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پیشنهاد سردبیر:
بسیاری از مسئوالن تابعیت خود را کتمان می کنند

ويژهيادداشت

اخبار

دیدگاهواکنشارتشپارلمان

محمدجواد جمالی نوبندگانی، دبیر کمیســیون امنیت 
ملی مجلس درباره اینکه فعالیت مســئوالنی که دارای 
گرین کارت، اقامت و تابعیت هستند خالف منافع ملی 
محسوب می شــود اظهارکرد: در جلسه ای که به صورت 
مفصل با وزیر اطالعات پیرامون بحث داشتن تابعیت از 
سوی برخی از مسئولین انجام شد این موضوع به صورت 

کامل مورد بررسی قرار گرفت.
جمالی نوبندگانی با اشــاره به اینکه طی ماه های اخیر 
مواردی را پیرامون استعفا و کناره گیری کسانی که دارای 
تابعیت دوگانه بودند داشته ایم خاطرنشان کرد: اخیرا هم 
موردی را داشــته ایم که به دلیل داشتن تابعیت دوگانه 
از مسئولیت خود اســتعفا داده و تابعیت را برای خود در 
اولویت قرار داده است. وی خاطرنشــان کرد: متاسفانه 
به دلیل اینکه برخی از مســئولین داشتن گرین کارت، 
تابعیــت و اقامت خــود را کتمان می کنند تــا به امروز 
نتوانسته ایم آمار دقیقی در این راســتا به دست آوریم. 
دبیر کمیســیون امنیت ملی مجلس اظهارکرد: از منظر 
امنیتی و قانونی داشــتن گرین کارت، اقامت و تابعیت 

محدودیت و ممنوعیت دارد و برخالف منافع ملی است.

صدیف بدری ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس 
گفت  : به منظور بررســی کارشناســی حادثه برخورد 
دو رام قطار در ایســتگاه هفتخوان)دامغان - ســمنان( 
کمیته ای در کمیسیون عمران تشکیل شد . وی تصریح 
کرد: همچنین هیئتی از کمیســیون عمــران از محل 
حادثه برخــورد دو رام قطار در حوالــی دامغان بازدید 
کردند. بدری اظهار داشــت: پس از اتمام هفته سرکشی 
نمایندگان به حوزه انتخابیه و شــروع جلســات رسمی 
مجلس شــورای اسالمی نیز از مســئوالن و وزارت راه و 
شهرسازی دعوت خواهیم کرد تا با حضور در کمیسیون 
عمــران توضیحــات الزم را ارائــه دهند و اگــر پس از 
بررسی های کارشناسی به این نتیجه برسیم که به علت 
بی تدبیری مدیریت، این فاجعه رخ داده اســت حتما از 
ابزار قانونی اســتیضاح وزیر راه  و شهرســازی استفاده 
خواهیم کرد. )این درحالی است که با انتشار خبر حقوق 
نگرفتن کارکنان راه آهن احتمال اســتیضاح وزیر راه و 
شهر ســازی افزایش پیدا کرده اســت( در پایان بدری 
همچنین با خانواده های جان باختنگان و مجروحان این 

حادثه ابراز همدردی کرد.

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد:

بسیاری از مسئوالن تابعیت 
خود را کتمان می کنند

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:

احتمال استیضاح وزير راه در 
پی حادثه برخورد دو قطار

سرلشکر صالحی اظهار داشت:

ارتش مانند شمشیری در 
دستان فرمانده کل قواست

لطف ا... فروزنده اظهار داشت : 

لغو کنسرت ها و سخنرانی 
مشکل اساسی مردم نیست

فرمانده کل ارتش از آماده ســازی ناو لجستیک خارک و 
زیردریایی کیلوکالس طارق پس از انجام مراحل مختلف 
بازسازی خبر داد. امیر سرلشکر عطاءا... صالحی فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در همایش گردهمایی 
فرماندهان مناطق دریایی که در ستاد نداجا برگزار شد، 
ارتش را مانند شمشیری در دستان فرمانده کل قوا دانست 
و خطاب به ارتشیان از آنها خواست تا با تمام قوا دستاوردها 
و افتخارات خود را بــه معرض نمایش بگذارند. صالحی با 
اشاره به آماده سازی زیردریایی طارق و ناو خارک پس از 
انجام مراحل متعدد بازسازی، تصریح کرد: امروز می توان 
گفت این ناو، ایرانی شــده، هرچند ظاهرش مانند قبل 
باشد. وی تاکید کرد: نیروهای ارتش نباید در ارائه مظاهر 
قدرت کم بگذارند و کاری هم به سیاه کاری حتی برخی 
از دوستان نداشته باشند. فرمانده کل ارتش با بیان اینکه 
باید در دریانوردی های دور  بــه مصونیت و ایمنی توجه 
ویژه شود، افزود: بایســتی تمام تالش خود را بکنیم تا در 
حوزه تجهیزات و تولیدات، به بهترین محصوالت دفاعی 

دست پیدا کنیم.

لطف ا... فروزنده عضــو جمعیت ایثارگران با اشــاره به 
برخی فرافکنی های دولت به جای رسیدگی به مسائل 
و مشکالت مردم گفت: دولت متولی اجرای وعده هایی 
اســت که داده زیرا درحال حاضر کشــور ما مشکالت 
اقتصادی دارد که باید در این بخش ها گره گشایی کند. 
وی افزود: در کشــور رکود به تمام بخش های اقتصادی 
آسیب رســانده و انتظار ما از مسئولین و حامیان دولت 
و کشور این است که از دولت بخواهند که کار کنند و با 

رکود مبارزه و مشکالت اقتصادی را حل کند.
فروزنده افــزود: دولت به مردم قول داده که مشــکالت 
اقتصادی و معیشتی آنها را حل کند ولی تاکنون اقدامی 
انجام نداده و مــردم از آنها مطالبــه می کنند و به جای 

فرافکنی باید پاسخگو باشند.
عضو جمعیت ایثارگران اظهار داشــت: لغو کنســرت ، 
سخنرانی و اینگونه مسائل مشکل اصلی مردم نیست اگر 
دولت قصد جلب کردن نظر مردم را دارد با این اقدامات 
نمی تواند آنها را جلب کند و بهتر اســت برای جلب نظر 

آنها به حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم بپردازد.

پیام رهبر معظم انقالب در پی 
شهادت زائران حسینی و جان باختن 

زائران امام رضا)ع(

 خريد جنگنده روسی سوخو 30 
در دستور کار ايران قرار گرفت

 پیش بینی امیرپوردستان 
درباره آينده بحران سوريه

واکنش وزارت خارجه نسبت به خبر 
مذاکرات جديد میان » ايران و آمريکا«

هیئت پارلمانی ايران عازم کامبوج شد

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در پی حوادث 
تلخ و دردناک شهادت ده ها نفر از زائران حضرت سیدالشهدا )ع( در 
عراق و همچنین جان باختن و آسیب دیدگی جمعی از مسافران و 
زائران حضرت امام رضا علیه السالم، در پیامی ضمن طلب رحمت 
و مغفرت الهی برای درگذشتگان و دعا برای شفای آسیب دیدگان، 
تاکید کردند: مسئوالن از این حوادث دردناک به آسانی عبور نکنند 
و دغدغه  حل ریشــه ای این مصائب و امثال آن از مسائل مردم را در 

صدر اولویت های خود قرار دهند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
حادثه  تلخ و اندوهبار شــهادت ده ها نفر از زوار ایرانی و غیر ایرانی 
حضرت سیدالشــهدا علیه الســالم در عراق و نیز حادثه دردناک 
تصادف قطار که به جان باختن و آسیب دیدگی جمعی از مسافران 
و زوار حضرت ابی الحســن الرضا علیه الســالم انجامید، اینجانب را 

همچون دیگر هم میهنان و خانواده های عزادار، مصیبت زده کرد.
در حادثه  اول، گــروه های جنایتــکار و شــقاوت بار تکفیری که 
راه پیمایی عظیم اربعین و امنیت بی نظیر زائران حسینی، چشم آنان 
را کور و توطئه های خباثت آلود آنان را خنثی کرده اســت، به انتقام 
بزدالنه و فجیع دســت زدند و بار دیگر چهــره  خبیث ومنیت پلید 
خود را به همه نشــان دادند. از مناطق دیگر جهان همچون نیجریه 
و پاکستان و افغانســتان نیز خبرهای تلخ و تکان دهنده از جنایات 
هم مسلکان آنها می رسد و خطر جریان تکفیری و دولت های حامی 

آنان را بار دیگر به همه  مسلمانان و دلسوزان گوشزد می کند.
در حادثه  دوم نیز قصور یــا تقصیر و بی تدبیری دســت اندرکاران 
خانواده هایی را داغدار کرد و موجب جان باختن و آســیب دیدگی 

جمعی از مردم عزیزمان شد.
اینجانب ضمن طلــب رحمت و مغفرت الهی برای درگذشــتگان 
و دعا برای شفای آسیب دیدگان و عرض تســلیت به خانواده های 
آنان، از مسئوالن و دست اندرکاران در هر دو بخش داخلی و خارجی 
می خواهم که از این حوادث دردناک به آسانی عبور نکنند و دغدغه  
حل ریشــه ای این مصائب و امثال آن از مســائل مردم را در صدر 
اولویت های خــود قرار دهند و اکنون نیز همه  تــالش خود را برای 
عالج مصدومان و انتقال جان باختگان و کاستن از مصائب داغداران 

به کار برند.
سید علی خامنه ای   -    ۶ آذر ۱۳۹۵

سردار حســین دهقان وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در 
حاشــیه اجتماع بزرگ بســیجیان وزارت دفاع درجمع خبرنگاران 
با بیان اینکه ما در رابطه با تامین نیازهــای دفاعی مان با هر مرجعی 
که قادر باشد نیازهایمان را تامین کند جز آمریکا و اسراییل مذاکره 
خواهیم کرد، گفت: خرید سوخو ۳0 در دستور کار قرار دارد و هدف 
ما تنها خرید نیست بلکه انتقال فناوری را هم مد نظر داریم. بر اساس 
گزارش میزان، هواپیمای ســوخو SM 30 جنگنده ای چندمنظوره 
است که برای عملیات در تمام شــرایط آب و هوایی طراحی شده و 
برای مأموریت های هوا به هوا و هوا به سطح بسیار مناسب است. این 
هواپیما از ویژگی و توانایی خلبــان اتوماتیک در تمام مراحل پرواز از 
جمله پرواز کم ارتفاع یا کروز برخوردار اســت. نخستین نمونه های 
ساخته شده از جنگنده های سوخو SM 30 در سال 20۱2 در اختیار 
وزارت دفاع روســیه قرار گرفت. این جنگنده با جنگنده های F15 و 
F16 و F18 آمریکایی برابری می کنــد و تمامی نیازهای عملیاتی 

کشور پهناور ایران را تامین می نماید. 

 امیر سرتیپ »احمدرضا پوردســتان« جانشین فرمانده کل ارتش 
جمهوری اســالمی ایران دربــاره آخرین تحوالت ســوریه عنوان 
داشت: با توجه به پشــتیبانی های ضعیفی که کشور های مرتجع 
منطقه به دلیل مشکالت داخلی از داعش می کنند؛ گروهک های 

تروریستی تکفیری دریک فضای متزلزل به سر می برند.
جانشین فرمانده ارتش افزود: در آینده نزدیک اراضی اشغال شده به 
دامان سوریه بازمی گردد. وی در پایان در مورد سوریه خاطرنشان 

کرد: ما شاهد کشوری آزاد و مستقل خواهیم بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: هیچ مذاکره جدیدی 
بین ایران و طرف های دیگر برجام برای هرگونه تغییر در مفاد برجام 
انجام نشده و این موضوع کامال دروغ است.بهرام قاسمی سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشــورمان در واکنش به گزارش وال استریت 
ژورنال در گفت وگــو با خبرگزاری آنا ضمــن تکذیب این گزارش 
گفت: هیچ مذاکره جدیدی بین ایران و طرف های دیگر برجام برای 
هرگونه تغییر در مفاد برجام انجام نشده و این موضوع کامال دروغ 
است. وی مطالب منتشر شــده در این روزنامه را کذب و خبرسازی 
صرف و بی اساس برشــمرد. بنا بر ادعای این نشــریه، طرف های 
مذاکره ایران در گفت وگوهای هسته ای، با پیروزی »دونالد ترامپ« 
برای رفع نگرانی های ناشــی از این پیروزی غیر منتظره مذاکرات 

جدیدی را با ایران از سر گرفته اند.

یک عضو گروه )APA( مجلس شورای اسالمی از سفر اعضای گروه 
بین المجالس آسیایی مجلس ایران به کامبوج خبر داد.

علی کاظمی اظهار کرد: نهمین نشســت مجمع مجالس آسیایی 
)APA( در تاریخ ٨ تا ۱2 آذر برابر 2٧ نوامبر تا 2 دســامبر در شهر 
سیم ریپ کشور پادشــاهی کامبوج با حضور هیئت های پارلمانی 
عضو برگزار می شــود. وی افزود: در این نشســت عالوه بر تشکیل 
مجمع عمومی، دومین نشســت شــورای اجرایــی و کمیته های 
اقتصادی، سیاســی و فرهنگی اجتماعی نیز تشــکیل می شــود. 
همچنین دو کمیته ویژه زنان و کمیته ویژه تاســیس پارلمان آسیا 

در حاشیه مجمع برگزار خواهد شد.

بین الملل

یک وزیر بحرینی ضمن اعالم اینکه در نشست آینده اعضای 
شورای همکاری خلیج فارس طرح موســوم به »اتحادیه 
خلیج ]فارس[« بررســی می شــود، گفت که این اتحادیه 
بدون حضور عمان تشکیل می شــود. »غانم البوعینین« 
وزیر امور مجلس شــورا و نمایندگان بحریــن اعالم کرد : 
پرونده »اتحادیه خلیج ]فارس[« در نشست کشورهای عضو 
شورای همکاری )که ماه آینده »دسامبر« در بحرین برگزار 
می شود( بررسی خواهد شد و عمان در این اتحادیه حضور 
نخواهد داشت. وی درباره مانور امنیتی مشترکی که اخیرا 
در بحرین برگزار شــد، ایران را دشمن نامید و گفت: قصد 
ما برای برگزاری این مانور، ایران بود زیرا ما در کشــورهای 
خلیج )فارس( دشــمن فعلی خود یعنی ایران را مشخص 
کرده ایم، ما دشمن تراشی نمی کنیم؛ اما مواضع و مداخالت 
آنها در امور بحرین واضح اســت. البوعینین گزارش های 
بین المللی و برخی موسسات حقوقی مبنی بر محکومیت 
اقدامات ضد حقوق بشری در بحرین را مورد انتقاد قرار داد و 
مدعی شد این گزارش ها »سیاسی« است و افزود: توانستیم 
با سفر به کشــورهای مختلف تصویر حقیقی بحرین و در 
رأس آن، تهدید ایرانی را آشکار کنیم. طرح تشکیل اتحادیه 
خلیج فارس از زمان »عبدا... بن عبدالعزیز« پادشــاه سابق 
عربستان در سال 20۱2 مطرح شده ؛اما با مخالفت عمان 
روبه رو است و میان کشورهای حاشیه خلیج فارس در این 

خصوص موضع یکپارچه وجود ندارد.

معاون نخســت وزیر ترکیه در اظهاراتی، رای پارلمان 
اروپا برای تعلیق مذاکــرات در خصوص عضویت این 

کشور در اتحادیه اروپا را غیر قبول قبول توصیف کرد.
»نعمان کورتولموش«، که به لندن ســفر کرده است، 
در مصاحبه با شــبکه الجزیره تاکید کرد، رای پارلمان 
اروپا به تعلیق مذاکرات نهایی عضویت ترکیه غیر قبول 

قبول است و کاسه صبر ترکیه را لبریز کرده است. 
وی با اشاره به اینکه تصمیم اخیر پارلمان اروپا به لحاظ 
حقوقی الزام آور نیست و فقط جنبه توصیه دارد، گفت: 
به رغم آن، این اقدام پارلمان اروپا، ترکیه را آزرده خاطر 
کرد و نشــان داد که اروپا موضعی خصمانه در مقابل 
ترکیه دارد.  معاون نخست وزیر ترکیه گفت: از دیدگاه 

ما این تصمیم پارلمان اروپا هیچ ارزشی ندارد.

وزير بحرينی: 

بدون عمان
تشکیل اتحاديه می دهیم

مقام ترکیه ای:

اتحاديه اروپا کاسه صبر ما را 
لبريز کرده است

کافه سیاست

یک منبع آگاه در دیوان عالی کشــور در خصــوص آخرین وضعیت حکم 
صادره در پرونده بابک زنجانی، گفت: حکم صادره از ســوی دادگاه مبنی 
بر اعدام متهم ردیف اول پرونده، لغو شده است. دی ماه ۹2 بود که در پی 
شــکایت عده ای از نمایندگان مجلس و تخلفاتی در رابطه با شرکت ملی 

نفت ایران، بابک زنجانی از سوی قوه قضاییه بازداشت شد.
در نهایت پس از برگزاری بیست و شش جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده 
فساد نفتی،سال گذشته، دادگاه، بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده 
 را مفســد فی االرض دانســت و به اعدام محکوم کرد و این حکم در تاریخ

 ۱۶ فروردین امســال ابالغ و با اعتراض به رای، پرونــده در خرداد ماه به 
دیوان عالی کشــور رفت که در نهایت، این مرجع قضایی حکم اعدام را لغو 
کرد؛ اما با این حال و با وجود اعالم برخی خبرگزاری ها مبنی بر لغو حکم 
اعدام بابک زنجانی، معاون دیوان عالی کشور گفت که تا هفته گذشته این 

پرونده به صدور حکم نرسیده بود.

دو نفر به دنبال مادام العمری 
رياست جمهوری 

هاشمی  بودند

ادعای يک منبع آگاه:

حکم اعدام بابک زنجانی
لغو شد

همان اندازه که احساســات نســبت به »چــه« در دنیا تقریبا 
یکســان اســت، به همان انــدازه در رابطه بــا رهبرفقید کوبا 
احساســات متناقضی وجود دارد. فیدل کاســترو یــار دیرینه 
چه گوارا بود اما این ســوال درباره وی همیشــه وجود داشــت 
 که آیا او آدم مردمی بود و شــبیه مردم عادی زندگی می کرد؟ 
»خوان رینالدو سانچس « بادیگارد فیدل که ۱٧ سال با او همراه 
بوده،  پیش از این دراین باره نظرات جالبی ارائه داده بود.او خود را 
مردی نشان می داد که چشم به ثروت و مال اندوزی ندارد و در دام 
این چیزها نخواهد افتاد؛ اما واقعیت کمی متفاوت است. فیدل 
کاسترو رهبر کمونیست کوبا زندگی مجللی داشت و میلیون ها 
دالر سرمایه برای خود جمع آوری کرده بود. بادیگاردش می گوید 
که فیــدل خیلی پولدار بــود و حتی یک جزیــره خصوصی به 
نامش بود: » فیدل مانند یک »پادشاه« زندگی می کرد. جزیره 
خصوصی او »کایو پیدرا« نام داشت که در آن یک رستوران شناور 
وجود داشــت. عالوه بر آن، جزیره خصوصی او مجهز به سکوی  
فرود بالگرد بود و فیدل دو دلفین دست آموز نیز داشت. فقط افراد 
بسیار نزدیک به فیدل از بهشــت خصوصی او در نزدیکی هاوانا 
خبر داشتند، جایی که رهبر انقالب کوبا با همسر و پنج فرزندش 
خوش می گذراند. افراد معدودی به جزیره او سفر کرده بودند که 
یکی از این افراد »اریش هونکر« رهبر آلمان شــرقی تا پیش از 
سقوط دیوار برلین بود.« سانچس می گوید که فیدل حتی حقایق 

مربوط به ثروتش را نیز از مردم پنهان می کرد. در کتاب سانچس 
آمده است که پس از اینکه دولت آمریکا با تبعید صد هزار کوبایی 
موافقت کرد، این کاسترو بود که انتخاب می کرد چه کسانی در 
ســال ۱۹٨0 کوبا را به مقصد فلوریدا ترک کنند؛ اما کاسترو به 
جای اینکه اجازه دهــد خانواده ها به آمریکا برونــد، زندان ها و 

تیمارستان ها را خالی از ســکنه کرد و آنها را به آمریکا فرستاد؛ 
ماجرایی که به تبعید دریایی »ماریل« مشهور شد. سانچس حتی 
ادعا می کند که کاسترو شخصا برگه ارسال قاتالن و متجاوزان به 
آمریکا را ارسال کرد، اما امکان آزادی مخالفان انقالب خود را از 

آنان سلب کرد.
اســطوره مبارزه با امپریالیســم آمریکا در حالی در ۹0 سالگی 
درگذشت که رسانه های خبری مختلف در دنیا بسته به عالقه 
یا نفرت خود از این شــخصیت، نســبت به این موضوع واکنش 
نشان دادند. در ایران نیزواکنش ها متفاوت بود. برخی رسانه ها 
وی را »نماد مقاومت« و برخی دیگر او را »دیکتاتور« نامیدند. ما 
هر احساسی که داشته باشیم، چندان تفاوتی ندارد چون چه او 
را »رفیق چه« و »قهرمان« بدانیم و چه به چشــم یک دیکتاتور 
که سال ها مردمان مبتال به ایدز در کشور خودش را در قرنطینه 
نگه می داشت، به او نگاه کنیم ، باز هم بدون شک کاسترو یکی 
از شــخصیت های تاثیرگذار جهان معاصر بوده است. او جوایز 
مختلف بین المللی به دســت آورده و حامیانــش او را قهرمان 
سوسیالیسم، ضد امپریالیسم و بشردوستی و کسی که توانسته 

استقالل کوبا را در برابر امپریالیسم آمریکا حفظ کند، می دانند.
سال ها بود که بیمار بود و درنهایت هم بیماری او را از پا انداخت. 
ماه آوریل آخرین باری بود که مردم کوبا رهبر مقاومت کشورشان 
را دیدنــد. وقتی در اقدامی نــادر در آخریــن روز کنگره حزب 
کمونیست کوبا حاضر شد و ســخنرانی کرد. او در آن سخنرانی 
به کهولت سن خود اشــاره کرد اما گفت که مفهوم کمونیست 
کوبا همچنان »معتبر« است و مردم کوبا »پیروز خواهند شد.« 
پس از اعالم خبر فوت فیدل، یکی از نمایندگان جمهوری خواه 
کنگره آمریکا گفته بود: »روزی که مردم در داخل و خارج از کوبا 
منتظرش بودند ، فرا رسید«. اما قطعا تعداد کسانی که سوخته 
شدن جســد فیدل کاســترو را می بینند و خاطرات یک عمر 
مبارزه را به یاد می آورند و چشــم هایشان خیس می شود، کم 
نخواهد بود. رفیق فیدل به یار دیرینه خود پیوست. چگوارا حتما 

خوشحال خواهد شد که دوست قدیمی را دوباره می بیند. 

رفیق فیدل به 
يار ديرينه خود 

پیوست. چگوارا 
حتما خوشحال 

خواهد شد 
که دوست 

قديمی اش را 
دوباره می بیند

نماد انقالبیگری در کوبا مرد و احتماال  اکنون که شما اين مطلب را می خوانید، جسد او هم سوزانده شده است! 
فیدل سوخت و ســوختنش پايان يک عصر خاطره بود. خاطره از مردی که در تمام عمر، هیچگاه به آمريکا 
اعتماد نکرد و سخنرانی های پرشور و حرارتش علیه آمريکا از خاطر هیچ کس نمی رود. »رفیق فیدل« يار و 

همراه سال های دور »چگوارای محبوب« بود. چگوارايی که الگوی جوانان مبارز و انقالبی در سرتاسر دنیا به شمار می رود.

به بهانه درگذشت فیدل کاسترو؛

نماد مقاومت یا دیکتاتور؟ 

حسن عباسی طی یک سخنرانی به مناسبت هفته بسیج در شهر دماوند 
به روال گذشــته حرف های جنجالی و قابل تاملی را مطــرح کرد، وی با 
اشاره به دوره سازندگی گفت: در دوره هشت ماهه آخر ریاست جمهوری 
آقای هاشمی ، دو نفر تالش می کردند که ریاست  جمهوری او را مدام العمر 
کنند؛ نخستین نفر، عطاءا... مهاجرانی بود، کسی که بعدا به کشور انگلیس 
پناهنده شــد و نفر دومی که تالش می کرد تا این کار عملی شود، شخص 
دکتر حسن روحانی، رییس جمهور فعلی کشور بود؛ اینها در نشریات 20 
سال پیش مطرح کرده بودند که هاشمی رفسنجانی فراتر از قانون اساسی 
است. عباســی با بیان اینکه اگر فرماندار دماوند بنر بســیجیان را پایین 
نمی آورد، این مســائل را مطرح نمی کردم، بیان کرد: خیلی از حرف ها در 
سینه ما وجود دارد و هرگاه در هر دانشگاه و شهری یک مدیر جرأت کند، 
قلم ها را بشکند و دهان ها را ببندد، ما مســائلی را که برای دولت همچون 

زهر تلخ  است را برای افکار عمومی بیان می کنیم.

۱- فیدل کاسترو در مزرعه نیشــکر خانواده اش متولد شد. 
پدر او در ابتدا یک کارگر مهاجر اســپانیایی تبار بود اما پس 
از مدتی خود زمین دار شــد. فیدل هیچگاه خوشحال نبود 
که پسر یک زمین دار است و در مصاحبه ای در سال ۱۹۹2 
میالدی این موضــوع را بیان کرد و با جرات گفت که پســر 
فردی است که دهقانان را مورد سوء استفاده و استثمار قرار 

داده است. 
2- همسر اول او دختر یک خانواده ثروتمند وابسته به رژیم 
باتیســتا بود. علت طالق گرفتن او از کاســترو پیدا کردن 
نامه های عاشقانه فیدل به معشــوقه اش بود و اینکه متوجه 

شد پای زن دیگری در میان است. 
۳- فیدل کاسترو به دلیل عالقه اش به ســیگار برگ هاوانا 

شناخته شده بود. 

4- او از زمانی که یک انقالبی جوان در کوه بود به داشــتن 
ریش شــهره بود. این صرفا نماد چریک بــودن و یا به دلیل 
مبارزه نبود او گفته بود که اگر شــما ۱۵ دقیقه وقت صرف 
تراشــیدن ریش در روز کنید این یعنی ۵ هزار دقیقه وقت 
صرف اصالح صورت کــردن در یک ســال ! او گفته بود که 

ترجیح می دهد این زمان را صرف کارهای مهم تری کند. 
۵-فیدل به مدت 4۹ ســال در قدرت بــود. در این زمان در 
ایاالت متحده آمریکا ۱0 رییس جمهوری به قدرت رسیدند. 
۶- او یک بار گفته بود که یکی از کتاب های مورد عالقه اش 
کتــاب »زنگ ها برای که بــه صدای در می آیند« ارنســت 
همینگوی بوده اســت که در طول جنگ داخلی اسپانیا در 

اواخر دهه ۳0 میالدی نوشته شده بود. 
٧- او به سخنرانی های هفت ســاعته ممتد به خصوص در 
نهادهای بین المللی از جمله در مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد شناخته شده بود.

7 نکته درباره فیدل کاسترو

سما 
مطیعی
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
افزايش ۱۰درصدی حقوق کارکنان سرما، مرغ را گران کرد

درسال96

با ۱۵ میلیون تومان
صاحب i207 شويد

سرما، مرغ را گران کرد

 هیچ گاه باتری های چینی
به ايران وارد نشدند!

چطور می خواهیم به جنگ 
اقتصادی با دشمن برويم؟!

الیحه بودجه ســال ۱۳۹۶  درحالی  تــا ۱۴ آذر ماه به مجلس 
ارائه خواهد شد که با اتمام بررســی تبصره ها و احکام آن قرار 
است که هیئت دولت  امروز در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور 
نهایی تصمیم گیری  کند. این در حالی است که بر اساس اعالم 
منابع مطلع از موضوع، میــزان افزایش حقوق برای کارکنان در 
ســال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلــی در تعیین بودجه 
جاری تا ۱۰  درصد نهایی شــده است. رشد ۱۰ درصدی حقوق 
کارکنان برای ســال بعد در حالی در الیحه پیشــنهادی دولت 
به مجلس ثبت شــده که این موضوع در بیــن نمایندگان مورد 
بررســی قرار خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی 
دولت تصویب خواهد شــد. روند تعیین میــزان افزایش حقوق 
در دولت یازدهم طی ســه سال اخیر نشــان می دهد که دولت 
در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸درصدی را پیشنهاد داده بود که 
با توجه به اینکه باید این شاخص متناســب با نرخ تورم تعیین 
شــود و در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این 
رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد 
به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین 
بودجه پیشــنهادی دولت یازدهم، تا۲۰ درصد تصویب شد. اما 
برای سال ۱۳۹۴ درشــرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳ تا حدود 
۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴درصدی 
در الیحه بودجه به مجلس رفت که  باوجود برخی انتقادات که 
نســبت به این رقم مطرح می شــد، در نهایت مورد تایید نهایی 
نمایندگان قرار گرفت. آن زمان رییس سازمان برنامه و بودجه 
اعالم کرد که شــرایط درآمدی موجود، این اجــازه را به دولت 
نمی دهد که بیش  از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت 
گفته بود که دلمان می خواهد حقــوق کارکنان را تا ۵۰ درصد 
افزایش دهیم، امــا نمی توانیم. به هر صورت برای ســال جاری 
نیز بــا ادامه روند کاهشــی تورم، افزایــش ۱۲درصدی حقوق 
در  الیحه بودجه ســال ۱۳۹۵  قرار گرفت که البته دولت برای 
حرکت در مســیر هماهنگی نظام پرداخت هــا، حقوق برخی 
از بخش ها مانند بازنشســتگان و کارکنانی را کــه کمتر از یک 
میلیون تومان دریافتی داشته اند، تا ارقام باالتر وحتی ۲۵درصد 
افزایش داد. برای ســال  ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم 
حدود ۷/۵درصد اعالم شــده، اما با گمانه زنــی  هایی که برای 
افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان وجود داشــت، این رقم نیز 
نهایی شده و برای تمامی کارکنان در سال آینده اعمال می شود. 
این نرخ در حالی خواهد بود کــه در بودجه های دولت یازدهم، 
این اولین بار اســت که میزان افزایش حقوق، باالتر از نرخ تورم 

تعیین می شود.

در آخرین اطالعیه فــروش ایران خودرو، شــرایط پیش فروش 
خودرو پژو i207 اعالم شد.

 ایران خودرو در اطالعیه خود با اشــاره بــه اینکه محصول مورد 
نظر با رنگ های ســفید، نوک مدادی، نقره ای و مشکلی عرضه 
خواهد شــد، از ســود مشــارکت ۲۲ درصدی و ســود انصراف 
۲۰ درصدی خبر داده اســت. این خودرو با پیش پرداخت های 
۲۰۰ و ۱۵۰میلیــون ریالی عرضه خواهد شــد. بنابر اعالم ایران 
خودرو، زمان تحویل محصول خریداری شــده با پیش پرداخت 
۲۰۰میلیون ریالی، اردیبهشــت ۹۶ و خودرو بــا پیش پرداخت 
۱۵۰ میلیون ریالی در خرداد ۹۶ اســت. الزم به ذکر است ودیعه 

دوم این طرح، از تاریخ ۱۰ تا ۲۰ فروردین ۹۶ خواهد بود.

رییس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: سرمای هوا باعث شده قیمت 
مرغ افزایش پیدا کرده و به ۷۴۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی 
برســد. مهدی یوســف خانی با اشــاره به اینکه قیمت مرغ طی 
روزهای اخیر افزایش یافته اســت، اظهارداشــت: شرایط جوی 
و ســرما، نامناســب بودن وضعیت راه ها و عدم بارگیری مرغ در 
این شرایط باعث شــده قیمت این کاال افزایش پیدا کند. رییس 
اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد: قیمت مرغ، پنجشنبه گذشته 
نسبت به روز ماقبل آن حدود ۵۰۰ تومان افزایش یافته و درحال 
حاضر نرخ ایــن کاال در مراکز خرده فروشــی ۷۴۰۰ تومان، در 
مراکز عمده فروشی ۶۸۰۰ تومان و مرغ زنده ۴۶۰۰ تومان است.

وی افزود: به زودی شرایط جوی و وضعیت راه ها بهبود می یابد و 
احتمال افزایش بیشتر قیمت مرغ  کم است.

یک عضو انجمــن تولیدکنندگان باتری با اشــاره بــه اینکه پای 
باتری های چینی هیچ گاه به ایران باز نشــد، گفت: واردکنندگان 
باتری ملزم به نمایندگی رســمی شــده اند. گویک نرسســیان 
در نشست خبری خود با اشــاره به اینکه در ســال ۷۱ فقط یک 
تامین کننــده دولتی باتــری خــودرو در ایران وجود داشــت، 
اظهارکرد: در حــال حاضر با حضور تولیدکننــدگان متعدد بازار 
باتری های تولید داخل با رونق بیشــتری روبه رو شده است. وی 
با بیان اینکه مصــرف داخلی باتری خودرو در کشــور ده میلیون 
دســتگاه اســت، افزود: از این رقم، ۶/۵میلیون دســتگاه باتری 
توســط تولیدکننده داخلی و مابقی از طریــق واردات قانونی یا 
قاچاق تامین می شود. وی همچنین گفت: پای  باتری های چینی 
هیچ گاه به ایران باز نشــد و حتی تجار هم عالقه ای به واردات آنها 

نداشتند.

محمدرضا ســبزعلیپور، رییس شــورای سیاســتگذاری اقتصاد 
مقاومتی و بخش خصوصی گفت: متاســفانه ما توان مقابله با گرد 
و غبار و آلودگی هــوا را نداریم. روی نفــت و گاز خوابیده ایم اما 
در ســرما و به هنگام بارش برف، جمعی از هموطنــان ما نه گاز 
دارند و نه نفت و نه سوخت خودرو! ادعای بزرگ ترین تولیدکننده 
برق در منطقه را داریم و مدعی صادرات آن هســتیم اما در مواقع 
ضروری، بنابــه دالیل مختلف قادر به تامین برق هم نیســتیم. از 
پس برف برنمی آییم؛ آن وقت می خواهیم مشــکالت اقتصادی 

را حل کنیم؟!

و  محصــوالت  بــازار  تنظیــم   مدیــر 
نهــاده هــای کشــاورزی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان گفت: در هفت 
ماهه اول ســال جاری، بیــش از ۳۹ هزار 
۹۲۳تن محصوالت کشــاورزی این استان 
به خارج از کشور صادر شــده است. فرهاد 
حاجــی مــرادی ارزش دالری محصوالت 
کشاورزی صادر شده از اســتان اصفهان به 
خارج از کشــور را بیش از ۵۰ میلیون دالر 
اعالم کرد و افزود: صادرات این محصوالت، 
نســبت به زمان مشــابه ســال گذشت، از 

نظر وزنــی ۹۸ درصد و از نظــر ارزش ارزی 
۴۰درصد رشد داشته است. 

وی اظهارکرد: در هفت ماهه نخست امسال، 
۱۳ هزار و ۶۹ تن حیوان زنده و محصوالت 
حیوانــی، یک هــزار و ۷۰۸ تن محصوالت 
نباتی، ۲۳ هزار و ۶۵۴تن محصوالت صنایع 
غذایی، یک هــزار و ۳۲۲ تــن محصوالت 
صنایع تبدیلی و صنایع وابسته به آن و ۱۳تن 
چربــی و روغن حیوانی و نباتــی و تعدادی 
ماشین آالت کشــاورزی از استان اصفهان 

صادر شده است.

جدیدتریــن هواپیمای تولید شــده 
 A350-1000 توســط ایرباس با نام
اولین آزمــون پروازی خــود را در مقر 
این شرکت در تولوز فرانسه انجام داد. 
ایرباس ۳۵۰-۱۰۰۰ در دســته بندی 
هواپیماهای پهن پیکــر و دوربرد قرار 
داشــته و روی آن دو موتــور توربوفن 
با تــوان تولیــد ۴۳۲ کیلونیوتن نیرو 
نصب شــده اســت. به کمک این دو 
موتــور، ایربــاس ۳۵۰-۱۰۰۰ قادر 
اســت تا مســیری به طول ۱۴ هزار و 

۸۰۰ کیلومتر را بدون توقف با سرعت 
متوسط ۹۰۰ کیلومتر در ساعت پرواز 
کند. طول بدنه این ایرباس ۷۳/۷۸متر، 
عرض بدنه ۵/۹۶ متر، ارتفــاع از دم تا 
زمین ۱۷/۰۸متر و فاصله دو ســر بال 
آن ۶۴/۷۵متر اســت. گفتنی اســت 
هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران 
»همــا« طی تفاهــم نامــه ای که در 
بهمن ۹۴ با ایرباس امضــا کرد، تعداد 
۱۶ فرونــد از ایــن هواپیمــا را برای 

به کارگیری سفارش داده بود.

یک صیــاد قشــمی در یــک مرحله 
تور ریزی توانســت چهار هزار کیلوگرم 
ماهی یال اســبی به ارزش ۴۰میلیون 
تومــان صیــد کنــد. معــاون صید و 
ماهیگیری شیالت قشم در این خصوص 
گفت: این صیاد خوش شــانس با یک 
فروند لنج صیادی میگوگیر توانست این 
صید را به دســت آورد. پرویز فرشیدی 
افزود: ارزش این صید ۴۰ میلیون تومان 
پیش بینی شده اســت. وی ادامه داد: 
این صیاد خوش اقبــال در یک مرحله 

تورریزی دیگر توانست بیش از سه هزار 
کیلوگرم میگوی ریز )گنتگ( به ارزش 
۳ میلیون تومان صیــد کند. ماهی یال 
اسبی جزو ماهی های با ارزش اقتصادی 
است که در خلیج فارس و دریای عمان 
یافت می شود و حدود ۶۰۰ گونه از این 
ماهی در ایــن آب ها زیســت می کند. 
ماهیان یال اسبی در کشور ما حرام و از 
ماهیان غیر خوراکی است که به منظور 
استفاده صنعتی و خوراکی، به خارج از 

کشور صادر می شود.

صید ۴۰ میلیونی صیاد قشمینخستین ايرباس سفارش ايران پرواز کرد رشد صادرات محصوالت کشاورزی اصفهان

معاون صنایــع دســتی و هنرهای ســنتی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
اصفهان، در نشســت هفته صــادرات اصفهان اظهار 
داشت: استان اصفهان ۷۵درصد صنایع دستی کشور و 

۳۰ درصد صنایع را به خود اختصاص داده است.
جعفر جعفرصالحی مهم ترین چالش پیش روی صنایع 
دســتی را بازرگانی و فروش دانســت و گفــت: تولید 
و آموزش صنایع دســتی در شــرایط مطلوب صورت 
می گیرد؛ ولی انبارهای تولیدکنندگان پر از محصوالت 

با قابلیت صادر کردن است.
وی مشکالت بانکی، نبود مســتر کارت و ویزا کارت، 
اســتاندارد نبودن تولیدات صنایع دستی، شناسنامه 
نداشتن محصوالت، ناهمسانی قیمت ها، ضعف عمده 
در طراحی محصول، بســته بندی نامناسب و رعایت 
نکردن حقــوق مالکیت را از معضالت صنایع دســتی 

کشور برشمرد.
رییس اتحادیه صنایع دستی اســتان اصفهان، در این 
نشســت با انتقاد از تفکیک اتحادیه های تولیدکننده 
صنایع دستی و تقســیم آن بین اتحادیه های صنفی 
گفت: برای تقویت صادرات صنایع دســتی، ابتدا باید 
از ظرفیــت اتحادیه های مرتبط با آن اســتفاده کنیم 
تا آنان عالوه بر ســازمان دهی، زمینه صادرات را برای 

محصوالت تولید شده اعضا فراهم کنند.
عضو اتحادیه فرش دستباف اصفهان، همچنین در این 
جلسه گفت: از گردش مالی ۱/۵میلیارد دالری فرش 
در جهان در سال ۲۰۱۵ سهم ایران ۲۸۰ میلیون دالر 
بوده و این در حالی است که سهم ایران در سال ۱۳۵۵ 
از بازار فــرش دنیا ۷۵ درصد بوده اســت. علی ماهانی 
اضافه کرد: آمــار در این بخش از ۷۱۲ هــزار فعال در 
ســال ۸۵ ، امروز به ۴۲۹ هزار نفر رســیده است و این 
آمار نشــان می دهد که در بخش فرش با چالش های 
تولیدی و صادراتی روبه رو هســتیم. وی گفت: سهم 
استان اصفهان در صادرات فرش ایران در سال ۱۳۸۵ 
برابر ۱۸/۲درصد بوده و در سال ۹۵ به کمتر از ۸ درصد 

رسیده است.
 عضو اتحادیه فرش دستباف اصفهان، بازاریابی ضعیف 
بخش فرش و توجه نکردن به تجــارت الکترونیک را از 
عوامل کاهش صادرات فرش اصفهان برشمرد و گفت: 
تســهیالت گران قیمت بانک ها برای تولید کنندگان 
و صادرکنندگان فرش، شــرایط را برای ادامه فعالیت 

دشوار ساخته است.

عضو اتحاديه فرش دستباف اصفهان:

سهم صادرات اصفهان از فرش 
ايران کمتر از ۸ درصد است

درشهر

بازارهــای مالی شــهر در هفته ای که گذشــت، با وجود 
انتشــار برخی از اخبار مثبت نظیر صــدور مجوز فروش 
۱۰۶ فروند هواپیمای ایرباس، تشدید تقاضا در بازارهای 
جهانی، رکورد شــکنی قیمت فلزات اساسی نظیر فوالد و 
مس و همچنین صدور اجازه بازگشــایی نمادهای بانکی 
در بازار سرمایه، روندی رکودی را طی کردند و به جز بازار 
ارز، ســایر بازارها معامالت پر ابهامی را بــه خود دیدند و 
مجموعــا تمامــی بازارها سراســر تردید و تحــت تاثیر 
تعطیالت هفتــه آتی و واهمه فعــاالن اقتصادی از برخی 

اطالعات موجود در اقتصاد نزولی بود.
هفته بی جان بورس

آغاز ایــن هفته با رکوردشــکنی قیمت فلزات اساســی، 
تحت تاثیر چند عامل مهم از جمله تضعیف دالر )ناشــی 
از حضور ترامپ در صدر قدرت ایــاالت متحده آمریکا(، 

کاهش موجودی انبــار تولیدکنندگان فــوالد، افزایش 
قیمت ذغال سنگ و سایر نهاده های تولید فوالد و افزایش 
تقاضا بود که انتظار می رفت بــه خوبی در روند معامالتی 

گروه های فلزی و معدنی بورس منعکس شود.
از طرف دیگر، کارشناسان معتقدند افزایش فعلی قیمت 
فوالد، بیشــترین تاثیر مثبت را برای کارخانه های مجهز 
به سیستم احیای مســتقیم به همراه دارد و دلیل آن نیز 
ثابت ماندن هزینــه تولید این کارخانه ها بــه دلیل عدم 
اســتفاده از ذغال سنگ اســت و این موضوع از آن جهت 
برای فوالدســازان ایرانی اهمیت دارد که بجز ذوب آهن، 
همه کارخانه های فوالدی که در بــورس حضور دارند، از 

سیستم احیای مستقیم استفاده می کنند.
با وجــود همه ایــن اخبــار و ظرفیت ها، معامــالت این 
هفته بازار بورس و خصوصا گروه فلــزات، از طراوت الزم 

برخوردار نبــود و این اتفاقــات باعث شــد قیمت فوالد 
مبارکه به عنوان لیدر گروه فــوالدی، در همان محدوده 
۱۳۰ الی ۱۳۳ تومان در نوسان باشــد. در سایر نمادهای 
فلزی نیز رشــد قیمتی اتفاق نیفتاد و این رکود در سراسر 
بــازار، خصوصا در گــروه خودرویی، با قدرت بیشــتری 

مشاهده شد.
اتفاق ناگــوار و نگــران کننده این هفته بــورس، کاهش 
قابل توجه حجــم و ارزش معامالت بود که بــه کمتر از 

۲۰۰میلیارد تومان تقلیل یافت.
سقف شکنی پرقدرت دالر

در بــازار ارز اما شــرایط به گونــه ای دیگر رقــم خورد و 
ســقف های قیمتی یک ساله اخیر به ســرعت و با قدرت 
تمام شکســته شــد. با وجود تعطیلی یکشــنبه گذشته 
و رکــود نســبی در حجم معامــالت همه بازارهــا، بازار 
ارز هفته پر حرارتی را ســپری کرد و قیمت دالر با رشــد 

خیره کننده ای به ۳ هزار و ۷۵۵ تومان رسید.
بســیاری از کارشناســان اقتصادی رفتارهای فعلی دالر 
را طبیعی ارزیابی کــرده و معتقدند بــا تغییراتی که در 
شــاخص های بازار پول و نقدینگی رخ داده، وقوع تورم در 
نیمه دوم سال محرز شده است و از همین رو فعاالن بازار 
ارز با تکیه بر این تحلیــل و همچنین عقب ماندگی قبلی 

قیمت ارز از تورم، به پیشواز اتفاقات ماه های آتی رفته اند.
استدالل این دســته از تحلیلگران بر پیشی گرفتن رشد 
پول بر شبه پول و همچنین ســرعت گرفتن آهنگ رشد 
نقدینگی در ۶ ماهه نخســت امسال اســت. به گفته این 
افراد، پایه پولی در ســال جدید، این بار از ناحیه افزایش 
۴۵درصدی بدهی شــرکت های دولتی به بانک مرکزی 
رشــد یافته و این تغییرات با تاخیر چنــد ماهه در تورم 

عمومی و قیمت ارز نمایان خواهد شد.
روزهای سرگردانی طال

مهم تریــن نتیجه پیــروزی دونالد ترامــپ در انتخابات 
آمریکا، تزریق بی اعتمادی به همه بازارها و بی ثبات کردن 
روند قیمت ها بود. هنوز کارشناسان اقتصادی نتوانسته اند 
تحلیل دقیقی از آنچه ترامپ بــرای اقتصاد آمریکا در نظر 
دارد ارائه دهند و این فضای سراســر ابهام، موجب از هم 
گسیختگی روند بازارهای جهانی و خصوصا بازار طال شده 
است. در این هفته نیز طال نوســانات زیادی به خود دید 
اما در پایان هفته تغییری نســبت به آغاز نداشت و قیمت 

جهانی آن در هزار و ۱۸۶ دالر بسته شد.
در بازار داخلی اما این نوســانات با رشد دالر خنثی شد و 
قیمت سکه نقدی در بازار اصفهان در پایان هفته، در یک 

میلیون و ۱۰۸ هزار تومان بسته شد.
بســیاری از فعاالن بازار معتقدند با شــکل گیری دولت 
ترامــپ، دالر آمریکا تضعیف خواهد شــد و ایــن به نفع 
قیمت جهانی طالست اما با این حال هنوز تحلیل دقیقی 
از اتفاقات پیــش رو وجود نــدارد و در بــازار داخل نیز 

معامله گران جانب احتیاط را رعایت می کنند.

بازارهای شهراصفهان در چه حالی هستند؟

روزهای سرگردانی طال

مهم ترين نتیجه 
پیروزی دونالد ترامپ 

در انتخابات آمريکا، 
تزريق بی اعتمادی به 
همه بازارها و بی ثبات 

کردن روند قیمت ها 
بود. هنوز کارشناسان 
اقتصادی نتوانسته اند 
تحلیل دقیقی از آنچه 

ترامپ برای اقتصاد 
آمريکا در نظر دارد 

ارائه دهند و اين فضای 
سراسر ابهام، موجب 

از هم گسیختگی روند 
بازارهای جهانی و 

خصوصا بازار طال شده 
است

اخبار

اگر به دنبال خرید لپ تاپ هایی با قیمت دو میلیون تومان 
هستید این مطلب را تا انتها پیگیری کنید.

شــرکت های بزرگ کامپیوتری هر چند وقــت یک بار از 
محصوالت خود رونمایــی می کنند تا عالوه بــر رقابت با 
یکدیگر، بتوانند بــازار این محصوالت را صاحب شــوند. 
در این بین مشــتری ها بــرای خرید لپ تــاپ، با عمده 
محصوالتی با مشــخصات ســخت افزاری و نــرم افزاری 
مختلف روبه رو می شــوند که همین امر آنها را با مشــکل 
مواجه می کند. لذا امروز قصــد داریم بهترین لپ تاپ ها با 
قیمت ۲ میلیون تومان را زیر ذره بین قرار دهیم تا هنگام 

خرید، برترین آن را انتخاب کنید.

بهترين لپ تاپ های
2 میلیون تومانی

بازار ارز

ريالنام ارزپرچم

۳۱۸۶۹    ۱ دالر آمریکا

۳۵۹۵۲    ۱ یورو

۲۳۵۸۱         ۱ دالر کانادا

۳۳۳۴۲        ۱ فرانک سوئیس

۳۵۶۹        ۱ کرون سوئد

۳۸۹۳        ۱ کرون نروژ

۴۸۳۱         ۱ کرون دانمارک

۴۷۷        ۱ روپیه هند

۱۰۲۰۱    ۱ لیر ترکیه

۸۶۶۱       ۱ درهم امارات

۳۹۹۶۲      ۱ پوند انگلیس

قیمت انواع رايج ارز
مشخصات فنی:در بازار

وزن: ۲/۰۴کیلوگرم
اندازه صفحه نمايش: ۱۵/۶اینچ

Intel - Core i5 - 2.3GHz :پردازنده
AMD - Radeon R5 M430 - 2GB :پردازنده گرافیکی

DDR4 رم: ۴ گیگابایت از نوع
حافظه داخلی: ۵۰۰ گیگابایت

مشخصات فنی:
وزن: ۲/۲۳کیلوگرم

اندازه صفحه نمايش: ۱۵/۶اینچ
Intel - Core i5 - 2.3GHz :پردازنده

 NVIDIA - GeForce :پردازنــده گرافیکــی
940MX - 2GB

DDR4 رم:۴ گیگابایت از نوع
حافظه داخلی: ۵۰۰ گیگابایت

مشخصات فنی:
وزن: ۲/۱۶کیلوگرم

اندازه صفحه نمايش: ۱۵/۶ اینچ
Intel - Core i5 - 2.3GHz :پردازنده

 AMD - Radeon R5 :پردازنــده گرافیکــی
M335 - 2GB

DDR3 رم: ۸ گیگابایت از نوع
حافظه داخلی: ۱ ترابایت

مشخصات فنی:
وزن: ۱/۹کیلوگرم

اندازه صفحه نمايش: ۱۵/۶اینچ
Intel - Core i3 - 1.7GHz :پردازنده

 NVIDIA - GeForce :پردازنــده گرافیکــی
920M - 2GB

DDR3 رم: ۲ گیگابایت از نوع
حافظه داخلی: ۵۰۰ گیگابایت

ویژگی:
- بلندگو های باکیفیت

DTS Studio Sound
Full HD صفحه نمایش -

 معایب:
VGA نداشتن پورت -

HP ay080nia- 15 inch

Acer Aspire E5-575GDell INSPIRON 15-5559ASUS X540LJ

ویژگی:
- عملکرد خوب باتری
- سخت افزار قدرتمند

USB Type-C مجهز به پورت -

ویژگی:
- پورت های کامل

- نگهداری شارژ طوالنی باتری
- تاچ پد بزرگ و مناسب

- بدنه مقاوم

ویژگی:
- وزن مناسب

USB Type-C مجهز به پورت -

 معایب:
- وزن نسبتا باال

 معایب:
با  صفحه نمایش   -

زاویه دید محدود
پورت  نداشــتن   -

VGA

 معایب:
افــزار  ســخت   -

نسبتا ضعیف
متوسط  کیفیت   -

نمایشگر

1،850،000 تومان2،250،000 تومان2،000،000 تومان

2،100،000 تومان
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

عالئم سرماخوردگی در زنان شديدتر است

 طبق یک مطالعه جدید، متداول ترین باکتری های موجود روی پوســت 
همچون محافظی از پوست در مقابل بیماری های پوستی عمل می کنند.

محققان ســوئدی دریافته اند Propionibacterium acnes پروتئینی 
موســوم به RoxP ترشــح می کند که از پوســت در مقابل باکتری های 
 RoxP ،دخیل در بروز مشکالت پوســتی محافظت می کند. مهم تر آنکه
از پوست در مقابل آسیب ناشی از اســترس اکسایشی ناشی از باکتری های 
اکســیژن واکنشــی نیز حفاظت می کند. اشــعه ماوراءبنفش خورشید، 
علت شایع فشار اکسایشــی بر پوست اســت. این باور وجود دارد که فشار 
اکسایشی در بروز برخی از بیماری های پوســتی نظیر اگزما، پسوریازیس 
و سرطان پوســت نقش دارد. طبق این مطالعات، تاثیر حفاظتی RoxP به 
اندازه آنتی اکســیدان هایی نظیر ویتامین های C و E قوی است. رالف لود، 
سرپرســت تیم تحقیق از دانشگاه الند ســوئد، در این باره می گوید: »این 
پروتئین برای بقای باکتری روی پوست مهم است. باکتری با ترشح پروتئین 
RoxP محیط زندگی خود را بهبود می بخشد که البته این کار برای ما نیز 
مفید اســت.« به گفته لود، Propionibacterium acnes روی پوست 
افــراد دارای آکنه و بدون آکنه یافت می شــود اما میزان آن روی پوســت 

متفاوت است و در نتیجه میزان پروتئین RoxP هم متفاوت خواهد بود.

 طبق نتایج یک مطالعــه، افراد مبتال بــه آرتریت روماتوئیــد در معرض 
ریسک باالی حمله قلبی، سکته و سایر مشــکالت مرتبط با بیماری های 
قلبی هســتند. محققان داده های مربوط به ۳۵۳ بیمــار مبتال به آرتریت 
روماتوئیــد در هلند را که بالغ بر ۱۵ ســال تحت نظر بودند مورد بررســی 
قرار دادند. یافته ها نشــان داد نرخ بروز مشــکالت قلبی در این بیماران در 
مقایسه با جمعیت کلی، بیش از دو برابر بود. بروز این مشکل در بین بیماران 
آرتریت روماتوئید، مشابه با بیماران مبتال به دیابت نوع۲ است. طبق گزارش 
محققان، ریســک بروز مشــکالت قلبی در بین بیماران مبتال به آرتریت 
روماتوئید، در مقایســه با جمعیت عمومی به اندازه ۷۰ درصد بیشتر است. 
درد مفاصل، ســفتی اندام و تورم، از مشــخصه های اصلی بیماری آرتریت 
روماتوئید هســتند. اما این بیماری همچنین می توانــد موجب التهاب در 
اندام داخلی شــود. به گفته محققان، التهاب مزمن در سراسر بدن به دلیل 
ابتال به آرتریت روماتوئید، فاکتور پرخطر مســتقل ریســک بیماری قلبی 
است. به گفته محققان مرکز پزشکی آمســتردام هلند، درمان موثر التهاب 
سیستماتیک می تواند موجب کاهش ریسک مشکالت قلبی در این گروه 

از بیماران شود.

 مطالعه جدید نشــان می دهد بیماران مبتال به ســرطان ســینه با سابقه 
افســردگی، کمتر از ســایرین از توصیه های درمانی نتیجه می گیرند. این 
مطالعه شامل بیش از ۴۵ هزار زن دانمارکی بود که بین سال های ۱۹۹۸ تا 
۲۰۱۱ مبتال به سرطان سینه در مراحل اولیه تشخیص داده شدند. از بین 
این تعداد، ۱۳ درصد قبال با داروهای ضدافسردگی، درمان و ۲ درصد قبال در 
بیمارستان به خاطر افسردگی ویزیت شده بودند. به گفته دکتر نیس ساپلی، 
»در مقایسه با کسانی که هرگز داروهای ضدافسردگی مصرف نکرده بودند، 
بیمارانی که ســابقه مصرف داروی ضدافسردگی داشــتند، کمتر احتمال 
دریافت درمان های تجویزشــده را داشتند و مدت زمان زنده ماندنشان هم 
کمتر بود.« به عالوه محققان دریافتند مصرف داروی ضدافســردگی با عمر 
کوتاه تر بعد از ابتال به سرطان ســینه مرتبط است: ۵ سال بعد از تشخیص 
سرطان، ۱۳ درصد بیمارانی که داروی ضدافســردگی مصرف کرده بودند 
به دلیل سرطان سینه جان خود را از دســت دادند در حالی که ۱۱درصد از 

بیمارانی که هرگز داروی ضدافسردگی مصرف نکرده بودند، جان باختند.
به گفته محققان، نــرخ پایین بقا بعد از ابتال به ســرطان در بین افرادی که 
داروی ضدافسردگی مصرف کرده بودند، ناشی از این حقیقت است که آنها 

کمتر تمایل به دریافت درمان های تجویزی دارند.

در ذهن اغلب ما، خوش بین یا بد بین بودن پدیده ای اســت مرتبط با روح 
و روان که ارتباط چندانی هم با جســم ما پیدا نمی کند. این در حالی است 
که نحوه نگرش ما نسبت به مســائل و انتخاب اینکه قســمت خوب یا بد 
یک رخداد را نگاه کنیم، ارتباط مستقیمی با جســم ما دارد؛ مسئله ای که 

درخصوص افراد دارای مشکالت قلبی بروز ویژه ای دارد.
بر اساس یافته های به دست آمده از آخرین تحقیقات انجام شده، احتمال 
مرگ بیماران قلبی که منفی نگر هســتند، از آنهایی مثبت اندیش هستند 
بیشتر اســت. در واقع بدبینی، خطر مرگ به واســطه بیماری های قلبی را 
افزایش می دهد؛ چراکه بد بینی یه شکل ویژه ای بر سالمت سیستم قلبی و 

عروقی ما تاثیر می گذارد.
عالوه بر این، بدبینی می تواند زمینه ســاز ابتال به دیگر بیماری ها همچون 
دیابت و فشار خون شــده و حتی احتمال استعمال ســیگار را هم افزایش 
دهد. به عبارت دیگر، افراد بدبین در مقایسه با خوش بین ها عمر کوتاه تری 
دارند؛ چراکه نحوه نگرش آنها به بیماری، موجب کاهش قدرت بدنی شــان 

خواهد شد.

 طبق یافته های تحقیقاتی، زنان بیش از مردان به هنگام سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا، دردهای عضالنی و خستگی  وکوفتگی را گزارش کردند.به عالوه 
محققان طبق گزارش خود شــرکت کنندگان دریافتند عالئم شــدید در 
زنان بیش از مردان نیز به طول می انجامد. در این مطالعه، محققان عالئم 
ســرماخوردگی و آنفلوآنزا در ۷۷۷ زن و مرد را بین ســال های ۲۰۰۹ تا 
۲۰۱۴ در پنج درمانگاه در سطح آمریکا بررسی کردند. از شرکت کنندگان 
خواسته شــد تا عالئم بیماری و شــدت آنها را به طور روزانه از ۰ تا ۳ نمره 
دهند؛ با در نظر گرفتن این موضوع که عدد ۰ حاکی از عدم وجود عالمت 
و عدد ۳ نشان دهنده عالئم بسیار شــدید بود. عالئم بیماری شامل عالئم 
دستگاه تنفس تحتانی نظیر سرفه، مشــکل در تنفس و درد سینه؛ عالئم 
دستگاه تنفس فوقانی نظیر گوش درد، آب ریزش بینی، گلودرد و عطسه و 

عالئم سیستماتیک شامل کوفتگی، سردرد و درد عضالنی بود.
محققان دریافتند زنان بیش از مردان در مورد گوش درد، سردرد و کاهش 
اشتها به هنگام رفتن به نزد پزشک گزارش می دهند. همچنین زنان بیش 

از مردان عالئم شدید کوفتگی و درد عضالت را اعالم می کنند.
به گفته محققان، احتماال تفاوت های هورمونی بین زنان و مردان در نحوه 

واکنش سیستم ایمنی به این ویروس ها نقش دارد.

محققان سوئدی می گويند:

نقش حفاظتی باکتری های پوست 
در مقابل بیماری پوستی

تحقیق جديد نشان می دهد؛

آرتريت روماتوئید، موجب افزايش 
بیماری قلبی می شود

مطالعه جديد نشان می دهد؛

روند بهبود سرطان سینه 
در زنان افسرده ُکند است

آيا بدبین ها عمر کوتاه تری دارند؟!

تحقیقات نشان می دهد؛

عالئم سرماخوردگی 
در زنان شديدتر است

 محققان عنوان می کنند که تپش نامنظم قلب در بیماران مبتال به 
فیبریالسیون دهلیزی می تواند منجر به تجمع خون شود که این 
وضعیت عامل بروز لختگی خون بوده و می تواند به سکته منتهی 
شــود. مطالعه محققان دانشــگاه دوک کارولینای شمالی نشان 

می دهد مردم درک نادرستی از فیبریالسیون دهلیزی دارند. 
تیم تحقیق به سرپرســتی امیلی اُبریــان، از ۱۰۰۰ فرد مبتال به 
بیماری فیبریالســیون دهلیزی نظرســنجی به عمل آوردند که 
میانگین سنی آنها ۶۹ ســال بود. ۶۳ درصد کامال موافق بودند که 
سکته، فاکتور پرخطر اصلی فیبریالسیون دهلیزی است؛ اما حدود 

۳۲درصد آنها با این موضوع کامال مخالف بودند. 
همچنین طی مطالعه مشــخص شــد که، منبع اصلی اطالعات 
تنها ۱۳ درصد بیماران در مورد این بیماری، اینترنت بوده اســت، 
درحالی که حدود ۷۳درصد آنها در این باره با پزشک خود مشورت 

کرده بودند.

 دانشــمندان اذعان می دارند در مایعات معطر اســتفاده شده در 
سیگار الکترونیکی که به بخار و دود تبدیل می شود، مواد شیمیایی 
خطرناکی وجود دارد. یافته ها نشــان د اده کــه میزان آلدئیدهای 
تولیدشده از طریق مایعات معطر ســیگار الکترونیکی، فراتر از حد 
مجاز بوده و فرد را در معرض مواد شیمیایی خطرناک قرار می دهد. 
آلدئیدهای ســمی نظیر فرمالدئید، از طریق تجزیه شیمیایی مایع 
الکترونیکی معطر ناشی از فرآیند گرمایش ســریع دستگاه ایجاد 
می شــود. محققان از سیســتم نمونه برداری کنترل شــده برای 
شبیه ســازی شــرایط متداول ایجاد دود و بخار اســتفاده کردند. 
دودهای مشــابه با بخارات تولیدشده از ســیگارهای الکترونیکی، 
هر ۴۰ ثانیه به میــزان ml-۴۰ و بــا فاصله اســتراحت ۳۰ ثانیه 
تولید شدند. محققان در مطالعه سال ۲۰۱۴ نیز دریافته بودند که 
استفاده از سیگار الکترونیکی، همانند کشیدن سیگارهای متدوال 

تنباکویی، دارای تاثیرات کوتاه مدت مشابهی بر ریه هاست.

خطرناک شیمیايی  مواد   وجود 
در سیگارهای الکترونیکی

سالمت کودکخواص خوراکی ها

دانستنی ها

حفظ وزن سالم 
به پیشگیری از 

سرطان خون 
کمک می کند

 به گفته محققان، حفظ وزن ســالم بــدن در افراد مبتــال به اختالل 
خونی خوش خیم، در کاهش ریســک پیشــرفت بیماری به شــکل 
»میلوم متعدد« کمک می کند. میلوم متعدد یــا »مولتیپل میلوما« 
ناشــی از اختالل خونی موســوم به MGUS )گاموپاتی مونوکلونی با 
اهمیت نامعلوم( اســت که در این حالت، سلول های غیرعادی پالسما 
نسخه های زیادی از پروتئین آنتی بادی را تولید می کنند. این شرایط 
پیش ســرطان با هیچ عالئمی همراه نیســت و گاهــی اوقات بدون 
تشخیص باقی می ماند. ســو سین چانگ، سرپرســت تیم تحقیق از 

دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن، در این باره می گوید: »یافته های 
ما نشان می دهد چاقی می تواند به عنوان فاکتور پرخطر ابتال به میلوم 
متعدد در چنین شرایطی شناخته شــود.« به گفته چانگ، »در مورد 
بیماران مبتال به MGUS، حفظ وزن سالم ممکن است شیوه پیشگیری 
از میلوم متعدد باشــد.« محققان داده های مربوط به ۷۸۷۸ بیمار مرد 
دارای عالئم پیش ســرطان MGUS را مورد بررسی قرار دادند. در بین 
این بیماران، ۳۹/۸درصد دارای اضافــه وزن و ۳۳/۸درصد چاق بودند. 
ســپس محققان پیگیری کردند که آیا بیماران به میلوم متعدد مبتال 

شده اند تا نه. آنها دریافتند ۴/۶درصد بیماران دارای اضافه وزن )که به 
طورمیانگین به مدت ۵/۷۵سال تحت نظر بودند( و ۴/۳درصد بیماران 
چاق )به طورمیانگین ۵/۹سال تحت نظر بودند( مبتال به میلوم متعدد 
شدند، درحالی که ۳/۵درصد از افراد دارای وزن عادی )به طورمیانگین 
۵/۲ســال تحت نظر بودند( مبتال به این بیماری شدند. یافته ها نشان 
می دهد بیماران دارای اضافه وزن و چاق مبتال به MGUS به ترتیب ۵۵ 
و ۹۰ درصد در مقایسه با بیماران دارای وزن نرمال، در معرض ریسک 

پیشرفت بیماری به میلوم متعدد هستند.

تپش نامنظم قلب، ريسک سکته 
را افزايش می دهد

داخل میوه »بــه« دانه هایی به رنگ قهــوه ای یا قهوه ای 
تیره وجود دارد که منبع بسیار خوبی از موسیالژ )لعاب( 
هستند و این در حالی اســت که حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد 

وزن دانه را لعاب روی آن تشکیل می دهد.
دانه های »به« بــه دلیل وجــود لعاب، در رفــع التهاب 

مخاط  ها، سرفه و گرفتگی صدا نقش  بسزایی دارند.
به عالوه، آنها در مصارف صنعتی نیز مورد اســتفاده قرار 
می گیرند به طــوری که از لعاب ایــن دانه در محصوالت 
آرایشــی و مجعد کردن موها استفاده می شــود. البته از 
دیگر موارد مصرف لعاب دانه »به«، آهار دادن پارچه های 

گران قیمت است.
به دانه دارای خواص ضدباکتریایی قوی است که می توان 
از آن برای رفع بوی بد دهــان، گلو درد و آفت های دهان 

استفاده کرد.
لعاب به دانه به درمان سوختگی کمک می کند و می توان 

آن را روی محل سوختگی مالید.
لعاب موجــود در به دانه بــه رفع گلو درد و ســرفه های 

خشک نیز کمک می کند.
به دانه همچنین باعث کاهش وزن می شــود زیرا چربی، 
کالری و نمک کمی دارد. از طرف دیگر، سرشــار از فیبر و 
ویتامین C است که هر دو به کنترل وزن کمک می کنند. 
زمانی که آن را به غذایــی اضافه می کنید، طعم خوبی به 

آن می دهد.
به دانه سیســتم گوارش را نیز تقویت مــی کند و برای 
درمان زخم معده مفید است، یبوست و اسهال را برطرف 
می کند و به این ترتیب، به گــوارش بهتر کمک می کند 

که این به دلیل فیبر موجود در آن است.
نکته جالب دیگر این است که وقتی با مواد غذایی ترکیب 
می شــود، به گوارش آنها کمک می کند؛ به عنوان نمونه، 
اگر به گوشــت اضافه شود، باعث هضم آســان پروتئین 

می شود.

حقیقت این اســت که کودکان زود بــه زود دچار گرفتگی 
بینی می شوند. شاید شما بخواهید بینی فسقلی و بامزه اش 
را تمیز کنید امــا ندانید چطور باید ایــن کار را انجام دهید. 

بهترین روش تمیز کردن بینی کودک چیست؟ 
4- قطره های محلول نمک؛ بدون نیاز به نسخه

قطره های بینــی محلول نمــک مطمئنا بــه از بین رفتن 
بلغم در بینی نــوزاد کمک می کنند. اســتفاده از این قطره 
باعث جدا شــدن مواد درون بینی کودک و عطسه او خواهد 
شد. بنابراین عامل گرفتگی بینی، با فشــار هوا از آن خارج 
می شــود. با کمک یک هواکــش بینی، قــادر خواهید بود 
چیزهای چسبنده ای را که باعث انسداد در بینی نوزاد شده 
بیرون بکشــید. این را همیشه به خاطر بســپارید که تمیز 
کردن مسیر بینی کودک باید با نرمی انجام شود. فشار بیش 
از حد ممکن اســت به جای کمک، باعث گرفتگی بیشــتر  

بینی نوزاد شود.
5- استفاده از دستگاه بخور

فکر خوبی اســت که در خانه یک دســتگاه بخور اســتفاده 
کنید. دســتگاه بخــور باعث مرطوب شــدن هــوای خانه 
می شود، بنابراین نوزادتان قادر خواهد بود به سادگی نفس 

بکشد.
6- سر نوزاد را باال نگه داريد

شاید الزم باشد سر کودک خود را هنگام خوابیدن کمی باال 

نگه دارید. از بالش اســتفاده نکنید. می توانید از یک کوسن 
زیر تشک یا زیر ســرش اســتفاده کنید. در برخی از موارد، 
اســتفاده از بالش باعث بروز ســندروم مرگ ناگهانی نوزاد 

شده است.
گرفتگی بینــی برای نــوزادان چیزی معمول اســت و کار 
زیادی برای پیشگیری از آن نمی توانید انجام دهید. معموال 
کودکان خودشان می توانند با این مشکل کنار بیایند. شما 
نیز با نکاتی که گفته شــد می توانید به کودک خود در بهتر 

نفس کشیدن کمک کنید.

چگونه گرفتگی بینی نوزاد تازه متولد شده را برطرف کنیم؟)2( با خواص درمانی به دانه آشنا شويد

زيبايی

امروزه درمان های مختلفی وجود دارد که به کمک آنها 
می توان نرمی، لطافت و درخشندگی موها را احیا کرد و 
بسیاری از این درمان ها را می توان در منزل بدون صرف 
هزینه های زیادی، انجــام داد. مطلب پیش رو برخی از 

کارآمدترین این درمان ها را معرفی می کند:
سرکه

ابتدا موها را با یک شامپوی معمولی شسته و سپس آن را 
با آب سرد آبکشی کنید. سپس دو فنجان سرکه سیب را 
با یک فنجان آب مخلوط کنید و موهای خود را با محلول 
حاصل شســته و آن را به حال خود به مدت ۱۵ دقیقه 
رها کنید. در نهایت، با آب گرم موها را کامال بشــویید تا 
هیچ اثری از ســرکه باقی نماند. مــی توانید این فرآیند 
را هفته ای یکبار تکرار کرده و به موهایی نرم و شــفاف 

دست یابید.
Shea روغن و کره شیا

به اندازه نصف فنجان از روغن زیتون، نارگیل، کرچک، 
اسطوخودوس، رزماری، بادام شــیرین و بابونه را با هم 
مخلوط کنید. ســپس در ظرفی جداگانــه، یک فنجان 
کره گیاهی، ۲ قاشق غذاخوری آواکادو، جوجوبا، روغن 
شلتوک گندم و یک قاشق چایخوری عسل بریزید و در 
ادامه، محتویات هر دو ظرف را یکی کرده و مواد را کامال 
با هم مخلوط نمایید. ســپس، ماده به دست آمده را به 
موهای خود زده و به آرامی ماســاژ دهیــد. بعد از ۲۰ تا 
۳۰دقیقه، موهــای خود را با شــامپوهای گیاهی کامال 

شسته و خشک کنید.
روغن نباتی و نرم کننده

ابتــدا موهای خود را با شــامپوی معمولی شســته و تا 
حدی خشک کنید که آب از آنها نچکد. سپس ۲ قاشق 
غذاخوری از روغن گیاهی را بــا یک نرم کننده معمولی 
مخلوط کــرده و با آن موهای خود را ماســاژ دهید. بعد 
موهای خــود را به مدت ۳۰ دقیقه با یــک حوله یا کاله 
حمام بپوشانید و در پایان، موهای خود را کامال بشویید تا 

هیچ ردی از مواد روی آنها باقی نماند.
برگ های گل ختمی

۸ الــی ۱۰ گلبرگ گل ختمــی را برداشــته و به مدت 
۱۰دقیقه در آب بگذارید تا کامال خیس بخورد. سپس، 
مواد ژله ای درون برگ ها را در یک ظرف بریزید. مواد را 
به موهای خود زده و آنها را به مــدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه به 
حال خود رها کنید. ســپس موهایتان را با یک شامپوی 
مالیم کامال بشــویید. اگر به طور مرتب هفته ای یکبار 
این کار را انجام دهید، موهای شــما پیوسته درخشنده 

و نرم می شوند.

رمز داشتن موهای نرم و 
شفاف )2(

مصرف دارو
معده درد می تواند عامل شیمیایی داشته باشد و به دلیل مصرف 
برخی از داروها بروز کند. بهتر است بدانید داروهایی که بیشترین 
تاثیر را روی معده دارند، شامل داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی 
)مسکن ها( مانند بروفن و آسپرین اســت. می توانید به جای این 
مسکن ها از استامینوفن اســتفاده کنید، اما بهتر است بدانید که 
مصرف بی رویه و خودســرانه این دارو نیز کبد را مسموم می کند. 
بنابراین بهتر اســت هیچ دارویی را خودسرانه استفاده نکنید و در 
صورت بروز مشکل با پزشک مشــورت کنید تا داروی جایگزینی 

تجویز کند.
مشکالت قلبی عروقی

برخی از بیمــاری های قلبی باعث ایجاد درد در معده می شــوند. 
زمانی که آنفارکتوس )ســکته قلبی( در قســمت پایین قلب رخ 
می دهد، مانند آنوریســم آئورت می تواند باعــث ایجاد معده درد 

شود. در این صورت نیاز به مراجعه به اورژانس وجود دارد.
سرطان معده

دردهای شــدید و مداوم معده همچنین می تواند نشــان دهنده 
سرطان معده باشد. بعد از ۵۰ ســالگی، ورم معده به همراه کاهش 
وزن و خســتگی زیاد می تواند از نشانه های این بیماری باشند. در 
نتیجه بهتر است به پزشــک مراجعه کرده و وضعیت معده تان را 

بررسی کنید.
ورم يا زخم معده

دردمعده می تواند از خود معده ناشــی شــود، ماننــد زمانی که 
کــه التهابی در مخاط آن وجود داشــته باشــد. در اغلــب موارد 
هلیکوباکترپیلوری باعث بروز التهاب و ورم معده می شــود.  البته 
برای تشخیص این نوع ورم و پی بردن به عامل باکتریایی آن الزم 
است از مخاط معده نمونه برداری شود. بهتر است بدانید که همین 
باکتری همچنین می تواند به بروز زخم معده یا اثنی عشر بینجامد. 
زخم معده مســئله دردناکی اســت که باید مورد بررسی و درمان 

قرار گیرد.
سوءهاضمه

در اکثر موارد، درد معده ناشــی از ســوءهاضمه اســت. در واقع 

معــده درد در ۴۰ درصــد موارد به دلیل همین مشــکل اســت. 
ســوءهاضمه اختاللی در عملکرد سیســتم گوارشــی است که 
به واسطه هضم نادرست و ســخت مواد غذایی بروز کرده و باعث 
ایجاد درد معده می شــود. گاهی تند غذا خوردن باعث معده درد 
می شود، به ویژه اگر از سوءهاضمه رنج می برید. سوءهاضمه معموال 
خود را با احساس سنگینی بعد از مصرف غذای نامناسب، احساس 
سیری زودهنگام، درد و ســوزش معده نشان می دهد. این مشکل 

همچنین با اختالل عملکرد روده ها نیز در ارتباط است.
درد انعکاسی

معموال در بیشتر مواقع شکایت افراد از درد معده، به بخش باالیی 
شکم مربوط اســت. اما معده الزاما باعث بروز چنین دردی نیست، 
چون این ارگان در قسمت باالتر و زیر دنده ها قرار داشته و در این 
منطقه از بدن ارگان های دیگری نیــز وجود دارند. بنابراین گاهی 
درد معده ربطی به این ارگان ندارد و ممکن است با ارگان های دیگر 
در ارتباط باشد. در این صورت تشخیص مشکل دشوارتر می شود. 
بر خالف دردهای دیگر ماننــد درد مربوط به پوســت، دردهای 
داخلی ابتدا پخش و سپس در یک نقطه واحد متمرکز می شوند، 
اما درد الزاما در عضوی که عامل درد اســت احســاس نمی شود. 
یعنی ممکن اســت با فاصله دورتری از عضو مذکور مثال در شانه، 
بازو، گردن، کمر و غیره احساس شــود. در این صورت صحبت از 
دردهای انعکاســی به میان می آید. بهتر اســت بدانید درد معده 
ممکن است در اثر مشکلی در پانکراس یا کیسه صفرا ایجاد شود. 
التهاب پانکراس معموال بر حسب سن و به دلیل مصرف الکل بروز 
می کند و بعد از ۵۵ ســالگی، احتمال بروز ســرطان در این ناحیه 

بیشتر  می شود.
ريفالکس معده

اختالل در عملکرد اســفنکتر تحتانی مری، همــان عضله ای که 
دریچه بین مری و معــده را کنترل می کند، مــی تواند باعث باال 
آمدن اســید از معده به مری می شود؛ این مســئله را ریفالکس 
معده می گویند. بهتر اســت بدانید التهاب مری یــا ازوفاژیت که 
شامل توموری در قسمت پایین مری است، یا بیماری آشاالزی نیز 

می تواند باعث بروز درد معده شود.
قورت دادن سريع لقمه

گاهی تند غذا خوردن باعث معــده درد می شــود، به ویژه اگر از 
سوءهاضمه رنج می برید. بهتر اســت بدانید همه چیز به کیفیت 
غذای مصرفی تان بســتگی دارد. غذاهای چرب، ادویه ها و قهوه 
نیز باعث ایجاد معده درد می شــود. این عوامــل را به عادت های 
نادرستی مانند مصرف دخانیات یا الکل اضافه کنید؛ در این صورت 

درد معده با شدت بیشتری احساس خواهد شد.
استرس

اســترس باعث ایجاد تغییراتی در عادت های غذایی و خواب و در 
نتیجه بروز مشــکالت گوارشی و درد معده می شــود. بهتر است 
بدانید که قبل از کشف هلیکوباکتر و تاثیر آن در ایجاد معده درد، 
تمام مشکالت معده را به استرس ربط می دادند. گاهی عامل معده 
درد کمی دورتر از این ناحیه بوده و در اثر میگرن ایجاد می شــود. 
در این صورت پای میگرن شــکمی در میان است که بدون ایجاد 
سردرد، فقط باعث ایجاد اختالالت گوارشــی مانند حالت تهوع، 

استفراغ و معده درد می شود.

با دردهای مختلف معده آشنا شوید

سوءهاضمه 
اختاللی در 

عملکرد سیستم 
گوارشی است 

که به واسطه 
هضم نادرست 

و سخت مواد 
غذايی بروز 

کرده و باعث 
ايجاد درد معده 

می شود

سوزش و سنگینی معده، ترش کردن و به طور کلی احســاس ناراحتی در معده جزو مشکالتی است که بسیاری 
از افراد را درگیر می کند؛ اما اين ناراحتی و دردمعده از کجا ناشی می شــود؟ عوامل متعددی در بروز اين مشکل 
دخالت دارند که گاه بسیار عجیب هستند. در اين مطلب شما را با مجموعه ای از عوامل باورنکردنی درد معده آشنا 
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پیشنهاد سردبیر: 
ساخت باریک ترین گوشی جهان

معرفی نرم افزارمعما

فکر کنید هنگام انجام فعالیت هایی اینترنت شــما به پایان برسد؛ 
 چه احساســی خواهید داشــت؟ معموال دارندگان اسمارت فون ها

برای جلوگیری از این واقعه از اپلیکیشــن ها اســتفاده می کنند، 
 اما مسئله اینجاست بســیاری از آن ها مشــابه بوده و همان ها هم 
نمی توانند انتظارات مخاطبین را برآورده ســازند. به همین خاطر 
مجبورید تا بین گســتره زیادی از این اپلیکیشــن ها به جستجوی 
 Traffic Monitor .برنامه ای کــه مــی خواهیــد بپردازیــد 
با امکانات گوناگونش سعی کرده تا کار را برای کاربرها راحت سازد. 
به گونه ای که شما به ســادگی می توانید به قابلیت های گوناگونی 
 دسترســی پیدا کنید.  طراحی ســاده منوها و دسترســی آسان 
به آن هــا از المــان های مثبــت Traffic Monitor هســتند. 
قابلیت های این اپلیکیشــن را مــی توانیم به چندین زیر شــاخه 
تقســیم کنیم که نخســتین آن ها Speed بوده و سرعت دانلود، 
آپلود و مقدار پینــگ را نمایش می دهد تا کســانی کــه خواهان 
 گرفتن اطالعــات بیشــتر از اینترنت خود هســتند نیــم نگاهی 
به Traffic Monitor داشته باشند. جالب اینجاست اپلیکیشن 

 ســرعت شــما را با بقیه کاربرهای منطقه مقایســه کــرده و تمام 
تست ها هم آرشــیو خواهند شد. دومین قســمت این اپلیکیشن 

Usage است که مصرف اینترنت را نشان می دهد. 
 بــرای کســانی کــه خیلــی مراقــب حجــم دیتــا نیســتند

RadioOpt GmbH یک قابلیت گذاشــته تا به واسطه آن، اگر 
بیش از مقداری معین اینترنت استفاده کردید تلفن به شما هشدار 
خواهد داد. قســمت App هم همین گونه بوده بــا این تفاوت که 
اطالعاتی پیرامون اینترنت اســتفاده شــده توســط اپلیکیشن ها 
 به نمایش می گذارد. جدا از تمام قســمت هایی که توضیح دادیم، 
Traffic Monitor بخشــی با نام Task Manager داشــته 
که بــرای مدیریت اپلیکیشــن ها بــوده و آن هایی کــه از حافظه 
اســتفاده زیادی می کنند را می توانید ببندید. این قابلیت مرتبط 
 با مصرف اینترنت نیســت. ســومین و چهارمین ویژگی ســاخته

 Device و Quality بخــش هــای RadioOpt GmbH 
هســتند. Quality همــان گونــه کــه از اســمش مشــخص 
 اســت، قــدرت آنتــن دهــی اینترنــت را بــه کاربــر نشــان 
خواهــد داد. بنابراین جای جســتجو برای پیدا کــردن نقطه های 
مناسب، کافیست به این بخش سر بزنید. با Device هم وضعیت 

اپراتور، باتری یا منطقه ای که هستید را می توانید ببینید. 
برای گرفتن این برنامه به goo.gl/HULFnu مراجعه کنید.

معمای  2015
شخصی کالهی خرید. در ابتدا 5 درصد قیمت کاله را 
 پرداخت کــرد. فــردای آن روز 95 درصــد هزینه 
 باقی مانــده را نیز پرداخت کرد. اما فروشــنده گفت 
این شخص باید  114 تومان دیگر بابت کاله بپردازد. 
اول  روز  از  تــر  گــران  را  فروشــنده کاله   اگــر 
نفروخته باشــد، قیمت این کاله چقدر بوده اســت؟

جواب معمای 2014
جواب 72 می شود.

 اولی +6  ،  دومی+10  ،  ســومی+14  ، چهارمی+18  
 و بــه همیــن ترتیب درنتیجــه آخرین عــدد +22

می شود.
کســانی که پاســخ صحیح معمای 2014  را 

داده اند:
- نعیم قاسمی از اصفهان.

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

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

معرفی اپلیکیشن Traffic Monitor؛ 

مراقب حجم دیتای اینترنت 
خود باشید

ساخت عضله 
با رشته های نایلون

به گزارش از ســاینس، این عضالت مصنوعــی که در یک 
 فرآیند نســبتا ســاده با اســتفاده از فیبرهای نایلون تولید 
می شوند، نســبت به گرما با تغییر ضخامت و طول واکنش 

نشان می دهند.
 محققــان در جریــان آزمایش هــا متوجه شــدند که این 
رشــته های نایلونی پس از100 هزار چرخــه تغییر اندازه، 
کارآیی خود را از دســت نمی دهند و قابلیت 17 بار انقباض 

و انبساط را در هر ثانیه دارند.
پیش از این نیز تحقیقاتی به منظور تولید عضالت مصنوعی 
با استفاده از رشته های نایلونی انجام شده است. اما تاکنون 
برای تحریک رشــته های نایلونی به منظور شــبیه سازی 
عملکرد عضالت از ســیم پیچ و محرک های خطی استفاده 
 شــده اســت و تنها برخی از قابلیت هــای ابتدایی عضالت 
شبیه سازی شده است. شــیوه مذکور در مقایسه با رویکرد 
MIT بســیار کندتر بــوده و نیازمند صرف انرژی نســبتا 
 زیادی اســت. همچنین در تحقیقات دیگری با اســتفاده 
از نانوتیوب های کربنی و الســتیک، نوعی عضله مصنوعی 
 ساخته شده است که قابلیت بیش از یک میلیون بار انقباض 
و انبساط را دارد. اما هزینه تولید عضالت مصنوعی با استفاده 
از این شیوه بسیار ســنگین بوده و برای کاربردهای روزمره 

مناسب نیست.
رویکرد MIT بسیار ساده و کارآمد است و در آن از مواد اولیه 
ارزان قیمت استفاده می شود. همچنین تحریک رشته های 
نایلونی، با استفاده از سیگنال های الکتریکی انجام می شود 
که بسیار کم هزینه و در دسترس است. عالوه بر این، سرعت 
و زاویه خم شــدن رشــته های نایلونی و همچنین نیروی 
حاصل از آن، در مقایسه با ســایر روش ها، بسیار قابل توجه 
 اســت. محققان بر این باورند که با اســتفاده از این فناوری 
می توان مجموعه ای از تجهیزات انعطاف پذیر، از اندام های 
روباتیکی گرفته تا ابزارهای ســاخت و تولید مورد استفاده 
در صنعت هوانوردی و تولیــد اتومبیل را تولید کرد. گزارش 
 Advanced Materials کامل این تحقیقات در نشــریه

منتشر شده است.

آژانس فضایی اروپا معتقد اســت که باالخره دلیل اصلی ســقوط نابود کننده 
مریخ گرد شیاپارلی بر روی سطح سیاره مریخ را کشف کرده است. 

بر این اســاس، ظاهرا این کاوشگر در حالی با ســرعت به سمت سطح سیاره 
پایین می رفته که سامانه ارتفاع سنج آن به درستی کار نمی کرده است.

 هنوز دلیل اصلی این نقص به طور مســلم مشــخص نشــده و بعید اســت 
 تا یک ســال آینده نیز بــه نتیجه قطعی برســد. البته پیش بینی می شــود 
سیســتم رایانه ای داخلی شــیاپارلی برای چند ثانیه ای دچار بار پردازشی 
بیش از حد شده و به اشــتباه تصور کرده که فرود روی مریخ به انجام رسیده 
اســت.این دومین بار اســت که یک مریخ گرد از آژانس فضایی اروپا درست 
 دقایقی پیش از فرود روی این ســیاره دچار نقص شده و ماموریت آن شکست 

می خورد. 
با وجود این دو شکســت، برنامه ExoMars این آژانس فضایی به قوت خود 
باقی مانده و قرار است ماموریت بعدی با یک مریخ نورد جدید در سال2020 
آغاز شود و امید آن می رود که این بار کامپیوتر کاوشگر در لحظه فرود هنگ 

نکند.

تحمل سرمای زمستان شاید از گرمای کشنده تابســتان هم سخت تر باشد بنابراین 
پوشیدن لباس های گرم و بعضا دست وپاگیر از الزمه های فصل زمستان است، در این 
میان دستکش ها نیز یکی از یاران همیشگی ما در این فصل سرد بوده اند. اما تا به حال 

شده بخواهید با تلفن همراه خود کار کنید ولی دستکش های تان مانع شوند؟ 
یک تیم کانادایی، اخیرا از محصولی جدید با نام Meet Taps در کیک استارتر پرده 
برداشتند که در واقع اســتیکرهایی مخصوص نمایشگرهای لمسی تلفن های همراه 

است و می توان آن ها را به دستکش چسباند.
 این برچســب ها که به نوک انگشتان تان روی دســتکش می چسبد کمک می کند 
تا در هر شــرایطی حتی با دســتکش هم بتوانید کنترل کاملــی روی تلفن همراه 
تان داشته باشــید. نکته جالب اینجاســت که هر کدام از این اســتیکرها دارای اثر 
 انگشت خاص خود هســتند، بنابراین اگر تلفن تان دارای سنســور اثر انگشت باشد، 

این استیکرها می توانند همچنان کارآمد باشند.
به گفته صفحه کیک استارتر این سایت، برچسب ها حالتی منعطف، ضد آب و کامال 
بادوام دارند و برای موفق شدن این پروژه الزم است40 هزار کانادا سرمایه جذب شود 

که البته تاکنون 8 هزار دالر آن جمع آوری شده است.

دانشــمندان چینی موفق به کشــف 1445 گونه جدید ویــروس آر.ان .ای 
شــدند که انتظار می رود مطالعات آینده در زمینه تکامل ویروس ها و منشــا 
 حیات آن را تســهیل کند. ویروس آر.ان .ای یا ویروس با آر.ان.ای مثبت نوعی 

از ویروس است که ژنوم یا ماده ژنتیکی آن از آر.ان .ای تشکیل شده  است. 
از جمله این ویروس ها می توان به ویروس هپاتیت سی، فلج اطفال، سرخک، 

سرماخوردگی و ابوال اشاره کرد.
این تحقیق توسط تیمی از دانشــمندان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 

چین انجام شده و یافته های آن ها در مجله نیچر منتشر شده است.
کشــف گونه های جدیــد ویــروس آر.ان ای، قوانین کنونــی در طبقه بندی 

ویروس ها را به چالش خواهد کشید.
محققان ایــن ویروس های جدید را با بررســی بیــش از220 جانور بی مهره 

شناسایی کردند که شامل حیوانات زیادی از جمله حشرات هستند.
برخی از ویروس های تازه کشف شده ممکن است به عنوان خانواده های جدید 
ویروســی طبقه بندی شــوند و از گونه های کنونی ویروس ها متفاوت باشند. 
تحقیق جدید همچنین سیر تکامل مشــترک ویروس ها و میزبان ها را آشکار 

کرده و شیوه تبدیل تدریجی میزبان ها به ویروس را نشان داده است.

دلیل اولیه سقوط مریخ گرد شیاپارلی 
مشخص شد

اثر انگشت خود را روی دستکش های تان 
داشته باشید

کشف گونه جدید ویروس آر.ان.ای

یک مهندس سوری موفق شد نخستن موبایل هوشمند ساخته 
شده از کربون را طراحی کند که بدنه ای بسیار باریک و استحکام 
باال دارد. » فراس خلیفه « به همراه جــورج رایس ماریتنز یک 
 تلفن همراه هوشــمند جدیدی را ابداع کرد کــه باریک ترین 
و مستحکم ترین گوشی در نوع خود به شــمار می آید. شرکت 
carboon mobile تبلیــغ ویدئویی ایــن موبایل جدید را در 
یوتیوب و نیز در فیسبوک منتشــر و تاکید کرد که این موبایل 
باریک ترین موبایل در نوع خود اســت کــه ضخامت آن به 4/6 
میلی متر می رسد. همچنین این شــرکت آورده است که وزن 
این موبایل 107 گرم است که کم ترین وزن در میان تلفن های 
 هوشــمند را دارد. به گفته این شرکت، در ســاخت این موبایل 
از فیبرهای کربونی و فیبرهای مصنوعی و موادی دیگر استفاده 
شده اســت. شــرکت carboon mobile از ذکر نام این مواد 
 خــودداری کرد، اما اظهار داشــت کــه این مواد بر اســتحکام 
 » کربن موبایل « در مقایسه با رقبایش اضافه می کند. یادآوری

 می شــود فــراس خلیفه کــه مهنــدس فنــاوری اطالعات 
فارغ التحصیل از دانشــگاه عربی بین المللی در ســوریه است، 
تاکنون چندین جایزه بین المللی به پروژه های وی تعلق گرفته 
 و اخیرا جایــزه بهترین پــروژه در زمینه تجــارت الکترونیکی 
 » Mobile World Congress 2016 «در کنفرانس جهانی

در بارسلونای اسپانیا را کسب کرده است.

هفته پیش در خبرها داشتیم که اســکرین شات هایی، اندروید 
7/0 نوقا را روی HTC 10 نشــان دادند و ایــن محصول، اولین 
گوشی اچ تی ســی است که به روزرســانی نوقا را خواهد گرفت. 
LIanTooFeR که ســابقه خوبی در زمینه افشــای اطالعات 
 مربوط بــه محصوالت اچ تی ســی دارد، گفته بود کــه کاربران 
اچ تی ســی در اروپــا احتمــاال در ماه دســامبر ایــن آپدیت 
 بزرگ را خواهنــد گرفت. اما ایــن کمپانی تایوانــی، هم زمان 
با روز شکرگزاری در آمریکا، خبری خوش را برای کاربران گوشی 
های آنالک شده اچ تی سی10 در این کشور دارد و آن هم عرضه 
جدیدترین سیســتم عامل اندرویــد یعنی اندرویــد نوقا برای 
دستگاه آن هاست. بنابراین اچ تی سی توانست به وعده خودش 
 که گفته بود اندروید نوقا تا قبل از شــروع ســال میالدی جدید 
به پرچم دار این شــرکت می آید، عمل کند و اکنون کاربران این 

محصول می توانند از تازه ترین نسخه اندروید بهره مند شوند.
اما اچ تی سی10 آنالک شده، تنها گوشی نیست که به نوقا مجهز 
 می شــود، بلکه کمپانی تایوانی قصد دارد به زودی نسخه هایی

از این گوشی که توسط اپراتورها عرضه می شــوند را هم به نوقا 
مجهز کند. عالوه بر این، اســمارت فون های دیگر این شــرکت 
یعنی One M9 و One A9 نیز به ترتیب آپدیت به اندروید7/0 
نوقا را خواهند گرفت. البته زمان پیش بینی شــده برای آپدیت 

بعدی، اوایل سال 2017 میالدی اعالم شده است.
 بد نیســت بدانید، بعد از گوشــی های موتو زد، موتو زد فورس 
 و ال جــی جــی 5، اچ تی ســی10 جــزو اولین گوشــی های 
غیر گوگلی محســوب می شــوند که به صورت رسمی آپدیت 

اندروید7/0 نوقا را می گیرند.

اولین بار در ماه آگوســت بود که اخباری مبتنــی بر عرضه آیپد 
10/5اینچی منتشر شد. این خبر حاال توسط منابع تایوانی تایید 
شده و تولید آیپد 10/5 اینچی از ماه دســامبر آغاز می شود. این 
بدان معناست که رونمایی از این آیپد در سه ماهه اول سال 2017 
خواهد بود. آیپد 10/5 اینچی و آیپد پــرو 12/9 اینچی همزمان 
رونمایی شــده و هر دو از چیپســت A10X بهره می برند. بنابر 
تخمین ها، آیپد 10/5 اینچی در سه ماهه اول سال 2017 حدود 
2 میلیون نسخه فروش خواهد داشــت و فروش کل آن در سال 
2017 به 5 میلیون واحد خواهد رسید. تبلت 10/5 اینچی به این 
دلیل توسعه داده شده، چون در بخش تجاری و آموزش محبوبیت 
زیادی دارد. بــرای این دو بخش، آیپــد 9/7 اینچی کوچک بوده 
و آیپد پرو 12/9 اینچی نیز بسیار گران اســت. آیپد 9/7 اینچی 
جدید هم در سال 2017 رونمایی می شود. این تبلت از چیپست 
A9X بهره می برد. قیمت آیپد 9/7 اینچی جدید از دو تبلت دیگر 

کمتر خواهد بود.

ساخت باریک ترین گوشی جهان

اندروید نوقا برای گوشی های 
آنالک شده HTC 10 عرضه شد

اپل در سال 201۷ از یک آیپد 10/5 
اینچی رونمایی می کند

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

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

با سالم. باتری گوشــی من موقع استفاده از آن داغ 
می شود. آیا ممکن است این باتری ایرادی داشته باشد یا 
 این داغ شــدن منجر به انفجار آن شود؟ برای استفاده 
از آن چــه کار باید بکنم تا داغ نشــود؟ لطفا راهنمایی 

کنید.
Band_46****@yahoo.com

با سالم خدمت شــما خواننده محترم. قبال هم توصیه هایی برای 
استفاده از باتری و گوشی تلفن همراه داشــته ایم. اگر شماره های 
قبل را مطالعه کنید، دوســتان دیگری هم مثل شــما مشکل داغ 
شــدن باتری را داشــته اند. اما توجه کنید که داغ شــدن باتری 
خیلی هم عجیب نیســت فقط نباید این داغ شــدن بیش از حد 
تحمل باتری باشــد. به طور کلی وقتی از گوشــی خود استفاده 
می کنید به علــت این که اجزای مختلف گوشــی در حال مصرف 
 توان باتری هســتند از آن جریان کشــیده که این جریان کشــی 
به دلیل آن که جریــان برق از باتــری عبور می کنــد، آن را داغ 
می کند. پس گرم یا حتی داغ شــدن باتری طبیعی است. اما دقت 
کنید که ابتدا در زمان شارژ باتری از گوشی به هیچ عنوان استفاده 
نکنید. نکته بعدی این که اگر باتری شــما خیلی داغ می شــود، 
برخی از پردازش های گوشــی خود را در صورت بالاستفاده بودن 
غیرفعال کنید. برای مثال اگر در حال انجام بازی با گوشــی خود 
هســتید، اگر به اینترنت گوشــی احتیاج ندارید، آن را خاموش 
کنید. یا اگر ماژول GPS روشــن اســت، آن را خاموش کنید. اگر 
در شب بازی می کنید، نور صفحه گوشــی خود را کم کنید. تمام 
این موارد باعث پایین آمدن مصرف توان گوشی شده و باتری شما 

کم تر داغ می شود و عالوه بر این ها عمر آن نیز بیشتر می شود.

پرسش و پاسخ

 فناوری

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

یک ستاره شــناس هلندی قصد دارد با اســتفاده از شبکه ای 
جهانی از رادیوتلسکوپ ها، تصویری بهتر از سیاهچاله موجود 
در قلب کهکشان راه شیری ثبت کند. کارشناسان بر این باورند 
که در وسط کهکشان راه شیری یک ســیاهچاله بسیار عظیم 
وجود دارد. سیاهچاله ها که در اصل به خاطر تراکم شدید مواد 
شــکل دهنده ســتارگان از بین رفته ایجاد می شوند، هر گونه 
جسم موجود در اطراف خود را به درون می کشند و حتی نور نیز 
نمی تواند از آنها خارج شود. به همین دلیل شناسایی بسیاری از 

مشخصات سیاهچاله ها تاکنون امکان پذیر نبوده است.
دکتر هینو فالک ) Heino Falcke ( ســتاره شناسی هلندی 
 اســت که طرحی برای تصویربــرداری از ســیاهچاله موجود 
در مرکز کهکشان راه شیری ارایه کرده است. آقای فالک استاد 

ستاره شناسی رادیوتلسکوپی دانشگاه رادبود هلند است. 
او در ســال 2013 موفق به گرفتن کمــک هزینه 14 میلیون 
 یورویی از شــواری پژوهــش اروپا برای راه اندازی شــبکه ای 

برای رصد بهتر سیاهچاله ها شد.
فالک در مصاحبه ای با مجله نیوساینتیست به تشریح جزییات 
بیشتر این طرح خود و البته دشواری های موجود در این مسیر 

می پردازد.

 چرا می خواهید از یک سیاهچاله تصویری تهیه کنید؟
حدود یک قرن پیش بود که برای اولین بار، وجود سیاهچاله ها 
توسط دانشمندان پیش بینی شــد. با این حال هنوز هم درک 
دقیق و شفافی از آنها نداریم. حتی هنوز هم شواهد دقیقی که 
اثبات کننده » افــق رویداد « ) یعنی مرزی کــه پس از آن هر 
چیزی به درون سیاهچاله بلعیده می شود ( نداریم. افزون بر این 
حتی بین نظریه کوانتومی و افــق رویداد همخوانی الزم وجود 
 ندارد. به نظر می رســد که چیزی در این میان درست نیست 

و باید جزییات این پدیده به دقت مورد واکاوی قرار گیرد.
 از کجا می دانید که در مرکز کهکشــان راه شــیری، 

یک سیاهچاله وجود دارد؟
ستارگان در مرکز کهکشان با سرعتی حدود100 هزار کیلومتر 
در ســاعت چرخش می کنند و این بدان معناست که در وسط 
کهکشان، ماده ای بسیار چگال و با جرمی حدود 4 میلیون برابر 
جرم خورشید وجود دارد. تنها اطالعاتی که می توانیم از مرکز 
 کهکشــان به دســت آوریم، یک منبع امواج رادیویی است که

 Sagittarius A نــام دارد. ایــن امواج رادیویی بســیار ریز 
و دارای طول موجی کمتر از میلی متر است و احتماال به خاطر 
خروج گازهای داغی که به داخل سیاهچاله فرو می روند ایجاد 

می شود.
 چگونه طرح شــما مبنی بر اســتفاده از شــبکه ای 
 از رادیوتلســکوپ هــا می تواند بــه درک بهتر ما 

از این سیاهچاله کمک کند؟
افق رویداد سیاهچاله راه شــیری احتماال 25 میلیون کیلومتر 
عرض دارد و 27 هزار ســال نوری از ما دور اســت. برای ثبت 
امواج با طول موج کمتر از میلی متری نیاز به رادیوتلسکوپی به 
 اندازه کل سیاره زمین داریم. به همین دلیل است که شبکه ای 
از تلسکوپ های رادیویی در سراسر جهان می تواند به ما کمک 

کند تا اطالعات دقیقی از این سیاهچاله به دست آوریم.
آیا کارشناسان آمریکایی طرح مشابهی ندارند؟

 حدود10 ســال پیش بود که این طرح را با دکتر شپ دولمن 
) Shep Doeleman ( کــه اســتاد موسســه فنــاوری 
ماساچوســت اســت در میان گذاشــتم. او اکنون مدیر پروژه 
 ) Event Horizon Telescope ( تلســکوپ افق رویــداد
اســت. کار کردن ما یا آنها با مجموعه ای رادیوتلســکوپ های 
موجود به نتیجه دلخواه نمی انجامد. به همین دلیل اســت که 
ما می کوشیم تا شبکه ای جهانی را برای این کار ترتیب دهیم.

دقیقا به دنبال چه چیزی هستید؟
امیدواریم بتوانیم امواج رادیویی که ســاطع شــده از اطراف 

سیاهچاله را پیش از فرو برده شدن بگیریم. 
نتیجه این کار به ما تصویری از چیزی شــبیه به یک ســایه را 
 می دهد. با مقایسه اندازه، شکل و ســایر مشخصات این سایه 
با پیش بینی های نظری صورت گرفته می توانیم نظریه نسبیت 

عام را مورد ارزیابی قرار دهیم. 
اگر این ســایه دوبرابر بزرگ تــر از پیش بینی اولیه ما باشــد، 

می توانیم بگوییم که نظریه نسبیت عام نادرست است.
اصلی ترین چالش پیش روی شما چیست؟

فناوری این کار بسیار پیچیده است، اما خوشبختانه می توانیم 
از آن بــه خوبی اســتفاده کنیم. هــر یک از تلســکوپ های 
این مجموعه باید در هر ســاعت، داده ها را با ســرعت بافر 64 
گیگابایت در ثانیه ثبــت و برای ثبت به ســرورهایی با حجم 
چندین پتابایت که در کشــورهای مختلف وجود دارد، ارسال 
کنند. این تلسکوپ ها باید ســاعت ها این حجم از اطالعات را 
گرفته و ثبت کنند. خوشــبختانه با کمک های مالی شــورای 
 پژوهش اتحادیه اروپــا و نیز بنیاد ملی علــوم ایاالت متحده، 

تا حدی از نظر مالی مستقل شده ایم.
اولین تصویری که می توانیم از این سیاهچاله به دست 

آوریم چه زمانی است؟
در سال2000 گفتم که شاید یک دهه بعد بتوانیم چنین کاری 

انجام دهیم. 
اما اکنون که دقیق تر نگاه می کنیم شاید ده سال آینده نیز این 
کار شدنی نباشــد. در هر صورت فراموش نکنیم که این پروژه 

کاری زمانبر خواهد بود.

دکتر هینو فالک 
ستاره شناسی 

هلندی است 
که طرحی برای 
تصویربرداری 

از سیاهچاله 
 موجود 

در مرکز 
کهکشان 

راه شیری ارایه 
کرده است

پروژه ای پرهزینه برای تصویربرداری از سیاهچاله
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مفاد آراء
9/44 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1- رای شــماره 20771 مورخ 94/12/25 هیات اول آقاي محمود كوچکیان فرزند 
محمد نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 51/04 مترمربع پالك شماره 
131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری خریداری شده است  
2- رای شــماره 18694 مورخ 94/11/6 هیات دوم  آقاي مجید حیدري فرزند یداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 135/44 مترمربع پالك شماره فرعي از 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
3- رای شماره 1569 مورخ 95/1/29 و رای اصالحی شماره 9084 مورخ 95/7/6  
هیات دوم  آقاي عادل رحیمي پردنجاني فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه  تجاری و دفتر كار به مساحت 64 مترمربع پالك شماره1 فرعي از2889 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای سیف اهلل كارگر سیچانی خریداری شده است  
4- رای شــماره 1011 مورخ 94/1/17 هیات دوم خانم توران علي عسکري فرزند 
رجبعلي نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 194/35 مترمربع پالك 
شماره 21 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
5-  رای شــماره 4492 مورخ 95/3/17 هیات اول  آقاي كاظم الهي فرزند عباسعلي 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 286/12 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 1098 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
6- رای شــماره 4493 مورخ 95/3/17 هیات اول خانم فرحناز پیروزي فرزند احمد 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 286/12 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 1098 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
7- رای شــماره 20554 مورخ 94/12/22 هیات اول آقاي محمدرضا مشایخي نژاد 
فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه كه منافع آن 
مادام الحیات متعلق به آقای غالمحسین مشایخی نژاد می باشد به مساحت 62/36 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 30 فرعي از 4484 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
8- رای شــماره 20553 مورخ 94/12/22 هیات اول آقاي ابوالقاسم مشایخي نژاد 
فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه كه منافع آن 
مادام الحیات متعلق به آقای غالمحسین مشایخی نژاد می باشد به مساحت 62/36 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 30 فرعي از 4484 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
9- رای شماره 7099 مورخ 95/5/8 هیات دوم آقاي اكبر كریمي لنجي فرزند خداداد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب خانه  به مساحت 128/30 مترمربع 
پالك شماره4430اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
10- رای شــماره 7100 مورخ 95/5/8 هیات دوم خانم طلعــت عابدي لنجي فرزند 
مرادعلي نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 128/30 
مترمربع پالك شــماره4430اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
 11- رای شماره 4653 مورخ 95/3/22 هیات اول  آقاي محمد حسین تصدیقي فرزند 
رضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 97/91 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای یداله توكلی دستجردی 

خریداری شده است  
12- رای شماره 18157 مورخ 94/10/21 هیات اول  آقاي محمد مهدي دوائي فرزند 
حسنعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 75/41 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره فرعي از اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
13- رای شماره 7496 مورخ 95/5/20 هیات اول خانم پري قاسمي فالورجاني فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90/71 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای علی رمضانپور خریداری شده

 است
14- رای شــماره 8037 مورخ 95/5/31 هیات دوم  آقاي محسن جعفرزاده فرزند 
مرتضي نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 49/42 مترمربع پالك شماره 
4 فرعي از 4394 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
15- رای شــماره 6027 مورخ 95/4/16 هیات دوم  آقاي مصطفي رضائي موسي 
آبادي فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 150/31 مترمربع 
پالك شــماره 81 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسینعلی كریمی 

دستجردی خریداری شده است
16- رای شماره 6019 مورخ 95/4/16 هیات دوم  خانم بشراخانم زاهدي نیسیاني 
فرزند علي اكبر نسبت به بیست حبه و چهل و هشت پنجاه و سوم حبه مشاع باستثناء 
بهای اعیانی سه بیســتم آن از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 110/80 
مترمربع پالك شماره 3437 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
17- رای شماره 6020 مورخ 95/4/16 هیات دوم  خانم ساره صادقي نیسیاني فرزند 
محمدعلي نســبت به پنجاه یك حبه وپنج  پنجاه و سوم حبه مشــاع   باستثناء بهای 
اعیانی سه بیستم آن از72 حبه ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 110/80 مترمربع 
پالك شماره  3437 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
18- رای شــماره 7730 مورخ 95/5/24 هیات دوم  آقاي اسداله توكلي فرزند علي 
نسبت به  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 107/54 مترمربع پالك شماره 385فرعي 
از 4348اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
19- رای شماره 6942 مورخ 95/4/30 هیات اول  خانم ملیحه دهخدا فرزند صادق 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 193/14 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
3748 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
20- رای شــماره 6826 مورخ 95/4/29 هیات اول خانم مهري جهان دهخدا فرزند 
صادق نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 177/98 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره  3748 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
21- رای شماره 6824 مورخ 95/4/29 هیات اول  آقاي حسین دهخدا فرزند صادق 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 593/94 مترمربع مفروزی از پالك شماره  
3748 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
22- رای شماره 8732 مورخ 95/6/27 هیات اول  آقاي تقي سعیدي زاده اصفهاني  
فرزند كریم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 142/5 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره  3618 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
23- رای شــماره 7727 مورخ 95/5/24 هیات دوم  آقاي یوســف عطائي كچوئي 
فرزند علي فتح نسبت به ششدانگ یکباب خانه سه طبقه  به مساحت 91/05 مترمربع 
پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
 كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حســین كریمی خریداری شده

 است
24- رای شــماره 8733 مورخ 95/6/27 هیات اول آقاي حسن كریمي انداني فرزند 
عبدالرحمن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 131 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 55 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
25- رای شماره 6904 مورخ 94/9/24 هیات دوم  آقاي سعید فتحي فرزند نیازعلي 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 151/70 مترمربع پالك شماره 
2955 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
26- رای شماره 8782 مورخ 95/6/28 هیات اول آقاي جواد روغني فرزند منصور 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب ساختمان به مساحت 81/09 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 78 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

27- رای شماره 8844 مورخ 95/6/29 هیات اول آقاي رسول روغني فرزند منصور 
نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یك باب ساختمان به مساحت 81/09 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 78 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
28- رای شــماره 8848 مورخ 95/6/29 هیات اول خانم زهرا رحیم حالج سیچاني 
فرزند حیدر علي نسبت به ســه دانگ مشاع از شــش دانگ یکباب خانه به مساحت 
248/66مترمربع پالك شماره فرعي از 2552 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
29- رای شماره 8852 مورخ 95/6/29 هیات اول خانم مرضیه ذهبیون فرزند كمال 
نسبت به سه دانگ مشاع از  شش دانگ یکباب خانه به مســاحت 248/66 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره  2552 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
30- رای شــماره 7999 مورخ 95/5/30 هیات اول خانم زیبا كاظمي فرزند جمشید 
نسبت به 15/80  سهم از 190 سهم ششدانگ به مساحت 191/03 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان  احد از ورثه جمشید كاظمی محرز گردیده است
31- رای شــماره 7985 مورخ 95/5/30 هیات اول  خانم خانــم جان كاظمي فرزند 
غالمرضا نسبت به 32 ســهم مشاع از 190 ســهم ششدانگ یکباب ســاختمان به 
مســاحت 191/03 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 341 فرعي از 5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه جمشید كاظمی 

مفروز گردیده است
 32- رای شــماره 7997 مــورخ 95/5/30 هیــات اول  خانم زهــرا كاظمي فرزند 
جمشید بر 15/80 سهم از 190 سهم ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 191/03 
مترمربع مفــروزی از پالك شــماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقــع در اصفهان 
 بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه جمشــید كاظمی مفروز گردیده

 است
33- رای شماره 8003 مورخ 95/5/30 هیات اول  خانم زهره كاظمي فرزند جمشید 
بر 15/80 سهم از 190 سهم ششدانگ به مساحت 191/03 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان احد از ورثه جمشید كاظمی مفروز گردیده است
34- رای شماره 8000 مورخ 95/5/30 هیات اول  خانم زینت كاظمي فرزند جمشید 
نسبت به 15/80سهم از 190 سهم ششدانگ به مساحت 191/03 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان احد از ورثه جمشید كاظمی مفروز گردیده است
34- رای شماره 7987 مورخ 95/5/30 هیات اول آقاي محمد صادق كاظمي فرزند 
جمشید نسبت به 63/20 سهم از 190 سهم ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
191/03 مترمربــع مفروزی از پالك شــماره 341 فرعــي از 5000 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  احد از ورثه جمشید كاظمی مفروز 

گردیده است
 35- رای شــماره 8002 مــورخ 95/5/30 هیــات اول آقــاي حیدرعلــي كاظمــي

 فرزند جمشید نســبت به31/60 سهم از 190 سهم ششــدانگ  به مساحت 191/03 
مترمربع مفــروزی از پالك شــماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقــع در اصفهان 
 بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان احد از ورثه جمشید كاظمی مفروز گردیده

 است
36- رای شماره 4700 مورخ 95/5/30 هیات اول  آقاي عبداهلل عبداللهي خراجي فرزند 
نگهدار نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 199/06 مترمربع مفروزی از  پالك 
شــماره 351 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
37- رای شــماره 7612 مورخ 95/5/23 هیات اول  آقاي حســن امیري باغبادراني 
فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 83/5 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 4509 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
38- رای شــماره 7492 مورخ 95/5/20 هیات اول  آقاي  فضل اله غیبي مهر آبادي 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/58  مترمربع مفروزی از  
پالك شــماره 381 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای میرزا باقر وحیدی 

خریداری شده است
39- رای شماره 20285 مورخ 94/12/14 هیات دوم  آقاي  سیدمحمد هاشمي فرزند 
سیدمرتضي نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 252 مترمربع پالك شماره1 
فرعي از4678 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
40- رای شماره 8829 مورخ 95/6/29 هیات اول   آقاي علیرضا غضنفرپور فرزند 
مرتضي نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 78/28 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 3060 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
41- رای شــماره 7513 مورخ 95/5/21 هیات اول خانم رضوان حسن نژاد فرزند 
غالمعباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 167/5 مترمربع پالك 
شــماره 52 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
42- رای شماره 7614 مورخ 95/5/23 هیات اول آقاي حسن رحیمي فرزند غالمرضا  
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 187/09 مترمربع مفروزی از پالك شماره1 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
43- رای شــماره 7509 مورخ 95/5/21 هیات اول آقاي علیمراد شعاعي جونقاني 
فرزند میرزاآقا نســبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 60/35 مترمربع 
مفروزی از پــالك 2958 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است 
44- رای شــماره 6635 مــورخ 95/4/24 هیــات دوم  آقاي محمد حســین قائدي 
فرزندعظیم نســبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مســاحت 86/24 مترمربع 
پالك شــماره 736فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد علی سعید 

زاده خریداری شده است
45- رای شــماره 15483 مورخ 94/8/23 هیات اول  آقاي رحمت اله رضائي فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113/93 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 2199 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
46- رای شــماره 6941 مورخ 95/4/30 هیات اول  آقاي شاهپور كریمي بختیاري 
فرزند سهراب نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127/35 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 349 فرعي از 5000-اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهــان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفــروز گردیده 

است
47- رای شــماره 8036 مورخ 95/5/31 هیات اول  آقاي هادي انصاري بني فرزند 
خدابخش نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/51 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب كه به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از آقای سید امیر لطفی خریداری شده است
48- رای شماره 20488 مورخ 94/12/20 هیات دوم  خانم ناهید آقا شریفي فرزند 
محمد جواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
97/61مترمربع پالك شماره143 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای اصغر 

توكلی دستجردی خریداری شده است
49- رای شماره 7493 مورخ 95/5/20 هیات اول خانم سکینه نیك بخت دستجردي 
فرزند یداله نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 119/33 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 230 فرعي از 4485 اصلــي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملك جنوب اصفهان  احــد از ورثه خانم نصرت ایزدی دســتجردی محرز گردیده

 است
50- رای شــماره 7504 مورخ 95/5/21 هیات اول  خانم فاطمــه اصالني چقورتي  
فرزند یداله نســبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 223/75 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 151-فرعي از4483  اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای احمد انواری 

خریداری شده است
51- رای شماره 7617 مورخ 95/5/23 هیات اول  آقاي حسین چلمقاني فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 165/28 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
1613 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
52- رای شــماره 7756 مورخ 95/5/26 هیات اول  خانم اقدس سلماني دستجردي 
فرزند حسیننسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183/75 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 133 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
53- رای شــماره 7757 مورخ 95/5/26 هیات اول  آقاي اصغــر بیات  فرزند كریم 
نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 183/75 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 133 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده 

است
54- رای شــماره 8353 مورخ 95/6/13 هیات اول شــهرداري اصفهان نســبت به 
ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 279/13 مترمربع مفروزی از پالكهای 

شــماره331و52و221و314 فرعي از 4852 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
55- رای شــماره 8749 مــورخ 95/6/27 هیــات اول  آقاي وحید عباســي فرزند 
محمدقاســم نسبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 52/69 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 297و 295/ 4348  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان  كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای نظرعلی تشنیزی 

خریداری شده است
56- رای شــماره 8362 مــورخ 95/6/13 هیات اول  آقاي محمدحســین رحیمیان 
دستجردي فرزند یداهلل نســبت به 8 سهم مشاع از 117 ســهم ششدانگ ساختمان 
به مساحت 403/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره4434 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گردیده است
57- رای شــماره 8358 مورخ 95/6/13 هیات اول  آقاي فتح اله قاني فرزند عبداهلل 
نسبت به33 سهم مشاع از 117 سهم ششدانگ ساختمان به مساحت 403/5 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4434 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
58- رای شماره 8359 مورخ 95/6/13 هیات اول آقاي حشــمت اله قاني دهکردي 
فرزند عبداهلل نسبت به 35 سهم مشــاع از 117 سهم ششدانگ ساختمان به مساحت 
403/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4434 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
59- رای شــماره 8361 مورخ 95/6/13 هیات اول آقاي سیدتقي فیاض دستجردي 
فرزند سیدقاسم نسبت به 8 سهم مشاع از 117 سهم ششدانگ ساختمان به مساحت 
403/5 مترمربع مفروزی ازپالك شماره 4434 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز گردیده

 است
60- رای شــماره 8360 مورخ 95/6/13 هیات اول آقــاي امیرمحمد قاني دهکردي 
فرزند شکراله نسبت به 8 سهم مشــاع از 117 سهم ششدانگ ساختمان به مساحت 
403/5 مترمربع پالك شماره 4434 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
61- رای شماره 8646 مورخ 95/6/24 هیات اول خانم روح انگیز قاسمي نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117/32 مترمربع مفروزی از پالك شماره 491 فرعي 
از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
62- رای شماره 7420 مورخ 95/5/19 هیات اول خانم طاهره اسدي فرزند خداداد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 131/5مترمربع مفروزی از پالك 
شماره فرعي از 4450 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
63- رای شــماره 13808 مورخ 94/7/19 هیات اول آقاي غالمرضا وزیري فرزند 
عباسعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 149/62 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 1فرعي از3600اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای رضا دهخدا خریداری 

شده است
64- رای شماره 9754 مورخ 95/7/28 هیات اول خانم زهرا حیدري فرزند محمدعلي 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 26/19 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره از 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
65- رای شــماره 9851 مورخ 95/7/29 هیات اول خانم فرزانه فالح پور ســیچاني 
فرزند حسین نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
244/14 مترمربــع مفــروزی از پالك شــماره3 فرعــي از2817 اصلــي و پالك 
2829/1واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
66- رای شــماره 9855 مورخ 95/7/29 هیات اول  آقاي مجید شاه زمان سیچاني 
فرزند محمود نسبت به چهار دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
244/14 مترمربع مفروزی از پالك شــماره3 فرعي از2817 اصلي و پالك 2829/1 
واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز گردیده است
67- رای شماره 10067 مورخ 95/8/8 هیات اول آقاي محمد اسدي اقبالغي فرزند 
صفرعلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 63/10 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره100 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای عباس دادخواه 

خریداری شده است
68- رای شــماره 7432 مورخ 95/5/19 هیات اول  آقاي هوشنگ فرزانه جونقاني 
فرزند علي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/31 مترمربع مفروزی پالك 
شــماره 306 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
69- رای شــماره 6026 مورخ 95/4/16 هیات دوم  آقاي احمد عمراني فرزند باقر 
نسبت به ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 100/27 مترمربع پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
70-  رای شماره 8743 مورخ 95/6/27 هیات اول خانم نرگس عالي پور هفشجاني 
فرزند صولت نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 85/91 مترمربع پالك 
شــماره فرعي244 از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد حسین غضنفری 

خریداری شده است   
71- رای شماره 5387 مورخ 95/4/9 هیات اول آقاي  محمود زماني چریاني فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 240/14 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 10 فرعي از 1774 اصلي واقع در اصفهان بخــش 6 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای حسن سلطانی وشاره 

خریداری شده است   
72- رای شماره 9069 مورخ 95/7/5 هیات دوم آقاي حسن مغروري فرزند مهدي 
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 121/04 مترمربع پالك شماره 9 فرعي 
از1964 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
73- رای شــماره 9725 مورخ 95/7/28 هیــات اول  آقاي محمدعلــي داتلي بیگي 
قمشلوئي فرزند عبدالعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 111/88 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره82 و 83 و 84 فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم 

اقدس مهندس دستگردی خریداری شده است   
74- رای شماره 9652 مورخ 95/7/25 هیات اول  خانم زهرا هاشمي دنبه فرزند آقا 
رسول نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/82 مترمربع مفروزی از  پالك 
شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد حســین رحیمی دنبه خریداری 

شده است
75- رای شماره 9866 مورخ 95/7/29 هیات اول  آقاي علي سلماني كلمه خواراني 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 649/6 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 158 فرعي از 2251 اصلي و پالك 2251/157واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 350 متر مربع از پالك 2251/157 مع الواسطه 
از طرف آقای رمضان اباذری به آقای علی سلمانی واگذار و مابقی در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
76- رای شــماره 8571 مورخ 95/6/22 هیات دوم  خانم اشــرف مستقاثي فرزند 
مرتضي نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه بــه مســاحت 29/55 مترمربع پالك 
شــماره340 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سیف اهلل یزدانی بروجنی 

خریداری شده است
77- رای شماره 2987 مورخ 95/2/14 هیات اول  آقاي حسین سلیماني چقاهستي 
فرزند سلطان مراد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 111/70 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از 3040 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد ابراهیم 

هادیان خریداری شده است
78- رای شماره 9755 مورخ 95/7/28 هیات اول  خانم الله حسن نژاد فرزند اصغر 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 123/20 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره3 فرعي از4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5حوزه ثبــت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم ربابه رمضانی دستجردی 

خریداری شده است
79- رای شــماره 8756 مورخ 95/6/27 هیــات اول  آقاي حجت الــه ندیمي فرزند 
درویشعلي نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 58/03 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 90 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مصطفی بذر افشان 

خریداری شده است
80- رای شــماره 8869 مورخ 95/6/30 هیات دوم  آقــاي ابوالفضل مظفري مقدم 
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 132/82 
مترمربع پالك شماره133 فرعي از 4483اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای باقر حسن 

نژاد خریداری شده است
81- رای شماره 8870 مورخ 95/6/30 هیات دوم  خانم اكرم سلیماني حسن آبادي 
فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 132/82 

مترمربع پالك شماره133 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای باقر حسن 

نژاد خریداری شده است
82- رای شــماره 9676 مورخ 95/7/26 هیات اول  آقاي محمد ناطقي فرزند هدایت 
اله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 105/43 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره69 و 67  فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای رمضان قربانی دستجردی 

خریداری شده است 
83- رای شــماره 9570 مورخ 95/7/19 هیات دوم  آقاي واغارشــاك طوروسیان 
درختکي فرزند سلطان نسبت به  ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 37/5 
مترمربع پالك شماره 2245 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عطاء اهلل آقائی خریداری 

شده است  
84- رای شماره 9854 مورخ 95/7/29 هیات اول  خانم اكرم كیواني هفشجاني فرزند 
مرتضي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132/52 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 

موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمد مختاری خریداری شده است  
85- رای شماره 9875 مورخ 95/7/29 هیات دوم خانم گوهرتاج شریفي فرزند حسن 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 165/88 مترمربع پالك شماره 2961 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/7

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/9/22 
م الف: 26666 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان

مفاد آراء)نوبت دوم(
499/ 8 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از ســوی هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند  رسمی مستقر در اداره  ثبت اسناد و امالك شهرستان نطنز 

 به اســتناد  ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آیین نامه  قانون مزبور مفاد آرا صادره هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مســتقر در  اداره ثبت اسناد و امالك  
شهرستان نطنز داللت بر تایید  تصرفات عادی و رسمی و بالمعارض متقاضیان و یا 
مفروز شده آنان  دارد  بشرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت و به فاصله  پانزده 
روز در روزنامه های  زانیده رود و اصفهان امروز آگهی و منتشر میگردد تا چنانچه 
شخص یا اشخاصی به آراء مذكور  اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تســلیم  نموده و در مهلت یك ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض  به این  اداره  فرصت دارند  تا نسبت  به تقدیم  دادخواست به 
دادگاه  صالح اقدام و گواهی مشعر بر طرح دعوی را اخذ  و به این اداره  ارائه نمایند  
درغیر این صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض طبق مقررات نســبت به  صدور 
سند مالکیت اقدام خواهد شد  و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود 
1-رای شــماره 139460302033000479مــورخ 1394/07/27خانم زهرا طالبی 
طرقی فرزند علی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 346/18متر مربع پالك 3970 
فرعی از 193- اصلی واقع در طرق جزء بخش 11انتقال عادی از مالك رســمی علی 

طالبی طرقی
2-رای شــماره 139460302033000480مــورخ 1394/07/27خانم زهرا طالبی 
طرقی فرزند علی ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 796/65مترمربع پالك 1978فرعی 
از 193-اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 انتقال عادی و مع الواسطه ازعلی طالبی 

طرقی و مالك رسمی میرزا و حسین صادق عابدینی فرزندان مرحوم عباس
3-رای شــماره 139460302033000481مــورخ 1394/07/27خانم زهرا طالبی 
طرقی فرزند علی ششدانگ یکدرب باغ به مســاحت 796/40متر مربع پالك شماره 
3261فرعی از 193-اصلی واقع در طرق جزء بخش 11انتقال عادی و مع الواســطه 

ازمالك رسمی علی طالبی طرقی و فتح اله طحان طرقی
4 - رای شــماره 139560302033000312 مــورخ 1395/03/31 آقای ســیاوش 
ریاضتی  كشــه  فرزند حسن ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 420/50 متر مربع  
پالك شماره 24 فرعی از 37- اصلی واقع در كشــه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز  

انتقال عادی  و مع الواسطه از مالك رسمی  آقای حسن ریاضتی كشه فرزند علی
5-رای شماره  139560302033000316مورخ 1395/03/31  خانم مهوش مومنی 
طامه فرزند اصغر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 87 متر مربع مفروزی از  پالك 

شماره 360 فرعی  از 100- اصلی  واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز  
6-رای شماره 139560302033000318مورخ 1395/03/31 –خانم فاطمه روحی  
فرزند مرتضی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 71/67 متر مربع  پالك شماره 1162 
فرعی از 141- اصلی  واقع در باغستان پایین طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز  

انتقال عادی  و مع الواسطه  از مالك رسمی عباس طحان طرقی
7-رای شماره 139560302033000377مورخ 1395/04/28 آقای نیك پور سلیمی 
طاری فرزند عباس ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 117/12متر مربع پالك شماره 
202 فرعــی از 1- اصلی واقع در طار جــزء بخش 11  انتقال عادی و مع الواســطه  

ازمالکین رسمی هاجی ،غالمحسین ، بمانی،جمشید وامیرآقاخلیلی طاری
8- رای شــماره 139560302033000497مــورخ 1395/05/26-آقای ابوالفضل 
علیخانی فرزند حســین ششدانگ قســمتی از یکباب خانه به مســاحت 29/50 متر 
مربع پالك 255/11 فرعی از 71- اصلی واقع در سرشك بخش 9 انتقال عادی و مع 

الواسطه از محمد حاجی عسگری و مالك رسمی خاور طیبی سرشکی 
9- رای شــماره 139560302033000503مورخ1395/05/28-آقای بهروزمیهن 
نژادفرزندمحمد دوســهم مشــاع ازهفت ســهم ششــدانگ یکدرب باغ به مساحت 
864مترمربع پالك شماره 985فرعی )كه درحال حاضربه پالك 2275فرعی تبدیل 
گردیده است ( از شماره 9- اصلی  واقع در علیاء جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز  انتقال 

عادی ومع الواسطه ازمالك رسمی رضاسرپله وعادی ازمحمدمیهن نژاد
10- رای شــماره 139560302033000507مــورخ1395/05/30- آقــای عباس 
میهن نژادفرزندمحمد دوسهم مشــاع ازهفت سهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 
864مترمربع پالكشــماره 985فرعی )كه درحال حاضربه پالك 2275فرعی تبدیل 
گردیده است ( از  شماره 9- اصلی  واقع در علیاء جزء بخش 9 حوزه ثبتی  نطنز انتقال 

عادی ومع الواسطه ازمالك رسمی رضاسرپله وعادی محمدمیهن نژاد
11- رای شــماره 139560302033000509مــورخ1395/05/30- آقــای رضا 
میهن نژادفرزندمحمد دوسهم مشــاع ازهفت سهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 
864مترمربع پالك شــماره 985فرعی)كه درحال حاضربه پالك 2275فرع تبدیل 
گردیده است ( از شماره 9- اصلی  واقع  در علیاء جزء بخش 9حوزه ثبتی نطنز  انتقال 

عادی ومع الواسطه ازمالك رسمی رضاسرپله وعادی ازمحمدمیهن نژاد
12- رای شماره 139560302033000511مورخ1395/05/30 خانم فرزانه میهن 
نژادفرزندمحمدیك سهم مشاع ازهفت سهم ششدانگ یکدرب به استثناء بهاء ثمنیه 
اعیانی  آن به مســاحت 864مترمربع پالكشــماره 985فرعی )كه درحال حاضربه 
پالك 2275فرع تبدیل گردیده است ( از شــماره 9- اصلی  واقع در علیاء جزء بخش 
9 حوزه ثبتی نطنز  انتقال عادی ومع الواســطه ازمالك رسمی رضاسرپله وعادی 

ازمحمدمیهن نژاد
13- رای شماره 139560302033000512مورخ1395/05/30- آقای رضا بیکی 
چیمه فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه وحیاط مشجر به مساحت 134/15مترمربع 
پالك شماره 1528 فرعی از 25-اصلی واقع در چیمه بخش 10 خریداری عادی و مع 

الواسطه از ورثه فاطمه و حسین صادقی چیمه
14-رای شماره 139560302033000517مورخ 1395/05/31-آقای حمید رضا 
خشنود فرزند حسن  سه دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه زمین با بنای احداثی  به 
مساحت 720/83متر مربع پالك 33 فرعی از 53-اصلی واقع در افوشته جزء بخش 9 

انتقال عادی و مع الواسطه از مالك رسمی  سید محمد علی وكیل زاده 
15- رای شماره 139560302033000518مورخ1395/05/31- آقای حسن صفر 
طرقی فرزند غالمرضا ششدانگ یکدرب باغچه به مساحت  223 متر مربع پالك  764 
فرعی از 141- اصلی واقع در باغســتان پایین طرق بخش 11 انتقال عادی از بتول 

جعفر نجفی و رسمی  از شعبان نجفی
16-رای شماره 139560302033000531مورخ 1395/05/31-آقای علی آقا اسدی 
طاری فرزند استاد حبیب ششدانگ یکباب خانه احداثی  مفروزی  از پالكهای 350و 

2602فرعی از 1-اصلی واقع در طار جزء بخش 11 به مساحت104/85متر مربع 
17-رای شــماره 139560302033000532مورخ 1395/05/31 خانم زهرا توكلی 
فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 73/30متر مربع 

پالك شماره 390فرعی از 71- اصلی واقع در سرشك جزء بخش9 
18-رای شماره 139560302033000533مورخ 1395/05/31-آقای محمد توكلی 
سرشکی فرزند عباس سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 73/30متر 

مربع پالك شماره 390فرعی از 71- اصلی واقع در سرشك جزء بخش9 
19-رای اصالحی شــماره 139560302033000539مــورخ 1395/06/15خانم 
معصومه كیهانیان  فرزند حسین 42ســهم از 78سهم ششدانگ  قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 218متر مربع پالك شــماره 2885فرعی از 33- اصلی واقع در 
نطنز جزء بخش 9 كه در رای صادره قبلی بشماره  139460302033000466مورخ 
07/26/ 1394كه مقدار مالکیت  نامبرده  پنج سهم از 13 سهم ششدانگ  آگهی  شده 

بود 
20-رای  اصالحی شــماره 139560302033000540مــورخ 1395/06/15آقای 
مهدی نظرعلی فرزند علی محمد ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 
2981متر مربع  پالك شــماره 659 فرعی از 51- اصلی  واقع در رهن جزء بخش 9 
كه در رای  صادره  قبلی بشــماره  139460302033000783مورخ 1394/10/30 
پالك  فرعی ملك اشتباه 651 فرعی از 51- اصلی  بخش 9 رهن  آگهی  گردیده است 

تاریخ انتشار نوبت اول:1395/08/22
تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/09/07
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پیشنهاد سردبیر:
بارش های زمستان، کمبود بارش های پاییز را جبران نمی کند

مســئول کمیته تبلیغات و اطالع رســانی ســتاد هفته پژوهش استان 
از برپایی هشــتمین نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی خبــر داد. 
محمدحسین بدیعی اظهار داشت: شــعار هفته پژوهش »پژوهش تقاضا 
محور و تجاری ســازی فناوری زیربندی اقتصاد مقاومتی« اســت. وی 
گفت: به مناســبت هفته پژوهش، هشــتمین نمایشــگاه دستاوردهای 
پژوهشــی در چهارمحال و بختیاری از روز ۱۶ الی ۲۰ آذرماه سال جاری 
در فرهنگسرای شهرکرد برگزار خواهد شد. مســئول کمیته تبلیغات و 
اطالع رســانی ســتاد هفته پژوهش چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
برگزاری کارگاه های آموزشــی و تجلیل از دانش آموزان و اســاتید برتر 
وخبرنگاران فعال در حوزه پژوهش از برنامــه های هفته پژوهش در این 
استان اســت. بدیعی با اشــاره به دیگر برنامه های هفته پژوهش، گفت: 
رونمایی از پژوهش های جدید و چاپ کتابچه های معرفی پژوهش های 

این استان از برنامه هایی است که در این هفته اجرا می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان گفت: از ابتدای آبان ماه امسال 
تا کنون ۱۱۰ هزار پرنده برای زمســتان گذرانی به تاالب های اســتان 
مهاجرت کردند. شــهرام احمدی افزود: از این تعــداد ۲۰ هزار پرنده در 
تاالب گندمان و 9۰ هــزار پرنده نیز در تاالب چغاخور ســکنی گزیدند.  
وی با اشاره به اینکه این پرندگان با شروع فصل سرما از سیبری، آسیای 
میانه، ترکیه و کشــورهای شــمال کشــور به تاالب های چهارمحال و 
بختیاری مهاجــرت کردند ادامه داد: زمســتان گذرانی ایــن پرندگان 
مهاجر در اســتان تا یخ زدن کامل تاالب ها یا اوایــل فصل بهار ادامه می 
 یابد.  احمدی بــا بیان اینکه پرنــدگان مهاجر در تاالب های اســتان از

3۰ گونه پرندگان آبزی و کنار آبزی می باشــند اضافه کرد: این پرندگان 
از خانواده چنگرها، کشــیم ها، مرغابی ها، اردک ها، اگرت، اکراس، درنا، 
حواصیل، غاز خاکستری، سلیم و خروس کولی هستند.  تاالب های بین 
المللی چغاخور و گندمان مهم ترین زیستگاه پرندگان تاالبی و گونه های 

مهاجر در استان چهارمحال و بختیاری می باشند.  

 شــهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان  اظهار کرد: سه 
گونه از پرنــدگان جدید پس از شناســایی در چک لیســت پرندگان این 
استان ثبت شــدند. وی افزود: مراحل ثبت دوگونه دیگر نیز درحال انجام 
است.  وی تصریح کرد: مراحل شناســایی و مستند سازی این گونه ها طی 
سه ماه ابتدای سال جاری با همکاری یک پرنده نگر و محقق محیط زیست 
به نام امیر فرح نســب انجام شده اســت.  احمدی گونه های ثبت شده را با 
عناوین »ســلیم طالیی«، »آبچلیک خالدار« و »سسک ابرو سفید« اعالم 
کرد و گفت: این گونه  ها در تاالب گندمان شناســایی شــده اند. وی تعداد 
گونه های شناسایی شده در این استان را شامل ۱7۰ گونه پرنده، 35 گونه 
خزنده، ۲۲ گونه ماهی، ۶۲ گونه پســتاندار و 5 گونه دوزیست عنوان کرد.  
وی چهارمحال و بختیاری را با ۲8/3 درصــد گونه بومی در میلیون هکتار 

جزو استان های مطرح در این زمینه در کشور دانست.

با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
در منطقه ای محروم در بروجن اســتان چهارمحــال و بختیاری زمینه 
اشتغال 3۰ نفر فراهم شــده اســت. به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت 
در راستای توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم کشور و تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی، شرکت نشاسته ســپیدان زرین به زودی تعداد اشتغال 
مســتقیم بیشــتر نیز ایجاد می کند تا با به کارگیری نیروهای محلی به 

معیشت پایدار خانواده  آنها کمک کند.
مدیرعامل شرکت نشاســته ســپیدان زرین که در زمینه  تولید نشاسته 
و فرآورده های آن فعالیت دارد، از ســه سالگی مشــارکت بنیاد برکت با 
این شــرکت تولیدی خبــر داد و افزود: کمک های بنیاد برکت ســرعت 
بهره برداری این شــرکت از پروژه هایش را چند برابر کرده اســت. وی با 
اشاره به نقش طرح های توانمندســازی اقتصادی و کارآفرینی در کاهش 
مهاجرت مردم از مناطق محروم به شــهرهای بزرگ، خاطرنشــان کرد: 
سرمایه گذاری و حمایت بنیاد برکت از شــرکت  نشاسته سپیدان زرین 
و شــرکت های مشــابه در این منطقه و مناطق محروم دیگر در کشور، 
توانسته است به شــکل قابل توجهی در کاهش نرخ مهاجرت مردم از این 
مناطق نقش داشته باشد. الزم به توضیح است حجم کل سرمایه گذاری 

انجام شده در این شرکت بالغ بر 73 میلیارد ریال است.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان از تحصیل بیش از سه هزار دانش آموز 
استان در 3۰ مدرسه آموزش از راه دور خبر داد.  بهروز امیدی  اظهار کرد: 
از بدو تاسیس مدارس آموزش از راه دور در استان، بالغ بر 9 هزار بزرگسال 
و الزم التعلیم موفق به اخذ دیپلــم در این مدارس شــدند. وی افزود: در 
حال حاضر 3۰ مدرســه آموزش از راه دور در اســتان با بیش از ســه هزار 
دانش آموز در مقاطع متوسطه اول ودوم در رشته  های نظری و کار و دانش 
در حال فعالیت هستند. امیدی تصریح کرد: در این مدارس دانش آموزان  
الزم التعلیم که به دلیل  تأهل، معلولیت ، عدم دسترسی به مدرسه امکان 
ادامه تحصیل در مــدارس  روزانه  آموزش و پرورش را ندارند مشــغول به  
تحصیل هســتند. به گفته وی، مدارس آموزش از راه دور از سال ۱383 با 
مجوز شورای عالی انقالب فرهنگی با هدف ایجاد فرصت عادالنه برای همه 

دانش آموزان تاسیس شد.

به نقل از روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی استان؛ دختر بچه سه ساله اهل روســتای کردشامی شهرستان 
بروجن، بر اثر عوارض ناشــی از خوردن یک عدد قــرص ترامادول، جان 
خود را از دســت داد.  والدیــن این کــودک هنگامی فرزند خــود را به 
بیمارستان بروجن رساندند که چندین ســاعت از مصرف قرص گذشته 

بود و تالش پزشکان برای نجات وی بی ثمر ماند. 
روستای »کرد شامی« از توابع بخش گندمان در شهرستان بروجن است.

برپایی نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشی در استان

مهاجرت زمستانه پرندگان 
به تاالب های استان

شناسایی پنج گونه پرنده جدید
در  استان

با کمک بنیاد برکت صورت گرفت؛

 اشتغال زایی 
در منطقه محروم شهر بروجن

تحصیل بیش از سه هزار دانش آموز 
استان در مدارس آموزش از راه دور 

دختر بچه سه ساله در کردشامی 
قربانی قرص ترامادول شد

مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند 
کاهش بارندگی در اســتان، گفت: بارش های زمستان جبران 

کننده بارش ها در فصل پاییز نخواهد بود.
مهرداد قطره سامانی اظهار کرد: متاسفانه میانگین بارش های 
استان نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 85 درصد کاهش 

و نسبت به میانگین بلندمدت 83 درصد کاهش یافته است.

وی افــزود: میزان بارش هــا در شــهرکرد از اوایــل مهر ماه 
سال جاری تاکنون چهار میلی متر  و سال گذشته 4۱ میلی متر 

بوده است.
قطره سامانی گفت: متاســفانه از اول مهر ماه تاکنون بروجن 
 و بلداجی بدون بارش بودندکه ســال گذشته در مدت مشابه

  بروجن 3۰ میلی متــر و بلداجــی 39 میلی متــر بارندگی 
داشته است.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود روند کاهش بارندگی 
در استان ادامه داشته باشــد، تصریح کرد: مجموع بارش های 
پاییزه نســبت به مدت مشابه سال گذشــته حدود 3۰ تا 35 
درصد کمتر خواهد بود و بارش های زمســتان جبران کننده 

بارش ها در فصل پاییز نخواهد بود.
قطره سامانی با اشــاره به اینکه روند جزئی افزایش دما را در 
سطح استان شاهد خواهیم بود، گفت: سامانه بارشی در استان 
آغاز و عمده بارش ها برای لــردگان و مال خلیفه خواهد بود و 

برای سایر نقاط استان بارش پراکنده پیش بینی شده است.
مدیرکل هواشناسی استان با اشــاره به ورود سامانه بارشی از 
اواخر هفته به جنوب غربی کشور، خاطرنشان کرد: پنجشنبه و 

جمعه سامانه جدید بارشی وارد استان می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان از اعالم فراخوان چهارمین کنگره تاریخ معماری 

و شهرسازی ایران در این استان خبر داد. 
وی  اظهار کــرد: تاکنون اقدامات مناســبی در خصوص 
ثبت، حریم، حفاظت و مرمت، احیا و بهره برداری آثار در 
حوزه میراث فرهنگی تحت نظارت سازمان مرکزی انجام 
شده اســت که برخی از این فعالیت ها در کنگره معرفی و 
نمایش داده خواهند شد. بهمن عسگری سوادجانی با بیان 
اینکه هدف از برگزاری این کنگــره حفاظت پایدار از آثار 
تاریخی، فرهنگی و معرفی هویت معماری و شهرســازی 
استان اســت، گفت: این کنگره به همت اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و 
بختیاری و با جلب حمایت پایدار دستگاه های ذی ربط در 

بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. 
وی با اشاره به اینکه اســاتید و پژوهشگران، متخصصان 
و دانشــجویان عرصه معمــاری و شهرســازی می توانند 
مقــاالت و پژوهش هــای خــود را از طریــق ســایت 
 کنگره بــه نشــانی chb.chaui.ir، پســت الکترونیکی

 congress4@miraschb.ir و شــماره تلفن هــای 

3334۲9۱۲-۰38333497۶3کنگــره، بــه منظــور 
 ارزیابــی و داوری ارســال کننــد، افــزود: چهارمیــن 
کنگره تاریــخ معماری و شهرســازی ایران در اســتان 
چهارمحال و بختیــاری در تاریخ دوم و ســوم بهمن ماه 
 ســال جاری در مجتمع فرهنگی هنری غدیر شــهرکرد 

برگزار خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

بارش های زمستان، کمبود بارش های پاییز را جبران نمی کند
مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری خبر داد :

فراخوان چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی در استان

شهرستان

اســتان  انتظامي  فرمانــده 
از توقیــف محموله اســباب 
 بازي قاچاق بــه ارزش چهار

 میلیارد ریال در شهرســتان 
لردگان خبر داد.

ســردار غالمعباس غالمزاده 
اظهار کــرد: در پي کســب 
خبري مبني بر سوء استفاده 
قاچاقچیــان از محورهــاي 
جهت  اســتان  مواصالتــي 
حمل کاالي قاچاق، موضوع 
در دســتور کار ماموران اداره 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي قرار گرفت. 
وي افزود: ماموران طي عملیات ایست و بازرســي در محل »پل قرح« به یک دستگاه 
کامیون کشنده حامل بار مشکوک و دستور توقف دادند. این مقام ارشد انتظامي خاطر 
نشان کرد: با هماهنگي مقام قضایي در بازرسي از این خودرو ۱۰ هزار و 943 عدد انواع 
اسباب بازي مکانیزه و غیر مکانیزه خارجي فاقد مدارک گمرکي به ارزش چهار میلیارد 
ریال کشف و راننده کامیون نیز در این رابطه دستگیر شد. فرمانده انتظامي چهارمحال 
و بختیاري در پایان با اشاره به معرفي متهم به مرجع قضایي، گفت: قاچاق کاال ضربات 
جبران ناپذیري به بدنه اقتصادي کشور وارد مي کند که نیروي انتظامي با این مفسدان 

اقتصادي برخورد قاطع و قانوني کرده و اجازه جوالن به آنها را نخواهد داد. 

فرماندار شهرســتان لردگان 
از پیشــرفت فیزیکــی 5۶ 
درصدی پتروشیمی لردگان 
خبر داد. ابوالقاســم کریمی 
بــا اعالم ایــن خبــر، اظهار 
کرد: پیش بینی شــده است 
که این پروژه در ســال 97 به 
بهره برداری برسد. وی با بیان 
اینکه در حــال حاضر 98۰ 
نفر بــه صورت مســتقیم در 
مشغول  لردگان  پتروشیمی 
بــه فعالیت هســتند، افزود: 

پس از بهره برداری، اشــتغال 7۰۰ تا 8۰۰ نفر دیگر به صورت مســتقیم  و همچنین با 
 احداث کارخانجات پایین دستی در این مجتمع اشتغال حدود دو هزار نفر دیگر به صورت 
غیر مسقیم فراهم خواهد شد.کریمی با اشاره به اینکه تولیدات این مجتمع اوره آمونیاک 
است، تصریح کرد: پتروشیمی لردگان نقش موثری در پیشرفت استان و کشور دارد و با 
تولید اوره آمونیاک نه تنها نیاز کشور برطرف می شــود، بلکه به خارج از کشور نیز صادر 
خواهد شد. فرماندار لردگان با اشاره به اینکه مشــکلی برای بهره برداری از این مجتمع 
وجود ندارد، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر ســرمایه گذاران داخــل و خارج از جمله 
سرمایه گذاران کشور چین همکاری الزم را با این مجتمع دارند و تاکنون میزان اعتبارات 

هزینه شده توسط سرمایه گذاران داخل و خارج 553 میلیون یورو بوده است.

نوذر حیدری پیــش از ظهر 
دیروز در نشســت اجالسیه 
نماز استانی که در فرمانداری 
شــهرکرد برگزار شد، اظهار 
کرد: اجالسیه اســتانی نماز 
امســال در روز دوشنبه ۱5 
آذرماه برگــزار و از حدود ۶۰ 
نفر از خادمان نماز شهرستان 

شهرکرد تجلیل می شود.
معاون سیاســی و اجتماعی 
فرماندار شهرستان شهرکرد 
ادامه داد: این خادمان شامل 

مدیران موفق در عرصه نماز، دبیران اقامه نماز، مؤذنان با سابقه، خادمان نماز، هیئت های 
امنای موفق در این زمینه، دانش آموزان و معلمان و همه خادمان نماز می شود.  وی عنوان 
کرد: موضوع این اجالسیه در اســتان نماز، زکات و امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد 
کاهش آسیب های اجتماعی اســت. حیدری بیان داشت: اجالسیه نماز استانی در سالن 
اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برگزار خواهد شد که از خادمان نماز 
استانی و شهرستانی در این مراسم تجلیل می شــود.معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار 
شهرکرد تصریح کرد: الزم است همه دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری همکاری الزم 
در راستای فضاسازی را داشته باشند و فضای شهر و استان را با استفاده از توان فرهنگی 

خود به فضای مذهبی برای برگزاری این اجالسیه نزدیک کنند.

توقیف محموله چهار میلیارد ریالی 
اسباب بازي قاچاق

 پتروشیمی لردگان
 به پیشرفت 56 درصدی رسید

 از 60 خادم مسجد
 در شهرکرد تجلیل می شود

اخبار

مسئول سازمان بســیج رسانه اســتان گفت: در حال حاضر 
75 درصــد از اصحاب مطبوعات این اســتان عضو بســیج 
رسانه هســتند. عیســی حیدری با اشــاره به اینکه تشکیل 
جبهه رسانه انقالب اسالمی یکی از دغدغه های رهبر انقالب 
بوده، اظهار کرد: ایجاد زمینه مناســب برای جذب وبرقراری 
انســجام در بین خبرنگاران، تربیت و آموزش اصحاب رسانه 
انقالبی، افزایش ســطح بصیرتــی و معرفتــی، برنامه ریزی 
جهت ایجاد فضای نشــاط آور و ارتقای توانایی های روحی و 
جسمی اصحاب رسانه، کمک به ارتقای بنیه علمی، تخصصی 
و تقویت مهارت های حرفه ای  از مهم ترین اهداف تشــکیل 
سازمان بسیج رسانه است. وی گفت: برگزاری اردوهای یک 
روزه برای آشــنایی با طرح های اقتصــاد مقاومتی و انعکاس 
اخبار مربوط به اقتصــاد مقاومتی، تجلیــل از خبرنگاران با 
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان، برگزاری 
اردوهای تفریحی، سیاحتی، همایش های فرهنگی، سیاسی و 
اجتماعی و همچنین برگزاری طرح والیت رسانه از مهم ترین 
برنامه های اجرا شده تاکنون برای بسیجیان رسانه در سطح 
اســتان بوده اســت. حیدری از برگــزاری کارگاه تخصصی 
آموزش خبرنگاری از روز گذشــته  در این اســتان خبر داد 
و گفت : این کارگاه به مدت دو روز از ســاعت هشــت صبح 
تا ســاعت ۱5 بعد از ظهر در مجتمع الله شــهرکرد برگزار 
می شود. مسئول بسیج رســانه استان با اشــاره به برگزاری 
جشــنواره بزرگ ابوذر ویژه اصحاب مطبوعات در ۲۱ دی ماه 
ســال جاری همزمان با روز قشر بسیج رســانه تصریح کرد: 
خبرنگاران می توانند آثار خود را در ۶ محور اقتصاد مقاومتی، 
امر به معــروف و نهی از منکر، معرفی دســتاوردهای انقالب 
اسالمی، دشمن شناســی، تقویت روحیه خودباوری و جنگ 
نرم تا 3۰ آذرماه امســال به دبیرخانه این جشــنواره ارسال 
کنند. حیــدری افزود: این جشــنواره در بخش هــای تیتر، 

گزارش، خبر، یادداشت و عکس برگزار خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج  رسانه   استان خبر داد:

 عضویت 75 درصدی 
اصحاب مطبوعات در بسیج رسانه

مدیر مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی 
چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به اینکــه چهارمحال  
 و بختیــاری از جملــه اســتان های کشــور اســت که  
مسکن مهر فاقد متقاضی ندارد، گفت: با این وجود  حدود 

چهار هزار نفر متقاضی دریافت مسکن مهر هستند.
محســن حیدری با اشــاره به اینکه تعداد کل واحدهای 
مسکن مهر استان ۲۲ هزار و ۱57 واحد است، اظهار کرد: 

از این میزان ۲۱ هزار و ۱۶8 واحد بــه متقاضیان واگذار 
شــده که هفت هــزار و 5۰۰ واحــد آن در دولت قبل به 

بهره برداری رسیده بود.
وی افزود: 989 واحد مســکن مهر در اســتان در مرحله 
نازک کاری اســت که به دلیل کمبود اعتبارات و ساخت 
جوی و جدول و آسفالت  آماده ســازی نشده اند و با ابالغ 
برنامه دولت به منظور تحویل آنها، تا نیمه اول ســال 9۶ 

بایستی واگذار شوند.حیدری با اشاره به اینکه مسکن های 
مهر ساخته شده در استان با نظارت کامل نظام مهندسی 
بوده است، تصریح کرد: این واحدهای مسکونی از کیفیت 
و مقاومت خوبی برخوردارند کــه تنها تعداد محدودی از 
ســازندگان تعاونی ها  از مصالح نامرغــوب و بی کیفیت 

استفاده کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه از طرف قوه قضاییه شعبه رسیدگی 
به دعواهای مسکن مهر در اســتان محقق نشد، گفت: با 
این حال قــوه قضاییه برای رســیدگی بــه پرونده های 
حقوقی و کیفری مســکن مهر،قاضی ویــژه ای را در نظر  
گرفت. حیــدری افزود: چهارمحــال و بختیاری از جمله 
استان های کشور است که مسکن مهر فاقد متقاضی ندارد 
و حدود چهار هزار نفر دیگر متقاضی دریافت مسکن مهر 
هستند و با انصراف یکی از متقاضیان، افراد تحت حمایت 

کمیته امداد و بهزیستی در اولویت می باشند.
مدیر مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی 
استان با اشــاره به اینکه چهارمحال و بختیاری طی سه 
 دوره متوالی رتبه اول تقســیط تســهیالت مسکن مهر 
 را داشــته اســت، خاطرنشــان کرد: شهرســتان های

 شــهرکرد و بروجن با یک هــزار و 8۲۰ واحــد و ۲49 
واحد بیشــترین و کمترین مســکن مهر خودمالک را به 
خود اختصاص داده اند و همچنین شــهرکرد با ۱3 هزار 
 واحد، بیشــترین تعداد مســکن مهر را به خود اختصاص

 داده  است. 
وی گفت: 8۰ درصد واحدهای مســکن مهر در شهرهای 
زیر ۲5 هزار خانوار از طریق خودمالکی ســاخته شده اند 

که از کیفیت باالیی برخوردار هستند.

 حدود چهار هزار 
نفر دیگر متقاضی 

دریافت مسکن 
مهر هستند و با 
انصراف یکی از 

متقاضیان، افراد 
تحت حمایت 
کمیته امداد و 
بهزیستی در 

اولویت هستند

با مسئوالن

مسئول خانه عکاسان حوزه هنری چهارمحال و بختیاری 
گفت: نمایشگاه عکس عاشــورایی »احمد تاجی« عکاس 
استان چهارمحال و بختیاری در شهر مارنئولی گرجستان 

افتتاح شد. 
 ایــن مســئول اظهــار کــرد: امســال نمایشــگاه آثار 
احمد تاجی اشــکفتکی هنرمنــد عــکاس چهارمحال و 
بختیاری با موضــوع عاشــورا همزمان با اربعین ســاالر 
شهیدان در شهر مارنئولی  گرجســتان به مدت چهار روز 

برگزار  شد. 
مریم آل مومن افزود: این نمایشــگاه شامل 3۰ فرم عکس 

احمد تاجی اســت که  آیین ها و مراســم عزاداری مناطق 
مختلف ایران زمین را به تصویر می کشد. 

مسئول خانه عکاسان حوزه هنری چهارمحال و بختیاری 
با اشــاره به اینکه این نمایشــگاه در نیمه دوم سال جاری 
برگزار شــد، اضافه کرد: تاجی در این آثار به خوبی عشق 
مردم ایران را به سرور و ساالر شهیدان نشان داده و با زبان 
عکس، آیین های مختلف مردم ایران در محرم و صفر را به 

جهانیان معرفی می کند. 
آل مومن اظهار داشت: این نمایشــگاه با همکاری سفارت 
جمهوری اســالمی ایران و رایزن فرهنگی سفارت خانه در 

کشور گرجستان برپا شده است. 
بر اســاس این گزارش، احمــد تاجی متولــد ۱347 در 

شهرکرد است. او از سال ۶4 عکاسی را آغاز کرد. 
تاجی عالوه بر عضویــت در خانه عکاســان حوزه هنری 
استان تاکنون چند نمایشــگاه عکس انفرادی و گروهی را 

برپا کرده است.
 شــرکت در جشــنواره های مختلف بین المللــی و ملی و 
کسب رتبه های برتر عکس از افتخارات دیگر احمد تاجی 
 این عکاس پیشکســوت اســتان چهارمحال و بختیاری

 است.  
گفتنی اســت؛ بخش قابل توجهی از مردم شهر مارنئولی 
گرجستان شیعه هستند و در اربعین سید و ساالر شهیدان 

آیین های عزاداری با شکوهی برپا می کنند. 

مسئول خانه عکاسان حوزه هنری استان خبر داد:

افتتاح نمایشگاه عکس عاشورایی عکاس شهرکردی در گرجستان

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان: 

چهارمحال و بختیاری چهار هزار متقاضی مسکن مهر دارد
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مفاد آراء )نوبت دوم(
8/521 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهــارم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
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 تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 33637-1394/05/24 هیأت دوم اقای حســن مارانی   به 
شناسنامه شــماره  66  کدملي  1290111359  صادره  خمینی شهر  فرزند  
محمد  ششدانگ ساختمان  به مســاحت   410/20   مترمربع از پالک شماره   
765  فرعی از  16   اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه  400 دفتر 545  امالک
2-رای شــماره 33638-1394/05/24 هیأت دوم اقای حســن مارانی   به 
شناسنامه شــماره  66  کدملي  1290111359  صادره  خمینی شهر  فرزند  
محمد  ششــدانگ مغازه به اســتثنا بها ثمنیه اعیانی ان  به مساحت   69/96   
مترمربع از پالک شــماره   853  فرعی از  16   اصلي واقع در اصفهان بخش 
 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهــان ازموردثبت صفحــه  435 دفتر 765  

امالک
3- رای شــماره 33639-1394/05/24 هیأت دوم اقای حســن مارانی   به 
شناسنامه شــماره  66  کدملي  1290111359  صادره  خمینی شهر  فرزند  
محمد  ششــدانگ مغازه به اســتثنا بها ثمنیه اعیانی ان  به مساحت   31/96   
مترمربع از پالک شــماره   853  فرعی از  16   اصلي واقع در اصفهان بخش 
 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهــان ازموردثبت صفحــه  435 دفتر 765  

امالک
4- رای شــماره 37569-1394/07/13 هیأت دوم اقای حســن مارانی   به 
شناسنامه شــماره  66  کدملي  1290111359   صادره  خمینی شهر  فرزند  
محمد  ششدانگ ساختمان   به مساحت  35/57   مترمربع از پالک شماره  747 
فرعی از16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 435 دفتر 765 امالک
5- رای شماره 52367-1394/11/30 هیأت چهارم  آقاي مجید نصرآزادانی  
به شناسنامه شماره  27  کدملي 1290221197 صادره اصفهان فرزند  اکبر  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  211/97  مترمربع از پالک 
شماره 106 فرعی 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از سندثبت شده در صفحه 494 دفتر 191 از مالک رسمی نقی صفی 

زاده
6- رای شماره 52314-1394/11/29 هیأت ســوم آقاي محمد صفری  به 
شناسنامه شــماره  416  کدملي 6219414985 صادره فریدن فرزند  حیدر  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  175/60  مترمربع از پالک 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی رجبعلی قانعیان
7- رای شماره 54751-1394/12/26 هیأت ســوم خانم زینب هاشمی  به 
شناســنامه شــماره  1276212259 کدملي 1276212259 صادره فریدن 
فرزند  حجت اله  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مســاحت  184  مترمربع از پالک شــماره 66 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از مالک رسمی سیدجالل 

حسینی عاشق آبادی در صفحه 218 دفتر 1033 مالک می باشد
8- رای شماره 54748-1394/12/26 هیأت چهارم آقاي حجت اله هاشمی  
به شناسنامه شــماره  24  کدملي 6219789547 صادره فریدن فرزند  علی 
حسین  نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
184  مترمربع از پالک شماره 66 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از مالک رسمی سیدجالل حسینی عاشق 

آبادی در صفحه 218 دفتر 1033 مالک می باشد
9- رای شــماره 1709-1395/01/30 هیأت ســوم آقاي علــی جعفری به 
شناسنامه شــماره 1 کدملي 1290384029 صادره اصفهان فرزند فتح اله 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 195/10 مترمربع از پالک 
شماره234 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 303 دفتر 587
10- رای شــماره 3557-1395/02/20 و رای اصالحی شــماره 18801-

1395/07/12 هیأت دوم خانم زهرا جانثاري الداني به شناســنامه شماره 
1212 کدملي 1285861302 صادره اصفهان فرزند محمدعلي ششــدانگ 
ساختمان به مســاحت 93/67 مترمربع پالک شماره397و398 فرعي از25 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 
ورثه مرحوم محمد باقر واعظ شوشتری ازموردثبت صفحه 30الی 42 دفتر 

579 امالک
11- رای شــماره 5235-1395/02/31 هیأت ســوم آقاي سیدعلی بحق به 
شناســنامه شــماره 4111 کدملي 1285073258 صــادره اصفهان فرزند 
سیدعباس نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
500/34 مترمربع از پالک شماره368 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 17 و 20 دفتر 

790 و صفحه 526 دفتر 63
12- رای شــماره 5236-1395/02/31 هیأت ســوم خانم پروانه وفائی به 
شناسنامه شماره 970 کدملي 1285541359 صادره اصفهان فرزند هاشم 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 500/34 
مترمربع از پالک شــماره368فرعی16 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 17 و 20 دفتر 790 

و صفحه 526 دفتر 63
13- رای شــماره 7369-1395/03/29 هیــأت اول خانــم ملیحه صادقی 
نژاداصفهانی  به شناســنامه شــماره 2576 کدملي 1816767840 صادره 
آبادان فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 295/18 مترمربع از 
پالک شماره 753  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازسند 10313-32/6/19 دفتر 61 اصفهان
 14- رای شــماره 7420-1395/03/30 هیــأت اول خانــم شــیوا نصــر

اصفهانی  به شناسنامه شماره 476  کدملي 1285135571  صادره اصفهان  
فرزند علی نسبت به 9 حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
89/80 مترمربع از پالک شــماره  328  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 588 دفتر 732 

امالک
 15- رای شــماره 7421-1395/03/30 هیــأت اول خانــم شــیرین نصر

اصفهانی  به شناسنامه شماره 3628  کدملي 1290718563  صادره اصفهان  
فرزند علی نسبت به 9 حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  
89/80 مترمربع از پالک شــماره  328  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 591 دفتر 732 

امالک
16- رای شماره 7422-1395/03/30 هیأت اول اقای حسین نصراصفهانی  
به شناسنامه شماره 69  کدملي 1284782077  صادره اصفهان  فرزند علی 
نسبت به 18 حبه مشاع از72 حبه  ششــدانگ یکبابخانه به مساحت  89/80 
مترمربع از پالک شماره  328  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 377 دفتر 309 امالک
17- رای شماره 7423-1395/03/30 هیأت اول اقای شهرام نصراصفهانی  
به شناسنامه شــماره 4501  کدملي 1291976167  صادره اصفهان  فرزند 
علی نسبت به 18 حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  89/80 
مترمربع از پالک شماره  328  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 585 دفتر 732 امالک
18- رای شماره 7419-1395/03/30 هیأت اول خانم لیال نصری نصرابادی  
به شناسنامه شماره 35  کدملي 1290676259  صادره خمینی شهر  فرزند 
علی نســبت به 18 حبه مشــاع از72 حبه  ششــدانگ یکبابخانه به مساحت  
 89/80 مترمربع از پالک شــماره  328  فرعی از  5  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبــت صفحه 45 دفتر 720 

امالک
19- رای شــماره 6452-1395/03/13 هیــأت دوم اقای حیدرســیدقلعه 
جوزدانی  به شناســنامه شــماره 90599  کدملي  2290904236  صادره 
شیراز  فرزند حسین  ششدانگ ساختمان  به مساحت 214/70  مترمربع از 
پالک شماره 326  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیدباقر سیدقلعه
20- رای شماره 7236-1395/03/29 هیأت دوم خانم مریم جانثاری الدانی  

به شناسنامه شماره 91 کدملي 1290680604  صادره خمینی شهر  فرزند 
محمدعلی  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ساختمان  به مساحت 88/02  
مترمربع از پالک شماره 288  فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین ترک الدانی ازموردثبت 

صفحه 521 دفتر 22 امالک
21- رای شــماره 7235-1395/03/29 هیأت دوم اقای حمیدرضا محمدی 
الدانی  به شناسنامه شماره 6 کدملي 1290310882  صادره اصفهان  فرزند 
رحیم  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ ساختمان  به مساحت 88/02  
مترمربع از پالک شماره 288  فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین ترک الدانی ازموردثبت 

صفحه 521 دفتر 22 امالک
22- رای شــماره 7242-1395/03/29 هیأت دوم اقای ســیدعلی جعفری 
درچه  به شناســنامه شــماره 414 کدملي 1291023666  صادره اصفهان  
فرزند سیدعبدالرسول  نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به 
مساحت 124  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن جاللی
23- رای شــماره 7243-1395/03/29 هیــأت دوم خانــم شــهال عزیزی 
دشتبانی  به شناسنامه شماره 704 کدملي 1283554909  صادره اصفهان  
فرزند حسین  نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 124  
مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسن جاللی
24- رای شــماره 7217-1395/03/29 هیأت دوم اقــای قدرت اله محمدی 
پالرتی به شناسنامه شماره 338 کدملي 1110514018  صادره فالورجان  
فرزند عباس ششدانگ ساختمان به مساحت 57  مترمربع از پالک شماره 61 
فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 570 دفتر 559 امالک
25- رای شــماره 7221-1395/03/29 هیأت دوم اقــای میرزا قلی بهرامی 
به شناسنامه شــماره 594 کدملي 4170941055  صادره الیگودرز فرزند 
رضاقلی نسبت به بیست وپنج حبه وپنج-هفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 
ســاختمان به مســاحت 140  مترمربع از پالک شــماره 34  اصلي واقع در 
 اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی عباس 

مانیان
26- رای شــماره 7220-1395/03/29 هیــأت دوم خانم بتــول مانیان به 
شناسنامه شماره 26 کدملي 1290181306  صادره اصفهان فرزند عباس 
نسبت به چهل وشش حبه ودو-هفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان 
به مساحت 140  مترمربع از پالک شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی عباس مانیان
27- رای شــماره 8611-1395/04/20 هیأت دوم اقای باقر ترک الدانی  به 
شناسنامه شماره 63 کدملي 1289822050  صادره اصفهان  فرزند حسن  
ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 230/65  مترمربع از پالک شماره 365 
فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 172و172 دفتر 307و313  امالک
28- رای شــماره 12441-1395/05/24 هیأت ســوم آقاي محمد سهرابي 
رناني به شناسنامه شماره 277 کدملي 1289999260 صادره اصفهان  فرزند 
غالمعلي ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 97/95 مترمربع  پالک شماره 
3282و 3283  فرعی از18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از طرف مالک رسمی محمود قدیری صفحه 288 دفتر 2 فرعی 

و صفحه 327 دفتر 67
29- رای شــماره 11715-1395/05/19 هیأت سوم آقاي صفر جهانگیري 
به شناسنامه شماره 9 کدملي 6219772830 صادره داران فرزند رضاقلي 
در ششدانگ یکباب مغازه و مسکونی فوق به مساحت 63/15 مترمربع پالک 
شماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

طرف مالک رسمی عزت سلطانزاده مورد ثبت ص 93 دفتر 48
30- رای شــماره 12256-1395/05/23 و رای اصالحی شماره 19843-

1395/07/25 هیأت سوم آقاي رضا رضائي به شناسنامه شماره 42 کدملي 
1289891176 صادره اصفهان فرزند محمدحسین درششدانگ یکباب خانه 
به مســاحت 65/35 مترمربع پالک شــماره فرعي 759/1 از اصلي16 واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رســمی 

احمدصادقی برزانی
31- رای شــماره 11189-1395/05/16 هیأت ســوم آقاي  حیدر اسحاقي 
به شناسنامه شــماره 33 کدملي 6229846845 صادره میمه فرزند امراله 
در ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 109/50 مترمربع پالک شماره فرعي 
از68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی رمضانعلی زارع بهرام آبادی مورد ثبت ص 84 دفتر 208
32- رای شماره 12083-1395/05/23 هیأت دوم خانم مریم محتشمی فرد   
به شناسنامه شماره  46709  کدملي  1282390341  صادره اصفهان  فرزند 
محمد  نسبت به ده حبه ودو-هفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان  
به مساحت  286  مترمربع از پالک شماره 131  فرعی از 31  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 89/2/21-17090 

دفترخانه 337 اصفهان
33- رای شــماره 12084-1395/05/23 هیأت دوم خانم سپیده محتشمی 
فرد   به شناسنامه شــماره  1270201166  کدملي  1270201166  صادره 
اصفهان  فرزند محمد  نســبت بــه ده حبه ودو-هفتم حبه مشــاع از72 حبه 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  286  مترمربع از پالک شماره 131  فرعی 
از 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 

17090-89/2/21 دفترخانه 337 اصفهان
34- رای شماره 12085-1395/05/23 هیأت دوم خانم سحر محتشمی فرد   
به شناسنامه شماره  8849  کدملي  1292798221  صادره اصفهان  فرزند 
محمد  نسبت به ده حبه ودو-هفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان  
به مساحت  286  مترمربع از پالک شماره 131  فرعی از 31  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 89/2/21-17090 

دفترخانه 337 اصفهان
35- رای شماره 12086-1395/05/23 هیأت دوم خانم مژده محتشمی فرد   
به شناسنامه شماره  54734  کدملي  1280436778  صادره اصفهان  فرزند 
محمد  نسبت به ده حبه ودو-هفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان  
به مساحت  286  مترمربع از پالک شماره 131  فرعی از 31  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 89/2/21-17090 

دفترخانه 337 اصفهان
36- رای شــماره 12087-1395/05/23 هیأت دوم خانم مرجان محتشمی 
فرد   به شناسنامه شماره  10357  کدملي  1282888315  صادره اصفهان  
فرزند محمد  نســبت به ده حبه ودو-هفتم حبه مشــاع از72 حبه ششدانگ 
ساختمان  به مساحت  286  مترمربع از پالک شماره 131  فرعی از 31  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 17090-

89/2/21 دفترخانه 337 اصفهان
37- رای شماره 12081-1395/05/23 هیأت دوم اقای محمدرضا محتشمی 
فرد   به شناسنامه شــماره  1270643436  کدملي  1270643436  صادره 
اصفهان  فرزند محمد  نسبت به بیست حبه وچهار-هفتم حبه مشاع از72 حبه 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت  286  مترمربع از پالک شماره 131  فرعی 
از 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 

17090-89/2/21 دفترخانه 337 اصفهان
38- رای شــماره 12088-1395/05/23 هیأت دوم خانم توران پورقدیری   
به شناسنامه شماره  1020  کدملي  1283604663  صادره اصفهان  فرزند 
ابراهیم  ششدانگ ساختمان  به مســاحت  99/27  مترمربع از پالک شماره 
68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی اکبرگلشیرازی
39- رای شماره 15650-1395/06/15 هیأت ســوم آقاي علی باباجعفری   
به شناسنامه شــماره 5 کدملي 1159783446  صادره فریدن  فرزند مسیب  
ششدانگ یک باب خانه با مغازه متصله به مساحت 230/5 مترمربع از پالک 
شماره  966    فرعی از   26   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی  طوبی شیرانی
40- رای شماره 15656-1395/06/15 هیأت ســوم آقاي  سعید موسوی  
به شناســنامه شــماره2586  کدملــي 1091376530  صــادره نجف آباد  
فرزندحیدرقلی ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 348/17  مترمربع از پالک 
شماره  307    فرعی از   40   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی غالمرضا کیقبادی ازموردثبت صفحات 141 و 

414    دفاتر 173 و 215    امالک
41- رای شماره 15653-1395/06/15 هیأت سوم خانم ایران سی منی  به 
شناسنامه شــماره 82 کدملي 1290158797  صادره اصفهان  فرزند کریم  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 279/75 مترمربع از پالک شماره  629    
فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رسمی فوق     ازسندشــماره 39131 مورخ 77/7/22  دفترخانه 17 

اصفهان
42- رای شــماره 15528-1395/06/14 هیأت ســوم آقــاي ناصر نصر 
اصفهانی  به شناسنامه شــماره 67 کدملي 1290138494 صادره اصفهان  
فرزند حسین  ششــدانگ یک باب ساختمان تجاری مســکونی  به مساحت 
173/89  مترمربع از پالک شماره    159  فرعی از 5     اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه  396 دفتر 416 

امالک و صفحه 226 دفتر 399 امالک
 43- رای شــماره 15525-1395/06/14 هیــأت ســوم خانــم لیلی واعظ

 کرونی به شناسنامه شماره 160 کدملي 5499397023  صادره نجف آباد  
فرزند اسکندر  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 293/40 مترمربع از پالک 
شماره  677    فرعی از  16    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  ازسندشماره  7212 مورخ 88/7/2 دفترخانه  160 اصفهان
44- رای شــماره 15520-1395/06/14 هیأت ســوم خانم محترم عزیزی 
لمجیری به شناسنامه شــماره 10 کدملي 1289976589  صادره اصفهان 
فرزند رمضان ششــدانگ یک باب خانه   به مســاحت 134/45  مترمربع   از 
پالک شــماره  80    فرعی از   40   اصلی واقع در اصفهــان بخش14  حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشــماره 3297 مورخ 47/6/28  دفترخانه 91 

اصفهان
آقــاي ســوم  هیــأت   1395 /06 /15-15555 شــماره  رای   -45 

 مرتضی نصراصفهانی  به شناســنامه شــماره 61 کدملي 1290205086  
صادره اصفهــان  فرزنــد مصطفی  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
146/65  مترمربع از پالک شماره   441   فرعی از  13    اصلی واقع در اصفهان 
 بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 510 دفتر 537 

امالک
46- رای شماره 15560-1395/06/15 هیأت سوم آقاي مرتضی خراسانی 
به شناسنامه شماره 3  کدملي 1290090671  صادره اصفهان  فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 127/84 مترمربع از پالک شماره   180   
فرعی از   16   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه  307 دفتر 877 امالک
47- رای شــماره 15522-1395/06/14 هیأت سوم آقاي  احمد خاکساری  
به شناســنامه شــماره 43 کدملي1290396469 صــادره  اصفهان  فرزند 
رمضانعلی  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 51/50  مترمربع از پالک 
شماره    180  فرعی از  36    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه  381 دفتر 424 امالک
48- رای شماره 15527-1395/06/14 هیأت سوم آقاي سید یداله هاشمی 
دمنه  به شناسنامه شماره1940  کدملي 1159393664  صادره فریدن  فرزند 
سید هاشم  ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 154/96 مترمربع از پالک 
شماره  68   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  تقی سلیمانی دهنوی
49- رای شــماره 15530-1395/06/14 هیأت ســوم آقاي مهدی عباسی 
ولدانی  به شناسنامه شماره1271397986  کدملي 1271397986 صادره 
اصفهان  فرزند عباســعلی  ششــدانگ یک باب مغازه  و فوقانــی اداری به 
مساحت 87/11 مترمربع از پالک شماره 258    فرعی از  36   اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مورد ثبت صفحه 575 

دفتر 1123 امالک
50- رای شــماره 15526-1395/06/14 هیأت ســوم خانم مریم انصاری  
به شناســنامه شــماره970  کدملي 1818444623 صادره آبــادان  فرزند 
محمدحسن  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 86/28 مترمربع از پالک 
شــماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی حاج محمد بیات ولد مرحوم حسین
51- رای شماره 15243-1395/06/13 هیأت سوم آقاي ناصر علي خاصي 
حبیب آبادي به شناســنامه شــماره 6163 کدملي 6609392633 صادره 
اصفهان  فرزند حیدرعلي در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176 مترمربع 
پالک شــماره 31 اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان به نام حاج احمد سلیمی بابوکانی
 52- رای شــماره 15179-1395/06/13 هیــأت ســوم  آقــاي احمــد

 نصرآزاداني به شناســنامه شــماره 4204 کدملي 1285027450 صادره 
اصفهان فرزند اکبر ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 159/20 مترمربع 
پالک شماره 49 فرعي از 8 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
53- رای شــماره 15150-1395/06/13 هیأت ســوم آقاي حسن نصري 
نصرآبادي به شناســنامه شــماره 1994 کدملــي 1283492326 صادره 
اصفهان فرزند کاظم درششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/80 مترمربع 
پالک شماره 770فرعي از5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی حسن نصری
54- رای شماره 15327-1395/06/13 هیأت ســوم آقاي محمدرضا شاه 
سنائي گنیراني به شناسنامه شــماره 36 کدملي 1290169438 صادره از 
اصفهان فرزند کریم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/02 مترمربع 
پالک شماره338 فرعي از21 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالک رسمی کریم شاه سنائی گنیرانی
55- رای شــماره 16551-1395/06/21 هیــأت چهــارم خانــم  بتــول 
 شــفیعی قهدریجانی   به شناســنامه شــماره 1431 کدملي 1287719104  
صادره اصفهــان  فرزند  محمود   دو دانگ از ششــدانگ  یــک باب خانه  به 
مســاحت 170  مترمربع از پالک شــماره   337   فرعی از  6    اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحه 429      

دفتر   734     امالک
56- رای شماره 16550-1395/06/21 هیأت چهارم آقاي مرتضی موذنی 
قهدریجانی    به شناســنامه شــماره 168  کدملــي 1110977840  صادره 
قهدریجان  فرزند حســن   چهار دانگ از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
170  مترمربع از پالک شــماره   337   فرعــی از   6   اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان ازموردثبت صفحــه435       دفتر  

734       امالک
57- رای شــماره 15337-1395/06/13 هیأت چهارم آقاي حســن رفیعی 
کرکوندی به شناسنامه شماره 206 کدملي 1287855105 صادره اصفهان  
فرزند غالمحسین ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/01 مترمربع از پالک 
شــماره 67 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی رجبعلی عصرزادگان فرزند حسین
58- رای شــماره 14614-1395/06/08 هیــأت چهارم آقــاي مهدي حاج 
محمدي به شناسنامه شماره 449 کدملي 0044680351 صادره تهران فرزند 
محمد در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 166 مترمربع پالک شماره فرعي 
از67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محمدحسین خانی و صدیقه شرکت قناد
59- رای شــماره 14596-1395/06/08 هیأت چهارم آقاي رحیم جعفري 
ولداني به شناسنامه شماره 42 کدملي 1289842248 صادره اصفهان فرزند 
رمضان در ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 162/90 مترمربع پالک 
شــماره 428 فرعي از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت ص 273 دفتر 463
60- رای شــماره 10464-1395/05/11 هیأت اول اقای عــزت اله آرام به 
شناسنامه شماره 10  کدملي  4849739741  صادره الیگودرز  فرزند ذبیح 
اله  ششدانگ ساختمان  به مســاحت  148/60  مترمربع از پالک شماره  67   
اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک 

رسمی محمدعلی محمدسلیمانی
61- رای شــماره 10484-1395/05/11 هیأت اول خانم زینت جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 7  کدملي  1290231540  صادره اصفهان  فرزند 
حسن  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  104/80  مترمربع از پالک شماره  
254/1  فرعی از 13   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رســمی اکبرزواره زادگان ازموردثبــت صفحه 539 دفتر 

1093 امالک
62- رای شــماره 10506-1395/05/11 هیأت اول اقای هوشــنگ کریمی 
به شناسنامه شــماره 87  کدملي  1091841497  صادره نجف اباد  فرزند 
عباسعلی ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت  206  مترمربع از پالک شماره  
68   اصلي واقــع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان 
 ازمالک رسمی حسن زارع بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 87و98 دفتر 48 

امالک
63- رای شــماره 12955-1395/05/27 هیأت اول اقای حسن شاه سنائی   
به شناســنامه شــماره 16  کدملي 1290036764  صادره اصفهان فرزند 
غالمحسین  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 201  مترمربع از پالک شماره 
197 فرعی از 35  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
 اصفهان ازمالک رســمی محمد خانــی ازموردثبت صفحــه 551 دفتر 198 

امالک
64- رای شــماره 12533-1395/05/25 هیأت اول  اقای اکبرجعفری رنانی  

به شناسنامه شــماره 112  کدملي 1290302952  صادره اصفهان  فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 103/60  
مترمربع از پالک شماره 832  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رمضان جمشیدی ازموردثبت 

صفحه 351 دفتر 176 امالک
65- رای شماره 12534-1395/05/25 هیأت اول خانم اعظم جعفری رنانی  
به شناسنامه شماره 521  کدملي 1290441243  صادره خمینی شهر  فرزند 
مهدی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 103/60  
مترمربع از پالک شماره 832  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی رمضان جمشیدی ازموردثبت 

صفحه 351 دفتر 176 امالک
66- رای شــماره 12543-1395/05/25 هیأت اول  اقــای علیرضا دهقانی 
ناژوانی  به شناسنامه شماره 41904  کدملي 1280307773  صادره اصفهان  
فرزند محمد نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
121  مترمربع از پالک شماره 180و610  فرعی از 1  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان کــه ازپالک 610 فرعی ازموردثبت 
صفحه 241 دفتر 456 امالک وازپالک 180 فرعــی ازموردثبت صفحه 316 

دفتر456 امالک
67- رای شماره 12544-1395/05/25 هیأت اول خانم شیرین مساح کیانی  
به شناسنامه شــماره 1472  کدملي 1284732258  صادره اصفهان  فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121  
مترمربع از پالک شماره 180و610  فرعی از 1  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان که ازمالک رسمی علیرضادهقانی ناژوانی 
ازپالک 610 فرعی ازموردثبت صفحــه 241 دفتر 456 امالک وازپالک 180 

فرعی ازموردثبت صفحه 316 دفتر456 امالک
68- رای شماره 12547-1395/05/25 هیأت اول اقای اسداله سبزعلی  به 
شناسنامه شــماره 408  کدملي 1159433623  صادره فریدن  فرزند اکبر 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 170  مترمربع از پالک شماره 67  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج 

محمد حسین ریاضیات
69- رای شــماره 16535-1395/06/21 هیأت اول خانــم صدیقه تقی یار 
رنانی  به شناســنامه شــماره 43  کدملي  1290129886  صادره اصفهان 
فرزند حسین ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 266/06  مترمربع از 
پالک شماره 198 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی غالمعلی ومحمد تقی یار رنانی ازموردثبت 

صفحه 287 دفتر 83 امالک
70- رای شــماره 16509-1395/06/21 هیأت اول اقای علی حبیبی جونی  
به شناســنامه شــماره 53  کدملي  1290098352  صادره اصفهان فرزند 
رمضان نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
124/60  مترمربع از پالک شماره 444 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 62699-71/12/2 دفترخانه 

10 اصفهان
71- رای شماره 16488-1395/06/21 هیأت اول خانم بتول جعفری ولدانی  
به شناسنامه شماره 35457  کدملي  1282281984  صادره اصفهان فرزند 
مرتضی نسبت به دودانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 
124/60  مترمربع از پالک شماره 444 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 62699-71/12/2 دفترخانه 

10 اصفهان
72- رای شماره 16501-1395/06/21 هیأت اول اقای محمودرضا قنبریان  
به شناسنامه شــماره 149  کدملي  1293570958  صادره اصفهان فرزند 
مجتبی نســبت به دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 
79/50  مترمربع از پالک شــماره 249 فرعی از 22  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین نصر 

نصرابادی ازموردثبت صفحه 463 دفتر 365 امالک
73- رای شــماره 16472-1395/06/21 هیــأت اول خانــم فاطمه صدری 
کرمی  به شناسنامه شــماره 174  کدملي  1283363232  صادره اصفهان 
فرزند سیف اله نســبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 79/50  مترمربع از پالک شــماره 249 فرعی از 22  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین نصر 

نصرابادی ازموردثبت صفحه 463 دفتر 365 امالک
74- رای شماره 16489-1395/06/21 هیأت اول خانم هاجیه خانم صادقی 
رنانی  به شناسنامه شــماره 134  کدملي  1290201420  صادره اصفهان  
فرزند حسن ششدانگ یکبابخانه به مساحت 164  مترمربع از پالک شماره 
681 فرعی از 18  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی مصطفی شریفی رنانی
75- رای شماره 16536-1395/06/21 هیأت اول  اقای غالمحسن سلیمی  به 
شناسنامه شماره 407 کدملي 1159433615  صادره فریدن  فرزند قربانعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132/55 مترمربع از پالک شماره 762  فرعی 
از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی رضا رنجبرلمجیری ازموردثبت صفحه 473 دفتر 928 امالک
76- رای شــماره 16529-1395/06/21 هیأت اول اقای امین اله زمانی  به 
شناسنامه شماره 220 کدملي 1091931232  صادره نجف اباد  فرزند اسداله 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 158/50 مترمربع از پالک شماره 31  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج 

احمدسلیمی بابوکانی
77- رای شــماره 16357-1395/06/20 هیأت اول اقای علی محمد جعفری 
ولدانی  به شناســنامه شــماره 45 کدملي 1290329370  صادره اصفهان  
فرزند محمدعلی  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 148/60  مترمربع از پالک 
شــماره 168 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی حاج شیخ جمال الدین نجفی اصفهانی که بنامش 

درخواست ثبت شده
78- رای شــماره 16318-1395/06/20 هیأت اول  اقای مجتبی صادقیان 
رنانی  به شناســنامه شــماره 322 کدملي 1290407045  صادره اصفهان 
فرزند غالمعلی ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 105/14  مترمربع از پالک 
شــماره 679 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی حســین صادقیان رنانی ازموردثبت صفحه 

110 دفتر 43 امالک
79- رای شــماره 16315-1395/06/20 هیأت اول اقای محمود صادقیان 
رنانی  به شناسنامه شماره 10255 کدملي 1283214301  صادره اصفهان 
فرزند غالمعلی ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 237/92  مترمربع از پالک 
شــماره 679 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رسمی حســین صادقیان رنانی ازموردثبت صفحه 

110 دفتر 43 امالک
80- رای شــماره 16336-1395/06/20 هیأت اول  اقای حجت اله عبداللهی 
رنانی  به شناســنامه شــماره 413 کدملي 1290256497  صادره اصفهان 
فرزند صادق نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
161/03  مترمربع از پالک شماره 875 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی تقی صباغی رنانی 

ازموردثبت صفحه 627 دفتر 83 امالک
81- رای شماره 16340-0395/06/20 هیأت اول خانم اکرم صادقی رنانی  
به شناســنامه شــماره 11731 کدملي 1283226642  صادره خمینی شهر 
فرزند حسن نسبت به دودانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 
161/03  مترمربع از پالک شماره 875 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی تقی صباغی رنانی 

ازموردثبت صفحه 627 دفتر 83 امالک
82- رای شماره 16370-1395/06/20 هیأت اول  اقای ابراهیم صدری  به 
شناسنامه شماره 630 کدملي 1283368803  صادره اصفهان فرزند رحیم  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 182/84  مترمربع از پالک شماره 94 فرعی 
از 22  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی سیدعباس میرمعصومی که بنامش درخواست ثبت شده
83- رای شماره 16368-1395/06/20 هیأت اول خانم نسترن کیهازاده  به 
شناسنامه شماره 3242897625 کدملي 3242897625  صادره کرمانشاه  
فرزند غالمعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 168  مترمربع از پالک شماره 
32  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حسن وحسین حقیقی زاده مارچینی
84- رای شــماره 14852-1395/06/10 هیــأت دوم اقــای محمدحســن 
جهانگیری  به شناسنامه شماره 1960  کدملي 6219352701  صادره فریدن  
فرزند محمد  ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 122/70  مترمربع از پالک 
شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  

ازمالک رسمی سیدمهدی حسینی عاشق اباد
ادامه در صفحه 9
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85- رای شــماره 14876-1395/06/10 هیأت دوم خانــم رضوان باقری  
به شناســنامه شــماره 1368  كدملي 1293140074  صادره خمینی شهر  
فرزند محمدرضا نســبت به دودانگ مشــاع از ششــدانگ ســاختمان  به 
مســاحت 159/97  مترمربع از پالك شــماره 437 فرعی از 19 اصلي واقع 
 در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی فاطمه 

باباصفری
86- رای شــماره 14877-1395/06/10 هیأت دوم خانم فاطمه باباصفری  
به شناسنامه شــماره 177  كدملي 1290087954  صادره اصفهان  فرزند 
محمدعلی نســبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت 
159/97  مترمربع از پالك شماره 437 فرعی از 19 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان  ازســند 629-81/10/5 دفترخانه 

125 اصفهان
87- رای شماره 14869-1395/06/10 هیأت دوم  اقای جلیل باقری گنیرانی  
به شناسنامه شــماره 6  كدملي 1290447837  صادره خمینی شهر  فرزند  
محمدعلی  ششدانگ ساختمان  به مساحت 267  مترمربع از پالك شماره 251 
فرعی از 21  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رسمی حلیمه بدون سایرمشخصات سجلی ازموردثبت صفحه 364 

دفتر 73 امالك
88- رای شماره 14854-1395/06/10 هیأت دوم خانم زهرا ترك كوهانی  
به شناسنامه شماره 7  كدملي 5499337330  صادره تیران  فرزند  غالمعلی  
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 129/30  مترمربع از پالك شماره 2956 
فرعی از 26  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 220و77 دفتر 309و559 امالك
89- رای شماره 16123-1395/06/18 هیأت دوم اقای اسد جهانگیری  به 
شناسنامه شماره  1751  كدملي 6219350170  صادره فریدن  فرزند عباس  
ششدانگ ســاختمان به مســاحت 132  مترمربع از پالك شماره 32  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

فضل اله رستمی
90- رای شماره 16131-1395/06/18 هیأت دوم خانم لیال میرزا رضی  به 
شناسنامه شــماره  5832  كدملي 1090575564  صادره نجف اباد  فرزند 
لطفعلی  ششدانگ ساختمان به مســاحت 145/67  مترمربع از پالك شماره 
2560 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 274 دفتر 401 امالك
91- رای شــماره 17124-1395/06/28 هیــأت دوم خانــم بتــول موذن 
كوهانستانی به شناســنامه شــماره 1359  كدملي  1287845835  صادره 
 اصفهــان  فرزند رجبعلــی  ششــدانگ ســاختمان  به مســاحت 254/20  
مترمربع از پالك شــماره 255  فرعی از 22  اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبــت ملک غــرب  اصفهــان ازموردثبت صفحــه 423 دفتر 213  

امالك
92- رای شماره17122-1395/06/28 هیأت دوم  خانم مرضیه جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 33  كدملي  1290231801  صادره اصفهان  فرزند 
نعمت اله  ششدانگ ساختمان  به مساحت 299  مترمربع از پالك شماره 684  
فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 122 دفتر 606  امالك 
93- رای شــماره 16948-1395/06/27 هیأت دوم اقــای محمد رمضانی  
به شناسنامه شــماره  552 كدملي  1283461900  صادره اصفهان فرزند 
رمضان ششدانگ ساختمان  به مساحت  228/50  مترمربع از پالك شماره 
782  فرعــی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رســمی رمضان رمضانی لمجیری ازموردثبت صفحه 44 

دفتر 258 امالك
94- رای شماره 16945-1395/06/27 هیأت دوم  اقای سیدحامد مرتضوی 
به شناسنامه شــماره  1365 كدملي  1285045971  صادره اصفهان فرزند 
سیدمحمدتقی  ششدانگ ساختمان  به مســاحت  188/55  مترمربع از پالك 
شــماره 232  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 125 دفتر 168 امالك
95- رای شــماره 17132-1395/06/28 هیأت دوم  اقای ناصر حسن پور 
چالشتری به شناسنامه شــماره 3  كدملي  1911055925  صادره رامهرمز  
فرزند حیدر ششدانگ ساختمان به مساحت 93/30  مترمربع از پالك شماره 
28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حاج رجبعلی مارانی
96- رای شــماره 19239-1395/07/17 هیأت دوم اقای محمد معروفی  به 
شناسنامه شماره  4  كدملي  5759942336  صادره فریدن  فرزند قدرت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 150/50  مترمربع 
از پالك شــماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی حاج ابوالقاسم سلیمی بابوكانی
97- رای شــماره 19241-1395/07/17 هیأت دوم  اقای رضا معروفی  به 
شناسنامه شماره  62  كدملي  5759942913  صادره فریدن  فرزند قدرت اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 150/50  مترمربع 
از پالك شــماره 31  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی حاج ابوالقاسم سلیمی بابوكانی
98- رای شــماره 19232-1395/07/17 هیــأت دوم خانم مهنــاز نبی  به 
 شناســنامه شــماره  11519  كدملــي  1293008818  صــادره اصفهان

 فرزند غالمرضا نسبت به بیست ونه حبه وبیست ونه-دویست وسی ونهم 
 حبه مشــاع از72 حبه ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 74/42  مترمربع

 از پــالك شــماره 467  فرعــی از 25  اصلي واقــع در اصفهــان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازســند 292296-92/6/10 دفترخانه 77 

اصفهان
99- رای شــماره 19235-1395/07/17 هیأت دوم خانم فیــروزه نبی  به 
شناسنامه شماره  1271319500  كدملي  1271319500  صادره اصفهان 
فرزند غالمرضا نسبت به بیست ونه حبه وبیست ونه-دویست وسی ونهم 
 حبه مشــاع از72 حبه ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 74/42  مترمربع

 از پــالك شــماره 467  فرعــی از 25  اصلي واقــع در اصفهــان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازســند 292296-92/6/10 دفترخانه 77 

اصفهان
100- رای شماره 19234-1395/07/17 هیأت دوم  خانم یوخابه كریمی  به 
شناسنامه شماره  40  كدملي  0794145371  صادره سبزوار فرزند موسی 
نسبت به سیزده حبه ویکصدوهشتادویک-دویست وسی ونهم حبه مشاع 
از72 حبه ششدانگ ساختمان  به مساحت 74/42  مترمربع از پالك شماره 
467  فرعی از 25  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 292296-92/6/10 دفترخانه 77 اصفهان
101- رای شــماره 19230-1395/07/17 هیأت دوم  اقــای احمد محمدی 
 مورنانــی  بــه شناســنامه شــماره  20  كدملــي  1291195270  صادره

 اصفهان فرزند عباس ششدانگ ساختمان  به مســاحت 406/35  مترمربع 
 از پالك شــماره 656  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه

  ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازســند 7318-80/8/9 دفترخانــه 105 
اصفهان

102- رای شــماره 19229-1395/07/17 هیأت دوم  اقای براتعلی كاظمی 
رنانی  به شناســنامه شــماره  92  كدملي  1290087105  صادره اصفهان 
فرزند اصغر ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 184/15  مترمربع از پالك 
شماره 3671  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 285 دفتر 404 امالك
103- رای شماره 19221-1395/07/17 هیأت دوم  اقای رجبعلی مکتوبیان 
بهارانچی  به شناسنامه شماره  11  كدملي  1289920941  صادره اصفهان  
فرزند علی ششــدانگ ســاختمان  به مســاحت 243/81  مترمربع از پالك 
شــماره 306  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رســمی مجیدجیهانی ازموردثبت صفحه 227 دفتر 

191 امالك
104- رای شــماره 19213-1395/07/17 هیأت دوم  اقای حسین رضائی 
برزانی  به شناسنامه شــماره  62  كدملي  1290055701  صادره اصفهان  
فرزند  رضا نســبت به 204/75 ســهم مشــاع از403/65 ســهم ششدانگ 
ساختمان  به مســاحت 400/98  مترمربع از پالك شــماره 58  فرعی از 27  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 41و44 دفتر 120 امالك
105- رای شــماره 19214-1395/07/17 هیأت دوم  اقــای جلیل صرامی  
به شناسنامه شــماره  579  كدملي  1285457307  صادره اصفهان  فرزند  
حسن نسبت به 198/90 سهم مشاع از403/65 سهم ششدانگ ساختمان  به 
مساحت 400/98  مترمربع از پالك شــماره 58  فرعی از 27  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 41و44 

دفتر 120 امالك
106- رای شماره 19210-1395/07/17 هیأت دوم اقای امیر باقرصاد  به 
شناســنامه شــماره  5216  كدملي  1293178551  صادره اصفهان  فرزند  

عزیزاله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 305/34  
مترمربع از پالك شــماره 417  فرعی از 19  اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 409و412 دفتر 817 

امالك
107- رای شــماره 19212-1395/07/17 هیأت دوم  اقــای علی باقرصاد  
به شناسنامه شــماره  664  كدملي  1284916715  صادره اصفهان  فرزند  
عزیزاله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 305/34  
مترمربع از پالك شــماره 417  فرعی از 19  اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 409و412 دفتر 817

 امالك
108- رای شــماره 19202-1395/07/17 هیأت دوم اقای رســول محمد 
شریفی  به شناسنامه شماره  2800  كدملي  1293154393  صادره خمینی 
شهر  فرزند  علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 
147/50  مترمربع از پالك شماره 704  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازموردثبــت صفحه 187 دفتر45  

امالك ازسند 85894-95/7/6 دفترخانه 112 اصفهان
109- رای شــماره 19203-1395/07/17 هیــأت دوم  اقــای محمد محمد 
شریفی  به شناسنامه شــماره  921  كدملي  1290520542  صادره خمینی 
شهر  فرزند  علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 
147/50  مترمربع از پالك شماره 704  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازموردثبــت صفحه 187 دفتر45  

امالك ازسند 85894-95/7/6 دفترخانه 112 اصفهان
110- رای شماره 19196-1395/07/17 هیأت دوم خانم فاطمه غضنفری 
بروجنی   به شناسنامه شماره 1260  كدملي  1287650252   صادره اصفهان  
فرزند محمد ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 173/50   مترمربع از پالك 
شــماره 58  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 47 دفتر 120 امالك
111- رای شــماره 19192-1395/07/17 هیــأت دوم  اقــای محمدعلــی 
جوانی   به شناسنامه شماره 858  كدملي  1284888371   صادره اصفهان  
فرزند رضا نسبت به ســه دانگ مشاع از  ششدانگ ســاختمان  به مساحت 
157/05   مترمربع از پالك شماره 600  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبــت صفحه 23 دفتر 892 

امالك
112- رای شــماره 19191-1395/07/17 هیــأت دوم اقــای مجید جوانی   
به شناســنامه شــماره 2183  كدملــي  1292174625   صــادره اصفهان  
فرزند رضا نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان  به مساحت 
 157/05   مترمربع از پالك شماره 600  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان

 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 20 دفتر 892 
امالك

113- رای شــماره 19190-1395/07/17 هیأت دوم اقای حسین كیقبادی 
لمجیری   به شناسنامه شماره 403  كدملي  1283463466   صادره اصفهان  
فرزند اسماعیل ششدانگ مغازه  به مساحت 13   مترمربع از پالك شماره 386  
فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی محمود حسین زاده لمجیری
 114- رای شــماره 19182-1395/07/17 هیــأت دوم  اقــای محمد رضا 
رفیعی دولت ابادی   به شناسنامه شماره 120  كدملي  609572046   صادره 
برخوار  فرزند براتعلی ششدانگ ســاختمان  به مساحت 109/50   مترمربع 
از پالك شماره 398و398/1 فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین جمشیدی لمجیری
115- رای شــماره 19179-1395/07/17 هیأت دوم اقای حســین كوچک 
زاده اصفهانی   به شناسنامه شماره 26108  كدملي  1280259310   صادره 
اصفهان  فرزند محمد  ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 39   مترمربع از 
پالك شماره 141  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 545 دفتر 455  امالك
116- رای شماره 19178-1395/07/17 هیأت دوم اقای طاهره غالمی رنانی   
به شناسنامه شــماره 297  كدملي  1290047332   صادره اصفهان  فرزند 
محمدعلی  ششدانگ ســاختمان ومغازه  به مســاحت 167/15 مترمربع از 
پالك شماره 3587  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی وراث احمدانصاری ازموردثبت صفحه 

199و509 دفتر 83و4فرعی  امالك
117- رای شــماره 19173-1395/07/17 هیــأت دوم اقای مهدی صدری 
كرمی   به شناسنامه شماره 2644  كدملي  1285157249   صادره اصفهان  
فرزند محمود  ششدانگ ساختمان  به مســاحت 396/30   مترمربع از پالك 
شــماره 152  فرعی از 21  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 2و8و14 دفتر 1005  امالك
118- رای شماره 17601-1395/07/01 هیأت سوم  آقای  سید جالل فاطمی 
رنانی   به شناسنامه شــماره 424    كدملي  1290241643  صادره اصفهان  
فرزند سید مهدی   ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 192  مترمربع از پالك 
شماره  3232   فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی  فاطمه بیگم اعتصامی
119- رای شماره 17626-1395/07/01 هیأت ســوم آقای مهدی كشانی   
به شناسنامه شــماره 204   كدملي  1286596343  صادره اصفهان  فرزند 
غالمرضا   ششدانگ دو باب مغازه  به مساحت 200  مترمربع از پالك شماره  
فرعی از  68   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  مرتضی خالدان  
120- رای شماره 17683-1395/07/01 هیأت سوم آقاي شکراله حبیبیان 
جونی به شناسنامه شماره 3 كدملي 1289981388 صادره اصفهان  فرزند 
محمدحسین  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 253/22  مترمربع از پالك 
 شــماره  634    فرعی از 16   اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت

 ملک غرب اصفهــان   ازسندشــماره 49157 مــورخ 58/7/7 دفترخانه 34 
اصفهان  

121- رای شــماره 17632-1395/07/01 هیأت ســوم خانم  اشرف شاه 
سنایی  به شناسنامه شماره 8  كدملي 1290183821  صادره اصفهان  فرزند 
عباس  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 307/80  مترمربع از پالك شماره  
321    فرعی از  21    اصلی واقع در اصفهــان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی  حسین شاه سنایی    
122- رای شماره 17558-1395/06/31 هیأت سوم خانم زهرا ماهرانی  به 
شناسنامه شماره 1271116881    كدملي  1271116881  صادره اصفهان  
فرزند  علی    ششــدانگ یک باب خانه   به مساحت 172/70 مترمربع از پالك 
شماره  119   فرعی از  27   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی  علی رضایی  ازموردثبت صفحه   576     دفتر  

328     امالك
123- رای شماره 18949-1395/07/14 هیأت سوم آقاي علي رضا كبیري 
به شناســنامه شــماره 709 كدملي 1290666393 صادره اصفهان فرزند 
محمدرضا در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 386/16 متر مربع از پالك 
شماره 3079/1و3079 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از پالك 3079 فرعی از مالک رسمی اصغر موجود 
رنانی  در ص 430 دفتر 386 و محمد تقی اسماعیی سدهی در ص 163 دفتر 
386 و پالك فرعی 3079/1 بنام متقاضی  بموجب سند انتقال 62961 مورخ 

91/8/25
124- رای شماره 44988-1394/09/25 هیأت سوم آقاي محمد رشیدي پور 
به شناسنامه شماره 226 كدملي 1249263476 صادره نائین فرزند براتعلي 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 93/15 
مترمربع از پالك شــماره  694 فرعی از 16 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 272دفتر 632

امالك
125- رای شــماره 18816-1395/07/12 هیأت ســوم خانــم مریم بیاتی 
كمیتکی به شناسنامه شماره 19236 كدملي 1140191901صادره خمینی 
شهر فرزند محمدقلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 93/15 مترمربع از پالك شماره  694 فرعی از 16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در صفحه 

272دفتر 632امالك
آقــای 1395 هیــأت ســوم  /07 /06-18261  126- رای شــماره 

 ناصر مناجاتی زاده    به شناســنامه شــماره 496    كدملي  1284536645  
صادره اصفهان  فرزند علی   ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 151/15  
مترمربــع از پــالك شــماره   97   فرعــی از  10   اصلی واقــع در اصفهان 
 بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه  76      دفتر  320    

 امالك
127- رای شماره 18255-1395/07/06 هیأت سوم  آقای اصغر كیقبادی 
لمجیری    به شناسنامه شماره 478  كدملي  1283462648  صادره اصفهان  
فرزند غالمعلی   ششدانگ یک باب كارگاه   به مساحت 184/02  مترمربع از 

پالك شماره فرعی از   31  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی  كریم ابراهیمی بابوكانی

128- رای شماره 17461-1395/06/31 هیأت سوم خانم فرناز مشهدیان 
ورنوسفادرانی  به شناسنامه شــماره 326 كدملي 1440989091 صادره 
خمینی شهر فرزند محمدعلی سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 204 مترمربع از پالك شــماره   1650   فرعی از    6  اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شــماره137922 
 مورخ 94/11/15   دفترخانه 5 اصفهان ازموردثبت صفحه  287 دفتر  1125  

امالك
129- رای شــماره 15639-1395/06/15 هیأت ســوم  آقــاي محمدرضا 
مافی راد   به شناسنامه شماره 2321 كدملي 0042269822 صادره تهران 
فرزند محمدحسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 204 
مترمربع از پالك شماره   1650   فرعی از    6  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از ســند شــماره137922 مورخ 94/11/15   

دفترخانه 5 اصفهان ازموردثبت صفحه  287  دفتر   1125  امالك
130- رای شــماره 17565-1395/06/31 هیــأت ســوم  آقــاي غالمعلی 
اسماعیلی  به شناسنامه شماره 124  كدملي 1290145105 صادره اصفهان  
فرزند حسین  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 326/20  مترمربع  از پالك 
شماره   3642   فرعی از  18    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی   وراث عزت شیخ هرندی
131- رای شماره 17602-1395/07/01 هیأت ســوم آقاي علی اكبر تاكی   
به شناسنامه شماره 6595  كدملي 4948865907  صادره كرند  فرزند ولی  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 203/45  مترمربع از پالك شماره   3669   
فرعی از  18    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

ازموردثبت صفحه  14 و 349    دفتر    972 و 77   امالك
132- رای شماره 17620-1395/07/01 هیأت سوم آقاي محمود هادلی  به 
شناسنامه شماره 1  كدملي 4172328547  صادره الیگودرز  فرزند حسین  
ششدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 76/25  مترمربع از پالك شماره  403    
فرعی از  15  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

ازموردثبت صفحه  138  دفتر  49  امالك
133- رای شماره 16648-1395/06/21 هیأت سوم آقاي  فرهاد حیدری   به 
شناسنامه شماره 15014 كدملي 1292302844  صادره اصفهان  فرزند تقی  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 108 مترمربع از پالك 
شماره   620  فرعی از  12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  ازموردثبت صفحه 5   دفتر 975  امالك
134- رای شــماره 16645-1395/06/21 هیأت سوم آقاي تقی حیدری  به 
شناسنامه شــماره 893 كدملي 1283033119  صادره جاوان  فرزند  یداله  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 108 مترمربع از پالك 
شماره    620  فرعی از    12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  ازموردثبت صفحه  5   دفتر 975  امالك
135- رای شــماره 16652-1395/06/21 هیأت ســوم خانم ملوك عابدی 
جاوانی    به شناسنامه شــماره 29 كدملي 1290098115  صادره اصفهان  
فرزند احمد40حبه مشــاع از72 حبه  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
205/62  مترمربــع از پالك شــماره  3101    فرعــی از   25   اصلی واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره  28652 مورخ 

44/11/30 دفترخانه 34 اصفهان
136- رای شماره 16653-1395/06/21 هیأت سوم  آقاي یداله عابدی جونی   
به شناسنامه شــماره 1328 كدملي 1283037475  صادره اصفهان  فرزند 
علی اصغر 32حبه مشاع از72حبه ششدانگ به استثناي ثمینه اعیاني17حبه 
ویک-هفتم حبه مشاع از72حبه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 205/62   
مترمربع از پالك شماره   3101   فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ازسندشماره     28652 مورخ 44/11/30  

دفترخانه 34 اصفهان
137- رای شماره 17502-1395/06/31 هیأت ســوم  آقاي امیر ماهراني 
برزاني به شناسنامه شــماره 1410 كدملي 1285983602 صادره اصفهان  
فرزند رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223 مترمربع پالك شماره 
 41 فرعي از16 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 14حوزه ثبــت ملک غرب 

اصفهان
138- رای شماره 17685-1395/07/01 هیأت سوم خانم  فاطمه نصیرزاده  
به شناســنامه شــماره 3604 كدملي 0050114751 صادره تهران  فرزند 
غالمحسین ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 217/11  مترمربع از پالك 
شــماره   460   فرعی از  15    اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان  ازسندشــماره  76466 مــورخ 88/12/23 دفترخانه 25

 اصفهان  
139- رای شماره 30775-1394/04/31 هیأت سوم آقاي اكبر امینی علویجه 
به شناسنامه شماره 93 كدملي 1091991261 صادره نجف آباد فرزند اكبر 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 103/30 مترمربع از پالك 
شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی عباس قنبری از سند ثبت در صفحه 253 دفتر 1070
140- رای شــماره 17689-1395/07/03 هیأت ســوم آقــای غالمرضا 
اسکندری   به شناسنامه شــماره 78833    كدملي  2290787183  صادره  
شیراز  فرزند حسن   ششدانگ یک باب مغازه    به مساحت 71/75  مترمربع 
از پالك شماره  193/1   فرعی از  25   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند شــماره  25382  مورخ  88/8/11  دفترخانه 

105  اصفهان   
141- رای شماره 17700-1395/07/03 هیأت سوم آقای احمد رضائی    به 
شناسنامه شــماره 4240    كدملي  1283618508  صادره اصفهان  فرزند  
نعمت اله   ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 95/80  مترمربع از پالك شماره  
67   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  دكتر همایونی   
142- رای شماره 18271-1395/07/06 هیأت سوم آقای حسین مارانی  به 
شناسنامه شماره  29 كدملي  1290198918 صادره اصفهان  فرزند محمد  
ششدانگ یک باب خانه   به مساحت    149   مترمربع از پالك شماره   1083  
فرعی از   16  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  صدیقه پدریان و شهربانو عسکری       
143- رای شــماره 17624-1395/07/01 هیأت سوم  آقاي حجت نصیری 
جزی   به شناسنامه شــماره 2228  كدملي 1288229615  صادره اصفهان  
فرزند رمضان  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 169/20  مترمربع از پالك 
شماره  31   اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی   رمضانعلی ابراهیمی بابوكانی
144- رای شــماره 17636-1395/07/01 هیأت ســوم خانم عفت زارعان   
به شناسنامه شــماره 9699  كدملي 6609167117  صادره اصفهان  فرزند 
علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 194/97  مترمربع 
از پالك شــماره  28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی  احمد شفیعی   
145- رای شــماره 17635-1395/07/01 هیأت ســوم  آقــاي حمیدرضا 
معتمدی  به شناسنامه شماره 104  كدملي 6609822921  صادره برخوار 
میمه  فرزند مصیب ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
194/97  مترمربع از پالك شماره 28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی   احمد شفیعی    
146- رای شماره 18262-1395/07/06 هیأت سوم خانم مریم بهرامی به 
شناسنامه شــماره 397  كدملي  6219557131  صادره بوئین و میاندشت  
فرزند  فرج اله   ششــدانگ  دوطبقه كارگاه و مســکونی   به مساحت 83/10  
مترمربع از پالك شماره  3209   فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  ایراندوخت موسوی جروكانی  

ازموردثبت صفحه   98   دفتر  78   امالك
147- رای شــماره 18247-1395/07/06 هیأت ســوم  آقای اكبر سهرابی 
رنانی  به شناسنامه شماره 139  كدملي  1290739315  صادره خمینی شهر  
فرزند محمد   ششدانگ یک باب خانه و مغازه   به مساحت 100/48  مترمربع 
از پالك شــماره های  3282 و 3283   فرعی از   18  اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان ازمالک رســمی  محمود قدیری   

ازموردثبت صفحه   327  دفتر   67  امالك
148- رای شــماره 18277-1395/07/06 هیأت ســوم  آقای  علی سعیدی 
خوزانی به شناسنامه شماره  9548  كدملي  1140348779  صادره  خمینی 
شــهر  فرزند  علی اكبر   ششــدانگ یک باب  مغازه  به مســاحت   117/13  
مترمربع از پالك شــماره  2447  فرعــی از  28     اصلی واقــع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی   ازموردثبت صفحه   

151  دفتر   484   امالك
149- رای شماره 18275-1395/07/06 هیأت سوم  آقای رحمان روح الهی  
به شناسنامه شــماره  13794 كدملي  1140136674 صادره  خمینی شهر   
فرزند  محمود  ششدانگ یک باب  خانه   به مســاحت   77   مترمربع از پالك 

شماره  28   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رسمی  اسداله شفیعی

150- رای شماره 18274-1395/07/06 هیأت سوم آقای حسن صادقی به 
شناسنامه شماره  7 كدملي 1091876401  صادره  نجف آباد   فرزند  حیدر    
ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت   117  مترمربع از پالك شماره  1087  
فرعی از  36    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  فاطمه جعفری ولدانی  
151- رای شماره 18273-1395/07/06 هیأت سوم خانم فاطمه قاسمی  به 
شناسنامه شماره  23 كدملي 5759948814  صادره  فریدن  فرزند  شکرخدا  
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  95/10   مترمربع از پالك شماره  45  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

فتح اله آقابابائی خوزانی
152- رای شــماره 18265-1395/07/06 هیأت سوم آقای عبدالعلی محمد 
بیگی   به شناسنامه شماره 211   كدملي  1091836337  صادره نجف آباد  
فرزند حسین  ششدانگ یک باب مغازه و فوقانی مسکونی  به مساحت 20/63  
مترمربع از پالك شماره  68    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی  هوشنگ حاجیان
153- رای شــماره 16658-1395/06/21 هیأت ســوم خانم ملوك عابدی 
جاوانی     به شناسنامه شــماره 29 كدملي 1290098115  صادره اصفهان 
فرزند احمد   سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 303  
مترمربع از پالك شماره  320    فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان  ازسندشــماره   44265 مــورخ 72/5/24 

دفترخانه 94 اصفهان
154- رای شــماره 16657-1395/06/21 هیأت ســوم آقاي یداله عابدی 
جونی به شناسنامه شــماره 1328 كدملي 1283037475  صادره اصفهان  
فرزند علی اصغر  ســه دانگ مشاع  از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
303  مترمربع از پالك شــماره   320   فرعی از   25   اصلی واقع در اصفهان 
بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسندشماره  44265 مورخ 72/5/24  

دفترخانه 94 اصفهان  
155- رای شماره 17621-1395/07/01 هیأت سوم آقای باقر مستاجران 
گورتانی فرزند حســن به شناســنامه 40 صــادره از اصفهــان و كدملی 
1289989958 مبني بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ   یک باب خانه  
پالك شماره  514  فرعی از   14   اصلی واقع دربخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  به مساحت 124 مترمربع
156- رای شماره 17615-1395/07/01 هیأت سوم خانم اقدس مکتوبیان 
بهارانچی   به شناسنامه شماره 11  كدملي 1289869405  صادره اصفهان  
فرزند رحیم  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 210 مترمربع از پالك شماره  
125    فرعی از  9   اصلــی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه   163 دفتر  432  امالك
157- رای شماره 12574-1394/04/11 هیأت دوم اقای قدرت اله اسحقی 
چالشتری به شناسنامه شماره 20  كدملي 4621878786  صادره شهركرد  
فرزند  یداله  ششدانگ ســاختمان  به مســاحت 145/73  مترمربع از پالك 
شــماره 593  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی سیدحسن مارنانی زاده اصفهانی ازموردثبت 

صفحه 18 دفتر 169  امالك
 158- رای شــماره 20076-1395/07/27 هیــأت اول  اقــای نصــرت اله

 قایدی   به شناسنامه شــماره  1  كدملي  4172631770   صادره الیگودرز  
فرزند  رمضانعلی نســبت به چهاردانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب مغازه 
به مســاحت  54/04  مترمربع از پالك شــماره  68  اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین زارع

 بهرام ابادی
159- رای شماره 20077-1395/07/27 هیأت اول خانم شهربانو روزبهانی 
ماهوركی   به شناســنامه شــماره  2652  كدملي  1285875672   صادره 
اصفهان  فرزند  محمدنبی نسبت به دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب مغازه 
به مســاحت  54/04  مترمربع از پالك شــماره  68  اصلي واقع در اصفهان 
 بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی حســین زارع

 بهرام ابادی
160- رای شــماره 20063-1395/07/27 هیأت اول خانم زهرا كاظمی   به 
شناســنامه شــماره  184  كدملي  1291143459   صادره اصفهان  فرزند  
حسین ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  108/07  مترمربع از پالك شماره  
1809  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 223و460 دفتر 315و421 امالك
161- رای شماره 19952-1395/07/26 هیأت اول خانم ماه منیر صالحی  به 
شناسنامه شماره 109  كدملي 6219308514  صادره فریدن  فرزند ناصرقلی  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 151/10  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

عباس زارع بهرام ابادی
162- رای شماره 20042-1395/07/27 هیأت اول اقای محسن تركان رنانی  
به شناسنامه شــماره  275  كدملي  1290288151   صادره اصفهان  فرزند  
حبیب اله  ششدانگ یکباخانه به مساحت  160  مترمربع از پالك شماره  879  
فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
 ازمالک رســمی كریم باقرصاد رنانی ازموردثبت صفحــه 521 دفتر 635 

امالك
163- رای شماره 20029-1395/07/27 هیأت اول آقاي مهدي هاشمي به 
شناســنامه شــماره 19452 كدملي 1284820610 صادره اصفهان فرزند 
محمود ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214/64 مترمربع از پالك شماره 
349 فرعي از 12 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند 10160-91/8/1 دفتر خانه 160 اصفهان 
164- 20101-1395/07/27 هیــأت اول اقای علی عیوضــی جمالوئی  به 
شناسنامه شماره  194  كدملي  1140883844  صادره خمینی شهر  فرزند  
ماشاله ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  265/70  مترمربع از پالك شماره 
136/1  فرعی از  45  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی سهراب رمضانی گهروئی
165- رای شــماره 20126-1395/07/27 هیأت اول اقای ســعید تکلو  به 
شناسنامه شماره  971  كدملي  3932783344  صادره مالیر  فرزند  توكل  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  151/72  مترمربع از پالك شماره 68  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

مهری الهیجانیان ازموردثبت صفحه 58 دفتر 378 امالك
 166- رای شــماره 19635-1395/07/24 هیــأت دوم اقــای خــداداد

 مومنی سهراب   به شناسنامه شــماره  746  كدملي 1971136522  صادره 
مسجدســلیمان  فرزند  پنجعلی  ششدانگ ســاختمان  به مساحت  187/40  
 مترمربــع از پــالك شــماره 297   فرعــی از 27  اصلي واقــع در اصفهان
  بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهــان ازمالک رســمی جعفررضائی

 برزانی
167- رای شــماره 20070-1395/07/27 هیأت اول اقای نصرت اله قایدی   
به شناســنامه شــماره  1  كدملي  4172631770   صادره الیگودرز فرزند  
رمضانعلی  ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت  30/94  مترمربع از پالك 
شماره  68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی حسین زارع بهرام ابادی
168- رای شــماره 19933-1395/07/26 هیــأت اول اقــای محمدعلــی 
محمدشریفی  به شناســنامه شــماره 142  كدملي 1290269300  صادره 
اصفهان  فرزند  حسن  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 257/31  مترمربع از 
پالك شماره 458  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی علی شیخ بهائی ازموردثبت صفحه 277 

دفتر 82 امالك
169- رای شماره 19937-1395/07/26 هیأت اول اقای حسین صالح عاشق 
ابادی  به شناسنامه شــماره 2644  كدملي 1283322951  صادره اصفهان  
فرزند علی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 242/73  مترمربع از پالك شماره 
11  فرعــی از 68  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازسند 29911-90/6/28 دفترخانه 106 اصفهان ازموردثبت صفحه 

87و96 دفتر 48 امالك  
170- رای شماره 19126-1395/07/15 هیأت چهارم آقای مجید رضایی 
برزانی     به شناسنامه شماره    223   كدملي   1291113711   صادره  اصفهان   
فرزند  ابوالقاسم  ششدانگ یک باب  مغازه   به مساحت  22/53  مترمربع از 
پالك شــماره فرعی از  68  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین كریمی بهرام آبادی
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/08/23

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/09/09
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2015  | November 29, 2016  |  16Pages 



روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2015 |  یکشنبه  7  آذر  1395 |  27 صفر 1438

10
امتیاز بودجه ۹۶ برای مشموالن غایب؛

قانون خرید جریمه سربازی 
تمدید شد

سرپرست سازمان امداد و نجات خبر داد:

امدادرسانی به 11 هزار هموطن گرفتار 
برف و کوالک

در جریان اما و اگرها برای تداوم اجرای قانون خرید جریمه سربازی 
مشموالن غایب در ســال آینده، آخرین اطالعات دریافتی حاکی از 
آن است که با تصویب هیئت دولت تبصره مربوطه در الیحه بودجه 
۱۳۹۶ نیز گنجانده شد و غایبان می توانند برای معافیت اقدام کنند.

در سال گذشته و همچنین سال جاری، تبصره ای به بودجه آمد که 
شرایطی را برای مشــموالن غایب فراهم آورده و در راستای اجرای 
 آن تعداد زیادی از غایبان می توانســتند بر اســاس مفاد آن نسبت 
به پرداخت جریمه اقدام کرده و کارت معافیت بگیرند. بعد از اجرای 
این قانون در ســال ۱۳۹۴، اجرای آن در ســال جاری نیز در چند 
مرحله مورد بحث قرار گرفت ولی در نهایت تبصره مربوطه با الیحه 
بودجه ســال جاری به مجلس رفت، مصوب و در قالب تبصره )۱۱( 
قانون بودجه امســال به اجرا در آمد. اما در شرایطی که برای تمدید 
این قانون در بودجه ســال آینده نیز گاها اظهارات متناقضی مطرح 
بود، در جریان بررســی و تصویب تبصره ها و احــکام الیحه بودجه 
۱۳۹۶، بار دیگر بــا تاکید وزیر دفاع و البته تاییــد و تصویب هیئت 
دولت، تبصره سال گذشته بار دیگر در الیحه قرار گرفته است و برای 
تصویب به مجلس خواهد رفت. این در حالی است که تبصره مربوط 
 به شرایط معافیت مشــموالن غایب در ســال آینده تفاوتی با آنچه 
در سال جاری اجرا شد، نداشته و چارچوب کلی آن تکرار شده است.

بر اســاس قانون بودجــه ۱۳۹۵، دولت می تواند کلیه مشــموالن 
 خدمــت وظیفه عمومــی را که بیش از هشت ســال غیبــت دارند 
با پرداخــت جریمه مدت زمــان غیبت از۱۰ تــا۵۰ میلیون تومان 
به صورت نقد و اقساط تا پایان ســال معاف کند که برای سال آینده 
نیز کلیت آن ظاهــرا قابل اجراســت، مگر اینکه در مورد قســطی 

پرداخت ها تغییری ایجاد شود. 
همچنین پایه جریمه برای مشــموالن با بیش از هشت سال غیبت 
 با تحصیالت زیردپیلــم۱۰ میلیون تومــان، دیپلــم ۱۵ میلیون، 
فوق دیپلــم۲۰ میلیون، لیســانس ۲۵ میلیون، فوق لیســانس۳۰ 
میلیــون، دکترای غیرپزشــکی ۳۵ میلیون، دکترای پزشــکی۴۰ 
میلیون و پزشــکان متخصص و باالتر۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

بنابر تبصــره )۱۱( الیحه بودجه به ازای هر ســال غیبــت مازاد بر 
 هشت سال۱۰ درصد به مبلغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش 
از شش ماه یک سال محسوب خواهد شد. همچنین برای مشموالن 
متاهل پنج درصد و برای مشموالن دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند 

پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.

سرپرســت ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمــر، از ارایه 
خدمات امدادی و درمانی به بیش از ۱۱ هزار نفر از هموطنان گرفتار 

برف و کوالک در کشور خبر داد.
 مرتضی ســلیمی در تشــریح عملکــرد نیروهای امــداد و نجات 
در روزهای برفی کشــور، گفت: از۳۰ آبان تا ســاعت ۷ صبح شنبه 
 ۶ آذر ۹۵، نیروهــای امداد و نجــات به هموطنان گرفتــار در برف 
و کوالک استان های مازندران، گلســتان، گیالن، سمنان، قزوین، 
تهران، خراسان رضوی، خراسان شــمالی و جنوبی، زنجان، کرمان، 
فارس و یزد، امدادرســانی کردند. وی با اعالم اینکه این امدادرسانی 
در۶۰ محور، شــهر و مناطق عشایرنشین انجام شــده است، افزود: 
 نیروهای امدادی و عملیاتی هالل احمر توانســته انــد به ۱۱ هزار 
و ۳۹۹ نفر از هموطنان گرفتار در برف و کوالک، امدادرسانی کنند. 
سلیمی با اشــاره به انتقال ۳۳ نفر به مناطق امن، ادامه داد: در این 
 مدت، هزار و ۲۵ نفر اســکان اضطــراری داده شــدند و ۱۲ نفر نیز 

به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی همچنین از ارایه خدمات ســرپایی به ۳۷ نفر از هموطنان خبر 
داد و افزود: رهاسازی دو هزار و ۵۸۹ دستگاه خودرو از برف و بستن 
زنجیرچرخ، از دیگر اقدامات امدادی در این بازه زمانی بوده اســت. 
سرپرســت ســازمان امداد و نجات همچنین به حضــور ۱۸۵ تیم 
عملیاتی با ۶۷۴ نفر نیرو، اشــاره کرد و گفــت: توزیع۱۰۰۰ قوطی 
کنســروجات،۸۴۰ قرص نان،۲۱۰ بطری آب معدنی،۳۰ کیلوگرم 
خرما، توزیع۵۰۰ پتو،۳۵۰ شــعله والوار و۴۰۰ کیلوگرم نایلون، از 

دیگر خدمات امدادی به هموطنان گرفتار برف و کوالک بوده است.

 پس از گذشت ســال ها و دگرگونی نظام آموزشــی کشور این 
 کتاب ها دســت خوش تغییر شــده و به شــکل های جدیدی 
 در آمدند و اکنون قســمت اعظــم کتاب های دانــش آموزان را 
 به خود اختصــاص داده انــد. دلیل حضور پر رنــگ کتاب های 
کمک آموزشی در سیستم آموزشــی را می توان در بحث کنکور 
و تالش برای موفقیت در این مرحله مهــم زندگی دانش آموزان 
پیدا کرد. دیگر دوره شب ها زیر چراغ درس خواندن و کتاب های 
 درســی را از بر بودن گذشــته  و دانش آموز امروزی جهت عبور 
از این خان مهم باید به دســت آویز محکم تری دست پیدا کنند. 
 کالس های کنکور و کتاب های تســت با عناویــن، موضوعات 
و شکل های متنوع از سال دوم دبیرستان همراه دانش آموز شد. 
عده ای این کتاب ها را عامل موفقیت خود در کنکور برشمردند 
و عده ای هم پس از صرف هزینــه و وقت، نتیجه الزم را نگرفتند. 
در حالی که پس از مطالعه این کتاب ها خود را در کالس دانشگاه 
و رشــته مورد نظر تصور می کردنــد. در هــر روی کتاب های 
کنکورعاملی شــد  تا نقش کتاب درسی در موفقیت دوران پیش 
از کنکور کم رنگ شود. حجم باالی کتاب ها و گستردگی مطالب 
که با عدم برنامه ریزی دبیر همراه می شد برخی از دانش آموزان 
 را دچار ســر درگمی کرد. تبلیغات وســیع کتاب های کنکور، 
 دانش آمــوزان را به ایــن باور رســاند که تنها عامــل موفقیت 
 در کنکور، همراه شــدن بــا این کتاب هــا و کالس های مربوط 
به آن است. کار به اینجا خالصه نشد. آزمون های ورودی مختلف 
و امتحانات تستی گوناگون در مقاطع تحصیلی پایین تر، عاملی 

شــد تا پای این کتب به دوره های دیگر آموزشــی هم باز شود. 
نزدیکی های ماه مهر در برخی از مدارس کشــور برو بیایی است 
و انتشــارات مختلف با کتاب های رنگارنگ و متنوع چشم انتظار 
 مساعدت های مدیران هستند. رقابت برای پیروزی در بازار نشر 
 و پخــش کتاب بســیار داغ اســت. هرچند آمــوزش و پرورش 
از پخــش و تبلیغ کتب کمک آموزشــی ممانعت بــه عمل می 
آورد، اما بســیاری از مدارس و به خصوص مــدارس غیر دولتی 
مشــتری این کتاب هــا هســتند. تدریس کتاب هــای کمک 
آموزشــی برای برخی جنبه تبلیغاتی پیدا کرده است. ناشران از 
بهره مالی خوبی بهره مند شده اند و این را می توان از چاپ های 
متعدد  و از قیمت سرســام آور برخی از کتب آموزشــی فهمید.

 مدارس هم به ناچار و برای کســب برتری در آزمون های رقابتی 
به کتاب های مکمــل روی آورده اند. البته کتــاب های مکمل 
عامل موفقیت و پیشرفت آموزشی دانش آموزان است چرا که به 
عقیده دبیران کتاب های درســی حاوی همه مطالب مورد نظر 
 برای دانش آموزان نیســتند. اما مشکل از جایی آغاز می شود که 
کتاب های کمک آموزشــی همه وقــت دانش آمــوز را به خود 
اختصاص می دهد. به عبارت ساده تر دانش آموز می ماند و حجم 
باالی تکلیف این کتــاب ها. کتاب های کمک آموزشــی گرچه 
حاصل زحمت نویسندگان خود هستند و مطالب آموزشی خوبی 
برای دانش آموزان در دل خود جــای داده اند، اما به گفته برخی 
از دانش آموزان حضور بیش از اندازه ایــن کتاب ها نتایج منفی 
به بار می آورد. هر دبیر به ســهم خود و با توجــه به اهمیتی که 

برای درس خود قائل است، انتظار دارد تا دانش آموز پاسخگوی 
 مطالب کتــاب مورد نظر دبیر باشــد. این کار مــی تواند ماللت 
 و یاس را بــرای دانش آموز به همراه داشــته باشــد. کتاب های 
 کمک آموزشــی بایــد مطالبــی فراتــر از کتاب های درســی 
داشته باشند، اما گاهی این گســتردگی مطالب عاملی می شود 
تا دانش آموز دچار سردرگمی شــود. گاهی اختالف مطالب بین 
 کتاب های درسی و کمک آموزشــی  به چندین سال تحصیلی 
می رســد؛ به عنوان مثال در بحث علوم، دانش آمــوز دوره اول 
متوســطه با مطالبی از درس فیزیک روبه رو می شود که مناسب 
دوران پایانی دبیرســتان اســت. دود این اختالف سطح درس 
بیشتر، در چشــم دانش آموزان ضعیف می رود و باعث می شود 
 تا در کنار دبیران خــود به دبیر دیگری نیازمند شــوند. در واقع 
به راستی معلم را به خانه می برد. هرچند مطالب آموزشی متنوع 
و پیشرفته برای ناشران و آثارشــان امتیاز به حساب می آید، اما 
 عدم یادگیری برخی از دانش آموزان باعــث ناامیدی آنها حتی 
از کتاب های  درســی خود می شــود.  همه می دانیم که سطح 
یادگیری دانش آموزان یک کالس یکســان نیســت پس نباید 
انتظار فهم همه مطالب اضافی را از کلیه دانش آموزان داشــت.  
این امر حتی دبیران را هم دچار سردرگمی می کنند که با توجه 
به کتاب ها و وضع کالس کدام مطلب را شــرح بدهند و از کدام 
مطلب چشم پوشــی کنند؟ برخی از کتاب های کمک آموزشی 
جزیی ترین مطالب را هم برای دانش آمــوز بیان کرده اند، البته 
 آموزش گســترده خوب اســت، اما مطالب آماده باعث می شود 
تا روحیه پژوهش دانش آموز ضعیف شــده و همــواره به دنبال 
مطالب آماده باشــد. بــه عنوان مثال در بخش انشــا فارســی 
نویسندگان  کتاب ها حتی به جای دانش آموزان انشا نوشته اند! 
 تدریس کتاب های کمک آموزشی ســاعت اختصاصی را طلب 
می کند و با توجه به برنامه درســی مدارس اختصاص ســاعت 
اضافی برای همه دروس امری ناشــدنی اســت. این عامل باعث 
می شود تا دبیر فشــار را بر دوش دانش آموز نهاده و از او بخواهد 
خود به تنهایی برخی از مطالب را بیاموزد. ضمن آنکه والدین هم 
انتظار دارند تا کتب کمک آموزشــی به طور مســتمر در دستور 
کار قرار گیرد. این امر با توجه به هزینه ســنگین کتاب ها خیلی 
 هم بیراه نیســت. به هرجهت دبیران مدارس عامــل مهم برای 
 به شــهرت رســیدن کتاب هــای کمک آموزشــی هســتند، 
اما آیا  تا به حال ناشــری حاضر شده اســت تا پاداشی به جهت 
 انتشار زیاد کتب خود برای دبیران زحمت کش اختصاص دهد؟ 
البته اگر کتاب های هدیه به دبیر را پاداش به حســاب نیاوریم! 
به طور خالصه حضور کتــاب های کمک آموزشــی در زندگی 
دانش آموزان امر خوبی اســت ولی در صورتی که برخی از نکات 
یاد شــده به وجود نیاید. دانش آموز به کتاب کمک آموزشــی 
 وابســته نشــود و برنامه مناســب جهت بکارگیــری کتاب ها 

در دستور کار قرار گیرد. 

زندگی به سبک خودم؛

سوداگری آموزشی با کتاب های کمک درسی!

اخبار

با مسئوالن

اخبار حوادث

چاقوکشی روی دختر موردعالقه
 در کالس درس

مرگ تلخ مادر و دختر 
بر اثر گازگرفتگی

کارگاه صنایع دستی در بازار امام خمینی ) ره ( 
گرفتار آتش شد

پیشنهاد  سردبیر:
سوداگری آموزشی با کتاب های کمک درسی!

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش گفت:۱۰ درصد مدارس 
کشور تخریبی بوده و باید بازسازی شوند و۲۰ درصد مدارس 

نیز نیازمند مقاوم سازی هستند.
 مرتضی رییســی معــاون عمرانــی وزیر آمــوزش و پرورش 
در پاسخ به این پرســش که » بیشــترین فضاهای آموزشی 
فرسوده مربوط به کدام مناطق است و آیا در این بین سیستان 
و بلوچســتان به صــورت ویژه دیده شــده اســت؟ «، اظهار 
داشت: با یک واقعیت رو به رو هســتیم که یک سوم فضاهای 
آموزشی کشور با استانداردها فاصله دارد و ایمن نیستند. وی 
افزود: اینکه می گوییم یک ســوم مدارس یا حدود۳۰ درصد 
 ایمن نیســتند بدان معناســت که در برابر زلزله و در انطباق 

با اســتانداردها و آیین  نامه های مهندسی ســاختمان، ایمنی 
ندارند.

رییســی با بیان اینکه مدارس ناایمن کشــور در سال ۱۳۸۵، 
 دوســوم کل مدارس را تشــکیل می دادند، خاطرنشان کرد: 
 در مجلس هفتــم و عنایتی که بــه آموزش و پرورش شــد 
و با اعتبار ۴ میلیارد دالری که اختصاص دادند، درصد مدارس 
ایمن کشــور دو برابر شــد. وی ادامه داد: یک سوم فضاهای 
آموزشــی که با اســتانداردها فاصله دارند، بیشــتر مدارسی 
هستند که نیازمند مقاوم سازی هستند و باید بهسازی لرزه ای 
شــوند، یک بخش کمتری هم مدارس تخریبی هستند یعنی 
 از۳۰ درصد مدارس ناایمن، دو ســوم نیازمند مقاوم ســازی 
و یک سوم آن نیازمند تخریب و بازسازی است. معاون عمرانی 
وزیر آموزش و پــرورش با تاکید بر اینکــه۱۰ درصد مدارس 
 کشــور تخریبی هســتند و باید تخریب و بازســازی شــوند 
و۲۰ درصد باید مقاوم سازی شــوند، گفت: عمده کالس های 
درس و مدارس تخریبی در کالنشــهرها و بافت های فرسوده 
شهرهای بزرگ و در راس آن تهران است. رییسی اضافه کرد: 
در مناطق محروم کشور، استان سیستان و بلوچستان در مقام 
 اول و اســتان آذربایجان غربی بیشــترین مدارس تخریبی را 

در مناطق محروم به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی 
ســامانه الکترونیکی تدبیر خبر داد و گفــت: تا کنون ۱۷ هزار 
مدرسه فعالیت های انجام شــده و اطالعات مربوطه را در این 

سامانه ثبت کرده اند.
صادق صادقپور  با اشاره به جزییات طرح » تدبیر « در مدارس 
ابتدایی گفت: طــرح تدبیر که در راســتای بهبود فرآیندهای 
مدیریتی در مدارس ابتدایی از سال گذشــته آغاز شده است 
تالش می کند به مدیران مــدارس کمک کند تا با تحلیل وضع 
 موجود برنامه عملیاتــی تدوین و آن را در طول ســال به اجرا

در بیاورند. این طــرح همانند طرح تعالــی مدیریت مدارس 
 است که در مقطع متوسطه اجرا می شود و در آن مدیر مدرسه 
در حین اجرای عملیات به خودارزیابــی می پردازد و در پایان 
سال نیز یک ارزیابی کلی انجام می شــود. بر این اساس مدیر 
 مدرســه فرآیند انجام برنامه ها را وارد نرم افــزار طرح تدبیر 
می کند. وی افزود: در سال گذشــته ۲۶ هزار مدرسه مجری 
طرح تدبیر بودند و امســال نیز تمام مــدارس ابتدایی را تحت 
پوشــش برنامه می بریم. در واقــع معاونت آمــوزش ابتدایی 
به منظور ارتقــای مدیریــت آموزشــگاهی در دوره ابتدایی 
اقدام به تنظیم برنامه تدبیر کرده اســت که از سال تحصیلی 
 ۹۵-۹۴ در۲۵۰۰۰ مدرســه با مدیر مســتقل اجرا می شود.

وی با بیان اینکه برای کمک به اجرای  برنامه تدبیر، راهنمایی 
تحت عنوان» راهنمای گام های اجرایی برنامه تدبیر « تنظیم 
و در اختیار مدیران مدارس  ابتدایی قرار گرفته اســت، گفت: 
 از آنجا که ظرفیت ارزشــمندی در فضای مجازی تحت عنوان 
» پورتال همگام « در اختیار آموزش و پرورش است، » سامانه 
الکترونیکی تدبیــر « با همکاری و مشــارکت کارشناســان 
دفتر آموزش دبســتانی، مرکز برنامه ریزی، منابع انســانی و 
 فناوری اطالعات، شرکت پشــتیبان و همکاری جدی معاونت 
 آموزش ابتدایــی ادارات کل آموزش و پــرورش، در  مدارس 

راه اندازی شد.
 مدیرکل آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش با اشــاره 
 بــه اینکه ازســوی دیگــر مســئوالن منطقه نیــز می توانند 
با مشــاهده ارزیابی ها بازخورد الزم  را بــرای اصالح و تقویت 
 برنامــه و حتی هدایــت مدیــران در اجرای برنامــه وتنظیم 
گزارش های مدیریتی با اســتفاده از اطالعات درج شده در آن 
ارایه کنند، گفت: همان گونه که اشاره شد این سامانه می تواند 
فرآیند ثبت اطالعات مدیران در اجرای برنامه تدبیر را تسهیل 
کرده و ضمن سرعت بخشیدن به فرآیند اجرا منجر به کاهش 
هزینه ها به ویژه در بخش منابــع مادی ) صرفه جویی در کاغذ 

و... ( و انسانی شود.

 مناســب نبودن محل نصب لوله بخــاری و آبگرمکن دیــواری خانه، بــه مرگ مادر 
و دختری در تهران منجر شد.

مامــوران کالنتری۱۳۰ نازی آبــاد در تماس با قاضی محســن مدیرروســتا، بازپرس 
 کشــیک قتل دادســرای جنایی تهران او را در جریان گازگرفتگی منجر به مرگ مادر 

و دختری در یکی از محله های نازی آباد قرار دادند.
در پی ایــن تماس، بازپرس جنایــی همراه تیمــی از ماموران اداره آگاهی و بررســی 
صحنه جــرم در محــل حادثه حاضر و با اجســاد زنی ۴۲ ســاله و دختر ۱۶ ســاله او 
 مواجه شــدند. کارشناسان آتش نشــانی نیز با بررســی خانه نظر دادند که محل نصب 
 لوله بخاری و آبگرمکن دیواری ایمنی الزم را نداشــته و به همین دلیل گاز نشت کرده 
 و باعث مسمومیت و مرگ این مادر و دختر - که به حمام خانه رفته بودند - شده است.

در ادامــه ماموران بــه تحقیق از پدر بــزرگ خانــواده پرداختند که وی بــه بازپرس 
مدیرروستا گفت: دخترم بیمار و زمین گیر شده بود و به درستی نمی توانست کارهایش 
را انجام دهد و دخترش به کارهای او رســیدگی می کرد. ما هم تا آنجا که می توانستیم 
به دخترمان کمک می کردیم. آن شــب هرچه با تلفن همراه دخترم و خانه شان تماس 
گرفتم، کسی پاسخگو نبود و سابقه نداشت آنها این موقع خانه نباشند. این دل نگرانی ها 
 باعث شد شــبانه راهی خانه دخترم شــوم. اما چند بار زنگ زدم و کسی پاسخگو نبود. 

به خانه شان آمده و پس از شکستن در، با جسدشان رو به رو شدم.

 بامداد دیروز کارگاه صنایع دســتی در بازار میدان امام خمینی ) ره ( مشــرف به مســجد 
شیخ لطف ا...، طعمه آتش قرار گرفت که با تالش آتش نشانان مهار و خاموش شد. 

بهزاد بزرگزاد اظهار کرد: آتش سوزی کارگاه صنایع دستی در بازار میدان امام خمینی ) ره ( 
در ساعت ۲ و ۲ دقیقه بامداد به سامانه ۱۲۵ اطالع داده شد.

 وی ادامه داد: به دلیل حساســیت آتش ســوزی ها در بازار؛ نیروهای ســازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی اصفهان به صورت همزمان از ۵ ایستگاه های ۴، ۵، ۹، ۱۴ و ۱۷ به محل اعزام 
شدند. مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی تصریح کرد: در بخش دوم پشتیبانی 

نیز آتش نشانانی از ایستگاه های ۳، ۶ و ۷ به محل مراجعت کردند. 
 وی افزود: اکیپ اول عملیاتی با توجه به عدم ترافیک شــبانه، کمتر از مدت دو دقیقه در محل 
آتش ســوزی حاضر و با عکس العمل ســریع توانســتند آتش را خاموش و از سرایت به سایر 
 نقاط با توجه به بافت  تاریخی و ســقف های چوبی بازار جلوگیری کنند. بزرگزاد عنوان کرد: 
آتش نشانان توانستند یک دستگاه کپسول هوا، دو دستگاه کپسول۱۱ کیلویی و یک دستگاه 
سیلندر پیک نیک را ســالم از مغازه خارج کنند. وی ادامه داد: از آنجایی که کارگاه فوق جنب 
 مسجد شــیخ لطف ا... قرار داشت می توانست خســارات جبران ناپذیری بر این بنای تاریخی 
 و ارزشــمند وارد کند. بزرگزاد خاطر نشــان کرد: در همین راســتا به لطــف خداوند متعال 
 و تالش آتش نشانان از این اتفاق جلوگیری شد. وی افزود: علت این حادثه توسط کارشناسان 

آتش سوزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در حال بررسی است.

 پســری که پس ازشــنیدن پاســخ منفی خواســتگاری از پدر دختر 
مورد عالقه اش به دانشــگاه محل تحصیل این دختــر رفته و با ضربات 
چاقو او را سر کالس مجروح کرده بود، توسط عوامل حراست دانشگاه 

دستگیر و به پلیس تحویل داده شد.
حوالی ســاعت ۱۹ روز پنجشــنبه خبری مبنی بر وقوع چاقوکشــی 
در دانشــکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اســالمی به کالنتری ۱۰۷ 
 فلسطین اطالع داده شــد که بالفاصله اکپیی از ماموران به محل رفته 
 و بررســی موضــوع آغاز شــد. پــس از حضــور مامــوران کالنتری 
در ساختمان دانشــگاه مشاهده شــد که پسری ۲۳ ســاله در حالی 
 که دست ها و لباسش آغشــته به خون است توســط عوامل حراست 
 این دانشگاه دســتگیر شــده و آنان اجازه فرار را به این فرد نداده اند. 
 در بررسی های بعدی ماموران مشخص شــد که این جوان قصد ورود 
به ساختمان دانشگاه را داشــته که عوامل حراســت مانع از ورود وی 
شده اند، اما به بهانه اینکه می خواهد به یکی از دوستانش جزوه مهمی 
 بدهد، وارد ســاختمان شده اســت. در ادامه این پســر خود را به یکی 
 از کالس هــای درس رســانده و پــس از ممانعت اســتاد از ورود وی 
به کالس او به بهانه دادن جزوه وارد کالس شده، اما ناگهان با چاقویی 

که در زیــر لباس خود پنهان کــرده بود به یکی از دانشــجویان دختر 
کالس حمله ور شده و ســه ضربه چاقو به کتف، شــکم و سر وی وارد 
کرده و متواری شده است، اما پیش از خروج از دانشگاه با سرعت عمل 
عوامل حراست دستگیر شده اســت. ماموران کالنتری ۱۰۷ فلسطین 
اقدام به بازجویی از این فرد کــرده و او در اظهاراتش به ماموران گفت: 
 از حدود یک ســال پیش به قصد ازدواج با این دختر آشــنا شده بودم 
 تا اینکه صبح روز حادثه نــزد پدرش رفته و او را خواســتگاری کردم، 
اما پدر این دختر جواب مشــخصی به من نداده و ضمن مخالفت اعالم 
کرد که اگر نظرشــان تغییر کرد با من تمــاس خواهند گرفت، من هم 
که به شــدت از رفتار پدر این دختر احســاس حقارت می کردم با یک 
چاقو به دانشــگاه محل تحصیل دختر مورد عالقــه ام رفته و تصمیم 
 گرفتم که از او و پدرش انتقام بگیرم. مرکز اطالع رسانی پلیس پایتخت 
با تایید این خبــر اعالم کرد: دختر جوان پس از انتقال به بیمارســتان 
تحت درمان قرار گرفتــه و گزارش های بعدی حاکی از بهبود نســبی 
وضعیت اوســت. این مرکز همچنین اعالم کرد که متهم دانشجو نبوده 
و دارای شغل آزاد بوده اســت که برایش پرونده ای تشکیل شده و برای 

ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شده است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد:

10 درصد مدارس، تخریبی و 20 درصد نیازمند مقاوم سازی هستند
مدیرکل آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

راه اندازی سامانه الکترونیکی » تدبیر « در مدارس ابتدایی

روانشناسی

والدین به جای دخالت در امر ازدواج جوانان باید از چند 
ســال قبل از ازدواج آنان، اقدام بــه دادن آموزش های 
 الزم کنند. فرشــته کریمی زاده روانشــناس، با اشاره 
به این نکته کــه دخالت بــی رویه والدیــن در ازدواج 
فرزندان شــان آثار خوبی به همراه ندارد، اظهار داشت: 
والدین نقش مهمــی در زندگــی فرزندان شــان ایفا 
می کنند ولی باید بدانند که دخالت های نا به جای آن ها 
گاهی سبب آسیب های جبران ناپذیر می شود همچنین 
باید  والدین  در امر ازدواج فرزندان شــان نقش مشاور و 
راهنما داشته باشــند و از دخالت بیش از حد بپرهیزند.

 وی ادامه داد: امــروزه نوع ازدواج ها تغییر کرده اســت 
 به همین ســبب والدین  باید  نکات مثبت ازدواج سنتی 
و مدرنیتــه را در ازدواج فرزندان شــان در نظر بگیرند. 
این روانشناس با بیان اینکه دختران و پسرانی که بدون 
اجازه پدر و مادرشــان ازدواج می کنند دچار مشکالت 
 فراوانی می شــوند، گفت: همه انســان ها احساس تعلق 
 بــه خانــواده خــود را دارنــد، حــاال کســانی کــه 
از خانواده های شــان به طور کلی جدا می شوند و بدون 
 رضایت آنها زندگی مشــترک تشــکیل می دهند، بعد 
 از چنــد ســال همیــن دوری از خانــواده، غم هایی را 
برای شان به وجود می آورد که می تواند در زندگی شان 
تاثیرات بدی را به جای بگذارد و زندگی مشترک آنها را 

تحت تاثیر قرار دهد.
 کریمــی زاده تصریــح کــرد: والدیــن بــرای اینکه 
به فرزندان شــان کمک کنند طوری که عنوان دخالت 
 نگیرد باید از چند ســال قبل از اینکه دختر و پسرشان  
به سن ازواج برســد شــروع به دادن آموزش های الزم 
بکنند تا فرزندان شــان در مواجه با امــر ازدواج آگاه تر 

باشند و بتوانند به درستی تصمیم گیری کنند.
این روان شناس آشنایی کودکان و نوجوانان را با مسائل 
 جنسی امری اشتباه دانســت و افزود: آموزش های قبل 
از ازدواج باید در دوران جوانی و چند سال قبل از ازدواج  

انجام گیرد.

از دخالت در ازدواج 
فرزندان تان بپرهیزید

 کتاب های 
کمک آموزشی 

باید مطالبی فراتر 
 از کتاب های درسی 

داشته باشند، 
اما گاهی این 

گستردگی مطالب 
عاملی می شود 

تا دانش آموز دچار 
سردرگمی شود

» گام به گام « یا کتاب حل المسائل؛ نام آشنا برای کسانی که در دهه های گذشته دوران تحصیل را  سعید نریمانی
سپری کرده اند. این کتاب های پر حجم  دوست خوبی برای برخی از دانش آموزان بوده اند. معموال 

دانش آموزان ضعیف و کسانی که از وقت گذاشتن برای حل مسائل درسی فراری بودند، مشتری این کتاب ها می شدند. 
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تحدید حدود اختصاصی
7/255 شــماره: 1395/14/281587-7/13 / 95 چون تحدید حدود ششدانگ 
مزرعه تحت پالک 14 اصلی واقع در بخش 6 ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی 
به نام محمد فرج الهی در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/09/28 
راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند و اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالک طبــق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت 
نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخــذ و به اداره ثبت محل 
تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/09/09  م الف:196 شیخ سلیمانی کفیل اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)214 کلمه، 2 کادر(
مزایده

7/221 شــماره درخواســت: 9510466825800013 شــماره پرونــده: 
9409983759200360 شماره بایگانی شــعبه: 951033 اجرای احکام شعبه 
31 حقوقی اصفهان در پرونده اجرایی 951033 ج 31 له آقای رحیم محمدی و 
علیه آقای پویان فاطمی در نظر دارد جلسه مزایده ای برای مطالبه 94/037/894 
ریال اصل خواسته و 1/500/000 ریال کارشناســی و 360/000 ریال هزینه 
نشــر و مبلغ 4/125/000 ریــال هزینه اجرایــی در حق دولت برگــزار نماید 
مورد مزایده عبارتســت از اموال منقول از قبیل 12 عدد صندلی ثابت و 6 عدد 
 صندلی گردان مستعمل و 3 عدد میز کشــویی و 5 عدد میز اداری و 3 عدد میز 
اداری روکش دار و 2 عدد فایل و یک توستر سامسونگ و 3 کیبورد و یک موس و 
مانیتور سامسونگ و پاناسونیک یک ماشین حساب کاسپین و یک تلفن رومیزی 
و ... به شرح نظریه کارشناســی که به قیمت 11/000/000ریال ارزیابی شده 
اســت طالبین حداقل 5 روز پیش از تاریخ مزایده می توانند با مراجعه به حافظ 
اموال به شــماره 09131135285 از اموال دیدن کرده و با پرداختن ده درصد 
قیمت پیشنهادی به حساب سپرده دادگســتری به شماره 2171290210008 
 و همراه داشــتن فیــش پرداخــت در مزایده شــرکت کننــد. برنــده مزایده 
فردی اســت که باالترین قیمــت ازقیمت پایه را پیشــنهاد بدهــد. هزینه ها بر 
عهده برنده می باشــد. تاریــخ مزایده: 95/9/29 ســاعت 9 صبح می باشــد. 
 م الف:20570 اجرای احکام شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )220 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/74  شــماره: 95/43/253551-95/9/2 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 1998 فرعی از 82 و 27/81 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام محمــد اقایی فرزند احمد در جریان ثبت اســت به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 95/10/1 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت 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 قانــون 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 تســلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/9/7 م الف: 26844 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
مزایده

8/237 شــعبه 13 دادگاه اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص کالسه اجرایی 92/348 ج / 13 له آقای امیر حسین بخشیان با وکالت 
خانم نهال مالئیان علیــه خانم صدیقه ایراف با وکالت آقــای ابراهیم محبی به 
آدرس اصفهان خیابان جی فلکه خوراســگان خیابان ابــاذر نبش کوچه یاس 
ســاختمان توحید پالک 265 مبنی بر مطالبه مبلغ 1/839/988/318 ریال بابت 
خواسته و هزینه های دادرســی متعلقه در روز پنجشــنبه مورخ 95/9/25 از 
ســاعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرا واقع در ) اصفهــان، خیابان نیکبخت، 
200 متر پایین تر از ســاختمان مرکزی دادگســتری کل استان اصفهان، جنب 
بیمه پارسیان، ســاختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری، طبقه سوم، واحد 
6( جهت فروش 230 ســهم از 250 سهم مشاع از 5330 ســهم از 6 دانگ پالک 
ثبتی 12546 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نشــانی: اصفهان، خیابان 
جی، مقابل خیابان شهید رجایی، خیابان اهلل اکبر، به فاصله 600 متری از خیابان 
جی، که در تصرف خوانده و فاقد دیوار کشی می باشد و با وصف کارشناسی 
ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگــزار نماید. لذا طالبین 
خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند 
بود و با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
 دهنده باالترین قیمت برنده مزایــده خواهد بود. هزینه هــای اجرایی بر عهده 
محکوم  علیه می باشــد. اوصاف ملک بر اســاس نظریه کارشناس: بر اساس 
شــواهد عینی زمین مورد نظر به صــورت زراعی در حال بهــره برداری می 
باشد حدود اربعه این ملک: )شــرقًا مجاور خیابان اهلل اکبر، شمااًل مجاور کوی 
ساحل، غربًا مجاور مســیر عمومی) ملکوتی(، جنوبًا منازل مسکونی ساخته 
شده است(. سطح فعلی این ملک از کف خیابان ضلع شرقی حدود cm 80 پایین 
تر می باشد. با توجه به جمیع جهات و کلیه عوامل موثر )از نظر مساحت و نوع 
کاربری، موقعیت و فاصله تا بر خیابان اصلی جی و احتمال دسترسی خیابان 
مذکور به مناطق باالدستی و سایر( ارزش 250 ســهم از 5330 سهم متعلق به 
خانم صدیقه ایراف فرزند ابوالقاســم جمعًا 2/000/000/000 ریال می باشد.  
 م الف:23789 اجرای احکام شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )351 کلمه، 

4 کادر(
مزایده

7/597 اجرای احکام شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقــی اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در خصوص پرونده کالسه 121/95 ج 24 له آقای ابوالقاسم 
جمشیدی علیه آقای حمید صلصالی، به نشانی اصفهان، دروازه شیراز، خیابان 
مالصدرا، فرعی 12، پالک 30، مبنی بر مطالبه مبلغ 6/846/252/792 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه های دادسری و اجرایی و مبلغ 342/312/639 ریال حق 
االجرای دولتی در روز پنج شنبه مورخ 95/9/25 ساعت 8 الی 9 صبح در محل 
این اجرا واقع در ) اصفهــان، خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از ســاختمان 
مرکزی دادگستری کل استان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، مجتمع اجرای احکام 
حقوقی، طبقه سوم، واحد 6( جهت فروش 9/24 حبه از 72 حبه از ششدانگ پالک 
ثبتی 4793/5254 بخش 5 ثبت اصفهان به نشــانی اصفهان، خیابان مالصدرا، 

فرعی 12، پالک 30، که هم اکنون در تصرف محکوم علیه می باشــد. با وصف 
کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق الذکر از آن 
بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه به حســاب بانک ملی دادگستری 
به شماره 2171290210008 در جلســه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی  به عهده محکوم علیه 
می باشد. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس: 6 دانگ پالک 4793/461 که با 
پالک 4793/460 درهم ادغام و سپس دو قطعه از آن مجزی گردیده به مساحت 
423/10 متر مربع که در صفحه 280 دفتر 176 امالک سابقه ثبت و سند داشته 
که پس از یکسری نقل و انتقاالت به موجب سند 1409 مورخ 85/9/19 دفتر 119 
اصفهان 6 دانگ بــه  آقای حمید صلصالی فرزند حســین انتقال قطعی گردیده 
و دارای 4 جلد ســند مالکیت می باشد و حدود  آن شــمااًل به طول 11/67 متر 
دیواریست به خیابان 10 متری، شرقًا به طول 36/65 متر دیواریست به دیوار 
قطعه چهارم تفکیکی، جنوبًا به طول 11/60 متر به دیوار پالک 4793/2، غربًا به 
طول 36/30 متر پی است به قطعه زمین 4793/46 محل معرفی شده به صورت 
یک باب خانه جنوبی دو طبقه با یک ســوئیت در طبقه سوم که دارای 423/10 
متر مربع عرصه و 550 متر مربع اعیانی که شامل طبقه همکف دارای پارکینگ 
و ورودی دســتگاه پله که قســمتی از پشــت پارکینگ انباری می باشد. طبقه 
60- مسکونی دارای 2 خواب سالن آشپزخانه اپن، پاسیو، سرویس بهداشتی و 
حمام می باشد که کف ها هم سرامیک، دیوارهای اتاقها و سالن نقاشی و ابزار 
زنی، سقفها گچبری و ابزار زنی شده و دیوار آشپزخانه تا سقف کاشی و دارای 
کابینت می باشــد. طبقه اول دارای سه خواب، ســالن، نورگیر، آشپزخانه اپن، 
سرویس بهداشتی و حمام می باشد که کف ها همه سرامیک، دیوارها نقاشی و 
ابزار زنی شده، سقف ها گچبری، آشپزخانه با دیواره کاشی و دارای کابینت می 
باشد. قدمت ساختمان حدود 30 سال لکن بازسازی شده است، طبقه دوم دارای 
یک سوئیت حدود 60 متری مشتمل بر آشپزخانه کوچکی کنار آن و سرویس 
 بهداشتی آن هم در قســمت ورودی قرار دارد و آشــپزخانه آن دارای کابینت 
 می باشــد و در جلوی ســالن که ســقف طبقه همکــف می باشــد به صورت

 بهار خواب می باشد. ساختمان دارای اشتراکات آب، برق، گاز و سه خط تلفن 
می باشد. سیستم گرمایش پکیج و سیستم سرمایش آن کولر آبی می باشد با 
توجه به مراتب فوق و کلیه عوامل موثر در ارزیابی از جمله مســاحت عرصه 
و اعیان نوع ســاختمان و مصالح به کار رفته در آن، موقعیت ملک و دسترسی 
به خیابان ارزش 6 دانگ پالک موصوف 57/000/000/000 ریال می باشــد.  
م الف:22924 اجرای احکام شــعبه 24 دادگاه عمومــی حقوقی اصفهان )589 

کلمه، 6 کادر(
اخطار اجرایی

9/76 شــماره: 463/95 به موجب رای شــماره 358 تاریخ 95/4/19 حوزه 42 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجید 
کنارنگ به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 11/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکهای 94/6/12 و 94/2/23 به مبلغ پرداخت 
نیم عشــر حق االجرا در حق محکوم له ناصر الماسی به وکالت آزاده سلیمانی 
و نسیم امیریان فارسانی به نشانی اصفهان سی و سه پل ابتدای چهار باغ باال 
مجتمع تجاری اداری کوثر طبقه دوم واحد 438. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:26600 شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )189 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/78 شماره: 459/94 به موجب رای شــماره 357 تاریخ 95/4/19 حوزه 42 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
علی چمرانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 4/400/00 
 ریال بابت اصل خواســته در حق خواهان ناصر الماســی به نشانی اصفهان 
خ پروین جنب کوی انقالب طبقه فوقانی به وکالت 1- آزاده ســلیمانی 2- نسیم 
امیریان فارسانی به نشانی اصفهان چهار باغ باال مجتمع تجاری اداری کوثر ط 2 
واحد 437 و پرداخت مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید  93/6/7 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:26601 شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )189 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/672  آقای حسین داودی دارای  شناسنامه شماره 29 به شرح دادخواست به 
کالسه  4038/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رحیم داودی به شناســنامه 42 در تاریخ 95/5/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو فرزند پسر و یک همسر و مادر: 1- حسین داودی، ش.ش 292 فرزند 
پسر 2- مســعود داودی، ش.ش 1271002570 فرزند پسر 3- عالمتاج تقوی 
دهاقانی، ش.ش 5053 همســر 4- ســکینه تقوی دهاقانی، ش.ش 3116 مادر. 
 اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک 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: 25593 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )141 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

9/84  آقای محمد جعفر پور نقش بند دارای  شناســنامه شماره 681 به شرح 
دادخواست به کالسه  4077/95 ح 10 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهروز پور نقشبند به شناسنامه 
1293320366 در تاریخ 95/6/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به والدین متوفی به اسامی زیر: 1- محبوبه 
معینی فرزند محمــد، ش.ش 596 )مادر متوفی( 2- محمــد جعفر پور نقش بند 
فرزند عباس، ش.ش 681 )پدر متوفی( 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: 25621 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )140 کلمه، 1 کادر(

اخطار اجرایی
9/78 شماره: 950109 به موجب رای شــماره 807 تاریخ 95/5/11 حوزه 11 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مرضیه دهقانی پوده فرزند احمد به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 23/700/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 850/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 120/000 ریال بابت نشر آگهی و پرداخت تاخیر 
در تادیه از تاریــخ 94/12/29 – 95/1/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
یاسر سلیمانی فرزند غضنفر به نشانی شاهپور خ باباگلی کانون کامیون داران 
استان اصفهان و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:26606 شــعبه 11 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )188 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/79 شــماره: 3/95 به موجب رای شــماره 1119 تاریخ 95/6/31 حوزه 13 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
پیمان محمدی احمد محمودی فرزند عباس به نشــانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
ســه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی با احتساب اجرای احکام و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
) 94/12/17( لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق 
محکوم له خانم مهین نیرومند فرزند عزیزاله شغل خانه دار به نشانی خ آپادانا 
دوم کوچه الله بن کاج مجتمع شــایان اول غربی کدپستی 8166644631  ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:26607 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )206 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/80 شماره: 373/95 به موجب رای شــماره 552 تاریخ 95/5/31 حوزه 25 
 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه

 1- محســن رحمتی حبیب آبادی فرزند علــی اصغر 2- فرهنــگ ولی فرزند 
علی محمــد 3- عبدالرضــا عبدی پــور فرزنــد ابراهیــم  همگی به نشــانی 
مجهول المــکان محکومنــد به حکم بــه محکومیــت خوانده ردیف ســوم به 
حضور در دفتر اســناد رســمی و انتقال ســند رســمی خودروی ســواری 
پراید مــدل 88 به شــماره انتظامــی 459 ج 72 ایــران 34 به نــام خواهان و 
پرداخــت 1/030/000 ریال بابــت هزینه دادرســی در حق خواهــان قربان 
هیبتــی هارونی فرزند عباســعلی به نشــانی اصفهــان خ بعثت کوی شــهید 
شــاکری فرعی 8 درب 8 صادر و اعالم می نمایــد و در خصوص خواندگان 
 ردیف های اول و دوم با اســتناد بند 4 مــاده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر 
می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 

نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف:26614 شــعبه 25 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )228 کلمه، 3 کادر(

اخطار اجرایی
9/81 شــماره: 950154 بــه موجب رای شــماره 881 تاریــخ 95/6/4 حوزه 
12 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه مهــران جوادی به نشــانی مجهــول المکان محکوم اســت بــه پرداخت 
مبلغ 36/500/000 ریــال بابت اصل خواســته ) خســارت وارده طبق نظریه 
کارشناسی( و پرداخت مبلغ 1/190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناســی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت مورخ 95/2/5 لغایت تاریخ اجرای حکــم در حق محکوم له بهادر 
بختیار وند فرزند بهروز به نشانی اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه کوی جنت 
کوچه یاس شرقی روبه روی صدف 5 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا.  ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:26616 شــعبه 12 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/82 شماره: 123/95 به موجب رای شــماره 172 تاریخ 95/6/24 حوزه 47 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمزه 
چندکاران به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 45/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 775/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ ثبت دادخواست مورخ 95/3/30 لغایت تاریخ اجرای حکم 
 در حق محکوم له ســجاد صالحی فرزند جلیل به نشــانی فارس- فسا- فاز 5 
خ قصری ک 23 پ 69 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 
م الف:26619 شــعبه 47 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/83 شــماره: 941586 به موجب رای شــماره 438 تاریــخ 95/3/10 و رای 
اصالحی 988 تاریــخ 95/6/23 حوزه 12  شــورای حل اختالف شهرســتان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ســهراب الیاسی فرزند علیمراد به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال 
وجه چکهای شماره 261006 مورخ 84/4/20 و 261005 مورخ 84/3/20 بابت 
اصل خواســته و مبلغ 525/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها 261006 مورخ 84/4/20 و 
چک 261005 مورخ 84/3/20 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له سعید 
خیراللهی فرزند ایرج به نشــانی اصفهان بازار بزرگ روبه روی پاساژ صدر 
فروشگاه خیراللهی و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 

مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:26624 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )208 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/95 شــماره: 62/95 به موجب رای شــماره 477 تاریخ 95/5/26 حوزه 27  
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
تقی کریمی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 36/900/000 
ریال بابت اصل خواســته و 1/098/500 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 234350-

94/12/15 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه های نشــر آگهی بــه مبلغ 120/000 
 ریال در حق محکــوم له صندوق قرض الحســنه حضرت محمــد به مدیریت

 احمد صابریان به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی جنب کوچه 33 و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
 مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامــع دارایی خود را به 
قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحــًا اعالم نماید. شــعبه 27 
 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهــان )192 کلمه، 

2 کادر(
مزایده 

8 شــماره آگهــی: 139503902004000214 شــماره پرونــده:  /411
139404002004000362 آگهــی مزایده پرونده شــماره بایگانی: 9400846 
ششــدانگ یکبابخانه پالک 1015 فرعی 11516 اصلی مجزی شده از 11516 
اصلی در قریه پینارت بخش 5 ثبــت اصفهان به مســاحت 135/99 متر مربع 
به آدرس: اصفهان خیابان پینارت، کوی امامزاده، کوی شــهید اکبریان، نبش 
کوچه شــقایق پالک 12 که ســند مالکیت آن در صفحه 50 دفتر 464 امالک به 
شــماره چاپی 738684 به نام آقای اصغر عابدی کیچــی فرزند غریب و خانم 
سرور حســینی پنارتی فرزند ســید باقر )بالسویه هر کدام ســه دانگ( ثبت و 
صادر شده است و طبق نامه 94/38460015-94/5/28 اداره ثبت منطقه شرق 
اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل: در دو قسمت که قسمت اول 
پخی شکل اســت به طول های هشــتاد و یک صدم متر و 5/59 متر دیواریست 
 به گذر شرقًا: به طول 20/96 متر دیواریست به پالک 299 فرعی جنوبًا: اول به 
طول 5 متر دیواریســت به پالک 299 فرعی دوم به طول یک متر دیواریســت 
به گــذر غربًا: در ســه قســمت به صورت شکســته بــه طول هــای 3/25 و 
12/82 و 4/10 متــر درب و دیواریســت به گــذر، حقوق ارتفاقی نــدارد. که 
طبق نظر کارشــناس رســمی پــالک قدمت طبقــه همکف 24 ســال و طبقات 
اول و دوم حدود شــش ســال، تعــداد طبقات در ســه طبقه، که هــر کدام یک 
واحد مجزا شــده، طبقه همکف تشکیل شــده از پارکینگ و مســکونی با کف 
ســیمانی، طبقــه اول به صــورت نیمــه کاره بدون کــف ســازی، طبقه دوم 
 با کف ســرامیک و بدنــه اندود گــچ و رنگ آمیزی شــده، دربهــا چوبی، کل

 پنجره ها آلومینیومی، نوع سازه اســکلت فلزی و سقف تیرآهن و طاق ضربی 
و سقف گچبری شده، آشپزخانه اوپن با کابینت می باشد دارای انشعابات آب، 
برق، گاز و طبق اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد. ) ضمنًا با توجه به نداشتن 
پایان کار و اظهارات مالک و نماینده بانک و اطالعات بازدید شده انجام ارزیابی 
ملک بدون در نظر گرفتن بدهی به شــهرداری و ســایر ارگان های ذیربط و با 

توجه به وضعیت موجود انجام گرفته است ( طبق سند رهنی شماره 43202-
90/11/30 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شــماره 81 اصفهان،در رهن بانک ملت 
اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 95/9/29 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول 
سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه مبلغ 1/706/180/000 
ریال ) یک میلیارد و هفتصد و شش میلیون و یکصد و هشتاد هزار ریال( شروع 
و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/09/07 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده بــه روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در 
جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیســت ضمنًا برنده مزایده باید مابقی 
مبلغ خرید را تــا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب 
اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:24622 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)586 کلمه، 6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/94 شماره صادره : 1395/43/302387نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 8540 فرعی 18/3865 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام عبداله جدید 
االسالم رنانی فرزند کریم مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
95/09/29 ساعت 9 صبح در محل شــروع 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 مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/09/07 م الف: 27087 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)151 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/98  شــماره: 95/16895-95/9/3 چــون تحدیــد حدود ششــدانگ یکباب 
ساختمان پالک شماره 1423 فرعی از 15/364 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام رحیم مستاجران گورتانی فرزند غالمعلی 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 چهارشنبه مورخ 95/10/1 ســاعت 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 شد 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: 95/9/7 
 م الف: 27201 رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهــان)182 کلمه،

 2 کادر(
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پیشنهاد  سردبیر:
حرمت کوه صفه رو به نابودی است

کاشت 60 گونه گیاهی مقاوم 
به خشکی در شهر اصفهان

شناسایی وثبت 5 گونه پرنده جدید 
در تاالب گندمان

سرما و لزوم حمایت از حیوانات 
بی سرپناه

» مدرسه سبز « اصفهان نوستالژی 
چهارباغ را زنده می کند

مدیر ایستگاه های تحقیقاتی ســازمان پارک ها و فضای سبز شهردای 
اصفهان از کاشت60 گونه گیاهی مقاوم به شرایط خشکی در سطح شهر 
اصفهان خبر داد و گفت: این گونه ها در ایستگاه های تحقیقاتی سازمان 

پارک ها به تولید انبوه رسیده اند.
 ســحمیدرضا اصالنــی اظهارکرد: مرکــز تحقیقات ســازمان پارک ها 
 و فضای سبز شهرداری اصفهان برای مقاوم ســازی و سازگاری گیاهان 
و گل های زینتی با خشــکی و آب و هــوای منطقه اصفهــان، تاکنون 
اقدامات ارزشــمندی انجام داده اســت. وی تصریح کرد: از دهه70 که 
بحران خشکســالی در مناطق مرکزی کشور شــروع و خشکی زاینده 
 رود هم مزید بر علت شد، به سمت و ســوی شناسایی، تحقیق و انتخاب 
گونه های گیاهی سازگار و مقاوم در برابر شرایط خشکی منطقه رفتیم.

مدیر ایستگاه های تحقیقاتی ســازمان پارک ها و فضای سبز شهردای 
اصفهان بــا بیان اینکه ایران با داشــتن بیــش از 8 هــزار گونه گیاهی، 
 دومین کشــور از نظر ذخایر ژنتیکی در دنیا به شمار می رودکه می تواند 
 در فضای ســبز هم کاربرد داشــته باشــد، گفت: در مناطــق زاگرس 
و اســتان های همجوار اصفهــان گونه های بومی ســازگار با شــرایط 
خشــکی اعم از درخت و درختچــه، گل های پیــازی، گل های دائمی 
و چمن های مقاوم به خشــکی به وفــور پیدا می شــود. وی اظهارکرد: 
از ســال 78 ســازمان پــارک هــا و فضای ســبز شــهرداری اصفهان 
 اقدام بــه شناســایی و جمــع آوری پایه هــای ژنتیکی و انتقــال آنها 
به ایستگاه های تحقیقاتی خود با مرکزیت ایســتگاه تحقیقاتی شماره 
 یک ســازمان واقــع در محمودآباد ) در ضلع شــمال غربــی اصفهان ( 
کرده اســت. اصالنی اضافه کرد: پس از انجام آزمایش های ســازگاری 
این گونه ها،  به نتایج مطلوبی دســت پیدا کردیــم و بیش از270 گونه 
از گیاهان بومی و غیر بومی را در این ایســتگاه مســتقر کردیم که طی 
 12 ســال انجام آزمایش های متعدد ســازگاری، مقاومت به خشــکی

 60 گونــه از آنها به اثبات رســید و تولید آنها در دســتور کار ســازمان 
پارک ها قرار گرفــت. وی با بیان اینکــه این گونه ها در ایســتگاه های 
تحقیقاتی ســازمان پارک ها و فضای سبزشــهرداری اصفهان به تولید 
انبوه رســیده و در مناطــق مختلف شــهر اصفهان به صــورت پایلوت 
 کشــت شــده اند، گفت: به عنوان مثال چمن های مقاوم به خشکسالی 
با مدیریت صحیح در گرم ترین روزهای سال با هر 6 روز یک بار آبیاری، 

می تواند دوام خوبی داشته باشد.

 مدیرکل محیط زیســت اســتان چهارمحال و بختیاری از شناســایی
5 گونه پرنده جدید در این استان خبر داد.

 شــهرام احمدی با اعــالم این خبر گفــت: 3 گونــه از ایــن پرندگان 
پس از شناســایی در چک لیســت پرندگان این اســتان ثبت و 2 گونه 
 دیگر نیــز درحال انجام اســت. وی اظهار داشــت: مراحل شناســایی 
و مستند ســازی این گونه ها طی 3 ماهه اول سال جاری با همکاری یک 

محقق محیط زیست به نام امیر فرح نسب انجام شده است. 
شهرام احمدی گونه های ثبت شــده را با عناوین سلیم طالیی، آبچلیک 
 خالدار و سســک ابرو ســفید اعالم کــرد و تصریح کرد: ایــن گونه ها 
 در تاالب گندمان شناسایی شده اند. وی تعداد گونه های شناسایی شده 
 در این استان را شامل170 گونه پرنده، 35 گونه خزنده، 22 گونه ماهی،

 62 گونه پســتاندار و 5 گونه دوزیســت عنــوان کرد و این اســتان را 
با 28/3 درصد گونه بومی در میلیون هکتار جزو استان های مطرح در این 

زمینه در کشور دانست.

با آغاز فصل ســرما بســیاری از حیوانات و پرندگان، به علت گرسنگی 
به حوالی روســتاها و جاده ها پناه آورده اند. رییس اداره منابع طبیعی 
 و آبخیزداری شهرســتان پاســارگاد با اشــاره به بارش بــاران و برف 
در بســیاری از نقاط اســتان فارس گفت: برخی از وحوش، پرندگان و 
خزندگان به علت گرســنگی به اطراف جاده ها و روستاها پناه برده اند، 
بنابراین از هم استانی ها تقاضا می شود، ضمن احترام به منابع طبیعی 

و محیط  زیست از هرگونه آسیب زدن به این موجودات بپرهیزند.
 حســن خســروانیان افزود: مردم در صورت امکان مــی توانند، غذای 

مورد نیاز در محل مناسب در اختیار این حیوانات قرار دهند.
 وی از مردم خواســت در صــورت مشــاهده افراد متخلــف مراتب را 
به شماره تلفن رایگان1540 یگان حفاظت محیط زیست و در صورت 
مشــاهده قطع درختان جنگل، بوتــه کنی، تخریــب و تصرف اراضی 
 ملی، آتش ســوزی جنگل و ... با شــماره تلفــن 1504 یگان حفاظت 

از منابع طبیعی گزارش دهند.

 مدارس ســبز یا دوســتدار محیط زیســت با هدف آمــوزش مفاهیم 
محیط زیســتی به نونهاالن در اصفهان با نام چارباغ فعالیت می کنند.

 چندی پیش خبر احداث » مدارس ســبز « منتشر شد که این مدارس 
با همت سازمان محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش ساخته شدند. 
 در اســتان اصفهان نیز مدرسه ســبز و دوســتدار محیط زیست با نام 

» چارباغ « از ابتدای پاییز آغاز به کار کرد.
مدرســه طبیعت » چارباغ « اصفهان با همکاري جمعي از تسهیلگران، 
 کوشــندگان محیط زیســت و فعاالن حوزه کودک، دانــش آموخته 
 رشته هاي محیط زیســت، روانشناسي کودک، کشــاورزي، مشاوره 

و مدیریت کار خود را به صورت رسمي در پاییز 13۹5 آغاز کرد.
عالوه بر نیروي انســاني توانمند و با ســابقه، این مدرسه با بهره گیري 
از فضایي طبیعي به مســاحت 18 هزار متر پذیــراي تجربه هاي ناب 

کودکان سه تا دوازده سال اصفهان در طبیعت است.
فضاي فیزیکي مدرسه مشتمل بر قســمت هاي بکر و جنگلي، فضاي 
کشــت و کار، بازي هاي طنابي، بازي هاي تعادلي، ماســه بازي، پخت 
و پز با آتش، ارتباط با حیوانات، قصه گویي و دورهم نشــیني مهیا بوده 
 و تالش داریم در روزهاي آینده، دیگر بخش هاي مدرســه طبیعت را 
با نظر و همراهي کــودکان آماده ســازي کنیم. کلیه ابــزار مورد نیاز 
جهت کســب تجربه هاي بي ســابقه در طبیعت و لذت بردن از بازي 
 سرخوشــانه در فضاهاي آزاد که در نهایت منجر به افزایش چندجانبه 
توانمندي هاي کودکان مي شــود در اختیار آنها قرار گرفته و کودکان 
با نظــارت تســهیلگران آموزش دیده جهــت فراهــم آوردن بهترین 
 تجربه ممکن براي آنها، امکان پیشــبرد پروژه هاي خــود انگیخته را 
 خواهند داشــت. چارباغ ) چهاربــاغ ( نام خیابانــي تاریخي فرهنگي 
 در اصفهان اســت که قدیمي ترین مدرســه اصفهان نیز به همین نام 
در آنجا وجود دارد. همچنین چــار برگرفته از چهار اصل دانش، بینش، 
 منش و روش است و اشــاره اي نیز به عناصر چهارگانه آب، خاک، هوا 

و آتش دارد.

اخبار

کوه صفه زمانی مامن حیات وحش و از نشــانگان هویتی 
شــهر اصفهان بود. این روزها محل ســاخت هتل، پارک، 
 مرکز خرید و تله کابین شــده اســت. موضوعی که پیش 
 از این بــه نامه انجمــن دوســتداران اصفهــان انجامید 
و اکنون نه تنها به نامه۹00 شــهروند اصفهانی منجر شده 
 که واکنش فعاالن محیط زیســت در دیگر نقاط کشــور 

و در سطح ملی را نیز در پی داشته است.
شــهروندان اصفهانی در نامه  خود که رونوشــت آن برای 
وزیر راه و شهرسازی، ریاست فراکســیون محیط زیست 
مجلس، ریاست فراکسیون مدیریت شــهری و روستایی 
مجلس، ریاســت کمیســیون اصل نود مجلس و ریاست 
فدراســیون کوهنوردی و صعودهای ورزشــی جمهوری 
اســالمی ایران نیز ارسال شــده اســت، تاکید کرده اند: 
 نقش کــوه و دامنه های صفه برای ســالمت شــهروندان 
رو بــه کمرنگــی مــی رود. چنان کــه طی ده ها ســال 
 برای تمامی ســنین و عمــوم افراد مبتدی یــا حرفه ای، 
در رشته های گوناگون دارای مسیرها و قابلیت بهره گیری 
بوده و امروز به واسطه دستکاری های خودسرانه، سرشت 
طبیعی آنجا دگرگون شــده و گردشــگران بدون رعایت 
 منــش و اصــول طبیعت گــردی می توانند بــا تله کابین 
یا تاکسی در قســمت های مختلف کوهستان تردد کنند.

نویسندگان این نامه هشــدار داده اند: با توجه به موقعیت 

کوه صفه و بلندمرتبه ســازی های اطراف منطقه، آلودگی 
هوا محبوس شده و امکان گریز چندانی ندارد. 

 در این صورت با حضــور هزاران خودرو و موتورســیکلت 
در پارکینگ هــا، تجمع آالینده ها در هوا، نســبتا خطری 

جدی برای سالمت عمومی خواهدبود.
ایــن فعــاالن محیط زیســت تصریــح کرده انــد: ادامه 
 ساخت وســازها از جمله » هتل پنج ســتاره « و توســعه 
خــط دوم تله کابین تــا نزدیکی قله، تمامی آســیب ها را 
افزایش خواهد داد و زمینه را برای ســاخت شــهرک های 
 مســکونی در زمین هــای اطراف کــوه خــارج از ضوابط 

و طرح تفصیلی شهر، فراهم خواهدآورد.
همچنین به گفته نویسندگان این نامه قلعه شاه دژ بر فراز 
کوه صفه، نمونه ای زیبا از هماهنگــی معماری و طبیعت 
نزد ایرانیان باستان است و امروز، تخریب برخی قسمت ها 
و نوســازی غیرمجاز و شــتاب زده آن برای کاربری های 
 کاســب کارانه، خطر فرهنگی و زیســت محیطی دیگری 

به همراه خواهدداشت.
 اســفبارتر از موارد فــوق، اینکــه چنین اقدامــات دور 
 از منطــق و نظر کارشناســان، برای تعــداد قابل توجهی 
 از شــهروندان تبدیل به نمونه ای مورد پسند از فضای سبز 
 و پارک طبیعی و برای برخی مدیران دیگر شهرها، تبدیل 
به الگویی از دســتکاری طبیعت به بهانه خدمت رســانی 

شده است.
شــهروندان اصفهانی با بیــان اینکه گســترش این رفتار 
ناشایست، برای طبیعت و فرهنگ زیست محیطی عمومی 
 کشــور، خطرهــای جبران ناپذیر به همــراه دارد خطاب 
به معصومه ابتکار نوشته اند که به استناد قوانین موضوعه، 
 آموزه های دینی، بخشــنامه ها و سیاســت هــای ابالغی 
از سوی مقامات نظام جمهوری اسالمی ایران، درخواست 
ورود قاطع » ســازمان حفاظت محیط زیست « و پیگیری 
از طریق نهادهای قانونگذاری و اجرایی، نسبت به موضوع 
 تخریب مناطق کوهســتانی همجــوار شــهرها را دارند 
 تا توقفــی بــرای تصمیمــات و اقدامــات خودســرانه 
 و آسیب رســان و الزامی برای طی مراحــل قانونی پیش 

از هر تغییر در عرصه های طبیعی باشد.
صفه در معرض کوته بینی و سودجویی است

عباس محمدی فعــال محیط زیســت و مدیــر دیدبان 
کوهستان در این باره می گوید: کوه و آب را در فرهنگ های 
کهن جهان و از جملــه در فرهنگ پربــار ایرانی، زاینده و 
بالنده و همچون آتش دارای گوهــره ای پرجوش و حتی 

پایداری زمین را متکی بر آن دانسته اند.
محمدی ادامــه می دهد: کــوه صفه در جنــوب اصفهان 
که همانند زاینده رود یکی از چشــم اندازهای ارزشــمند 
 این شــهر تاریخی اســت، همچون دیگر کوه های کشور 
در معرض ستم ناشــی از کوته بینی و ســودجویی است؛ 
 صفه، هم زاینده  آب، هم زیستگاه انواع گیاهان و جانوران 
و هم جایگاه آثار انسانی کهن اســت. اما این کوه باشکوه، 
از چند ســال پیش گرفتار آفت » شهری سازی پدیده های 
طبیعی « شده است؛ پدیده ای که از بی مهری و بی خردی 
مدیرانی برمی آید که از یک ســو ارزش ذاتی ســامانه های 
 به هم پیوســته  طبیعــی - تاریخــی را درک نمی کننــد 
و از سوی دیگر توسعه  اقتصادی را تنها در چارچوب تنگ 

بهره مندی چند ساله  خود و گروه یاران شان می بینند.
گردشــگری تنها شــهربازی و بــاغ وحش 

و تله کابین نیست
مدیر دیدبان کوهســتان تاکید می کنــد: کمیته  میراث 
جهانی یونســکو، یکی از انواع » چشــم انداز « را آن نوعی 
می داند که در آن، اســتمرار زندگی انسانی با شکل گیری 
ویژگی های معنوی و فرهنگی همراه است و با این رویکرد، 
از ســال 1۹۹2 منطقه هایی را که دربرگیرنده  برهم کنش 
چشم گیر انسان و طبیعت بوده، به عنوان » چشم اندازهای 
 فرهنگی « به رســمیت شــناخته و کشــورها را به ثبت 
و حفاظت آنها و تبدیل شــان به جاذبه  گردشگری ترغیب 

کرده است.
 صفه، دارای تمامــی آن ویژگی هایی اســت که می توان 
برای یک » چشم انداز سرزمینی « برشمرد؛ اثری طبیعی 
که نقشــی برجســته در پدید آوردن خاطره های جمعی 
یک جامعه  انســانی با تاریخ کهن داشته اســت. اما، گویا 
مدیران شــهر اصفهــان » حفاظت « را یکســره فراموش 
کرده و درک شان از گردشگری، به ساخت مجتمع تجاری 

و شــهربازی و باغ وحش و علم کردن اســباب بازی های 
زمختی همچون تله کابین محدود شــده و شناخت شــان 
 از محیط زیســت به کاشــت درختان غیربومی وناسازگار 

با اقلیم تنزل پیدا کرده است!
این فعال محیط زیست تصریح می کند: دستکاری سنگین 
شــهرداری اصفهان در صفــه، درهم تنیدگــی کم مانند 
طبیعت و تاریخ را با پیشــینه  هزار و چندصد ساله اش در 
این کوه مخــدوش کرده و این میــراث فرهنگی- طبیعی 
 را به تفریحگاهی بی کیفیت بدل ســاخته که در آن کسب 

و کار کوته بینانه حرف اول را می زند. 
این کــوه، می توانــد بی نیاز از این همه ســاخت و ســاز، 
 نورپــردازی افراطی و کاشــت درختــان غیربومی و گل 
و چمن، هزاران ســال دیگــر بی هیچ هزینــه ای کارکرد 
 طبیعــی خود را کــه همانا تولیــد آب و فراهم ســاختن 
محیط زیســت برای ده ها گونه  گیاهی و جانوری اســت، 
داشته باشــد و در عین حال برای انسان ها نیز تفرجگاهی 
باشد که در آن  بتوانند با آرامش کوه پیمایی و سنگ نوردی 

کنند یا بقایای ارزشمند شاه دژ را بر فراز قله ببینند.
ورود مسئوالن بلندمرتبه ضروری است

محمدی با بیان اینکه چنین کوهی در کنار چنین شــهر 
تاریخی، هم شــکل دهنده  یک » خاطــره  جمعی « برای 
 شــهروندان اســت و هم می تواند جاذبه ای جهانی باشد 
 در خدمــت درآمدزایی پایدار بــه نفع شــهر، می گوید: 
اینک اما شــهرداری اصفهان با تحمیــل میلیاردها تومان 
 هزینه  بــر دوش مردم، چشــم انداز طبیعی کــوه صفه را 
 با تاسیســات شــهری مخدوش کــرده، آرامــش آن را 
 با صدای بلندگوها و تردد خودرو و تاکسی ها از میان برده 
و با تله کابین به حریم اثر تاریخی شــاه دژ به شدت آسیب 
رسانده اســت. چنین بی ســلیقگی در اجرای طرح های 
تجاری، از سوی شــهرداری معروف ترین و پرجاذبه ترین 

شهر ایران، چه معنایی دارد؟
 آیا نــه این که طرحــی در کار اســت تا ســلیقه  مردم را 
 به گونه ای تغییر دهند که گردشــگری، به ســوار شــدن 
 بـــــر تله کابیــــن و ماشین ســواری و شـــکم بارگی 

در خوراک خانه ها تنزل پیدا کند؟
وی در پایان هشــدار می دهد: ســاخت و ســازهایی که 
ممکن اســت در بلندای کوه صفه و حریم آن گســترش 
 پیدا کند، می توانــد اثر منفی بر » چشــم انداز فرهنگی « 
 میدان نقش جهان کــه در فهرســت میراث های جهانی 
ثبت شده یا پهنه های دیگری از شهر که چنین قابلیتی را 
دارد، داشته باشد. چند ماهی است که دوستداران فرهنگ 
و طبیعــت اصفهان بــه مخالفت جدی با شهری ســازی 
کوه صفه برخاســته اند و جا دارد که مســئوالن بلندپایه  
کشور در ریاســت جمهوری، ســازمان میراث فرهنگی، 
سازمان حفاظت محیط زیســت، مجلس و... و همچنین 
 اهل فرهنگ سراســر کشــور، در همراهی بــا این گروه 
از هم میهنــان، در جلوگیــری از تخریــب بیشــتر این 

چشم انداز ارزشمند اصفهان بکوشند.

با مسئوالن

رییس مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناسی ضمن تشــریح وضعیت بارشــی دوماه ابتدایی 
 پاییــز، از کاهش 51 درصدی بارش های کشــور نســبت 

به میانگین بلندمدت خبر داد.
شاهرخ فاتح با اشاره به اینکه از ابتدای مهر ۹5 تا اول آذرماه 
کل کشــور حدود 14 میلی متر بارش دریافت کرده است، 
گفت: این میزان در مقایســه با بلندمدت که 2۹ میلی متر 
 اســت حدود 51 درصد کاهش داشــته اســت، همچنین 
در مقایسه با سال گذشته که 68 میلی متر بارش داشته ایم 

با کاهش 7۹ درصدی مواجه بوده است. 
وی با اشــاره به وضعیت نامناسب بارشــی در استان تهران 
 در این بازه زمانی، اظهار کرد: اســتان تهران از ابتدای مهر 
تا ابتدای آذرماه 17 میلی متر دریافت بارش داشــته است؛ 
این رقم در مقایســه بــا میانگین بــارش بلندمدت که 42 
میلی متر بوده 61 درصد کاهش و در مقایسه با سال گذشته 

که 62 میلی متر بوده 73 درصد کاهش داشته است.
بارش  ماه های آینده نرمال خواهد بود

فاتح تاکید کرد: امیدواریم برای ماه های آذر و دی براساس 

پیش بینی ها شرایط به نحوی پیش رود که به سمت شرایط 
طبیعی حرکت کنیم. آمارها حاکی از آنست که مهر و آبان 
ماه ۹5 را در شــرایط غیر طبیعی گذرانده ایــم ولی انتظار 
 داریم وضعیت بارشــی برای ماه های آینده و در بســیاری 

از مناطق کشور در شرایط طبیعی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: باید توجه داشــت که شرایط طبیعی بارشی 
 در ماه های آینــده نمی توانــد عقب افتادگــی بارش های 
مهر و آبان را به طور کامل جبران کند بلکه تنها روند کنونی 
 کاهش بارش نســبت به بلندمدت که 51 درصد اســت را 

تا حدی تعدیل و بهبود خواهد داد.
دمای کل کشور در ماه گذشته یک درجه گرم تر 

از میانگین بلندمدت بوده است
این مقام مسئول در سازمان هواشناسی در ادامه به وضعیت 

دمایی آبان ماه ۹5 اشــاره و اظهار کرد: در ماه گذشته کل 
کشور یک درجه سلســیوس نسبت به شــرایط بلندمدت 
 گرم تر بوده اســت که در این میان برخی اســتان ها نسبت 
به بلندمدت خود گرم تر و برخی اســتان ها سردتر بوده اند.

وی افزود: استان های ایالم،  لرســتان و کردستان به ترتیب 
با 2/4 درجه، 2/3 درجه و 2/2 درجه سلســیوس نسبت به 
شــرایط بلندمدت خود گرم تر بوده اند، اما از ســوی دیگر 
اســتان های گلســتان، گیالن و اردبیل به ترتیــب با 1/3 
درجه، 0/۹ درجه و 0/6 درجه سلســیوس نسبت به شرایط 
 بلندمدت خــود خنک تر بوده انــد. فاتح در پایان با اشــاره 
به وضعیت دمایی اســتان تهران در آبان ماه ۹5 اظهار کرد: 
استان تهران در ماه گذشته نسبت به شرایط بلندمدت خود 

1/3 درجه سلسیوس گرم تر بوده است.

رییس مرکز ملی خشکسالی:

کاهش 51 درصدی بارش در دو ماه ابتدایی پاییز

تعدادی از مردم اصفهان در نامه ای به رییس ســازمان محیط زیســت، خواســتار برخورد قاطع با توسعه 
افسارگسیخته در کوه صفه شده اند.

کوه صفه در جنوب 
اصفهان که همانند 

زاینده رود یکی 
از چشم اندازهای 

ارزشمند این شهر 
تاریخی است، 
همچون دیگر 

کوه های کشور 
در معرض ستم 

ناشی از کوته بینی 
و سودجویی است

سازمان محیط زیست ورود کند؛

حرمت کوه صفه رو به نابودی است

اتفاقات روز

رییس اداره حفاظت محیط زیســت محالت در اســتان مرکزی 

گفت: یک بهله پرنده شــکاری کمیاب از گونــه دلیجه که دچار 
مصدومیت شــده بود، پس از تیمار در زیستگاه طبیعی رهاسازی 
شــد. حمید عبادی افــزود: ماموران یــگان حفاظت ایــن اداره، 
 دلیجه مصدوم را که پس از10 روز تیمــار و نگهداری، بهبود پیدا 

کرده بود به چرخه زیست طبیعی بازگرداندند. 
 وی اظهارکــرد: دلیجــه بــا پرهای قهــوه ای و خال هــای تیره 
از پرندگان شــکاری اســت که بال هــای نوک تیــز و دم باریک 
این پرنده را در زمره شــاهینیان قــرار داده اســت. عبادی بیان  
 کــرد: پرنده دلیجــه هنــگام شــکار در ارتفاع10 تــا20 متری 
از  زمین بــال می زند و زیســتگاه این پرنده در بــاغ های قدیمی 
دره های ســنگی اســت و به صورت گروهی در ســوراخ دیوارها 
 و شــکاف صخره ها، همراه با کبوتر و گنجشــک ها آشیانه سازی  
می کند. شهرســتان محالت، فاقد منطقه  حفاظت شده است، اما 
نقاطی در محدوده این  شهرستان هست که در کانون زیستگاه های  

حفاظت شده نظیر منطقه هفتاد قله اراک قرار می گیرد. مسئول منطقه حفاظت شده اشــترانکوه گفت: یک قالده 

توله گرگ در شهرستان دورود زنده گیری شد.
 احمــد گــودرزی افزود: بــه دلیل شــروع فصل ســرما 
و روی آوردن گربه سانان و گرگ سانان به نزدیکی شهرها 
و روســتاها روز جمعه یک قالده توله گرگ نســبتا بزرگ 
 که از منطقه حفاظت شــده اشــترانکوه وارد شهر دورود 

شده بود، زنده گیری شد.
وی تصریح کــرد: بدن حیوان به دالیــل نامعلومی خراش 
سطحی پیدا کرده بود که به کمک کارشناس دامپزشکی 
 منطقه مــداوا و پــس از اطمینان از ســالمت آن مجددا 

به زیستگاه خود برگردانده شد.
 گــودرزی از مــردم شــهرهای دورود، ازنــا، الیگــودرز 
و همچنین روســتاهای همجوار تقاضا کرد که با مشاهده 
هرگونه جانوری و آســیب دیده جهت حفظ حیات وحش 
منطقه موضوع را در اسرع وقت به محیط زیست اشترانکوه 

اطالع دهند.

زنده گیری یک قالده توله گرگ 
در دورود

یک بهله دلیجه در محالت تیمار 
رهاسازی شد

دنیای حیوانات 
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پیشنهاد  سرد بیر: 
این بار قول بدهیم که نخندیم...

کفری شــده بود. هی نچ نچ می کرد. عادتشــه، وقتی یه چیزی 
توی مخشــه هی نچ نچ می کنه، از وقتی کوچیک بود این کار رو 

می کرد. بچه ها تو محل بهش می گفتن:
- اسکیپی، کانگوروی بوته زار!

آخه اسکیپی این طوری بود. یه کانگورو بود که هر کی می افتاد 
توی دردسر تو یه جنگل، این میومد پیش محیط بانان و اونقدر 

نچ نچ می کرد که همه بفهمن یه چیزی دیده. گفتم:
- ها چی شده آرش! بگو دیگه کشتیمون از بس نچ نچ کردی!
وایستاده بود جلوی یخچال و یه تخم مرغ دستش بود. گفت:

- گرونی شــده... خب قبول! حجم شــیرها کم شــده... قبول! 
باد چیپس ها زیاد شــده... قبول! لواشــک ها نازک تر شدند... 
اونم قبول! امــا تخم مرغ ها رو دیگه چه جوری کوچیک شــون 

کردین؟ نه خدایی دروغ می گم؟ یعنی مرغ ها رو رژیم میدند؟ 
نگاه کردم بهش، دیدم راســت می گه. تخم مرغه اندازه فندوق 

بود! آرش هی سرش رو تکون می داد و می گفت:
- این مسئوالن چرا رسیدگی نمی کنند!

آرش دو ســال از من بزرگ تــره. ولی اون هم مثــل من ازدواج 
نکرده. خودش می گه:

- آنا دقت کردی. من و تو روی هم بیــش از نیم قرن عمر داریم 
ولی هنوز مجردیــم! راس می گه، دهه هشــتادیا ازدواج کردن، 
دهه هفتادیا بچه دار شــدن، اونوقت ما دهه شصتی ها دنبال اون 
نیمه گمشده گور به گور شده مون هستیم! داستان من با آرش 
فرق می کنه. من یه بار تا پای عروسی رفتم، ولی نشد دیگه. بعد 
از دو ســال نامزدی به هم زدیم، حاال حتما می گید چرا؟! واقعا 
شما کار و زندگی ندارید دنبال اینید که بدونید من چرا با نامزدم 

به هم زدم؟! اونم بعد از دو سال، خجالت بکشید یه خرده واال!
جوری چشاشــو باز کرده بقیه اش رو بخونه انگار دنبال گوشت 
تو حلیم می گرده! آرش هم فوق لیسانس گرفت و رفت خدمت، 
خب خود این، با یه سال پشت کنکور، یعنی آدم می شه 28 سال! 

خب بنده خدا چهار ســال هم رفت تو یه شرکت بیمه کار کرد و 
دوزار درآمدش رو پس انداز کرد که شرکت ورشکست شد و اآلن 

یه ساله دنبال کاره! خودش می گه: 
- این هم از شــانس منه! تو طول تاریخ ســابقه نداشته شرکت 
بیمه ورشکست بشــه، حتما باید می زد شرکتی که من بدبخت، 

توش کار می کردم ورشکست می شد؟!
 اآلن هر دومون تــو خونه ایم، من بعد از اون ماجرا شــروع کردم 
به درس خوندن و اآلن، دارم ارشد حسابداری می خونم، باز خوبه 
سراســریه و گرنه بابام فکر کنم بیرونم می کرد از خونه! آخه این 
بابای ما هر چیزی می شه ربطش می ده به گرونی! اون روز رفتم 
تو دستشویی دست و صورتمو بشورم که ناغافل صابون رفت تو 
 چشمم! آخ که داشــت تا لوزالمعده ام می سوخت! از دستشویی 
 با چشــمای گریون اومدم بیرون بابام ازم پرســید چی شده؟! 

منم خودمو لوس کردم با گریه گفتم:
- صابون رفت تو چشمم بابایی.

گفتم یه نازی بکنیم واسه بابا! خودمو، آماده کرده بودم بگه:
 - الهی قربونت بشــم عزیزم. چرا حواســتو جمــع نمی کنی؟ 

بیا اینجا بوست کنم خوب شی بابا! 
ولی زدم به کاهدون! بابا خیلی عصبانی گفت: 

- صابون به این گرونی توام بکن تو چشــمات! یه شــتر تو خونه 
داشتم از تو بیشتر فایده داشت که فقط ضرر می  زنی!

 حتما می گیــد آدم خودش رو واســه مامانش لــوس می کنه 
نه واسه باباش! واال اون روز از دستشویی اومدم بیرون، خواستم 
برقو خاموش کنم یه لحظه برق گرفتــم، جیغ زدم. مامان هول 
هولکی از تو آشپزخونه اومد بیرون. گفتم مامان برق منو گرفت! 
اخماشو کرد تو هم و همون طوری که داشت بر می گشت سمت 

آشپزخانه، گفت: 
- برقم برقای قدیم می گرفت درجا طرفو خشک می کرد!

یعنی محبت می چکه ازشــون! به قول آرش ما باید بریم دنبال 

پدر و مادر واقعی مون بگردیم، فکر کنم ما رو از تو شانسی لپ لپ 
آوردن بیرون واال! البته خب یه جورایی هم ما دســته گل به آب 

می دیم. به خصوص این آرش! اون دفعه می گفت:
- آنا! من بچه بودم فکر می کردم خیلی پولداریم! 

- واسه چی؟! اون موقع گرونی نبود؟
- نه خنگول! من تا سوم دبستان فکر می کردم ما خیلی پولداریم 
 که به جای یه مســواک چارپنج تا مســواک داریم و هر شــب 

با هر کدوم دلم خواست می تونم مسواک بزنم!
اینو جدی می گفت! البته من خودم هم کم ســوتی ندادم! یادمه 
 اوایل نمی دونســتم چه جوری باید » ژ « رو تایــپ کنم، هر جا 
» ژ « الزم می شدم می رفتم توی گوگل سرچ می کردم » پژمان 

بازغی «! بعد از توی نتایج یه » ژ « کپی پیست می کردم! 
حاال بگذریم! مشــکل ما تو ایــن خونه اصال این حرفا نیســت، 
دردمون گرونیه! بابام برگشــته به آرش گفته این گرونی تموم 
بشه واســت زن می گیرم! اآلن  آرش مثل خلبانا که قبل از پرواز 
می رن ســایت های هواشناســی رو چک می کنند دم به دقیقه 

نگران وضع گرونیه! خودش می گه:
 - مردم بفهمن بابام این شــرط رو گذاشــته من رو می کشــن! 
آخه از وقتی بابا این حــرف رو زده همه چی داره دو ســه برابر 

گرون می شه! می ترسم ملت بدونن همه اینا زیر سر منه! 
آرش می گه گرونی بهونه اس! راســت می گه. تــو محل ما دو تا 
سوپر میوه داره که به عقیده بابام اولی گرون فروشه و میوه هاش 
بال استثنا خراب و مغازه دومی میوه هاش خوبه و ارزون فروشه! 
هفته پیش آرش رفته بود از اولــی خرید کرده بود، به بابام گفت 
از دومی خریدم بابام گفــت دیدی گفتم! ببیــن چه میوه های 

خوب و ارزونی داده!
 براش هــم فقط ارزونــی مالکه! می گــه اینا فقط پــول مارک 
و دک و پزشــون رو میدن وگرنــه مفت گرونه! البتــه مامان یه 
ذره تو موضوع گرونی و ارزونی ســلیقه داره! یادمه دبیرســتانی 
 بودم مامانم یه کرم گرون قیمت داشــت هیچ وقت نمی ذاشت 
من بهش دست بزنم. یه روز رفته بود بیرون وقتی برگشت یدونه 

از همون کرما برام گرفته بود، منم جوگیر شدم گفتم: 
- مامان عاشختمممم حاال چی شده واسه منم از اینا گرفتی؟ 

گفت: این که اصل نیست... عمرا واست اصلشو بگیرم! 
دیدم کنار خیابون می فروشــن خیلی ارزون، گفتم واســه توام 

بخرم از این قیافه در بیای! 
خب دیگه مــا تو این فضا بزرگ شــدیم! به قول آرش ما رشــد 
نکردیم فقط گنده شــدیم! البته مدیونید اگه فکر کنید فقط بابا 
و مامانم اینطورین! ما کال تو فک و فامیــل این اخالق رو داریم! 
یه بار با عمه ام اینا رفته بودیم شمال. شوهر عمه ام هفتاد سالش 
 بود. ســر ظهر می خواســتیم بریم دریا، این رفــت مایو بخره، 
ارزون ترینشــو خرید که صورتی بود. از تو آب که میومد بیرون 

آدم یاد سرندی پیتی می افتاد!
حاال شما واسه چی می خندی؟! یعنی همه شــما و فامیل تون 
الرج الرجید؟! ســرندی پیتی ندارید تــو فامیل تون؟ مرغ های 

محل تون رژیم نمی گیرند که تخم مرغ شون بشه اندازه فندق؟!
خب گرونیه دیگه! تو شــهر شما نیســت، تو محل تون نیست، 

گرونیه دیگه... نه! نیست!

بیاییم نخندیم . . .
 به سرآســتین پاره کارگری که دیوارت را مــی چیند و به تو 

می گوید ارباب، نخند. 
به پسرکی که آدامس می فروشد و تو هرگز نمی خری، نخند. 
به پیرمردی کــه در پیاده رو بــه زحمت راه می رود و شــاید 

چندثانیه کوتاه معطلت کند، نخند.
به دبیری که دســت و عینکش گچی اســت و یقه پیراهنش 
 جمع شــده، نخند. به دســتان پدرت، به جاروکردن مادرت، 
به همســایه ای که هرصبح نان ســنگک می گیرد، به راننده 
 چاق اتوبوس، بــه رفتگری که درگرمای تیرماه کاله پشــمی 

به سردارد.
 به راننده آژانســی که چرت می زند، به پلیسی که سرچهارراه 

باکاله صورتش رابادمی زند. 
به مجری نیمه شب رادیو، به مردی که روی چهارپایه می رود 

تا شماره کنتور برق تان را بنویسد.
  بــه جوانی کــه قالــی پنــج متــری روی کولــش انداخته 

ودرکوچه ها جارمی زند.
 به بازاریابی که نمونه اجناسش را روی میزت می ریزد.

 به پارگی ریزجوراب کســی در مجلسی، به پشــت و رو بودن 
چادر پیرزنی درخیابان.

به پسری که ته صف نانوایی ایســتاده، به مردی که درخیابانی 
شلوغ، ماشینش پنچرشده.

 به مسافری که سوارتاکسی می شود و بلند سالم می گوید.
به فروشنده ای که به جای پول خرد به تو آدامس می دهد.

به زنی کــه باکیفی بردوش به دســتی نان دارد و به دســتی 
چندکیســه میوه وسبزی، به هول شــدن همکالسی ات پای 
تخته. به مردی کــه دربانک ازتو می خواهــد برایش برگه ای 

پرکنی. به اشتباه لفظی بازیگرنمایشی، نخند.
 نخند، دنیا ارزشــش را نــدارد که تو به خردتریــن رفتارهای 
 نا به جای آدم ها بخندی که هرگز نمی دانی چه دنیای بزرگ

و پردردســری دارند. آدم هایی که هرکدام برای خود وخانواده 
ای همه چیــز و همه کســند! آدم هایی که بــه خاطر روزی 
 شــان تقال می کنند، بار می برند، بی خوابی می کشند، کهنه 
می پوشــند، جار می زنند. ســرما و گرما می کشــند وگاهی 

خجالت هم می کشند... خیلی ساده.

تلنگر

د انستنی ها

آیا می دانید مغز انسان به طور متوسط حاوی حدود ۷8 ٪ آب است؟
آیا می دانید مغز شــما بین2۰ تا 2۵ ٪ از اکســیژن برای نفس کشــیدن 

استفاده می کند؟
آیا می دانید گربه های سفید با چشمان آبی معموال ناشنوا هستند؟

 آیا می دانید یک فرد به طور متوســط 2۵ ســال زندگــی را صرف خواب 
خواهد کرد؟

آیا می دانید شایع ترین بیماری های روانی عبارتند از اضطراب و افسردگی؟
 آیا می دانیــد ۴2 ٪ از زنان و 2۵ ٪ مردان دســت خود را پس از اســتفاده 

از توالت عمومی نمی شویند؟
آیا می دانید سگ های کوچک معموال بیشــتر از نژاد های بزرگ تر زندگی 

می کنند؟

موفقیت

حرف دل

1- مدرسه رفتن بی فایده اســت چون اگه باهوش باشی معلم وقت تو رو تلف 
می کنه اگه خنگ باشی تو وقت معلمو.

2- دنبال پول دویدن بی فایده اســت چون اگه بهش نرسی از بقیه بدت میاد 
اگه بهش برسی بقیه از تو.

 3- عاشق شدن بی فایده اســت چون یا تو دل اونو می شکنی یا اون دل تورو 
یا دنیا دل هردوتونو.

4- ازدواج کردن بی فایده است چون قبل از۳۰ سالگی زوده بعد از۳۰ سالگی 
دیر.

 5- بچه دار شدن بی فایده است چون یا خوب از آب در میاد که از دست بقیه 
به عذابه یا بد از آب در میاد که بقیه از دستش به عذابن.

6- پیک نیک رفتن بی فایده است چون یا بد میگذره که از همون اول حرص 
می خوری یا خوش می گذره که موقع برگشتن غصه می خوری.

7- رفاقت بــا دیگران بی فایده اســت چون یــا از تو بهترن کــه نمی خوان 
دنبالشون باشی یا ازشون بهتری که نمی خوای دنبالت باشن.

8- دنبال شهرت رفتن بی فایده است چون تا مشهور نشدی باید زیر پای بقیه 
رو خالی کنی ولی وقتی شدی بقیه زیر پای تو رو خالی می کنن.

 9- وبالگ نویســی بی فایده اســت چون یــا خوب می نویســی که مطلبتو 
می دزدن و حرص می خوری یا بد می نویسی که مطلبتو نمی خونن و حرص 

می خوری.

-  این خیلی غم انگیزه که حتی نصف اون قدری که حرف دیگران برامون 
مهمه خودمون و خوشحال بودن مون و زندگی مون برامون مهم نیست. 

- یا زیاد کتاب بخوانید، یا اصال نخوانید، کســانی که چند کتاب محدود 
خوانده اند به خودخواه ترین و متوهم ترین و خطرناک ترین انســان ها 

تبدیل می شوند. 
- عشق باید جوری باشد که در۵۰-6۰ ســالگی پشت به شومینه روی 
صندلیت بشــینی، نوه ها دورت بال بال بزنن که خاطــرات مادر بزرگو 

دوباره براشون بگی.
 - همیشــه افســوس خوردن بابت کارهایی که کــردی و نباید انجام 
می دادی بهتر از حسرت خوردن بابت کارهای هست که نکردی و باید 

انجام می دادی.
- لعنت به غرور که نبودش شخصیتمونو نابود می کنه بودنش خودمونو.

آیا واقعا همه چی بی فایده است؟

این بار قول بدهیم که نخندیم...

د استان های کوتاه
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دو دوست به نام های سام و مایک 
در حــال مســافرت در اتوبوس 
بودند. ناگهان اتوبوس توقف کرد 
و یک دســته راهزن وارد اتوبوس 
شدند. راهزنان شــروع به غارت 
کردن مســافران کردنــد. آن ها 
شــروع به گرفتن ســاعت و اشیا 
قیمتی مســافران کردند. ضمنا 
تمام پول های مســافران را نیز از 
آن ها می گرفتند. سام کیف پول 

خود را باز کرد و بیست دالر از آن 
بیرون آورد. او این بیســت دالر را 
به مایک داد. مایک پرســید: چرا 
این پول را به من می دهی؟ ســام 
جواب داد: یادت مــی آید هفته 
گذشته وقتی من پول نداشتم تو 
به من بیســت دالر قرض دادی؟ 
مایک گفــت: بله، یادم هســت. 
 ســام گفت: من دارم پولت را پس 

می دهم.

 زاهدی گوید:
اول مرد فاســدی از کنار من گذشت و من گوشه 

لباسم را جمع کردم تا به او نخورد. 
 او گفت ای شــیخ خدا می داند که فــردا حال ما 

چه خواهد بود!
 دوم مســتی دیــدم کــه افتــان و خیــزان راه 
 مــی رفــت بــه او گفتــم قــدم ثابت بــردار 
 تا نیفتــی. گفت تو بــا این همه ادعــا قدم ثابت 

کرده ای؟
ســوم کودکی دیــدم کــه چراغی در دســت 

 داشــت گفتــم ایــن روشــنایی را از کجــا 
آورده ای؟ کــودک چــراغ را فوت کــرد و آن را 
خاموش ســاخت و گفت: تو که شیخ شهری بگو 

که این روشنایی کجا رفت؟
 چهارم زنــی بســیار زیبا کــه درحال خشــم 
از شوهرش شــکایت می کرد. گفتم اول رویت را 
بپوشــان بعد با من حرف بزن. گفت من که غرق 
خواهش دنیا هستم چنان از خود بیخود شده ام 
که از خود خبرم نیســت تو چگونه غرق محبت 

خالقی که از نگاهی بیم داری؟

روزی یک مــرد زاهد از راه می گذشــت از شــدت 
تشــنگی و عطــش داشــت می مــرد کــه ناگهان 
چشــمه سرشــار از آب زالل را می بینــد به طرف 
آن مــی رود در کناره چشــمه می نشــیند قدری 
 آب می نوشــد و دســت و صــورت خــود را با آب 
 مــی شــوید متوجــه ســنگ در درون چشــمه 
می شــود این ســنگ را می گیرد و به راه خود ادامه 

می دهد.
چند قــدم پیش تــر مــی رود جوانی را مــی بیند 
کــه از گرســنگی و تشــنگی نزدیــک اســت که 

 بمیرد این مــرد زاهد کنار مرد نشــت پرســید که 
چه شده، مرد گفت که خیلی تشنه و گرسنه ام.

 این مــرد زاهد یــک مقــدار آب و نان که داشــت 
 به این مــرد داد. مــرد بعــد از خوردن نــان و آب 
ســر حال آمد. مــرد زاهد می خواســت کــه به راه 
 خــود ادامــه بدهد کــه آن مــرد گفت می شــود 

از شما یک خواهشی کنم؟
مرد زاهد جواب داد: بلی چرا که نه...!

مرد گفت: می شود آن سنگ که در داخل کیسه تان 
است به من بدهی؟

مرد زاهد سنگ را از داخل کیسه خود بیرون میکند 
به آن مرد می دهد، مرد می داند که ســنگ که مرد 

زاهد به او داده چه قدر با ارزش است.

بعد از چند مدت باز هم همیــن دو تا مرد باهم رو به 
رو می شوند.

مرد که در صحرا از گرســنگی و تشنگی نزدیک بود 
که جان خود را از دست بدهد، به زاهد گفت: سنگی 
که آن روز به من دادی دوبــاره آوردم می خواهم به 

تو پس بدهم.
 زاهد ســوال کــرد: چــرا این ســنگ مشــکل تو 
 را حــل نکــرد؟! مــرد جــواب داد مــن چیــزی 
 بــا ارزش تــر از ســنگ از تو یــاد گرفتــم، اینکه 
 در ایــن دنیــا هیــچ گاه بــه مــال دنیــا ایمــان 
نداشته باشــم. چرا که حســادت مال دنیا انسان را 
کور می ســازد و دیگر نمی تواند کســی جز خودش 

را ببیند.

مال دنیاچهار سخنی که زاهد را تکان داد

سودوکو

زمان مناسب برای پس دادن قرض

این مثل را موقعی به کار می برند که مرد تنبل و سســت اراده ای عصبانی 
 شــود و در نتیجــه عصبانیت، بــه انجام کاری بپــردازد که قبــال انجام 

نمی داده است.
 آورده اند که … روزی غالمی را به بازرگانی برای فروش عرضه داشتند. 

 از خوبی های غالم چنین گفتند کــه وقتی رگ غیرتش به جنبش درآید، 
به تنهایی کار چهل تن را می کند.

بازرگان که همیشــه برای تجارت در ســفر بود و با خطر دزدان و راهزنان 
دریایی مواجه می شد، به چنین شــخصی احتیاج فراوان داشت، پس او را 
 با قیمت زیاد خرید و همواره به او محبت و نیکی می کرد، سرانجام زمانی 
 فرا رســید که این بازرگان همراه با تعدادی بازرگان دیگر، بار سفر بستند 

و با اجناس فراوان و پر ارزش، به طرف هند روانه شدند.
در طول سفر، بازرگان از شجاعت و دالوری غالم خود صحبت کرد و درباره 
دالوری او خیلی مبالغه کرد. کاروان به نزدیک گردنه ای رســیده بود که 
ناگهان گروهی راهزن جلوی آن ســبز شــدند. بازرگان با مشاهده چنین 
وضعی به غالم گفت: جا نمــی غالم! امروز روز هنرنمایی تو اســت. غالم 
گفت: صبر کن هنوز وقتش نرسیده است، راهزنان شروع به غارت کردند. 

بازرگان گفت: ای غالم نصف قافله را بردند بدو ببینم چه کار می کنی!
  غالم با خونســردی گفت: هنوز وقتش نرســیده اســت، بازرگان بیچاره 
 هر چقدر التماس کرد فایده نداشت، ســرانجام با آهنگی آمرانه و عصبانی 

به غالم دستور داد، اما باز هم موثر نبود.
دزدان تمامی مال هــا و پول ها را بردند، بازرگان و غــالم را لخت و عریان 
 کردند. بعــد بــازرگان از دزدان خواهش کرد او را نــزد رییس خود ببرند 
 تا خدمت بزرگی به آنها بکند، راهزنــان او را همراه خویش بردند، بازرگان 
به رییس دزدان گفت: من سند هزار سکه طال را به شما می دهم، به شرط 
اینکه انتقام مرا از این غالم گردن کلفت بگیــری، رییس پذیرفت، دزدان 

چهل نفر بودند و غالم التماس وزرای کرد.
اما رییس دزدان اعتنایی نکرد، دستور داد او را از صورت به زمین بخوابانند 
و یکی یکی بر پشتش راه بروند، اولی و دومی و سومی و سرانجام چهلمین 
نفر از بدن غالم عبــور کردند، نفر بعدی که می خواســت عبور کند، رگ 

غیرت غالم جنبید و تمام دزدان را از پای درآورد. 
بازرگان فهمید که راز سخن فروشــندگان غالم در اینکه گفته بودند، اگر 

رگ غیرتش بجنبد، یک تنه حریف چهل نفر است چه می باشد.

ضرب المثل
دلم می خواهد دفتر مشقم را باز کنم و دوباره تمرین کنم الفبای 

زندگی را
 می خواهم خط خطی کنم تمام آن روزهایی که دل شکســتم 

و دلم را شکستند
دلم می خواهد این بار اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تان هر چه 

می خواهید بکشید
این بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو

دلم می خواهد این بار اگر گلی را دیدم

آن را نچینم
دلم می خواهد …

راستی خدا!
می شود باز هم کودک شد؟

 به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛
به من گفت: نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتم.

وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!
 دنیــا کوچک تــر از آن اســت کــه گمشــده ای را در آن پیدا 

کرده باشی هیچ کس اینجا گم نمی شود
آدم ها به همان خونسردی که آمده اند چمدان شان را می بندند 

و ناپدید می شوند.
 یکــی در مه، یکــی در غبــار، یکــی در بــاران، یکــی در باد 
و بی رحم ترین شــان در برف، آنچه بر جا می ماند رد پایی است و 
خاطره ای که هر از گاه پس می زند مثل نسیم پرده های اتاقت را!

در ســاحل قلب ها فقط ردپاي دوســت مي ماند ... وگرنه موج 
روزگار هر ردپایي را از بین می برد.

دلنوشته

کاریکاتور

به رگ غیرتش برخورده است

گرونی در خانه ما
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پیشنهاد سردبیر: 
انتقاد تند آذری از بازی در زمین بی طرف

اخبار کوتاه

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن انتقادهــای تندی را بابــت برگزاری 
دیدارهای تیمش با نمایندگان عربســتان در لیگ قهرمانان آســیا 
در زمین بی طرف مطرح کرد. ســعید آذری ، در گفت و گو با ورزش 
سه گفت: به طور کلی مایه تاسف اســت که در زمین بی طرف مقابل 
تیم های عربستانی بازی کنیم. اگرچه ما سال گذشته در دو بازی رفت  
و برگشت با نماینده عربستان در لبنان و دبی 6 گل به این تیم زدیم؛ اما 
شرایط همیشه اینطور نیست. وقتی هم صحبت می کنیم، می گویند 
آذری زیاد حرف می زند)!( با شرایطی که در فوتبال ایران حاکم است، 
من از میزبانی از تیم های عربســتانی در زمین بی طرف زیاد تعجب 
نکردم. مشــخص بود عربســتان به ایران نمی آید و من این مسئله را 
وقتی متوجه شدم که عربســتان در مقدماتی جام جهانی همگروه ما 
نشد. وقتی کشور هم پیمان ما سوریه حاضر نیســت به ایران بیاید و 

بازی کند، دیگر چه انتظاری از عربستان دارید.

انتقاد تند آذری از بازی 
در زمین بی طرف

پس از کشــمکش های فراوان میان دو فدراســیون عراق و عربستان 
بر ســر میزبانی بازی برگشــت این دو تیم ملی در نهایت دادگاه بین 
الملل ورزش، رای خود را به نفع سعودی ها صادر کرد و اعالم کرد که 
بازی برگشت عراق با عربستان در ریاض برگزار می شود.روزنامه الرایه 
قطر در این باره خبر داد: فدراسیون عربستان نامه ای از سوی دادگاه 
بین الملل ورزش دریافت کرد که در آن حکم به بازی در ریاض با تیم 
ملی عراق اعالم شده بود.ســعودی ها پیش از این با بهانه تراشی های 
فراوان اعالم کرده بودند برای بازی با عراق به تهران نمی آیند. در مقابل 
مسئوالن عراق شــرط بر این کردند تا در صورت عدم برگزاری بازی 
عراق با عربســتان در تهران آنها نیز بازی خانگی خود را در کشوری 
ثالث برگزار کنند. در نهایت فیفا رای خــود را در این درگیری به نفع 
عراق داد. فدراســیون جهانی فوتبال در طی نامه ای رسمی به هر دو 
فدراسیون اعالم کرد که بازی رفت و برگشــت آنها در کشوری ثالث 
برگزار می شــود؛ اما این پایان کار نبود ســعودی ها پــس از بازی با 
عراق به میزبانی مالزی دوباره بهانه جویــی خود را آغاز و از حکم فیفا 
ســرپیچی کردند. آنها به دادگاه بین الملل ورزش علیه این حکم فیفا 
شکایت کردند و در نهایت با پول های خود موفق به تغییر رای فیفا به 

نفع خود شدند.

ســپاهان در یک روز ســرد در اولین بــازی لیگی اش در ورزشــگاه 
نقش جهان، با نتیجه مســاوی یک -یک برابر فوالد اهواز متوقف شد. 
وقتی بازی با نتیجه مساوی پیش می رفت، سپاهانی ها این فرصت را 
پیدا کردند که روی یک پنالتی مشــکوک گل دوم را بزنند؛ زدن این 
ضربه به هنریکه سپرده شــد که این بازیکن برزیلی ضربه را از دست 
داد. جالب اینجاست که گزارشــگر مرکز اصفهان پیش از زده شدن 
ضربه، موضع انتقادی نسبت به هنریکه داشــت. در لحظه ای که این 
بازیکن برای زدن توپ دورخیز کرده بود، گزارشگر اصفهان می گفت: 
»خب بازیکن خارجی این همه پول می گیرد که چنین ضربه راحتی 
را گل کند. بفرما آقای هنریکه این توپ را گل کن!« جالب اینکه چند 
ثانیه بعد فوروارد سپاهان توپ را تقدیم طالب لو کرد تا آقای گزارشگر 
چند دقیقه در مذمت پرداخت پول های نجومی به بازیکنان بی کیفیت 

خارجی سخنرانی کند.

گل اول گسترش فوالد به استقالل در شرایطی به ثمر رسید که یکی 
از شاگردان منصوریان آشکارا در دادن پاس دچار اشتباه شد و توپ را 
مقابل پای پریرا کاشت. با این وجود جالب است که در حضور چندین 
دوربین تلویزیونی در این استادیوم، آخرش هم کارگردان تلویزیونی 
نتوانست تصویری ارائه کند که در آن بازیکن مقصر استقالل شناسایی 
شود. با این شاهکار واحد سیار، هیچ یک از بیننده های تلویزیونی این 
مسابقه نفهمیدند سر گل اول گسترش، کدام اســتقاللی گاف داده 
است! این در حالی است که به نظر می رسد امید ابراهیمی مرتکب این 

اشتباه بزرگ شده باشد.

عربستان 
با البی گری رأی فیفا را تغییر داد!

جالب ترین انتقاد یک گزارشگر 
تلویزیونی در هفته یازدهم

باالخره کدام استقاللی گاف داد؟

کنداکتور

جلد روزنامه اکیپ فرانسهجلد جال مارکا برای مثلث قهرمانی اللیگا حمله تند روزنامه سان به لوییس فان خال

محمدرضا یزدان پرســت روزنامه نــگار و مجری 
تلویزیون در یادداشــتی به نقد گزارش روز جمعه 
علیرضا علیفر در بازی اســتقالل - گسترش فوالد 
 پرداخته اســت که در ادامه بخش هایــی از آن را 
می خوانید: شــبی که ســرهنگ علیرضا علیفر، 
میهمان برنامه  خندوانه بود، با دســت و ســوت از 
او استقبال شــد و با جیغ و هورا بدرقه اش کردند. 
دو قصه  تکــراری، بیت الغزل حرف های آن شــب 
علیفر بود؛ یکی نــام آن بازیکن معــروف آلمان و 
دیگری، توضیح شــکلی از دفاع. نــه جناب خان 
و نه رامبد جــوان، هیچــگاه قصــد بی احترامی 
و دســت انداختــن میهمانانشــان را نداشــته و 
ندارند اما آن شــب، ســرهنگ به خودش نگفت 
چرا بین این همه ســوژه  عمیق و نکتــه جذاب و 

مســئله  مهم، این دو نکته، مشــخصه اش شده و 
موتیف پرســش ها. آن شــب که هیچ، بعدها هم 
 به خــودش چیزی نگفــت. بعدها هــم باآن همه 
دابسمشــی که برایش ســاخته شــد، به خودش 
تلنگر نزد که چرا باید بابت نام اشــتباه معمار فالن 
ورزشــگاه که هیچ اهمیتی برای هیچ تماشاگری 
در هیچ جــای جهان فوتبال-این ورزش سراســر 
جذابیت- نــدارد، این همــه هزینه بدهــد؟! در 
کشوری که تماشاگر فوتبالدوست هشت ساله اش، 
تیکی تاکای اســپانیا را آنالیز می کنــد و پیرمرد 
هشتادساله اش، باخت تراژیک برزیل به اروگوئه را 
در ماراکانا با گریه و جزییــات مرور می کند، هنوز 
سرهنگ قصه  ما از شــرکت مقاطعه کار می گوید 
و از اینکه مربی بین دونیمه با بازیکنانش صحبت 

کرده و نیمه  دوم، معروف اســت بــه نیمه  مربیان.
پنجم آذر، ســرهنگ علیرضا علیفر، کلکســیونی 
از دادوهوارهــا و فریادها و ســطحیات را دوباره و 
چندباره و هزارباره در بازی اســتقالل و گسترش 
فوالد، روی آنتن فرستاد؛ یک گزارش حیرت انگیز 
با فریادهــای بی دلیل و مزه پرانی هــای عجیب و 
جمالت قصاری که نیت پشــت آن احتماال وایرال 
شدن در شــبکه های اجتماعی اســت.  کاش یک 
نفر به ســرهنگ بقبوالند که تماشاگرپسند کردن 
و جذابیت گزارش فوتبال، با عربده کشیدن بعد از 
گل و دادوهوار بعد از صحنه های حســاس حاصل 
نمی شود؛ اگرچه راه سرهنگ، بزرگنمایی همین 
چیزهاســت تا نان دابســمش کارهای حرفه ای و 
)حتی سربازان سرهنگ( در روغن باشد. چیزی که 
خود علیفر هم به آن اعتقاد راسخ پیداکرده و با آن 
تفریح می کند واال چرا باید آن طور بگوید: توووووی 

دروازه و حتی تیییییییر دروازه؟

صبح  جمعه در یک حادثه دلخراش دو قطار در سمنان 
با یکدیگر برخورد کردنــد و تعدادی از هموطنانمان پر 
کشیدند. علی دایی، اســطوره فوتبال ایران، با انتشار 
عکسی از این حادثه، نوشت:   درگذشت عده ای ازهموطنان 
گرامی و مسافران زیارت امام رضا)ع( که در سانحه برخورد 
قطارها به دیدار حضرت حق شتافتند را به مردم ایران و 
خانواده های داغدارشان تسلیت عرض می کنم.من را 
در این مصیبت بزرگ شریک غم خود بدانید.  همچنین 
برای مصدومان و مجروحان این سانحه دل خراش آرزوی 
بهبودی دارم. در ســال ٢٠1٦ و در شرایطی که فضای 
الیتناهی به تسخیر انسان درآمده،این فاجعه روی زمین 
باورکردنی نیست.مگر سیستم حمل و نقل ریلی ما به 
GPS مجهز نیست؟مگر ساعت حرکت قطارها از هر مبدأ 
برنامه ریزی نمی شود؟به راستی چه کسی پاسخگوی این 
بی مباالتی و خانواده های داغدیده خواهد بود؟    با یک عذر 
خواستن این داغ فراموش نخواهد شد.   کجایی ریزعلی 

خواجوی که به داد مسافران قطارهای ما برسی؟

فضای مجازی خارج از گود

کجایی ریزعلی؟ چرا »تووووووووووووووووی دروازه« جناب سرهنگ؟!

سپاهان در دیدار آینده خود برابر گسترش فوالد از هفته دوازدهم 
لیگ برتر هر دو مدافع میانی اصلی خود را به خاطر سه کارته بودن 
در اختیار ندارد. در دیدار برابر فوالد خوزســتان از هفته یازدهم 
لیگ برتر هر دو مدافع میانی ســپاهان از داور بــازی کارت زرد 
گرفتند. با توجه به آنکه شــجاع خلیل زاده و موســی کولیبالی تا 
پیش از آن، دوکارته بودند اخطار گرفتن آنها کار دســت سپاهان 
داد زیرا باعث محرومیت همزمان ایــن دو بازیکن در دیدار هفته 
آینده برابر گسترش فوالد شد.با سه اخطاره شدن دو مدافع میانی 
سپاهان، عبدا...ویسی کار سختی برابر چیدن خط دفاعی تیمش 
در دیدار برابر حریف تبریزی خواهد داشت؛ البته آرمین سهرابیان 
که در بازی با فوالد محرومیت یک جلســه ای خود را پشــت سر 

گذاشت در هفته دوازدهم مجددا در دسترس قرار خواهد گرفت 
با این حال،  غیبت همزمان خلیــل زاده و کولیبالی در دیدار روز 
پنجشنبه با گسترش فوالد، چالش مضاعفی برای طالیی پوشان 
اصفهانی از حیث دفاعی در این مســابقه ســخت بیرون از خانه 

خواهد بود.

ذوب آهن در حالی چهارمین پیروزی خود در لیگ شانزدهم را در 
ورزشگاه تختی آبادان جشن گرفت که پیشتر دو حریف اهوازی 
را هم برده بود و اولین پیروزی فصل این تیم هم در خوزســتان 
رقم خورد. پیروزی قاطع 3 بر صفر برابر صنعــت نفت آبادان در 
هفته یازدهم لیگ برتر در مجموع چهارمیــن برد ذوب آهن در 
لیگ شــانزدهم بود. تیم اصفهانی قبال در هفته های سوم، هشتم 
و دهم به ترتیب برابر تیم های فوالد خوزستان، سپاهان اصفهان 
و استقالل خوزستان به برتری رســیده بود که در این بین اولین 
برد ذوب آهن در ورزشــگاه غدیر اهواز و دو پیروزی دیگر این تیم 
در استادیوم فوالدشهر به دست آمده بود.به این ترتیب، بردهای 
ذوب آهن در لیگ شانزدهم تا به اینجا یا در ورزشگاه خانگی این 

تیم در فوالدشهر اتفاق افتاده یا در خوزستان )اهواز یا آبادان( به 
ثبت رسیده اســت؛ همچنین از چهار پیروزی ذوب آهن در لیگ 
شانزدهم سه برد برابر حریفان خوزســتانی بوده است. به عبارت 
دیگر، تیم اصفهانی در دور رفت لیگ شــانزدهم هر سه نماینده 

فوتبال خوزستان در لیگ برتر را شکست داد.

 خوزستان به ذوب آهن 
می سازد

 سپاهان بدون مدافع
 مقابل گسترش! 

هفته یازدهم لیگ برتر با صدرنشینی تراکتورسازی به اتمام 
رســید. این هفته، زمانی برای درخشش بازیکنانی از نسل 

های قبلی فوتبال ایران بود.
11 بازیکن برتر هفته در سیســتم ٢-5-3  جای گرفته و به 

شــرح زیر هســتند، با این توضیح که مثل همیشه جای 
چند بازیکن در این فهرست خالی اســت. بازیکنانی مثل 
رادوشوویچ، مهدی کیانی، محمد قاضی، شیمبا، محمد نژاد 

مهدی، ساسان انصاری، رسول نویدکیا، بختیار رحمانی و....

دروازه بان
وحید طالب لو )فوالد(:

در بازگشت به ورزشگاه نوستالژی نقش جهان، یک بار دیگر 
درخشــید تا فوالد با امتیاز، نصف جهان را ترک کند. پنالتی 
را گرفت، توپ از زیر تیرک دروازه بیرون کشید و در یکی دو 
صحنه هم مانع گلزنی مهاجمان ســپاهان روی فرصت های 

صد درصد گلزنی شد تا آمادگی اش را به رخ بکشد. 
مدافعان

سیدجالل حسینی )پرسپولیس(:
در روزی که پیکان مقابل پرســپولیس باانگیزه ظاهر شد و 
مهاجمان این تیم نیز بارها خط دفاعی سرخپوشان را اذیت 
کردند، کاپیتان پرســپولیس مثل یک صخــره برابر توپ ها 

قرار گرفت و اشتباهات بازیکنان جوان را پوشش داد. 
 احسان حاج صفی )سپاهان(:

بازی ســپاهان مقابل فــوالد فرصتــی برای نشــان دادن 
اندوخته های تیم ســابقا مدعی ســپاهان بود . مسابقه ای با 
هجوم های یکسره به دروازه طالب لو از چپ و راست . شاید 
اگر احسان حاج صفی کمی خوش شانس بود دروازه طالب لو 
را باز می کرد، اما سانتر ضربه مواج او با واکنش وحید به کرنر 
رفت تا کاپیتان ســپاهان در حسرت از دست دادن دو امتیاز 

حساس بازی باقی بماند . 
 محمد ایرانپوریان )تراکتورسازی(:

مدافع راست تراکتورســازی در لیگ شــانزدهم عزمش را 
جزم کرده تا از نظــر آماری باالتر از تمام دفاع راســت های 
ایران قرار بگیرد. او که پنالتی زن اول تراکتورسازی محسوب 
می شود، در بازی با صبای قم نیز یک گل دیگر از روی نقطه 
پنالتی به ثمر رساند. عالوه بر این ایرانپوریان در به تحرک در 
آوردن تیمش در جناح راســت نقش قابل توجهی ایفا کرد 

و پایه ساز چند حمله خوب برای شــاگردان قلعه نویی بود. 
ایرانپوریان حاال با 5 گل زده در کنــار ادینیو بهترین گلزن 

تراکتور است.
هافبک های تدافعی

علیرضا نقی زاده )گسترش فوالد(:
یکی از بهترین بازی های خود در ترکیب گســترش فوالد را 
برابر اســتقالل به معرض نمایش گذاشت و هنرنمایی اش با 
گل زیبایی کــه وارد دروازه رحمتی کرد تا بازی به تســاوی 
کشیده شود، تکمیل شد. نقی زاده جوان در طول 90 دقیقه 
به خوبی از قدرت بدنــی و هوش باالی خــود در راه برتری 
تیمش بهره برد و نه تنها در بیشــتر جنگ هــای تن به تن 
برنده بود بلکه در فاز تهاجمی گســترش نیــز حضور فعالی 

داشت.
احسان پهلوان )ذوب آهن(:

یکشنبه 1395/9/7 ساعت: 17:45
هفته 13 لیگ برتر انگلیس : آرسنال - بورنموث

زنده از شبکه سه

یکشنبه 1395/9/7ساعت: 17:45
هفته 13 لیگ برتر انگلیس : آرسنال - بورنموث

زنده از شبکه سه

یکشنبه 1395/9/7 ساعت: 23:15
هفته 13 اللیگا : رئال سوسیداد - بارسلونا

زنده از شبکه سه

یکشنبه 1395/9/7ساعت: 23:15
هفته 14 لوشامپیونا : لیون - پاری سن ژرمن

زنده از شبکه ورزش

سهشنبه 1395/9/9ساعت: 23:15
جام اتحادیه انگلیس : لیورپول - لیدز یونایتد

زنده از شبکه سه

چهارشنبه 1395/9/10 ساعت: 22:30
هفته 15 لوشامپیونا : پاری سن ژرمن - آنژه

زنده از شبکه ورزش

چهارشنبه 1395/9/10ساعت: 23:30
جام اتحادیه انگلیس : منچستر یونایتد - وستهام

زنده از شبکه سه

اصفهانی ها در صدر
ایــن هافبــک جــوان در یکــی از بهتریــن روزهای 
فوتبالی اش پایه گــذار برد پــرگل ذوب در خانه نفت 
بود. ســتاره ای با پاس های دقیق پشت دفاع که دوبار 
مهدی رجب زاده را در موقعیت تک بــه تک و گلزنی 
قرار داد. پهلوان خوش تکنیک که در مرز تبدیل شدن 
به یک ستاره است با باور بیشــتر می تواند یک مدعی 

جدی برای پیراهن تیم ملی باشد .
هافبک های تهاجمی

محسن کریمی )استقالل(:
بهتریــن نمایــش این فصــل هافبک مهاجــم جوان 
اســتقاللی ها در مصاف با گسترش رقم خورد. محسن 
کریمی روی هر دو گل تیمش در دقایق ابتدایی نقش 
اصلی را ایفا کرد .در نیمه دوم فرارها و ســرعت باالی 

کریمی بیشتر بالی جان مدافعان گسترش شد.
آرش رضاوند )نفت تهران(:

قبل از بازی نفت مقابل ســایپا کســی فکر نمی کرد 
آرش رضاونــد در ترکیب نفتی ها باشــد؛ چرا که او در 
هفته های قبل جای خود را به یک بازیکن جوان دیگر 
داده بود؛ اما این مدت نیمکت نشــینی کار خودش را 
کرد و رضاوند بــا بهترین فرم ممکن بــه زمین آمد و 
تبدیل به سرنوشت ســاز ترین بازیکن تیم در برد 0-2 

مقابل سایپا شد . 
سوبا دیارا )پدیده(:

بازیکن ســریع تیــم پدیده ســرانجام این شــانس 
را پیدا کرد تــا در تیم منتخب هفته ما جــای بگیرد . 
ســوبا در بازی مقابل ماشــین ســازی با سرعت عمل 
و تصمیم گیری های به موقــع از خطرناک ترین های 
تیمش بود و یک بار هم تیر دروازه حریف ســبزپوش 

را لرزاند . 
مهاجمان

مهدی رجب زاده )ذوب آهن(:
مهاجم  کهنه کار تیم ذوب آهن در دیدار مقابل صنعت 
نفت در آبادان با ثبت اولین هت تریک لیگ برتر نگاه ها 
را بار دیگر به سوی خود خیره کرد.او در لیگی که کمتر 
ممکن اســت بازیکنی در یک بازی سه گل بزند هرسه 
گل بازی را زد تا نشــان بدهد هنوز از رو نرفته و حریف 
می طلبد . در این بین  رجب زاده کــه تکنیک باالیی 
دارد، گل ســوم را به زیبایی هر چه تمــام تر و با ضربه 
چپ از باالی سر حسن هوری عبور داد، تا سنگین ترین 
شکست شــاگردان دست نشــان در خانه رقم بخورد. 
رجــب زاده با ثبت این ســه گل، در بــازی های لیگ 
شانزدهم 6 گله شد و همراه با ساسان انصاری در رتبه 

دوم جدول بهترین گلزنان قرار دارد.
 گادوین منشا )پیکان(:

مهاجم نیجریه ای پیکان بــدون تردید بهترین بازیکن 
 این تیــم در هفته های گذشــته بوده اســت. مهاجم 
سیه چرده در چند بازی عصای دســت مجید جاللی 
شده و در بازی با پرسپولیس هم عملکرد خوبی داشت. 
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پیشنهاد سردبیر: 
انتخاب شهردار را سیاسی نکنید

شورا

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان اظهار کرد: ساماندهی خیابان 
ایمان به طول 900 متر در خیابان آل محمد در دست اجراست.

علی اصغر شــاطوری با اشاره به اینکه ســاماندهی خیابان ایمان 
تاکنون 80 درصد پیشرفت داشته است، افزود: این پروژه با اعتبار 
یک میلیارد تومان، تا پایان دی ماه سال جاری تکمیل می شود. 
مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه بیان کرد: مناسب سازی معابر منطقه 7 شهرداری اصفهان 
برای تردد روان جانبازان و معلوالن، بــا اعتبار 800 میلیون ریال 

به پایان رسید.

مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان گفت: درصدد هســتیم که 
امسال آزادســازی پروژه ورودی عطشــاران را تکمیل و عملیات 

احداث آن را از سال آینده آغاز کنیم.
عبدالرســول امامی افزود: تحقــق برخی از پروژه هــا دو طرفه 
اســت و شــهروندان باید در آزادسازی و بازگشــایی گلوگاه ها با 
شــهرداری همراهی کنند. وی در ادامه، از تکمیل ســاماندهي 
بوســتان هاي عباس آباد، پروین و زرین کوب خبــر داد و افزود: 
بوســتان عباس آباد در خیابان میثم به مساحت ۶۵0 مترمربع و 
با اعتبار ۶00 میلیون ریال ساماندهي شــده است. امامی یادآور 
شد: ساماندهي بوســتان کارخانه پروین در خیابان هفت تیر نیز 
به مســاحت ۶۵0 مترمربع و با مبلغ ۲00 میلیون ریال به پایان 
رسید. مدیر منطقه 10 شهرداري اصفهان عنوان کرد: ساماندهي 
بوستان زرین کوب در خیابان زرین کوب به مساحت ۵100 متر 

مربع و با هزینه ۳میلیارد ریال اجرا شد.

مدیر اجرا و نظارت سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: پروژه طبقه 
زیرین میدان جلوخان، تاکنون 18 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 
رضا امینی ادامــه داد: این پــروژه در ضلع جنوبی میــدان جلوخان که 
قسمتی از فاز ســوم طرح احیای میدان امام علی )ع( محسوب می شود، 

در حال اجراست.
مدیر اجرا و نظارت ســازمان عمران شــهرداری اصفهان یادآور شد: کل 
فضای در نظر گرفته شده برای این پروژه، 4هزار و ۵00 مترمربع است که 
به دلیل عدم آزاد ســازی بخش عمده ای از ضلع شرقی آن، حدود هزار و 
700مترمربع این فضا به عنوان فاز اول در حال ساخت است. وی هزینه 
اجرای این طرح را ۲۶ میلیارد و ۳00 میلیون ریــال عنوان کرد و افزود: 
کاربری این پروژه، تجاری است و کلیه مراحل سفت کاری و نازک کاری 

آن، توسط سازمان عمران انجام می شود.

مدیر منطقه 7 شهرداری مطرح کرد:

پیشرفت 80 درصدی
ساماندهی خیابان ایمان

مدیر منطقه 10 شهرداری خبرداد:

تکمیل پروژه آزادسازی ورودی 
عطشاران تا پایان سال 95

مدیر اجرا و نظارت سازمان عمران شهرداری خبر داد:

پیشرفت 18 درصدی احداث فاز 
اول میدان جلوخان مسجدجامع

شهرداری

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه علنی دیروز شورا، با 
اشاره به طرح انتخاب شهردار توسط نمایندگان مجلس اظهار کرد: 
از نمایندگان مجلس خواستاریم که شــهرداری و محیط این نهاد 

مردمی را سیاسی نکنند.
رضا امینی با اشاره به اینکه بارها تبعات منفی سیاسی شدن انتخاب 
شــهردار را بیان کرده ایم، افزود: باز هم می گوییــم که درصورت 
تحقق این موضوع، جایگاه شوراها تضعیف می شود و این به معنای 

کاهش یافتن حق انتخاب و دخالت مردم در امورات شهر است.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به ضرورت حضور مردم 
در حاکمیت های محلی خاطرنشان کرد: از زمان آغاز به کار شوراها، 

تغییرات شهری بسیار محسوس بوده است.
امینی یادآور شــد: از نمایندگان مجلس خواستاریم که منافع ملی 
و کالن را بر منافع شــخصی و گروهی ترجیــح داده و از این اقدام 

خودداری کنند.
حفظ روحیه انقالبي و جهادي، اولین تاکید رهبري براي 

خروج از مشکالت بود
وي، همچنین با اشــاره به دیدار اخیر مردم اصفهان با رهبر معظم 
انقالب خاطرنشان کرد: این دیدار به مناسبت حماسه ۲۵ آبان سال 
1۳۶1 صورت گرفت که مردم اصفهان در عملیات محرم 7۵0 نفر از 

جوانان خود را در راه اسالم تقدیم کردند.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به دیدار خصوصي 
مســئوالن با رهبر انقالب، اضافه کرد: در جلســه اي که برخي از 
مســئوالن حضور داشــتند، رهبر انقالب به وی ژگي هاي شاخص 
اصفهان و مردمان آن اشــاره کردند و فرمودند کــه مردم اصفهان 

بسیار اهل جهاد بوده و این امر را اثبات کرده اند.
وي با اشــاره به اینکه مسئوالن اصفهان، مشــکالت این شهر را به 
رهبر معظم انقالب اعالم داشــتند، گفت: رهبر معظم اعالم کردند 
که بنده نیاز امروز را ایســتادگي بر اصول اسالم و انقالب مي دانم و 
اگر خواهان حل مشکالت خود هستید، باید روحیه انقالبي خود را 
حفظ کنید؛ زیرا حل مشکالت ایران در گرو حفظ این روحیه است. 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: رهبر معظم انقالب 
فرمودند برخي از مسائل حاشیه اي که مطرح مي شود مشکالت اول 
کشور نیستند و حفظ روحیه انقالبي و جهادي از اهمیت بیشتري 
برخوردار اســت که باید به آن توجه داشــت تا کشــور سربلندي 

داشته باشیم.
اقشار بســیج باید با هم افزایي، مشکالت پیش رو را 

رفع کنند
امیني در بخشــي دیگر از ســخنان خود با اشــاره به هفته بسیج 
اظهارکرد: تشکیل بســیج ۲0 میلیون نفري در سال ۵8 در حالی 
به دســتور حضرت امام خمیني )ره( صادر شــد که هنوز ایران در 

بحبوحه جریانات بعد از انقالب قرار داشت. 
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان، با اســتناد به سخنان مقام 
معظم رهبري اذعان کرد: بســیج یک جناح سیاسي نیست، بلکه 
لشــکر انقالب اســت و تعلق به انقالب دارد؛ بســیج تحقق مردم 
ساالري دیني اســت و ایجاد هیئت هاي اندیشــه ورز در میان این 
قشر از جامعه، ضروري به نظر مي رسد. وی با اشــاره به اینکه باید 
اقدامات اقشار بسیج با هم افزایي صورت گیرد، گفت: باید بین تمام 
اقشار بسیج جامعه، مانند بسیج کارگري، مهندسي و سایر اقشار آن، 

هم افزایي وجود داشته باشد تا مشکالت با توان بیشتري رفع شود.

رییس شورای اسالمی شهر :

انتخاب شهردار را سیاسی نکنید

رییس بسیج سازندگی اســتان اصفهان با اشاره به برگزاری 
همایــش طالیــه داران اقتصــاد مقاومتــی در اصفهــان 
اظهار داشــت: در این همایــش  از ۵ نفــر از اجراکنندگان 
بهترین طرح های اقتصاد مقاومتی در ســطح استان تقدیر 
شــدکه با توجه به کیفیت محصول تولیــدی، میزان ایجاد 
اشــتغال و میزان تولید در رشــته ها و عرصه های مختلف 
اقتصادمقاومتی، ارزیابی و انتخاب شده اند. سرهنگ حسین 
انوری گفت: ۳ نفر از تولیدکنندگان خوب، از خمینی شــهر 
در رشته حوله بافی، از گلپایگان در بخش تولید لبنیات و از 
کاشان در عرصه تولید عرقیجات و گالبگیری، در نمایشگاه 
اقتصاد مقاومتی استان تهران به نمایندگی از استان اصفهان 
شرکت می کنند. انوری با اشــاره به برگزاری نمایشگاه های 
اقتصاد مقاومتی در ۲0 شهرســتان تصریح کرد: در هر یک 
از شهرستان ها، بر رشته ها و عرصه خاصی تاکید شده است 
تا هر یک از شهرســتان ها، قطبی برای تولید یک محصول 
باشــند. وی گفت: اعزام 1۵ نفر از مدیران گروه های جهادی 
استان اصفهان برای دیدار با مقام معظم رهبری و مشارکت 
۳8۲ نفر از بســیجیان در قالب 191 اکیپ در اجرای طرح 
واکسیناسیون علیه بیماری نیوکاســل در طیور روستایی، 
از دیگر برنامه هایی اســت که توســط بســیج ســازندگی 

اجرا می شود.

فرمانــده نیروی انتظامــی، طی نشســتی با مجمع 
نمایندگان استان اصفهان، تعامل بین ناجا و مجلس 
را در جهت ارتقای نظم و امنیت در کشــور ضروری 
دانست. سردار حسین اشــتری، از نمایندگان استان 
اصفهان در پیگیــری امور ناجا در مجلس، تشــکر و 
اظهــار امیدواری کــرد که مجلس، موضــوع مهم و 
حســاس امنیت و تقویت نیروی انتظامی در برنامه 
ششم توســعه را مورد توجه قرار دهد. وی با اشاره به 
ارتقای شاخص های امنیت در کشور و کاهش جرایم 
به ویژه جرایم خشن و مهم، امنیت موجود در کشور 
را مطلوب ارزیابی کرد و تدابیر فرمانده معظم کل قوا، 
هماهنگی و همکاری دســتگاه های امنیتی کشور و 

قوه قضائیه را عامل مهم در ارتقای امنیت برشمرد.
در ادامه، نمایندگان اســتان اصفهــان ضمن تقدیر 
از تالش های نیــروی انتظامی در برقــراری نظم و 
امنیت در استان، آمادگی خود را برای تقویت نیروی 
انتظامی اعالم کردند. در این جلســه که نمایندگان 
اســتان، مســائل امنیتی - انتظامی حوزه انتخابی 
خویش را مطرح کردند، همچنین بخشــی از جلسه 
نیز به طرح مشــکالت و کمبودهای اســتان در این 

زمینه اختصاص یافت.

برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی 
در ۲0 شهرستان استان 

سردار اشتری:

امنیت در کشور مطلوب است

ناجاخبربسیج سازندگی

مناسب سازی محیط
از حقوق معلوالن است

اصالح روشنایی زیرگذر 
میدان امام علی)ع( اصفهان

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان، با اشاره به اینکه اگر 
بخواهیم معلوالن موفق در جامعه داشته باشیم، باید 
مشارکت اجتماعی آنها را افزایش دهیم، گفت: در این 
صورت این قشر حس بهتری دارند زیرا حقوق آنها نیز 
رعایت شده است. سعید صادقی  با بیان اینکه برخالف 
اقدامات خوب، هنوز هــم در زمینه شــغل و ازدواج 
معلوالن با چالش روبه رو هستیم و هنوز اقدامات حوزه 
توانبخشی شایسته معلوالن نیســت، گفت: هنوز هم 
وســایل حمل و نقل عمومی جهت استفاده معلوالن 

مناسب سازی نشده اند.
وی ادامه داد: هنوز برای مناســب ســازی مکان های 
عمومی و مناســب ســازی محیط  معلوالن با مشکل 
روبه رو هســتیم. صادقی با بیان اینکه استان اصفهان 
طی ارزیابی های صورت گرفته، به عنوان استانی برتر 
در حوزه مناسب سازی محیط برای معلوالن انتخاب 
شده اســت، اضافه کرد: مناسب ســازی محیط برای 
معلوالن یکی از حقوق آنهاســت. وی با اشاره به هفته 
تکریم و منزلت معلوالن که از 1۳ آذر شروع می شود، 
گفت: ضمن اینکه مردم باید حقوق معلوالن را رعایت 
کنند، شعار مســئوالن نیز باید »مســئوالن، همراه 

معلوالن« باشد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: 
استفاده از تکنولوژی روز در تامین روشنایی استاندارد 
برای زیرگذر میدان امام علــی )ع( که روزانه حجم زیاد 
ترددهای درون شــهری را به خود اختصاص می دهد، 
امسال در دســتور کار سازمان زیباســازی شهرداری 
اصفهان قرار گرفت. مهــدی بقایی بیان کرد: با توجه به 
کمبود نور کافی در زیرگذر میدان امام علی )ع(، اصالح 
روشنایی این زیرگذر با هدف تامین روشنایی ترافیکی 
با شدت نور مناسب، از سوی ســازمان زیباسازی انجام 
می شــود. وی با بیان اینکه در قالب اجــرای این طرح، 
تمامی چراغ هــای پرمصرف موجــود در این زیرگذر، 
حذف و المپ های LED جایگزین آن می شــود، ادامه 
داد: این نوع المپ ها بسیار کم مصرف است و درمجموع 
برخــالف افزایش تعــداد پروژکتورها در ایــن پروژه، 
مصرف انرژی برق کاهش قابل توجهی خواهد داشــت. 
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان افزود: 
قرارداد این پروژه با پیمانکار مربوطه منعقد شده است و 
این طرح در آینده نزدیک اجرا می شود و ظرف سه ماه 
آینده به بهره برداری خواهد رسید. زیرگذر امام علی)ع( 
در زیر میدان احیا شده امام علی)ع( در بافت تاریخی و 

مرکزی شهر اصفهان قرار دارد.

بهزیستی

در بیست و سومین دوره جایزه کتاب ســال اصفهان، ۵08 عنوان کتاب 
مورد ارزیابی قرارگرفت که پس از داوری در مرحله اول، 1۶ عنوان آن به 
مرحله دوم راه یافت. بر اساس این خبر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان، بیســت و سومین دوره جایزه کتاب ســال اصفهان را با 
هدف ارج گذاشتن به تالش بی دریغ پدیدآورندگان کتاب در حوزه های 
مختلف، ارتقای سطح کیفی نشــر اســتان، ایجاد انگیزه و رغبت برای 
مولفان و مترجمان و نیز ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان اقشار 

مختلف جامعه برگزار می کند.
مراســم اختتامیه بیست و ســومین دوره جایزه کتاب ســال اصفهان،  
1۶آذرماه با حضور ســیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی، در اصفهان برگزار می شود.

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتاب خوانی وزارت فرهنگ، 
در کارگروه انتخاب پایتخت کتاب و روســتاهای دوستدار کتاب که در اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: زمانی که بحث پایتخت کتاب را 
مطرح کردیم ابتدا باید به نهادهای مســئول پاسخ می دادیم که چرا انتخاب 
پایتخت کتاب ضروری اســت. علی اصغر ســیدآبادی تصریــح کرد: نفس 
کتاب خوانی تاثیر مثبتی در سبک زندگی افراد جامعه دارد. طی مطالعه ای 
که درباره نوجوانان پیوسته به داعش انجام گرفت، مشخص شد که بسیاری 
از آنها افراد درس خوانی بودند که در خانه هیچ کدامشان کتابی یافت نشده و 
اهل کتاب  نبوده اند. وی با بیان اینکه خواندن کتاب حتی برای سرگرمی، در 
کاهش خشونت موثر است، خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات، کسانی که 

داستان و رمان می خوانند، همدلی و قدرت سازگاری بیشتری با افراد دارند.

خواندن کتاب در کاهش خشونت موثر است1۶ کتاب در مرحله دوم جایزه کتاب سال اصفهان

مدیر ایســتگاه های تحقیقاتی ســازمان پارک ها و 
فضای ســبز شــهرداری اصفهان اظهارکــرد: مرکز 
تحقیقات ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان بــرای مقاوم ســازی و ســازگاری گیاهان 
و گل های زینتی با خشــکی و آب و هــوای منطقه 
اصفهــان، تاکنــون اقدامــات ارزشــمندی انجام 

داده است.
حمیدرضا اصالنی تصریح کرد: از دهه 70 که بحران 
خشکسالی در مناطق مرکزی کشور، شروع و خشکی 
زاینده رود هم مزید بر علت شــد، به ســمت و سوی 
شناسایی، تحقیق و انتخاب گونه های گیاهی سازگار 

و مقاوم در برابر شرایط خشکی منطقه رفتیم.
مدیر ایســتگاه های تحقیقاتی ســازمان پارک ها و 
فضای ســبز شــهرداری اصفهان، با بیان اینکه ایران 
با داشــتن بیش از 8 هزار گونه گیاهی، دومین کشور 
از نظر ذخایر ژنتیکــی در دنیا به شــمار می رود که 
می تواند در فضای سبز هم کاربرد داشته باشد، گفت: 
در مناطق زاگرس و اســتان های همجــوار اصفهان، 
گونه های بومی ســازگار با شــرایط خشــکی اعم از 
درخت و درختچه ،گل های پیــازی، گل های دائمی 

و چمن های مقاوم به خشکی به وفور یافت می شود.
وی اظهارکرد: از سال 78 ســازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان، به شناســایی و جمع آوری 
پایه های ژنتیکــی و انتقــال آنها به ایســتگاه های 
تحقیقاتی خود با مرکزیت ایستگاه تحقیقاتی شماره 
یک ســازمان واقع در محمودآباد )در ضلع شــمال 

غربی اصفهان( اقدام کرده است.
اصالنی اضافه کرد: پس از انجام آزمایش درخصوص 
سازگاری این گونه ها،  به نتایج مطلوبی دست یافتیم 
و بیــش از ۲70 گونه از گیاهان بومــی و غیربومی را 
در این ایستگاه مستقر کردیم که طی 1۲سال انجام 
آزمایش های متعدد ســازگاری، مقاومت به خشکی 
۶0 گونه از آنها به اثبات رسید و تولید آنها در دستور 

کار سازمان پارک ها قرار گرفت.
وی بــا بیان اینکــه این گونــه ها در ایســتگاه های 
تحقیقاتی ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان به تولید انبوه رســیده و در مناطق مختلف 
شهر اصفهان به صورت پایلوت کشت شده اند، گفت: 
به عنوان مثــال چمن های مقاوم به خشکســالی، با 
مدیریت صحیح در گرم ترین روزهای سال با هر ۶روز 

یکبار آبیاری، می تواند دوام خوبی داشته باشد.

مدیر فضای سبز شهرداری خبر داد:

کاشت ۶0 گونه گیاهی مقاوم 
به خشکی در شهر

با مسئوالن

این روزهــا با کاهش شــدید دما در کشــور و بــه ویژه در 
کالن شــهرها، گــذران زندگی کارتــن خواب هــا در این 
سرمای شــدید دغدغه ذهنی بسیاری از شــهروندان است؛ 
کارتن خواب هایی که برخی  از آنها بــرای یافتن کار یا حتی 
درمان، به اصفهــان آمده اند و دیگر دل کندن از این شــهر 

برایشان سخت شده است.
برخی  دچار آسیب هایی همچون اعتیاد و... شده و ماندگاری 
را بر بازگشــت ترجیح داده اند و از آنجایی که توان پرداخت 
هزینه های اجاره یک خانه را ندارند، اماکن عمومی همچون 
صندلی پارک ها، گوشــه پیاده روها، زیر پل هــا و ... را مأمن 
شــبانگاهی خود قرار داده و در مکان هایی از این نوع سکنی 
گزیده اند. اما برخی دیگر نیز به حاشیه های شهر سفر کرده 
و بعضا برای خودشان سرپناهی در بافت فرسوده یا خانه های 
نیمه ســاخته، تهیه کرده و در این خانه های بدون ســقف 
زندگی می کنند. با گذری از محالت حاشیه ای شهر اصفهان 
همچون محله ارزنــان و حصه در منطقــه 14، محله ناصر 
خســرو در منطقه 1۲ و محله قائمیه در منطقه 1۳، شاهد 
خانه های نیمه ساخته  ای هستیم که سقف آنها با پالستیک و 
کارتن پوشیده شده و کارتن خواب های غیر متجاهر اصفهانی 

را در خود جای داده است.
مکان های اســتقرار کارتن خواب ها در اصفهان 

شناسایی شد
در این راســتا ســعید صادقی، مدیرکل بهزیســتی استان 
اصفهان، با بیان اینکه وضعیــت کارتن خواب ها در اصفهان 
نسبت به دیگر کالن شهرهای کشــور و به ویژه تهران خیلی 
بهتر اســت، می گوید: همــکاری دســتگاه های مختلف و 
به ویژه شــهرداری و نیروی انتظامی در حوزه ســاماندهی 
کارتن خواب ها در اصفهان قابل توجه بوده است. وی با اشاره 
به شناســایی همه مکان های اســتقرار کارتن خواب ها در 
اصفهان اظهار می کند: شهرداری و نیروی انتظامی، همه این 
مکان ها را شناسایی کرده و بسیاری از نقاط شهر اصفهان از 

وجود این افراد پاک شده است.
مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه در حال 
حاضر در ســطح شــهر اصفهان کارتن خواب متجاهر دیده 
نمی شــود، می افزاید: برخــی از افراد معتاد کــه جا و مکان 
ندارند، ممکن است در حال حاضر در سطح شهر دیده شوند 
که در صورت مشــاهده، به سرعت شناســایی و جمع آوری 
خواهند شد. وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان تیم های 

کارتن خوابی با تعداد باال نداریــم، اضافه می کند: باید توجه 
داشته باشــیم که در مرکز فضیلت و همچنین سرپناهی که 
برای زنان تشکیل شــده، مکان مناســبی برای ساماندهی 

کارتن خواب ها ایجاد شده است.
تاکنون ظرفیت خانه فضیلت و شلتر در اصفهان 

تکمیل نشده است
صادقی با اشــاره به اینکه مرکز فضیلت بهزیســتی اصفهان 
ظرفیت ۳0 نفر و مرکز ســرپناه زنان )شــلتر( نیز ظرفیت 
۳۵نفر را داراســت، ادامــه می دهد: این در حالی اســت که 
تاکنون به صورت کامل ظرفیت این مراکز در اصفهان تکمیل 

نشده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در ســال های گذشــته اکثر 
کارتن  خواب ها را مردان تشــکیل می دادنــد، افزود: این در 
حالی اســت که در برآوردهای صورت گرفته، یک ســوم از 

کارتن خواب های فعلی در کشور را زنان تشکیل می دهند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه 80 درصد 
از کارتن خواب های کشــور معتاد هســتند، ادامه می دهد: 
باید توجه داشته باشــیم که زنان معتاد بسیار آسیب پذیرتر 
از مردان معتاد هســتند، چراکه مصرف مواد در زنان، اغلب 
با آســیب های اجتماعی از جمله فرار از خانه، روسبیگری و 

خشونت همراه است.
راه اندازی گرم خانه های شهرداری در اصفهان

مجتبی کاظمی، مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان نیز به راه اندازی گرم خانه های اصفهان 
بــرای ســاماندهی کارتن خواب ها در ایام ســرما اشــاره 
می کند و می گوید: همچنین باید توجه داشــته باشــیم که 
کارتن خواب های متجاهر شــهر اصفهان توسط شهرداری 

جمع آوری و به بهزیستی تحویل داده می شوند.
تعداد کارتن خواب های اصفهــان به ۳0 نفر هم 

نمی رسد
او نیز از آمار پایین کارتن خواب های متجاهر در شهر اصفهان 
خبر می دهــد و می گوید: تعــداد این افراد بــه ۳0 نفر هم 
نمی رسد. مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهــان، در ادامه از افزایــش برخــی از کارتن خواب های 
غیرواقعی در حاشــیه شــهرها ســخن به میان می آورد و 
اضافه می کند: باید توجه داشته باشــیم که این افراد در مأل 
عام حضور نداشته و بیشــتر در ســاختمان های متروکه و 
نیمه ســاخته در حاشیه شــهر اصفهان دیده می شوند. وی 
اضافه می کند: کارتن خواب های غیر واقعی که در حاشــیه 
شــهر اصفهان زندگی می کنند، با کمک مردم و همچنین 
گشت های نظارتی شــهرداری، شناســایی و توسط نیروی 
انتظامی جمع آوری می شــوند. کاظمی که معتقد است در 
سطح شهر اصفهان به دلیل همکاری سازمان های مردم نهاد 
و همچنین همکاری بین دســتگاهی، کمتر شــاهد حضور 
کارتن خواب ها هستیم، ادامه می دهد: از این رو از شهروندان 
درخواست داریم تا در صورت مشاهده هرگونه کارتن خوابی 
در ســطح شــهر اصفهان، با شــماره 1۳7 تماس بگیرند تا 

درخصوص ساماندهی این امر، اقدامات الزم صورت پذیرد.

همکاری 
دستگاه های 

مختلف و به ویژه 
شهرداری و 

نیروی انتظامی در 
حوزه ساماندهی 

کارتن خواب ها 
در اصفهان قابل 
توجه بوده است

 این روزها با توجه به سردی هوا، در حالی شرایط کارتن خواب ها به موضوع داغ شبکه های اجتماعی تبدیل شده 
که در اصفهان این معضل اجتماعی به مرز صفر نزدیک است.

کارتن خوابی در اصفهان به خط پایان نزدیک است؛

در شهر خبری نیست!
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم: ژله آلوئه ورا و ژله انار، از 
هرکدام  1 بسته، دانه انار 1 لیوان، خامه 

100 گرم
طرز تهیه:  1/5 لیوان آب جوش 
به پودر ژله آلوئه ورا اضافه کرده و خوب 
هم بزنید تا پودر حل شود.  دانه های انار 
را داخل قالب ریخته و نصف ژله آلوئه ورا 
را روی آن بریزید، سپس داخل یخچال 
قرار دهیــد تا خودش را بگیــرد.  نصف 

خامه را کمی هم بزنید تا یکدســت شــود و بعد نصف باقی مانده ژله آلوئه ورا را به آن 
اضافه کــرده و مخلوط کنید.پس از اینکه ژلــه روی انار خودش را گرفــت، قالب را از 
یخچال خارج کرده و مخلوط ژله و خامه را روی آن بریزید و مجددا داخل یخچال قرار 
دهید.  پودر ژله انار را داخل کاسه آب بریزید و به آن 1/5 لیوان آب جوش اضافه کنید 

و خوب هم بزنید تا ژله حل شود. 
باقی مانده خامه را با همزن کمی بزنید تا یکدست شود. سپس به ژله انار اضافه کرده و 

خوب مخلوط کنید تا رنگ صورتی مالیمی به دست آید.
 قالب ژله را از یخچال خارج کرده و مخلوط صورتی رنــگ را روی آن بریزید و مجددا 
داخل یخچال قرار دهید تا خوب ســرد و سفت شــود،  پس از اینکه آماده شد، قالب 
را چند ثانیه داخــل آب داغ قرار دهید تا ژلــه خودش  را رها کند. ســپس در ظرف 

برگردانید و برش بزنید.

»ضد خاطرات یک باغ وحش« رمانی از ندا شــیرودی اســت که 
پیرامون ســه محور تنهایی،عشــق ومرگ می چرخد و انتشارات 

»مروارید« آن را چاپ و روانه بازار کتاب کرده است.
نویســنده  رمان »ضد خاطرات یک باغ وحــش«، دغدغه  امروز را 
دارد. زمانه  دنیای مجازی، اخبار آنالین و اتفاقات ریز و درشــتی 
که در کسری از ثانیه، جهانی می شــوند. این رمان اشاره به انسان 
معاصر دارد. همزمانی وقایع و داستان های کوچک تودرتو در روند 
کلی یک داستان به درســتی خواننده را همراه و درگیر کرده، ولی 
گم نمی شود. راوی همان کسی ا ست که خود مرکز تمام این وقایع 
است. تمام اینها ســبب می شــود که خواننده تنها با یک داستان 
یک خطی همراه نباشد بلکه فلســفه، جامعه شناسی، روانشناسی، 

وقایع موثر سیاســی و مباحــث فیزیک و... همــه و همه جهانی 
بسازند که امروز در حال زندگی در آن هستیم.

 آنچه می خواهید همه حول ســه مفهوم اساسی »تنهایی، عشق و 
مرگ« می چرخد.

 در بخشــی از این کتاب می خوانیم:»راســتش پای حرفاش که 
نشســتم، یعنی وقتی شــروع کردم به نوشــتن حرفاش، پشتم 
لرزید! دیدم ما آدم ها چقدر شــبیه همیم، حتی اگه توی دنیاهای 
متفاوتی به سر ببریم؛ تو خیال و واقعیت« و بی هیچ تردید و دودلی 
و درحالی که ســرم رو باال می آوردم تا به دکمه های جای چشــم 
تعبیه شــده  عروســک چروکیده  روبه رویم نگاهی بیندازم، اضافه 

کردم: »اینکه کجاییم که دیگه ترسناک ترش هم می کنه.«
 انتشارات مرواریداثر حاضر را برای نخســتین بار در 166 صفحه 

چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

راهنمای غذایی در مبتالیان به روماتیسم مفصلی )3(دسر ژله انار یاقوتی

لبخندک

یادداشت های گلبول آبی

چقدر پالستیک!

 در این مطلب سعی داریم شما را با 13 ماده غذایی که برای بیماران مبتال به روماتیسم مفصلی 
مناسب و مفید است، آشنا کنیم.

8. مرکبات: تحقیقات نشــان می دهد مصرف روزانه مقادیر مناسبی از منابع ویتامین C مانند 
 مرکبات )پرتقال، لیمو، نارنج، نارنگــی، گریپ فروت و ....( از آرتریت های التهابی پیشــگیری 

می کند و باعث بهبود عملکرد مفاصل می شود.
9. غالت کامل: غالت کامل باعث کاهش ســطح پروتئین واکنشــگر C در خون می شود. این 
پروتئین، نشــانگر التهاب های مرتبط با بیماری قلبی، دیابت و آرتریت روماتوئید اســت و در 
صورت مبتال شــدن فرد به هر یک از این بیماری هــا این پروتئین در خــون افزایش می یابد. 
مصرف غالت کامل )مانند نان ســبوس دار، برنج قهوه ای و ...( باعث کاهش التهاب و در نتیجه 

کاهش این پروتئین در خون می شود.
10. حبوبات:حبوبات سرشــار از فیبر هســتند و باعث کاهش پروتئین واکنشگر C می شوند. 

همچنین حبوبات منابع پروتئین برای سالمت ماهیچه ها را دارا هستند.
حبوبات سرشــار از اســیدفولیک، منیزیم، آهن، روی، پتاســیم و ... هســتند و برای سیستم 
قلبی عروقی و سیســتم ایمنی مفید می باشند. مصرف حداقل دو الی ســه بار در هفته از انواع 
 حبوبات مانند لوبیا قرمز، لوبیا چشم بلبلی، لوبیاچیتی، لوبیا سفید، عدس، لپه، ماش، نخود و ...

 توصیه می شود.
11. ســیر: مطالعات متعدد نشــان می دهد، افرادی که به طور منظم از خانــواده آلیوم مانند 
 ســیر، پیاز، پیازچه، تره فرنگی و... اســتفاده می کنند، کمتر دچار اســتئوآرتریت می شوند.

 دی آلیل دی سولفین که در سیر یافت می شود، آنزیم های آسیب زننده به غضروف را محدود 
می کند و عالئم آرتریت روماتوئید را بهبود می بخشد.

ضد خاطرات یک باغ وحش

آن سال ها مایه ماکارونی  بابک اسحاقی
مثل حاال انقدر سوســول 
نبود .فلفل دلمه ای، قارچ و هویج رنده شــده و 
ذرت آب پــز هم نداشــت .ایــن مخلفات آن 
 موقع ها یا نبودند یا خیلی لوکس به حســاب 

می آمدند.
اصال انگار خیلی هایشــان هنوز اختراع نشده 

بودند .
 مایه ماکارونی عبارت بود از پیاز ، رب و گوشت 

چرخ کرده. 
با همه ســادگیش اما لعبتی بود برای خودش. 
مادرم هر وقت ماکارونی مــی پخت من با یک 
تکه نان لواشــی که گذاشــته بود کنــار برای 
ته دیــگ، می آمدم کنــار گاز و چشــم هایم 
را مثل گربــه چکمه پــوش گــرد می کردم 
 کــه بگــذارد لقمــه ای از مایــه ماکارونــی 

بخورم.
  گاهی که ســردماغ بــود قد یک لقمــه برایم

 می گذاشت بماند ولی اکثر اوقات می گفت کم 
است و همه را می زد تنگ قابلمه ماکارونی. 

من ولی به همان روغن ربی تــه ماهیتابه هم 
قانع بودم که مزه و بوی مایه ماکارونی را داشت 
و چه بســا از خود ماکارونی خوشمزه تر بود و 
انقدر نان لواش را ته ماهیتابــه می مالیدم که 

دیگر نیازی به شستن نداشت.
 مادرم بعدها که فهمید می شود از ته ماهیتابه 
هم استفاده بهینه کرد و مخصوصا وقتی چند 
بار حیــن لیس زدن ماهیتابه مچــم را گرفت، 
موقع دم کردن ، محتویات ماکارونی را چند بار 
توی ماهیتابه می چرخاند تا همان دلخوشــی 
کوچک من هم شسته بشــود و برود به خورد 

ماکارونی ها. 
گاهی فکر می کنم پدر و مادرهای  قدیمی  ما را 

تحریم اقتصادی می کردند.
دلم تنگ شــده برای آن روزها، هرچه که بود، 

زندگی آن قدیم ها حال و هوای خوبی داشت.

ماکارونی های قدیم

با چندتا از جهانگردان آلمانی به سمت ارگ راین  نداشاه نوری
در کرمان که جای بســیار زیبایی است حرکت 

در راه کم آورد و به ناچار کنار جاده ایستادیم و قرار کردیم. ماشیـن 
شد بســاط عصرانه را علم کنیم. رفتم عقب ماشــین که نان و پنیر و 
هندوانه  را به تعداد تقســیم کنم. توی ظرف های یکبار مصرف گردو 
ریختم و بطری های آب را به تعداد از یخچال درآوردم. دست آخر هم 
3-4 متر از سفره یکبار مصرف را چیدم و پهن کردم. دیدم ایستاده اند و 
جلو نمی آیند! بعد یکی آنها قدری سر تکان داد، سفره را جمع کرد و از 
توی کوله اش یک بشقاب لعابی درآورد و همه آن چیزها را یک کاسه 
کرد و گذاشت روی یک تکه پارچه بعد هم گفت: »چقدر پالستیک؟« 
هر چه فکر می کنم یادم نمی آید از کی زندگی ما اینهمه پالســتیکی 
شد؟ از کی رســم شــد که آخر میهمانی همه ظرف ها را توی سفره 

بپیچنند و دور بریزند؟ اینهمه پالستیک را زمین کجای دلش بگذارد؟
 دوستدار طبیعت

مادربزرگ به قول قدیمی ها دستش سبز بود. هر چیزی که می کاشت، 
می گرفت و قد می کشید. یادم هست یک بار که از وانت سبزی فروشی 
یک دســته ریحان گرفته بود زد روی دســتش و گفت: » الهی بمیرم 
اینها که هنوز ریشه دارند!« بعد هم ریحان ها را توی خاک فروکرد و به 
هفته نکشیده کنار باغچه بوی ریحان گرفت. دم غروب یکی از همین 
روزها من را برده بود پارک. تاب و سرسره ها هنوز داغ بودند و نمی شد 
درست بازی کرد. روی چمن نشسته بودم و هرچه سبزه دور و برم بود، 
می کندم. دستم را گرفت و گذاشت روی خاک، آنقدر که گرمای زمین 
و نم سبزها البه الی انگشتانم پیچید بعد گفت: »گرمه مادر، یعنی که 
جون داره؛ اونوقت تو نشســتی موهاش رو می کنی؟ خب دردش میاد 
بیچاره.« بعد هم دســت هایم را تکاند و گفت: »ببین گل هم به سرش 

زده! عین تو که گل سر داری.«

جدول  2015

حضور ثروتمندترین زن روسیه
 در حرم امام رضا)ع(

انتشار عکس ثروتمندترین زن روسیه با پوشــش چادر در داخل حرم 
حضرت رضا )ع(، بازتاب گسترده ای در شــبکه های اجتماعی روسیه 
داشته است.  خانم باتورینا ظاهرا سفری به شهر مشهد داشته و با چادر 

اسالمی در داخل حرم حضرت رضا )ع( عکس گرفته است.
یلنا باتورینا یکــی از معدود زنــان میلیاردر جهان اســت که ثروتش 
راخودش به دست آورده است. اودرســال 2010 با ثروت 9/2میلیارد 
دالر از ســوی مجله فوربس به عنوان 340 و دومیــن ثروتمندجهان و 

ثروتمندترین زن روسیه معرفی شد.
باتورینا در 8 مارس ســال1963 در مســکو به دنیا آمد و پس از اتمام 
دبیرستان به عنوان کارگر به کارخانه فراسر - جایی که والدینش درآن 
کار می کردند - رفت، اما پــس از مدتی تصمیم به ادامه تحصیل و ورود 

به دانشگاه مسکو گرفت.
وی به همراه برادرش ویکتور باتورین، شــرکت خود به نــام اینتکو را 
درسال 1991 تاسیس کردند. مهم ترین فعالیت شرکت آنها در زمینه 
ساخت وســاز اســت.تاکنون خبری در خصوص اهداف سفر میلیاردر 

روس به ایران منتشر نشده است.

تصاویر روز

مجسمه یخی در طول یک کاراناوال
 در آلمان

تجربه پرواز با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی
 در طول نمایشگاه بین المللی خودرو در چین

کشکول

مشهورترین مغز جهان

مشــهورترین مغز جهان متعلق به مردی به نام »هنری گوستاو 
مولیسون« است که با نام »بیمار HM« شناخته می شود.هنری 
حافظه ای داشت که تنها چند دقیقه طول می کشید در نتیجه 
عمل جراحی مغزی که در ســال 1953 انجام شد و صرع شدید 
او را متوقف کرد. او در سال 1926 متولد شد و از صرع مقاوم به 
درمانی رنج می بــرد که به تصادف او در نه ســالگی با دوچرخه 

نسبت داده می شود.
 هنری قبــل از اینکه به جراح مغــز و اعصاب در بیمارســتان 

هارتفور مراجعه کند سال ها دچار تشنج بود.
 او در ســال 1953 تحت عمل جراحی قــرار گرفت و صرعش 
درمان شــد، اما توانایی اش برای ایجاد خاطــرات جدید از بین 
رفت، که بیمــاری فراموشــی جلورونده نام دارد. او 55 ســال 
دیگر هم بعد از عملــش زندگی کرد بدون اینکــه بتواند حتی 
یک خاطره جدید ثبت کند و در آن زمان به طور کامل توســط 
جامعه علمی مورد مطالعه قرار گرفــت. مغز هنری از آن جهت 
مهم است که به دانشــمندان اجازه داد جای دقیقی که عملکرد 

حافظه در مغز از آن سرچشمه می گیرد را مشخص کنند. 

ساخت رنگین کمان دست ساز
 از هزار رشته رنگی

هنر، جنبه های بسیار زیادی دارد و افراد با توجه به عالقه خود، 
یک شاخه را برای خود بر می گزینند. موسیقی، سینما، تئاتر و 

نقاشی، از جمله بارزترین آنها هستند.
 هنرمندان در سراســر دنیا آثار خود را بــه نمایش می گذارند 
 و عالقــه منــدان نیــز اســتقبال خوبــی از آنهــا بــه عمل 

می آورند.
 عالوه بر مواردی که ذکر کردیم، می توان توانایی های هنری را 

از راه های دیگری نیز به نمایش گذاشت.
»گابریــل داو« هنرمند مکزیکی که در زمینه بناهای ســاخته 
شده از رشــته های رنگی مهارت دارد، تازه ترین اثر خود را در 

موزه هنر شهر اوهایوی آمریکا به نمایش گذاشته است.
 رنگین کمان دســت ســازی که توســط وی ســاخته شده، 
جلوه هــای نوری بــی نظیری را به ایــن مکان اضافــه کرده و 

تماشاگران را به وجد آورده است. 
این رنگین کمان، تا بیســت و دوم ژانویه سال میالدی آینده در 

این موزه قرار خواهد داشت.

افقی
1- مخترع مخترعین جهان که برق را اختراع کرد

2- کاری خداپســندانه از ســفارش های رسول 
اکرم)ص(- دربستنی می ریزند- مخترع ریل قطار

3- عبا- جذام- اسناد
4- ریش انبوه و بلند- تاکید شــده-  بی خانمان و 

رمان تاگور
5- واحد سطح- کتاب امیل زوال- ناودان

6- خیلی کم- این دانشــنامه را ابن ســینا کتاب 
کرد- خصلت

7- نقاش دیوانه اســپانیا و خالق تابلوی آفت های 
جنگ- فالگیر- فیلم مهرجویی و بار مجنون

8- داهــار- رب وطنی- جغــد- پارویش بگذارید 
مردید

9- فال نیک- زن نجیب فرعون- رمان شاتو بریان
10- آش- چلچراغ- بیمار بسیار خطرناک

11- یکدل و بی آالیش- کارگردان فیلم بن بست
12- غمگســار و مونس- نوعی جشــن- شمای 

خارجی
13- نویسنده نامی فرانســوی خالق رمان 

فدرا- سرخنای – گیاه
14- پشیمانی- بده بستان- بالغ

15- خوردنی محنت زا- نویســنده کتاب از 
زمین تا کره ماه- پایان کار

عمودی
1- مسلسل- گواتر- رمق

2- برانگیختن- غنی و ثروتمند- از آن نتوان 
گریخت

3- خالق کتاب های لبه تیغ و هفتمین گناه- 
زدنی سالوسانه- فرکانس

4- نیمه آرام- دانشــمند ماشین روشن کن- 

از پیامبران الهی
 5- واحد کتاب- شــقایق وحشــی- قوی هیکل و 

پر زور
6- بارکش شهری- پیشی جستن- رمق

7- خالق عروســی خون و ایرما که تیرباران شــد- 
جیره و مواجب و مستمری- مادر ورزش ها

8- پوچ- برادر ابوی- مساوی کارها
9- این نه- چاپلوســی و مداهنه- دوست دانشمند 

ژان ژاک روسو
10- مجرد- خونخوار شالیزار- حکایت

11- استمالت- گالب- بله پوتین و چخوف
12- همان اول ها- برآوردن همه احتیاجات یک نفر

13- یل ناکام شــاهنامه- برد معروف- ســاختمان 
بلند

14- مختــرع کبریــت ســمباده ای- بازیکــن 
پرسپولیس- فرمان مغولی

15- برج کج- پایتخت کوبا- کوتاه و نارسا 
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