1995 در دانشگاه استنفورد آغاز شد 
و همچنان ادامه دارد. این مجموعه از مدخل هاي مناســبي براي ورود به 
گســتره هاي متنوع فلسفي برخوردار است و کســي که مي خواهد براي 
اولین بار با مســئله یا مبحثي در فلسفه آشنا شــود، یکي از گزینه هاي 
راهگشــایي که پیش  رو دارد این اســت کــه ابتدا به ســراغ مدخل یا 
مدخل هاي مربوط به آن در این دانشــنامه برود. نگارش، تدوین و انتشار 

مدخل هاي دانشنامه فلسفه استنفورد به سرپرســتي»دکتر ادوارد. ن. 
زالتا« افزون بر اینکــه پیوندي فراگیر میان فضاي دانشــگاهي و عرصه 
عمومي برقرار کرده، ویژگي هــاي درخور توجه دیگري هــم دارد و آن 
اینکه این دانشــنامه به ویژه به کار دانشــجویان و محققاني مي آید که 
مي خواهند در زمینه اي خاص پژوهش کنند. ترجمه و انتشــار تدریجي 
این دانشنامه به زبان فارســي و فراهم کردن امکان مواجهه شمار هرچه 
بیشــتري از خوانندگان عالقه مند با آن از جمله اهدافي بوده که چه بسا 
مورد نظر بانیان این طرح قرار گرفته؛ لذا »انتشارات ققنوس« با همکاري 
گروهي از مترجمان به سرپرستي »دکترمسعودعلیا« و با کسب اجازه از 
گردانندگان دانشنامه فلسفه اســتنفورد )SEP( اقدام به ترجمه و انتشار 
این دانشــنامه مي کند و امیدوار اســت چاپ این مجموعه استمرار پیدا 
کند. انتشــارات ققنوس این مجموعه را در 59 صفحه چاپ و روانه بازار 

نشر کرده است.

حذف قند از رژیم غذایی و اتفاقات بعد از آن )6(کوکی زنجبیلی با شکالت سفید

لبخندک

گوناگون

به دست باد

بهبود عملکرد مغز
در حقیقت، یک رژیم غذایی سرشــار از فروکتوز با کاهش عملکرد مغز در یادگیری و 
حافظه اختالل ایجاد می کند. فعالیت سیناپسی آســیب دیده به معنای آن است که 

ارتباطات میان سلول های مغز دچار اختالل شده اند.
افزون بر این، مصرف بیــش از اندازه قند با خواب کم و ضعیف مرتبط اســت که تاثیر 
مســتقیم بر عملکرد شــناختی دارد. این شــرایط به تمرکز پایین و عملکرد ضعیف 

حافظه در کنار مشکالت شناختی دیگر منجر می شود.
بهبود خلق و خو

دنبال کــردن یک رژیــم غذایــی سرشــار از قندهای افزوده شــده بــه اضطراب، 
تحریک پذیری، نوسانات خلقی و حتی افسردگی منجر می شود.

  British Journal of Psychia try مطالعه ای کــه در ســال 2009 در نشــریه
منتشر شد، نشــان داد، افرادی که یک رژیم غذایی آمریکایی اســتاندارد که سرشار 
از مواد غذایی فرآوری شده اســت و به طور معمول شــامل مقادیر زیاد از چربی های 
اشباع شــده، قند و نمک می شــود را دنبال می کنند، در مقایســه با آنهایی که یک 
 رژیم غذایی کــم قند دارنــد، در معرض خطــر افزایــش یافته ابتال به افســردگی 

قرار دارند.
پیشگیری از بیماری کبد چرب

مصرف بیــش از اندازه قند به افزایش ناگهانی و شــدید انســولین منجر می شــود و 
همچنین چربی را وارد ســلول های کبد می کنــد که به نوبه خــود التهاب و زخم را 

موجب می شود.

مسئله دست هاي آلوده

پیرمرد بازنشسته ای،خانه جدیدی در نزدیکی 
یک دبیرســتان خرید. یکی دوهفته اول همه 
چیز به خوبــی و در آرامش پیــش می رفت تا 

اینکه مدرسه ها بازشد.
در اولین روز مدرسه، پس از تعطیلی کالس ها 
سه پسربچه در حالی که بلند بلند با هم حرف 
می زدند، هــر چیزی را کــه در خیابان افتاده 
 بود شــوت می کردند و ســروصدای عجیبی 

راه می انداختند.
 این کار هر روزتکرار می شد و آسایش پیرمرد 
کامال مختل شــده بود. این بود کــه تصمیم 

گرفت کاری بکند.
روز بعد که مدرســه تعطیل شد، دنبال بچه ها 
رفت و آنها را صدا کرد و به آنها گفت: »بچه ها 
شما خیلی بامزه هستید و من از اینکه می بینم 

شما انقدر  نشاط دارید خیلی خوشحالم. 
من هم که به ســن شــما بودم همیــن کار را 
می کردم. حاال می خواهــم لطفی در حق من 
بکنید. من روزی هــزار تومان به هــر کدام از 
شــما می دهم که بیایید اینجا و همین کارها 
را بکنید.« بچه ها خوشحال شدند و به کارشان 

ادامه دادند.
 تــا آنکــه چنــد روز بعد،پیرمرد دوبــاره به 
سراغشان آمد و گفت: ببینید بچه ها متاسفانه 
در محاسبه حقوق بازنشستگی من اشتباه شده 
و من نمی توانم روزی صد تومان بیشتر به شما 

بدهم. از نظر شما اشکالی ندارد؟
بچه ها گفتند: »صد تومــان؟ اگر فکر می کنی 
ما به خاطر روزی فقط صد تومان حاضریم این 
همه بطری نوشــابه و چیزهای دیگر را شوت 
کنیم، کورخواندی. ما نیســتیم.« و از آن پس 
پیرمرد با آرامش در خانــه جدیدش به زندگی 

ادامه داد!

پیرمرد باهوش

زندگــی گاهی بازی هــای عجیبــی دارد و  نداشاه نوری
مجبورمان می کند یک عمر خاطره را در یک 
یادگاری کوچک خالصه کنیم. انگار روزگار برای همه چیز و همه 
کس جا داشته اال خاطرات ما. مثل وقتی که تمام خاطرات چهار 
سال دبیرستان در یک عکس تاخورده خالصه می شود که در آن 
همه آدم ها به طرز عجیبی شاد و بدلباسند. از آن عکس هایی که 
ساعت ها آدم را مشغول خودش می کند و شرح دادنش برای یک 
غریبه مثل خالصه کردن رمانی با یک عالمه شــخصیت عجیب و 
غریب است.  این اتفاق برای پیرمرد همسایه ما هم افتاده و روزگار 
مجبورش کرده تمام باغچه اش را روی پشــت بــام و در گلدانی 
خالصه کند که در واقع یک بوته گل محمدی در یک حلب روغن 
قدیمی است. اردیبهشت که می شود پیرمرد صندلی تاشویش را 
می آورد، کنار خاطره باغچه اش می نشــیند و به چراغ های شهر 
که دانه دانه در غروب روشن می شوند، خیره می ماند و خودش را 

به دست باد می سپارد.
پدری در قاب خاطره

به ما مــی گوینــد چرا 
پدرهایتان  برای  اینقدر 
جوراب می خرید؟ به دو 
دلیل، اول اینکه وسایل 
مردانه یا خیلــی گران 
هستند یا خیلی ارزان و 
ما از پس گران هایشان 
بر نمی آییــم. دلیل دوم 
هم این اســت که پدرها 
اصوال انسان های چیز نگهداری هستند و بعضی چیزها یک عمر 
برایشــان کار می کند. مثل پدر من که یک شانه پالستیکی گرد 
و آبی رنگ داشت که همیشــه توی جیب پیراهنش بود و در همه 
آن ســال ها فقط یک بار گم شد و شــانه  دیگری دقیقا با همان 
مشــخصات جایش را گرفت.  نمی دانم از آن شانه ها هنوز هست 
یا نه چون حاال جیب جلوی پیراهن ها جای موبایل شــده است؛ 
اما می دانم که از همه پدرها یک چیز کوچک به یادگار می ماند؛ 
یک شانه، ماهوت پاکن، تسبیح، کتاب یا عینکی که دسته هایش 
دیگر از هم باز نمی شــود. برای آنهایی که با خاطره پدرهایشان 
زندگی می  کنند دنیا پر از جوراب هایی اســت که خریدنشــان 

فایده ای ندارد.

جدول  2010

با این عینک ها ویدئو ضبط کنید

شرکت اسنپ چت دســتگاه های فروش خودکاری عرضه کرده 
که از طریق آنها می توان عینک هایی خریداری کرد که قابلیت 

ضبط ویدئو دارند.
روی این دســتگاه های فروش زردرنگ که اسنپ بات نام دارند 
تصویری کارتونی از چهره یک فرد چاپ شــده که اطراف وی پر 
از بالن اســت. عینک های مذکور که Spectacles نام دارند از 
 این دستگاه قابل خریداری هســتند و قابلیت ضبط ویدئوهای 

ده ثانیه ای را دارند.
ویدئوهای یاد شــده را می توان بــا اســتفاده از برنامه موبایلی 
 اسنپ چت روی همین ســایت آپلود کرد. قیمت این عینک ها 

129 دالر است.
افراد قبل از خرید عینک های یاد شده می توانند به طور مجازی 
آنها را مشــاهده کرده و عینکــی را با رنگ دلخواه پســندیده 
و ســپس آن را خریــداری کنند. اســنپ چت مــی گوید این 
دستگاه های فروش هر روز در یک نقطه نصب می شوند و سپس 
به محل دیگری منتقل خواهند شــد. در این زمینه 2۴ ساعت 

قبل از نصب هر دستگاه به مشتریان اطالع رسانی می شود.

تصاویر روز

مسابقه قایقرانی نزدیک کاخ سلطنتی کامبوج خرمن کوبی برنج در  هند

کشکول

زنی که احساسات رییس جمهور 
مصر را بر انگیخت

رییس جمهور مصر، با زنی که پخش تصاویر او در شــبکه های 
اجتماعی احساســات مردم این کشــور را برانگیخته و ســوژه 

کاربران شده است، مالقات کرد.
عکس منــا الســید ابراهیم بــدر، زن نحیفی کــه نزدیک یک 
 قهوه خانــه در شــهر اســکندریه در حال کشــیدن یک گاری 
پر از کاال بود، در شــبکه های اجتماعی مصر بازتاب گسترده ای 
داشت. این زن در حالی نزدیکی این قهوه خانه گاری سنگین را 
می کشید که شــمار زیادی از جوانان محله بی اعتنا به رنج وی 

در آن قهوه خانه حضور داشتند.
به دنبال این مالقات، دفتر ریاســت جمهوری مصر با انتشــار 
بیانیه ای مالقات سیسی با منی السید ابراهیم بدر را تایید کرد. 
بر اســاس بیانیه دفتر ریاســت جمهوری مصر، سیسی در این 
دیدار، منا را الگویی برای تمام جوانان مصر در زمینه  اراده، کار، 
تالش و بردباری دانست. سیســی قول داد که تمام تالش خود 
را برای تامین نیازهــای این زن و خانــواده اش مبذول دارد. او 
همچنین، از جوانان درخواســت کرد به منظور رهایی این زن از 

فقر به او یاری برسانند.

ماسک ضد آلودگی هوا ساخته شد

شــرکت چینی شــیائومی کــه در عرصه طراحی و ســاخت 
گوشــی های هوشــمند بســیار مطرح اســت این بار با تولید 

ماسک های ضد آلودگی هوا همگان را شگفت زده کرد.
 این ماسک جدید برای کمک به مردم کشورهایی مانند هند که 
با بحران آلودگی هوا دســت و پنجه نرم می کنند مناسب است؛ 
اما در حال حاضر فقط برای مردم چین در دســترس می باشد. 
این ماسک به راحتی و به دلیل وجود یک تصفیه کننده کوچک 
که روی آن تعبیه شــده از سایر ماســک های دیگر قابل تمایز 
است.جنس این ماســک جدید از پارچه ای با الیاف فیبر و بند 
 PM2.5 دســتباف بوده و بر آن یک تصفیه کننده  قابل تعویض
 قــرار دارد که یک فن کوچــک در داخل آن هــوا را به گردش 

در می آورد.
 تصفیــه کننده این ماســک از یــک باتری نیــرو می گیرد که

 به وسیله پورت یواس بی می توان آن را شارژ کرد.
 گفتنی اســت که فروش این ماســک ضــد آلودگــی از تاریخ
  11 نوامبر در فروشــگاه های سراســر چین با قیمت 89 یوان

)13 دالر( به فروش می رسد.

افقی
1- دعوای ســاختگی در اصطالح عــام- پایتخت 

ملی
2- نصف نردبان- فقر و بدبختی- شاهانه

3- اولین قومی که در ایران ساکن شدند- مجسمه 
معروف بیدست- صورت غذای رستوران ها

۴- فتنه جویان و شــرارتگران- ســریال سیروس 
مقدم- مارکی بر سرعت 

5- امتداد- قهرمان خبیث اتللو- پهلوان
6- بی همتا و یگانه- گروهی از مردمان عربســتان 
دارای این مذهب هســتند- ســازمان جاسوسی 

صهیونیست ها
7- جهاز عروس- سرزنشگر- سریع و فوری

8- نــام رود جیحون و کنار هرمــان ملویل- بهره 
بردن- پدر ترک

9- خزنده گزنده- دنباله روی عروس- پله اتوبوس
10- نخ بافتنی- شهری در ایران- صریح

11- شانه- نوعی لیوان- آباد نیست
12- توده ریگ- سرخ- سازنده عمارت

از  پادشــاهی- مقصــد رودخانــه-   -13
پیامبران الهی

1۴- اســتان ایــران- گــول زدن و گــول 
خوردن- کاشف میکروب حصبه

15- اســب خوش رکاب- زندان مخوفی در 
آمریکا که تاکنون حتــی یک نفر هم از آنجا 

موفق به فرار نشده است
عمودی

1- از بســم ا... می ترســد- پایدار و برقرار- 
مشت نمونه آن است

2- قبل از تمرین کردن الزم است- سخا- از 
گل های معروف

3- اولیــن موشــک را او اختــراع کــرد- خالق 
رمان های سه تفنگدار و غرش طوفان- گل داغدار

 ۴- قورباغــه درختی- نــام گرامی مادر رســول
 اکرم )ص( – نه من نه تو

5- نوعی پارچه- هاتف- گرما
6- سائل- خونخوار شالیزار ها- کشاورز

7- چاشنی غذا- فنا- الغر و تکیده
8- ســرگرد ســابق- یاقوت- انقالبی فرانسه که 

الوازیه را به زیر گیوتین برد
9- الوان- کشنده- نصفی از دلیل

10- نشان و مدال- کافر- جیوه
11- رود مرزی- گاو کوهی- محتاج و مسکین

12- درخــت انگور- خالــق کتاب هــای امیل و 
اعترافات- مال خیام از همه مشهورتر است

13- اشاره- جزیره- فاکس
1۴- کتاب ولتــر و نامزد نمایندگــی- بی رنگ و 

جال- نام دیگر سوره بنی اسرائیل
15- داد و بیداد کردن- فاجر- پایان نامه تحصیلی
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امام علی )علیه السالم(: 
راستگو بودن و پرهيز نمودن از دروغ، زيباترين اخالق و 

بهترين ادب است.
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