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بیش از یک ســال اســت که از انتخاب اصفهان به عنوان شهر 
جهانی صنایع دســتی می گذرد اما هنوز ایــن صنایع از هیچ 

جایگاهی در زمینه اقتصادی برخوردار نیست. آمار ...
روز گذشته سخنگوی دســتگاه قضا، در حاشیه دیدار با رییس 
کمیته تحقیق و بازرســی جمهوری ارمنســتان، به سواالت 

خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ســخنگوی قوه قضائیه از احضار 
20 نفر در پرونده فیش های نجومی خبر داد و گفت: از مسئوالن 

صندوق توسعه ملی هم در بین این مسئوالن وجود دارد.
حجت االسالم محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی درباره اینکه حکم پرونده بابک زنجانی به وکیلش، ابالغ 
نشــده و وکیل متهم ردیف ســوم پرونده نفتی گفته است که 
پرونده به شعبه دادگاه بدوی ارســال شده است ، گفت: به طور 
طبیعی وقتی پرونده از دیوان عالی بر می گردد چنانچه نیاز به 
ضمایم و یا کسر آماری باشد، به شعبه هم عرض بر می گردد که 
ممکن است فاصله زمانی داشته باشد. من اطالعی ندارم، اگر به 

شعبه هم عرض برگردد همه مطلع می شوند. 
وی درباره ابالغ حکم پرونده بابک زنجانی به وکیلش افزود: من 

از این موضوع اطالعی ندارم.
 سخنگوی قوه قضائیه درباره فیش های نجومی نیز گفت: در این 
زمینه بیش از بیست نفر دعوت یا احضار شده اند که ممکن است 
برخی از احضاریه ها رسمی نباشــد. از اعضای صندوق توسعه 

ملی در بین احضار شدگان بوده و موضوع در حال بررسی است.
وی افزود: سازمان بازرسی یکسری لیست هایی را داده و سایر 
دستگاه ها هم لیست هایی را ارائه دادند که در حال راست آزمایی 
این لیست ها هستیم؛ زیرا برخی از آنها خوداظهاری افراد بوده 
است و ما در حال انطباق با قانون و واقعیت هستیم. وی درباره 
شکایت علی مطهری علیه مقام قضایی مشهد که به دادسرای 
روحانیت ارجاع شده اســت، گفت: اصال از این موضوع اطالعی 
ندارم و رســیدگی من در حیطه بررسی نامه ریاست جمهوری 

بوده است.
وی درباره توریست فرانسوی که چهار ماه در دشت کویر ایران 
ناپدید شده اســت، گفت: اگر موردی توسط مقامات قضایی و 
انتظامی دســتگیر شــود، چه داخلی و چه خارجی، حتما به 
خانواده شــخص اطالع خواهیم داد و اگر این شخص خارجی 
باشــد به ســفارتخانه و خانواده او اطالع خواهیم داد و تاکنون 

موردی به ما اعالم نشده است.

به گزارش زاینده رود، با حضور شهردار اصفهان، 
اعضای شورای اسالمی شــهر و اهالی منطقه14 
و خانــواده شــهدای منطقه، 5 پــروژه عمرانی و 
فرهنگــی این منطقــه در قالب چهــل و دومین 
برنامه از طــرح »هر هفتــه با چنــد افتتاح« به 

بهره برداری رسید.
فرهنگســرای انتظار با مســاحت 900 متر مربع 
در خیابان شــهید مفتح - خیابان دارک، احداث 
بوســتان و زمین ورزشــی روباز خیابان آیت ا... 
غفاری، احداث خیابــان های عاشــق اصفهانی 
شــرقی و خیابــان 14 متــری آزادی بــا اعتبار 
90میلیارد ریال، پروژه هایی اســت که امروز در 

منطقه 14 افتتاح شد.
زندان مرکــزی اصفهان بــا همکاری 
شــهرداری به قارنــه انتقــال می یابد/
محرومیت از برخی محالت اصفهان زدوده 

شد
دکتر مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان در آیین 
برگزاری این برنامه، در جمع خبرنگاران با اشــاره 
به بهره برداری از پروژه های فرهنگی، ورزشــی و 
ترافیکی در منطقه چهارده شــهرداری اصفهان 
اظهار داشــت: این برای چندمین بار اســت که 
بهره برداری از پروژه های شــهرداری به ایستگاه 

چهاردهم می رسد.
وی با اشــاره به اینکه در این برنامه، بهره برداری 
از ورزشــگاه روبــاز، بوســتان و زمین ورزشــی 
روباز، فرهنگســرای انتظار و ادامه خیابان عاشق 
اصفهانی با اعتبــار 9 میلیارد تومان انجام شــده 
است، اضافه کرد: احداث زمین های ورزشی روباز، 
یکی از وعده های ما به شــهروندان بود که امروز 

محقق شد.
شهردار اصفهان با اشار ه به همت واالی شهرداران 
مناطق در اصفهان در حوزه کاهش محرومیت ها 

در مناطــق مختلف شــهرداری افــزود: در حال 
حاضر می توان گفت چهره محرومیت از برخی از 

محالت شهر اصفهان زدوده شده است.
جمالی نژاد بــا تاکید بــر اینکه در حــال حاضر 
فعالیت هــای شــهرداری اصفهــان محــدود به 

پروژه هــای عمرانــی نمی شــود، تصریــح کرد: 
برگزاری برنامه هــای فرهنگی به ویژه  در محالت 
محروم نیز زمینــه رضایت شــهروندان را فراهم 

ساخته است.
دکتر مهدی جمالی نــژاد درخصوص تفاهم نامه 
شــهرداری اصفهان و اداره کل زندان های استان 
اصفهان برای انتقال زندان بزرگ اصفهان به خارج 

از شــهر گفت: ما در حال تنظیم تفاهم نامه ای با 
اداره کل زندان هــای اســتان اصفهان هســتیم 
تا زنــدان جدید اصفهــان را در منطقــه قارنه به 

بهره برداری برسانیم.
شــهردار اصفهان اضافــه کرد: قرار اســت محل 

فعلی زندان مرکــزی اصفهان، به محلی مذهبی و 
ورزشی تبدیل شود.

وی همچنین با بیان اینکــه انتقال زندان مرکزی 
اصفهان به خارج از شهر، نیازمند فازبندی است، 
افزود: همچنین ورود بخش خصوصی برای اجرای 
این طرح، امری ضروری است و باید همکاری سه 
جانبه بین زندان، شــهرداری و بخش خصوصی 

برای این امر اتفاق بیفتد.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه منطقه 14 شهرداری 
اصفهــان زمانــی محروم ترین منطقــه اصفهان 
بود، بیان داشــت: این در حالی است که با اجرای 
پروژه محرومیت زدایی، طی دو ســال گذشــته 
 فضایــی با نشــاط و پرتحــرک در ایــن منطقه 

ایجاد شده است.
وی با اشــاره به اینکه بــا اجرای رینــگ چهارم 
ترافیکی و راه اندازی درایگاه تشــریفاتی شــهر 
اصفهان می توان شــاهد پیشــرفت و توسعه در 
منطقه 14 بود، اضافه کرد: در باز زنده سازی شهر 
اصفهان  وضعیت منطقه 14 شــهرداری اصفهان 

ارتقا خواهد یافت.
شهردار اصفهان با بیان اینکه ساماندهی مشاغل 
مزاحم در طول یک سال گذشته در شهر اصفهان 
دوره های طالیــی خود را طی کرده اســت، ابراز 
داشــت: کلنگ زنی بازار گل و گیاه و بازار آجیل 
و خشکبار تاکنون انجام شده است و در آینده ای 
نزدیک بزرگ  ترین مرکز تولیدات چوبی اصفهان 

و کشور در این شهر راه اندازی می شود.

محرومیت زدایی انگیزه سرمایه گذاری 
در اصفهان را باال می برد

رضا امینی، رییس شــورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در این آیین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
برگزاری برنامه های افتتاحیه شهرداری اصفهان 

بدون تشــریفات، زمینه ســاز افزایــش ارتباط 
مسئوالن شهری با شــهروندان شده است، اظهار 
داشت: با این روند، مسئوالن به خوبی با مطالبات 
مردم آشنا شده و آنها را در برنامه ریزی های آینده 

شهر لحاظ می کنند.
امینی، منطقه 14 شــهرداری اصفهان را یکی از 
مناطق محروم به لحاظ توســعه مناطق شــهری 
دانســت و اضافه کرد: از این رو شــورای اسالمی 
شــهر اصفهــان برنامه ریزی هــای الزم را برای 
 کاهش این محرومیت ها در دســتور کار خود قرار

داده است.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
ســاخت پارکینگ هــای عمومی، فرهنگســرا و 
سالن های ورزشی اخیرا به فعالیت های شهرداری 
اصفهان اضافه شــده اســت، گفت: این پروژه ها 
به دنبــال مطالبات شــهروندان در دســتور کار 

شهرداری قرار گرفته است.
وی با بیــان اینکه اراضی موجــود در منطقه 14 
قابلیت ســرمایه گذاری را دارد، اضافــه کرد: ما 
سعی داریم با استفاده از ظرفیت های موجود، در 
محالت مختلف منطقه 14 برای ارتقا و توسعه آن 

برنامه ریزی کنیم.
امینــی بــا بیــان اینکــه اعتبــارات مرتبط با  
محرومیت زدایی بر اســاس محدوده جغرافیایی 
مناطق تخصیــص می یابد، افــزود: از ردیف های 
متمرکز، برای این امــر بودجه ای تخصیص یافته؛ 
ضمن اینکه اعتبارات دولتی در این راستا به صفر 

رسیده است.
وی با بیان اینکه شــورای مرکــزی درخصوص 
اجرای پروژه های مختلف در مناطق شــهرداری 
تصمیم گیری می کند، اضافه کرد: با توزیع عادالنه 
خدمات در مناطق مختلف شــهرداری اصفهان، 

انگیزه برای ساخت و ســاز در مناطق مختلف نیز 
بیشترمی شود.

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه ما باید به فکر افزایش اعتبارات درخصوص 
محرومیت زدایی باشــیم، گفت: در نظر داریم با 
روند پیش بینی شده، فاصله طبقاتی بین مردم را 
کاهش و انگیزه سرمایه گذاران را برای فعالیت در 

اصفهان افزایش دهیم.
مســکن ارزان ظرفیت سرمایه گذاری 
منطقه 14/تمام سنگبری های خیابان بعثت 

به  خارج از شهر انتقال یافت
علی شمس، مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان 
نیز در ادامه این جلســه در جمــع خبرنگاران با 
بیان اینکه در مــاه ربیع االول بالغ بــر 9 میلیارد 
تومان پروژه در منطقه 14 به بهره برداری رسیده 
اســت، اظهار داشت: زمین ورزشــی روباز باتون، 
فرهنگســرای انتظار با مســاحت 900 متر مربع 
در خیابان شــهید مفتح - خیابان دارک، احداث 
بوســتان و زمین ورزشــی روباز خیابان آیت ا... 
غفــاری، احــداث خیابان های عاشــق اصفهانی 
شــرقی و خیابان 14 متری آزادی، در این منطقه 

به بهره برداری رسید. 
وی  با بیان اینکــه کلنگ زنی و بهــره برداری از 
سه زمین ورزشــی روباز و دو خیابان جدید برای 
منطقــه 14 نیز در دســتور کار شــهرداری این 
منطقه قــرار گرفته اســت، افــزود: خیابان های 
کلنگ زنی شــده، تــا 22بهمن به بهــره برداری 
خواهــد رســید. مدیــر منطقه 14 شــهرداری 
اصفهان در ادامه با بیــان اینکه در ابتدای فعالیت 
خــود در منطقــه14، طبــق بند 20 مــاده 55 
ســنگبری های فعال در خیابان بعثــت را پلمب 
کردیم، اظهار داشت: این سنگبری ها به خارج از 
شــهر انتقال یافتند و محل این سنگبری ها برای 
برپایی نمایشــگاه ســنگ، به بخــش خصوصی 
واگذار خواهد شــد. وی درخصوص ظرفیت های 
شــهرداری   14 منطقــه  در  ســرمایه گذاری 
اصفهان نیز بیان داشــت: مســکن ارزان با توجه 
به قیمت ارزان زمیــن در منطقه 14، مورد توجه 
ســرمایه گذاران قرار گرفته و تاکنون قراردادهای 

متعددی نیز در این راستا به امضا رسیده است.

حدود یک سوم از هنرهای صنایع دستی متعلق به اصفهان است؛

اقتصاد نا امیدکننده صنایع دستی 
در اصفهان

ضرغامی؛ سخنران
مراسم 9 دی در اصفهان

اصفهان، باغ شهر 
بزرگ ایرانی است 

حذف صداي اذان در 
اصفهان باعث کاهش نزوالت 

آسمانی می شود

دیدار همسایه های
خوشحال و ناراحت

سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران:

از شکایت علی مطهری اطالعی ندارم

3

14

امام جمعه شهر کرد:

عدم نقدپذیری 
به مصلحت انقالب نیست

7

خبر آخر

به گزارش زاینده رود، با حضور شــهردار اصفهان، 
اعضای شورای اسالمی شــهر و اهالی منطقه14 و 
خانواده شهدای منطقه، 5 پروژه عمرانی و فرهنگی 
این منطقه در قالب چهل و دومیــن برنامه از طرح 

»هر هفته با چند افتتاح« به بهره برداری رسید.

فرهنگسرای انتظار با مســاحت 900 متر مربع در 
خیابان شهید مفتح - خیابان دارک، احداث بوستان 
و زمین ورزشی روباز خیابان آیت ا... غفاری، احداث 
خیابان هــای عاشــق اصفهانی شــرقی و خیابان 

14متری آزادی با اعتبار...

قطار پروژه های عمرانی شهر، دوباره به ایستگاه 
چهاردهم رسید

1

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛

قطار پروژه های عمرانی شهر، دوباره به ایستگاه چهاردهم رسید

ادامه در صفحه 15ادامه در صفحه 15ادامه در صفحه 15

برترین آثار مراکز استاني صدا و سیما در نوزدهمین داوري معرفی شد؛

جای خالی اصفهان!
6
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پیشنهاد سردبیر:
ژنرال سلیمانی برنامه ترامپ را به چالش کشید

واکنشدیدگاهپارلمانسپاه

سرلشــکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه با بیان 
اینکه دشمن از ابتدای انقالب می خواست امنیت را از ملت 
ایران سلب کند، گفت: خواست دشمن این بود که چه در 
زمین و چه در آسمان امنیت را از ما بگیرد و بعد از آنکه قرار 
شد برادران سپاه در حفاظت هواپیمایی باشند، ما شاهد 
آرامش و امنیت در این حوزه هســتیم. فرمانده کل سپاه 
با طرح این سوال که چرا برخی کشورهای دیگر برخالف 
اینکه هزینه های مادی و معنوی بیشتری نسبت به ایران 
در حوزه امنیت صرف می کنند نمی توانند امنیتی مانند 
امنیت ایران داشته  باشــند، تصریح کرد: امنیت پایدار و 
مردمی ما مرهون ایمان به خداوند و وعده الهی است که 
فرمود اگر در جامعه ای ایمان به خدا و مقاومت در مقابل 
ظلم و اســتکبار باشــد، امنیت آن جامعه را خدا تامین 
می کند. سرلشکر جعفری گفت: بعضا شاهدیم دو رژیم 
که انسان تصورش را نمی کند، مانند اسراییل و عربستان 
بــرای ناامنی در ایــران چه تالش هایی کــه نمی کنند. 
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه خطر فتنه 88 از جنگ 
هشت ساله بیشتر بود، ایمان و بصیرت مردم را از دالیل 

اصلی شکست توطئه دشمن دانست .

حشمت ا... فالحت پیشــه عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس درباره برگزاری نشست کمیته برجام در 21 دی 
ماه، اظهار کرد: بنده بر این باورم که بعید اســت کمیته 
برجام بتواند الزامی را به دولــت آمریکا تحمیل کند تا 
نســبت به تحریم هایی که علیه ایران انجام داده است 
اقدامی را انجام دهد. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران 
بدون شک باید در نشست کمیته برجام برنامه های خود 
را در جهــت تصویب فناوری و صنعت هســته ای خود 
انجام دهد. عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس خاطر 
نشان کرد: ما باید در نشســت کمیته برجام با توجه به 
نقض این توافق از سوی آمریکا برنامه هایی را به منظور 
گسترش و از ســرگیری فعالیت های هســته ای خود 
مصوب کنیم تا بتوانیم در زمینــه مقابله با تحریم های 
آمریکا سیاســت های خود را پیش ببریم. فالحت پیشه 
تاکید کرد: همین که ما بتوانیــم یک خطی را در مقابل 
قانون داماتو و تحریم های 10 ساله از سوی آمریکا علیه 
ایران در نشســت برجام ایجاد کنیم و این موضوع را در 
قرنطینه قرار دهیم بدون شک این مهم ترین و بهترین 

دستاورد نشست کمیته برجام برای ما خواهد بود.

فرمانده کل سپاه:

خطر فتنه از جنگ هشت ساله 
بیشتر بود

فالحت پیشه:

بعید است بتوانند الزامی برای 
آمریکا ایجاد کنند

الریجانی در پاسخ به یک تذکر؛

صد درصد با پرداخت بدهی 
تامین اجتماعی موافق هستم

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تاکید کرد:

حلقه امنیتی سفرا در ایران

رییس مجلس شــورای اسالمی در پاســخ به تذکر حاجی 
دلیگانی نماینده شاهین شهر گفت: بنده صد درصد موافق 
هستم که بدهی تامین اجتماعی در طی ۵ سال اجرای برنامه 
پرداخت شــود. حســینعلی حاجی دلیگانی طی تذکری با 
استناد به ماده 22 آیین نامه و در جریان رسیدگی به ماده ای 
از الیحه برنامه ششم توسعه اظهار کرد: بنده هر چه ماده 1۳ 
الیحه مربوط به ســازمان تامین اجتماعی را مطالعه کردم 
متوجه نشدم چرا هیئت رییسه می خواهد بخش هایی از این 
بند را حذف کند.وی افزود: در حالی که در مصوبه کمیسیون 
تلفیق عنوان نفت خام نیز در بند 1 این ماده ذکر شــده بود 
و خود تامین اجتماعی هــم پاالیش نفــت دارد؛ اما در این 
بند عنوان فرآورده های نفتی ذکر شــده است.براساس این 
گزارش، علی الریجانی که ریاســت جلسه را بر عهده داشت 
در پاسخ به این تذکر گفت: تادیه بدهی های سازمان تامین 
اجتماعی پیشنهاد بنده به کمیسیون تلفیق بود.رییس قوه 
مقننه خاطرنشان کرد: وقتی 120 هزار میلیارد بدهی وجود 
دارد قطعا سازمان نمی تواند وظایفش را انجام دهد؛ بنابراین 

باید منابعی در نظر گرفته شود تا این مسئله عملی شود.

ابوالفضل حســن بیگی نایب رییس کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس با اشاره به اینکه در سطح 
جهان ســفرای زیادی مورد ترور قرار گرفته اند و بخشی از 
این ترورها ناکام بوده است، اظهار کرد: اکثر کشورهایی که 
با داعش مقابله می کنند در کشورهایی مانند ترکیه مورد 
حمله قرار گرفته اند.حســن بیگی با بیــان اینکه تاکنون 
ســفیری در ایران مورد ترور قرار نگرفته است، بیان کرد: 
ســفرای کشــورهای خارجی در هر نقطه از ایــران مانند 
شــهروندان ایرانی در امنیت هســتند و بر اساس قوانین 
بین المللــی در هر جای ایران که باشــند باید به نیروهای 
امنیتی اطالع دهند تا مورد حفاظت قــرار بگیرند، از این 
رو تاکنون کسی نتوانسته به حلقه امنیتی سفرا نفوذ کند.

مشاور رییس سابق ســتاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر 
اینکه بعضی از کشورها هم به دلیل اینکه برای موساد و سیا 
جاسوسی می کنند محدودیت بیشتری دارند خاطر نشان 
کرد: در این موارد هم باید سفرا به نیروهای امنیتی و وزارت 
خارجه اطالع دهند.حسن بیگی تاکید کرد: ضریب امنیتی 

ایران از ضریب امنیتی آمریکا هم باالتر هست.

حمله به معاون روحانی 
با مهر و تسبیح در نماز جمعه یزد!

واکنش عراقچی 
به اعتراف هسته ای ظریف

پژمانفر:

دولت فعالیت های قرآنی
را به شوخی گرفته است

بادامچیان: 

نامزد مؤتلفه برای انتخابات
یا منم یا میرسلیم

ســخنرانی معاون پارلمانــی رییس جمهور در یزد با حاشــیه هایی 
روبه رو شد. حســینعلی امیری که روز جمعه در نمازجمعه این شهر 
شرکت کرده بود، با اعتراض و پرتاب مهر و تسبیح مواجه شد؛ البته او 
درنهایت سخنان خود را به پایان برد. خبرگزاری فارس نوشته بود که 
»شعارهای مردم« امکان ادامه سخنرانی را از امیری گرفت و او پس از 
حدود پنج دقیقه سخنرانی ناچار به ترک تریبون نمازجمعه شد.این 
اولین بار نیست که یک مقام مسئول در سخنرانی خود با پرتاب مهر 
و تسبیح مواجه می شــود. 22 بهمن سال ٩1، علی الریجانی رییس 
مجلس نیز در قم در حال ســخنرانی بود که عــده ای با پرتاب مهر و 
کفش سعی در ایجاد اخالل در ســخنرانی او کردند. برخی رسانه ها 
نوشتند که امیری به خاطر وضعیت به وجود آمده ناچار شد زودتر از 

زمان تعیین شده سخنرانی خود را به پایان برساند. 

عراقچی درباره اعتــراف ظریف مبنی بــر اشــتباه بودن اعتماد به 
جان کری سکوت کرد و این ســوال را بی پاسخ گذاشت. سیدعباس 
عراقچی معاون وزیر امورخارجه کشــورمان که پــس از مدت ها در 
مراسمی که با حضور خبرنگاران برگزار شــده بود، حضور یافت، در 
پاسخ به این سوال درباره اظهارات ظریف و اعتراف وی به اشتباه بودن 
اعتماد به جان کری، صرفا سکوت کرد و پاسخی به این سوال نداد.  این 
در حالی است که عباس عراقچی همواره در زمان مذاکرات و اجرای 
برجام، با حضور در نشست های مختلف از جمله صدا و سیما به تبیین 
مواضع دولت درباره برجام می پرداخت، اما پس از تمدید تحریم ها از 
سوی آمریکا و نقض رسمی برجام از سوی کنگره و همچنین اعترافات 
ظریف به اشــتباه بودن اعتماد به آمریکا، از دسترس رسانه ها خارج 
شده است. عراقچی در سومین ســالگرد ارتحال مرحوم پرورش در 

مسجد امام صادق)ع( حضور یافته بود.

رییس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اســالمی با انتقاد از 
عملکرد دولت در تخصیص بودجه مناسب به فعالیت های قرآنی گفت: 
دولت توجه  مناسب به موضوعات فرهنگی ندارد و فعالیت های قرآنی 
را شوخی گرفته است. حجت االسالم نصرا... پژمان فر رییس فراکسیون 
قرآن و عترت مجلس شورای اسالمی در تماس تلفنی با بخش خبری 
شــبکه قرآن از اعمال تغییرات ناچیز توسط مجلس در بودجه قرآنی 
ســال ٩6 خبرداد و گفت: وظیفه تنظیم الیحه بودجه بر عهده دولت 
اســت و مجلس نمی تواند تغییرات چندانی در آن اعمال کند. با این 
وجود اگر تغییری از سوی مجلس در بودجه اعمال شود، دولت اراده ای 
برای اجرا ندارد زیرا صراحتا اعالم کرده که تغییرات مجلس را اعمال 
نمی کند. وی با انتقاد از نگاه دولت به موضوع فرهنگ گفت: متاسفانه 
دولت مسئله فرهنگ را به شــوخی گرفته و نگاهش به فعالیت های 
فرهنگی از اولویت دهم هم پایین تر است، خصوصا موضوعات قرآنی 
که به هیچ وجه مورد توجه نیست زیرا برای اقدامات محدود در حوزه 
قرآن ســاالنه بیش از 2 هزار میلیارد تومان پول نیاز است؛ اما دولت از 
200 میلیارد بودجــه ای که خودش اختصــاص داده ریالی پرداخت 

نکرده است.

نایب رییس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: نامزد نهایی 
مؤتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری از بین من و میرسلیم انتخاب 
می شود.اسدا...بادامچیان در حاشیه مراسم سالگرد درگذشت مرحوم 
پرورش در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر اظهار کرد: خیلی طول 
می کشــد که حزب مؤتلفه نامزد نهایی خود را از بین من و میرسلیم 
انتخاب  کنــد.وی افزود: ما قطعا یک فرد حزبــی و حقوقی را معرفی 
می کنیم، اگر هم ائتالف اصولگرایان نامزد مؤتلفه را ارجح تشخیص 
دادند از او حمایت کنند. بادامچیان همچنین تصریح کرد: مؤتلفه هم 
مثل همیشــه به تصمیمات ائتالف اصولگرایان پایبند است و جدا از 

بقیه عمل نمی کند.

عکس روز

تاکید رهبر انقالب بر اقامه نماز 
در شرایط سخت

صفحه ایســنتاگرام منتســب به رهبر معظم انقالب، عکسی 
از ایشــان در حال اقامه نماز در مناطق جنگی منتشــر کرد و 
ضمن باز نشر بیانات ایشــان در دیدار شــرکت کنندگان در 
هفدهمین اجالس نماز ؛ خواندن نماز در شــرایط سخت را به 
مردم توصیه کرد. این صفحه نوشت:»خواندن نماز در شرایط 
ســخت! «رهبرانقالب: »ما عراق رفته بودیم، یک سفر عتبات 
مشــرف شــدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح، توقف نکرد؛ 
یعنی اصال نمی شــد؛ جوری تنظیم کرده بودند که نمی شد و 
بنده مجبور شــدم از اواخر قطار - که نزدیک ایستگاه یا اوایل 
ایستگاه بود - خودم را از پنجره بیندازم بیرون، که بتوانم نماز 
بخوانم؛ چون داخل قطار کثیف بود و نمی شــد نماز خواند. به 
هر حال، این چیزها رعایت نمی شــد. حاال خیلی فرق کرده؛ 
منتها بیش از اینها انتظار هســت.« 87/8/2٩.توضیح تصویر: 

اقامه نماز در مناطق جنگی به امامت آیت ا...خامنه ای.

اخبار

کافه سیاست

پایگاه آمریکایی »هافینگتون پســت« با انتشار گزارشــی تحت عنوان 
»تصاویر ژنرال ایرانی که در مرگ آمریکایی ها نقش داشته، برنامه ترامپ 
برای سوریه را با مشــکل مواجه می کند«، عنوان کرده است که با توجه 
به حضور مقتدرانه ایران در حلب، ترامــپ باید از هر گونه همکاری با ایران 
خودداری کند. در قسمتی ازاین گزارش می خوانیم: اکنون دولت ترامپ با 
یک انتخاب سخت روبه رو خواهد بود. ترامپ نشان داده است که به دنبال 
همکاری با اتحاد حامیان اسد در سوریه اســت و این به معنای همکاری با 
ایرانیان نیز هست؛ اما چهره های برجسته و اشخاصی که در تیم سیاست 
خارجی ترامپ نقشی تعیین کننده دارند، سال ها ایران را محکوم کرده اند 
و با اقدامات سپاه قدس ایران که تحت فرماندهی ژنرال سلیمانی قرار دارد، 
مخالفت کرده اند. ژنرال مایکل فلین که جایگاه مشاور امنیت ملی ترامپ را 
بر عهده خواهد گرفت، به هیچ وجه رابطه دوســتانه ای با این ژنرال ایرانی 

ندارد و او را مسئول مرگ آمریکایی ها در عراق می داند.

کشورهای منطقه به 
مقابله با ایران بشتابند!

ژنرال سلیمانی برنامه 
ترامپ را به چالش کشید

وبســایت خبری »بوابه القاهــره« در تحلیلی به قلــم »ابراهیم قراگل« 
تحلیلگر ترکیه  ای مدعی شد: »تحوالت اخیر حلب نشان داد که کشورهای 
منطقه باید با ایران مقابله کنند و نباید اجازه توطئه این دشمن بیگانه علیه 
جهان اسالم را بدهند.« این تحلیلگر ترکیه ای در ادامه مدعی شد: »حلب 
هرگز به دست نظام سوریه نیفتاده اســت و باید به ایران بگوییم که رویای 
امپراتوری که در ذهن می پروراند تنها خواب و خیال است. اگر ایران بخواهد 
این رویه را ادامه دهد، بداند که فروپاشــی اش نزدیک است و دیر یا زود در 
عمق خاکش مورد هدف قرار خواهد گرفت.« ایــن تحلیلگر در ادامه ادعا 
کرد: » ایران با زبان طائفه گری و مذهبی ســخن می گوید ولی ما گرفتار 
این تله نخواهیم شد و بر اهداف نظامی و سیاسی ایران تمرکز خواهیم کرد 
و طبق این اهداف با این کشور از در مقابله وارد خواهیم شد. پس کشورهای 
منطقه از ترکیه حمایت کنند و به آخرین دژ حمایت خود برای مواجهه با 

ایران بشتابند.«

بین الملل

رؤســای جمهور روســیه و ترکیه، جمعه شــب طی 
گفت وگویی تلفنی، تصریح کردند که آزادســازی شهر 
حلب ســوریه زمینه مناســبی را برای آغاز روند صلح و 
پایان اقدامات نظامی در این کشور، فراهم می کند.کاخ 
کرملین، جمعه شب اعالم کرد، »رجب طیب اردوغان« 
رییس جمهوری ترکیه در تماسی تلفنی با همتای روسی 
خود »والدیمیر پوتین«، وی را در جریان روند تحقیقات 
ترور »آندری کارلوف« سفیر روســیه در آنکارا قرار داده 
اســت. در بیانیه کرملین آمده اســت: رؤسای جمهور 
دو کشــور بر هماهنگی امنیتی و اطالعاتــی در زمینه 

تحقیقات درباره ترور سفیر روسیه تاکید کرده اند.

وزارت امور خارجــه آمریکا به اتباع این کشــور درباره 
ســفر به مصر و اردن به ســبب تهدیدهــای گروه های 
تروریســتی هشــدار داد. وزارت امور خارجه آمریکا در 
بیانیه ای به شهروندان این کشور اعالم کرد درحالی که 
مصر تدابیر امنیتی را در مناطق گردشــگری این کشور 
ازجمله االقصر و أسوان افزایش داده است ، احتمال وقوع 
حمالت تروریستی در هر نقطه از خاک این کشور وجود 
دارد .وزارت امور خارجه آمریکا در ایــن بیانیه به اتباع 
این کشور توصیه کرد از ســفر به صحرای غربی و شبه 
جزیره ســینا خودداری کنند .گفتنی است چند انفجار 
تروریستی در ماه دسامبر در مصر رخ داد که 2۵ کشته و 

ده ها زخمی برجا گذاشت.

رییس جمهور ترکیه گفت: از هیچ کسی درباره اقداماتی 
که باید در مبارزه با گروه های تروریستی صورت دهیم، 
نصیحت نمی پذیریــم. رجب طیــب اردوغان، رییس 
جمهور ترکیه، در سخنانی که در منطقه »ازمیر« ایراد 
کرد گفت: در ازای هر شهید، هزار تن از گروه تروریستی 
داعش را خواهیم کشــت. ما از داعــش انتقام خواهیم 
گرفت. اردوغان که در ازمیــر و در کنار بینعالی ییلدریم 
نخســت وزیر ترکیه ســخن می گفت، افزود: از داعش 
انتقام خواهیم گرفــت و به لطف ارتش خــود، در برابر 
هر کشــته ترکیه ای هزار نفر از تروریست ها را خواهیم 

کشت. 

گفت وگوی تلفنی
 اردوغان و پوتین درباره حلب

هشدار آمریکا به اتباعش 
درباره سفر به مصر و اردن

اردوغان: 

از داعش انتقام خواهیم گرفت

انگلیس به عنوان حامی بــزرگ دولت آمریکا تالش می کند 
تا با روی کارآمدن ترامپ، فصل جدیدی در روابط دو کشور 

رقم بخورد.
اخیــرا در برنامــه »صفحــه دو« شــبکه »بی بی ســی 
فارسی«اینگونه مطرح شده که »دونالد ترامپ« می تواند از 
گزینه نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و 
منطقه اســتفاده کند تا ایران نتواند به اهدافی که برای خود 
تعیین کرده)که یکی از آنها مبارزه با استکبار جهانی است( 

دست یابد.
چند نکته در این زمینه قابل طرح اســت؛ اوال حضور نظامی 
آمریکا در منطقه خلیج فارس همواره کنترل شــده بوده و 
شناورهای نظامی این کشــور به اخطارهای نیروی دریایی 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی تمکین می کنند. 
 معموال شــناورهای نظامی آمریکایی، زمــان عبور از تنگه 
هرمز، خود را بــه دهانه جنوبی تنگه نزدیــک می کنند تا از 
اخطارها و هشدار ایران در امان بمانند. سوال مهم اینجاست 
که با چنین شــرایطی، آمریکایی ها چگونــه می خواهند در 

خلیج فارس قدرت نظامی خود را نشان بدهند؟
استراتژی جمهوری اسالمی ایران، بر اساس نبرد ناهمگون 
طراحی شده و کارشناســان نظامی معتقدند که در صورت 
حمله نظامی آمریکا از طریق خلیــج فارس به ایران، هزاران 

نیروی آمریکایی کشته خواهند شد.
نکته دیگر قابل طرح اینکه وقتــی »جرج بوش «که از طیف 
محافظه کاران تندروی کاخ ســفید بــود ، 200 هزار نیروی 
نظامی در منطقه داشت، نتوانست به ایران حمله کند؛ حال 
چگونه ترامپ می تواند با شــرایط جدیــد منطقه که قدرت 
ایران روز به روز در حال ارتقا و پیشــرفت است، علیه ایران 

تهاجم نظامی داشته باشد؟ 
کالج جنگ های دریایی آمریکا در ســال 200٩، گزارشی از 
افزایش توانایی ایران در اجرای کمین های دریایی گسترده 
در تنگه هرمز ارائه داد؛ بنابر این گــزارش، اگر آمریکا قصد 
استقرار ناوهای خود را در صورت وقوع جنگ در تنگه هرمز 
داشته باشد، به نیروهای ایرانی فرصت بسیار مناسبی برای 
حمله می دهد که این امــر منجر به نابــودی اولین گروه از 

ناوهای نیروی دریایی آمریکا خواهد شد.
پایگاه تحلیلی Examiner، در گزارشی با عنوان»ناوهای 
هواپیمابر آمریکا نســبت به موشــک های ناوشــکن مافوق 
صوت ایران آسیب پذیر هستند« اذعان می کند که آمریکا در 
خلیج فارس، کار بسیار سختی در برابر ایران دارد. به عالوه، 
هزینه این ناوهای هواپیمابر بســیار زیاد است؛ به طوری که 
اگر بخواهیم سامانه های ضد موشــکی در این ناوها مستقر 

کنیم، میلیاردها دالر هزینه دربرخواهد داشت. 
 اما موشــک ناوشــکن مافوق صوت ایران، در مقایسه با این 
ناوها بســیار ارزان تر و در عین حال، خطرناک تر و با قدرت 
تخریب بیشتر اســت. اگر قدرت تخریب یک موشک ضدناو 
SunBurn ایــران را در نظر بگیریم، دامنــه تهدیدی که 
نیروی دریایی آمریکا در صــورت مقابله با ایران با آن مواجه 

خواهد شد را درک خواهیم کرد.
جمهوری اسالمی ایران، با بهره گیری از هزاران قایق تندرو 
و موشک های ضد کشــتی، توانایی فوق العاده ای برای مورد 
اصابت قرار دادن اهداف در ناوهــای آمریکایی دارد. روزنامه 
USAtoday نیز اخیرا در گزارشــی اذعان کرده است که 
موشــک های ناوشــکن ایران، تهدید بزرگی برای نیروهای 

آمریکایی در منطقه به حساب می آیند. 
»هامر« کارشــناس امور نظامی خلیج فــارس در این زمینه 
معتقد است: موشــک های کروز ایران می توانند به ناوهای 
ناوگان پنجم نیروی دریایی ایاالت متحده در خلیج فارس و 
منطقه بحرین شلیک شوند. با اینکه این ناوها معموال سامانه 
دفاع موشکی دارند، اما ایران قادر اســت چند موشک را به 
طور همزمان به یک هدف شــلیک کند که در این صورت؛ 

کاری از دست این پدافندها برنمی آید.
نکته قابل تأمــل دیگر اینکه ایــران به خوبی بــا برگزاری 
چندین رزمایش دریایــی، تجربه کافی را بــرای رویارویی 
با آمریکایی ها و ناوهایشــان در خلیج فارس دارد. در ســال 
201۵ میــالدی، نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی، با منهدم کردن ماکت ناوهواپیمابر»یو اس اس جان 
نیمیتز« نشان داد که می تواند در مقابل استکبار در سطوح 

وسیع بایستد.
حقیقــت آن اســت که ترامــپ نیز بــه عنوان جانشــین 
کســانی چون بوش پســر و اوبامــا، قطعا نمی توانــد اقدام 
نظامی علیه ایــران انجام دهد؛ چراکه اگر این پتانســیل در 
آمریکایی ها وجود داشــت، بین ســال 200۳ تا 2006 که 
 اوج لفاظی هــا و تهدیدهای بوش پســر علیه ایــران بود، به 

وقوع می پیوست. 
بدین ترتیب، آمریکایی ها باید متوجه این موضوع باشند که 
ممکن است شروع کننده جنگ در خلیج فارس علیه ناوها و 
نیروی دریایی ایران باشند، اما قطعا پایان دهنده آن نخواهند 
بود و به یقین، متحمل خسارت های بسیار که آنها را از کرده 
خود پشیمان می کند، خواهند شــد؛ چراکه اقتدار دریایی 
ایران، موضوعی اســت کــه در زمانه حاضر، بــر هیچکس 

پوشیده نیست.

آمریکایی ها 
باید متوجه این 
موضوع باشند 
که ممکن است 

شروع کننده 
جنگ در 

خلیج فارس 
علیه ناوها و 

نیروی دریایی 
ایران باشند، 

اما قطعا 
پایان دهنده آن 

نخواهند بود

نیروی دریایی سپاه، جنگ طلبی احتمالی »ترامپ« را چگونه پاسخ می دهد؟

خیال خام آمریکایی!

آمریکایی ها با شــروع جنگ دریایی با ایران در خلیج فارس، متحمل خسارت های بسیاری می شوند که آنها را از کرده 
خود پشیمان می کند.رسانه های وابسته به انگلیس، همه تالش خود را برای حمایت از دولت جمهوری خواه »ترامپ« 

انجام می دهند.
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
در عرض پنج سال صاحب »مسکن« شويد!

خودرو

اولین شاسی بلند هیبريدی ايران

قیمت انواع اسکنر در بازار

مدیر کل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
واحدهای توزیع کننده کره را ملــزم به رعایت ضوابط 
قیمت گذاری دانســت و اعالم کرد: با هرگونه افزایش 
خودسرانه قیمت کره برخورد می شود. علیرضا رستمی، 
در مورد افزایش قیمت کره طی روزهای اخیر گفت: کره 
جزو اقالم اساسی است که در گروه اول اولویت کاالیی 
موضوع ابالغیه شــماره ۴۸۰۲۱ مــورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ 
ســتاد هدفمندســازی یارانه ها قرار دارد و بر اســاس 
مفاد ابالغیه مذکور هر گونه تغییرات افزایشــی قیمت 
کاالهای گروه اول باید پس از بررسی توسط این سازمان 

و تصویب آن در کارگروه تنظیم بازار صورت گیرد. 
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیــان اینکه تعاونی های 
تامین مسکن بیشــتری در کشور باید ایجاد شــود، گفت: کسانی 
که به عضویت تعاونی های مسکن درآمده اند در کمتر از پنج سال 
صاحب خانه شده اند. ســیدحمید کالنتری با بیان اینکه در حال 
حاضر ۱۱ هزار تعاونی مسکن در کشــور فعالیت دارند، از ساخت 
یک میلیون واحد مسکن مهر توسط تعاونی ها خبر داد و گفت: ۴۰۰ 
واحد دیگر تا سال آینده به بهره برداری می رسد.کالنتری با دفاع از 
کارنامه تعاونی ها در ساخت مسکن مهر، گفت: عملکرد تعاونی ها در 
مسکن مهر ناموفق نبوده بلکه مشکالتی که به دلیل آماده نبودن 
زیرساخت های الزم در این طرح پیش آمد باعث بروز مشکالتی در 
روند اجرای آن شد. وی گفت: بیشــتر اعضای تعاونی های مسکن 
را کارگران و کارمندان تشکیل می دهند و  یکی از ویژگی های بارز 
تعاونی های مسکن دریافت تدریجی هزینه های ساخت متناسب با 

پیشرفت فیزیکی ساختمان است.

رییس اتحادیه دامداران درباره افزایش قیمت گوشت 
قرمز گفت: تعداد قصابی ها در ســطح شهر زیاد است 
در نتیجه هر کدام از این مغازه داران که فروش زیادی 
 ندارند برای پوشــش هزینه ها، میزان ســود خود را

افزایش می دهند. 
حســین نعمتی ، اظهار کرد: قیمت  گوشت قرمز در 
بازار متفاوت است؛ مغازه داران، گوشت گوسفندی با 
استخوان و گوشت بدون استخوان گوساله را ۴۴ هزار 
تومان می فروشــند درصورتی که قیمت هر کیلوگرم 
گوساله زنده ۱۱ هزار تومان و گوسفند زنده ۱۵ هزار تا 

۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

مدیرکل نظارت بر کاالهای غیرفلزی سازمان حمایت 
با اشــاره به کاهش ۱۰ درصدی قیمــت روغن موتور 
خودرو نسبت به آخرین نرخ رســمی سال ۹۳ گفت: 
افزایش هرساله و قانونی هزینه  تولید در کشور و نوسان 
مستمر قیمت جهانی فرآورده های نفتی و ارز از موانع 
کاهش نیافتن قیمت روغن موتور اســت. سید محمد 
حسین موال خواه گفت:  انواع الستیک و روغن موتور 
در زمره اقالم کاالیی گروه دوم قرار گرفته و در صورت 
بروز هرگونه کمبود و یــا افزایش قیمت غیرمعمول و 
دریافت شــکایت مردمی، اقدامــات نظارتی الزم در 

جهت تنظیم بازار آنها صورت می گیرد.

سازمان حمايت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت:

افزايش قیمت کره ممنوع!

در عرض پنج سال صاحب 
»مسکن« شويد!

ريیس اتحاديه دامداران:

قصابی ها گوشت را گران 
می فروشند

قیمت روغن موتور ثابت می ماند

اخبار

این اواخر به هر کدام از کارگاه ها که ســر می زنید، استاد 
کار را تنهــا می بینید. اســتادی که به تنهایی مشــغول 
کار اســت و دیگر خبری از شاگردان بســیار و مشتاق به 

آموختن نیست.  
عباس شــیردلی، رییس اتحادیه صنایع دستی استان نیز 
این موضوع را تایید می کند و می گوید در سال های اخیر 
اقتصاد صنایع دستی اســتان به شدت دچار افت شده، به 
گونه ای که بسیاری از این عرصه خارج و به شغل دیگری 

مشغول شده اند.
تحریم ها، نداشــتن گریدیت کارت و تبلیغات منفی علیه 
ایران از جمله دالیلی اســت که مســئوالن در مورد افت 
اقتصاد صنایع دستی بیان می کنند و معتقدند این موارد 
این امکان را برای دیگر کشــورها فراهم آورده تا بتوانند 

صنایع دستی ما را به نام خود مصادره کنند. 
اما از آنجایی کــه هنرها شناســنامه هــای فرهنگی ما 
هستند و الزم اســت اقدام به حفظ آنها کنیم، این روزها، 
توجه به اشــتغال و صادرات در بحث صنایع دستی یکی 
از موضوعات بســیار مهم شــده اســت. به گونــه ای که 
دکتر نامور مطلق معاونت صنایع دســتی کشــور، بارها 
در مصاحبه های خود بر ضرورت افزایش تعداد شــاغالن 
صنایع دســتی به حدود یک میلیون نفــر تاکید کرده و 
می گوید به لحاظ حجم صادراتی نیز الزم اســت از حدود 

۱۵۰ میلیون دالر، به یک میلیارد دالر برسیم. 
حال بــا توجه بــه پتانســیلی کــه اصفهــان در زمینه 
صنایع دســتی دارد، قطعا می تواند ســهم ویــژه ای از 
 این آمارها را به خــود اختصاص دهد. تنها کافی اســت

  بســتر ســازی های الزم از ســوی مردم و مســئوالن
 انجام شود.  

خواهرخواندگــی اصفهان با حدود ۱۴ شــهر دنیا یکی از 
ظرفیت هایی اســت که اصفهان می تواند از آن به عنوان 
یک فرصت برای نمایش هنرهای صنایع دستی استفاده 
کند. به گفته جعفر صالحی، معاون صنایع دســتی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان، 
دراین زمینه رایزنی هایی از طریق ســفیران این شهر ها 

شروع شده و در آینده ای نزدیک به نتیجه خواهد رسید.  
یکی دیگر از راهکار ها ایجاد نمایشگاه های موقت و دائمی 
به منظور نمایش آثار هنری توسط خود هنرمندان است. 
اگر ما در اصفهان، گالری های خوبی از صنایع دســتی و 
آثار فاخر داشــته باشــیم و هر از چندگاه نمایشگاه هایی 
را در مکانی که قابلیت الزم را دارد ایجاد کنیم می توانیم 
سفیران فرهنگی خود را که در واقع همان صنایع دستی 
است به تمام دنیا ارســال کنیم.  هر چند شهردار اصفهان 
مدت زیادی اســت که این قول را به شــهر اصفهان داده 
و مدام از توجه شــهرداری به صنایع دستی و گردشگری 

می گوید، اما هنوز به این وعده خود عمل نکرده است. 
از طرف دیگر شــیردلی نیز معتقد اســت، توریستی که 
میهمان نوازی خوبی از مردم شــهر ببینــد، قادر خواهد 
بود ۵ توریســت دیگر را نیز با خود بیــاورد و اگر رفتار ما 
با توریســت ها نامناسب باشــد، می تواند ۱7 گردشگر را 
از آمدن منصرف کنــد. از این رو هیچ گونــه اجحافی در 
حق این صنعت نباید صورت گیرد. به این منظور ســعی 
کردیم اجناس خارجی را از فروشــگاه های سطح میدان 
جمع و کاالهای مرغوب و خوب را همراه با اتیکت قیمت 

جایگزین آنها کنیم.
جعفر صالحی نیز با اشــاره بــه آنکه امــروز در اروپا ۵۳ 
درصد از درآمدها از طریق فروشگاه های مجازی به دست 
می آید، این موضوع را ظرفیت مهمــی می داند که امروز 
باید مد نظر تولیدکنندگان و فروشــندگان صنایع دستی 

قرار گیرد.
به اعتقاد او فروشــندگان و صادرکننــدگان می توانند از 
طریق فروشــگاه های مجازی کار خود را به مردم معرفی 
کنند و همچنین از نظرات خاص و ســلیقه آنها نیز باخبر 
شــوند. از جمله اینکه یکی از شــرکت هــای خصوصی، 
 طرح نمایش ســه بعدی محصوالت صنایع دســتی را در 

شبکه های مجازی مطرح کرده است. 
باید این امر را در نظر داشــت که اگر می خواهیم در بازار 
رقابت کنیم و اقتصاد پویایی داشــته باشیم الزم است به 

نظرات دنیا و مشتریان توجه کنیم.
 همچنین نباید فراموش کرد زمانی که یک هنرمند نتواند 
از کار کردن در این حوزه امرار معــاش کند کم کم از آن 
فاصله گرفته و هنر مختص به یک نفر خواهد شــد و دیگر 
کسی به دنبال یادگیری آن نخواهد رفت و در نتیجه هنر 

رو به فراموشی می رود.

حدود يک سوم از هنرهای صنايع دستی متعلق به اصفهان است؛

اقتصاد نا امیدکننده صنایع دستی در اصفهان

در سال های اخیر 
 اقتصاد

 صنايع دستی استان 
به شدت دچار افت 

 شده، 
به گونه ای که 

بسیاری از اين 
عرصه، خارج 

و به شغل ديگری 
 مشغول 
شده اند

بیش از يک سال است که از انتخاب اصفهان به عنوان شهر جهانی صنايع دستی می گذرد 
اما هنوز اين صنايع از هیچ جايگاهی در زمینه اقتصادی برخوردار نیست. آمار اعالم شده 
از سوی معاونت صنايع دستی استان نیز، خود دلیلی بر اين ادعاســت. طبق اين آمار با وجود آنکه حدود 
يک سوم از هنرهای صنايع دستی متعلق به اصفهان است، متاسفانه از مجموع 360 هزار نفر شاغل در اين 

زمینه، تنها 30 هزار نفر مربوط به اصفهان است. 

رییس اتحادیه پوشاک اســتان اصفهان با بیان اینکه بازار پوشاک امسال 
هم مانند سال گذشته با رکود مواجه است، گفت: در روزهای آینده درصد 
این رکود مشخص می شود. ابراهیم خطابخش با اشــاره به وضعیت بازار 
پوشاک اظهار داشت: وضعیت بازار پوشاک همچون سال گذشته با رکود و 
البته گرانی اجناس مواجه است.وی به فرا رسیدن فصل زمستان و آسیب 
رسیدن به پوشاک زمستانی اشاره کرد و افزود: ازآنجایی که قیمت پوشاک 
زمستانی نسبت به بقیه فصول گران تر است، مردم حاضر به تهیه البسه با 
این قیمت ها نیستند و این سبب آسیب رسیدن به پوشاک زمستانی شده 
است.رییس اتحادیه پوشاک اســتان اصفهان تصریح کرد: ممکن است تا 
یک ماه آینده با فروش فوق العاده و حراج پوشاک تا حدودی وضعیت بازار 
پوشاک به حد مطلوب برسد، همچنین امیدواریم با نزدیک شدن به عید 

نوروز، بازار پوشاک از حالت رکود خارج و به وضعیت مطلوب نزدیک شود.

رســول زرگرپور ،  پیرامــون تصویب نهایــی شــیوه نامه اجرایی کمیته 
ساماندهی، نظارت و کنترل بر توزیع آب بخش کشاورزی در حوضه آبریز 
زاینده رود اظهار داشت: ۲ موضوع بســیار مهم به تشکل های کشاورزی 
حوضه آبریز زاینده رود واگذار شد. وی افزود: نخستین موضوع، نظارت و 
کنترل برداشت ها و توزیع آب بخش کشاورزی در حوضه آبریز زاینده رود 
است که به صورت مشــترک به کارگروهی ۴ نفره شامل ۲ نفر از شرکت 
آب منطقه ای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و ۲ نفر از صنف کشاورزان 
واگذار شد.وی با بیان اینکه نظارت و کنترل برداشت ها و توزیع آب در کل 
حوضه آبریز زاینده رود به صنف کشاورزان واگذار شده است، تصریح کرد: 
موضوع دوم ساماندهی رودخانه است که به صنف کشاورزان واگذار شده 
است. زرگرپور خاطرنشان کرد: ســاماندهی رودخانه زاینده رود هزینه بر 

است اما تقبل کردیم که دولت هزینه دو استان را برعهده بگیرد. 

ريیس اتحاديه پوشاک اصفهان خبر داد:

»رکود« جدی
در بازار پوشاک

استاندار اصفهان:

ساماندهی زاينده رود به 
صنف کشاورزان واگذار شد

هاجر
بازارمرادی

ويژه

i2400 - کداک

1،650،000
تومان

2،150،000
تومان

i2000 -  کداک

1،200،000
تومان

2،200،000
تومان

i2600 - کداک

2،360،000
تومان

2،700،000
تومان

i2800 - کداک

3،150،000
تومان

3،750،000
تومان

قاب رسانه 

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اســتان اصفهان تلفات شــبکه انتقال در 
اســتان اصفهان را تقریبا ۲/۱۸ درصد اعالم کرد و به ایسنا گفت: شرکت برق 
منطقه ای استان اصفهان در تالش اســت تا این عدد را به۱/۸ درصد کاهش 
دهد. این موضوع نیاز به ســرمایه گذاری و فعالیت زیاد دارد. در شبکه انتقال 
اتصاالت و کانکشن ها استاندارد هســتند و شبکه های انتقال بر اساس آخرین 
استانداردهای روز دنیا تشکیل شــده است.رسول موسی رضایی با بیان اینکه 
متوســط تلفات انتقال در دنیا کمتر از دو درصد اســت، اظهار کرد:  متوسط 
تلفات توزیع حدود ۴ تا ۶ درصد اســت. تلفات انتقال در کشور نیز حدود سه 
درصد است و اســتان اصفهان به دلیل چگالی مصرف و تراکم صنعتی، تلفات 
کمتری نسبت به سایر استان ها دارد.وی با بیان اینکه ۱۱ درصد انرژی کشور 
در استان اصفهان مصرف و ۱۲ درصد برق کشور در این استان تولید می شود، 
ادامه داد: شدت مصرف انرژی )کل انرژی مصرفی نســبت  به تولید ناخالص 
ملی( در کشــور نرخ باالیی دارد، برای تولید یک واحد محصــول )به عنوان 
نمونه؛ فوالد یا ســیمان( در ایران چهار برابر متوســط جهانی انرژی مصرف 
می شود و این موضوع اشــکال عمده ای است که باید حل شــود.   مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای استان اصفهان، کشــور فاقد انرژی را مانند انسان مرده 
دانســت و گفت: خوشــبختانه ایران در موقعیت جغرافیایی قــرار گرفته که 

خداوند نعمت را بر آن تمام کرده است.

مديرعامل شرکت برق منطقه ای استان گفت:

تولید 12 درصد و مصرف 11 درصد
انرژی برق در اصفهان

انرژیصنعت و معدن
ريیس کمیسیون توزيع و مصرف اتاق تعاون استان اصفهان اعالم کرد:

راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای 
عرضه کاال با مشارکت تعاونی ها

عضو هیئت مديره خانه صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان انتقاد کرد:

عملکرد جزيره ای ارگان های دولتی
در اصفهان

رییس کمیســیون توزیع و مصرف اتاق تعاون اســتان اصفهان گفت: از 
جمله برنامه های در نظر گرفته شــده برای رفع مشــکالت تعاونی های 
مصرف، تجمیع ســرمایه و راه اندازی فروشــگاه های زنجیره ای عرضه 
مستقیم کاال با مشــارکت تعاونی های مصرف در استان اصفهان است.

علیرضا فتاحیان با اشــاره به اینکه اکنون شــهروندان بر این  باورند که 
تعاونی ها به منزله یکی از مناســب ترین منابع برطرف کننده نیازهای  
روزمره آنان هستند، اظهار داشــت: از این منظر، تعاونی ها جای واقعی 
خود را در بین مردم به خوبی  باز کرده اند.به گفته وی همچنین برخوردار 
شدن  اقشار روســتایی، کارگران، کارمندان و ... از نعمت تعاون که یک 
اصل پذیرفته شــده در فرآیند توســعه اقتصاد کشوراســت، مبین  این 
موضوع می باشد.فتاحیان افزود: حال با این گسترش وسیع شرکت های  
تعاونی و انتظار روز افزون مردم، بخش تعاون وظیفه دارد از طریق کمی 
و بهبود کیفــی کاال و خدمات تعاونی و نیز از راه  گســترده  تر ســاختن 
شبکه های توزیع و فروشــگاه های تعاونی مصرف، دستیابی  عامه مردم 
را به مزایای تعــاون و فعالیت های  تعاونی فراهم و امکان پذیرتر ســازد.

وی گفت: موفقیت  تعاونی ها در بهره  برداری مناســب از ســرمایه  مالی 
و انســانی برای ارائه کاال و خدمات با کیفیــت و ارزان به اعضا، به منظور 

تامین  رفاه و بهبود زندگی آنان خواهد بود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان با انتقاد 
از عملکرد جزیره ای ارگان های دولتی در اســتان اصفهان، گفت: امروز 
کارخانه ها به انبار بزرگ محصوالت خود تبدیل شــده اند.رضا چینی با 
بیان اینکه از دولــت یازدهم انتظار برنامه ریزی هــای کوتاه و بلند مدت 
برای صنعت و تولید داشتیم، اظهار داشت: متاسفانه این دولت نیز درگیر 
مشکالت روزمره خود شــد و امروز امکان پیش بینی پارامترهای الزم در 
حوزه صنعت وجود ندارد و تولیدکننــدگان مجبورند لحظه ای تصمیم 
بگیرند.وی بیان داشت: سال هاست با رکود، تعطیلی واحدهای تولیدی، 
بیکاری کارگران، مشــکالت بانکی و تامین نقدینگی و ... روبه رو هستیم 
 به طوری که امــروز کارخانه ها بــه انبار بزرگ محصــوالت خود تبدیل

 شــده اند. وی با بیان اینکه وضعیــت حال و هوای صنایــع اصفهان هم 
مانند هوای استان خوب نیست، گفت: تعدادی از مشکالت به دولت قبل 
مربوط اســت که اکنون بروز پیدا کرده اســت.به گفته وی، از جمله این 
مشــکالت، واگذاری های اصل ۴۴ بود که برطبق آن واحدهای فعال به 
اشخاصی واگذار شــد که آنها را به تعطیلی کشاندند.چینی گفت: اکنون 
شرایط به گونه ای است که برخی ارگان ها آیین نامه های داخلی خود را نه 
مطابق قانون مصوب مجلس بلکه براساس صالحدید خود تنظیم می کنند 

و فعاالن اقتصادی مجبورند با صرف وقت و انرژی زیاد مسئله را حل کنند.

تعاونی
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

تحمل زياد زنان در برابر درد خطرناک است!

نتایج مطالعه ای جدید نشان داده است که کپسایسین، مولکولی که 
مزه تند را به مواد غذایی مانند فلفل می بخشد، می تواند سلول های 
ســرطانی را از بین ببرد. مواد غذایی تند می توانند نقشــی کلیدی 
در مقابله با برخی از انواع مشــخص ســلول های ســرطانی داشته 
باشند. پژوهشــگران دریافتند کپسایســین موجود در مواد غذایی 
تند می تواند به نابودی یک نوع مهاجم از سلول های سرطان پستان 
کمک کند. تیمی از پژوهشگران در دانشگاه روهر بوخوم در آلمان، 
به بررسی سلول های سرطانی کشت شــده از نوع سرطان پستان 
منفی سه گانه، نوعی سرطان که تنها روش درمانی برای آن شیمی 
درمانی است، پرداخته اند. پژوهشــگران دریافتند که گیرنده های 
خاص به نام TRPV1 به واســطه کپسایسین فعال می شوند. تعداد 
زیادی از ســلول های ســرطانی محکوم به مرگ بوده و سلول های 
باقیمانده دیگر توانایی حرکت سریع را نداشــتند و از این رو، روند 
تقسیم هرچه آهسته تر دنبال شده و به طور قابل توجهی روند رشد 
سرطان کند شــد. البته دریافت کپسایســین از مواد غذایی کافی 
نبوده و باید همراه با یک درمان پزشــکی صــورت بگیرد. به گفته 
هانس هات، یکی از پژوهشگران ارشــد حاضر در مطالعه، اگر قادر 
باشــیم گیرنده های TRPV1 را با داروهایی خاص فعال کنیم، این 
شرایط می تواند به شــکل گیری یک روش درمانی جدید برای این 
نوع خاص از سرطان منجر شود. سرطان پستان منفی سه گانه، یک 
زیرگروه از سرطان پستان محسوب می شود که فاقد سه گیرنده ای 
اســت که در دیگر انواع ســرطان پســتان وجود دارند. روش های 
درمانی موفق برای سرطان پستان، بیشــتر آن سه گیرنده را هدف 
قرار می دهند و از ایــن رو غیبت آنها درمان نوع منفی ســه گانه را 
دشوار می ســازد. حدود 10 تا 20 درصد از ســرطان های پستان 
ازنوع منفی سه گانه تشخیص داده می شــوند که احتمال عود این 
نوع مهاجم نسبت به انواع دیگر ســرطان پستان بیشتر است. پیش 
از این، کپسایسین به واسطه ویژگی های دارویی خود مورد بررسی 
قرار گرفته است. پژوهشی که در ســال 2011 در تایوان انجام شد، 
نشان داد که این مولکول، زمینه ساز آپوپتوز یا خودتخریبی در انواع 
مشخص سلول های سرطانی پستان می شود. کپسایسین در برخی 

از داروهای موضعی به عنوان مسکن درد نیز استفاده می شود.

 طبق یک مطالعــه جدید در چین، شــواهدی وجــود دارد مبنی 
بر اینکه مصرف روزانه دوز پایین آســپرین، می تواند خطر ابتال به 
سرطان لوزالمعده )پانکراس( را کاهش دهد. سرپرست تیم مطالعه 
دکتر »هاروی ریش« از دانشگاه ســالمت عمومی و مرکز سرطان 
ییل آمریکا، در این باره  می گوید: »این مطالعه نمی تواند یک رابطه 
علت و معلولی را ثابت کند. با این حال، شــواهد در مورد افرادی که 
برای کاهش خطــر ابتال به بیماری های قلبی عروقی و یا ســرطان 
روده بزرگ از آسپرین اســتفاده می کنند، این نوید را می دهد که 
این اســتفاده آنها به احتمال زیاد خطر ابتال به سرطان لوزالمعده را 
نیز کاهش می دهد.« طبق آمار انجمن ســرطان آمریکا، ســرطان 
لوزالمعده اغلب به عنوان یک قاتل خاموش شــناخته می شــود، 
به این دلیل کــه عالئم آن تا زمانی که تومور پیشــرفت کند، ظاهر 
نمی شود. در این مطالعه جدید ۷۶1 نفر مبتال به سرطان لوزالمعده 
در شانگهای در ســال های 200۶ تا 2011، بررسی و با ۷۹۴ نفر که 
سرطان نداشتند، مقایسه شدند. از همه شرکت کنندگان پرسیده 
شــد که آیا آنها آســپرین با دوز پایین را به صــورت منظم مصرف 
می کنند یا نه. گزارش شــد که در مقایســه با 11 درصد از بیماران 
مبتال به سرطان لوزالمعده، 1۸ درصد از افراد غیرمبتال به سرطان، 
به طور منظم از آســپرین با دوز پایین استفاده می کردند. در نهایت 
این محققان تاکید کردند که آسپرین می تواند خطر ابتال به سرطان 
لوزالمعده را ۴۶ درصد کاهش دهد. ریــش در خبری که از انجمن 
پژوهش سرطان آمریکایی منتشر شــد، گفت: »سرطان لوزالمعده 
نسبتا نادر است و فقط 1/5درصد از بزرگساالن در طول زندگی خود 
با آن روبه رو خواهند شــد. از طرفی مصرف منظم آسپرین می تواند 
عوارض چشمگیری برای برخی از افراد ایجاد کند، بنابراین هر فرد 

باید با دکتر خود در مورد مصرف آسپرین مشورت کند.«

گرفتگی صدا در میان مردم بســیار شــایع اســت. ایــن گرفتگی 
برای مردم عادی مــی تواند بعد از یــک مکالمه طوالنــی و برای 
صداپیشــه ها پس از فعالیت صوتــی زیاد و طوالنی مــدت اتفاق 
بیفتد. همچنین ممکن است یک سخنران، وکیل یا خواننده صبح 
روز ســخنرانی اش متوجه گرفتگی صدای خود شــده باشد. اولین 
 اقدامی که هر فردی انجام می دهد مراجعه به پزشک بوده و یکی از

 توصیه های پزشــک متخصص هم در اکثر اوقات، نوشیدن فراوان 
آب است. ولی آیا نوشیدن مقدار فراوان آب به تنهایی کافی است؟

مسلما خیر. برخی از افراد حتی صداپیشــه ها )دوبلورها، بازیگران، 
خواننده ها، مداحان، مرثیه ســراها و...( رفتارهــای صوتی غلطی 
دارند. این رفتار غلط گاهی بدین سبب اســت که این افراد از ابتدا و 
به صورت پایه از صوت به صورت  اشتباه استفاده کرده اند. گاهی نیز 
صوت طبیعی داشته اند و بعدها به علتی از آن حالت خارج شده اند. 
بدون اصالح این رفتارهای صوتی غلط، خوردن آب هرقدر هم زیاد، 
کافی نیست. به عنوان مثال برای رفتارهایی که از پایه نادرست انجام 

شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
باال بردن بیــش از اندازه صــدا، داد زدن بیش از حد تــوان تارهای 
صوتی، خوانــدن در نت های باالیی که خارج از تــوان فرد بوده )در 
قاری ها و خوانندگان(، بیش از اندازه سرفه کردن و صاف کردن گلو، 
بی توجهی به ریفالکس های جزئی و آسیب رسان، تقلید از صدای 
افراد مشــهور، ایجاد حالت های غیر عادی و آسیب رسان در صدا، 
تنفس های کوتاه و سریع، نداشتن تسلط در استفاده بهینه از جریان 

هوا، استفاده از زیر و بمی نامناسب و بیش از اندازه حرف زدن.
با مراجعه بــه یک مرکــز گفتاردرمانی، می توانید ایــن رفتارهای 
نادرست خود را بشناسید و برای رفع آن اقدام کنید. در حالت عادی 
همیشه توصیه شده است که حداقل هشت لیوان آب در روز بنوشید، 
اما توصیه آسیب شناس گفتار و زبان این است که آب را جرعه جرعه 
و در نوبت های متعدد بنوشید، نه اینکه فقط لیوان آب را سربکشید. 
هدف از نوشیدن آب، مرطوب نگه داشــتن چین های صوتی است، 
نه پر کردن معده با آب. از عادت های غلط دیگر که باید شناســایی، 
کنترل و جایگزین شود، نوشیدن قهوه زیاد یا کشیدن سیگار است. 
به یاد داشته باشید که یک آسیب شناس گفتار و زبان که در زمینه 
اختالالت صوت مهارت دارد، می تواند بــه فرد کمک کند تا به یک 
 شکل صحیح و کارآمد، توانایی های گفتاری و صوتی خود را در کار 

حرفه ای اش به کار بگیرد.

فلفل به مقابله با يک نوع مهاجم 
سرطان پستان می رود

يافته های پزشکی نشان می دهد؛

مصرف روزانه آسپرين، ريسک 
سرطان لوزالمعده را کاهش می دهد

برای مراقبت از صدا، نوشیدن آب 
کافی است؟

یک پژوهش جدید نشان می دهد که زنان به دلیل تحمل 
بیشتر برای مقابله با درد، اغلب قادر به درک وقوع حمالت 
قلبی نیستند. این امر سبب نگرانی کارشناسان شده است؛ 
چرا که بســیاری از حمالت قلبی در میــان زنان به دلیل 
تحمل باالی آنها تشخیص داده نمی شود. زنان در انگلیس 
50 درصد بیش از مردان به حمالت قلبی دچار می شــوند 
که این عارضه در ابتدا تشخیص داده نمی شود. این تحقیق 
که توسط دانشــمندان در نروژ انجام شده، نشان می دهد 
که اگر چه به طور کلی مردان می توانند بیشــتر از زنان با 
درد مقابله کنند، اما تحمل زنــان در برابر درد خاص یک 
حمله قلبی بیشتر اســت. به گفته محققان این پژوهش، از 
آنجایی که بیشتر زنان از احتمال بروز حمالت قلبی مطلع 
نیستند، دردهای قفسه ســینه و عالئم دیگر آن را جدی 

نگرفته و به سادگی از آن چشم پوشی می کنند.

اگرچه ممکن است انجام حرکات جسمی برای برخی از بیماران 
مبتال به پارکینسون ناممکن باشد، نتایج مطالعات جدید حاکی 
از آن اســت که ورزش کردن تاثیرات طوالنــی مدتی دارد، به 
طوری که نحوه راه رفتن بیمار را بهبود بخشیده و خطر افتادن 
را در آنان کاهش می دهد. بیماری پارکینسون موجب می شود 
مغز دوپامین کمتری تولید کرده و در نتیجه به از دســت رفتن 
کنترل حرکت در فرد منجر شــود. دکتر »میشــل اوکان« از 
دانشــگاه فلوریدا گفت: در این بررســی جدید، نتایج به دست 
آمده در بیش از 100 مطالعه که طی ۳0 سال گذشته در مورد 
تاثیر ورزش بر بیماران مبتال به پارکینسون انجام گرفته، مورد 
بازبینی قرار گرفت و مشخص شد که حرکت های جسمی فواید 
بخصوصی برای حفظ تعادل، انعطــاف پذیری و قدرت حرکت 
بیمار مبتال به پارکینسون دارد. به گفته کارشناسان، شنا کردن 

یا ایروبیک آبی روش های خوبی برای ورزش کردن هستند.

ورزش؛ بهترين دارو برای 
مبتاليان به پارکینسون

دانستنی ها

تحمل زياد زنان در برابر درد 
خطرناک است!

سالمت کودکخواص خوراکی ها

 با خوردن  
 اين ماده غذايی 
 پوکی استخوان 
را فراموش کنید

رضا عباســی متخصص تغذیه،  با اشــاره به کالری پایین قارچ گفت: 
مصرف قارچ همراه با ســبزیجات تازه، باعث افزایش کلســیم و انواع 
ویتامین ها و امالح معدنی در بدن می شــود. وی با بیان اینکه قارچ 
سرشار از ویتامین D اســت، اظهار داشــت: این ماده غذایی حاوی 
پتاسیم، اســید لینولئیک، سلنیوم، نیاســین و بتاگلوکان است. این 
متخصص تغذیه با اشــاره به کاهش کلســترول در این ماده غذایی 
بیان کرد: مصرف قــارچ در وعده های غذایی، از بــروز برخی از انواع 
ســرطان جلوگیری می کند. وی با بیان اینکه معموال ویتامین D از 

نور خورشید به دست می آید، تصریح کرد: در فصل زمستان به دلیل 
بروز هوای ســرد و کمبود نور آفتاب، بدن انسان ویتامین D کمتری 
دریافت می کند که همین عامل، بیماری های استخوانی را تحریک 
می کند. عباســی ادامه داد: مصرف مواد غذایی مانند ماهی، قارچ و 
غیره که حاوی ویتامین D هســتند، باعث بهبود مفاصل استخوانی 
و کاهش پوکی اســتخوان ها می شــود. وی با بیان اینکه مصرف سه 
پرس قارچ در هفته باعث افزایش قدرت بدنی می شود، بیان کرد: به 
دلیل اینکه ماده کلسیم در قارچ ها وجود ندارد، با مصرف لبنیات در 

کنار این مواد غذایی، کمبود کلســیم را جبران کنید. این متخصص 
تغذیه با اعالم اینکه اکثر افراد مسن به پوکی استخوان دچار می شوند، 
تاکید کرد: پوکی استخوان باعث شکســتگی، کاهش تراکم و قدرت 
اســتخوان های افراد می شــود. وی با بیان اینکه پوکی استخوان در 
بعضی از نواحی مانند ستون مهره، مچ دست، پا، لگن و حتی دنده ها 
اتفاق می افتد، تصریــح کرد: خوابیدن زیاد و دراز کشــیدن به مدت 
طوالنی، باعث کمبود ویتامین D و به دنبال آن، کاهش تحرک، دوری 

از نور خورشید و بروز آسیب های استخوانی در افراد می شود.

سرکه  سیب را د  وست ســالمتی خود   بد  انید؛ زیرا  سرشار 
از مواد   مغذی و مفیدی اســت که به الغر شــد  ن کمک 
کرده و هضم غذا را راحت تر می ســازد   و خواصی د  ارد   که 
با کلسترول، فشار خون باال، پیری و عفونت گوش مقابله 

می کند  .
مطالعه این مطلب بیشتر شــما را د  ر جریان خواص این 

ماد  ه غذایی قرار می د  هد  .
با پوکی استخوان مقابله می کند  

د  ر ســال 1۹۹۹ محققان ژاپنی نشــان د  اد  ند   که افزود  ن 
ســرکه به مواد   غذایی ) به مــد  ت ۳2 روز( قد  رت حاللی 
و جذب کلســیم را باال می برد  . اســید   اســتیک سرکه، 
همچنین تغییرات سلول های استخوانی را که با رسید  ن 
یائسگی و تغییرات هورمونی خاص این د  وره رخ می د  هد  ، 

کاهش می د  هد   و از پوکی استخوان پیشگیری می کند  .
میزان مصرف: یک قاشق چای خوری سرکه سیب را د  ر 
یک لیوان آب حل کرد  ه و روزانه یــک مرتبه میل کنید  . 

این کار را ۴ تا ۶ ماه ا  دامه دهید.
خواص ضد   پیری د  ارد  

راد  یکال های آزاد   مســئول اصلی پیری هستند  . مصرف 
مواد   غذایی سرشــار از آنتی اکســید  ان ها می تواند   اثرات 
شــوم راد  یکال هــای آزاد   را خنثی کند  . بایــد   بد  انید   که 

سرکه سیب نیز حاوی یکی از موثرترین آنتی اکسید  ان ها، 
بتا کاروتن طبیعی اســت کــه با پیری مقابلــه می کند  .

میزان مصرف: یک قاشــق چای خوری سرکه سیب را 
با یک لیوان آب میوه یا آب ســبزی مثل آب هویج یا آب 
گوجه فرنگی و... مخلوط کرد  ه و روزانــه یک یا د  و مرتبه 

میل کنید  . این کار را تا زمان دلخواهتان اد  امه د  هید  .
آيا برای مصرف سرکه مورد   منع مصرف وجود   د  ارد  ؟ 

د  ر جواب این ســوال بایــد   بگوییم اگر میــزان مصرف 
پیشنهاد  ی را رعایت کنید   و د  چار زخم معد  ه شد  ید   یا ورم 

معد  ه نباشید،   مورد   منع مصرف وجود   ند  ارد  .

 یک مطالعه جدید نشــان می دهد اگر مــادران در دوران 
بارداری سیگار بکشند، کودکانشــان دچار آسیب کلیوی 
می شوند. از آنجایی که سیگار کشیدن یک عامل خطرناک 
برای نارسایی کلیه در بزرگســاالن شناخته شده، گروهی 
به رهبری دکتر کوجی کاواکامی، دکتر مکی شــین زاوا و 
دکتر موتوکو یاناگیتا از دانشگاه کیوتوی ژاپن، این موضوع 
را مورد بررســی قرار دادند که آیا ممکن اســت ســیگار 
کشــیدن مادر در دوران بارداری، بر سالمت کلیه کودک 
تاثیر بگذارد؟ محققان وجــود »پروتئینوری« یعنی وجود 
میزان باالی پروتئین ادرار که نشانه ای از کاهش عملکرد 
کلیه اســت را در ادرار ۴۴,5۹5 کودک بررسی کردند. در 
جمعیت مورد مطالعه، فقــط ۴/۴ درصــد از زنان قبل از 
بارداری سیگار می کشــیدند و 1۶/۷درصد بقیه در دوران 

بارداری نیز به سیگار کشیدن ادامه داده بودند.
میزان پروتئینوری در سن ۳ ســالگی، در کودک مادرانی 
که طی دوران بارداری به سیگار کشیدن ادامه داده بودند 
1/۷درصد، در کودک مادرانی که در دوران بارداری سیگار 
کشــیدن را متوقف کرده بودند 1/۶درصــد و در کودک 
مادران غیرسیگاری 1/۳درصد بود. بدین ترتیب محققان 
دریافتند که ســیگار کشــیدن مــادر در دوران بارداری، 
1/2۴برابر خطر ابتــال به پروتئینوری کــودک را افزایش 

می دهد. سیگار کشــیدن مادران در دوران بارداری باعث 
تولد زودرس، وزن کم کودک هنگام تولد و خفگی نوزادان 
می شــود. یافته های این مطالعه عــوارض جانبی اضافی 
سیگار کشــیدن مادر در دوران بارداری را نشان می دهد.

پیشــگیری از پروتئینوری کودک امر مهمی است زیرا که 
پروتئین بــاال در ادرار کودک می توانــد منجر به بیماری 

مزمن کلیه در بزرگسالی شود.
این یافته ها که در مجله بالینی انجمن آمریکایی نفرولوژی 
منتشر شده است، این مورد را نیز به فهرست عوارض منفی 

سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری اضافه می کند.

کودک مادران سیگاری، دچار مشکل کلیوی می شود سرکه سیب؛ دوست سالمتی شما )3(

زيبايی

موخوره یکی از مشکالت زیبایی موست که این روزها 
خانم های بسیاری در دنیا با آن مواجه هستند، اما این 
مشکل را می توان با اســتفاده از محصوالت گیاهی و 
بدون صرف هزینه های زیاد برطــرف کرد. موخوره یا 
همان چند شاخه شدن انتهای ساقه مو، در اثر عوامل 
متعددی از جملــه مصرف رنگ مو و مــواد دکلره که 
باعث خشکی ساقه مو می شود، اســتفاده از وسایلی 
مانند سشوار، اتوی مو و برس های فلزی رخ می دهد. 
تحقیقات جدید نشان داده است که حتی موی مبتال 
به موخوره را می توان ترمیم کــرد؛ چرا که مو قابلیت 

بازسازی خود را دارد. 
برای این کار چندین روش وجود دارد:

 مصرف انواع ماســک و روغن های گیاهی مانند روغن 
زیتون، بــادام، نارگیل و اضافه کردن آنها به ســاقه مو 
بعد از استحمام، اســتفاده از برس با دندانه های چوبی 
که مانع از چند شاخه شدن موها می شود، استفاده از 
ترکیب آووکادو و زرده تخم مرغ و آغشته کردن مو به 
آنها و سپس آبکشــی موها، مصرف ژل آلوئه ورا برای 
آبرسانی به موها و اســتفاده از رو بالشتی ابریشمی یا 
ساتن که مانع از شکســتگی موها می شود. این چند 
روش، به عنوان موثرترین روش های مبارزه با موخوره 
در دنیا مورد اســتفاده قرار می گیرنــد. یکی دیگر از 
دالیل بروز موخوره، اســتفاده از شامپوهای نامناسب 
برای موهای ســر اســت، افراد دچار این مشکل نباید 
از شــامپوهای حاوی مواد تشــکیل دهنده ای چون 
سولفات، سیلیکون و پاربن استفاده کنند زیرا این مواد 
باعث تشــدید موخوره در آنها می شــود. کارشناسان 
همچنین توصیه می کنند افرادی که دچار مشــکل 
چند شاخگی موهای خود هستند، رژیم غذایی سالم 
شــامل انواع پروتئین های گیاهــی و حیوانی مصرف 
کرده و بــه ایــن روش، تارهای موی خــود را تقویت 
کنند. انواع دانه های حبوبات، ســبزی ومیوه، لبنیات 
و گوشت کم چرب، عســل، مایعات فراوان و نان با آرد 
چاودار، می تواند موها را ضخیم و از آســیب دیدن آنها 
جلوگیری کند، غذاهای حاوی گروه ویتامین B یکی 
از اصلی ترین مواد برای محافظت و تغذیه موهاســت.  
کوتاه کردن انتهای موهای آسیب دیده هر ۶الی۸هفته 
نیز به تدریــج باعث مقاومــت موهــا و جلوگیری از 
گسترش میزان موخوره می شود.  درنهایت اگر مشکل 
موخوره موهــا با روش هــای خانگی برطرف نشــد، 
با مراجعه به پزشک متخصص پوســت و مو می توان 

روش های درمانی شیمیایی را آزمایش کرد.

درمان موخوره 
با راهکارهای طبیعی

در ابتدا باید به این نکته اشاره داشت که سرفه مداوم لزوما به 
معنای ابتال به سرطان ریه نیســت. دالیل بسیاری برای این 
نشــانه می توان در نظر گرفت، اما از آنجایی که سرطان ریه 
اغلب نادیده گرفته می شود، باید این احتمال مهم نیز در نظر 
گرفته شود؛ حتی اگر توضیح خوبی برای شکل گیری سرفه 

مزمن وجود داشته باشد.
تعريف سرفه مزمن يا مداوم چیست؟

ســرفه مزمن به عنوان ســرفه ای که برای یک دوره زمانی 
هشت هفته ای یا بیشتر ادامه می یابد، در نظر گرفته می شود. 
سرفه ممکن است خشک یا مولد بوده و به بیان دیگر همراه با 
مخاط )خلط( یا بدون آن باشد. این شرایط در تقابل با سرفه 
حاد است که کمتر از هشت هفته طول می کشد و از مواردی 

است که هنگام سرماخوردگی تجربه می کنید.

برخی از داليل احتمالی سرفه مزمن
دالیل شایع سرفه مزمن شامل موارد زیر می شود:

- ترشح پشــت حلق ناشــی از تب یونجه )رینیت آلرژیک(، 
عفونت های سینوســی، پولیپ های بینی یــا بیماری های 

دیگر.
آسم: اگرچه افراد مبتال به آســم اغلب دارای نشانه هایی از 
قبیل خس خس سینه و تنگی نفس هستند، در برخی دیگر 

سرفه تنها نشانه آن محسوب می شود.
 )GERD( رفالکس اسید: رفالکس اســید معده بــه مری
یکی از دالیل شایع سرفه مزمن است که اغلب نادیده گرفته 
می شود. برای برخی از افراد ممکن است نشانه هایی از قبیل 

سوزش سر دل وجود نداشته و سرفه مزمن تنها نشانه باشد.
از دیگر دالیل شایع سرفه مزمن می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
- سیگار کشیدن: متاســفانه تشخیص یک سرفه ناشی از 
سیگار کشیدن، از سرفه ناشی از شرایط دیگر مانند سرطان 

ریه اغلب دشوار است.
- عفونت: سیاه سرفه یکی از دالیل شایع سرفه مزمن است.

- دارو: برخی از داروها به ویژه دســته ای کــه برای درمان 
فشــار خون باال و بیماری قلبی به کار می روند، موجب سرفه 
مزمن می شوند. تقریبا 10 تا 20 درصد از افراد تحت درمان با 

مهارکننده های ACE، به سرفه مزمن مبتال می شوند.
- برونشیت ائوزينوفیلیک

داليل کمتر شايع سرفه مزمن
- تومورهای خوش خیم و بد خیم مانند ســرطان ریه: برای 
دو درصد از افرادی که به سرفه مزمن مبتال هستند، سرطان 
ریه دلیل اصلی است و تشخیص سرفه مرتبط با سرطان ریه، 
از سرفه ای که به دالیل دیگر شــکل گرفته است، می تواند 

دشوار باشد.
- بیمــاری هــای ریوی ماننــد آمفیــزم، برونشــکتازی و 

سارکوئیدوز
- عفونت هــای قارچــی ماننــد کوکســیدیومایکوزیس، 
 هیستوپالســموزیس و ســل، ورود یــک جســم خارجی،

نارسایی قلبی
چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟

در صورت ابتال به سرفه مزمن، حتی اگر بر این باور هستید که 
دلیل آن مشخص است مانند ســیگار کشیدن یا آلرژی، باید 
به پزشــک مراجعه کنید. در صورت تجربه درد سینه، تنگی 
نفس، سبکی سر یا مشاهده خون به همراه سرفه، بالفاصله به 

پزشک مراجعه کنید.
ارزيابی

با توجه به شــدت سرفه، در ابتدا پزشــک کنترل نشانه ها را 
مدنظر قرار خواهد داد تا احســاس راحتی بیشتری در بیمار 
ایجاد شود. سپس انجام آزمایش برای تشخیص دلیل سرفه 
مزمن توصیه می شــود. از جمله این بررسی ها و آزمایش ها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شــرح حال دقیق و معاینه جســمانی، آزمایش خون برای 
بررســی نشــانه های عفونــت، عکســبرداری پرتو اکس 
برای بررســی شــواهد عفونت ناشــی از وجود تومور، انجام 
سی تی اسکن از سینه یا سی تی اســکن از سینوس ها برای 
بررسی نشــانه های عفونت یا وجود یک تومور، آزمایش های 
آلرژی، آزمایش های عملکرد ریوی برای بررسی بیماری های 
ریه مانند آســم و آمفیزم، آزمایش pH مری برای بررســی 
رفالکس اســید معده به عنوان یک دلیل احتمالی ســرفه 
مزمن، برونکوســکوپی برای بررســی وجود اجسام خارجی 
یــا ارزیابــی مســیرهای هوایی بــرای وجود یــک تومور، 

الرنگوسکوپی برای بررسی شرایط گلو و جنجره.
شیوه درمان

شیوه درمانی ســرفه مزمن، با توجه به دلیل اصلی ایجاد این 
شرایط و شــدت ســرفه و میزان اختالل آن در فعالیت های 

روزانه انتخاب خواهد شد.

وقتی سرفه بالی جان انسان می شود!

سرفه مزمن يا سرفه مداوم نشانه ای شــايع است که داليل بسیاری می تواند زمینه ســاز شکل گیری آن باشد. آثار 
آزاردهنده سرفه از قبیل اختالل در خواب، درد در عضالت ســینه و بی اختیاری ادراری، می تواند کیفیت زندگی فرد 

را تحت تاثیر قرار داده و در فعالیت های روزانه وی اختالل ايجاد کند؛ اما سرفه ای که از بین نمی رود به چه معنی است؟

برای دو درصد از 
افرادی که به سرفه 

مزمن مبتال هستند، 
سرطان ريه دلیل 

اصلی است و 
تشخیص سرفه 

مرتبط با سرطان 
ريه، از سرفه ای 

که به داليل ديگر 
شکل گرفته است، 

می تواند دشوار 
باشد
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پیشنهاد سردبیر: 
نسل جدید لپ تاپ می نوت بوک ایر شیائومی معرفی شد

کافه اپهوش سنج

مســئله ای که توانســته Dancing Line را از اپلیکیشــن های 
پیشــین Cheetah Games جــدا کنــد، چگونگــی پرداخت 
 به کلیشــه هــا اســت. مکانیــزم هــای ایــن عنــوان را تاکنون 
 با بــازی هــای زیــادی دیده ایــد؛ یک خــط که حرکــت کرده 
و شــما باید با واکنش هایی سعی کنید تا او ســالم به نقطه پایانی 
 برســد. ولی اینجا توانایــی هــای Cheetah Games به کمک

Dancing Line آمــده انــد تا مخاطبیــن همچنــان با همین 
کلیشــه ها ســرگرم شــوند. با Piano Tiles 2 شــما با گذاشتن 
 انگشــت های خود روی کاشــی ها، بــه نت ها کمک مــی کردید 
تا نواختــه شــوند. Dancing Line دقیقا خالف آن بــوده و این 
 نت ها هســتند که به یاری بازیکن ها می آیند. پیــش از پرداخت 
 به این المان، بیایید ابتدا نگاهی به مکانیزم های گیم پلی بیندازیم. 
مهم ترین وظیفه شــما این اســت تا هنگامی که خــط به مانعی 
رســید روی اســمارت فون کلیک کنید تا جهتــش را عوض کند. 
 یعنی همانند Rolling Sky توســعه دهنده می خواسته تا سرعت 
واکنش ها را بســنجد. اما نکته مهم اینجاســت کــه چالش های 

Dancing Line خیلی با این اپلیکیشــن متفاوت هستند. گاهی 
اوقات بناهایی از زمین بیرون آمده و تشــخیص آن ها واقعا سخت 
خواهد بود. اینجا توســعه دهنده با نت ها کــه گفتیم به مخاطبین 
 یاری رســانده اند. به گونه ای که معموال ریتم موسیقی پخش شده 
با چالش هــا هماهنگ بوده و هنــگام نزدیکی بــه آن ها، یک نت 
متفاوت خواهید شــنید. بنابراین ناخودآگاه دست خود را به سمت 
تلفن هوشمند می برید. شاید جالب باشد که بدانید حتی می توانید 
چشم های خود را بسته و تنها با قدرت شنوایی تا جایی پیش بروید. 
متاســفانه تعداد مرحله هــای Dancing Line خیلی نیســتند 
و با وجود مســیرهای بعضا طوالنی، ممکن اســت خســته شوید. 
امیدواریم Cheetah Games با آپدیت های بعدی، منطقه های 
کوچک را هم به ســاخته اش اضافه کند. Dancing Line عنوانی 
 به خوبی Piano Tiles 2 یا Rolling Sky نیســت. اما به واسطه 
 مکانیزم های جالب گیم پلی اش مطمئنا تجربه ای سرگرم کننده را 
 به بازیکن ها هدیــه خواهد داد. جــدا از این که به اعتقــاد ما، نام 
 Cheetah Games به تنهایی روی یک اپلیکیشــن کافیســت 
تا آن را انجام دهید. تنها توسعه دهنده باید با بروزرسانی های آتی، 
 نقاط ضعف ســاخته اش را بپوشاند. شــما می توانید برای گرفتن 

این اپلیکیشن بهgoo.gl/yZbB5D مراجعه کنید.

معرفی بازی Dancing Line؛ 

فیزیک را به بازی بگیریدرقص خطوط

آیا با عرضه iOS 10.2.1 مشکل 
باتری آیفون 6 اس برطرف می شود؟

بدون هدر دادن برق 
اتاق را گرم کنید

همان طور که تابستان به ســرعت رو به پایان است، 
افراد خود را از لبــاس های نازک و لب ســاحل دور 
کرده و به ســمت مدیریت کردن کاهش دما حرکت 

می کنند.
متاســفانه این اتفاق یعنی باال رفتن مبلغ فیش های 
برق و گاز، برای گرم نگاه داشــتن محیــط به اندازه 

کافی، برای بسیاری از اشخاص می افتد.
حاال با ورود Egloo شاید قضیه کمی متفاوت شود.

این سیستم گرمایشی تنها با اســتفاده از شمع های 
کوچک یا همــان وارمرها می توانــد دمای یک اتاق 
کوچک را در مدت۳۰ دقیقه حدود۱۰درجه افزایش 
دهد. این سیســتم که هــم ارزان اســت و هم زیان 
کمتری به اکوسیســتم وارد می کند، به نظر گزینه 

خوبی برای همراهی در زمستان است.
بعد از اینکه شرکت در ســال گذشته این محصول را 
معرفی کرد، مشــخص نبود که آیا می تواند نظر بازار 
را به خود جلب کند یا خیر. اما حاال گفته می شــود 
 که اســتقبال از این محصول از حد انتظار هم باالتر 
بوده اســت. همان طور که گفته شد Egloo از چهار 
وارمر کوچک در داخل صفحــه اش بهره می برد که 
بخش گنبدی شــکل روی آن قرار می گیرد. زمانی 
که این شمع ها می ســوزند گرمایی تولید می کنند 
 که برای تنظیم دمای یک اتاق کوچک کافی اســت 

و به هیچ نیروی الکتریسیته ای هم نیاز ندارد.
 Egloo در وب سایت رسمی این محصول نوشته شده
به شــما کمک خواهد کرد تا بدون هــدر دادن برق، 

اتاق خود را گرم کنید.
این محصول گزینه مناسبی است برای گرمایشی کم 
هزینه و صرفه جویی در مصرف انرژی. این محصول 
در واقع سیستم پیشــرفته گرمایش از طریق وسایل 

سفالی است که به آرامی مکان را گرم می کردند.
 کال بگوییم: سیســتمی خوب بدون هیــچ کلیدی 
و هیچ ســیم کشــی و هیچ نگرانی برای فیش های 

گزاف.
در ضمن Egloo با اســتفاده از تکنولوژی سه بعدی 
 ســاخته شــده که یعنی ما در قرن 2۱مــی توانیم 

راه حلی برای تنظیم دما بیابیم.
این محصول نســبت به سلیقه شــما که چه طرحی 
 را انتخــاب می کنید، بیــن۵۰ تــا۱۰۰دالر هزینه 
خواهد داشــت. با توجه به اینکه شــما تنها یک بار 
خرج می کنید و مدت ها از آن سود می برید، قیمت 

مناسبی به نظر می رسد.

 GoTube وســیله ای خالقانه و در واقع یک اسکوتر الکتریکی تاشو است که
x 415 x 927 ۷۴۳ میلی متــر ابعاد و ۱2/8 پوند وزن دارد. این اســکوتر 
 از ظاهری اســپرت و مدرن برخوردار اســت و به وســیله کیــف مخصوصش 
به ســادگی می توان آن را همراه خود هــر جایی که می رویــد، حمل کنید. 
عالوه بر این فضایی که وسیله اشغال می کند بســیار کوچک خواهد بود. بدنه 
GoTube از فیبر کربن و آلومینیوم ساخته شــده که همین موضوع مسبب 
سبکی و مقاومت باالی آن است، در نتیجه می تواند تا۳۰۰ پوند وزن را تحمل 
کند. این اســکوتر الکتریکی از موتوری۱2۰ واتی و یک باتری قابل شــارژ ۳۶ 
ولتی بهره مند است که امکان ســواری تا ۱2 کیلومتر با سرعت حداکثری ۱۶ 
کیلومتر بر ساعت را فراهم می کند. برای سواری در شب نیز دو چراغ در عقب 
و جلوی اسکوتر در نظر گرفته شده اســت. نکته جالب GoTube، یک پورت 
یو اس بی اســت که از طریق آن می توانید گوشی هوشمند خود را شارژ کنید. 

اسکوتر برقی GoTube، 2۹۹ دالر قیمت دارد.

اگر شــما به دنبال یک قاب متمایز و نوآورانه برای آیفون خود هســتید، بهتر 
است محصول جدیدی که در این زمینه ارایه شده است را امتحان کنید. 

این قاب موبایــل Nodus Shell نام دارد که بســیار باریــک و زیبا با چرم 
 ایتالیایی ساخته شده اســت و زیر آن یک سیستم مغناطیســی ایمن به کار 
 رفته اســت که به شــما امکان می دهد گوشــی هوشــمند خود را به راحتی 

به سطوح مختلف بچسبانید. 
با این قاب کاربردی، آیفون شــما به راحتی می تواند بــه بدنه جلوی اتومبیل، 

کابینت آشپزخانه یا دیگر سطوح کاربردی پیرامون شما متصل شود. 
 بخش مغناطیســی در قاب این گوشــی هیچ اختاللی را در سیستم فرکانسی 
و مخابراتی دســتگاه ایجاد نمی کنــد و البته هنگام برخورد گوشــی با زمین، 

جلوی آسیب های احتمالی را می گیرد. 
این نخستین باری اســت که یک قاب محافظ برای آیفون با این قابلیت عرضه 

می شود و الیه داخلی قاب از جنس پلی کربنات ساخته شده است. 
 این قاب که۷۰ دالر قیمت دارد، در رنگ های قهوه ای و زرد ساخته شده است 

و کاربران جهانی می توانند به صورت اینترنتی آن را خریداری کنند.

شــهرت کمپانی ایتالیایــی Safilo Group پیش از این محــدود به تولید 
 Hugo Boss و Dior ،Fendi فریم عینک برای برندهای مشهوری چون 
می شد، اما خبر رسیده متخصصین این شــرکت از حدود یک سال پیش کار 
 خود را روی یک پوشیدنی هوشــمند جدید آغاز کرده اند، گجتی که می تواند 
به حفظ آرامــش و خوش خلقی کاربر خود یاری برســاند. عینک هوشــمند 
Safilo مجهز به تعدادی سنسور است که در قسمت های مختلف فریم تعبیه 
شده اند. این سنســورها وظیفه دارند امواج مغزی کاربر خود را گرفته و برای 
یک اپلیکیشــن اختصاصی روی تلفن همراه او ارسال کنند. اپلیکیشن مذکور 
با تحلیل این اطالعــات و مطابقت دادن آنها با الگوهای از پیش تعیین شــده، 
وضعیت خلقی و میزان اســترس یا ناراحتی شــما را تشــخیص داده و با ارایه 

راهکارهایی به حفظ آرامش و تمدد اعصاب تان کمک خواهد کرد. 
 بر اســاس گزارش بلومبرگ، کمپانــی ایتالیایی تکنولوژی مــورد نیاز خود را 
 به واســطه همکاری با اســتارت آپ کانادایی » InteraXon « به دســت 
آورده است. استارت آپ مورد اشاره پیش از این نیز در تولید هدبندی با کاربرد 

مشابه با عنوان Muse Headband مشارکت داشته است.

قاب محافظ آیفون با قابلیت چسبیدن با اسکوتر الکتریکی GoTube آشنا شوید
به همه سطوح

توسعه عینک هوشمند 
برای کمک به خوش خلقی شما

شــرکت شــیائومی همان طور که پیش تــر در تصاویــر تیزری 
 وعــده معرفــی نســل جدیــد لپ تــاپ می نــوت بــوک ایر 
) Mi Notebook Air ( را داده بــود، بــه تازگی این محصول 
را معرفی کــرد، لپ تاپی کــه در بخش ســخت افزاری و قابلیت 
ارتباطی پیشــرفت هایی کرده اســت. لپ تاپ جدید در همکاری 
 با چاینــا موبایــل ) China Mobile ( قادر اســت از شــبکه

Cat.4 4G LTE پشتیبانی کند و با قابلیت پشتیبانی از هر سیم 
کارت سرعت دانلود آن به۱۵۰ مگابیت  برثانیه می رسد.

شــیائومی Mi Notebook Air جدید را همراه بــا باندل که 
 China Mobile هر مــاه 4 گیگابایت اینترنــت با همــکاری 
به مشتریان ارایه می شــود، عرضه می کند. مدل ۱۳/۳ اینچی این 
لپ تاپ۱۰۰۰ دالری و مدل ۱2/۵ اینچی، بیش از۶8۰ دالر قیمت 

دارد.
اما مشخصات دو مدل به شرح زیر است:

Mi Notebook Air با صفحه نمایش ۱۳/۳ اینچی
 - صفحه نمایش ۱۳/۳ اینچی با رزولوشن۱۰8۰*۱۹2۰ پیکسلی 

و نسبت تصویر ۱۶:۹.
اینتــل،   Core i7 کبی لیــک  نســل هفتمی  پردازنــده   -
تراشــه گرافیکی Gefore GT 940MX بــا حافظــه یــک 

.GDDR5 گیگابایتی
- حافظه رم هشــت گیگابایتی DDR4، حافظه اس اس دی 2۵۶ 

گیگابایتی.
- سیستم عامل ویندوز ۱۰.

- وبکم HD یک مگاپیکسلی.
 ،2×2 802.11ac 4، وای  فایG LTE قابلیت های ارتباطی -

بلوتوث 4/۱.
.USB-C و USB 3.0، HDMI پورت های -

- جک ۳/۵ میلیمتری هدفــون، اســپیکرهای دو واتی، فناوری 
صوتی دالبی.

- باتری4۰ وات ساعتی با طول عمر ۹/۵ ساعته.
Mi Notebook Air با صفحه نمایش ۱2/۵ اینچی

 - صفحه نمایش ۱2/۵ اینچی با رزولوشن۱۰8۰*۱۹2۰ پیکسلی 
و نسبت تصویر ۱۶:۹.

- پردازنده نســل هفتمی کبی لیک Core m3 6Y30 اینتل، 
.Intel HD Graphics 515 تراشه گرافیکی

- حافظه رم چهــار گیگابایتــی DDR4، حافظــه اس اس دی 
۱28گیگابایتی.

- سیستم عامل ویندوز۱۰.
- وبکم HD یک مگاپیکسلی.

 ،2×2 802.11ac 4، وای  فایG LTE قابلیت های ارتباطی -
بلوتوث 4/۱.

.USB-C و USB 3.0، HDMI پورت های -
- جک ۳/۵ میلیمتری هدفــون، اســپیکرهای دو واتی، فناوری 

صوتی دالبی.
- باتری ۳۷ وات ساعتی با طول عمر ۱۱/۵۵ ساعته.

نسل جدید لپ تاپ می نوت بوک 
ایر شیائومی معرفی شد

 فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

» چالــش هــای یک ملــت ورشکســته آبــی « عنوان 
 مقاله علمی سه اســتاد ایرانی دانشــگاه های انگلستان 
 و آمریکاســت کــه در آخریــن شــماره نشــریه علمی 

» مطالعات ایران « چاپ شده است.
این مقاله ) https://goo.gl/qNSmws ( که حاصل 
همکاری پژوهشی دکتر کاوه مدنی )امپریال کالج لندن(، 
امیر آقاکوچک ) دانشــگاه کالیفرنیــا در ارواین ( و علی 
میرچی ) دانشگاه تگزاس در ال پاســو ( است، ۱۷ عامل 
و شــتاب دهنده اصلی را برای مشکالت کنونی آب کشور 

شناسایی و معرفی می کند.
این عوامل شامل موارد زیر است:

۱- افزایش ســریع جمیعــت. 2- مهاجرت و گســترش 

شهرنشــینی. ۳- زیرســاختهای ناکافی برای توزیع آب. 
4- افت کیفیــت آب. ۵- کشــاورزی نــاکارآ. ۶- رویای 
 خودکفایــی غذایــی. ۷- افزایش تقاضــای آب. 8- آب 
و انــرژی ارزان. ۹- سدســازی بی رویــه. ۱۰- چاه های 
عمیق. ۱۱- خشکســالی. ۱2- ســیل. ۱۳- تغییر اقلیم.    
 ۱4- عطش توســعه و » ماموریــت هیدرولیکی ) آبی ( «

ناتمام. ۱۵- تحریم ها و عدم ثبات اقتصادی. ۱۶- ساختار 
نامناســب حکمرانی آب. ۱۷- ســطح پایین هوشیاری 

محیط زیستی.
در بخشــی از مقاله با عنوان » طبیعی یا انســانی؟ « این 
 ســه محقق ایرانی این نکتــه را یادآوری مــی کنند که 
بــا وجــود آنکــه تغییــرات متغیرهــای اقلیمــی و 

خشکسالی های مکرر و حتی تحریم های اقتصادی فشار 
بر منابع آبی ایران را افزایش داده اند، وضعیت کنونی آب 
ایران محصول ســال ها مدیریت نامناسب براساس درک 

نادرستی از مفهوم توسعه است. 
بنابراین نظریه، خشکســالی ایران از نوع » خشکســالی 
انسانی « یا » خشکسالی اقتصادی - اجتماعی « است که 
به خاطر بیشتر شدن تقاضای آب از توان منابع آبی کشور 
رخ داده است. کاوه مدنی، یکی از دانشمندان جوان و برتر 
علوم زمین در ســال 2۰۱۶ که هدایت این تیم تحقیقاتی 
 را بر عهده داشــته اســت، گفت: خشکســالی انســانی 
یا اقتصــادی - اجتماعــی از ســایر خشکســالی های 
شناخته شــده در علوم آب مثل خشکسالی هواشناختی، 
خشکسالی آبی یا هیدرولوژیکی و خشکسالی کشاورزی 
جدی تر اســت چرا که این نوع خشکســالی مانند سایر 

خشکسالی ها با افزایش بارش از بین نخواهد رفت.
به عقیده این استاد شناخته شــده و بین المللی مدیریت 
منابع آب، بدون کاهش جدی مصرف آب در ســطح ملی 
نمی توان به از بین رفتن خشکسالی اقتصادی - اجتماعی 
ایران امید داشــت، اما متاســفانه به جای کاهش مصرف 
هنوز به دنبــال افزایش عرضه آب از طریق آب شــیرین 
کردن و انتقــال آب و حتــی آب هــای زیرزمینی ژرف 
هســتیم. به عقیده این تیم تحقیقاتی ایران از ســندروم 
» ورشکســتگی آبی « رنج می برد. به عبارت دیگر منابع 
 موجــود آب ایران که بــه خاطر اثرات اقلیمی و انســانی 
از گذشــته نیز محدودتر شــده انــد، دیگــر جوابگوی 
نیازهای رو به افزایش بخش آب نیســتند. از لحاظ علمی 
با کاهش جــدی تقاضــای آب و افزایش بهــره وری آب 
می توان ایــران را از حالت ورشکســتگی آبی خارج کرد. 
اما به عقیده نویســندگان این مقالــه تحقیقاتی، فقدان 
درک درست از ریشه های مشــکالت آبی ایران، ساختار 
نامناســب و نامطلوب حکمرانی و برنامه ریزی آب، عدم 
هماهنگی متولیان بخش آب کشــور با سایر بخش های 
دولت که اثرات مستقیم بر بخش آب دارند ) نظیر اقتصاد، 
شهرسازی، مســکن، صنعت و … ( و هزینه های سیاسی 
تغییرات بنیادین مورد نیاز در بخــش آب ) نظیر افزایش 
قیمت آب و بــرق ( مانع از هرگونه تغییــر معنادار عملی 
در شرایط کنونی می شود. این کارشناســان با یادآوری 
بســته دهگانه پیشــنهاد شــده در تحقیقات قبلی برای 
 حل مشکالت آب کشــور این نکته را متذکر می شوند که 
هر گونه تالش برای حل مشــکالت موجود باید از طریق 

رویکرد مدیریت تلفیقی ) پورتفولیویی ( صورت پذیرد. 
 بر اســاس این رویکــرد با اجــرای راهکارهــای متعدد 
به صورت همزمان و موازی می توان مسیر حل مشکالت 

پیچیده را هموار ساخت. 

به عقیده این 
تیم تحقیقاتی 

ایران از سندروم 
» ورشکستگی 

آبی « رنج 
می برد. 

به عبارت دیگر 
منابع موجود 
آب ایران که 

به خاطر اثرات 
اقلیمی و انسانی 

از گذشته نیز 
محدودتر 

شده اند،
دیگر جوابگوی 

نیازهای 
رو به افزایش 

بخش آب 
نیستند

عامل علمی » ورشکستگی آبی « ایران در یک مقاله معرفی شد

گاهی اوقــات بازی های کوچک بیــش از هر چیــزی می توانند 
آدم را ســرگرم خــود کنند. حتی گاهــی این ســرگرمی زمانی 
طوالنی را به خود اختصاص می دهد. اگر شــما هم، چنین نظری 
 دارید بهتر اســت بــه وب ســایت goo.gl/xVK4qB ) کوچک 
و بزرگی حروف اهمیــت دارد. حروف را همان طــور که در آدرس 
 می بینیــد، وارد کنید ( ســری بزنیــد. در این وب ســایت بازی 
به تعداد کافی وجود دارد و شما کافی اســت در بین آن ها بگردید 
 و یکی را انتخاب کنید. دقــت کنید که برای اجــرای این بازی ها 
به Flash احتیــاج دارید. بنابراین باید به مرورگــر خود این اجازه 
را بدهید تا Flash را روی سیســتم شــما به اجرا بگذارد. گفتنی 
اســت این بازی ها منطبق بر قوانین فیزیکی است. در بین قوانین 
فیزیکی، جاذبــه و اینرســی از مهم ترین قوانین مورد اســتفاده 
در این بازی ها اســت و صد البته بســیاری از ایــن بازی ها تالش 
سلول های خاکســتری شــما را هم نیاز دارد. باید برای پیشروی 
 در مراحــل بازی ها اندکــی فســفر بســوزانید. در کل اگر کمی 
 به اصطالح حوصله تان ســر رفته و دوســت دارید وقتی بگذرانید، 

این و ب سایت را از دست ندهید.

درست زمانی که شاهد انتشار اخبار و شــایعات مختلف در مورد 
آیفون بعدی اپل هســتیم، کاربران محصوالت اپل از مشــکالت 
متعدد باتری پرچمدار قبلی گوشــی های هوشــمند این شرکت 
یعنی آیفون ۶ اس شکایت داشته و به نظر حتی با گرفتن آی او اس 

۱۰/2 نیز مشکل باتری آیفون ۶ اس برطرف نشده است. 
به عالوه، حاال این مشــکل در آیفون های دیگر هم دیده می شود.

گزارشــات اولیه از مشــکل باتری آیفون ۶ اس، از خاموش شدن 
ناگهانی دســتگاه زمانی که گوشی۳۰ درصد شــارژ داشت، خبر 
می داد. اما حاال مجله فوربز ) Forbes ( با انتشــار گزارشــی ۶2 
صفحه ای از انجمن پشتیبانی اپل، نظرات کاربران نسبت به عدم 
بهبود این مشــکل را منعکس و اذعان داشته که آپدیت آی او اس 
۱۰/2 نه تنها مشکل باتری آیفون ۶ اس را برطرف نکرده، بلکه باعث 
تشدید آن نیز شده است. یکی از کاربران این انجمن با نام کاربری 

» ricardo jb « می گوید:
مشکالت قبلی هنوز پا برجاســت و آی او اس ۱۰/2 نیز آن را بدتر 
کرده است. برخی مواقع درصد نمایش باتری روی یک عدد خاص 
ثابت مانده و حتی با اجرای بازی ها و اپلیکیشن های سنگین هم 
تغییر نمی کند. بعد از آن و به صورت کامال ناگهانی، این عدد تغییر 
می کند. واقعا هیچ معیار مشخصی برای نمایش میزان باتری وجود 
ندارد. به نظر می رســد آخرین ویرایش از سیستم عامل آی او اس، 
مقصر اصلی این مشــکل بوده و حاال به جز آیفــون ۶ اس، دیگر 
گوشی های اپل نیز درگیر آن هستند. هرچند، اپل این مشکل را 

تنها به برخی از گوشی های آیفون ۶ اس محدود می داند.
 به هر صورت مهندســین اپل مدعی شــده اند که این مشــکل 
در iOS 10.2.1 برطرف شــده اســت. کاربران نسخه آزمایشی 
آخرین ویرایش از سیســتم عامل آی او اس نیز از برطرف شــدن 
 این مشکل ســخن گفته و به نظر خبری از خاموش شدن دستگاه 
با شارژ۳۰ تا۵۰ درصد نیست. اینکه اپل موفق به پیدا کردن ریشه 
مشکل و برطرف کردن آن شده یا نه هنوز مشخص نشده و احتماال 

چاره ای جز انتظار تا انتشار رسمی iOS 10.2.1 نداریم.

کلیک

معمای  2034
 یک عدد ۵ رقمــی داریم که یــک بار عدد یــک را در ابتدا 
و یک بار در انتهــای آن قرار می دهیــم. از دو عدد ۶ رقمی 

حاصل ، یکی سه برابر دیگری است. آن عدد چند است؟
جواب معمای  2029 

گزینه ) ج ( صحیح اســت. فرض کنید an تعداد روش های 
چیدن n سکه در یک ردیف باشد که هیچ دو سکه مجاوری 
،2-an+۱-an=an   به رو نباشــد. ادعــا می کنیــم کــه 

 ۱-n ،برای اثبات توجه کنید اگر اولین ســکه به پشت باشد
ســکه بعدی به an-۱ طریق می تواند چیده شوند. اما اگر 
اولین سکه به رو گذاشته شود، ســکه مجاور آن باید حتما 
به پشت باشد و n-2 ســکه بعدی به an-2 روش می توانند 
قرار بگیرند. حال با توجه به اینکه  a1=2  و  a2=۳ به آسانی 

.۱44=a10  نتیجه می شود
کســانی کــه بــه معمــای 2۰2۹  پاســخ صحیح 

داده اند: - سمانه نجف پور از خمینی شهر .
لطفــا جــواب معماهــای طرح شــده را بــه همراه 

نام و شهر محل زندگی خود به نشانی:
rezaei.zayanderoud@gmail.com
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

برمبنای یک تحقیق بین المللی، کشورمان به موضوع » ســندروم ورشکستگی آبی « دچار شده است و برمبنای این 
بررسی علمی، اثرات توسعه بی رویه از تحریم و تغییر اقلیم نیز وضعیت ایران را بدتر کرده است.
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علم پژوهی
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پیشنهاد سر دبیر: 
موزه موسیقی اصفهان، جذاب تر از تهران است

جشنواره

سینمایی »شکرستان« با تفاوتی اساسی در قیاس با قسمت های 
قبلی و سریال آن رونمایی می شود.

فیلم ســینمایی »شکرســتان« به تهیه کنندگی جــواد فرهانی 
این روزها وارد مرحله نهایی میکس شــده اســت.  ســینمایی 
»شکرستان« باالخره پس از 7 سال در سی و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر رونمایی می شود و به نحوی ادای دینی به هنرمند این 
مرز و بوم زنده یاد مرتضی احمدی است.  سینمایی »شکرستان« 
تفاوت اساسی با قسمت های قبلی و ســریال آن دارد و با رویکرد 
سینمای مردمی ساخته می شود. احتمال می رود این فیلم گیشه 
موفقی داشته باشد. این اثر کاری مشترک بین موسسه ماه نگاران 

و موسسه انیمیشن ایفا تصویر است.

رونمایی از سینمایی »شکرستان« 
در جشنواره فجر

رادیو ایران دی ماه امسال را »ماه پاسداشت زبان فارسی« اعالم 
کرده است و با راه اندازی پویش »آیین سخن« در نظر دارد توجه 

فارسی زبانان را به کاربرد صحیح زبان و خط فارسی جلب کند.
ایده اولیه این طرح در شورای مدیران رادیو ایران مطرح شد که 
بعد از ارائه نام های مختلف و پس از رأی گیری، طرح پاسداشت 

زبان فارسی »آیین سخن« انتخاب شد.
مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران اعالم کرد: زبان فارسی 
از ارکان وحدت آفرین کشورماســت و کلیــد ارتباط همه اقوام 
ایرانی است، این زبان یک فرهنگ و یک تمدن را در حوزه کالم 
در خود جای داده اســت و جایگاه ویــژه ای در دانش و ادب و 
فرهنگ دارد.یدا... گودرزی افزود: امروزه با ورود ســیل آســای 
واژه های بیگانه و کــم توجهی به این زبان، حیــات این زبان در 
خطر اســت به گونه ای کــه صاحبنظران مختلــف بارها زنگ 
هشدار را به صدا در آورده اند.گودرزی گفت: رهبر معظم انقالب 
اســالمی چندین بار نگرانی خود را نســبت به سرنوشت زبان 
فارسی اعالم کرده و چند راه را پیشنهاد داده اند از جمله استفاده 
نکردن از واژه های بیگانه، برهمین اساس ،مدیر شبکه رادیویی 
ایران تاکید کردند تا حرکتی تازه برای پاسداشــت زبان فارسی 
طراحی شــود و توجه مردم و نخبگان و مســئوالن به این زبان 
ارزشــمند معطوف گردد.پرهیز از به کارگیــری کلمات بیگانه، 
اســتفاده از واژه های فارســی، درست نویســی و پاکیزه  سخن 
گفتن از محورهای اصلی این پویش اســت. این شبکه همچنین 
از شنوندگان درخواست کرده است اشتبا ه های لفظی گویندگان 
و مجریان، خطاهای نگارشــی در فضای مجازی و اشــتباه های 

نوشتاری در تابلوهای فروشگاه ها را به این شبکه اعالم کنند.

اجراخوانــی نمایشــنامه »همه دزدهــا که دزد نیســتند« به 
نویســندگی داریو فو و کارگردانی هادی مسعودی از 4 دی ماه 

آغازشده و تا 10 دی ماه در فرشچیان ادامه دارد.
کارگردان اجراخوانی »همه دزدها که دزد نیســتند« از تمدید 
زمان اجــرای این نمایش خبــر داد و گفت: به دلیل اســتقبال 
کم نظیر مخاطبان، مــدت زمان اجراخوانی تمدید شــد و بعد 
از اجرا در سالن ســوره و موسسه بســته نگار تا 10 دی ماه در 
مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان به اجراخوانی این نمایشنامه 
می پردازیم. هادی مســعودی تصریح کرد: این نمایشــنامه به 
نویسندگی داریوفو نمایشنامه نویس برجســته ایتالیایی است 
که به همت گروه تئاتر شهرزاد آماده اجراخوانی شده و داستان 
آن روایتگر دزد نگون بختی اســت که نیمه شب مخفیانه وارد 
یکی از خانه های اعیان نشــین شهر می شــود و درست زمانی 
 کــه می خواهد اقدام به ســرقت کند صاحب خانــه در منزل را 
باز می کند و وارد می شــود، دزد از ترس درون ساعت پاندولی 
بزرگــی پنهان مــی شــود و از دریچه همان ســاعت شــاهد 

ماجراهایی می شود که پی در پی به وقوع می پیوندند.
وی افزود: در ایــن اجراخوانی که به همت گروه تئاتر شــهرزاد 
و به سرپرســتی شهاب غزالی برگزار می شــود، رادنوش مقدم، 
بهزاد سیفی، شــمیال تابش، عادل یوســفی، معصومه ماندنی، 
صادق مراد پور و علی محمودی با اجراخوانی نقش ها مرا یاری 
می کنند و آهنگســازی کار بر عهده حســین احمد جو است، 
همچنین شکیال نصری نژاد به عنوان دســتیار کارگردان، زهرا 
نازرفتار به عنوان عکاس و ندا داوری نیز به عنوان طراح پوســتر 
و بروشــور در این اجراخوانی حضور دارنــد. عالقه مندان برای 
 دیدن این اجراخوانی کمدی می توانند با تهیه بلیت از ســایت

partakticket.com  تا 10 دی ماه هر شب ساعت 19:30 به 
مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان مراجعه کنند.

نخستین دوره از سلسله نشســت های تحلیلی آموزشی فنون 
فیلم نامه نویســی با عنــوان »از ایده تا فیلــم«، از 9 دی ماه در 

اصفهان برگزار می شود.
دفتر تخصصی سینمای اصفهان )وابســته به سازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان( با همکاری مرکز آموزشــی بنیاد 
ســینمایی فارابی، اقدام به برگزاری نخســتین دوره از سلسله 
نشست های تحلیلی آموزشــی فنون فیلم نامه نویسی با عنوان 
»از ایده تا فیلم« کرده اســت.در این دوره استادان بزرگی مانند 
بهنام بهزادی، فرهاد توحیدی، فرزاد مؤتمن، سیاوش گلشیری، 
شادمهر راستین، جمشید خانیان، سید سعید رحمانی، شاهپور 
شهبازی، ســعید عقیقی، مهران کاشــانی، محمد گذرآبادی، 
محمدرضا گوهری، فدیا نورالهیان و امیر رضا نوری پرتو حضور 
دارند.از مزایای این دوره عالوه بر حضور شاخص ترین استادان 
حوزه فیلم نامه نویســی می توان به اعطای گواهی شــرکت در 
دوره و طرح حمایتی دفتر تخصصی سینما برای 5 فیلم نامه ای 
که بعد از پایان نشست به تایید نهایی برسند به منظور کمک تا 

مرحله رسیدن به ساخت و تولید فیلم، اشاره کرد.
عالقه مندان برای شرکت در این دوره تا 7 دی ماه فرصت دارند 
با مراجعه به دفتر تخصصی ســینما، واقع در کتابخانه مرکزی، 
طبقه دوم زیرین اقدام به ثبت نام کنند.گفتنی اســت، این دوره 

از 9 دی ماه در محل دفتر تخصصی سینما آغاز به کار می کند.

طرحی ویژه در رادیو ایران؛

پویش »آیین سخن« در رادیو ایران

تا 10 دی ماه؛

تمدید اجرا خوانی »همه دزدها که 
دزد نیستند« در فرشچیان

مهلت ثبت نام تا 7 دی ماه؛

برگزاری نخستین دوره نشست های 
تحلیلی آموزشی فیلم نامه نویسی 

اخبار

فیلمنامه ســریال »خوشــه نور« برای بازنویســی مجدد به علیرضا 
طالب زاده سپرده شد. محسن علی اکبری تهیه کننده مجموعه های 
تلویزیونی، پیرامون ساخت سریال »خوشه نور« گفت: در حال حاضر 
نگارش این مجموعه تلویزیونی به نوعی متوقف شده و فیلمنامه برای 
بازنویسی به دست علیرضا طالب زاده داده شــده است. وی در ادامه 
بیان کرد: »خوشــه نور« زندگینامه کربالیی کاظم، مردی روستایی 
است که با توجه به اصالحات بخش نمایشی برای بازنویسی و نگارش 

دوباره به طالب زاده سپرده شده و دوباره از سر گرفته می شود. 
علی اکبری درخصوص آغاز به کار نگارش ایــن مجموعه تلویزیونی 
عنوان کرد: با توجه بــه اینکه طالب زاده تا چند ماه آتی مشــغول به 
کار اســت، پیش تولید »خوشه نور« متوقف شــده و زمان تولید آن 
قطعی نیست. وی درباره همکاری خود با محمد حسین لطیفی برای 
کارگردانی اظهار داشــت: همکاری و کارگردانی لطیفی برای ساخت 

سریال خوشه نور همچنان قطعی نیست و مشخص نشده است. 

سید محمد کشــفی این روزها مشــغول صداگذاری »ســارا و آیدا« 
تازه ترین ســاخته مازیار میری اســت. احمد مرادپور به تازگی تدوین 
»سارا و آیدا« را به پایان رسانده است و سید محمد کشفی صداگذاری 
این فیلم را آغاز کرده تا برای حضور در جشنواره فجر آماده نمایش شود.  
در این فیلم غزل شــاکری، پــگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، ســعید 
چنگیزیان، شیرین یزدان و احمد هاشمیان بخش با حضور تینا پاکروان 
به ایفای نقش می پردازند.  »سارا و آیدا« یک فیلم اجتماعی محسوب 
می شــود که تمام فیلم برداری آن در تهران انجام شده است.  این فیلم 
فضایی نزدیک به »ســعادت آباد« اثر موفق این کارگــردان را دارد که 
در زمان اکران با استقبال بســیار خوبی از طرف مخاطبان و منتقدان 
روبه رو شده بود. فیلمنامه این فیلم توسط امیر عربی به نگارش در آمده 
و مجری طرح این پروژه همایون اسعدیان است. در خالصه داستان این 
فیلم آمده است: »سارا و آیدا دوستان صمیمي هستند که آبروي یکي از 

آنها به خطر افتاده و...«.

واگذاری سناریوی
خوشه نور به طالب زاده

صداگذاری »سارا و آیدا« 
آغاز شد

گفتوگو

مریم کاویانی بازیگر ســینما و تلویزیون، در خصوص معیار و 
مالک جوانان تازه کار عرصه بازیگری گفت: به نظر من عالقه 
 تنها کافی نیســت بلکه جوانــان تازه کار باید جنبه شــهرت

 داشته باشــند و با پشــتکار و اخالق خوب خودشان در این 
عرصه ماندگار شــوند، یعنی بــه هیچ هدفی صرفــا با عالقه 
نمی توان رســید و باید دانش و آگاهی خودشان را باال ببرند و 

اینکه ظرفیت شهرت داشته باشند.
وی ادامه داد: از نظر من آنچه بیشــتر اهمیــت دارد با اخالق 
بودن آدم هاست و الزم است بازیگرها و چهره های جدید براي 
رسیدن به ماندگاری فرمول درست را رعایت کنند که همان 

پشتکار و اخالق حرفه ای است.
کاویانی همچنین در پاســخ به اینکه اگر دوباره به گذشــته 
برگردد بازیگری را انتخاب می کند، اظهار داشــت: من اگر باز 
هم به گذشته برگردم قطعا بازیگری را انتخاب می کنم. من در 
ابتدا پرستار بودم و بعدا بازیگر شدم به علت اینکه دعوت های 
زیادی به همــکاری در حرفه بازیگری داشــتم و من خیلی 
ناآگاهانه فقط برای اینکه خیلی پیشنهاد داشتم، قبول کردم 
و رفتم تا تجربه کنم و وقتی هم وارد این حرفه شــدم، متوجه 

عالقه فراوانم به بازیگری شدم و این حرفه را ادامه دادم.
بازیگر مجموعــه تلویزیونــی »دارا و ندار«  دربــاره فعالیت 
هایش اظهار داشــت: در حال حاضر هیچ فعالیتی در سینما 

و تلویزیون ندارم.
کاویانی در خصــوص »گزیده کار« شــدنش گفت: من فقط 
گزیده کار نشدم بلکه پیشنهاد خوب کاری نداشتم و درواقع 
کار محدود شــده اســت، چرا که چهره های جدیدی وارد 
این عرصه شــده اند و موجی از معرفی چهره های جدید 
باعث می شود که یکسری از ما هنرمندان کم کار شویم، 
اما نه اینکه پیشنهاد کار نداشته باشیم بلکه ممکن است 

مطابق معیار ما نباشد.
بازیگر مجموعه تلویزیونی »مدینــه« پیرامون مالک 
انتخاب نقش در فیلم و ســریال تصریــح کرد: آنچه 

اهمیت بیشتری برای من دارد قصه است و پیش از همه موارد 
باید قصه را دوست داشته باشم ولی کارگردان خوب نیز بسیار 
مهم است و هر بازیگری آرزو دارد با کارگردان خوب کار کند، 
چراکه اگر کارگردان خوب نباشد نمی تواند کار را درست اداره 

کند و آن کار دیده نمی شود حتی اگر قصه خوبی داشته باشد.
وی در پایان گفت: معیار اصلی من بیشــتر 

شــرایط کار اســت یعنی فقط 
محدود به یک گزینه 

نمــی شــود بلکه 
مربــوط بــه همه 
ماننــد  مســائل 
بودجــه کار، فیلم 
کارگردان،  نامــه، 
عوامل و دوستان 

خوبــی مــی 
شود که قرار 
است با آنها 

کار کنم.

کتاب »بچرخ تــا بچرخیم« به همت انتشــارات اوج 
کودک و نوجوان به چاپ رســید. مهدی مقامی مدیر 
انتشــارات اوج کودک و نوجوان اظهار داشــت: کتاب 
»بچرخ تــا بچرخیم« با موضوع خودبــاوری و تقویت 
اعتماد به نفس ملی، آماده ورود به بازار کتاب اســت 
و بــه زودی در مراکــز فرهنگی کشــور توزیع خواهد 
شــد.   وی گفت: پس از تجربه موفق انیمیشن »بچرخ 
تا بچرخیــم« در مرکــز اوج کودک و نوجــوان که از 
شــبکه کودک و نوجوان پخش و با استقبال خوبی از 
ســوی کاربران فضای مجازی نیز مواجه شد؛ کتابی با 
این عنوان به قلم محمد سرشــار به تحریر در آمد که 
به صورت تمام رنگی و به همراه لوح فشرده انیمیشن 
»بچرخ تا بچرخیم« آماده عرضه اســت. مقامی تاکید 
کرد: ایــن کتــاب تاکنــون دو جایزه ویژه »رســول 
آفتاب« و »عمار« را دریافت کرده است و عالقه مندان 
 می توانند با مراجعه به فروشــگاه شــادزی در خیابان

سید جمال الدین اسد آبادی، باالتر از میدان سید جمال 
بین خیابان 44 و 46 پالک 358 این کتاب را تهیه کرده 
و یا با تلفن 88214440 آن را ســفارش دهند. گفتنی 
اســت؛ کتاب بچرخ تا بچرخیم به صورت اســتاندارد 
حرفه ای بــرای مخاطب کودک تولید شــده اســت و 
لبه های کتاب به صورت نیم گــون )دال بر( که نوعی 

طراحی ایمن برای کودکان است طراحی شده است.

موزه موسیقی اصفهان آذرماه 1395 توسط دو دوست، 
دو همکار، دو همشــهری، دو شــریک و دو موزیسین 
یعنی شهریار شکرانی و مهرداد جیحونی به فرهنگنامه 
موزه و موســیقی اصفهان و ایران وارد شد، موزه ای که 
به گفته روزنامه گاردین، »نامه عاشــقانه ای به میراث 
غنی موسیقایی ایران« است. شــهریار شکرانی درباره 
تفاوت های موسیقی تهران و اصفهان به »ایمنا« گفت: 
موزه موســیقی تهران را چندین بار دیده ام، بسیار موزه 
کامل و خوبی اســت و خصوصا اینکه فضای بی نظیری 
دراختیارشــان اســت که من غبطه می خورم که ای 
کاش چنیــن فضایی  دراختیار من بود و می توانســتم 
در آن ســطح کارکنم ولی تفاوت بین موزه موســیقی 
اصفهان و تهران از نامش و از ماهیتش پیداســت. موزه 
موسیقی تهران دولتی اســت و ماهیت موزه موسیقی 
اصفهان خصوصی اســت. آنجا با بودجــه کالن دولتی 
اداره می شــود که شاید ســرمایه گذاری اولیه آن موزه 
صدبرابر موزه موســیقی اصفهان باشــد و بــرای اداره 
 آنجا ظاهرا حقوق پرسنل ازســوی شهرداری پرداخت 
می شــود ولی ما باید خودمان حقوق پرسنل را فراهم 
کنیم. آنجا پشتوانه کمک های دولتی وجود دارد و اینجا 
چنین امتیازی ندارد. اما به لحاظ محتوا باید عرض کنم 
که این دو موزه خیلی مشابه هستند چون آنها سازهای 
ملی و محلی را به نمایش گذاشته اند ما هم همین طور، 
آنها بخش کتابخانه ای دارند و ما هم درصدد هستیم اجرا 
کنیم و کارگاه دارند که ما هم داریم ولی نوع پرداختن به 
موضوع متفاوت است.  شکرانی تاکید کرد: موزه موسیقی 
اصفهان به شکلی چیدمان شــده که برای بازدیدکننده 
عام داخلی و برای بازدیدکننده خارجی بسیار جذاب تر 

است. 

مریم کاویانی؛

ظرفیت شهرت داشتن، شرط ماندگاری بازیگران است
»بچرخ تا بچرخیم« کتاب شد! مدیر موزه تخصصی موسیقی اصفهان:

 موزه موسیقی اصفهان
 جذاب تر از تهران است

معرفی کتاب موسیقی

ویژه

برگزیدگان نوزدهمین جشنواره تولیدات استاني مراکز 
صدا و سیما در مراسم اختتامیه این جشنواره معرفي 

شدند.
به گزارش ایمنــا و به نقــل از پایگاه اطالع رســانی 
صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران، در 
مراســم اختتامیه نوزدهمیــن جشــنواره تولیدات 
رادیویي و تلویزیوني مراکز اســتاني صدا و ســیما، از 
 برترین هاي کمیســیون هاي پنج گانه این جشــنواره

 قدرداني شد.
بر این اساس ســمیه نجفیان گزارشگر خبر تلویزیوني 
مرکز چهارمحــال و بختیاري  به علــت تهیه  گزارش 
مستند خبري »آواي دستان« توانست تندیس بهترین 

گزارشگر را به خود اختصاص دهد. 
در کمیســیون پژوهش نیز ســه تندیس جشــنواره 
به ناهیــد سعادت ســیرت از مرکز همــدان، نعمت 
اعظمــي از مرکز خراســان رضوي و لطیف رئیســي 
از چهارمحــال و بختیــاري بــه خاطــر برنامه هاي 
»بررسي آســیب هاي شــبکه هاي اجتماعي مجازي، 
چالش هــا و پیامدهــاي آن در شــهر همدان)بخش 
راهبردي(، اقتصــاد مقاومتي در تبلیغــات بازرگاني 
شــبکه اســتاني ســیماي خراســان رضوي )بخش 
تحلیل محتوا( و روســتاهاي هدف گردشگري استان 
 چهــار محــال و بختیاري«)بخش منجر بــه تولید( 

تعلق گرفت.
استان هاي گیالن، گلســتان و چهار محال و بختیاري 
نیز در کمیســیون صدا حائز رتبه هاي برتر و تندیس 

جشنواره شدند.  
گفتنی اســت مرکز برتر در حوزه موســیقي »مرکز 
خوزستان«، در حوزه  رادیو »مرکز همدان«، در حوزه 
سیما »مرکزخوزستان«، در حوزه خبر »مرکزفارس« 
و در حوزه پژوهش »مرکز چهارمحال و بختیاري« به 
عنوان مراکز برتر معرفی شــدند و در نهایت مرکز برتر 
در میان مراکز صدا و ســیما »صدا و ســیماي مرکز 

چهارمحال و بختیاري« شناخته شد.
با توجه بــه اعالم نتیجه جشــنواره تولیــدات مراکز 
استان ها، هیچ اثری از اصفهان در میان آثار برتر دیده 
نمی شود. این درحالی اســت که صدا و سیمای مرکز 
اصفهــان در هجدهمین جشــنواره تولیــدات مراکز 
استان ها در بخش های رادیو، خبر، پژوهش، موسیقی، 
هنرمندان برتر و همچنین تولید آثار موثر ســریالی و 

برنامه های ترکیبی تقدیر شده بود.

برترین آثار مراکز استاني صدا و سیما در 
نوزدهمین داوري معرفی شد؛

جای خالی اصفهان!

فیلمنامه سریال را ایمان صفایی و ســروش صحت با هم 
می نویسند و داستان درباره سه جوان فارغ التحصیل است 
که از دوران دانشــجویی با هم دوست هســتند و هرکدام 
مشــکالتی دارند؛ مســعود در آســتانه ازدواج است، ولی 
مشکالت زیادی او را از آغاز زندگی مشترک دور می کند، 
حبیب وضــع مالی مناســبی دارد، اما به علــت ضعف در 
برقراری روابط اجتماعی هنوز نتوانســته همسری انتخاب 
کند و مازیار، فرزند خانواده ای پرتنش و گرفتار است و فکر 

مهاجرت در سر دارد.
در سریال لیسانسه ها امیرحســین رستمی، هوتن شکیبا، 
امیر کاظمــی، متین ســتوده، رویــا میرعلمــی، کاظم 
سیاحی، ســیاوش چراغی پور، عزت ا... مهرآوران، افشین 
سنگ چاپ، تبسم هاشمی، مریم سرمدی، پریسا مقتدی، 
فرخنده فرمانی زاده، فریده اخباری، مهدی ربیعی، نیلوفر 
هوشمند، مرتضی علی آبادی و عرفان برزین، با هنرمندی 
بهنام تشــکر، بیژن بنفشــه خواه، مهران رجبی و نیلوفر 

شهیدی به ایفای نقش می پردازند.
موقعیت های جذاب طنز

رضا جــودی، تهیه کننــده ســریال درباره رونــد تولید 
لیسانســه ها گفت: تا به امروز تقریبا 40 درصد از ســریال 
تصویربرداری شده اســت. ما این ســریال را در دو فصل 
تولید می کنیم که فصل اول آن حدود 26 قسمت است که 
از شنبه ها تا چهارشــنبه ها ساعت 20 و 50دقیقه از شبکه 
سه شروع می شود. تولید این سریال با شروع فصل اول به 

هیچ وجه متوقف نمی شود و ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: فصل دوم این ســریال در 35 یا 36 قسمت 
ســاخته می شــود که البته این فصل از قصه ســال آینده 
روی آنتن شــبکه ســه می رود. این تهیه کننده با اشاره به 
اینکه ســریال لیسانســه ها تصویرگر مســائل اجتماعی 
اســت، عنوان کرد: ما در این ســریال به مشکالت جوانان 
اشــاره می کنیم. دغدغه ها، نگرانی ها و مسائل جوان ها در 
سریال لیسانسه ها به زبان طنز روایت می شود. جودی در 
پاسخ به این سوال که چطور شد ســروش صحت را برای 
کارگردانی انتخاب کردید، گفت: ایشــان افتخار دادند و با 
ما کار می کنند. راستش وقتی سروش صحت می خواست 

نخستین سریالش را بســازد، قرار بود من آن را تهیه کنم، 
اما بنا به دالیلی این همکاری شش تا هفت سال به تعویق 
افتاد. البته صحت در کارهایی کــه من تهیه کرده ام، بازی 
کرده، اما در کســوت کارگــردان با او همــکاری نکرده و 
عالقه مند بودم این اتفاق خوب بیفتد که با تولید ســریال 
لیسانســه ها این اتفاق افتاد. وی ادامه داد: به نظرم صحت 
یکی از نازنین کارگردانانی است که با او همکاری کرده ام. 
او فرد بســیار دوست داشتنی و مشــرف به کارش است و 
می داند چــه کار می خواهد انجام بدهــد. این تهیه کننده 
درباره ســبک روایت قصه این ســریال عنــوان کرد: این 
مجموعه تلویزیونی کمدی نیســت، بلکــه موقعیت هایی 
مفرح در قصه طراحی شــده که مخاطب از تماشــای آن 

لذت ببرد و اگر خوشش آمد، بخندد.
جودی درباره اینکه آیا توانســتید همــه بازیگرانی را که 
مد نظر داشتید برای ســریال جذب کنید، توضیح داد: به 
دلیل محدودیت مالی نتوانســتیم تعــدادی از بازیگرانی 
را که می خواســتیم جذب کنیم، ولی بــا بعضی  موفق به 
همکاری شدیم. البته ما در سریال لیسانسه ها چند بازیگر 
جوان معرفی می کنیم که هم چهره جدیدی برای مخاطب 
تلویزیونی هستند و هم اینکه به دیگر آثار نمایشی معرفی 

می شــوند، عالوه بر آن بازی هایشــان هم خوب اســت. 
به عنوان نمونه هوتن شــکیبا از بازیگران بسیار خوب در 
تئاتر اســت، اما در تلویزیون کار نکرده بود. او در ســریال 
لیسانســه ها بازی درخشــانی انجام داده اســت. به نظرم 
بازیگران با هدایت کارگردان بازی های خوبی ارائه کرده اند 
که ماحصل تالش صحت اســت. با این حال باید بگویم از 
کلیــت انتخاب گروه بازیگــری راضی هســتم، چرا که به 
آنچه مد نظر من و کارگردان بود نزدیک شــده ایم. نگارش 
فیلمنامه ادامــه دارد و همزمان با تولیــد ایمان صفایی و 

سروش صحت به نگارش آن مشغول هستند.
ســروش صحت، کارگردان در پاســخ به این ســوال که 
مجموعه لیسانسه ها نسبت به دیگر سریال هایتان همچون 
شــمعدونی، پژمان، چهارخونه و ســاختمان پزشکان چه 
ویژگی هــا و تمایزهایــی دارد، گفت: هــر کاری ویژگی و 
جنس خودش را دارد. ما در ایــن مجموعه تصویرگر قصه 
چند جوان هســتیم و مشــکالت جوانان را بــا زبان طنز 
می گوییــم. البته قضاوت اصلــی به عهده مردم اســت و 

امیدوارم از تماشای سریال لذت ببرند.
وی ادامه داد: ما اجتماع امــروز را در قصه در نظر گرفتیم 
و مســائل جوانان را مطرح  کردیم. البته سعی کردم زبانی 
برای قصه انتخاب کنم که برای مردم شیرین و لذت بخش 
باشد و خودشــان را به نوعی در قصه ها ببینند. در مجموع 
لیسانســه ها را مانند کارهای دیگرم دوســت دارم و حتما 
شــباهت هایی با کارهای قبلی ام در آن خواهید دید. من و 
ایمان صفایی فیلمنامه را می نویســیم و جنس کار همانی 
است که همیشــه بوده، اما این بار تالش کردیم به مسائل 

خانوادگی و معضالت جوانان بیشتر بپردازیم.
این کارگردان در پاســخ به این ســوال که انتخاب هوتن 
شکیبا همراه با ریســک برایتان نبود، زیرا تجربه بازی در 
تئاتر داشــته و در تلویزیون بازی نکرده بــود، عنوان کرد: 
نه، به هیچ وجه نگــران نبودم، چون هوتن شــکیبا بازیگر 
بسیار بااستعدادی است و به نظرم در ســریال تلویزیونی 
لیسانسه ها هم بازی درجه یک و بی نظیری دارد. البته نظر 
من این گونه اســت و مخاطب باید بازی او را ببیند و بگوید 

تا چه میزان با حرفم موافق است.
صحت در پاسخ به این ســوال که ضبط همزمان و نگارش 
فیلمنامه، تمرکز شــما را برای کارگردانی کم نکرده است، 
تصریح کرد: نه تمرکــزم در کار کم نشــده، زیرا با چنین 
فضایی آشــنا هســتم. ضبط همزمان با پخش و نوشــتن 
فیلمنامه، ریتم مناســب همیشــگی را دارد و به کارمان 
ســرعت اضافه ندادیم که از کیفیت بزنیم. تصویربرداری 
فصل دوم ســریال هم ادامه خواهد داشــت و فکر می کنم 

فصل دوم هم اواخر تابستان سال آینده پخش شود.
وی درباره اینکه آیــا فضای قصه در فصل دوم نســبت به 
فصل اول تغییر خواهد کرد، گفــت: نه، تغییری در فضای 
قصه نداریم و همان شخصیت های فصل اول در فصل دوم 

هم حضور دارند.

»لیسانسه ها« به شبکه 3 آمد؛

قضاوت به عهده مردم
سریال »لیسانسه ها« به تهیه کنندگی رضا جودی 
و کارگردانی ســروش صحــت در دو فصل تولید 
می شود؛ فصل اول این سریال از دیشب ساعت 20 
و 50 دقیقه روی آنتن شــبکه سه  رفت. همزمان با 
پخش، نــگارش فیلم نامه و تصویربــرداری این 

مجموعه نمایشی ادامه دارد.
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پیشنهاد سردبیر:
صدا وسیمای استان » برترین برترین های « کشور شد

مدیرکل بهزیستی استان گفت: این طرح با هدف افزایش سرمایه 
اجتماعی و آغاز طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان در مدارس 
چهارمحال و بختیاری و پیشــگیری از آســیب ها در10 مدرسه 
متوســطه دوم دخترانه و پسرانه شهرکرد با مشــارکت ادارات کل 

بهزیستی و آموزش و پرورش استان اجرا می شود.
 آقای میرزایــی افزود: در این طــرح دانش آمــوزان آموزش دیده 
به عنوان سفیران آموزش در جمع همساالن و هم گروه های خود 

به ترویج آموزش ها در زمینه آسیب های اجتماعی بپردازند.
وی گفت: برای اجرای مطلوب این طرح، دبیران مطالعات اجتماعی 
و درس تفکر و ســبک زندگی مدارس در دوره آموزشی 12 ساعته 
 با زمینه آســیب های اجتماعی تهدید کننده جامعه هدف آشــنا 

شدند.
میرزایی گفت: این طرح با هدف ارتقا توانمندی های دانش آموزان، 
افزایش شناخت در زمینه مســائل و آسیب های اجتماعی، اصالح 
نگرش فعالیت های گروهی و ارتباط ســالم و موثر و ارتقا ســطح 

همکاری دانش آموزان و معلمان اجرا می شود.
هم اکنون بیش از180هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی 

در دو هزار و400مدرسه مشغول تحصیل هستند.

آغاز طرح مشارکت اجتماعی 
دانش آموزان در مدارس استان

اخبار

شهرستان

 نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شــهرکرد 
با اشاره به این که فضا برای بیان مطالبات باید باز باشد، 
گفت: بستن فضا و عدم نقدپذیری به مصلحت انقالب 

نیست.
حجت االســالم » محمدعلی  نکونام « در خطبه های 
 هفته گذشــته نمــاز جمعــه شــهرکرد، چهارمحال 
 و بختیــاری را به شــدت  نیازمند وحــدت، همدلی 
 و همراهی مردم و مســئوالن دانســت و گفت: استان 
در ســایه تفرقه و  دسته دسته شــدن ها، آسیب های 

زیادی دیده است.
وی با انتقاد از برخی خواص خارج از استان خاطرنشان 
کرد: بعضی ها هم به عنوان خواص که گاهی در استان 
هم نیســتند و بیرون از استان هســتند، یک عده ای 
 را به دنبــال خودشــان راه می اندازنــد و نوعی حالت 

کش  مکش های درونی استانی ایجاد می کنند.
 نکونــام بــا تاکید بــر این کــه دیگر بس اســت این 
کش  مکش های درون اســتانی، تصریح کرد: هر مقدار 
که از این ناحیه ها ورود پیدا کردیم، آسیبش را دیدیم 

و چوبش را هم خوردیم.
امام جمعه شهرکرد در ادامه در تذکری جدی خطاب 
به مسئوالن استانی و ملی گفت: بنده به جد مسئوالن 
اســتانی و ملی را توصیه می کنم کــه » صداها را خفه 
نکنید و قلم ها را نشــکنید « و بگذارید فضا برای بیان 

مطالبات باز باشد.
وی افزود: بســتن فضا و عدم نقدپذیــری به مصلحت 
انقالب نیست و  راه درســت اداره امور نیز نیست و این 
 همان تک صدایی می شود که خود آقایان هم در بیان 

و زبان به آن معترض هستند.
وی با بیان این که هم اکنون فضای باز در شــأن و تراز 
نظام جمهوری اســالمی ایران وجو ندارد، خاطرنشان 
کرد: درست است که مواضعی به عنوان مخالف مطرح 
می شــود، اما معموال با ترس، لرز و نگرانی از فشــارها 
 و محدودیت هاســت و این بــه هیچ عنــوان صحیح 

نیست.
نماینده ولی فقیه در اســتان با تاکید بر این که هم در 
استان و هم در ســطح کالن ملی این روش باید اصالح 

شود، افزود: اقتدار دولتی نباید صداها را خفه کند.
وی خاطرنشــان کــرد: متاســفانه هم اکنــون حتی 
روحانیون متنفذ و تریبون هــای نماز جمعه هم گاهی 
میدان اظهــار نظر طبق وظیفــه و مطابق مصلحت را 

ندارند و  این قطعا به مصلحت نیست.

امام جمعه شهر کرد:

عدم نقدپذیری 
به مصلحت انقالب نیست

 مهرداد عظیمی مدیرکل صدا و ســیمای اســتان گفت: 
در جشــنواره رادیویی و تلویزیونی مراکز صدا و ســیما 
در اهواز مرکــز چهارمحال و بختیاری با 6 نشــان هدهد 
به عنوان برترین برترین ها در بین مراکز صدا و ســیمای 
کشور معرفی شد. عظیمی بیان کرد: در بخش پژوهش، 
 در ارزیابی عملکرد مرکز اســتان در ســال های 93 و 94 

و نشان هدهد این جشنواره را استان کسب کرد.
 وی خاطرنشــان کــرد: در جمع بندی نتایــج عملکرد 

در ســال های 93 و 94 در حوزه های مختلف صدا و سیما 
و عمل به تعهــدات تولید با توجه بــه ویژگی های بومی 
منطقه ای در آثار تولیدی تندیس برترین مرکز صدا وسیما 
به مدیرکل صدا و سیمای استان اهدا شد. وی تصریح کرد: 
در بخش معاونت خبر سمیه نجفیان خبرنگار برتر کشور 
با تهیه مستند » آوای دســتان « نخستین نشان هدهد 
نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز 
صدا و سیما را گرفت. عظیمی با اشــاره به دیگر آثار برتر 

در این جشنواره بیان کرد: مهدی نادریان با تهیه گزارش 
گذرگاه های برفی برگزیده، در بخش مجموعه خبری رادیو 
به سردبیری صدیقه یوسفی این بخش به عنوان مجموعه 
برتر و همچنین از معاونت خبر نیز در 4 حوزه گزارش های 

خبری تقدیر شد.
عظیمی با بیان اینکه بخش سیمای مرکز استان در بخش 
برنامه ترکیبی بــا عنوان » چو خط « بــه تهیه کنندگی 
جهانبخش زمانی نشان هدهد گرفت، گفت: بر بام افتخار 
به تهیه کنندگی بیژن علی بابایی ویــژه انتخابات و علی 
 کریم زاده در بخــش بهترین تدوین برای » برنامه ســفر 
به شهرستان ها « برگزیده این جشنواره شدند. وی با بیان 
اینکه گزارشگر و مجری خانم شب های بام ایران و تیتراژ 
برنامه چوخط شایسته تقدیر شــدند، خاطرنشان کرد: 
 همچنین از معاونت ســیمای مرکز استان به خاطر تهیه 
و تولید برنامه های ترکیبی تقدیر شــد. عظیمی با بیان 
اینکه زهرا اردستانی نشــان هدهد را برای تهیه کنندگی 
 برنامه رادیویــی گنجینه فرهنگ گرفــت، تصریح کرد: 
در بخــش برنامه های ترکیبی ســاده زهرا اردســتانی و 
داریوش یوسف زاده به عنوان نویسنده و گزارشگر برنامه 
گنجینه فرهنگ، کبری حیدری به عنوان برترین نویسنده 
در برنامه عصرگاهی موج زنده رود، رضا حیدری صدابردار 
نمایش شولیز، بهاره غریبی بازیگر نمایش شولیز و فاطمه 
رفیعی افکتور نمایش پری صنم نیز شایسته تقدیر شناخته 
شدند.وی افزود: در این جشنواره به خاطر پژوهش منجر به 
تولید باعنوان »روستاهای هدف گردشگری« نشان هدهد 
 را به آقای لطیف رییســی اهدا کرد. وی خاطرنشان کرد: 
در بخش موسیقی مرکز موســیقی استان به عنوان مرکز 
برتر و شکوفای جشنواره شناخته و قطعه قصه عاشقان نیز 

به خوانندگی و آهنگسازی رضا صالحی برگزیده شد.

در بخش 
موسیقی مرکز 

موسیقی استان 
به عنوان مرکز 

برتر و شکوفای 
جشنواره 

شناخته و قطعه 
قصه عاشقان 

نیز به خوانندگی 
و آهنگسازی 
رضا صالحی 
برگزیده شد

با مسئوالن

 قاسم سلیمانی دشتکی دیروز در نشست بررسی مشکالت 
خواربار فروشــان اســتان، اظهار کرد: رفع مشکل مجتمع 
فناوران کار بزرگی بود که رضایت مندی باالیی مخصوصا در 
بین اصناف داشت، طرح ســاماندهی خوار و بار فروشان نیز 
همزمان با این پرو  ژه آغاز شــد، اما در پیچ و خم های اداری 

گیر کرده و هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی تصریح کرد: اراضی جنب میــدان میوه و تره بار به دلیل 
برخورداری از زیرســاخت  و راه دسترســی مناسب، مکان 

بهتری برای ایجاد بازار خوارو بار فروشان استان است.
سلیمانی دشتکی گفت: درصورت اصرار بنکداران به ایجاد 
منطقه خوار و بار فروشــان در منطقه کوره پزخانه، سازمان 
جهاد کشــاورزی درمورد تبدیل این منطقه پس از بررسی 
مجدد، نظر کارشناســی ارایه کند. در ادامه این نشســت، 
معاون امور هماهنگ کننده امور عمرانی استاندار چهارمحال 
و بختیاری، خاطرنشان کرد: بازار خوارو بار فروشان در اکثر 

استان ها در کنار میدان میوه و تره بار قرار دارد.

گودرز امیری افزود: ایجاد بازار خوار و بار فروشــان در کنار 
میدان میوه و تره بــار موجب تســهیل در خرید خریداران 
می شود. در ادامه مدیرکل جهاد کشــاورزی استان با اشاره 
به اینکه تاکنون بیش از چهار مرتبه تشخیص بر روی اراضی 
کوره پزخانه به منظور تبدیل به منطقه خوار و بارفروشــان 
صادر شده اســت، اظهار کرد: در آخربن استعالم مشخص 
شد که این اراضی دارای نسبت60 درصد زراعی و40 درصد 
 غیرزراعی هستند. ذبیح ا... غریب تصریح کرد: در مکاتبات 
با ســازمان امور اراضی، مجوز صدور تشخیص مجدد برای 

این اراضی صادر شده است.

مشکالت خوار و بار فروشان استان بررسی شد

در نوزدهمین جشنواره تولیدات مراکز استان ها؛

صدا وسیمای استان » برترین برترین های « کشور شد 

فرمانده انتظامي استان از دستگیري اعضاي باند چهار نفره 
کالهبرداري اینترنتي10 میلیارد ریالي توسط کاراگاهان 

پلیس فتا خبر داد. 
ســردار غالمعباس غالمزاده اظهار کرد: ماموران پلیس فتا 
پس از گرفتن دو فقره پرونده مبنــي بر وقوع کالهبرداري 
اینترنتي، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار 
دادند. وي با اشــاره به اینکه براســاس بررسي هاي پلیس، 

شــاکیان از طریق ســایت هاي اینترنتي اقــدام به خرید 
ادوات کشاورزي کرده بودند، افزود: شــاکیان در برخورد 
با آگهي فروش تراکتور با قیمت هاي مناســب با شــماره 
 تلفن درج شــده تماس گرفتــه و کالهبــرداران نیز ابتدا 
با ارسال چند دســتگاه تراکتور، اعتماد آنان را براي خرید 

بیشتر جلب کردند.
 ســردار غالمزاده اضافه کرد: شــاکیان با توجه به اعتماد 
به دســت آمده مبلغ10 میلیارد ریال را براي خرید ادوات 
کشــاورزي به حســاب آنان واریز کردند، اما کالهبرداران 
بالفاصله پس از پرداخــت پول، دیگر به تماس ها پاســخ 
نداده و اقدام بــه کالهبرداري اینترنتــي کردند. غالمزاده 
خاطرنشــان کرد: با انجام تحقیقات و اقدامات فني پلیس، 
کالهبرداران شناســایي و با هماهنگي بــا مقام قضایي در 
یکي از استان هاي کشور در مخفیگاه شان دستگیر شدند.

وي ادامه داد: متهمان در ابتدا منکر هرگونه اقدام مجرمانه 
شــدند، اما با ارایه قرائن علمي و فني توســط کارشناسان 
پلیس فتا به بزه انتســابي خــود اعتراف کردنــد. فرمانده 
انتظامي استان در پایان خاطرنشان کرد: متهمان به همراه 

پرونده تشکیل شده به مراجع قضایي تحویل داده شدند.

نصرا... ترابی نماینده سابق مردم شهرستان های شهرکرد، 
بن و سامان در مجلس هشــتم در خصوص منشور حقوق 
شهروندی از سوی رییس جمهوری گفت: نفس انتشار این 
منشور خود گواه این مسئله است که دولت عزم جدی برای 
تحقق قانون اساسی دارد و این انتشــار باعث امید بخشی 
در جامعه است. به گفته وی، پذیرش این مسئله که حقوق 
شهروندی باید از ســوی دولت ها به صورت کامل اجرایی 
 شــود از ســوی دولت یازدهم یک گام بزرگ به حســاب 
 می آید. این فعال سیاســی افزود: پس از نشــر این منشور 
از ســوی رییس جمهوری حال نوبت دستگاه های اجرایی 
و متولی است که وارد عمل شــوند و بندهای این منشور را 
به پیش ببرند. ترابی یادآور شــد: همان گونه که امام راحل 
 فرمودند: » مسئوالن شأنی به جز خدمت به مردم ندارند «

 از ایــن رو هیچ محدودیتــی در خدمت رســانی به مردم 
به عنــوان صاحبــان اصلی انقــالب نباید وجود داشــته 
 باشــد.به گفته وی نفس انتشــار این منشــور تاکیدی بر 
 خدمت رســانی به مردم اســت و همه موظفنــد در این 
خدمت رسانی سهیم باشــند. وی در پاسخ به این پرسش 
که چرا عــده ای از منتقــدان دولت در برابر این منشــور 

جبهه گیری کرده اند، نیز تصریح کــرد: رییس جمهوری 
مسئول اجرای قانون اساســی در کشور است و این منشور 
نیز برگرفته از قانون اساســی و در اصل اجرای کامل قانون 
 اساسی در کشــور اســت. وی افزود: باالتر از قانون اساسی 
در کشــور قانونی وجود ندارد و این منشــور نیز در قالب 
بندهای قانون اساسی طراحی شده است و به نظر می رسد 

منتقدان آن به قانون اساسی ایراد می گیرند.

فرمانده انتظامي استان خبر داد:

انهدام باند کالهبرداري اینترنتي 10 میلیاردي در استان
نماینده سابق مجلس: 

اجرای حقوق شهروندی تحقق کامل قانون اساسی است

 اداره تبلیغات اسالمی شهرســتان شهرکرد گشــایش پیدا کرد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، حجت االســالم والمسلمین 
نکونام نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه شهرکرد در آیین 
 افتتاح اداره تبلیغات اســالمی شهرســتان شــهرکرد گفت: قطعا 
تالش ها و فعالیت های این اداره با برکــت و تاثیرگذار خواهد بود.

حجت االســالم ســید جعفر مرتضوی مدیرکل تبلیغات اسالمی 
اســتان هم با اشــاره به ضرورت گشــایش اداره تبلیغات اسالمی 
شهرســتان شــهرکرد، گفت: امروز پس از گذشــت 3۵ ســال از 
تاسیس نهاد انقالبی و مردمی سازمان تبلیغات اسالمی به دستور 
امام خمینی ) ره ( ، شاهد ثمرات این سازمان هستیم و این ثمرات 
یکی از شــاخه های درخت تنومند نظام مقدس جمهوری اسالمی 
است. ساختمان اداره تبلیغات اسالمی شهرستان شهرکرد در بلوار 

شریعتی رو به روی حسینیه اعظم، کوچه40 واقع شده است.

افتتاح اداره تبلیغات اسالمی 
شهرستان شهرکرد

معاون گردشگری وسرمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان گفت: استان در جشنواره سفره ایرانی، فرهنگ 
گردشگری که در اســتان فارس برگزار شــد، دو رتبه برتر کسب 
 کرد. حیدر صادقی اظهار کرد: این جشــنواره که بــه مدت دو روز 
 در آذر مــاه ســال جــاری برگزار شــد در دو رشــته سرآشــپز 

و عرضه کننده برتر صاحب رتبه منتخب برتر شد.
وی با بیان اینکه این جشــنواره در دو بخــش تخصصی وعمومی 
برگزار شــد، افزود: در بخش تخصصی یک نفــر به عنوان منتخب 
 سرآشــپز برتر و در بخــش عمومی یــک نفر به عنــوان منتخب 

عرضه کننده محصوالت غذایی انتخاب شد.
صادقی هدف از برگزاری این جشنواره را برند سازی غذاهای ایرانی 
در صنعت گردشــگری جهان دانست و خاطرنشــان کرد: افزایش 
آمار گردشگر ورودی به کشــور و نیز افزایش سطح رقابت در ارایه 

خدمات گردشگری از اهداف برگزاری این جشنواره بوده است.

مدیرکل حوزه هنری انقالب اســالمی اســتان گفت: نمایشــگاه نقاشی 
 مستانه ساعت 16 عصر دیروز در نگارخانه شــهید آوینی شهرکرد افتتاح 

شد و به مدت یک هفته دایر خواهد بود.
حجت ا... شــیروانی در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار کرد: 
نمایشگاه نقاشی مســتانه با 1۵ اثر در مرکز استان چهارمحال و بختیاری 
برپا شد. مدیرکل حوزه هنری انقالب اسالمی استان افزود: این آثار حاصل 
 هنرمندی عباس امانی نقاش 48 ساله از شهرســتان بن در سال های 94 
 و 9۵ بــوده کــه انــدازه ایــن آثــار۵0.70 و 120.1۵ ســانتیمتر

 است. 
وی با بیان اینکه آثار این نمایشــگاه غالبا در مورد بیان اندیشــه و معرفت 
است، خاطرنشان کرد: سبک نقاشی در این آثار انتزاعی و با کاردک انجام 
 شده که رنگ ها براســاس موضوع انتخاب شده و بیشتر موضوعات عرفانی 

و محتوای فرهنگی اجتماعی را در بر دارد.
 وی عنوان کــرد: این نمایشــگاه همــه روزه صبح ها از ســاعت 9 تا 12 
 و بعد از ظهرها از ســاعت 1۵ تا 18 آمــاده اســتقبال از بازدیدکنندگان 

است.
گفتنی اســت عباس امانی متولد ســال 47 در شهرســتان بن از استان 
چهارمحال و بختیاری است که از کودکی فعالیت هنری خود را آغاز کرده 
و در سال 71 هنرجوی دانشگاه هنر تهران شده و در محضر اساتید بزرگی 
چون مهدی حسینی، احمد وکیلی، محمدابراهیم جعفری و ... به تحصیل 

در این رشته پرداخت.

 فرمانده انتظامي استان از کشــف 173 کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس 
در این استان خبر داد.

 ســردار غالمعباس غالمزاده اظهار کرد: در پي کســب اخبــار و اطالعات 
 و بررســي هاي انجام گرفته مبني بر اینکه فردي بــا هویت معلوم در یکي 
از شهرستان هاي استان مبادرت به تهیه و حمل مواد مخدر به صورت عمده 
به داخل اســتان و توزیع در دیگر شــهرها مي کند، موضوع در دستور کار 

پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.
وي افزود:  با تمهیدات اجرایي پلیس، سرانجام روز گذشته ماموران مبارزه 
با مواد مخدر اســتان با هماهنگي دســتگاه قضایي و با همکاري ماموران 
 انتظامي شهرســتان بروجن موفق شــدند فرد قاچاقچي را هنگام حمل 
مواد مخدر با یک دستگاه کامیون در یکي از محورهاي مواصالتي شناسایي 

و متوقف کنند.
ســردار غالمزاده با بیان اینکه ماموران در بازرسي از خودروي مذکور 173 
کیلوگرم تریاک که به شکل ماهرانه اي در خودرو جاساز شده بود را کشف 
کردند، خاطرنشــان کرد: یک نفر در این رابطه دســتگیر و تحویل مراجع 

قضایي شد.

استان در جشنواره سفره ایرانی 
دو رتبه برتر کسب کرد

افتتاح نمایشگاه نقاشی در نگارخانه 
شهید آوینی شهرکرد

173 کیلوگرم مواد مخدر کشف شد 

مدیر امور باغبانــی اداره 
کل جهادکشاورزی استان 
گفت: امسال یک هزار تن 
انار شامل ارقام ربی، رباب، 
ملــس و بــادرود از 1۵۵ 
هکتار بــاغ بارور  اســتان 
برداشــت شـــد. ابراهیم 
شیرانی افزود: چهارمـحال 
و بختیاری در حـال حاضر 
دارای 1۵9 هکتــار باغ انار 
بوده که 4 هکتار آن شامل 

نهال غیر بارور است. 
 وی ادامه داد:400 تن از محصول امســال باغات انار اســتان برای تهیه رب انار 
و مابقی به مصرف تازه خوری و تهیه فرآورده های دیگر مانند ناردنگ و ترشــی 
 اختصاص پیدا کرد. شــیرانی با بیان اینکه بیشترین ســطح باغات انار استان  
 با 122 هکتار در شهرســتان کیار قرار دارد، اضافه کرد: روســتای دورک اناری 
 از توابع بخش ناغان این شهرســتان با90 هکتار باغ، مهم ترین مرکز تولید انار 
در استان است. وی گفت: محصول انار باغات استان هر سال از اواخر مهر تا اواخر 
 آبان برداشت می شود. گفتنی اســت: حدود80 درصد از خانواده های روستای 
دو هزار نفری دورک اناری در120 کیلومتری شــهرکرد مرکز استان، از طریق 

باغات انار امرار معاش می کنند.

شهرســتان  فرمانــــدار 
کوهرنگ از کشــته شدن 
نوجوان 1۵ ساله به دلیل 
 بــی احتیاطــی و بــازی 
 بـــا اســـلحه شــکاری 
 در روســـتای » ســجو «

کوهرنـــگ  شهرســتان 
 در اســـتان چهارمحــال 

و بختیاری خبر داد.
 مرتضــی زمانپــور افزود: 
بــر اثـــر بــی احتیاطی 

 دو نوجوان در حاشــیه روستای ســجو، نوجوان 1۵ ســاله مورد اصابت گلوله 
قرار گرفت و جان خود را از دست داد. 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان نیز با تایید این خبر گفت: براساس 
اعالم ماموران نیروی انتظامی شهرســتان کوهرنگ دو نوجوان 9 و 1۵ ساله که 
 نسبت خویشاوندی داشــتند هنگام بازی با اسلحه شکاری با شلیک گلوله یکی 
از نوجوانان کشــته می شــود. ســرهنگ شــهریار حیدری با بیان این که این 
 تیراندازی به صورت ســهوی و غیرعمدی گزارش شــده اســت، افــزود: علت 
این حادثه از ســوی ماموران نیروی انتظامی در دست بررسی است. الزم به ذکر 
است بیشتر ساکنان روســتاهای عشایرنشــین چهارمحال وبختیاری اسلحه 
شکاری را برای حفاظت از گوسفندان در برابر حیوانات درنده نگهداری می کنند.

مدیرکل  رییسی  سهراب 
انقالب  مســکن  بنیــاد 
اســالمی اســتان گفت: 
 بنیــاد مســکن اســتان 
در مسیر افزایش توسعه و 
عمران روستاها، ارایه بهتر 
تسهیالت به روسـتاییان، 
 تامـین عادالنه امــکانات 
از طریق پیش بینی زمین، 
سـاماندهی نظام مالکیت 
اراضــی، جلوگیـــری از 

ساخت و سازهای غیر اصولی، باال رفتن ســطح کیفیت ساخت و ساز و افزایش 
دسترسی روستاییان به خدمات فنی و مهندســی  حرکت می کند. وی گفت: 
از فعالیت های بازســازی و مسکن روســتایی می توان به طرح ویژه بهسازی و 
نوسازی مسکن، طرح جامع مسکن روستایی، بازسازی مسکن روستایی و طرح 
نظام فنی روستایی اشاره کرد. مدیرکل بنیاد مسکن استان تصریح کرد: دولت 
در ســال 94، میزان پنج هزار تن قیر رایگان در اختیار بنیاد مسکن استان قرار 
داد که با این میزان قیر در 36 روستا با حجم 202 هزار و 242 مترمربع آسفالت 
اجرا شد. رییسی افزود: در ســال جاری نیز آسفالت40 روســتا با میزان شش 
 هزار تن قیر با حجم 362 هزار و 32۵ پیش بینی شده که تاکنون در20 روستا 

با دو هزار و600 تن قیر حجم، 18۵ هزار مترمربع آسفالت انجام شده است.

کیار بیشترین باغات انار 
استان را داراست

مرگ نوجوان  15 ساله با سالح شکاری 
در کوهرنگ

معابر 3۶ روستای استان
آسفالت شد

مدیرکل صدا و سیمای استان گفت: در نوزدهمین جشنواره تولیدات مراکز استان ها در استان خوزستان صدا 
وسیمای چهارمحال و بختیاری عنوان برترین برترین ها بین مراکز استان ها را کسب کرد.
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مفاد آرا )نوبت دوم(
9/231 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آییــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

1-رای شــماره 8079 مورخ 95/06/28 آقــای عبداهلل ســبحانی  فرزند غالمرضا  
بشماره کالسه 0065 و به شــماره شناســنامه 13946 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140512846 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 185/40 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 71 فرعی از  114 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 11497 مورخ 86/02/10 دفترخانه 139 مالحظه 

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

2- رای شــماره 6517 مورخ 95/05/19 خانم پوران کیانــی خوزانی فرزند رحیم  
بشماره کالسه 1069 و به شماره شناسنامه 313 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1289288641 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245/39 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 1440 فرعی از  85 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند 137865مورخ 81/06/13  و سند 100795 مورخ 76/09/06 

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

3- رای شــماره 8036 مورخ 95/06/28 خانم بهناز مجیری  فرزند اکبر بشــماره 
کالسه 0469 و به شماره شناسنامه 613940 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1130201309 نسبت به 2 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 203/36 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 285 فرعی از  122 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر ثبت در شامل سند 96031 مورخ 93/04/04 دفترخانه 

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

4- رای شــماره 8035 مورخ 95/06/28 آقای علی عسگری فروشانی  فرزند حسن 
بشماره کالسه 0470 و به شماره شناسنامه 704 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142235221 نســبت به 4 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
203/36 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 285 فرعی از  122 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر ثبت در شامل سند 96031 مورخ 93/04/04 

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

5- رای شماره 8057 مورخ 95/06/28  آقای مهدی شیریان  فرزند غالمعلی بشماره 
کالســه 0637 و به شــماره شناســنامه 35171 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1280676313 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه قدیمی به مســاحت 267 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 2084 فرعی از  87 اصلی  واقــع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رســمی علی وطنخواه مالحظه و محرز 

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

6-رای شــماره 8016 مــورخ 95/06/28 خانم خدیجــه طاهری فرزند اســمعیل  
بشماره کالسه 1882 و به شماره شناســنامه 62 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1282957465 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 101/03 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 645 فرعی از  99 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند وکالتنامه 16240 مورخ 94/10/22 دفترخانه 300  مالحظه 

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

7-رای شــماره 8307 مورخ 95/06/31  خانم عفت رحیمی فرزند غالمعلی بشماره 
کالسه 0362 و به شماره شناســنامه 762 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141690861 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 156/40 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 65 فرعــی از  111 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 347 دفتر 614  مالحظه و 

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

8- رای شــماره 8306 مورخ 95/06/31  آقای نوراله رجایی فرزند کریم  بشماره 
کالسه 0357 و به شــماره شناســنامه 97 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141603608 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه   به مساحت 156/40 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 65 فرعــی از  111 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 344 دفتر 614  مالحظه و 

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

9- رای شــماره 8088 مــورخ 95/06/28 آقای مالــک صالحی فرزند شــاه علی  
بشماره کالسه 0323 و به شــماره شناســنامه 725 صادره از چادگان به شماره 
 ملی 5759549421 نســبت به ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 184 مترمربع

 مفروز ومجزی شــده از پالک 657 فرعــی از  99 اصلی  واقــع در بخش 14حوزه 
 ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 142 دفتر 67 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

10-رای شــماره 8416 مورخ 95/06/31  آقای رمضان شیرانی اورک فرزند غالم 
بشماره کالسه 0538 و به شماره شناســنامه 1370 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1284674045 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 181/15 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 593-592/1 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 102940 مورخ 94/11/07 دفترخانه 46 مالحظه 

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

11-رای شماره 6798 مورخ 95/05/24  آقای محمد جواد جوهری فروشانی فرزند 
احمد بشماره کالسه 0383 و به شماره شناســنامه 24290 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1140234501 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه در 
حال ساخت  به مساحت 151/10 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 28/1 فرعی 
از  114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 
206 دفتر 602 امالک سند 211589 مورخ 91/03/30 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

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

12- رای شــماره 6799 مــورخ 95/05/24  خانم زینت عموســلطانی فرزند کریم  
بشماره کالسه 0384 و به شماره شناسنامه 1130026949 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1130026949 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه در 
حال ساخت  به مساحت 151/10 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 28/1 فرعی 
از  114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 
348 دفتر 553 امالک سند 211589 مورخ 91/03/30 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

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

13-رای شــماره 2485 مورخ 95/02/29 آقای محمود حمید زاده ورنوسفادرانی 
فرزند حمید بشماره کالســه 0546 و به شماره شناســنامه 3 صادره از آبادان به 
شماره ملی 1817027093 نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 102 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 637 فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ســند 111199 مورخ 78/02/11 دفترخانه 73  مالحظه و 

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

14-رای شــماره 8021 مورخ 95/06/28  آقای عزیزاله بابــا صفری فرزند عبداله 
بشماره کالســه 0090 و به شماره شناســنامه 9 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142188541 نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 228/50 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1087 فرعی از  99 اصلی واقــع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 580 دفتر 140 امالک مالحظه و محرز 

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

15-رای شماره 7986 مورخ 95/06/27  آقای رضا پریشانی فرزند براتعلی بشماره 
کالسه 1394 و به شماره شناسنامه 77 صادره به شماره ملی 1141407310 نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/22 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
3548 فرعی از  72 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت 

در صفحه 496 دفتر 163  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

16-رای شماره 8204 مورخ 95/06/29  خانم صدیقه طاهری اندانی  فرزند عبدالغفار 
بشماره کالسه 1059 و به شماره شناسنامه 5 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141515628 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 170/33 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 25 فرعی از  73 اصلی  واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 63475 مورخ 65/03/17 و ســند 18421 مورخ 

47/06/28  دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

17-رای شماره 0306 مورخ 93/10/23 آقای منصور رحیمی موگوئی فرزند صفر  
بشماره کالسه 2527 و به شــماره شناســنامه 579 صادره از فارسان  به شماره 
ملی 5558698081 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 147/05 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 697 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ســند 164339 مورخ 85/03/11 دفترخانه 73  مالحظه و 

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

18-رای شماره 7985 مورخ 95/06/27  آقای رضا قانعی خوزانی  فرزند رجبعلی 
بشماره کالسه 1227 و به شماره شناسنامه 280 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141513013 نسبت به 4 دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
203/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 188 فرعی از 114 اصلی واقع در 

بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحــه 293 دفتر 377 امالک  
مالحظه و محرز گردیده است. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
19- رای شــماره 7984 مــورخ 95/06/27  خانــم فاطمه رجایــی خوزانی  فرزند 
احمدرضا  بشماره کالسه 1228 و به شماره شناسنامه 203 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1141538441 نسبت به 2 دانگ مشــاع از  ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 203/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 188 فرعی از 114 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل ثبت در صفحه 293 دفتر 377 

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

20-رای شــماره 8347 مورخ 95/06/31  خانم زهرا حبیبی خوزانی فرزند عباس  
بشماره کالسه 6419 و به شماره شناســنامه 48854 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1280914122 نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان مســکونی  به مساحت 
202/64 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 161 فرعی از  82 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 121156 مورخ 79/04/21 دفترخانه 43 

ثبت در صفحهع 41 دفتر 331 امالک  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

21- رای شماره 7973 مورخ 95/06/27  خانم عزت بدیهی  فرزند براتعلی بشماره 
کالسه 1096 و به شــماره شناســنامه 64 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1142210634 نسبت  به ششــدانگ یک باب مغازه  به مساحت 60 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 1303 فرعی از  99 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشامل سند 127741 مورخ 74/11/26 دفترخانه 120 مالحظه و محرز 

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

22-رای شــماره 8286 مــورخ 95/06/31  خانم فاطمه ذوالفقاری عاشــق آبادی 
فرزند تقی بشماره کالسه 1468 و به شماره شناســنامه 46544 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1280891025 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 167 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1290  فرعی از  99 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشــامل سند 62251 مورخ 67/02/17  

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

23- رای شماره 8288 مورخ 95/06/31  آقای عزیزاله براتی جوآبادی فرزند حسین 
بشماره کالسه 1469 و به شماره شناسنامه 885 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140845705 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 167 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1290  فرعی از  99 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 62251 مورخ 67/02/17  دفترخانه 63 

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

24-رای شــماره 8298 مورخ 95/06/31  خانم عاطفه بدیحی جوآبادی  فرزند علی 
بشماره کالسه 0468 و به شماره شناسنامه 1130041621 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1130041621 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 103/24 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 406 فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 17277 مورخ 95/03/05 دفترخانه 300 و سند 1168 

مورخ 89/03/19 دفترخانه 300  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

25- رای شــماره 8037 مورخ 95/06/28  آقای مجتبی عموچی فروشــانی فرزند 
 حسن بشماره کالسه 1243 و به شــماره شناسنامه 236 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141620618 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 2 طبقه 
که 2 دانگ آن به صورت صلح مشروط مادام الحیوه سند 28067 مورخ 76/12/04 
دفترخانه 35 از طرف خانم نوبر سلطان قدیری به مساحت 170/02 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 678 فرعی از  72 اصلی  واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهرشــامل ســند 28067 مورخ 76/01/24 دفترخانه 76 مالحظه و محرز 

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

26- رای شــماره 8039 مــورخ 95/06/28  خانم مریم کریم پــور فرزند نعمت اله 
بشماره کالسه 1242 و به شماره شناسنامه 1130365107 صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1130365107 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه 2 طبقه 
به مساحت 170/02 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 678 فرعی از  72 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 223989 مورخ 93/05/15 

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

27-رای شــماره 8199 مورخ 95/06/29 خانم فاطمه عارفی شهرکی فرزند رضا  
بشماره کالسه 1109 و به شماره شناســنامه 59 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141966662 نسبت به 2/5 دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
218/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 672 فرعی از 130 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 790 دفتر 316  مالحظه 

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

28- رای شــماره 8196 مورخ 95/06/29 خانم اکرم شــهبازی فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1107 و به شماره شناسنامه 2705 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142414991 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 
218/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 672 فرعی از 130 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 664 دفتر 191  مالحظه 

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

29- رای شماره 8198 مورخ 95/06/29 خانم اشــرف شهبازی فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 1108 و به شماره شناسنامه 945 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141898799 نسبت به 0/5 دانگ مشــاع از  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
218/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 672 فرعی از 130 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ثبت در صفحه 188 دفتر 664  مالحظه 

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

30-رای شماره 8019 مورخ 95/06/28 خانم خدیجه خوش اخالق ورنوسفادرانی 
فرزند حسین بشماره کالسه 0549 و به شماره شناسنامه 4345 صادره از خمینی 
شهر به شــماره ملی 1141036207 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
110/85 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 2525 فرعی از 87 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 24693 مورخ 88/07/07 دفترخانه 

139 سند  51434 مورخ 63/08/16 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

31- رای شــماره 8023 مورخ 95/06/28 خانم اکرم زهتــاب خوزانی فرزند علی  
بشماره کالسه 0390 و به شماره شناسنامه 423 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141651076 نسبت به قسمتی از یکباب مغازه احداثی بر روی پالک 111/750 
که با ششدانگ پالک 111/1141 ادغام و به صورت مغازه درآمده است   به مساحت 
32/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 750 فرعی از 111  اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 173115 مورخ 86/06/16 دفترخانه 73  

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

32-رای شماره 7992 مورخ 95/06/27 آقای ناصر کریمی ورنوسفادرانی فرزند 
عبلی  بشماره کالسه 2534 و به شماره شناســنامه 245 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140984047 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و ساختمان متصله  به 
مساحت 113/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1003 فرعی از  118 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 31491 مورخ 78/12/19 

دفترخانه 46 ثبت در صفحه 284 و 287 دفتر 331  مالحظه و محرز گردیده است. 
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

33- رای شــماره 8076 مورخ 95/06/28 آقای مهدی جوانمرد جوی آبادی فرزند 
صفرعلی بشماره کالسه 0563 و به شماره شناســنامه 1340 صادره از اصفهان 
به شماره ملی 1285819160 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 147/39 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 2538 فرعی از  99 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 351 دفتر 492 امالک مالحظه 

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

34-رای شــماره 8089 مورخ 95/06/28 خانم شــهین جعفری  فرزند ابوالقاســم  
بشماره کالســه 2915 و به شــماره شناســنامه 41089 صادره به شــماره ملی 
1280300345 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 193/5 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 7434 فرعی از 75  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ســند 1769 مورخ 88/08/17 دفترخانه 357  مالحظه و محرز 

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

35- رای شماره 0553 مورخ 95/07/25 آقای علی اکبر عمادی  فرزند جعفر  بشماره 
کالسه 0599 و به شماره شناســنامه 3138 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141167166 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245/70 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 351 و 352 فرعــی از 105  اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت الکترونیکی 1456 و 854 اسناد 
65926 مــورخ 95/06/15 و 65927 مــورخ 95/06/15 دفترخانــه 172  مالحظه و 

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

36- رای شــماره 0554 مورخ 95/07/25 خانم ســکینه کاظمی اندانی  فرزند کریم  
بشماره کالسه 0670 و به شماره شناســنامه 51 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141504936 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
245/70 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 351 و 352 فرعی از 105  اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت الکترونیکی 1456 و 854 
اسناد 65926 مورخ 95/06/15 و 65927 مورخ 95/06/15 دفترخانه 172  مالحظه 

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

37-رای شــماره 8058 مورخ 95/06/28 خانم پریســا ابراهیمــی اورگانی فرزند 
فرامرز  بشماره کالســه 3408 و به شماره شناســنامه 4640048939 صادره از 
بروجن به شماره ملی 4640048939 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

129/35 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 40 فرعــی از  114 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 85873 مورخ 91/12/05 دفترخانه 

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

38-رای شــماره 8072 مورخ 95/06/28 خانم اکرم نوروز تولی ورنوســفادرانی 
فرزند شکراله  بشماره کالسه 0740 و به شماره شناسنامه 15136 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140150146 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 300 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 548 فرعی از  107 اصلــی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 4935 مورخ 84/01/22 دفترخانه 139 

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

39-رای شــماره 8213 مورخ 95/06/29 خانم لیال نظری فروشانی فرزند نظرعلی 
بشماره کالسه 0560 و به شماره شناسنامه 15761 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1142372340 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
115/10 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 579 فرعی از  122 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 21123 مورخ 91/03/06 دفترخانه 
73 و ثبت در صفحه 193 و 130 و 154 دفتر 102 130 154 امالک  مالحظه و محرز 

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

40- رای شــماره 8212 مــورخ 95/06/29 آقای محســن پریشــانی فروشــانی 
فرزندمحمدحسین بشماره کالســه 0559 و به شماره شناســنامه 4417 صادره 
از خمینی شهر به شماره ملی 1142272214 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 115/10 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 579 فرعی 
از  122 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 21123 
مورخ 91/03/06 دفترخانــه 73 و ثبت در صفحه 431 دفتــر 102امالک  مالحظه و 

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

41-رای شــماره 8063 مــورخ 95/06/28 آقای کورش لواســانی  فرزند مســلم 
بشماره کالسه 0237 و به شماره شناســنامه 492 صادره از نجف آباد به شماره 
ملی 1091241856 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به انضمام بها ثمنیه اعیانی  به 
مساحت 76 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1058 فرعی از 99  اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 9 دفتر 537 امالک  

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

42- رای شماره 8202 مورخ 95/06/29 آقای مصطفی جوانمرد  فرزند رمضانعلی 
بشماره کالسه 1465 و به شماره شناسنامه 1176 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1290477108 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
171/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1288 فرعی از  99 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 32 دفتر 618  مالحظه 

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

43- رای شــماره 8200 مورخ 95/06/29 خانم عفت طالبــی جوآبادی  فرزند علی 
بشماره کالسه 1464 و به شماره شناسنامه 306 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142233340 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
171/50 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1288 فرعی از  99 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 37 دفتر 618  مالحظه 

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

44- رای شــماره 0667 مورخ 95/07/28 خانم زهرا خانی  فرزند عزیزاله بشماره 
کالسه 0687 و به شماره شناســنامه 1191 صادره به شماره ملی 1141134217 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه ســاز به مســاحت 144/23 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 991 فرعی از  120 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 10 دفتر 341 امالک   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
45- رای شــماره 8422 مــورخ 95/06/31 آقای مهــدی بدیعی فــرد  فرزند علی 
بشماره کالســه 1577 و به شــماره شناســنامه 1392 صادره مرکزی به شماره 
ملی 1284583392 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 187/20 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1216 فرعــی از  111 اصلی  واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 410 دفتر 388 امالک   مالحظه 

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

46- رای شماره 8216 مورخ 95/06/29 آقای احسان مجیری فروشانی  فرزند حیدر  
بشماره کالسه 1283 و به شماره شناسنامه 535 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141354616 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
193/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 59 و 58 و 57 فرعی از  114 اصلی  
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 6427 مورخ 93/12/24 

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

47- رای شماره 8214 مورخ 95/06/29 خانم سهیال عموسلطانی فروشانی  فرزند 
محمود  بشماره کالسه 1284 و به شماره شناسنامه 8349 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1142308383 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مســاحت 193/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 59 و 58 و 57 فرعی از  
114 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 6427 مورخ 

93/12/24 دفترخانه 388 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

48- رای شــماره 8345 مورخ 95/06/31 خانم بتول ســیاه مــرد خوزانی  فرزند 
رمضان بشماره کالسه 0730 و به شماره شناســنامه 187 صادره به شماره ملی 
1141488337 نســبت به ششــدانگ دو باب مغازه و طبقات فوقانــی و تحتانی  به 
مساحت 185 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 159 فرعی از  84 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 428 دفتر 126 امالک  

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

49- رای شماره 1472 مورخ 95/08/09 آقای سید عباس حسینی بهارانچی  فرزند 
سید جعفر بشماره کالســه 0922 و به شماره شناســنامه 19 صادره از اصفهان 
به شــماره ملی 1289849560 نسبت به  ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 1706 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 93 اصلی  واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 26362 مورخ 50/11/11 و سند 26323 مورخ 50/11/11 
مع الواســطه از مالک رسمی عباسعلی شوارق و اســداله رضایی مالحظه و محرز 

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

50- رای شــماره 8047 مورخ 95/06/28 خانم زهرا صفاری خوزانی  فرزند علی 
اصغر بشماره کالسه 0855 و به شماره شناسنامه 2712 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141229821 نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مساحت 
132/71 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 443 فرعی از 107 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 401 دفتر 491 و صفحه 

230 دفتر 489 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

51- رای شــماره 8044 مورخ 95/06/28 آقای مهدی آذربرزین  فرزند محمدعلی 
بشماره کالسه 0854 و به شــماره شناســنامه 19230 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140191845 نسبت به  4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مساحت 
132/71 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 443 فرعی از 107 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 401 دفتر 491 و صفحه 

230 دفتر 489 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

52- رای شماره 8208 مورخ 95/06/29 خانم زهرا تاتاری فرزند اسماعیل بشماره 
کالسه 0612 و به شماره شناسنامه 1130407640 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1130407640 نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 333/50 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 58 فرعی از 120 اصلی  واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 104813 مورخ 95/04/13 دفترخانه 46 مالحظه 

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

53- رای شــماره 8209 مورخ 95/06/29 خانم خدیجه برخوردار فرزند محمد تقی 
بشماره کالسه 5404 و به شماره شناســنامه 92 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141069628 نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مساحت 333/50 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 58 فرعی از 120 اصلی  واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 208 دفتر 316 امالک مالحظه و محرز 

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

54- رای شــماره 3528 مورخ 95/03/18 خانم راضیه حاج حیدری فرزند ابراهیم 
بشماره کالســه 0320 و به شــماره شناســنامه 1130184846 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1130184846 نسبت به  2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
مساحت 333/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 58 فرعی از 120 اصلی  واقع 
در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 590 دفتر 523 امالک 

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

55- رای شماره 8003 مورخ 95/06/27 خانم مهین ماهی فروشانی  فرزند رمضان  
بشماره کالسه 0500 و به شــماره شناســنامه 569 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1141688948 نسبت به  ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 185/50 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 5 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 257 دفتر 517 امالک  مالحظه و محرز 

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

56- رای شــماره 8043 مورخ 95/06/28 خانم صغرا گل محمدی ورنوسفادرانی 
فرزند حیدر بشــماره کالسه 0042 و به شماره شناســنامه 247 صادره از خمینی 
شهر به شماره ملی 1140899929 نسبت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 100/50 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 2440 فرعی از 87 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 13757 مورخ 34/01/26 دفترخانه 38  

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

57- رای شــماره 8054 مورخ 95/06/28 خانــم زهرا محمدی جوآبــادی فرزند 
احمد  بشماره کالسه 0808 و به شــماره شناســنامه 5 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142200108 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 205/48 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1272 فرعی از 99 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 699 دفتر 536 
ســند 45582 مورخ 64/12/12 و ســند 38791 مورخ 85/03/30 و 44082 مورخ 
88/03/30 دفترخانه 35 و ســند 16089 مورخ 94/07/02 دفترخانه 300 مالحظه و 

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

58- رای شــماره 8051 مورخ 95/06/28 خانم مژگان  محمــدی جوآبادی فرزند 
رسول  بشماره کالسه 0806 و به شماره شناسنامه 17805 صادره از اصفهان به 
شماره ملی 1292095180 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 205/48 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1272 فرعی از 99 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحــه 153 دفتر 
ســند 45582 مورخ 64/12/12 و ســند 38791 مورخ 85/03/30 و 44082 مورخ 
88/03/30 دفترخانه 35 و ســند 16089 مورخ 94/07/02 دفترخانه 300 مالحظه و 

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

59- رای شماره 8053 مورخ 95/06/28 آقای مجتبی بدیحی جوآبادی فرزند احمد   
بشماره کالسه 0807 و به شماره شناســنامه 778 صادره مرکزی به شماره ملی 
1142487482 نسبت به  1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 205/48 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1272 فرعی از 99 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل وکالتنامه 16089 مورخ 94/07/02 دفترخانه 

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

60- رای شماره 8050 مورخ 95/06/28 آقای احمد بدیحی جوآبادی فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 1897 و به شماره شناســنامه 25 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142191303 نسبت به  1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 
205/48 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1272 فرعی از 99 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 434 دفتر 488 امالک  
ســند 45582 مورخ 64/12/12 و ســند 38791 مورخ 85/03/30 و 44082 مورخ 
88/03/30 دفترخانه 35 و ســند 16089 مورخ 94/07/02 دفترخانه 300 مالحظه و 

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

61- رای شــماره 8359 مــورخ 95/06/31 آقای مهــدی عموئــی خوزانی فرزند 
شعبانعلی بشماره کالسه 0068 و به شماره شناسنامه 573 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141652579 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 159 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 162 فرعی از 82 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 153843 مورخ 83/07/30 دفترخانه 

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

62- رای شماره 8358 مورخ 95/06/31 خانم طیبه پرنده خوزانی فرزند رمضانعلی  
بشماره کالسه 0067 و به شماره شناسنامه 590 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141147971 نسبت به  3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 162 فرعی از 82 اصلی  واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 153843 مورخ 83/07/30 دفترخانه 73 مالحظه 

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

63- رای شــماره 7965 مورخ 95/06/27 آقای  احمد کریمی اندانی  فرزند رجبعلی  
بشماره کالسه 0178 و به شماره شناســنامه 23 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141528398 نســبت به  4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
273/28 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 23  فرعــی از 110 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحات 580 و 574 و 577 و 

305 دفاتر 367 و 111 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

64- رای شماره 7967 مورخ 95/06/27 خانم عزت کریمی اندانی فرزند حیدرعلی  
بشماره کالســه 0169 و به شماره شناســنامه 3 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141553351 نســبت به  2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
273/28 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 23  فرعــی از 110 اصلی  واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحات 580 و 574 و 577 و 

305 دفاتر 367 و 111 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

65- رای شــماره 8004 مورخ 95/06/27 آقای عباس امیرخانی  فرزند محمدهادی 
بشماره کالسه 1391 و به شماره شناسنامه 1098 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141153068 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
110/02 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 88 فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 160 دفتر 179 و صفحه 259 

دفتر 208 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

66- رای شــماره 8006 مورخ 95/06/27 خانم آرزو چراغی  فرزند احمد بشماره 
کالسه 1390 و به شماره شناســنامه 2800 صادره به شماره ملی 0074544519 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 110/02 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 88 فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شــامل ثبت در صفحه 259 دفتر 208 و صفحه 160 دفتر 179 امالک  مالحظه 

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

67- رای شــماره 6551 مــورخ 95/05/20 خانــم منیره رضایــی آدریانی فرزند 
عباسعلی بشماره کالسه 0779 و به شماره شناســنامه 72 صادره از خمینی شهر 
به شماره ملی 1142076350 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 129/63 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 692 فرعی از 122 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحات 238 و 241 و 250 دفتر 222 

و 295 و 378 امالک   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

68- رای شماره 8419 مورخ 95/06/31 خانم سمیه کریمی اندانی  فرزند اسماعیل 
بشماره کالسه 0014 و به شماره شناســنامه 11 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141349353 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
189/12 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 556 فرعی از 105 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 536 دفتر 489 ثبت در 

صفحه 326 دفتر 624 امالک   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

69- رای شماره 8418 مورخ 95/06/31 آقای روح اله رحیمی اندانی  فرزند عباس 
بشماره کالسه 0015 و به شماره شناسنامه 2403 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141261162 نســبت به 3 دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
189/12 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 556 فرعی از 105 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 536 دفتر 489 ثبت در 

صفحه 326 دفتر 624 امالک   مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

70- رای شــماره 7999 مورخ 95/06/27 آقای مهدی دباغی فرزند علی بشــماره 
کالسه 1371 و به شماره شناســنامه 290 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141727447 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی  به مساحت 200/25 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 773 فرعی از 130 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 575 دفتر 

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

71- رای شــماره 8001 مورخ 95/06/27 خانم الهه دباغی ورنوسفادرانی  فرزند 
شکراله بشماره کالسه 1372 و به شماره شناســنامه 556 صادره از خمینی شهر 
به شــماره ملی 1141314517 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مســاحت 200/25 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 773 فرعی از 130 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 
سند 46866 مورخ 83/06/10 دفترخانه 46 ثبت در صفحه 575 دفتر 343   مالحظه 

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

72- رای شماره 8361 مورخ 95/06/31 آقای محمد نصیری خوزانی فرزند حسین 
بشماره کالسه 5067 و به شــماره شناســنامه 16470 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142379426 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان  
به مساحت 141/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 192 فرعی از 82 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 41584 مورخ 92/11/18 
دفترخانه 13 ثبــت در صفحــه 513 510 516 دفتر 521 امــالک  مالحظه و محرز 

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

73- رای شــماره 8360 مورخ 95/06/31 خانم افســانه صفــاران خوزانی فرزند 
علی اصغر بشماره کالسه 5069 و به شــماره شناسنامه 1130243321 صادره از 
خمینی شهر به شماره ملی 1130243321 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 141/20 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 192 فرعی از 
82 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 513 و 
510 و 516 دفتر 521 سند 41584 مورخ 92/11/18 دفترخانه 13  مالحظه و محرز 

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

74- رای شــماره 0522 مورخ 95/07/25 خانم نرگس فروزان فرد فرزند رجبعلی 
بشماره کالسه 4503 و به شماره شناســنامه 97 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141087979 نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 987/43 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 208 فرعی از 118 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 8767 مورخ 91/05/04 و سند 87066 

مورخ 91/05/04 دفترخانه 46   مالحظه و محرز گردیده است.
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الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
75- رای شماره 1910 مورخ 95/08/20 آقای حسن قاسمی تودشکچویه فرزند ولی 
اله بشماره کالسه 1975 و به شماره شناسنامه 4 صادره از کوهپایه به شماره ملی 
5659523498 نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 131/14 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 709 فرعی از 98 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ارائه قولنامه از مالک رسمی حسن فخاری سند 28840 مورخ 51/09/30 

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

76- رای شــماره 0399 مورخ 95/07/24 آقای روح اله نقد علی فروشــانی فرزند 
محمود  بشماره کالسه 0815 و به شماره شناسنامه 1288 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141321866 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 44 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 169 فرعی از 77 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 98 دفتر 697 امالک   مالحظه و محرز گردیده است.

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
77- رای شماره 0673 مورخ 95/07/28 خانم مرضیه آقایی فروشانی فرزند محمد 
رحیم  بشماره کالسه 0754 و به شماره شناســنامه 75 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1141667071 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به 
مساحت 120/36 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1524 فرعی از 72 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 152 دفتر 435 

امالک سند 273662 مورخ 86/06/11 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

78- رای شــماره 0672 مورخ 95/07/28 آقای طاهر شــاه نوش فروشانی فرزند 
محمد حسن  بشماره کالسه 0526 و به شماره شناسنامه 9365 صادره به شماره 
ملی 1750576961 نســبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 
120/36 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1524 فرعی از 72 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 152 دفتر 435 امالک سند 

273662 مورخ 86/06/11 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

79- رای شــماره 0670 مورخ 95/07/28 آقای حسن عباســی قلعه شاهی  فرزند 
اسداله  بشــماره کالسه 2618 و به شــماره شناســنامه 18 صادره به شماره ملی 
1091642532 نسبت به ششدانگ یکباب باغ محصور به مساحت 5696/22 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 106 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شــهر شــامل ثبت در صفحه 131 دفتر 667 و ثبت در صفحه 512 دفتر668 امالک  

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

80- رای شــماره 0671 مورخ 95/07/28 آقای حسن عباســی قلعه شاهی  فرزند 
اسداله  بشــماره کالسه 2618 و به شــماره شناســنامه 18 صادره به شماره ملی 
1091642532 نسبت به ششدانگ یکباب باغ و ملک مزروعی به مساحت 4519/68 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 104 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 131 دفتر 667 و ثبت در صفحه 512 دفتر668 

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

81- رای شماره 4548 مورخ 94/09/25 آقای سیف اله نقدعلی فروشانی  فرزند یداله 
بشماره کالسه 3366 و به شماره شناسنامه 372 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141707071 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
204 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 147 فرعی از 120 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 170269 مورخ 85/12/26 دفترخانه 73 

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

82- رای شــماره 4549 مورخ 94/09/25 خانم مرضیه عسگری فروشانی  فرزند 
نوروز علی بشماره کالسه 3367 و به شماره شناسنامه 524 صادره از خمینی شهر  
به شــماره ملی 1141207893 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 204 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 147 فرعی از 120 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 170269 مورخ 85/12/26 دفترخانه 

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

83- رای شــماره 0432 مورخ 95/07/24 خانم طاهره صمدی فرزند رضا بشماره 
کالسه 0393 و به شماره شناسنامه 12676 صادره از خمینی شهر  به شماره ملی 
1140502948 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217/40 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1332 فرعی از 99 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 329 دفتر 199  مالحظه و 

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

84- رای شماره 0431 مورخ 95/07/24 آقای رمضانعلی محمدی جوآبادی  فرزند 
نعمت اله بشــماره کالسه 0392 و به شــماره شناســنامه 993 صادره از اصفهان  
به شــماره ملی 1284638227 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 217/40 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1332 فرعی از 99 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 173 دفتر 199  

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

85- رای شماره 0668 مورخ 95/07/28 آقای محمود کوبیدان ورنوسفادرانی فرزند 
قدمعلی  بشماره کالسه 6235 و به شماره شناسنامه 13548 صادره از خمینی شهر  
به شماره ملی 1140134205 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 276/85 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 233 فرعی از 120 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 383 دفتر 287 امالک مالحظه 

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

86- رای شــماره 0400 مورخ 95/07/24 آقای قدیرعلی حسن زاده  فرزند ابراهیم  
بشماره کالسه 0516 و به شــماره شناســنامه 18133 صادره از خمینی شهر  به 
شماره ملی 1140180878 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 187/80 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 14 فرعی از 73 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2320258 مورخ 95/04/08 دفترخانه 73 مالحظه 

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

87- رای شــماره 8069 مــورخ 95/06/28 آقای مرتضی کریمی نیــا فرزند عزیز 
اله  بشماره کالسه 5634 و به شماره شناســنامه 8 صادره از نائین  به شماره ملی 
1249802792 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 30 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 821 فرعی از 99 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 81733 مورخ 94/07/22 دفترخانه 112  مالحظه و محرز 

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

88- رای شــماره 0379 مورخ 93/10/27 آقای مرتضی یــادگاری خوزانی  فرزند 
غالمعلی  بشماره کالسه 1677 و به شماره شناسنامه 314 صادره از خمینی شهر  
به شماره ملی 1141609169 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی  به مساحت 122/92 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 95 فرعی از 114 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل سند رسمی  116882 
مورخ 83/11/28 و 115831 مورخ 83/07/01 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

89- رای شماره 0584 مورخ 95/07/26 آقای محمدرضا شومالی  فرزند محمدتقی  
بشماره کالسه 0387 و به شماره شناســنامه 12 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141623617 نسبت به ششــدانگ یکباب زمین دارای اعیانی  به مساحت 940 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 23 فرعی از 106 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 15804 مورخ 94/07/05 دفترخانه 322 مالحظه 

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

90- رای شــماره 0511 مــورخ 95/07/25 آقــای احمدرضا عمرانی فــرد  فرزند 
اسداله  بشــماره کالسه 2764 و به شــماره شناســنامه 5 صادره مرکزی خمینی 
شهر  به شــماره ملی 1189488205 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
970/68مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 336 فرعی از 92 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 141829 مورخ 86/04/14 دفترخانه 72 

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

91- رای شماره 8296 مورخ 95/06/31 خانم سمیه روح الهی ورنوسفادرانی  فرزند 
قدمعلی  بشماره کالسه 1155 و به شماره شناسنامه 633 صادره از خمینی شهر  به 
شماره ملی 1141276755 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه 
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 249 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
2416 فرعی از 84 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

54336 مورخ 85/02/30 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

92- رای شــماره 8295 مورخ 95/06/31 آقای علیرضا خادمی  فرزند حســینعلی  
بشماره کالســه 1158 و به شماره شناســنامه 11301110400 صادره از خمینی 
شهر  به شماره ملی 11301110400 نسبت به 1 دانگ و ربع مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه و مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 249 مترمربع مفروز ومجزی 
شده از پالک 2416 فرعی از 84 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند 68016 مورخ 87/08/05 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

93- رای شماره 8292 مورخ 95/06/31 خانم معصومه مانی ورنوسفادرانی  فرزند 
ابراهیم  بشماره کالسه 1157 و به شماره شناسنامه 12802 صادره از خمینی شهر  
به شماره ملی 1140126733 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه 
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 249 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
2416 فرعی از 84 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

54336 مورخ 85/02/30 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

94- رای شماره 8291 مورخ 95/06/31 آقای یداله خادمی  فرزند حسینعلی  بشماره 

کالســه 1156 و به شــماره شناســنامه 1130315339 صادره از خمینی شهر  به 
شماره ملی 1130315339 نسبت به 1 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و مغازه 
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 249 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
2416 فرعی از 84 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

68016 مورخ 87/08/05 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

95- رای شماره 8087 مورخ 95/06/28 آقای امیر خانی فروشانی  فرزند محمدعلی  
بشماره کالسه 1484 و به شــماره شناســنامه 25172 صادره از خمینی شهر  به 
شــماره ملی 1140243381 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه در حال ساخت   به 
مساحت 238/87 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1812 فرعی از 72 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 215468 مورخ 91/11/14 

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

96- رای شماره 0491 مورخ 95/07/25 آقای علیرضا عموچی فروشانی  فرزند یداهلل  
بشماره کالسه 1033 و به شماره شناسنامه 274 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141630672 نسبت به ششدانگ یکباب انبار سیمان  به مساحت 300 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 77 فرعی از 80 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 63722 و 63919 مورخ 86/11/08 و 87/11/06  دفترخانه 

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

97- رای شماره 0618 مورخ 95/07/26 خانم مهین حسین زاده  فرزند میرزا حسین  
بشماره کالسه 0164 و به شماره شناسنامه 461 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1140931555 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه   به مساحت 43/67 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 189 فرعی از 116 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 28075 مورخ 51/10/01 دفترخانه 61 مالحظه و محرز 

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

98- رای شــماره 3134 مورخ 95/03/12 خانــم فاطمه قدیری فروشــانی فرزند 
محمدرضا  بشماره کالسه 0752 و به شماره شناسنامه 1130453944 صادره از 
خمینی شهر  به شماره ملی 1130453944 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 117 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 757 فرعی از 87 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 223979 مورخ 93/05/15 

و سند 225008 مورخ 93/07/19 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

99- رای شماره 3133 مورخ 95/03/12 آقای روح اله گنجعلی ورنوسفادرانی فرزند 
محمد حسین   بشماره کالسه 0754 و به شماره شناسنامه 1130114937 صادره از 
خمینی شهر  به شماره ملی 1130114937 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه  به مساحت 117 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 757 فرعی از 87 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 223979 مورخ 93/05/15 

و سند 225008 مورخ 93/07/19 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

100- رای شماره 2058 مورخ 95/08/24 آقای حسین رحمانی  فرزند احمد  بشماره 
کالسه 0883 و به شماره شناســنامه 1154 صادره به شماره ملی 1288712561 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 1288/80 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 436 و 402  فرعی از 88 اصلی واقع در قرطمــان  بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 482 و  476 دفتر 107 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

101- رای شماره 0530 مورخ 95/07/25 آقای مهدی باقری ورنوسفادرانی فرزند 
عبدالکریم بشماره کالسه 0208 و به شماره شناسنامه 1981 صادره از خمینی شهر  
به شماره ملی 1141155591 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه 
تمام 3 طبقه  به مساحت 182/78 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 155 فرعی از 
118 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 103461 مورخ 

94/12/11 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

102- رای شماره 0531 مورخ 95/07/25 خانم شــیرین عسگری ورنوسفادرانی  
فرزند رضا بشماره کالسه 0211 و به شماره شناســنامه 5000 صادره از خمینی 
شهر  به شــماره ملی 1142278034 نســبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
خانه نیمه تمام 3 طبقه  به مســاحت 182/78 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
155 فرعی از 118 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 

103461 مورخ 94/12/11 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

103- رای شــماره 0619 مــورخ 95/07/26 آقای عبدالصمد مالکی فرزند حســن 
بشماره کالسه 0491 و به شماره شناســنامه 48 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141605392 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 180/90 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 230978 مورخ 94/12/01 سند وکالتنامه 232433 

مورخ 95/05/28 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

104- رای شماره 0429 مورخ 95/07/24 خانم زینت هادیان ورنوسفادرانی فرزند 
اسداله بشماره کالسه 0493 و به شماره شناسنامه 205 صادره از خمینی شهر  به 
شماره ملی 1141017113 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 2260 فرعی از 87 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل ســند 140291 مورخ 95/01/23 دفترخانه 63 مالحظه و 

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

105- رای شــماره 2250 مورخ 94/08/07 آقای اکبر عابدی جزینی  فرزند حسین 
بشماره کالسه 6335 و به شماره شناسنامه 5 صادره به شماره ملی 1110971095 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی  به مساحت 172/50 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 55 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل 

سند رسمی  14952 مورخ 50/09/03 دفترخانه 53 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

106- رای شماره 1606 مورخ 95/08/15 آقای عباس فروزان فرد  فرزند رجبعلی 
بشماره کالسه 4502 و به شماره شناسنامه 1728 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141139588 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 3 الی 9 و 12 و 13 فرعی از 158 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از شهرداری خمینی شهر ثبت رد صفحه 80 دفتر 
418 امالک و قرار واگذاری شماره 25/04/454 مورخ 88/01/20 شهرداری خمینی 
شــهر و وکالتنامه 1394 مورخ 89/05/23 دفترخانه 301  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

107- رای شــماره 0514 مورخ 95/07/25 خانم خدیجه کربالیی ورنوسفادرانی 
فرزند محمدعلی بشماره کالسه 0805 و به شماره شناسنامه 116 صادره از خمینی 
شهر  به شماره ملی 1140948301 نسبت به ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 
141/75 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 40 فرعی از 87 اصلی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 105130 مورخ 95/05/10 دفترخانه 46 

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

108- رای شماره 3745 مورخ 94/05/10 خانم فاطمه گنجعلی فرزند رضا بشماره 
کالسه 6117 و به شماره شناســنامه 7835 صادره از خمینی شهر  به شماره ملی 
1142303251 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 267/80 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 1648 فرعی از 72 اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 221906 مورخ 92/12/17 دفترخانه 72 و 123584 مورخ 

86/10/04 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

109- رای شماره 8195 مورخ 95/06/29 خانم زهره کارگر خوزانی فرزند اسداله 
بشماره کالسه 0347 و به شماره شناسنامه 824 صادره از خمینی شهر  به شماره 
ملی 1141107848 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 131/31 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 323 فرعی از 114 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شــهر مع الواسطه از مالک رســمی اقدس کیانی و سند 160946 مورخ 

76/09/17 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

110- رای شــماره 5243 مورخ 95/04/31 خانم نرگس رفیعی فروشــانی فرزند 
محمود بشماره کالسه 1165 و به شــماره شناســنامه 3181 صادره از اهواز  به 
شــماره ملی 1754346571 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 220 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 60446 مورخ 93/12/04 دفترخانه 

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

111- رای شماره 5242 مورخ 95/04/31 آقای سید رضا دیباجی فروشانی فرزند 
ابوالفضل بشماره کالسه 1166 و به شماره شناسنامه 128 صادره از خمینی شهر  
به شــماره ملی 1141100894 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 220 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی از 156 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 60446 مورخ 93/12/04 دفترخانه 

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

112- رای شــماره 0423 مورخ 95/07/24 خانم زهرا حبیبی فرزند حسن بشماره 
کالسه 1825 و به شماره شناســنامه 3238 صادره از خمینی شهر  به شماره ملی 
1141269503 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161/95 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 241 242 243 244 فرعی از 82 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 193105 مورخ 88/08/17 دفترخانه 

73 و ارائه قولنامه از مالک رسمی محمد نصیری  مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

113- رای شــماره 0424 مورخ 95/07/24 آقای محمد باقر گلــی  فرزند مصطفی 
بشماره کالسه 1827 و به شماره شناسنامه 294 صادره از خمینی شهر  به شماره 

ملی 1141145014 نســبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
161/95 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 241 242 243 244 فرعی از 82 
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 193105 مورخ 
88/08/17 دفترخانه 73 و ارائه قولنامه از مالک رســمی محمد نصیری  مالحظه و 

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

114- رای شماره 0417 مورخ 95/07/24 خانم زهرا سروری ورنوسفادرانی فرزند 
یداهلل  بشماره کالسه 0573 و به شماره شناســنامه 55480 صادره از خمینی شهر  
به شماره ملی 1140153587 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 142/79 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 2705 فرعی از 87 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 428 دفتر 256 امالک مالحظه 

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

115- رای شــماره 0589 مــورخ 95/07/26 آقای محمد تقی اصغــری فرزند علی 
اصغر  بشماره کالسه 0161 و به شماره شناســنامه 1622 صادره از خمینی شهر  
به شماره ملی 1141138522 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151/50 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 98 فرعی از 110 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 107 دفتر 491 امالک مالحظه و محرز 

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

116- رای شــماره 0427 مــورخ 95/07/24 خانم عزت هــوازاده  فرزند مرادعلی  
بشــماره کالســه 0181 و به شــماره شناســنامه 189 صــادره به شــماره ملی 
1290239290 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/35 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 44 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 576 دفتر 58 امالک سند 78244 مورخ 

68/01/23 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

117- رای شــماره 6642 مورخ 95/05/23 آقای مرادعلی حــوازاده  فرزند حیدر  
بشماره کالسه 4442 و به شماره شناسنامه 25 صادره به شماره ملی 1142203131 
نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 230/35 مترمربع مفروز 
 ومجزی شــده از پالک 44 فرعی از 99 اصلــی واقع در بخش 14حــوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 269 دفتر 695 امالک مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

118- رای شماره 0586 مورخ 95/07/26 آقای محمد حسین جامی فروشانی  فرزند 
عبدالکریم  بشماره کالسه 2336 و به شماره شناسنامه 1992 صادره به شماره ملی 
1289476063 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/53 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 180 فرعی از 107 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 493 دفتر 592 امالک مالحظه 

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

119- رای شــماره 0587 مورخ 95/07/26 خانم مرضیه صرامی فروشانی  فرزند 
سیف اله  بشماره کالسه 2337 و به شماره شناسنامه 2542 صادره به شماره ملی 
1141228114 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/53 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 180 فرعی از 107 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 447 دفتر 593 امالک مالحظه 

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

120- رای شماره 0586 مورخ 95/07/26 آقای محمد حسین جامی فروشانی  فرزند 
عبدالکریم  بشماره کالسه 2336 و به شماره شناسنامه 1992 صادره به شماره ملی 
1289476063 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/53 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 180 فرعی از 107 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 493 دفتر 592 امالک مالحظه 

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

121- رای شماره 6560 مورخ 95/05/20 خانم معصومه بنی هاشمی   فرزند سید 
علی  بشماره کالسه 1026 و به شماره شناسنامه 24 صادره از الیگودرز  به شماره 
ملی 4172418279 نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
183/09 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 625 فرعی از 118 اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 78203 مورخ 72/10/25 دفترخانه 

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

122- رای شــماره 7952 مورخ 95/06/27 آقای قدمعلی محمدی جوآبادی  فرزند 
محمدعلی  بشماره کالسه 0122 و به شــماره شناسنامه 34 صادره به شماره ملی 
1142208818 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/30 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1282 فرعی از 99 اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 28958 مورخ 77/12/10 دفترخانه 46  

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

123- رای شــماره 7954 مورخ 95/06/27 خانم فاطمه محمــدی جوآبادی  فرزند 
حسینعلی  بشماره کالسه 0681 و به شماره شناسنامه 58073 صادره از اصفهان 
به شــماره ملی 1281007196 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به 
مساحت 132/30 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 1282 فرعی از 99 اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 28958 مورخ 77/12/10 

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

124- رای شماره 2080 مورخ 95/08/24 آقای مرتضی کاظمی اندانی فرزند کرمعلی 
بشماره کالسه 1002 و به شماره شناسنامه 94 صادره به شماره ملی 1141584662 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 86/06 مترمربع مفروز ومجزی شده 
از پالک 491/1 فرعی از 111 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع 
الواسطه از مالک رسمی فاطمه بیگم سرام سند 43338 مورخ 36/06/19 دفترخانه 

73  مالحظه و محرز گردیده است.
آگهی اصالحی :

125- پیرو رای شــماره 4793 مورخ 94/05/22 آقای محمدرضا فتوحی نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 213/909 از پالک 20 فرعی از 114 اصلی می باشد 
که اشتباهًا مساحت در آگهی قبل 909/213 چاپ شــده بود لذا بدین ترتیب اصالح 

می گردد. 
مساحت صحیح ملک 213/909 می باشد. 

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
126- رای شماره 2884 مورخ 95/09/09 آقای محمدباقر کوچکی ورنوسفادرانی 
فرزند حسین بشماره کالسه 1041 و به شــماره شناسنامه 236 صادره به شماره 
ملی 1141039990 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مساحت 178/60 مترمربع 
مفروز ومجزی شده از پالک 1894و1895 فرعی از 87  اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 46461 مورخ 83/05/06 دفترخانه 46 وسند 25624 
مورخ 75/12/2 دفترخانه 46 وسند 51635 مورخ 84/07/13 دفترخانه 46  مالحظه 

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

127- رای شــماره 2819 مــورخ 95/09/06 آقــای علی اصغر حاجــی ابراهیمی 
ورنوسفادرانی فرزند ابراهیم بشماره کالسه 0727 و به شماره شناسنامه 12895 
صادره به شماره ملی 1140127667 نســبت به ششدانگ یک درب باغ  به مساحت 
1290/45 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 49فرعی از 117  اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از مالک رسمی غالمعلی خلیلیان 

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

128- رای شــماره 0495 مــورخ 95/07/25 خانم کبری عزیــزی بروجنی فرزند 
درویشعلی بشماره کالسه 0212 و به شماره شناسنامه 97 صادره به شماره ملی 
4650302943 نســبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه که یک دانگ آن 
وقف است به مســاحت 268/83 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 102  اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 225836 مورخ 93/09/18 

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

129- رای شــماره 2103 مورخ 95/08/24 خانم زهرا محمدی جوی آبادی فرزند 
رضا بشماره کالســه 0791 و به شــماره شناســنامه 213 صادره به شماره ملی 
1290405956 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 282/14 
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1324 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 447 دفتر 537 امالک 

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

130- رای شــماره 2102 مورخ 95/08/24 آقــای محمد تقی هــوازاده جوآبادی 
فرزند احمد بشماره کالسه 0554 و به شماره شناسنامه 47 صادره به شماره ملی 
1142206165 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 282/14 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1324 فرعی از 99  اصلــی واقع در جوی 
آباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ثبت در صفحه 40 دفتر 76 امالک 

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

131- رای شــماره 2101 مورخ 95/08/24 آقــای محمد تقی هــوازاده جوآبادی 
فرزند احمد بشــماره کالســه 0904 و به شماره شناســنامه 47 صادره به شماره 
ملی 1142206165 نسبت به  ششــدانگ یکباب گاراژ به مساحت 312/60 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 1324 فرعی از 99  اصلی واقــع در جوی آباد بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 40 دفتر 76 امالک مالحظه و 

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

132- رای شماره 1987 مورخ 95/08/23 آقای محمد علی سعیدی فرزند حسینعلی 
بشماره کالسه 0967 و به شماره شناسنامه 4 صادره به شماره ملی 1141031906 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 18/70 مترمربع مفروز ومجزی شده 

از پالک 1948 فرعی از 72  اصلی واقع در فروشان بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 106064 مورخ 95/07/19 دفترخانه 46 مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

133- رای شماره 2545 مورخ 95/09/02 آقای محمد هوازاده فرزند براتعلی بشماره 
کالسه 1045 و به شماره شناســنامه 2917 صادره به شماره ملی 1141231867 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/50 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 26 فرعی از 99  اصلی واقع در جوی آباد بخش 14حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شــامل یک فقره اظهارنامه ثبتی و ارائه قولنامه از محمود عطایی  

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

134- رای شماره 2546 مورخ 95/09/02 خانم عاطفه محمدی جوآبادی فرزند مظفر 
بشماره کالسه 1046 و به شماره شناسنامه 1130003531 صادره به شماره ملی 
1130003531 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 117/50 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 26 فرعی از 99  اصلــی واقع در جوی آباد 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل یک فقره اظهارنامه ثبتی و ارائه قولنامه 

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

135- رای شــماره 2045 مــورخ 95/08/23 آقای اســماعیل مانــی فرزند محمد 
تقی بشــماره کالســه 0767 و به شــماره شناســنامه 511 صادره به شماره ملی 
1141127423 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی  به 
مســاحت 253 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3 الی 9 و 12 و 13 فرعی از 
158  اصلی واقع در صدرآباد بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر مع الواسطه از 
مالکیت رسمی شهرداری ثبت در صفحه 80 دفتر 418  مالحظه و محرز گردیده است

الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:
136- رای شماره 0490 مورخ 95/07/25 آقای احمد قیاسی فرزند محمود بشماره 
کالسه 6308 و به شماره شناسنامه 302 صادره به شماره ملی 1141532107 نسبت 
به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 160 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
751/1 فرعی از 85  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

208194 مورخ 90/09/02 دفترخانه 73  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

137- رای شماره 8085 مورخ 95/06/28 آقای هادی گشــول فرزند علی بشماره 
کالسه 0840 و به شماره شناســنامه 6275 صادره به شماره ملی 1092147357 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243/50 مترمربع مفروز ومجزی شده از 
پالک 593 فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

سند 134378 مورخ 94/07/04 دفترخانه 98  مالحظه و محرز گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

138- رای شــماره 7995 مورخ 95/06/27 آقای هاشم آقا محمدی ورنوسفادرانی 
فرزند محمد هادی بشــماره کالســه 0485 و به شماره شناســنامه 17 صادره به 
شماره ملی 1142202674 نسبت به 4/5 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 
به مســاحت 151/17 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 890 و 890/1  فرعی از 
87  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 156902 مورخ 
84/02/01 دفترخانه 73 و ســند 181228 مورخ 87/04/21 و ســند 59488 مورخ 
86/07/26 دفترخانه 73 و 46 و ثبت در صفحــه 61 و 63 دفتر 65  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

139- رای شــماره 7996 مــورخ 95/06/27 خانم مــژگان ابراهیــم بابایی فرزند 
علی بشــماره کالسه 0486 و به شــماره شناســنامه 1011 صادره به شماره ملی 
1141097109 نسبت به 1/5 دانگ مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 
151/17 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 890 و 890/1  فرعی از 87  اصلی 
واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 156902 مورخ 84/02/01 
دفترخانه 73 و ســند 181228 مورخ 87/04/21 و ســند 59488 مورخ 86/07/26 
 دفترخانــه 73 و 46 و ثبت در صفحــه 61 و 63 دفتر 65   مالحظــه و محرز گردیده

 است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

140- رای شــماره 0595 مــورخ 95/07/26 آقای امراهلل بدیحــی جوآبادی فرزند 
رحمن بشماره کالسه 0637 و به شماره شناســنامه 1099 صادره به شماره ملی 
11408478880 نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/60 
مترمربع مفروز ومجزی شــده از پــالک 1306 فرعی از 99  اصلــی واقع در بخش 
14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 156539 مورخ 83/12/27 دفترخانه 73 

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

141- رای شماره 0597 مورخ 95/07/26 آقای حسن  بدیحی فرزند رحمن بشماره 
کالسه 0639 و به شــماره شناسنامه 466 صادره به شــماره ملی 1290470022 
نسبت به 3 دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/60 مترمربع مفروز 
ومجزی شــده از پالک 1306 فرعی از 99  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ســند 156539 مورخ 83/12/27 دفترخانه 73  مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

142- رای شماره 7978 مورخ 95/06/27 آقای داود شمسی فرزند محمود بشماره 
کالسه 3194 و به شماره شناسنامه 2 صادره به شماره ملی 1142220001 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 88/60 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 
3238 فرعی مجزی از 697 از 99  اصلی واقع در بخــش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند 2703 مورخ 89/12/28 دفترخانه 300 ثبت در صفحه 236 دفتر 411  

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

143- رای شــماره 0575 مورخ 95/07/26 آقای محمدرضا کریمی خوزانی فرزند 
شکراهلل بشماره کالسه 0421 و به شماره شناســنامه 2145 صادره به شماره ملی 
1141121018 نسبت به ششــدانگ یکباب خانهبه اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی به 
مساحت 252/90 مترمربع مفروز ومجزی شــده از پالک 3 الی 9 و 12 و 13 فرعی 
مجزی از 158  اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل قرارداد 
واگذاری از شهرداری 25/04/12400 ثبت در صفحه 80 دفتر 418 مالحظه و محرز 

گردیده است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

144- رای شــماره 0556 مــورخ 95/07/25 آقــای محمد حبیبــی خوزانی فرزند 
براتعلی بشماره کالسه 0423 و به شماره شناســنامه 224 صادره به شماره ملی 
1141063591 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی به مساحت 116 مترمربع 
مفروز ومجزی شــده از پالک 101 اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل ســند 231203 مورخ 94/12/10 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است
الف(آراء صادره از هیات شعبه اول:

145- رای شماره 8018 مورخ 95/06/28 آقای حسن بیگی ورنوسفادرانی فرزند 
محمدعلی بشماره کالسه 0741 و به شماره شناسنامه 2389 صادره به شماره ملی 
1142252086 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148/56 مترمربع مفروز 
ومجزی شده از پالک 290  و 289 فرعی مجزی از 113 اصلی واقع در بخش 14حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13873 مورخ 93/11/21 دفترخانه 222 مالحظه 

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

146- رای شــماره 0551 مــورخ 95/07/25 آقــای الیاس ترابی فــر فرزند محمد 
تقی بشــماره کالسه 0409 و به شــماره شناســنامه 1637 صادره به شماره ملی 
1141253471 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به 
مساحت 142/81 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1315 فرعی مجزی از 114   
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 554 دفتر 

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

147- رای شــماره 0547 مورخ 95/07/25 آقای احســان ترابی فــر فرزند محمد 
تقی بشــماره کالسه 0410 و به شــماره شناســنامه 1240 صادره به شماره ملی 
1141134705 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به 
مساحت 142/81 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 1315 فرعی مجزی از 114   
اصلی واقع در بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 268 دفتر 

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

148- رای شــماره 0600 مــورخ 95/07/26 خانم الهه طاهری اندانــی فرزند علی 
اکبر بشماره کالسه 5925 و به شــماره شناســنامه 1890 صادره به شماره ملی 
1142247074 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 
177 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 706 فرعی مجزی از 112   اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32786 مورخ 89/12/15 دفترخانه 

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

149- رای شــماره 0603 مورخ 95/07/26 آقای اســماعیل کاظمــی اندانی فرزند 
حسینعلی بشماره کالسه 0254 و به شماره شناسنامه 1312 صادره به شماره ملی 
1141181762 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه 2 طبقه به مساحت 
177 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 706 فرعی مجزی از 112   اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 32786 مورخ 89/12/15 دفترخانه 

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

150- رای شــماره 0418 مورخ 95/07/24 آقای سید مســعود بنی هاشمی گهنگی 
فرزند سید حسن بشماره کالســه 0377 و به شماره شناســنامه 15086 صادره 
به شماره ملی 1142365591 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 
200/55 مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 9 فرعی مجزی از 156  اصلی واقع در 
بخش 14حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 231634 مورخ 95/02/26 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گردیده است. م الف :2095 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/09/21
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/10/05

م الف: 2095 نبی اله یزدانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خمینی شهر
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10  استخد ام 300 معلول
 در آموزش و پرورش

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:

 کودک آزاری مهم ترین دلیل
 بی سرپرستی است

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از جذب 300 معلول در 
آموزش و پرورش از طریق آزمون استخدامی 10 هزار نفری که اخیرا 
برگزار شد خبر داد و گفت: به دنبال اخذ مجوز آزاد برای جذب نیرو 

در آموزش و پرورش استثنایی هستیم.
مجید قدمی اظهار کرد: سهمیه سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
به صورت دقیق هنوز مشــخص نشده اســت؛ اما در این آزمون در 
راستای قانون استخدام سه درصد معلوالن در دستگاه های اجرایی، 
حدود 300 نفر از بین پذیرفته شــدگان در آزمون که واجد شرایط 
هســتند انتخاب می شــوند و این امر با ســازمان امور استخدامی 
هماهنگ شده است.رییس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی 
کشور در پاسخ به اینکه آیا همه این 300 نفر جذب مدارس استثنایی 
خواهند شد؟ گفت: خیر، لزوما اینگونه نیست و با توجه به رشته های 
تحصیلی، این افراد جذب مدارس عادی و مدارس استثنایی می شوند 
و حتی در  مقطع فنــی و حرفه ای وارد کارگاه ها خواهند شــد؛ اما 
باید توانایی تدریس داشته باشــند که این مهم در روند گزینش در 
کمیته های استانی کنترل می شود. قدمی با بیان اینکه به ما اعالم 
شده اســت ســهمیه اختصاصی مان برای مدارس استثنایی، بین 
300 تا 3۵0 نفر خواهد بود عنوان کرد: این میزان، نیاز ما را جبران 

نمی کند و باید به دنبال مجوز آزاد برای استخدام باشیم.

معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور با بیــان اینکه 
کودک آزاری مهم ترین دلیل بی سرپرســتی است، بر لزوم توجه به 
کودکان کار و خیابان تاکید کرد. حبیب ا... مســعودی فرید، ضمن 
بیان آنکه کودک آزاری در کنار معضل اعتیاد، آســیبی است که به 
مهم ترین دالیل بی سرپرســتی و بد سرپرستی تبدیل شده، از ۶00 
هزار تماس با اورژانس اجتماعی در سال گذشــته خبر داد و گفت: 
8/۵ درصد این تماس ها به علت کودک آزاری و 7/۵ درصد به علت 
همسرآزاری صورت گرفته است که این مســائل از بعد اجتماعی و 
مسائل ناشی از مشکالت خانواده، قابل بررســی است. وی در ادامه 
تاکید کرد: باید به خانواده ها درخصوص حقوق کودکان آموزش های 
الزم ارائه شــود، زیرا هر نوع تنبیه، تحقیر، بهداشت، تغذیه و محل 
زندگی نامناسب و ... جزو مواردی از کودک آزاری محسوب می شوند 
که خانواده هــا اطالعی از این مــوارد ندارند. به گفتــه معاون امور 
اجتماعی سازمان بهزیستی، بیشترین تماس ها با اورژانس اجتماعی 
که حــدود  2۵ درصد این تماس ها را شــامل می شــود، مربوط به 
مشکالت خانوادگی مانند طالق و ... اســت که خشونت خانگی نیز 
جزئی از آنها محســوب می شــود. فرید در ادامه عنوان کرد: برای 
جلوگیری از خشونت خانگی باید مهارت های زندگی و توانمندسازی 
از کودکی به فرزندان آموزش داده شــود و بهتریــن زمان ارائه این 
آموزش ها در بدو تولد برای کنترل خشــم والدین است و پس از آن 
در مهدکودک ها و سپس در آموزش و پرورش و در کتب درسی باید 

این موضوعات گنجانده شوند.

اخبار

ویژه

روانشناسی

تقویت و افزایش اعتماد بــه نفس و آموختن گفتمان 
و ادبیــات همراه با احتــرام برای طرح پاســخ منفی 
به انتظــارات نابجــا و بعضا مخــرب و مســئله دار 
اطرافیان،یکــی از مؤلفــه هــای حائــز اهمیت در 
پیشــگیری از بروز بحران ها و چالش های هزینه ساز 
به شمار می رود.قاطعیت و اعتماد به نفس کافی برای 
طرح پاسخ منفی در قبال توقعات و انتظارات نابجای 
اطرافیان از مؤلفه های حائز اهمیتی است که با تکیه 
بر آن می توان از بروز بسیاری تهدیدات و دردسرهای 
ریز و درشت پیشــگیری کرد. عدم توانایی در پاسخ 
منفــی دادن در پرداخت مبلغی به عنــوان قرض به 
افرادی که اعتماد چندانی به آنها نداریم و یا مالحظه 
کاری در پاسخ منفی دادن به کســی که تقاضای در 
اختیار گرفتن خودروی شــخصی ما را برای ساعات 
یا دقایقی دارد،از نمونه مواردی است که می تواند به 

بحران و معضلی جدی منتهی شود.
موارد فوق بخشی اندک از مصادیقی به شمار می رود 
که ممکن اســت با عدم بازگشــت وجــوه پرداختی 
به عنوان قرض و یا بــروز تصادف و عمــل خالفی با 
خودروی شــخصی،منتهی شــود. دامنــه تبعات و 
پیامدهای عدم توانایی در رد درخواست غیر معقوالنه 
دیگران گاه با چنــان معضالتی همراه می شــود که 
تصادف خــودرو و یا عدم بازگشــت مبالغی به عنوان 
قرض می تواند بخــش معدودی از اتفاقــات ناگوار و 
غیر قابل پیش بینی چنین خصیصه ای  به شمار رود. 
هنر و مهارت نه گفتن نیاز به آمــوزش هایی دارد که 
با اتکا به آن با وجود پاسخ منفی در مقابل درخواست 
دیگران،می تــوان از بروز دلخوری،تنــش یا هرگونه 

کدورتی نیز پیشگیری کرد.
دیبا شیخی،روانشــناس، اظهــار کرد:ضعف و فقدان 
توانایی در پاســخ منفی دادن به نوعی به عدم مهارت  

فرد در رویارویی با واقعیت های زندگی باز می گردد.
وی افزود : نه گفتن به گونه ای که مانع تضییع حقوق 
خود و دیگران شود،مهارتی اســت که می تواند تاثیر 

بسزایی را طی طریق مسیر موفقیت ایفا کند.
کارشناس امور رفتاری گفت:مهارت آموزی در پاسخ 
منفی دادن،از مؤلفه های قابل توجهی اســت که در 
تقویت صداقت در تعامــالت نیز مثمر ثمر خواهد بود 
زیرا فردی که قادر به ارائه پاســخ منفی صریح،روشن 
و قاطعانه توام بــا حفظ احترام و شــأن طرف مقابل 
است،به تدریج از جایگاه اجتماعی مطلوبی برخوردار 

می شود.

چگونه تهدید های بالقوه را 
در نطفه خفه کنیم ؟

پیشنهاد  سردبیر:
اتفا قا ت خاموش درآرایشگاه هاي  زنا نه

 شبکه های فساد و قاچاق زنان و دختران در گوشه و کنار شهر 
و تحت عنوان آرایشــگاه های زنانه مشغول فعالیتند و فقدان 
نظارت بر این صنف، در تغییــر فرهنگ دختران و زنان ایرانی 
تاثیرگذار بوده است. انجام کارهای غیرصنفی یا تداخل صنفی 
همچون انجام تاتو )خالکوبی(، بوتاکس، پیلینگ )پاکسازی( 
پوست و انجام تجویزهاي پزشکي توسط افراد غیر متخصص، 
گران فروشی )دریافت وجوه گزاف خارج از تعرفه(، استفاده از 
لوازم آرایشی قاچاق، غیربهداشتی و تقلبی که موجب بیماری 
و آسیب های پوستی بانوان شده از مهم ترین شکایات مردمی 

علیه صنف آرایشگاه های زنانه بوده است.
حكایت مثلث مرگ درگفته هاي مســئوالن از 

آرایشگاه ها !
آرایشگاه های زنانه با توجه به تغییر سبک زندگی و رکورد دار 
شدن ایرانی ها در اســتفاده از لوازم آرایشــی به کانونی برای 
تخلفات متعــدد تبدیل شــده اند. دیگر تقلــب و قاچاق در 
محصوالت آرایشــی بهداشــتی، بخش کوچکی از تخلفاتی 
است که در حوزه آرایش و آرایشگاه های زنانه صورت می گیرد. 
این تخلفات از تاتو و خالکوبی هــای غیرمجاز گرفته تا تجویز 
شیشه برای الغری و راه اندازی باندهای فساد و قاچاق دختران 
با سرکردگی آرایشــگاه های زنانه امتداد دارد. در این زمینه 
رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشــور در نشست »طرح 
ملی ساماندهی و نظارت بر آرایشگاه های زنانه سراسر کشور« 
گفته است: طبق تحقیقی که صورت گرفته 10 هزار آرایشگاه 

غیر مجاز در حال فعالیت هســتند که در این آرایشــگاه ها 
کاالهای آرایشی توزیع می شود و بعضا باندهای فسادی که با 
رهبری آرایشگاه ها دنبال می شود و حتی دختران را به خارج 

از ایران می فرستند.
وی با اشــاره به اینکــه بســیاری از آرایشــگاه های زنانه در 
خانه های مســکونی اداره می شــوند، گفت: قصــد داریم با 
هماهنگی قوه قضاییه حکم ورود به این آرایشگاه های خانگی 

هم اخذ شود و این اماکن مورد بازرسی قرار گیرند.
 معاون بهداشت وزارت بهداشت هم این آرایشگاه ها را در کنار 
باشگاه های بدنسازی و ماهواره به مثلث مرگ تعبیر می کند؛ 
آرایشگاه هایی که مشوق مصرف بیشتر لوازم آرایش در کشور 

هستند. 
وضعیت آرایشــگاه هاي اصفهان از نگاه اتحادیه 

آرایشگاه ها
نایب رییس اتحادیه آرایشــگران زنانه اصفهان در مورد آمار 
واحدهاي مجاز و غیرمجــاز گفت: آرایشــگاه های مجوزدار 
حدود 1۵00 واحد است؛ اما آرایشــگاه هاي زنانه زیرزمینی 
بسیاري به دور از چشــم نهادهای نظارتی به فعالیت مشغول 
هســتند و تعداد آنها چندین برابر واحدهاي مجاز و مجوزدار 
است. محمودي در ادامه گفت: شکایاتي از سوی مردم درباره 
کیفیت و نحوه کار آرایشــگران غیرمجاز و مجــاز به اتحادیه 
گزارش می شود که ناشــی از عدم مهارت آرایشگران در ارائه 
خدمات است؛همچنین این واحدها خدمات خود را با قیمت 

کمتری در اختیار مشتری قرار مي دهند و از این طریق جذب 
مشــتری می کنند. این واحدهــای بدون تابلــو در خانه ها و 

زیرزمین ها بدون گواهي هاي تخصصي اقدام به کار مي کنند.
نایب رییس اتحادیه آرایشــگران زنانه اصفهان با ابراز نگرانی 
از وضعیت بهداشــتی آرایشــگاه های زنانه گفــت: هر چند 
موضوع تاتو از طرف ســازمان فني  و حرفه اي بــا دایر کردن 
آموزشــگاه هاي مجاز تا حدودي مرتفع شده اســت؛ اما در 
سال هاي اخیر که با افزایش تقاضا برای تاتو، پروتز، بوتاکس، 
کاشت ناخن و اپیالســیون در آرایشــگاه ها روبه رو بوده ایم، 
متاســفانه باز هم واحدهــاي غیرمجاز بــدون گواهي هاي 
تخصصي و بدون مجوزهاي الزم اقــدام به انجام این کارها در 

منازل و زیرزمین ها مي کنند.
معاون اتحادیه آرایشــگران زنانه اصفهان با اشاره به افزایش 
تقاضا برای خدمات ارائه شــده سالن  های آرایشی زیرزمینی، 
تصریح کرد: ســوختگي موها، تبخال، گوشت اضافی، پریدن 
سوزن تاتو در چشم و گودی پوست از جمله تبعات شایع ناشی 
از ارائه این خدمات به صورت غیربهداشتی و غیرحرفه ای در 

سالن های آرایشی غیرمجاز است. 
محمودي بــا انتقاد از دســت  و پاگیر بــودن مراحل گرفتن 
مجوز کار گفت: مجوز آرایشگران درپي هر نقل مکان و تغییر 
آدرسي باطل شده و باید مجوز جدید دریافت کنند و متاسفانه 
مکان هاي اداري، تجاري یا دفاتر کار اجاره بسیار باالیي دارند 
که این موجب رشــد قارچ گونه آرایشــگاه هاي بدون مجوز 
مي شود؛ چرا که توان طي کردن مراحل اداري دست  و پاگیر 

و هزینه ها را ندارند.
آسیب هایي که آرایشگاه ها را تهدید مي کند

رییس پلیس امنیت عمومي استان اصفهان  گفت: در ماه هاي 
گذشته ، 24 طرح مشترک توســط ماموران اداره اماکن این 
پلیس و کارشناســان اتحادیه آرایشگران زنانه در سطح شهر 

اصفهان اجرا شده است.
ســرهنگ اکبر عاصمي در ادامه گفت: در این مدت تعداد 44 
واحد آرایشــگاه زنانه متخلف پلمب و بــه 87 واحد دیگر نیز 
اخطاریه پلمب داده شده است.این مقام مسئول تصریح کرد: 
از جمله جرائم و آســیب هایی که آرایشگاه های زنانه را تهدید 
می کند، سرقت های عادی، سرقت به عنف و زورگیری، تردد 
آقایان به این اماکن و فیلمبرداری های نامحسوس از ترددهای 
داخل آن است که در این زمینه کارشناسان اداره اماکن پلیس 
امنیت عمومی استان، هشــدارهای الزم را به متصدیان این 

واحدها ارائه می کنند.
آرایشگاه ها، اقدامات حفاظتي را جدي بگیرند

این مقام انتظامی استان در مورد اقدامات امنیتي و حفاظتي 
آرایشــگاه ها هم توصیه کرد: متصدیان آرایشگاه های زنانه از 
آیفون های تصویری استفاده کرده و در آرایشگاه ها را ببندند و 
از دوربین مداربسته در مقابل در ورودي استفاده کرده  و ورود 
و خروج ها را کنترل کنند. عالوه بر این، اجازه فروش اجناس 
غیرمجاز و افراد سیگاری را به آرایشــگاه ندهند و در صورت 
بروز هرگونه مشکل و یا مشکوک شدن به افراد حتما موضوع 

را با پلیس در میان بگذارند.

قصد داریم با 
هماهنگی قوه 
قضاییه حكم 

ورود به این 
آرایشگاه های 

خانگی هم اخذ 
شود و این اماکن 

 مورد بازرسی 
قرار گیرند

به مناسبت والدت حضرت مسیح )ع(؛

دنیا پل است
 از آن بگذرید و آبادش مسازید 

اي مریم! خدا تو را به کلمه اي از جانب خودش بشــارت مي دهد که 
نامش مسیح، عیسي بن مریم اســت ؛ در حالي که در دنیا و آخرت 

آبرومند و از مقربان الهي است.
حضرت عیســي بن مریم)ع( پیامبر بــزرگ الهــي و اولوالعزم، در 
روز 2۵ دسامبر ســال اول میالدي، ۶22 سال قبل از هجرت پیامبر 
بزرگ اســالم)ص(، در بیت لحم واقع در سرزمین فلسطین به دنیا 
آمد. با این حال تاریخ تولد حضرت عیسي)ع( دقیق نیست و در قرن 
ششم قبل از هجرت، روز 2۵ دسامبر به عنوان عید میالد مسیح)ع( 
برگزیده شد، درصورتي که تاریخ نویسان، معتقدند تولد ایشان 4 یا 
۶ سال قبل از آن بوده است. حضرت عیسي)ع( به فرمان خداوند، به 
گونه اي اعجازآمیز از مادري باکره و مقدس متولد شــد و سپس در 
گهواره شروع به سخن گفتن کرد و پیامبري خود را بشارت داد. زمان 
جواني حضرت عیســي)ع( دوره بحراني تاریخ یهود است. یهودیان 
تحت ســیطره رومیان چشــم انتظار موعودي نجات بخش بودند. 
 با این حال با ظهور مســیح)ع(، علي رغم دیدن نشانه ها و معجزات 
بر حق آن حضرت، باز هم با ایشان به مخالفت برخاستند. آن حضرت 
در دوران حیات خود به موعظه و شــفاي بیماران مي پرداخت و در 
تعلیمات خویش، بیشتر از تمثیل بهره مي گرفت. معجزات فراوان، 
تبیین مسائل اخالقي به همراه مثال ها، شفاي بیماران عالج ناپذیر 
و باالخره پافشاري بر اطاعت از شریعت و پرستش خداي یکتا باعث 
شد تا تعداد زیادي گرد وي جمع شوند. در این میان، پیروان نزدیک 
و خاص او حواریون نام داشتند که دوازده نفر بودند و همیشه همراه 
حضرت بودند. مســیح)ع( که از 30 ســالگي به نبوت برگزیده شد، 
سرانجام مورد تهدید بزرگان یهود واقع شــد و آنان تصمیم به قتل 
وي گرفتند. زیرا سران یهودي از اینکه مردم به عیسي)ع( عالقه مند 
مي شدند، احساس نگراني کرده و مي دانستند اگر او را آزاد بگذارند، 
همه مردم به او ایمان مي آورند. روي گرداني یهودیان از بزرگان، باعث 
شد تا سران یهود به این نتیجه برسند که باید عیسي)ع( را براي حفظ 
قوم خود، قرباني نمایند. در آن حال، چون خواستند آن حضرت را از 
میان بردارند، خداوند مسیح)ع( را به آسمان ها برد و یهودیان فردي 
شبیه به عیسي)ع( را به صلیب کشیدند. در روایات اسالمي و شیعي، 
بازگشت عیسي مسیح)ع( در زمان ظهور حضرت مهدي موعود)عج( 
تصریح شــده و به نمازگزاردن آن حضرت پشت سر امام عصر)عج( 
اشــاره گردیده است. کتاب حضرت عیســي)ع( انجیل نام دارد. نام 

حضرت عیسي)ع( در سیزده سوره قرآن، 4۵ بار تکرار شده است.

با مسئوالن

اخبار کوتاه

 ازدواج مجدد 500 مددجوی کمیته امداد 
در سه ماهه نخست سال 95

اختصاص 1350 میلیارد تومان اعتبار به 
صندوق بیمه همگانی

سارق اماکن خصوصی به دام قانون افتاد

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شــهید گفت: در حال 
حاضر ضریب آســیب های اجتماعی در میان ایثارگران 

پایین است.
مهدی ایــزدی افــزود: جامعــه ایثارگــری ترکیبی از 
عموم جامعه ایران اســت؛ اما در این جامعــه به صورت 
انگشت شمار آســیب های اجتماعی وجود دارد که قابل 

مقایسه با عموم جامعه نیست و بسیار کم است.
وی بدون اشــاره بــه نوع و مصــداق های آســیب های 
اجتماعی در میان ایثارگران، تصریح کرد: بنیاد شــهید 
برنامه هــای متعددی برای پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعی در میــان ایثارگران دارد و بــا کمک همیاران 
جامعه ایثارگری، راهکارهای جلوگیری از این آســیب ها 
آموزش داده می شــود. ایزدی خاطرنشان کرد: با کمک 
دســتگاه های متولــی و اقدامات به موقع بنیاد شــهید، 
 آسیب های اجتماعی در ایثارگران ساماندهی شده است 
و پیشــگیری از وقوع آســیب های اجتماعی در جامعه 

ایثارگری به عنوان یک موضوع مهم در این نهاد است.
وی اظهار کرد: اگر آسیبی به ایثارگر وارد شده باشد بنیاد 
شــهید با کمک خانواده و فرد ایثارگر کمک می کند، تا 

این فرد به شرایط عادی برگردد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیادشهید و امور ایثارگران 
گفت: مراکز مشــاوره در بنیاد شــهید کمک جدی برای 
کاهش آســیب های اجتماعی دارند و امــروز 88 مرکز 
مشــاوره ای برای کاهش آســیب های اجتماعی و دیگر 

مشاوره های موردنیاز ایثارگران فعالیت دارند.
وی ادامه داد: با تالش این مراکز، امروز میزان آسیب های 

اجتماعی در میان ایثارگران کمتر است.
معاون تعــاون و امــور اجتماعــی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران در خصوص اقدامات انجام شده از سوی بخش 
مددکاری بنیاد شــهید در زمینه آســیب های اجتماعی 
جامعه ایثارگران، گفت: آمار کم تعــداد ایثارگران دارای 
آسیب های اجتماعی نشــان دهنده این است که در کنار 
اعتقادات و ارزش هایی که در بین جامعه ایثارگری وجود 
دارد، حوزه مددکاری بنیاد شــهید و امور ایثارگران فعال 

است و وظایف خود را به خوبی دنبال می کند.
براســاس آمار بنیاد شهید، شــمار جانبازان کشور ۵4۶ 
هزار و 108 تن اســت که از این تعداد 320 هزار و ۵28 
تن، جانباز زیر 2۵ درصد)شامل ۵9 درصد از جانبازان( به 
شــمار می آیند و 22۵ هزار و ۵80 تن )شامل 41 درصد 

جانبازان( بیش از 2۵ درصد جانبازی دارند.

معاون ســاماندهی امور جوانان گفــت: آیین نامه مراکز 
همسان گزینی تا پایان سال تدوین می شود و تا آن زمان 

به هیچ مرکزی مجوز نمی دهیم.
محمدرضا رســتمی، با اشاره به اســتقبال خوب جوانان 
از گفت وگوی رو در روی اعضای هیئــت دولت با جوانان 
افزود: این استقبال هم از ســوی جوانان بسیار زیاد بود و 

هم وزاری دولت توجه ویژه ای به این برنامه داشتند.
وی با بیان اینکه بیشــترین ســواالت جوانان از اعضای 
دولت، در حوزه اشتغال و مســائل اجتماعی مطرح شده 
است، تاکید کرد: مسائلی چون اوقات فراغت و فیلترینگ 
از دیگر مواردی است که در سواالت جوانان از وزرا عنوان 

شد.
معاون ســاماندهی امور جوانان با اشاره به اینکه مطالبات 
جوانــان از دولت هــول از بیــن رفتن مســئله »جوان 
هراســی« اســت، ادامه داد: همچنیــن ازدواج از دیگر 
دغدغه های جوانان اســت که در زمینه انتخاب همســر 
یک مرکز به صــورت نمونه و پایلوت بــا همکاری وزارت 
ورزش و جوانان شــروع به کار کرده و نتیجه آن در شروع 
کار مطلوب بوده اســت. در حال حاضر پایش ماندگاری 
ازدواج هایی که از طریق این مرکز شــکل گرفته در حال 

انجام اســت که احتماال تا پایان ســال اعالم می شود. با 
این حال تــا زمانی که نتیجه عملی این مرکز را بررســی 
نکنیم و موثر و مفید بودن این اقدام را در عمل نســنجیم 
به هیچ مرکز دیگری مجوز داده نخواهد شــد، همچنین 
براساس عملکرد این مرکز آیین نامه ای تهیه خواهد شد 
که در آن آسیب شناســی این مرکز و عملکرد آن در نظر 
گرفته می شود و بر اساس آن یک آیین نامه صدور مجوز 
 برای مراکز همسان گزینی و همســان یابی تا سال آینده 

تدوین می شود.
وی در مورد مزایای برگزاری جلســات رو در رو با جوانان 
خاطرنشان کرد: جوانان توانســتند بدون واسطه نظرات، 
نقدها و پیشــنهادات و مطالباتشــان را به اعضای هیئت 
دولت منتقل کنند و از آنها توضیح، پاسخ و شفاف سازی 
بخواهنــد؛ اعضــای دولت نیــز در این مدت نســبت به 
پاســخگویی اعالم آمادگــی کردنــد و در برنامه های ما 

حضور داشتند. 
وظیفه اصلی ما ایجاد فضای گفت وگو و ارتباط مســتقیم 
بوده و هســت. فضای ارتباط مســتقیم هم به این معنی 
اســت که دولتمردان به طور شفاف بشــنوند جوانان چه 

دغدغه ها، اولویت ها و نقدهایی دارند.

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد گفت: طی سه ماهه نخست سال 
9۵، ۵00 نفر از زنان سرپرســت خانوار تحت پوشــش این نهاد، اقدام به ازدواج 
مجدد کرده اند. فاطمه رهبر معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد امام 
خمینی)ره( اظهار کرد: سالمندان تحت حمایت این نهاد دارای بیمه پایه و شهری 
کمیته امداد و بیمه روستایی وزارت بهداشت هســتند، همچنین از سال گذشته 
نیز این افراد تحت پوشش بیمه حوادث نیز قرار گرفته اند که 7 میلیارد تومان بابت 

آن هزینه شده است.
وی با اشــاره به پرداخت وام 3 میلیون تومانی بالعوض به زنان سرپرست خانواری 
که قصد ازدواج مجدد دارند، تصریح کرد: 48 درصد زنان سرپرست خانوار سالمند 
هستند، همچنین 42 هزار نفر از سالمندان زمینگیر شــده اند و نیاز به پزشک  و 
پرســتار دارند. رهبر با بیان اینکه در سه ماهه نخست ســال 9۵، ۵00 نفر از زنان 
تحت پوشــش این نهاد اقدام به ازدواج مجدد کرده اند، گفت: این رقم در ســال 

گذشته 3 هزار و 700 نفر بوده است.
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امــداد در پایان بیان کرد: بســیاری از 
ســالمندان دچار ســوء تغذیه بوده و خطرات محیطی آنان را تهدید می کند، به 
همین دلیل ایجاد توانمندســازی، اشــتغال، تامین حداقل نیازها و نیز پرداخت 
کمک معیشــت به میزان ۵0 تا 100 هزار تومان به تعداد افــراد خانواده، از جمله 

اقدامات این نهاد برای سالمندان مددجو است.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشــور گفت: در قانون بودجه 
سال جاری 13۵0میلیاردتومان به صندوق بیمه همگانی حوادث اختصاص یافته 
است. محمدفرید لطیفی در جلسه ســتاد بحران خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
برنامه ریزی و عملیات اجرایی الزم باید در حــوزه بحران صورت گیرد و مانورهای 
الزم انجام شود به برگزاری آموزش های الزم بحران به مردم و برگزاری مانور تاکید 
کرد و افزود: اگر آموزش همراه با مانور قبل از حوادث برگزار شود، مشکالت ناشی 
از بحران ها کم خواهد شد.  معاون بازســازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران با 
بیان اینکه دولت به دنبال اجــرای طرح بیمه همگانی حــوادث به جای پرداخت 
خسارت است، گفت: در حال حاضر 13۵0 میلیارد تومان در قانون بودجه امسال 
از محل اعتبارات مالی بحران برای صندوق بیمه همگانی حوادث پیش بینی شده 
اســت. لطیفی با بیان اینکه امســال باغات انار و زعفران در خراسان جنوبی دچار 

مشکالتی شدند که به شکل پرداخت خسارت مشکالت آنها حل و فصل می شود.
 وی با بیان اینکه بیمه باید جایگزین پرداخت خســارت حوادث شــود، افزود: با 
اجرای طرح بیمــه همگانی حــوادث، منابع دولتــی که در حــال حاضر صرف 
جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی می شــود حذف شده و هزینه های ناشی 
از خسارات توســط بیمه جبران خواهد شد.  معاون بازســازی و بازتوانی سازمان 
مدیریت بحران تاکید کرد: در حال حاضر به دنبال اجــرای طرح بیمه حوادث در 

حوزه های کشاورزی، اماکن مسکونی و اماکن دولتی هستیم.

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان 
گفت: سارق اماکن خصوصي در یک 
اقدام ضربتي توسط ماموران انتظامي 

شهرستان اصفهان دستگیر شد. 
سرهنگ حسن یاردوســتي فرمانده 
انتظامــي شهرســتان اصفهــان  از 
دســتگیري یــک ســارق اماکــن 
خصوصي و کشف 200 میلیون ریال 
اموال مسروقه خبر داد. وی اظهار کرد: ماموران انتظامي شهرستان اصفهان 
حین گشت زني در سطح شــهر فردي را در حال تخریب درب ساختمان 
نیمه کاره اي مشاهده کردند. وي ادامه داد: ماموران جهت بررسي موضوع 
وارد عمل شــدند و ســارق را که قصد فرار داشــت در یک اقدام ضربتي 
دستگیر کردند. این مقام مسئول ادامه داد: این ســارق در بازجویي هاي 

به عمل آمده به 200 میلیون ریال سرقت از منازل شهروندان اعتراف کرد.
سرهنگ یاردوستي بیان داشــت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم 

جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي تحویل داده شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان اصفهان در پایان از مردم خواســت: هر گونه 
موارد مشکوک را در اســرع وقت از طریق تماس با شــماره تلفن 110 به 

پلیس اطالع دهند.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید:

ضریب آسیب های اجتماعی در میان ایثارگران پایین است
معاون ساماندهی امور جوانان:

آیین نامه مراکز همسان گزینی تا پایان سال تدوین می شود

10 هزار آرایشگاه غیرمجاز در کشوربرای زنان و دختران جوان دام پهن کرده  و  آنان را مورد هدف قرار داده اند. این 
آرایشگاه ها گاهی مبدأ باندهای فساد و قاچاق دختران هستند و رتبه دوم ایران در مصرف لوازم آرایشی،بازاراین 

واحدهای غیر مجاز را حسابی سكه کرده است.

آرایشگاه هاي زنانه؛ زیر ذره بین

اتفا قا ت خاموش درآرايشگاه هاي  زنـا نـه
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مفاد آراء
10/8 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 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 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 32065-1394/05/12 هیــأت دوم خانــم زهــرا صالحی  به 
شناســنامه شــماره 1989  کدملــي  1141328895   صــادره خمینــی شــهر  
فرزند  محمد نســبت به یک دانگ مشــاع از  ششــدانگ ســاختمان  به مساحت  
 159   مترمربــع از پالک شــماره  169   فرعــی از 19    اصلي واقــع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 214 دفتر 850  امالک

2- رای شماره 34163-1394/05/30 هیأت اول اقای حسن کریمی   به شناسنامه 
شــماره  12917  کدملي  1283241080   صادره خمینی شــهر  فرزند  علی نقی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  159/52  مترمربع از پالک شماره  3004  فرعی از  
18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

غالمعلی بهرامی رنانی ازموردثبت صفحه 415 دفتر 70 امالک
3- رای شماره 4802-1395/02/28 هیأت دوم آقاي رضا آقایي قهدریجاني به 
شناسنامه شماره 7 کدملي 1290147167 صادره اصفهان فرزند حسن ششدانگ 
ساختمان به مساحت 155.75 مترمربع پالک شماره 330 فرعي از6 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 553دفتر 

277امالک
4- رای شــماره 4416-1395/02/26 هیأت اول آقاي احمد ســلطاني کفراني به 
شناسنامه شماره 2 کدملي 5659854818 صادره اصفهان فرزند عبداله ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 124 مترمربع پالک شــماره 67 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین حیدری عاشق ابادی

5- رای شــماره 5124-1395/02/30 هیــأت ســوم خانم فــردوس افتخاری 
به شناســنامه شــماره 84 کدملــي 4723540474 صادره کربــال فرزند خلیل 
نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 95.95 مترمربع از پالک 
شــماره5257فرعی12 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 325 دفتر 665
6- رای شــماره 6461-1395/03/13 هیــأت دوم اقــای عبدالحمیــد مختاری 
هاشم اباد  به شناسنامه شــماره 2  کدملي  1249657172  صادره نائین  فرزند 
محمدحسن  ششدانگ ساختمان  به مســاحت 240  مترمربع از پالک شماره 28  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

احمدنورمحمدی
7- رای شــماره 6399-1395/03/13 هیأت دوم اقای محمدحسین رضائی  به 
شناسنامه شــماره 6  کدملي  2411402473  صادره آباده فرزند علی نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ مغازه  به مساحت 239/57  مترمربع از پالک شماره 
671 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازموردثبت صفحات 8و23و20و26و29و155و152و158و167و164و32و35

و296و11و158و38و161 دفتر632و685و887 امالک
8- رای شــماره 6402-1395/03/13 هیــأت دوم اقــای علــی حیدرپنــاه  به 
شناســنامه شــماره 207  کدملي  2410981321  صادره آبــاده فرزند ولی اله 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ مغازه  به مســاحت 239/57  مترمربع 
از پالک شــماره 671 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهــان ازموردثبــت صفحــات 8و23و20و26و29و155و152و

 158و167و164و32و35و296و11و158و38و161 دفتــر632و685و887 
امالک

9- رای شماره 6416-1395/03/13 هیأت دوم اقای غالمرضا امینی قهدریجانی  
به شناسنامه شماره 115  کدملي  1110929692  صادره فالورجان  فرزند هاجی 
علی نســبت به هفده حبه ونوزده-ســی وهفتم حبه مشــاع از72 حبه ششدانگ 
ساختمان به مساحت 157/81  مترمربع از پالک شماره 277 فرعی از 15 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 408 

دفتر 628 امالک
10- رای شماره 6411-1395/03/13 هیأت دوم خانم عذرا محمدی قهدریجانی  
به شناسنامه شماره 18  کدملي  1111423210  صادره فالورجان  فرزند اصغر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 157/81  مترمربع از 
پالک شــماره 277 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 77 دفتر 907 امالک
11- رای شــماره 6410-1395/03/13 هیــأت دوم اقای محمدعلــی امینی  به 
شناسنامه شــماره 5  کدملي  1284860841  صادره اصفهان  فرزند غالمرضا 
نسبت به هجده حبه وهجده-سی وهفتم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ ساختمان 
به مساحت 81/157  مترمربع از پالک شــماره 277 فرعی از 15 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهــان ازموردثبت صفحه 74 دفتر 

907 امالک
12- رای شــماره 10466-1395/05/11 هیأت اول اقای یدالــه کاظمی رنانی به 
شناسنامه شــماره 229  کدملي  1290088470  صادره اصفهان  فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ســاختمان  به مساحت  254/50  مترمربع 
از پالک شــماره  859 فرعی از18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فاطمه صادقیان ازموردثبت صفحه 42 دفتر 

44 امالک
13- رای شــماره 10468-1395/05/11 هیــأت اول خانم بتــول صادقیان به 
شناســنامه شــماره 212  کدملي  1290192103  صادره اصفهان  فرزند رضا  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ ســاختمان  به مساحت  254/50  مترمربع 
از پالک شــماره  859 فرعی از18   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی فاطمه صادقیان ازموردثبت صفحه 42 دفتر 

44 امالک
14- رای شماره 10475-1395/05/11 هیأت اول خانم زهرا علی عسگری رنانی 
به شناسنامه شماره 61  کدملي  1290465991  صادره خمینی شهر  فرزند نعمت 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  183/57  مترمربع 
از پالک شــماره  296 فرعی از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مصطفی شمیث ازموردثبت صفحه 379 دفتر 

81 امالک
15- رای شــماره 10474-1395/05/11 هیأت اول اقای کریم صباغی رنانی به 
شناسنامه شــماره 10555  کدملي  1283216302  صادره اصفهان فرزند یداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  183/57  مترمربع 
از پالک شــماره  296 فرعی از 19   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی مصطفی شمیث ازموردثبت صفحه 379 دفتر 

81 امالک
16- رای شماره 10478-1395/05/11 هیأت اول  اقای حسنعلی پورپیرعلی به 
شناسنامه شــماره 714  کدملي  1091462501  صادره نجف اباد  فرزند اصغر  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  229/40  مترمربع از پالک شماره  234 فرعی از 
16   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 62 دفتر 694 امالک
17- رای شــماره 12936-1395/05/27 هیأت اول خانــم عصمت صباغ رنانی   
به شناســنامه شــماره 636  کدملي 1290342210  صادره اصفهان فرزند اکبر 
نسبت به سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 188  مترمربع از 
پالک شماره 296 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب  اصفهان ازمالک رسمی مصطفی شمیث ازموردثبت صفحه 379 دفتر 81

 امالک
18- رای شماره 12933-1395/05/27 هیأت اول اقای محمدعلی صباغی رنانی   
به شناسنامه شــماره 196  کدملي 1290303797  صادره اصفهان فرزند یداله 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 188  مترمربع از پالک 
شماره 296 فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازمالک رسمی مصطفی شمیث ازموردثبت صفحه 379 دفتر 81 امالک
19- رای شماره 16506-1395/06/21 هیأت اول  اقای محسن صادقی برزانی  
به شناســنامه شــماره 43  کدملي  1290313636  صادره اصفهان فرزند اکبر 
ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 133/44  مترمربع از پالک شماره 585 فرعی 
از 16  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازســند 

12152-81/10/26 دفترخانه 32 اصفهان
20- رای شــماره 16494-1395/06/21 هیأت اول خانــم فاطمه میرمعصومی 
کرمی  به شناســنامه شــماره 416  کدملــي  1284701735  صــادره اصفهان 
فرزند سیدحسن نســبت به یک دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
145  مترمربع از پالک شــماره 1 فرعی از 8  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازموردثبت صفحــه 254و368 دفتر 537و553 

امالک

21- رای شماره 16525-1395/06/21 هیأت اول اقای احمد نصری  به شناسنامه 
شــماره 47  کدملي  1290206783  صادره اصفهان فرزند محمدعلی نسبت به 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145  مترمربع از پالک شماره 
1 فرعی از 8  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 254و368 دفتر 537و553 امالک
22- رای شــماره 16516-1395/06/21 هیأت اول اقای اکبر نصر اصفهانی  به 
شناسنامه شــماره 1256  کدملي  1283358042  صادره اصفهان  فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124  مترمربع از پالک شــماره 46 فرعی از 30  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 71572-

66/6/17 دفترخانه 5 اصفهان
23- رای شــماره 16354-1395/06/20 هیأت اول اقای حسن ترکان رنانی  به 
شناسنامه شماره 579 کدملي 1818253380  صادره آبادان فرزند محمدحسین  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 84  مترمربع از پالک شماره 1323 فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 2و348 دفتر 840و507 امالک
24- رای شماره 16138-1395/06/18 هیأت دوم اقای مرتضی عسکری دهچی  
به شناسنامه شماره  4949  کدملي 5418669486  صادره لنجان  فرزند فتح اله      
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 135/60  مترمربع از پالک شماره 1477 فرعی 
از 3 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 529 دفتر 850  امالک
25- رای شماره 16148-1395/06/18 هیأت دوم اقای محمدتقی سلطانی رنانی  
به شناســنامه شــماره  10057  کدملي 1283209918  صادره اصفهان  فرزند 
حسین  ششدانگ ساختمان به مساحت 298/02  مترمربع از پالک شماره 4106 
فرعی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی حسین عابدی
26- رای شــماره 16129-1395/06/18 هیــأت دوم خانم مرضیــه نوری  به 
شناسنامه شماره  36  کدملي 1289608520  صادره اصفهان فرزند محمدحسین  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 133/50  مترمربع از 
پالک شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی شکراله اکبری جزی ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
27- رای شماره 16128-1395/06/18 هیأت دوم اقای عباس زارع  به شناسنامه 
شــماره  12809  کدملي 0054127981  صادره تهران فرزند محمدرضا  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 133/50  مترمربع از پالک 
شماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی شکراله اکبری جزی ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
28- رای شماره 16964-195/06/27 هیأت دوم خانم محبوبه السادات محبوبی 
رنانی  به شناسنامه شماره  1317 کدملي  1290912319  صادره اصفهان  فرزند 
سید حسین ششدانگ ســاختمان به مســاحت  85/68  مترمربع از پالک شماره 
403  فرعی از 17  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 20و23 دفتر 205 امالک
29- رای شــماره 16951-1395/06/27 هیأت دوم خانم زهرا رنجبریان رنانی  
به شناسنامه شماره  1411 کدملي  1290834970  صادره اصفهان فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  142/69  مترمربع از 
پالک شماره 3665  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 121 دفتر 365 امالک
30- رای شماره 16952-1395/06/27 هیأت دوم اقای مهدی یاری  به شناسنامه 
شــماره  666 کدملي  1290517991  صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  142/69  مترمربع از پالک 
شماره 3665  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 121 دفتر 365 امالک
31- رای شــماره 17130-1395/06/28 هیــأت دوم اقــای نبــی الــه داودی 
خویگانی به شناسنامه شماره 12  کدملي  1159863156  صادره فریدن  فرزند 
محمود  نسبت به سه دانگ مشــاع ازششدانگ ســاختمان به مساحت 134/70  
مترمربع از پالک شــماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب  اصفهان ازمالک رســمی سیدمحمدوسیداســداله وسیدحســین حسینی

 عاشق ابادی
32- رای شــماره 17131-1395/06/28 هیأت دوم خانم آمنــه یارعلی دارانی 
به شناســنامه شــماره 1011  کدملــي  1159889910  صــادره داران  فرزند 
ذبیح اله  نسبت به ســه دانگ مشاع ازششدانگ ســاختمان به مساحت 134/70  
مترمربع از پالک شــماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب  اصفهان ازمالک رســمی سیدمحمدوسیداســداله وسیدحســین حسینی 

عاشق ابادی
33- رای شــماره 19237-1395/07/17 هیــأت دوم اقای رضــا بزرگیان  به 
شناســنامه شــماره  63  کدملي  1262636205  صادره کاشــان  فرزند عباس 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 106  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی یداله محمدی 

کوجانی
34- رای شــماره 19220-1395/07/17 هیــأت دوم خانــم بتــول چیذری  به 
شناســنامه شــماره  2509  کدملــي  1286878251  صادره اصفهــان  فرزند 
محمدحسن  ششدانگ ساختمان  به مساحت 248  مترمربع از پالک شماره 2490  
فرعی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 
ازموردثبت صفحــه 236 دفتر 1062 امالک که مقدار 3/58 ســهم مشــاع برای 

نامبرده باقی میماند
35- رای شــماره 19208-1395/07/17 هیــأت دوم اقای ســعید تقــی یار  به 
شناســنامه شــماره  368  کدملي  1290439737  صادره خمینی شــهر  فرزند  
رمضان ششدانگ ساختمان  به مساحت 187/30  مترمربع از پالک شماره 3178  
فرعی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 265 دفتر 433 امالک
36- رای شماره 19201-1395/07/17 هیأت دوم خانم فاطمه صغرا اسماعیلی 
رنانی  به شناسنامه شماره  296  کدملي  1290240361  صادره اصفهان  فرزند  
حسین     ششدانگ ساختمان  به مساحت 182/60  مترمربع از پالک شماره 3199  
فرعی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 170 دفتر204  امالک
37- رای شــماره 19194-1395/07/17 هیــأت دوم اقای نعمت الــه عبدی   به 
شناسنامه شــماره 95  کدملي  1289977747   صادره اصفهان  فرزند مصطفی  
نسبت به ســه دانگ وهفتصد وســی ویک-یکهزاروپانصدوپنجم دانگ مشاع از 
ششدانگ ســاختمان  به مساحت 395   مترمربع از پالک شــماره 122  فرعی از 
5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 317 دفتر 182 امالک
38- رای شماره 19193-1395/07/17 هیأت دوم خانم بتول عبدی   به شناسنامه 
شــماره 9  کدملي  1290080712   صادره اصفهان  فرزند حســینعلی  نسبت به 
دودانگ وهفتصد وهفتادوچهار-یکهزاروپانصدوپنجم دانگ مشاع از ششدانگ 
ساختمان  به مساحت 395   مترمربع از پالک شماره 122  فرعی از 5  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 317و423 

دفتر 182و300 امالک
39- رای شــماره 19176-1395/07/17 هیأت دوم  اقای محمدرضا بهرامی   به 
شناســنامه شــماره 2852  کدملي  0491359292  صــادره ری  فرزند ابراهیم  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 91/22   مترمربع از پالک شماره 2634  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 20 دفتر 570  امالک
40- رای شــماره 19176-1395/07/17 هیــأت دوم اقــای کاظــم رحیمی  به 
شناســنامه شــماره 71  کدملي  1289909024 صادره اصفهان  فرزند خداداد  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 304   مترمربع از پالک شماره 773/2  فرعی از 
18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

حسین حیدری رنانی ازموردثبت صفحه 330 دفتر 20  امالک
41- رای شــماره 18249-1395/07/06 هیــأت ســوم آقای رســول قدیری 
زهرانی  به شناســنامه شــماره 1546 کدملي  1283260174  صادره اصفهان  
فرزند  عباس ششــدانگ یک باب خانــه  به مســاحت 135.30  مترمربع از پالک 
 شماره  45   فرعی از  15   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب

 اصفهان
42- رای شماره 17697-1395/07/03 هیأت سوم آقای مراد علی قربی قهفرخی  
به شناسنامه شماره 9061 کدملي  4620676721 صادره شهرکرد  فرزند صفر   
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 156.30  مترمربع از پالک شماره فرعی از 68   
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی 

عباس محمدی فرزند براتعلی
43- رای شــماره 17702-1395/07/03 هیأت ســوم آقای صمــد باباپور   به 
شناسنامه شــماره 8471  کدملي  2060564646  صادره  بابل  فرزند  مرتضی   
ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 146.37  مترمربع از پالک شماره  فرعی از  
67   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

کریم جاللی عاشق آبادی
44- رای شــماره 17653-1395/07/01 هیأت ســوم آقاي بهروز شــفیعی  به 
شناسنامه شــماره 198  کدملي 0452024374 صادره شمیران  فرزند فضل اله  

ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 118.50  مترمربع از پالک شماره  فرعی از   
67   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

سید اسداله حسینی عاشق آبادی
45- رای شــماره 20049-1395/07/27 هیــأت اول اقــای اصغر اســکندری  
به شناســنامه شــماره  537  کدملي  1284702944   صــادره اصفهان  فرزند  
محمداســماعیل  ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت  112/50  مترمربع از پالک 
شــماره  987  فرعی از 14  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
 غرب  اصفهان ازمالک رسمی گوهرسی منی ازموردثبت صفحه 161 دفتر 600

 امالک
46- رای شــماره 19950-1395/07/26 هیــأت اول اقای حســن ابراهیمی  به 
شناســنامه شــماره 1  کدملي 5759764853  صادره فریــدن  فرزند علیرضا 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 72/70  مترمربع از پالک شــماره 67  اصلي 
 واقع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب  اصفهان ازمالک رســمی 

مهدی خراط
47- رای شــماره 20066-1395/07/27 هیأت اول اقــای محمدمهدی مجتبائی 
رنانی   به شناسنامه شماره  277  کدملي  1290061858   صادره اصفهان  فرزند  
عباس ششدانگ یکبابخانه به مساحت  174/12  مترمربع از پالک شماره  3797  
فرعی از 18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 

ازسند 65220-91/12/12 دفترخانه 112 اصفهان
48- رای شماره 20036-1395/07/27 هیأت اول  اقای محمدرضا میرزائی  به 
شناسنامه شماره  4188  کدملي  1285027299   صادره اصفهان  فرزند  رسول  
نسبت به بیست وهفت حبه وسه-پنجم حبه مشاع از72حبه  ششدانگ یکباخانه به 
مساحت  247  مترمربع از پالک شماره  485  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 80 دفتر 105 امالک
49- رای شــماره 20038-1395/07/27 هیأت اول اقای حمیدرضا میرزائی  به 
شناسنامه شماره  7534  کدملي  1292228180   صادره اصفهان  فرزند  رسول  
نسبت به یازده حبه ودو-پنجم حبه مشاع از72حبه  ششدانگ یکباخانه به مساحت  
247  مترمربع از پالک شماره  485  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 86 دفتر 1140 امالک
50- رای شــماره 20040-1395/07/27 هیأت اول خانم پریســا شاه نظری  به 
شناســنامه شــماره  1270197991  کدملي  1270197991   صادره اصفهان  
فرزند  مصطفی  نســبت به یازده حبه ودو-پنجم حبه مشاع از72حبه  ششدانگ 
یکباخانه به مساحت  247  مترمربع از پالک شماره  485  فرعی از 14  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 89 دفتر 

1140 امالک
51- رای شــماره 20037-1395/07/27 هیــأت اول خانــم لیلــی حاج حیدری 
ورنوسفادرانی  به شناســنامه شــماره  2356  کدملي  1141294338   صادره 
خمینی شهر  فرزند  عباسعلی  نسبت به بیســت ویک حبه وسه-پنجم حبه مشاع 
از72حبه  ششــدانگ یکباخانه به مســاحت  247  مترمربع از پالک شماره  485  
فرعی از 14  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 83 دفتر 1140 امالک
52- رای شماره 20072-1395/07/27 هیأت اول خانم مهشید میهن پرست   به 
شناسنامه شماره  209  کدملي  3256966969   صادره کرمانشاه  فرزند  حشمت 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت  122/30  مترمربع از پالک شماره  31  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی عباس 

ابراهیمی
53- رای شماره 20067-1395/07/27 هیأت اول اقای حیدر نصراصفهانی   به 
شناسنامه شماره  80  کدملي  1290039240   صادره اصفهان  فرزند  مصطفی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  337/65  مترمربع از پالک شماره  2438  فرعی 
از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 346 دفتر 28 امالک
54- رای شــماره 20090-1395/07/27 هیأت اول اقای رضا آقائی قهدریجانی  
به شناســنامه شــماره  7  کدملي  1290147167  صادره اصفهان  فرزند حسن  
ششدانگ یکبابخانه ومغازه متصله  به مساحت  73/15  مترمربع از پالک شماره 
340  فرعی از  6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 149 دفتر 293 امالک
55- رای شماره 20088-1395/07/27 هیأت اول خانم زهرا مکتوبیان بهارانچی  
به شناسنامه شماره  8  کدملي  1290164940  صادره اصفهان  فرزند غالمرضا  
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت  214  مترمربع از 
پالک شماره 543  فرعی از  25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 13970-92/2/7 دفترخانه 25 اصفهان
56- رای شــماره 20089-1395/07/27 هیــأت اول اقــای رســول ســالمی 
کوهانستانی  به شناسنامه شــماره  32  کدملي  1290141533  صادره خمینی 
شهر  فرزند نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
214  مترمربع از پالک شــماره 543  فرعی از  25  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 13970-92/2/7 دفترخانه 25 اصفهان
57- رای شــماره 20087-1395/07/27 هیــأت اول اقای علــی صدرالدین  به 
شناسنامه شماره  122  کدملي  1290220166  صادره اصفهان  فرزند ابوالقاسم  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  148/53  مترمربع از پالک شماره 390  فرعی از  
25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

جعفرنادری درباغشاهی ازموردثبت صفحه 317 دفتر 110 امالک
58- رای شماره 19918-1395/07/26 هیأت اول  اقای محمد بارورز کوچه قلعه  
به شناسنامه شماره 134  کدملي 1284347737  صادره اصفهان  فرزند حسن 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 234/27  مترمربع از پالک شماره 176  فرعی 
از 4  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازاســناد 

37277و37281-50/12/22 دفترخانه 5 اصفهان
59 - رای شماره 19920-1395/07/26 هیأت اول اقای حسین ذکاوت مندجزی  
به شناسنامه شماره 435  کدملي 1291163001  صادره اصفهان  فرزند حسنعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 60/40  مترمربع از پالک شماره 811  فرعی از 40  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

فاطمه فخفوری ازموردثبت صفحه 280 دفتر 451 امالک
60- رای شماره 19922-1395/07/26 هیأت اول اقای محسن قلعه جوزدانی  به 
شناسنامه شماره 1270588291  کدملي 1270588291  صادره اصفهان  فرزند 
احمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 127/20  
مترمربع از پالک شماره 604  فرعی از 12  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 10137-91/3/6 دفترخانه 371 اصفهان
61- رای شــماره 19923-1395/07/26 هیــأت اول خانــم فهیمــه ابوطالبیان 
الیادرانی  به شناسنامه شــماره 1271658615  کدملي 1271658615  صادره 
اصفهان  فرزند محمدعلی  نســبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 127/20  مترمربع از پالک شــماره 604  فرعــی از 12  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازســند 89/6/29-4656 

دفترخانه 162 اصفهان
62- رای شــماره 19924-1395/07/26 هیــأت اول اقای احمد شــیروانی  به 
شناسنامه شماره 285  کدملي 1291016341  صادره اصفهان  فرزند حسینعلی 
ششدانگ ســاختمان تجاری به مســاحت 126/13  مترمربع از پالک شماره 89  
فرعی از 26  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان 

ازموردثبت صفحه 108 دفتر 505 امالک
63- رای شماره 19906-1395/07/26 هیأت اول اقای سیدمجتبی موسوی شعار   
به شناسنامه شماره 619  کدملي 1291025715  صادره اصفهان  فرزند ابوالفضل 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 39/60  مترمربع از 
پالک شماره 235  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رســمی محمدعلی کیقبادی لمجیری  ازموردثبت صفحه 

384 دفتر 172 امالک
64- رای شماره 19907-1395/07/26 هیأت اول  اقای سیدمهدی موسوی شعار   
به شناسنامه شماره 266  کدملي 1285767152  صادره اصفهان  فرزند ابوالفضل 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 39/60  مترمربع از 
پالک شماره 235  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رســمی محمدعلی کیقبادی لمجیری  ازموردثبت صفحه 

384 دفتر 172 امالک
65- رای شــماره 19908-1395/07/26 هیأت اول اقای ســیدمحمود موسوی 
شعار   به شناسنامه شماره 688  کدملي 1289312664  صادره اصفهان  فرزند 
ابوالفضل نسبت به دودانگ مشــاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 39/60  
مترمربع از پالک شماره 235  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی محمدعلی کیقبادی لمجیری  ازموردثبت 

صفحه 384 دفتر 172 امالک
66- رای شماره 19909-1395/07/26 هیأت اول اقای حسین صابری رنانی به 
شناسنامه شماره 173  کدملي 1290145598  صادره اصفهان  فرزند حسینعلی 
ششدانگ ساختمان به مساحت 283  مترمربع از پالک شماره 1437  فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

حسینعلی صابری  ازموردثبت صفحه 499 دفتر 194 امالک
67- رای شــماره 19905-1395/07/26 هیأت اول اقای محمدرضا فکرنشــان   
به شناسنامه شــماره 4317  کدملي 1817879006  صادره ابادان  فرزند مختار 

ششدانگ اعیانی یکبابخانه که عرصه ان موقوفه میباشد به مساحت 153  مترمربع 
از پالک شماره 304  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب  اصفهان ازمالک رســمی اداره اوقاف  ازموردثبت صفحه 297 دفتر 181 

امالک
68- رای شــماره 19841-1395/07/25 هیــأت چهــارم خانــم مریم عزیزی 
کوهانستانی  به شناسنامه شماره  272  کدملي  1290678626   صادره   خمینی 
شــهر  فرزند  اصغر ششــدانگ یک واحد کارگاه صنعتی    به مســاحت  146.5  
مترمربع از پالک شماره فرعی از  68     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  حسین زارع بهرام آبادی
69- رای شــماره 20332-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي حسن بختیاری به 
شناسنامه شــماره 254 کدملي 1289925763 صادره اصفهان فرزند رجبعلی 
ششدانگ یکباب خانه .به مســاحت 207.5 مترمربع از پالک شماره3825 فرعی 
از18 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی محسن بختیاری
70- رای شــماره 19851-1395/07/25 هیــأت چهارم خانــم صدیقه صادقی 
 برزانی  به شناسنامه شماره  2944  کدملي  1282987933  صادره اصفهان فرزند 
 محمد  ششــدانگ یک باب  خانه به مســاحت  107.20  مترمربع از پالک شماره  
فرعی از   28     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رســمی  کریم صالحی کوجان  ازموردثبت صفحــه   268 الی 271  دفتر  

54    امالک
71 - رای شــماره 19848-1395/07/25 هیأت چهارم خانــم مریم نصیرزاده   
به شناســنامه شــماره   2638 کدملي   1285104765   صادره  اصفهان  فرزند  
غالمحسین  ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت   173.94  مترمربع از پالک شماره  
337   فرعی از  7   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی    ازموردثبت صفحه  532   دفتر   745    امالک
72 - رای شــماره 19844-1395/07/25 هیأت چهــارم خانم رضوان مختاری 
اندانی  به شناسنامه شماره   14234   کدملي  1140515721  صادره  خمینی شهر  
فرزند  فتح اله  ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب  خانه به مساحت  368.25 
مترمربع از پالک شماره  136  فرعی از   13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه  190  دفتر  815   امالک
73- رای شــماره 19761-1395/07/25 هیأت چهارم آقای  غالمحســین جان 
نثاری الدانی     به شناسنامه شماره   27 کدملي  1289947317  صادره اصفهان   
فرزند  جعفر  سه دانگ ازششدانگ یک باب  خانه   به مساحت   368.25    مترمربع 
از پالک شماره  136  فرعی از  13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 440   دفتر  314  امالک
74- رای شماره 20324-1395/07/28 هیأت چهارم آقاي محسن موجودی رنانی  
به شناســنامه شــماره296 کدملي 1290192944 صادره اصفهان فرزند کاظم 
ششدانگ یکباب خانه .به مســاحت 166 مترمربع از پالک شماره 1079 فرعی از 
36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  

ازسندشماره26901 مورخ 95/05/03 دفترخانه 125
75- رای شماره 20573-1395/08/01 هیأت چهارم آقاي رحیم بختیاری رنانی 
به شناسنامه شــماره 56 کدملي 1290012059 صادره اصفهان فرزند رجبعلی  
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 217.5 مترمربع از پالک شماره 3825  فرعی 
از18 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 
رسمی فوق ازسندشــماره  1245 مورخ 90/8/1 دفتر 326 مالک 192 مترمربع 
 و مابقی را از محســن بختیاری بموجب ســند 1246 مــورخ 90/8/1 از مالکین

 میباشد
76- رای شــماره 19858-1395/07/26 هیأت دوم خانم ایران محمدی سه پله  
به شناسنامه شــماره 25 کدملي 1290033927  صادره اصفهان  فرزند حسن  
ششدانگ ساختمان  به مساحت 248/50  مترمربع از پالک شماره 288 فرعی از 
1  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 182 دفتر 544 امالک
77- رای شــماره 19120-1395/07/15 هیــأت چهارم آقای ســید ابوالفضل 
میرمعصومی کرمی به شناســنامه شــماره 13 کدملي  1290838437 صادره  
خمینی شهر فرزند  ســید مرتضی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 208.99 
مترمربع از پالک شماره 119 فرعی از 33 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  علی صدرالدین
78- رای شماره 12539-1395/05/25 هیأت سوم خانم اعظم نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 35 کدملي 1290311633 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت 
به 27 حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 201.02 مترمربع 
پالک شــماره 733 فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 150 دفتر 506
79- رای شماره 12414-1395/05/24 هیأت سوم آقاي رسول نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 2 کدملي 1290197237 صادره خمیني شهر فرزند مصطفي 
نسبت به 45 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 201.02 
مترمربع پالک شماره 733 فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 9 دفتر 637
80- رای شماره 19109-1395/07/15 هیأت سوم آقای بیژن نصر آزادانی به 
شناسنامه شــماره  62352  کدملي 1281051152  صادره اصفهان  فرزند  اکبر  
ششدانگ یک باب  خانه  به مساحت  113.00   مترمربع از پالک شماره 9   فرعی 
از   8  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه  299   دفتر  605   امالک
81- رای شماره 23165-1395/09/01 هیأت اول آقاي محمد رضا زینلي رناني 
به شناسنامه شماره 10530 کدملي 1283216558 صادره اصفهان  فرزند برات 
علي در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   281.33     متر مربع پالک شماره  716   
فرعی از 19    اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت یحیی جبلی صفحه 69 دفتر 79 امالک
82- رای شماره 23041-1395/08/29 هیأت اول آقاي علیرضا سلطاني آفاراني 
به شناسنامه شماره 39 کدملي 1293104523 صادره اصفهان فرزند حسن چهار 
ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه  به مساحت   158.82  متر مربع پالک 
شماره  85/1   فرعی از  27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت اسماعیل سلطانی آفارانی و خانم ملک جعفریان
83- رای شــماره 23042-1395/08/29 هیأت اول خانم مهناز پاکروان لنباني 
 به شناســنامه شــماره 14918 کدملي 1292078294 صــادره اصفهان  فرزند 
اســماعیل یک ونیم دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه  به مساحت   158.82  
متر مربع پالک شــماره  85/1   فرعی از  27   اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت اســماعیل سلطانی آفارانی و خانم ملک

 جعفریان
84- رای شــماره 22846-1395/08/26 هیأت اول خانم شــهناز منصوري به 
شناسنامه شــماره 28013 کدملي 1970282381 صادره مسجد سلیمان فرزند 
عبداله در    ششدانگ یک باب   خانه به مســاحت  78/96    مترمربع پالک شماره   
857   فرعي از 26   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازسند 75479 مورخ 86/5/22 دفتر 94 اصفهان
85- رای شــماره 22847-1395/08/26 هیأت اول آقاي رســول صباغ رناني 
به شناســنامه شــماره 1271330776 کدملي 1271330776 صادره  اصفهان 
فرزند محمد در سه دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   خانه   به مساحت   203/31   
مترمربع پالک شــماره   3519   فرعي از 18   اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با کسر مالکیت    آقای حسین علی جانی در صفحه 

67 دفتر 81 امالک
86- رای شــماره 22848-1395/08/26 هیأت اول خانم اعظــم صباغ رناني به 
شناسنامه شماره 1271757281 کدملي 1271757281 صادره اصفهان  فرزند 
اسماعیل در   سه دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب   خانه   به مساحت   203/31   
مترمربع پالک شــماره   3519   فرعي از 18   اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با کسر مالکیت    آقای حسین علی جانی در صفحه 

67 دفتر 81 امالک
87- رای شــماره 22813-1395/08/26 هیــأت اول آقاي عبداله جدیدالســالم 
رنانــي به شناســنامه شــماره 142 کدملــي 1290286825 صــادره اصفهان  
فرزند کریم در   ششــدانگ یک باب   خانه به مســاحت   110/70   مترمربع پالک 
 شــماره   700   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان با کســر مالکیت حاج محمــد صادقیان در صفحــه 130 دفتر 39 

امالک
88- رای شــماره 22758-1395/08/25 هیــأت اول آقــاي غالم شــجاعي به 
شناســنامه شــماره 972 کدملي 5759552082 صادره  فریــدن  فرزند نبي اله 
در ششدانگ یک باب   خانه    به مســاحت   203/55  مترمربع پالک شماره     28    
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسن 

رضائی فرزند رضا
89- رای شــماره 22762-1395/08/25 هیأت اول  آقاي علي حاجي زاده فالح 
به شناسنامه شماره 85 کدملي 1290158827 صادره اصفهان  فرزند عباس در  
ششدانگ یک باب   خانه به مساحت   268/97   مترمربع پالک شماره   712   فرعي 
از  25  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از مالکیت 

عباسعلی پورعجم فرزند محمد حسن
ادامه در صفحه 13
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پیشنهاد  سردبیر:
راه اندازی بنیاد کودک و طبیعت

خبر

مدیرکل دفتر زیســت بوم های دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست از سفید شدگی40 درصدی آبسنگ های 

مرجانی جزیره خارکو خبر داد.
داوود میرشکار مدیرکل دفتر زیســت بوم های دریایی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، اظهار داشت: برای 
بررسی سفیدشــدگی آبســنگ های مرجانی به علت 
مشــکالت اداری و نبود بودجه، تنهــا در جزیره خارکو 
جزیره خارک حضــور پیدا کردیــم. وی ادامه داد: طبق 
پایش های انجام شــده، حدود40 درصد از آبسنگ های 
مرجانی جزیره خارکو با سفید شــدگی مواجه شده اند.

مدیرکل دفتر زیســت بوم های دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست درباره علت سفید شــدگی آبسنگ های 
دریایی گفت: پدیده گرمایش زمین و تغییر اقلیم موجب 
سفید شدگی آبســنگ های مرجانی جزیره خارکو شده 

که در عمق 3 تا 4 متری آب زیست می کنند.
میرشــکار با بیان اینکه آبســنگ هــای مرجانی نقش 
 ســازنده ای در حفظ ذخایر و حفاظت از نوار ســاحلی 
به ویــژه در جزایر دارند، افزود: آبســنگ ها پتانســیل 
بســیاری در ابعاد اقتصادی و ســایر بخش های حیات 
دارنــد، بنابراین از بیــن رفتن آن ها خســارات جبران 
ناپذیری به همراه خواهد داشــت. وی با اشــاره به نقش 
کربن در افزایش اسیدیته آب گفت: کربن توسط دریاها 
و اقیانوس ها جذب، بــا آب ترکیب و منجــر به افزایش 
اســیدیته آب  می شــود، ادامه این روند هــم افزایش 
حاللیت کربنات کلســیم در پوســته های زیســتی به 
ویژه ساختار ســخت آبســنگ های مرجانی می شود. 
 مدیرکل دفتر زیســت بوم های دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست ادامه داد: کربنات کلسیم در ایجاد پوسته 
دو کفه ای ها و آبســنگ هــای مرجانی دخیل اســت 
که حل شدن آن در آب موجب می شــود تا روند شکل 
گیری پوسته در نرم تنان انجام نشود که این موضوع هم 
موجب از بین رفتن نرم تنــان و برخی از فیتوپالنگتن ها 
و گونه هایی که ساختارهای ســختی از کربنات کلسیم 
دارند، می شود. میرشــکار افزود: اگر اسیدیته شدن آب 
زیاد شود، موجب می شــود تا کربنات کلسیم در حیوان 
رسوب نکند و در آب حل شود، بنابراین پوسته شکل نمی 
گیرد. وی در پایان گفت: بر اساس تحقیقات موسسه ملی 
 اقیانوس شناســی بر روی میزان حاللیــت آراگونیت ها 
و کلسیت ها که نوعی ترکیبات کربنات کلسیم هستند، 
نشــان می دهد در حال حاضر در خلیج فارس حاللیت 
آبسنگ های مرجانی و پوسته های زیستی مناسب است 

و خطری به ویژه غرب خلیج فارس را تهدید نمی کند.

سفید شدگی 40 درصدی 
آبسنگ های مرجانی

راه اندازی بنیاد کودک وطبیعت با هدف جلوگیری از انحراف و 
باقی ماندن روی مبانی تئوریک مدارس طبیعت انجام می شود. 
شکل گیری مدرسه طبیعت در ایران گرچه نخستین گام های 
خود را برمــی دارد؛ اما در همیــن دوران کوتاه نیز متخصصان 
حوزه های مختلف درگیر آن شــده و از ابعــاد گوناگون به اثر 
مدرســه طبیعت در حفاظت از محیط زیســت توجه نشــان 
داده انــد. برگزاری دومیــن همایش ملی » مدرســه طبیعت 
 « در دانشگاه شــهید رجایی فرصتی اســت که دستاوردهای 
 این حوزه بار دیگر توســط صاحب نظران مرور شــده و به آن 

از زوایای گوناگون نگریسته شود. 
بهمن عظیمی، دبیــر اجرایی دومین همایــش ملی کودک 
و طبیعت، با بیان این که هدف مدرســه طبیعت ایجاد فرصت 
تجربه بی واســطه طبیعت برای کودکان است، گفت: ضرورت 
این امر به ویژه در شــهرهای بزرگ در مقایســه با شــهرهای 
کوچک و روســتاها که کودکان به طبیعت نزدیک هســتند، 
بیش تر احساس می شــود، زیرا در زندگی شــهری این رابطه 
کامال  قطع شــده اســت. وی چنیــن تجربه ای را در رشــد 
همه جانبه کودک و تعهد محیط زیستی او در بزرگسالی موثر 
دانست و افزود: کودک به همان اندازه که به غذا و اکسیژن نیاز 
دارد، به طبیعت نیز نیازمند اســت تا بتواند در تمام حوزه های 

هیجانی، عاطفی، ذهنی و... رشد داشته باشد. 
در واقع بازی های خودانگیخته و ساختار پیدا نکرده در طبیعت 

به او در این زمینه کمک می کند. 
 به گفته این فعــال حوزه کودک و محیط زیســت، مســئله 
محیط زیست از آن جا پررنگ می شــود که اگر تجربه طبیعت 
برای فرد در ســنین پایین محقق نشــود، در بزرگسالی تنها 
 افزایش دانش اتفاق می افتــد؛ اما این دانــش لزوما حفاظت 
و عالقه به طبیعت را به همراه نخواهد داشــت. وی با بیان این 
 مطلب اضافــه کرد: بازی های شــادمانه عالقه بــه طبیعت را 
 در کودک نهادینه کرده و متخصصان علــوم اعصاب نیز آن را 
به لحاظ علمی اثبات کرده اند. از این رو اگر بخواهیم شهروندان 
 را به طبیعت عالقه مند کنیــم، باید در کودکــی این فرصت 
به آن ها داده شــود تا طبیعت را تجربه کنند. قطعا با کســب 
چنین تجربه ای، کوچک ترین تلنگر می تواند آن ها را به موضوع 
حفاظت سوق دهد. بر اســاس تحقیقاتی که در دانشگاه کرنل 
آمریکا نیز در میان یک گروه انجام شــده، تجربه های کودکی 
به رویکرد محیط زیســت گرایانه در میان افراد منجر می شود. 
دبیر اجرایی دومین همایش ملی کــودک و طبیعت ادامه داد: 
اگر به پیشینه بسیاری از فعاالن محیط زیست نیز نگاه کنید، 
 کودکی آن ها سرشــار از حضور در طبیعت بوده است. اما فارغ 
 از آن می تــوان بــه تاثیراتی که بــه لحاظ عصب شــناختی 
 بر یادگیری دارد، تاکید کرد. بر اســاس این یافته ها، طبیعت 
و محیط طبیعی بسیار موثر بوده و یادگیری را تقویت می کند. 

وی مدرسه طبیعت را برای سنین 3 تا 12 سال مناسب دانست 

و گفت: در ایران مجوز این مدارس از سمت دفتر مشارکت های 
مردمی سازمان حفاظت محیط زیست صادر می شود و الزمه 
آن این است که بانی یا یکی از بانیان دوره تسهیلگری سه روزه 

را در مدرسه طبیعت » کاوی کنج « گذرانده باشد. 
 این مدرســه توســط عبدالحســین وهاب زاده، ایده دهنده 
این مدارس در ایران، راه اندازی شده و در هفت الی هشت دوره 

200 تسهیلگر در آن آموزش های الزم را دیده اند. 
عظیمی افزود: پس از بازدید مدرســه و مقایسه استانداردهای 
 آن با مدارس طبیعت توســط مشــاوران مــدارس طبیعت 
یا شــخص وهاب زاده، نامه ای به دفتر مشــارکت های مردمی 
 ســازمان محیط زیســت مبنــی بــر موافقت زده می شــود 
تا درخواســت کننده بتواند به صورت محدود مدرسه طبیعت 
 خــود را دایر کند.  وی از بازدید دو ســاله از مدرســه خبر داد 
و گفت: در این زمان اگر مدرســه توانسته باشد استانداردهای 
خود را حفظ کنــد می تواند به فعالیتش ادامه دهد. مدرســه 
طبیعت گرچه هنوز جوان اســت؛ اما ایده پردازان اصلی آن به 
دنبال تشکیل بنیادی برای کودک و طبیعت هستند که نقش 
بازآموزی و نظارت داشته باشد. این بنیاد می تواند نقش ناظر را 
ایفا کند، به طوری که مدرســه از ایده اصلی خود که بر مبانی 
 تئوریک اســت، منحرف نشود. شــیوه آموزش در این مدرسه 
از دیگر مواردی بود که عظیمی به آن اشاره و بیان کرد: در این 
مداس یادگیری بر اساس تجربه خودانگیخته در طبیعت است 
و تسهیلگر تا زمانی که کودک پرسشی را مطرح نکند، آموزشی 

ارایه نمی دهد.
طبیعت بخشی از اخالق اجتماعی می شود

 حســن عشــایر، متخصص علوم اعصاب، نیــز در گفت وگو 
 با » ســبزینه « بیان کــرد: زمانی کــه ارتباط میــان کودک 
و محیط زیست شکل می گیرد، بر اساس آن حفاظت نیز اتفاق 
افتاده و به بخشی از اخالق اجتماعی تبدیل می شود. وی افزود: 
مدارس طبیعت، پاسداران محیط زیســت را در آینده تحویل 
جامعه می دهند و در همایش کودک و طبیعت نیز به موضوع 
تکامل فرآیندهای روان شناختی کودک و ارتباط آن با طبیعت 

پرداخته می شود.
فضاهای بسته و کودکان بازمانده از اجتماع

محمد بهروز، معمار و پژوهشگر فضاهای یادگیری کودکان، نیز 
در گفت وگو با » سبزینه « بیان کرد: فضای یادگیری کودکان 
از150 سال پیش تاکنون تغییرات اساسی کرده و در فضاهای 

بسته و مجزا از محیط قرار گرفته است. 
 وی با بیــان این که در دوران گذشــته کــودک در دل محله 
و مناسبات اجتماعی رشد پیدا می کرد و آموزش های الزم را نیز 
فرامی گرفت، بیان کرد: با ورود مدارس به شکل جدید، کودک 
در یک فضای ایزوله آموزشی پرورش پیدا می کند و از مناسبات 
عینی جداســت. این معمار و پژوهشــگر فضاهای یادگیری 
کودکان با اشاره به رابطه کودک و طبیعت توضیح داد: مشابه 
دور ماندگی از مناسبات اجتماعی، مدارس جدید امکان تجربه 
طبیعت را نیز از کودک ســلب می کند. تجربه نشان داده است 
این فضاها، محیط های برانگیزاننده کودک نیستند و نمی توانند 

به ایجاد عالقه به طبیعت در کودک کمک کنند.

ضرورت استفاده روزانه از ماسک های 
ضد آلودگی هوا

مهاجرات 3/5 هزار میلیارد حشره 
از آسمان انگلیس

راه چاره دولت برای بحران آب 

بسیاری از ســازمان های ســالمت در سراســر جهان به مردم یادآوری 
 می کنند که هــر روز وقتــی از خانه خارج می شــوند از ماســک های 

ضد آلودگی هوا استفاده کنند.
طی دهه های گذشته میزان آلودگی هوا افزایش قابل توجهی پیدا کرده 
و پیامدهای منفی آن روی سالمتی جدی است و این معضل باید خیلی 

سریع مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
ســازمان جهانی بهداشــت ) WHO ( همواره به عموم مردم در مورد 

خطرات قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا هشدار داده است. 
همچنین با توجه به چالش ها و مشــکالت روزافزون مرتبط با تغییرات 
 اقلیمی و گرمــای جهانی به نظر می رســد مردم فرامــوش کرده اند که 

از دالیل ابتدایی این وضعیت می تواند آلودگی باشد.
بررســی های انجام گرفته حاکی از آن است که در ســال بیش از شش 

میلیون نفر به دلیل آلودگی جان خود را از دست می دهند. 
 اگرچه آنان دچار مرگ آنی نمی شوند، اما مشکالت و بیماری های ناشی 
از آلودگی موجب مرگ تدریجی آنان می شــود. کیفیت هوای تنفســی 

روزانه افراد یکی از تهدیدهای اصلی برای سالمتی است.
به گفته کارشناســان آلودگی هوا، عامل شناخته شده بروز بیماری هایی 
از قبیل برونشیت و آسم است. در واقع آلودگی هوا می تواند در یک دوره 
 زمانی کوتاه فرد را ضعیف کند. همین امر موجب شــده که در بسیاری 
 از کشــورها، برخی افــراد و کمپانی هــا از روش های خــاص و جدید 

برای ترغیب مردم به استفاده از ماسک های ضدآلودگی بهره بگیرند.

 براساس تحقیق دانشمندان انگلیسی  ســاالنه 3/5 هزار میلیارد حشره 
از منطقه جنوب مرکزی انگلیس گذر می کنند.

دانشــمندان به وســیله رادارهای خــاص و یک بالن متصل به شــبکه 
پشــتیبانی این تحقیق را انجام داده اند. آنها همچنین تخمین می زنند 

وزن این تعداد حشره به 3200 تن در سال برسد.
جیســون چاپمن که این تحقیق را انجام داده، می گوید: حجم مهاجرت 

حشرات در ارتفاع بسیار باال واقعا زیاد است. 
دسته های حشراتی که در آسمان پرواز می کنند، بخشی از اکوسیستم 

هستند که کمتر به آن پرداخته می شود.
 محققان مهاجرت حشــرات در ارتفاع بین150 تا1200 متری زمین را 
در بازه زمانی10 ساله بررسی کردند. آنها تخمین می زنند تعداد بیشتری 

از حشرات مهاجر در نقاط دیگر زمین وجود داشته باشند.

بحران دیرینه آب در ایران دولت را وادار بــه ارایه راه کارهایی کرده، 
به گونه ای که آب هم در برنامه ششم توســعه و هم در الیحه بودجه 

13۹۶ مورد توجه جدی دولت قرار گرفته است. 
 در الیحه برنامه ششم توسعه بخش های بسیار مهمی در مورد توسعه 
صنعت آب و برق وجــود دارد؛ به طور مثال در مــاده 41 این الیحه 
 دولت متعهد شــده برای مدیریت مناســب آب در بخش کشاورزی 
و رونق این صنعت تا پایان این برنامه اقدام به تشکیل بیش از1400 
 تشــکل آب بران و همچنین تغییر الگوی کشــت در برخی مناطق 
و محدودیت توسعه کشت افقی ) افزایش سطح زیرکشت ( در کشور 
 کند. در ماده 45 این الیحه نیز به موارد بســیار مهمی از جمله توجه 
به حقابه های زیســت محیطی، تعادل بخشــی به ســفره های آب 
زیرزمینی، ارتقای بهره وری از طریق کشــت محصــوالت کم آب بر 
و محصوالتی که ارزش صادراتی دارند و همچنین بحث های بســیار 
مهمی چون بازچرخانی آب، مدیریت آب مجازی و آب های نامتعارف، 
اشاره شده است. در دنیا مســئله بازچرخانی آب از سال ها پیش در 
حال اجرا شدن است و امروز در برخی از کشورهای توسعه پیدا کرده 
بیش از هشت بار آب بازچرخانی می شــود که این امر توانسته تا حد 
بسیار زیادی به کمبود منابع آبی و مدیریت بهینه مصرف منابع آب 

در این کشورها کمک کند.
عالوه  بر این در حال حاضر بیش از30 درصد از محصوالت کشاورزی 
از مزرعه تا ســفره مردم هدر می رود که این مســئله باعث هدررفت 
بیش از 25 میلیارد مترمکعب آب در کشور شــده است که در ماده 
 12 الیحه برنامه ششــم به بحث برق دار کردن چاه های کشــاورزی 
و نصب کنتورهای هوشمند تاکید شده و مقرر شده حدود10 درصد 
از ورودی صندوق توســعه ملی برای اجــرای مدیریت بهره وری آب 
از جمله همین نصب کنتورهای هوشــمند یا بازچرخانــی آب و ... 

تخصیص داده شود.

کاهش نگران کننده جمعیت 
لمورهای دم حلقه ای ماداگاسکار

 کارشناســان اظهار داشــتند: از بین بــردن زیســتگاه لمورهای 
دم حلقه ای و شکار غیر قانونی این گونه جانوری، آن ها را در معرض 
خطر انقراض قرار داده  اســت. بررسی ها نشــان می دهد از دست 
 رفتن زیســتگاه طبیعی لمورهای دم حلقه ای ماداگاسکار و شکار 
غیر قانونی، از فاکتورهای اصلی در کاهش تعداد این گونه جانوری 
است. طبق مطالعات انجام شده کمتر از2500 لمور دم حلقه ای در 
حیات وحش وجود دارد. به گفته کارشناسان محیط زیست، کاهش 
 جمعیت لمورهای دم حلقه ای درحالیســت که این گونه جانوری 
به لحاظ بوم شناختی، سازگار پذیر است و می تواند در زیستگاه های 
ســخت و نامناســب جان خود را حفــظ کنــد. همچنین کاهش 
 جمعیت این گونه جانوری می تواند نشــانه این باشد که سه چهارم 
از100 گونه دیگر لمورها در ماداگاسکار هم با خطر مواجه هستند.

کارشناسان محیط زیســت بر این باورند: فقر در ماداگاسکار عامل 
محرک در از بین رفتن زیستگاه و کاهش جمعیت این گونه جانوری 
اســت و درصورتی که اقدام فوری انجام نشــود، این گونه جانوری 

منقرض می شود.

ویژه

زمانی که  ارتباط 
 میان کودک 

و محیط زیست 
شکل   می گیرد، 

بر اساس آن 
حفاظت   نیز  اتفاق 
افتاده  و  به بخشی 
از اخالق  اجتماعی 

تبدیل   می شود

دبیر اجرایی دومین همایش ملی کودک و طبیعت عنوان کرد:

راه اندازی بنیاد کودک و طبیعت

اخبار

با مسئوالن

فرمانــدار اصفهــان گفت: شــیرابه هــا تهدیــدی برای 
ضمــن  اســت  الزم  بنابرایــن  اســت   محیط زیســت 
 پیش بینی و تخصیص اعتبارات مورد نیاز در این خصوص 
در بودجه سال ۹۶ شــهرداری، اقدامات الزم جهت کاهش 
 و رفــع تهدیدات زیســت محیطی در ایــن زمینه صورت 

پذیرد.
فضل ا... کفیل فرماندار اصفهان در جلسه کارگروه مدیریت 
 پســماند شهرســتان، با تاکید بر اهمیت آگاهی بخشــی 

و اطالع رســانی به مردم پیرامون نقاط تخلیه پسماندهای 
ساختمانی در شهرســتان، اظهار داشــت: در بخش  های 
 شــش گانه شهرســتان نیز به لحــاظ مســافت و هزینه 
حمــل و نقل نخالــه های ســاختمانی و رعایــت اولویت 
بهداشــت و حفظ منابع طبیعی نســبت به جانمایی محل 

تخلیه نخاله های ساختمانی اقدام کنند.
وی با اشــاره به آغاز فعالیت شــرکت مدیریت پســماند 
شــهرداری ها و دهیاری های شهرســتان، خاطرنشــان 

کرد: ایــن شــرکت از این پــس، باید پیگیر طــرح جامع 
مدیریــت پســماند شهرســتان بــوده و عالوه بــر ارایه 
 گزارش های مربوطه در جلســات این کارگروه، پاســخگو 

باشد.
 کفیل با تاکید بــر اینکه تخلیــه نخاله های ســاختمانی 
در محورهای ورود و خروج شــهر اصفهان، کانال های آب 
و حریم رودخانه، از جمله آســیب های جدی است، اظهار 
داشــت: گردنه زینل متعلق به شــرکت مدیریت پسماند 
شهرداری و پادگان شــهید بابایی، جهت تخلیه نخاله های 
ساختمانی تثبیت شده که الزم است تسطیح و نهال کاری 
آنها، با نظارت اداره محیط زیســت و منابــع طبیعی انجام 

شود.

فرمانــدار اصفهان بــا بیان اینکــه بیشــترین نخاله های 
ساختمانی در کالنشهر اصفهان تولید می شود، تاکید کرد: 
ماهیانه بیش از140 هزار تن پسماند در شهرستان اصفهان 
 تولید می شود که شــهرداری ها و دهیاری های شهرستان 
بــا الگوگیری از طرح شــرکت حمــل و نقل شــهرداری 
 اصفهان و کنتــرل از مبدأ، بــا متخلفین برخــورد قانونی 

کنند.
وی بر همکاری و نظارت دســتگاه های ذی مدخل در امر 
 تخلیه پســماندها، تاکید کرد و افزود: اداره منابع طبیعی 
 به عنــوان مدعی عرصه طبیعــی باید با جدیــت با تخلیه 
 نخالـــه هـــای سـاختمـــانی در عرصـه هـــا برخـورد 

کند.

فرماندار اصفهان تاکید کرد:

ماهیانه بیش از 140 هزار تن پسماند در اصفهان تولید می شود

دانستنی ها

رییس اداره محیط زیســت شهرســتان بروجن از آبگیری 
کامل و احیای تاالب بین اللملی گندمان استان چهارمحال 

و بختیاری در پی بارش های اخیر خبر داد.
مرتضی منصوری افزود: فصل پاییز و زمستان به عنوان فصل 
آبگیری تاالب اســت و با آبگیری کامل این تاالب به مرحله 

احیا رسیده است.
 وی با بیان اینکــه تاالب بین المللی گندمــان آب چاه  های 
کشاورزی هشت روســتای پایین دســت را تامین می کند، 
گفت: در فصل بهار و تابستان میزان آب این تاالب به حداقل 
می رســد. منصوری به ایجاد بندهای خاکی بــرای احیای 
تاالب اشاره کرد و گفت: محیط بانان و جوامع محلی در زمان 
بارندگی به هدایت آب های سطحی برای احیای تاالب اقدام 
 می کننــد. وی گفت: یخ زدگی کامــل در دو تاالب گندمان 

و چغاخور نداشته ایم و یخ زدگی ها جزیی است.
رییس محیط زیســت شهرســتان بروجن گفــت: در فصل 
 مهاجرت زمســتانه پرندگان آبزی به تاالب های استان بیش 

از150هزار پرنده به این منطقه مهاجرت می کنند.
به گفته وی در بین پرندگان گونه های سرسفید و چند گونه 
نادر دیگر مشاهده شده است. این تاالب در لیست10 تاالب 
برتر پرنده نگری در ایــران قــرار دارد و در دفتر بین المللی 

تحقیقات پرندگان آبزی لندن نیز ثبت شده است.

مطالعات اخیر تاثیر امواج و پارازیت ها در ابتال به سرطان 
را به اثبات رساند.

 معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی در حاشیه رونمایی از ســامانه و بانک 
 اطالعاتی جامع ســرطان در شــیراز گفــت: از آن جا که 

در ابتدا اطالعــات کاملی از ســرطان زایــی پارازیت ها 
نداشــتیم، اظهار نظر نمی کردیم، اما مطالعات اولیه اخیر 
 نشانگر آن اســت که این امواج و پارازیت ها عوارض دارند 

و در ابتال به سرطان موثرند.
رضا ملک زاده افزود: عالوه بر این که امــواج و پارازیت ها 
ممکن است باعث ایجاد سرطان شوند، می توانند عوارض 

دیگری هم برای سالمتی داشته باشد.
وی افزود: در کنــار پارازیت هــا و امواج، گــرد و غبارها 
و ریزگردهایی که از کشــور عراق می آیــد، نیز از عواملی 

هستند که در ابتال به سرطان نقش دارند.
معاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی با بیان این که40 درصد از سرطان ها قابل 
پیشگیری است، افزود: ســیگار، مواد مخدر، مصرف الکل، 

چاقی و پر خوری از عوامل اصلی ابتال به سرطان است.
ملــک زاده گفت: ســاالنه 85 هزار نفر در کشــور به انواع 

سرطان ها مبتال می شوند.

تاالب بین المللی گندمان چهارمحال و بختیاری احیا شدپارازیت ها و مرگ ومیرهایی که علنی شد

بوییدن گل توسط حیوانات
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90- رای شماره 22916-1395/08/27 هیأت اول آقاي رضا زارع به شناسنامه 
شماره 17590 كدملي 1292093048 صادره اصفهان فرزند حجت اله ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت34.56مترمربع پالك شــماره فرعي از68اصلي واقع 
دراصفهــان بخش14حوزه ثبت ملك غــرب اصفهان از مالکیت حســنعلی زارع 

بهرام آبادی
91- رای شــماره 22777-1395/08/25 هیــأت اول آقــاي جعفر ســهرابي به 
شناسنامه شماره 268 كدملي 1950364488 صادره ماه شهر  فرزند غضنفر در    
ششدانگ یك باب   خانه به مســاحت  159/80 مترمربع پالك شماره    67   اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غــرب اصفهان از مالکیت غالمرضا 

صالح زهرانی فرزند اسماعیل
92- رای شــماره 22874-1395/08/26 هیــأت اول آقاي محمــود عابدیني به 
شناسنامه شــماره 451 كدملي 0492155038 صادرههر ری فرزند ابراهیم در  
ششدانگ یك باب   خانه به مساحت  180  مترمربع پالك شماره  31   اصلي واقع 
در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملك غرب اصفهان   از ســند 172489 مورخ 

94/5/27 دفترخانه 103 اصفهان
93- رای شــماره 23188-1395/09/02 هیأت اول آقاي غالمعباس فوالدي به 
شناسنامه شماره 11 كدملي 1129743640 صادره فریدونشهر فرزند كمال در  
ششدانگ یك باب خانه  به مساحت   200   متر مربع پالك شماره   31   اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  بشماره سند 29049 مورخ 

93/2/22 دفترخانه 105 اصفهان
94- رای شــماره 23196-1395/09/02 هیــأت اول آقــاي محمــد كامــران 
كوهانستاني به شناســنامه شــماره 4 كدملي 1291136800 صادره اصفهان 
فرزند علي در   ششدانگ یك باب خانه  باســتثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت    
150.49  متر مربع پالك شــماره  364   فرعــی از 14    اصلی واقــع در اصفهان 
 بخش 14 حــوزه ثبت ملك غــرب اصفهان مــورد ثبت صفحــه 272 دفتر 695 

امالك
95 - رای شــماره 22756-1395/08/25 هیأت اول آقاي سیف اله صادقیان به 
شناسنامه شماره 523 كدملي 1290341087 صادره اصفهان فرزند صفر علي 
در  ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت 134/05 مترمربع پالك شماره  796    
فرعي از   18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملك غرب اصفهان           

از مالکیت حسین و رمضان صادقیان
96- رای شماره 22900-1395/08/27 هیأت اول آقاي نوروزعلي احمدي رناني 
به شناسنامه شــماره 666 كدملي 1290410488 صادره اصفهان  فرزند فتح اله 
در    ششدانگ یك باب   ساختمان   به مســاحت   162/84   مترمربع پالك شماره   
804   فرعي از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالکیت كریم احمدی
97- رای شــماره 22933-1395/08/27 هیأت اول آقاي جالل احمدي رناني به 
شناسنامه شماره 74 كدملي 1290927790 صادره خمیني شهر فرزند باقر در    
ششدانگ یك باب   خانه به مساحت   161/64   مترمربع پالك شماره   804   فرعي 
از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالك 

رسمی كریم احمدی
98- رای شــماره 22926-1395/08/27 هیــأت اول آقاي امرالــه زارع بهرام 
آبادي به شناســنامه شــماره 11 كدملي 1290157847 صادره اصفهان فرزند 
رضاعلي ششدانگ یکباب كارگاه به مساحت 330.26مترمربع پالك شماره فرعي 
از68اصلي واقــع دراصفهان بخش14حوزه ثبت ملك غــرب اصفهان از مالکیت 

رحیم زارع بهرام آبادی
99- رای شــماره 22856-1395/08/26 هیأت اول خانم اشــرف محمودي به 
شناســنامه شــماره 134 كدملي 1290115095 صادره اصفهان فرزند علي در    
دو دانگ مشاع از   ششــدانگ یك باب   خانه  به مساحت  171/70  مترمربع پالك 
شــماره  1513    فرعي از    18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان  سند 68098 مورخ 92/5/5 دفترخانه 112 اصفهان
100- رای شــماره 22858-1395/08/26 هیــأت اول خانم فاطمــه آب نیلي به 
شناسنامه شماره 1271343886 كدملي 1271343886 صادره اصفهان فرزند 
مصطفي در   دو دانگ مشــاع از   ششــدانگ یك باب   خانه   به مساحت  171/70  
مترمربع پالك شــماره  1513    فرعي از    18 اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  سند 68098 مورخ 92/5/5 دفترخانه 112 اصفهان

101- رای شماره 22857-1395/08/26 هیأت اول آقاي محمد جالل محمودي به 
شناسنامه شماره 1141 كدملي 1293137804 صادره خمیني شهر فرزند اصغر 
در   دو دانگ مشاع از   ششــدانگ یك باب   خانه   به مساحت  171/70  مترمربع 
پالك شماره  1513    فرعي از    18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 

ملك غرب اصفهان  سند 68098 مورخ 92/5/5 دفترخانه 112 اصفهان
102- رای شــماره 22850-1395/08/26 هیــأت اول آقاي مجتبــي كیاني به 
شناسنامه شماره 29 كدملي 1111462658 صادره فالورجان فرزند غالمحسین 
در    ششدانگ یك باب    كارگاه به مساحت  186   مترمربع پالك شماره  68  اصلي 
واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان كســر از مالکیت تقی 

سلیمانی
103- رای شماره 22869-1395/08/26 هیأت اول آقاي محسن ماهراني برزاني 
به شناسنامه شــماره 5 كدملي 1290653941 صادره اصفهان فرزند احمد در   
ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت   74/74   مترمربع پالك شماره    1168  
فرعي از  16  اصلــي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبــت ملك غرب اصفهان 
مورد ثبت  صفحه 365 دفتر 681 و صفحه 14 دفتــر 689 با قید به اینکه منافع دو 
پنجم مورد تقاضا بنام خانم صدیقه مارانی فرزند اسماعیل مادام الحیات می باشد

104- رای شــماره 22934-1395/08/27 هیــأت اول آقــاي محمــد حقیــري 
كوهانســتاني به شناسنامه شــماره 33 كدملي 1290092192 صادره اصفهان 
فرزند علي در   ششــدانگ یك باب   خانه به مســاحت   150/57   مترمربع پالك 
شماره   429   فرعي از 14   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان مورد ثبت    صفحه 276 دفتر 43
105- رای شماره 23062-1395/09/01 هیأت اول خانم مهین فردوسیان نجف 
آبادي به شناسنامه شــماره 87 كدملي 1090896425 صادره نجف آباد  فرزند 
رحمت اله در ششدانگ یك باب تعمیرگاه اتومبیل  به مساحت   37   متر مربع پالك 
شماره  2423   فرعی از  28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 132 دفتر 690 امالك
106- رای شماره 23094-1395/09/01 هیأت اول خانم زهرا سلیمي رناني به 
شناسنامه شــماره 180 كدملي 1290115559 صادره اصفهان  فرزند كریم در  
ششدانگ یك باب  خانه به مساحت    118.55    متر مربع پالك شماره  3217   فرعی 
از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالکیت 

حسن صالحیان در صفحه 382 دفتر 64 امالك
107- رای شــماره 22795-1395/08/26 هیــأت اول آقاي رســول انصاري 
به شناســنامه شــماره 486 كدملي 1290470227 صادره اصفهان فرزند علي 
سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یك باب   ســاختمان   به مســاحت  268  مترمربع 
 پالك شــماره  3113    فرعي از  18  اصلــي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه

 ثبت ملك غرب اصفهان با كســر از مالکیت علی انصــاری در صفحه 9 دفتر 64 
امالك

108- رای شماره 22794-1395/08/26 هیأت اول خانم زهرا پورعابدي رناني 
به شناسنامه شماره 275 كدملي 1293129161 صادره اصفهان فرزند محمود 
سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یك باب   ساختمان   به مســاحت    268  مترمربع 
پالك شــماره  3113    فرعي از  18  اصلــي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه 
 ثبت ملك غرب اصفهان با كســر از مالکیت علی انصــاری در صفحه 9 دفتر 64

 امالك
109- رای شماره 23236-1395/09/02 هیأت اول خانم عاطفه نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 1600 كدملي 1290624259 صادره فرزند پرویز در  ششدانگ 
یك باب خانه  به مســاحت   154.46  متر مربع پالك شماره  221/2   فرعی از  15   
اصلی ) در اجرای استاندارد ســازی به پالك 15/1182 تبدیل گردیده ( واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملك غرب اصفهان مورد ثبــت صفحه 273 دفتر 

809 امالك
110- رای شــماره 23266-1395/09/02 هیأت اول آقــاي مصطفي مزروعي 
سبداني به شناسنامه شــماره 11 كدملي 1290283001 صادره اصفهان فرزند 
صمد در  ششدانگ یك باب خانه به مساحت 190.40متر مربع پالك شماره   68   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مورد  از مالکیت 

صمد مزروعی
111- رای شــماره 23134-1395/09/01 هیأت اول خانم طاهره دست مرد به 
شناسنامه شماره 1724 كدملي 1285921550 صادره اصفهان فرزند عباسعلي 
در  ششدانگ یك باب مغازه  به مســاحت  37.23      متر مربع پالك شماره   531  
فرعی از  40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  از 

مالکیت عصمت الحاجیه آقا قزوینی
112- رای شــماره 22821-1395/08/26 هیأت اول آقاي محمدعلي ســهرابي 
رناني به شناسنامه شــماره 186 كدملي 1290074976 صادره  اصفهان فرزند 
حسن در   ششدانگ یك باب   كارگاه به مســاحت 45/25 مترمربع پالك شماره 
3052 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

با كسر مالکیت فاطمه صغری سهرابی رنانی
113- رای شــماره 23137-1395/09/01 هیــأت اول آقــاي قبــاد یداللهي به 
شناسنامه شــماره 8 كدملي 4679459220 صادره فارسان فرزند آقارحیم در 

ششدانگ یك باب خانه  به مســاحت    156  متر مربع پالك شــماره   28    اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  از مالکیت یداله رضایی 

برزانی
114- رای شــماره 23139-1395/09/01 هیأت اول آقاي محســن قهرودي به 
شناسنامه شماره 1169 كدملي 1287802729 صادره اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یك باب خانه  به مساحت   336.65   متر مربع پالك شماره  1882   فرعی 
از 68    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 560 دفتر 1087 امالك
115- رای شــماره 23147-1395/09/01 هیأت اول آقاي محمــد مکتوبیان به 
شناسنامه شــماره 885 كدملي 1284949206 صادره اصفهان فرزند هاشم در 
ششدانگ یك باب خانه  به مساحت  151.70 متر مربع پالك شماره  327   فرعی 
از 6    اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 355 دفتر 456 امالك
116- رای شــماره 23012-1395/08/29 هیأت اول خانم فاطمه سلیماني نیا به 
شناسنامه شماره 1529 كدملي 1284753638 صادره اصفهان فرزند حیدرعلي 
در  ششدانگ یك باب خانه  به مساحت   99.5     متر مربع پالك شماره  398   فرعی 
از 5    اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 441 و 444 دفتر 526 امالك
117- رای شــماره 23014-1395/08/29 هیأت اول آقاي ابوالفضل منصوري 
حسن آبادي به شناســنامه شــماره 37 كدملي 5649884481 صادره جرقویه  
فرزند حسین در ششدانگ یك باب خانه  به مســاحت   132.60     متر مربع پالك 
شــماره   68    اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

مالکیت رضا زارع بهرام آبادی صفحات 87 و 96 دفتر 48 امالك
118- رای شــماره 22859-1395/08/26 هیأت اول آقــاي علي صابري رناني 
به شناسنامه شــماره 236 كدملي 1290162530 صادره اصفهان فرزند رضا 
ششدانگ یك باب   خانه به مساحت   207/64   مترمربع پالك شماره   3501   فرعي 
از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالکیت 

غالمعلی صابری صفحه 317 دفتر 74
119- رای شــماره 23169-1395/09/01 هیأت اول آقاي سیدمصطفي ورادي 
اصفهاني به شناســنامه شــماره 1252 كدملي 1285738136 صادره اصفهان  
فرزند مسیح در ششدانگ یك باب خانه  به مساحت   190  متر مربع پالك شماره   
768  فرعی از  27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  

از مالکیت علی جبار زارع صفحه 443دفتر 109 امالك
120- رای شــماره 23167-1395/09/01 هیأت اول آقاي محمد رضا ابافت به 
شناســنامه شــماره 1130013448 كدملي 1130013448 صادره خمینی شهر  
فرزند حسن در   ششدانگ یك باب مغازه باستثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت   
25 متر مربع پالك شماره  3158   فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملك غرب اصفهان مورد ثبت  صفحه 359 دفتر 952 امالك
121- رای شــماره 22991-1395/08/29 هیــأت اول آقــاي مرتضــي صباغ 
رناني به شناســنامه شــماره 88 كدملي 1290238286 صادره اصفهان فرزند 
اسماعیل در  یك دانگ مشاع  از ششدانگ یك باب خانه  به مساحت   898.12   متر 
مربع پالك شــماره  760   فرعی از  19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملك غرب اصفهان از مالکیــت احمد صباغ رنانی در صفحــه 153 دفتر 81 

امالك
122- رای شــماره 22987-1395/08/29 هیأت اول آقاي احمد صباغ رناني به 
شناســنامه شــماره 11925 كدملي 1283228580 صادره خمینی شهر فرزند 
اسماعیل در  یك دانگ مشاع  از ششدانگ یك باب خانه  به مساحت   898.12     متر 
مربع پالك شماره  760   فرعی از  19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب اصفهان از مالکیت احمد صباغ رنانی در صفحه 153 دفتر 81 امالك
123- رای شماره 22986-1395/08/29 هیأت اول آقاي لطفعلي صباغ رناني به 
شناسنامه شماره 260 كدملي 1290372977 صادره اصفهان فرزند اسماعیل در  
یك دانگ مشاع  از ششدانگ یك باب خانه  به مساحت   898.12     متر مربع پالك 
شماره  760   فرعی از  19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از مالکیت احمد صباغ رنانی در صفحه 153 دفتر 81 امالك
124- رای شماره 22988-1395/08/29 هیأت اول آقاي فتح اله صباغ رناني به 
شناسنامه شماره 321 كدملي 1290439265 صادره  خمینی شهر فرزند اسماعیل 
در یك دانگ مشاع  از ششدانگ یك باب خانه  به مساحت   898.12     متر مربع پالك 
شماره  760   فرعی از  19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از مالکیت احمد صباغ رنانی در صفحه 153 دفتر 81 امالك
125- رای شــماره 22989-1395/08/29 هیأت اول آقاي محمد صباغ رناني به 
شناسنامه شماره 11198 كدملي 1283219883 صادره  اصفهان فرزند اسماعیل 
در  یك دانگ مشاع  از ششدانگ یك باب خانه  به مســاحت   898.12     متر مربع 
پالك شماره  760   فرعی از  19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان از مالکیت احمد صباغ رنانی در صفحه 153 دفتر 81 امالك
126- رای شــماره 22990-1395/08/29 هیأت اول آقاي امیرحســین صباغ 
رناني به شناسنامه شماره 10001 كدملي 1283209357 صادره  اصفهان فرزند 
اسماعیل در  یك دانگ مشاع  از ششدانگ یك باب خانه  به مساحت   898.12     متر 
مربع پالك شماره  760   فرعی از  19   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملك غرب اصفهان از مالکیت احمد صباغ رنانی در صفحه 153 دفتر 81 امالك
127- رای شــماره 22550-1395/08/24 هیــأت دوم آقــاي كریــم نصــري 
نصرآبادي به شناسنامه شماره 11 كدملي 1290067562 صادره اصفهان فرزند 
جعفر در  سه دانگ مشاع از   ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت   145/55   
مترمربع پالك شماره  481    فرعي از   7 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملك غرب اصفهان مورد ثبت    صفحه 443 دفتر 827
128- رای شماره 22549-1395/08/24 هیأت دوم خانم طاهره نصراصفهاني 
به شناسنامه شماره 122 كدملي 1284545040 صادره اصفهان فرزند باقر در  
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت   145/55   مترمربع 
پالك شماره  481    فرعي از   7 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان مورد ثبت    صفحه 443 دفتر 827
129- رای شــماره 22583-1395/08/24 هیــأت دوم آقاي امیــر باقرصاد به 
شناسنامه شماره 5216 كدملي 1293178551 صادره اصفهان  فرزند عزیزاله در   
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت   316/48   مترمربع 
پالك شماره   417   فرعي از   19 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان مورد ثبت  صفحه 311 دفتر 1053
130- رای شــماره 22582-1395/08/24 هیــأت دوم آقاي علــي باقرصاد به 
شناسنامه شماره 664 كدملي 1284916715 صادره اصفهان فرزند عزیزاله در  
سه دانگ مشاع از   ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت   316/48   مترمربع 
پالك شماره   417   فرعي از   19 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان مورد ثبت  صفحه 58دفتر 332
131- رای شــماره 21789-1395/08/12 هیــأت دوم آقاي اصغــر مکتوبیان 
بــه شناســنامه شــماره 1798 كدملــي 1283014866 صادره فرزند حســن 
 در  ششــدانگ یك بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    121/90  مترمربع پالك 
شــماره  425 و 426    فرعي از  9  اصلي واقع در اصفهــان بخش  14  حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان ، مــورد  تقاضا از هر دو پالك تشــکیل شــده مقدار 62/74 
متر مربــع از صفحه 432 دفتر 257 بنــام رقیه حســینی بهارانچی پالك 9/425 
 كســر گردد و مابقی  از صفحه 379 دفتر 391 بنام متقاضی پالك 9/426 كســر

 گردد
132- رای شــماره 22653-1395/08/25 هیأت دوم خانم مریــم افیوني زاده 
اصفهاني به شناســنامه شــماره 637 كدملي 1288459181 صــادره اصفهان 
فرزند حسین در    ششدانگ یك باب   كارگاه به مساحت   162/80  مترمربع پالك 
شماره 368     فرعي از  35  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 249 دفتر 774
133- رای شــماره 22650-1395/08/24 هیــأت دوم آقــاي علي مبشــري به 
شناسنامه شماره 1282 كدملي 1285818581 صادره اصفهان فرزند فتح اله در  
ششدانگ اعیان  یك باب   ساختمان   به مساحت   199/50   مترمربع پالك شماره  
304    فرعي از 6   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

مورد ثبت     صفحه 297 دفتر 181
134- رای شماره 22660-1395/08/25 هیأت دوم خانم بتول بنکدار آفاراني به 
شناسنامه شماره 2144 كدملي 1282954334 صادره اصفهان فرزند حسین در   
ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت  102/48   مترمربع پالك شماره   304   
فرعي از  24  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

سند 7486 مورخ 92/3/6 دفترخانه 411 اصفهان
135- رای شماره 22635-1395/08/24 هیأت دوم آقاي  حسین صادقي برزاني 
به شناسنامه شماره 78 كدملي 1290097305 صادره اصفهان فرزند محمد در  
ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت  540/12    مترمربع پالك شماره    265  
فرعــي از    25 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

مورد ثبت       380  دفتر 250
136- رای شماره 22520-1395/08/24 هیأت دوم آقاي سعید صادقیان رناني 
به شناسنامه شماره 507 كدملي 1290306907 صادره  اصفهان فرزند حسن در    
ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت    211/17  مترمربع پالك شماره   3231   
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان  از 

سند 73959 مورخ 93/3/5 دفتر 112 اصفهان

137- رای شــماره 24176-1395/09/14 هیــأت دوم آقــاي رمضان رضائي 
برزاني به شناسنامه شــماره 34 كدملي 1290173478 صادره اصفهان فرزند 
یداله در ششدانگ یك باب ساختمان به مســاحت  206    متر مربع پالك شماره 
466/1   فرعی )به شماره 4039 فرعی اصالح شــده است ( از 16   اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان بشــماره ســند 86372 مورخ 
95/8/13 دفترخانه 112 اصفهان و 42272 مــورخ 95/5/28 دفتر 135  اصفهان 

و سهم االرثی
138- رای شــماره 21746-1395/08/12 هیــأت دوم خانــم اكــرم كاظمي به 
شناسنامه شماره 2093 كدملي 1290532184 صادره اصفهان فرزند فضل اله در  
ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت   142/90   مترمربع پالك شماره   2557   
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

سند 43488 مورخ 95/6/21 دفترخانه 135 اصفهان
139- رای شــماره 23039-1395/08/29 هیأت دوم خانم سیده زبیده معنوي 
به شناسنامه شماره 29 كدملي 1229839976 صادره خوانسار فرزند سیدعلي 
اصغر در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت   271/44   
مترمربع پالك شــماره   68  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان از مالکیت رمضان زارع بهرام آبادی ثبت در  صفحه 87 و 96 دفتر 

48 امالك
140- رای شماره 23040-1395/08/29 هیأت دوم آقاي سیدحسین معنوي به 
شناسنامه شماره 20 كدملي 1229853987 صادره خوانسار فرزند سیدمیرزا در   
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یك باب   ساختمان   به مساحت   271/44   مترمربع 
پالك شماره   68  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

از مالکیت رمضان زارع بهرام آبادی ثبت در  صفحه 87 و 96 دفتر 48 امالك
141- رای شــماره 22530-1395/08/24 هیــأت دوم آقــاي ســیدرضا 
 میرمعصومــي بــه شناســنامه شــماره 423 كدملــي 1283366614 صادره

 فرزند ســید مرتضــي در ششــدانگ یك بــاب    مغــازه به مســاحت 82/11  
مترمربــع پالك شــماره  326    فرعــي از 22   اصلــي واقــع در اصفهان بخش  
 14  حوزه ثبــت ملك غرب اصفهان از ســند 47264 مــورخ 54/9/4 دفترخانه 5 

اصفهان
142- رای شــماره 21910-1395/08/13 هیأت ســوم خانم مریم یعقوبی كرد 
ســفلی به شناســنامه شــماره 16 كدملي 5499754985 صادره تیران فرزند  
غالمحســین  ششــدانگ یك باب خانه به مســاحت 143.96 مترمربــع از پالك 
 شــماره فرعی از 68 اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبــت ملك غرب

 اصفهان ازمالك رســمی مهری الهیجانیان  ازموردثبت صفحــه 85 دفتر378     
امالك

143- رای شــماره 21201-1395/08/06 هیــأت ســوم خانم زهرا عســگری 
زردنجانی  به شناســنامه شــماره 35 كدملي 1290025533 صــادره اصفهان 
 فرزند احمد  ششــدانگ یــك بــاب خانــه بــه مســاحت  118.85 مترمربع از 
پالك شــماره  304  فرعــی از  14 اصلــی واقــع در اصفهان بخــش14 حوزه 
 ثبت ملك غرب اصفهــان ازموردثبت صفحــات 165 و 568  دفتــر 746 و 467  

امالك
144- رای شماره 21202-1395/08/06 هیأت سوم آقای مهدی نصراصفهانی  
به شناســنامه شــماره 647 كدملي  1284787869 صادره اصفهان فرزند علی  
ششدانگ یك باب خانه  به مساحت  152.85 مترمربع از پالك شماره  481 فرعی 
از  5 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی 

فوق      ازموردثبت صفحه  308 دفتر 342  امالك
145- رای شــماره 21203-1395/08/06 هیأت ســوم خانم بتــول ابوطالبیان 
الیادرانی   به شناســنامه شــماره 1919 كدملي 1284756033 صادره اصفهان 
فرزند احمد  ششدانگ یك باب خانه به مســاحت 88.65مترمربع از پالك شماره 
فرعی از  1/52 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازمالك رسمی فوق ازموردثبت صفحه  86  دفتر 467  امالك
146- رای شــماره 21196-1395/08/06 هیأت ســوم آقای امیر شیروانی  به 
شناسنامه شــماره 14834 كدملي 0075617145 صادره تهران فرزند مرتضی 
ششدانگ یك باب مغازه و طبقه فوقانی مســکونی به مساحت 108.42 مترمربع 
از پالك شــماره فرعی از  28      اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رسمی حســین رضایی كوجانی  ازموردثبت صفحه 268 

الی 271   دفتر 54  امالك
147- رای شــماره 21197-1395/08/06 هیأت ســوم آقای جــواد یاری   به 
شناسنامه شــماره 432 كدملي  1290340171 صادره اصفهان  فرزند خداداد  
ششــدانگ یك باب خانه  به مســاحت  167.97 مترمربع از پالك شماره  3260 
فرعــی از 18  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملــك غرب اصفهان 
 ازمالك رســمی حیدر علی كبیری رنانــی ازموردثبت صفحــه  520 دفتر 705  

امالك
148- رای شماره 21066-1395/08/06 هیأت سوم آقای رضا قانعیان سبدانی  
به شناسنامه شماره 65 كدملي 1290274150 صادره  اصفهان فرزند رمضان 
ششدانگ یك باب خانه به مساحت  161  مترمربع از پالك شماره  427  فرعی از 
40  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی  

حاج نصراله حسن پور
149- رای شــماره 20888-1395/08/03 هیأت ســوم آقــای  اصغر كیقبادی 
لمجیری   به شناســنامه شــماره  478  كدملي  1283462648  صادره  اصفهان 
فرزند  غالمعلی ششدانگ یك باب خانه  به مســاحت  337.30  مترمربع از پالك 
شــماره   2431  فرعی از  18  اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملك 
غرب اصفهان ازمالك رسمی از سند شماره  58731  مورخ  90/7/28  دفترخانه  

108  اصفهان
150- رای شــماره 21875-1395/08/13 هیأت ســوم خانم مهــری آقا داود 
مارنانی  به شناسنامه شــماره 19092 كدملي 1282660268  صادره اصفهان 
 فرزند عبدالحســین   ششــدانگ یك باب خانه  بــه مســاحت 192.53 مترمربع

 از پالك شــماره  385  فرعــی از 15 اصلی واقــع در اصفهان بخــش14 حوزه 
 ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی فوق ازموردثبــت صفحه 11 دفتر 573

 امالك
151- رای شــماره 21983-1395/08/15 هیــأت ســوم  خانم زهــرا زارع  به 
شناسنامه شماره 1322 كدملي 1283358751 صادره اصفهان فرزند عبدالعلی 
17/1 حبه از72 حبه ششدانگ یك باب  خانه  به مساحت 222.82   مترمربع از پالك 
شماره 5754  فرعی از  12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان ازمالك رسمی  فوق  ازموردثبت صفحات 284 الی 290 دفتر 738      امالك

152- رای شــماره 21984-1395/08/15 هیأت ســوم خانم مریم مهرشاد   به 
شناسنامه شــماره  7853  كدملي 1292231394  صادره اصفهان فرزند محمد   
8/5 حبه از72 حبه ششدانگ یك باب خانه  به مساحت 222.82  مترمربع از پالك 
شماره  5754  فرعی از  12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب 
اصفهان ازمالك رسمی فوق  ازموردثبت صفحات 284 الی 290 دفتر738      امالك

153- رای شــماره 21981-1395/08/15 هیأت سوم خانم صدیقه حسین زاده 
جوزدانی  به شناسنامه شــماره 44705 كدملي 1280872640 صادره اصفهان 
فرزند عباس  10/45 حبه از 72 حبه ششدانگ یك باب خانه به مساحت 222.82 
مترمربع از پالك شــماره  5754 فرعی از 12  اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی فــوق  ازموردثبت صفحات 284 

الی290 دفتر 738      امالك
154- رای شــماره 21982-1395/08/15 هیأت ســوم خانم زهرا حسین زاده 
جوزدانی  به شناســنامه شــماره 228 كدملي 1284663248  صادره اصفهان 
فرزند عباس  10/45 حبه از72 حبه ششــدانگ یك باب خانه به مساحت 222.82 
مترمربع از پالك شــماره 5754  فرعی از 12  اصلی واقــع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی فوق     ازموردثبت صفحات 284 الی 

290 دفتر 738      امالك
155- رای شــماره 21590-1395/08/15 هیأت ســوم آقای محمدرضا نصر 
اصفهانی به شناسنامه شماره 67 كدملي 1290295743  صادره اصفهان فرزند 
محمود   25/5 حبه از72حبه  ششدانگ یك باب خانه به مساحت  222.82  مترمربع 
از پالك شــماره 5754  فرعی از  12  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی فوق  ازموردثبت صفحات 284 الی 290  دفتر  

738     امالك
156- رای شماره 20806-1395/08/02 هیأت سوم آقای عبدالرضا جنانی    به 
شناســنامه شــماره 3412  كدملي 4171561701  صادره الیگودرز فرزند ملك 
محمد    ششدانگ یك باب خانه به مساحت  108 مترمربع از پالك شماره فرعی از  
68 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی 

غالمحسین كشاورز خوابجانی
157- رای شــماره 21702-1395/08/12 هیأت سوم آقای  روح اله جان نثاری  
به شناسنامه شماره 1614 كدملي 1283455900 صادره اصفهان فرزند محمود   
ششدانگ یك باب  مغازه به مساحت 85.85 مترمربع از پالك شماره 310 فرعی از 
13  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی  

طبق اظهارنامه ابوالقاسم جان نثاری
158- رای شماره 21644-1395/08/11 هیأت سوم آقای محمد حسین متانتیان   
به شناسنامه شــماره 1400 كدملي 1283276968 صادره اصفهان فرزند احمد   
ششدانگ یك باب خانه به مساحت 287.50 مترمربع از پالك شماره فرعی از  32  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی 

قربانعلی مزروعی سبدانی
159- رای شماره 21864-1395/08/13 هیأت ســوم آقای غالمرضا عبدالهی 
نوغان سفالئی  به شناســنامه شــماره 6 كدملي 6219841751  صادره فریدن   
فرزند عبداله   ششدانگ یك باب خانه به مساحت102.60 مترمربع از پالك شماره 
2619 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 

ازمالك رسمی  صادق كیانی زمانی ازموردثبت صفحه 477 دفتر 63   امالك
160- رای شــماره 21865-1395/08/13 هیأت ســوم آقای علــی اكبر مالئی 
رنانی  به شناســنامه شــماره  8347  كدملي 1283192748  صــادره اصفهان 
 فرزند ابراهیم    ششــدانگ دو باب مغازه و خانه متصله به مساحت 262.02 متر

مربع از پالك شماره 706 فرعی از  19 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی فوق ازموردثبت صفحه  569 دفتر 490   امالك

161- رای شــماره 21704-1395/08/12 هیأت ســوم آقای مسلم روزبهانی  
به شناســنامه شــماره 3 كدملي 6219856929 صادره فریدن فرزند حاجی آقا  
ششــدانگ یك باب خانه به مســاحت  158 مترمربع از پالك شماره فرعی از 68 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی 

مهری الهیجانیان   ازموردثبت صفحه 851 دفتر 378  امالك
162- رای شــماره 21674-1395/08/12 هیــأت دوم آقاي مهــدي گله داري 
جزي به شناســنامه شــماره 1875 كدملي 1285097092 صادره فرزند ناصر 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 382.20 مترمربع 
پالك شــماره 37/51  اصلي واقــع در اصفهان بخــش حوزه ثبــت ملك غرب 
 اصفهان و بایستی از بخشی از اسناد مشاعی ثبت در صفحه 59 دفتر 755 كسر

 گردد
163- رای شــماره 21675-1395/08/12 هیأت دوم آقاي خانم داود گله داري 
جزي به شناســنامه شــماره 1824 كدملي 1284928365 صادره فرزند ناصر 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان  به مساحت 382.20 مترمربع 
پالك شــماره 37/51  اصلي واقــع در اصفهان بخــش حوزه ثبــت ملك غرب 
 اصفهان و بایستی از بخشی از اسناد مشاعی ثبت در صفحه 425دفتر 209كسر

 گردد
164- رای شــماره 3734-1394/02/21 هیأت اول اقای ابراهیم مرادی مهیاری 
به شناسنامه شــماره  2 كدملي   1199478075  صادره شهرضا  فرزند عباس  
ششدانگ خانه به مســاحت  144/57 مترمربع از پالك شماره  331  فرعی از 25  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی 

سلطانعلی ومحمدواسداله پور عجم
165- رای شــماره 25530-1395/09/24 هیــأت چهارم خانم مهری قاســمی 
قهجاورســتانی به شناســنامه شــماره  189 كدملــي 1291373756 صادره 
 اصفهان فرزند علی ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 207.69 مترمربع از 
پالك شــماره137 فرعی از23 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك 

غرب اصفهان ازمالك رسمی فوق ازموردثبت صفحه 197 دفتر  1028 امالك
166-رای شــماره 25430-1395/09/23 هیأت چهارم خانم فریبا درخشان به 
شناسنامه شماره 5527 كدملي 1293092436  صادره اصفهان فرزند غالمرضا   
ششدانگ یك باب خانه به مساحت  222.70 مترمربع از پالك شماره فرعی از 32 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رسمی فوق 

ازسندشماره 36579 مورخ 93/9/13 دفترخانه 135 اصفهان 
167- رای شماره 24408-1395/09/15 هیأت سوم آقای محمد حسین حشمت  
به شناسنامه شماره 2197 كدملي 1288100639 صادره اصفهان فرزند هوشنگ   
ششدانگ یك باب خانه به مساحت  151.98 مترمربع از پالك شماره فرعی از  32 
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان ازمالك رســمی 

صدیقه تمیزی
168- 25291-1395/09/22 هیأت دوم  آقاي صفر صوفي به شناسنامه شماره 
691 كدملي 4171380375 صادره الیگودرز فرزند حسن در  ششدانگ یك باب 
ساختمان به مساحت   78/15   متر مربع پالك شماره  45   اصلی واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از مالکیت فتح اله آقابابایی
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/10/05

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/10/20
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالك غرب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
9/452  شــماره: 95/20713-95/9/30 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالك شماره 45/395 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام 
حسین صوفی فرزند حسن در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینك بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملك مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 95/10/28 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به كلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظرف یك 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. 
تاریخ انتشــار: 95/10/5 م الف: 29651 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب 

اصفهان)179 كلمه، 2 كادر(
فقدان سند مالکیت

10/9 شــماره صادره :1395/02/304659 نظر به اینکه به موجب رای شــماره 
139560302031000158 مورخ 1395/05/23 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت نایین شش دانگ 
مغازه پالك شماره 293 اصلی واقع در بخش یك نایین كه در صفحه 288 دفتر یك 
امالك ذیل ثبت 55 به نام  محمد اسمعیل كسائی نائینی ثبت و سند صادر گردیده و 
معامله دیگری انجام نشده به نفع آقای مجید كسائی نائینی مورد تایید قرار گرفته 
و ایشان اعالم نموده اند كه ســند مالکیت اولیه مفقود گردیده و در دسترس نمی 
باشد.  لذا طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهی می 
شود كه هر كس مدعی انجام معامله نسبت به ملك مزبور یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را كتبًا با مدارك مثبت تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم 
وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله، سند 
مالکیت به نام آقای مجید كسائی نایینی طبق مقررات صادر خواهد شد. م الف: 310 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نایین)193 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10 شــماره ابالغنامــه: 9510100351509212 شــماره پرونــده:  /16
9509980351500650 شماره بایگانی شعبه: 950795  خواهان/ شاكی حسین 
جنتی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محمد مهدی تیموری و مدیر تصفیه 
شركت ورشکسته فوالد ســابان )آقای رضا ســهرابی( و ابوالفضل محمدی به 
خواســته اعســار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهــان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگســتری كل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 348  ارجاع و به كالسه 
9509980351500650 ثبــت گردیده كه وقــت رســیدگی آن  1395/11/05 و 
ساعت 9/30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاكی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید 
كثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30053 شعبه 

15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)185 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10 شــماره ابالغنامــه: 9510100351509197 شــماره پرونــده:  /15
9509980351500774 شــماره بایگانی شعبه: 950929  خواهان/ شاكی محمد 
حسین نیلی پور دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم محمد آبدار اصفهانی و 
محمد طالكار به خواسته الزام به فك رهن و الزام به اخذ پایان كار و الزام به اخذ 
صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی ملك و مطالبه خسارات دادرسی   
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 
 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری كل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
348  ارجاع و به كالســه 9509980351500774 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی 
آن  1395/11/03 و ساعت 8/30 تعیین شــده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شــاكی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك 
نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:30051 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)199 

كلمه، 2 كادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
سکوهای نقش جهان پر می شود؟

فضای مجازیک

مهرداد محمدی که با زدن ســه گل و گرفتن یک پنالتی در سه 
دیدار اخیر سپاهان در لیگ برتر و جام حذفی یکی از ستاره های 
درخشان تیم اصفهانی بوده است در روزهای خوش پس از صعود 
به نیمه نهایی جام حذفی این تصویر را در صفحه شخصی خود در 

اینستاگرام منتشر کرد.
در این عکس که میالد ســرلک و محمود قائد رحمتی هم در آن 
حضور دارند سه بازیکن سپاهان در یک رستوران سنتی در حال 

صرف دیزی مشاهده می شوند.

معاون اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان اظهار کرد: انتخاب 
سرپرســت برای هیئت بوکس اســتان اصفهان، موجب طوالنی 
شدن روند فعلی این هیئت خواهد شد و از این جهت سرپرستی 

برای هیئت انتخاب نمی شود.
علیرضا امینازاد افــزود: ثبت نام از کاندیداهای ریاســت هیئت 
به انجام رســیده و پس از هماهنگی با فدراســیون، زمانی برای 
برگزاری مجمع تعیین خواهد شــد.معاون اداره ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان پیرامون وضعیت هیئت ورزش های زورخانه ای 
و پهلوانی اســتان نیز گفت: رضا اخروی بازنشسته بوده؛ اما هنوز 
معلوم نیســت که با اســتفاده از امتیاز ایثارگری، امــکان ادامه 

فعالیت در این هیئت را داشته باشد یا خیر؟
وی در مــورد انتخابات هیئت هاکــی نیز بیان داشــت: قرار بود 
مجمع انتخاباتی این هیئت امروز برگزار شــود؛ اما به درخواست 
فدراسیون به تاریخ دیگری موکول شده است.امینازاد ادامه داد: 
ثبت نام از متقاضیان تعدادی از هیئت های ورزشی نیز انجام شده 

و به مرور مجامع انتخاباتی آنها برگزار می شود.

دیزی خوران در روزهای خوب 

معاون اداره ورزش و جوانان استان اصفهان:

 برای هیئت بوکس
 سرپرست انتخاب نمی شود

درحاشیه

 مشرق نیوز: مسئوالن فدراســیون رزمی در اقدامی 
عجیب به مدیــر خاطی این فدراســیون که چندی 
پیش به دلیل اشــتباهی فاحش از ســمت ریاست 
سازمان تیم های ملی برکنار شده بود، لقب کارکشته 

دادند.
چندی پیش در جریان یکی از مسابقات رزمی که به 
میزبانی روسیه برگزار شــد یکی از ورزشکاران خانم 
ایران در شــرایطی روی سکوی ســومی ایستاد که 
نماینده رژیم اشــغالگر قدس در این وزن اول شــده 
بود و ورزشکاری که نماینده کشورمان بود در عکس 

یادگاری سکوی قهرمانی این وزن حاضر شد.
بعد از انتشار عکس سکوی قهرمانی مسابقات مذکور 
در رسانه ها مسئوالن فدراســیون ورزش های رزمی 
با انتشــار اطالعیه ای از وقوع این اتفاق عذرخواهی 
و به این نکته اشــاره کردند که با خاطیان اصلی این 
موضوع برخورد خواهد شد و در همین راستا حسین 
عابدی که به عنوان مدیر ســازمان تیم های ملی به 
همراه تیم به روســیه اعزام شده بود را برکنار کردند. 
هر چند بســیاری اعتقاد داشــتند دامنه این اتفاق 
خیلی باالتــر از تغییر مدیری میانی در فدراســیون 
رزمی بود و شــاید خیلی ها انتظــار تغییر و تحوالت 

قابل توجه تری را در این فدراسیون می کشیدند.
با وجــود تمام این تفاســیر درســت مدتــی بعد از 
برکنــاری عابدی، به بهانــه انتصــاب وی به عنوان 
مدیــر لیگ هــای جهانی مــوی تای، مســئوالن 
فدراسیون ضمن تبریک به این فرد در سایت رسمی 
فدراســیون، عابــدی را مدیری کارکشــته خطاب 
کردند. آیا فردی که آن اشــتباه بزرگ را انجام داده 
واقعا کارکشته است که فدراسیون نشین ها این لقب 
را به وی داده اند و چگونه اســت که مدتی قبل او به 
دلیل اشــتباهاش خاطی و مورد غضب بود و اکنون 
کارکشــته؟ آیا این تبریک و این لقب بــه این معنا 
نیست که مسئوالن فدراسیون رزمی نه تنها از اشتباه 
خود پشــیمان نیســتند بلکه این امر بر آنها مشتبه 
شــده که هر کاری کنند تبعاتی بــرای آنها نخواهد 
داشت؟اگر وزارت ورزش و جوانان در این مورد اقدام 
الزم را انجام می داد امروز شــاهد تایید فردی بودیم 
که به توجه تصمیمات گرفته شــده مقصر اصلی آن 
اتفاق تلخ بود؟ رشیدی رییس فدراسیون ورزش های 
رزمی نه تنها اشتباه خود را به این ترتیب کامل کرد 
بلکه حاال اگر وزارت نشــین ها ترتیــب اثری در این 

مورد ندهند باید برداشت دیگری از ماجرا کرد.

وقتی مدیر مقصر در ماجرای رژیم 
صهیونیستی کارکشته  می شود 

ســپاهان پنج روز پس از راهیابی به نیمه نهایی جام حذفی 
به مصاف حریفی می رود که با حذف از آن رقابت ها نه فقط 
فرصت تجدید دیدار با این تیم اصفهانی در ورزشگاه آزادی 

را از دست داد که به بحرانی نسبی گرفتار آمد.
 طالیی پوشان اصفهانی و آبی های پایتخت به فاصله پنج روز 

پس از پشت ســر گذاشــتن دیدارهای خود در مرحله یک 
چهارم نهایی جام حذفی در حالی در ورزشگاه نقش جهان 
به مصاف هم می روند که سرنوشت متفاوتی در آن رقابت ها 

پیدا کردند.
سه شنبه گذشته ساعاتی پس از آنکه سپاهان در یک بازی 

به نسبت کم دردســر با 2 گل از سد سایپا گذشت و به جمع 
چهار تیم پایانی راه یافت، اســتقالل در یک نبرد پرهیجان 
که 120 دقیقه به درازا کشید قافیه را به نفت تهران باخت. 
استقالل در آن مســابقه عقب افتاد، مســاوی کرد، پیشی 
گرفت و در نهایت باز هم عقب افتاد تا حریف ســپاهان در 
مرحله نیمه نهایی نشــود. اگر این اتفاق می افتاد سپاهان و 
اســتقالل به فاصله پنج روز دو مرتبه در جام حذفی و لیگ 
برتر با هم روبه رو می شــدند؛ اما با حذف اســتقالل دیدار 

احتمالی آنها در ورزشگاه آزادی منتفی شد.
برخالف سرنوشــت متفاوتی که سپاهان و استقالل در جام 
حذفی به آن دچار شدند این دوتیم در حال حاضر در لیگ 
برتر شرایط تقریبا مشابهی دارند و با قرار داشتن در رده های 
هفتم و هشتم در جدول با یکدیگر همسایه هستند. این دو 
تیم اگرچه فعال در میانه های جدول جا خوش کرده اند؛ اما 
امیدوارند تا در نیم فصل دوم به جمع مدعیان اضافه شوند. 
البته علی الحساب امید در اردوی طالیی پوشان اصفهانی به 
واسطه سه برد پیاپی آنها در لیگ برتر و جام حذفی به مراتب 

بیشتر وجود دارد.
این اولین بار پس از نزدیک به یک دهه اســت که سپاهان و 
استقالل در ورزشــگاه نقش جهان با هم روبه رو می شوند. 
آخرین رویارویی آنها در اصفهان خاطره بســیار تلخی را در 
ذهن هواداران سپاهان به ثبت رساند. در آن مسابقه که 14 
ماه پیش از هفته دهم لیگ گذشته برگزار شد استقالل با سه 
گل سپاهان را در ورزشــگاه فوالدشهر مغلوب کرد. حسین 
فرکی هرچند بعد از آن شکســت تلخ یک بار دیگر هم روی 
نیمکت تیم اصفهانی نشســت؛ اما آن باخت ویرانگر تاثیر 

زیادی در جدایی سپاهان از سرمربی وقت این تیم داشت.
اگرچه آخرین رویارویی ســپاهان و استقالل در اصفهان به 
کام آبی های پایتخت بسیار شــیرین بود؛ اما آنها از آخرین 
تقابلشــان با حریف اصفهانی خاطره خوشــی ندارند زیرا 
تســاوی بدون گلی که بین این دو تیم در ورزشگاه آزادی 
رقم خورد باعث شــد تا اســتقالل پنج هفته مانده به پایان 
رقابت های لیگ پانزدهم جایگاه خــود را در صدر جدول به 
نفع همنام خوزستانی از دست بدهد. آبی های تهرانی البته 
دو هفته مانده به پایان مســابقات این جایگاه از دست رفته 
را دوباره به دســت آوردند؛ اما در نهایت پشت سر استقالل 

خوزستان و پرسپولیس سوم شدند.

منهای فوتبال

فوتبال جهان

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس؛

دیدار همسایه های خوشحال و ناراحت

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

شرکت های متقاضی دارای مجوز از ســتاد تبصره 13 دارای کد مرکز 
اسقاط اصفهان جهت خرید خودروهای اسقاطی به صورت کیلویی و 
سایر متقاضیان جهت خرید خودروهای قابل تبدیل به پالک می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر به ســایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
به  آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن 

37923979-031 اداره نقلیه مرکزی تماس حاصل فرمایند.

اگرچه آخرین 
 رویارویی  سپاهان 

و استقالل در 
اصفهان به کام 

آبی های پایتخت 
 بسیار شیرین 
بود؛ اما آنها  از 

 آخرین  تقابلشان
  با حریف

 اصفهانی خاطره 
خوشی ندارند

ورزشــگاه نقش جهان بــرای اولین بار پس از بازگشــایی 
مجدد، میزبان دیدار سپاهان برابر یکی از رقبای پرطرفدار 
اســت.توجیه همیشــگی برای عدم اســتقبال هواداران 
اصفهانی از دیدارهای ســپاهان و ذوب آهــن این بود که 
ورزشــگاه فوالدشــهر فاصله زیادی از مرکز شهر اصفهان 
دارد و بــه همین دلیل دسترســی به این ورزشــگاه برای 

اکثر عالقه مندان اصفهانی دشــوار است؛ اما از همان زمان 
پیش بینی می شــد که با افتتاح نقش جهان دست کم برای 
بازی های مهم تر تــا چند ده هزار هوادار بــرای حمایت از 
سپاهان در ورزشگاه حضور یابند. پس از بازگشایی مجدد 
نقش جهان تاکنون دو دیدار ســپاهان در جام حذفی و دو 
مســابقه این تیم در لیگ برتر در این ورزشگاه برگزار شده 
اما هیچ یک از آنها به اندازه ای حساسیت برانگیز نبوده است 

که خیل عظیمی از هواداران را به این استادیوم بکشاند. 
امروز ورزشگاه نقش جهان برای اولین بار پس از بازگشایی 
مجدد، میزبان دیدار ســپاهان با یکی از تیم های سرخابی 

پایتخت اســت. باید دید در شــرایطی که تنها 10 درصد 
از ظرفیت نقش جهان به هــواداران رقیب اختصاص داده 
شده است طرفداران سپاهان ســکوهای نقش جهان را پُر 

خواهند کرد یا خیر. 
البته الزم به یادآوری است که در حال حاضر تنها طبقه اول 
ورزشگاه قابل استفاده است. باید دید که با توجه به سرمای 
این روزهای هوای اصفهان، برگزاری مسابقه در یک روز و 
ساعت نامناسب و دوری این دو حریف سابقا مدعی و فعال 
میانه جدولی از صدر چه درصدی از ظرفیت موجود تکمیل 

خواهد شد.

اولین آزمون جدی ورزشگاه تازه افتتاح  شده؛

سکوهای نقش جهان پر می شود؟

یکی از روزنامه های ایتالیایی اعالم کرده که مربی بلغارســتانی، 
سرمربی تیم ملی والیبال ایران می شود.

رادوســتین اســتویچف بلغارســتانی پیــش از ایــن گزینــه 
سرمربی گری تیم ملی والیبال ایران و لهستان بود؛ اما لهستانی ها 
»دجورجی«را به عنوان ســرمربی خود انتخاب کردند.به تازگی 
هم فدراسیون والیبال روسیه به اســتویچف پیشنهاد مربی گری 
داده است؛ اما به نظر می رســد آنها تمایل زیادی به انتخاب مربی 
 داخلی دارند و مذاکراتشــان با اســتویچف خیلی جدی نیست.

بر این اســاس، به نظر می رسد اســتویچف با فدراسیون والیبال 
ایران به نتیجه برسد و ســرمربی گری تیم ملی ایران را قبول کند 
و جانشــین رائول لوزانو شــود.این روزنامه همچنین نوشت که 
هیچ یک از این خبرها رســمی و قطعی نیست و باید منتظر اعالم 

رسمی فدراسیون ها ماند.

دروازه بان یوونتوس برای ششــصدمین بار در بــازی برابر میالن 
برای تیمش به میدان رفت.

یوونتوس شــب تلخــی را در دوحه قطر پشت ســر گذاشــت. 
بیانکونری هــا برابر میالن با یک گل پیش افتادنــد؛ اما در نهایت 
گل تســاوی را دریافت کردنــد و در ضربات پنالتــی هم تن به 
شکست دادند تا این روسونری باشد که برخالف پیش بینی، جام 
قهرمانی را باالی ســر ببرد. در این دیدار جانلوییجی بوفون برای 
ششصدمین بار در درون دروازه تیمش قرار گرفت.دروازه بان 3۸ 
ســاله ایتالیا در حالی به این رکورد دســت یافت که می تواند با 
ادامه این روند، به زودی رکورددار بازی در یک تیم ایتالیایی شود. 
او برای رســیدن به این مهم، پائولو مالدینــی را پیش روی خود 
می بیند. از طرفی بر اســاس گزارش توتو اسپورت، بوفون در نظر 
دارد تا پایان فصل 201۸ همچنان در این تیم حضور داشته باشد 
و ممکن اســت او بتواند رکورد ۶47 بازی پائولو مالدینی در این 

تیم را نیز بشکند.

  پاداش ویژه نصیب بازیکنان قهرمان اروپا و جهان می شود.
 ســران باشــگاه رئال مادرید به پاس قهرمانی تیمشان در لیگ 
قهرمانان اروپــا و جام جهانی باشــگاه ها به هر یــک از بازیکنان 
تیمشــان مبلغ یــک میلیون و 110 هــزار یورو پــاداش نقدی 
می دهنــد. از این مبلــغ، 700 هزار یــورو پــاداش قهرمانی در 
لیگ قهرمانان و 2۶0 هــزار یورو پاداش فتح ســوپر جام اروپا و 
جام جهانی باشگاه هاست.بقیه مبالغ بابت نتایج خوب و برتری در 

ال   کالسیکو فصل قبل در نوکمپ پرداخت می شود.

بر اساس ادعای یک روزنامه ایتالیایی؛

»استویچف« سرمربی تیم ملی 
والیبال ایران می شود

جانلوییجی بوفون، آقای شماره ۶۰۰

جایزه یک میلیون و 11۰ هزار یورویی 
برای رئالی ها

رحمتی مسافر اصفهان شدمدافع پرسپولیس به کربال می رود
 یکی از عالمت ســوال های پیش روی پرسپولیسی ها، ادامه حضور 
محمد انصاری ستاره جوان این تیم در نیم فصل دوم با سرخ پوشان 
است یا جدایی وی و پیوستنش به جمع لژیونر ها؟ انصاری که از لیگ 
چین یک پیشــنهاد جدی دارد و جدایی اش از این تیم را در اختیار 
باشــگاه قرار داده تا علی اکبر طاهری برای او تصمیم گیری کند، با 
توجه به تعطیلی چهار روزه تمرینات سرخ پوشان، عازم کربال خواهد 
شد تا چند روزی را دور از هیاهوی فوتبال، به زیارت عتبات عالیات در 

کشور عراق بپردازد. 

بازگشت بنگر به فوتبال
 محســن بنگر کــه از ناحیــه کمــر دچار

 آسیب دیدگی شده بود و بازی های زیادی را از 
دست داد، در تمرینات تراکتورسازی حضوری 
فعال دارد و در آســتانه بازگشــت به میادین 
فوتبال قرار گرفته اســت. بنگر این روزها زیر 
نظر کادر پزشکی تراکتورسازی دوران نقاهت 
را ســپری می کند و بهبودی نسبی نیز پیدا 
کرده است. مشــکل اصلی او در حال حاضر 

شــرایط بدنی اش اســت. دوری بلندمدت از 
تمرینات باعث شد بنگر کمی از نظر بدنی از 
سایر بازیکنان عقب بماند و به همین خاطر با 
تمرینات ویژه مشغول رساندن خودش به بقیه 
نفرات اســت. تمریناتی که بنگر در این مدت 
انجام داده سبب شده تا امیر قلعه نویی تصمیم 
بگیرد او را در فهرست 1۸ نفره تیمش مقابل 

نفت تهران قرار دهد. 

با وجــود اینکه گفته می شــد رابطه ســید مهدی رحمتــی و علیرضا 
منصوریان شــکراب شده اســت، در روزهای گذشــته در پایان تمرین 
جلســه ای طوالنی در اتاق مربیان کمپ حجازی با هم برگزار کردند که 
در صحبت های آنها نشــانی از اختالف دیده نشــد. رحمتی که فرآیند 
صحبت هایش با منصوریان حاکی از ندامت از رفتار گذشته اش در قبال 
بازیکنان استقالل بود، سرانجام موفق شد بعد از یک و نیم ساعت صحبت 
با منصوریان در حضور افتخاری، وی را متقاعدکندکه در اصفهان فرصتی 

دوباره به او بدهد.

رضاییان در حالی از تونل ورزشــگاه 
آزادی به ســمت رختکــن می رفت 
که تماشاگران پرسپولیس او را صدا 

می زدند و این بازیکن هــم با وجود 
فاصله زیادی که با هواداران داشت به 

هوا پرید تا به آنها دست بدهد.

قاب روز

پاسخ جالب رضاییان به احساسات تماشاگران
آگهی مزایده عمومی فروش خودروهای اسقاطی 
به صورت کیلویی و قابل تبدیل به پالک دانشگاه 

م الف : 1۰899

حضور فوالد در تهران برای بازی با پیکان باعث شد تا ساسان 
انصاری و برانکو ایوانکوویچ هم در هتل المپیک تهران با هم 
روبه رو شوند و یک عکس یادگاری بگیرند؛ البته مالقات این 
دو اتفاقی بوده اما در روزهایی که هنوز حاشیه های ماجرای 
کنار گذاشته شدن ساســان انصاری از پرسپولیس پر رنگ 
است، این مالقات می تواند معنای خاصی داشته باشد و شاید 
نویدبخش بازگشت دوباره انصاری به جمع پرسپولیسی ها 
در آینده ای نزدیک باشــد. برخورد دوستانه برانکو و ساسان 
در این مالقات، نشــان داد که شــاید هنوز همــه چیز بین 
پرسپولیس و آقای گل فعلی لیگ تمام نشده باشد و انصاری 

در آینده دوباره بــه تیم مورد عالقه اش بازگــردد.  انصاری 
تابستان گذشته از فوالد به پرسپولیس پیوست؛ اما ترافیک 
بازیکنان در خط حمله سرخپوشان و نیمکت نشینی باعث 
شد که ساسان انصاری قید ماندن در پرسپولیس را بزند و به 

فوالد بازگردد. 

سومین مصدومیت زانو آن هم در کمتر از دو ماه، حسابی 
حوصله باشگاه االهلی و یوسف آدم ســرمربی این تیم را 
سر برد تا این مربی آب پاکی را روی دست بازیکن ایرانی 
بریزد و مدعی شود جباری به خاطر دوری دو تا سه ماهه 
از میادین دیگر جایی در برنامه های باشگاه ندارد و از تیم 

کنار گذاشته می شود. 
ســایت الکاس با تایید این تصمیم باشگاه االهلی مدعی 
شــد تا دو هفته دیگر مجتبی جباری به حضور چند ساله 
خود در االهلی پایــان خواهد داد تا با خروج از لیســت، 

زمینه برای ورود یک بازیکن خارجی دیگر فراهم شود. 

گزینه ای که شــایعات زیــادی پیرامــون او رقم خورده 
اســت؛ اما با ادعای یوســف آدم مبنی بــر حفظ عدنان 
مدافع بحرینی گفته می شــود کســی نخواهــد بود جز 
پژمان منتظری ملی پوش ایرانی که در آغاز فصل به دلیل 

مصدومیت از لیست کنار رفت.

 جباری جدا می شود
 تا منتظری بماند

 یک مالقات معنادار؛

 ساسان در آغوش برانکو
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پیشنهاد سردبیر: 
170هزار تبعه خارجی در استان اصفهان اقامت دارند

ویژه

مدیر کل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان پذیرای حدود 170 هــزار تبعه خارجی 

مقیم دارای مدارک قانونی است.
مهدی سلیمانی افزود: بیشتر اتباع خارجی در استان اصفهان از 

کشور افغانستان و پس از آن از عراق هستند.
وی با بیــان اینکه اصفهان از نظر تعداد اتباع خارجی، ســومین 
استان در کشــور بعد از استان تهران و خراســان رضوی است، 
اظهار کرد: از بین این اتباع، حدود 120 هــزار نفر دارای کارت 
موقت اقامت و حدود 50 هزار نفر دارای گذرنامه و ویزای معتبر 

هستند.
وی با اشــاره به اینکه دارندگان گذرنامه، شــامل اتباع خارجی 
مهاجر و دارنــدگان کارت موقت اقامت، شــامل اتباع خارجی 
پناهنده یا آواره هســتند، توضیح داد: مهاجران برای اقامت در 
کشور درخواســت داده اند و دارای گذرنامه هستند و به تناسب 

برای آنها ویزا صادر شده است.
وی ادامــه داد: پناهنده، به تبعه ای گفته می شــود که به دلیل 
وضعیت خاص مانند نبود امنیت از ســوی حکومت، تصمیم به 
ترک کشــورش می گیرد و آواره نیز تبعه ای اســت که به دلیل 
مسائلی ازجمله نا امن بودن کشور خود و جنگ، به کشور دیگر 
مهاجرت می کند که به طور معمول این دو دسته، فاقد گذرنامه 

هستند.
سلیمانی خاطرنشان کرد: حدود 25 درصد اتباع خارجی ساکن 
در استان اصفهان که ســن آنها بین 18 تا 60 سال است، دارای 

کارت اشتغال هستند.
مدیر کل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان 
گفت: انواع خدمــات بهداشــتی، درمانی و آموزشــی به اتباع 

خارجی در استان اصفهان ارائه می شود.
ســلیمانی با بیان اینکه همــه آنها از خدمات بهداشــتی مانند 
بهداشــت خانــواده، واکسیناســیون و مراقبت از زنــان باردار 
برخوردارند، افزود: بیش از 18 هزار و 500 تبعه خارجی ساکن 
در استان، دارای دفترچه بیمه سالمت هســتند و می توانند از 

خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز دولتی بهره مند شوند.
وی به ارائه خدمات آموزشــی به اتباع خارجی نیز اشاره و اظهار 
کرد: حدود 50 هزار دانــش آموز از اتباع خارجــی در مدارس 

استان اصفهان تحصیل می کنند.
وی با بیان اینکه همه این خدمات در راســتای سیاســت های 
انسان دوســتانه جمهوری اســالمی ایران و تاکید رهبر معظم 
انقالب مبنی بر فراهم شدن شرایط تحصیل برای همه افراد الزم 
التعلیم ارائه می شود، گفت: بیش از هفت هزار دانش آموز تبعه 
خارجی با وجود اینکه والدین آنها فاقد مدرک قانونی هســتند، 
به تحصیل مشغولند. ســلیمانی تمدید مدرک قانونی اقامت در 
کشور را یکی دیگر از خدمات ارائه شده به اتباع خارجی، عنوان 
و اظهار کرد: مدارک اتباع دارای گذرنامه، به تناســب نوع ویزا 
توسط نیروی انتظامی و مدارک اتباع دارای کارت اقامت موقت، 

توسط وزارت کشور تمدید می شود.

مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهان گفت: در برنامه ای بلند مدت و با 
همکاری ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل شــهری شهرداری 
اصفهان، میدان میوه صارمیه به محل مناســب تری انتقال می یابد.

عباس روحانی اظهارکرد: میدان میوه و تره بار صارمیه به واسطه قرار 
گرفتن در بافت مسکونی، مشکالتی برای ساکنان اطراف ایجاد کرده و 
ترافیک زیادی را در این نقطه از شهر به وجود آورده است. وی با اشاره 
به اینکه شــهرداری منطقه 9 اصفهان تاکنون برنامه های کوتاه مدت 
زیادی را برای کاهــش ترافیک در اطراف میــدان صارمیه اجرا کرده 
اســت، افزود: با همکاری پلیس راهور و معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان، برای پیشــگیری از توقف خودروها جلوی درب 
منازل اطراف میدان، محدودیت های ترافیکی ایجاد شده است.مدیر 
منطقه 9 شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در برنامه بلندمدت نیز 
این میدان محلی برای عمده فروشی نخواهد بود و در سال های آینده 
با همکاری سازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 

اصفهان، به محل مناسبی انتقال می یابد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: احداث 
5 ایستگاه ثابت بازیافت در مناطق 15 گانه شهر اصفهان در دستور کار 
است. امیرحسین کمیلی اظهارکرد: در حال حاضر حدود 80 ایستگاه 
ثابت پسماند در مناطق مختلف شهر وجود دارد و شهروندان می توانند 
پسماندهای خشک و خطرناک خود را به این ایستگاه ها تحویل دهند.

وی افزود: امسال نیز احداث 5 ایستگاه ثابت بازیافت در مناطق مختلف 
شــهر اصفهان در دســتور کار قرار دارد. مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری اصفهان ادامه داد: برخی از ایســتگاه های ثابت 
بازیافت، به صورت ساختمانی و برخی به صورت کانکس احداث شده 
است. کمیلی تاکید کرد: شهروندان باید پسماند مواد خطرناک خود 
را مانند بطری مواد شوینده، شیشه شکســته، قطعات موبایل و غیره 
به صورت جداگانه از پسماند تر و خشک جمع آوری کرده و به ناوگان 

پسماند خشک یا ایستگاه های ثابت بازیافت تحویل دهند.

مدیرمنطقه 6 شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی سنگ قبور شهدای 
گمنام و شهدای دارخوئین گلستان شهدا در دست اجراست.

 منصور نجفــی اظهار کــرد: گلســتان شــهدا یکی از مــکان های 
مذهبی-گردشــگری اســت که باید به آن توجه ویژه شود؛ در همین 
راستا ساماندهی قطعه شهدای گمنام و دارخوئین در دست اجراست.

وی افزود: سنگ قبرهای تکیه شهدای گمنام و شهدای دارخوئین که 
بر اثر عوامل طبیعی فرسوده شده، ســاماندهی می شود تا شهروندان 
با حضور در این مکان، از فضای معنوی این مجموعه لذت بیشــتری 
ببرند. وی ادامه داد: این پروژه بــا اعتبار یک میلیارد ریال، ظرف 2 ماه 

آینده تکمیل می شود.

 170هزار تبعه خارجی
در استان اصفهان اقامت دارند

به منظور کاهش ترافیک خیابان صارمیه؛

میدان میوه صارمیه جابه جا می شود

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

 احداث 5 ایستگاه ثابت بازیافت 
در دستور کار است

مدیرمنطقه 6 شهرداری اصفهان:

ساماندهی قبور شهدای گمنام 
گلستان شهدا در دست اجراست

رئیس کمیسیون بهداشت و سالمت شوراي اسالمي 
شهر اصفهان آب و هواي ســالم را از فاکتورهاي الزم 
براي داشتن جامعه اي سالم برشــمرد و عنوان کرد: 
کاهش آلودگــي هوا و جاري شــدن رودخانه زاینده 
رود در اولویت مطالبات مــردم قرار دارد که توجه هر 

چه بیشتر مسئوالن استاني مرتبط با آن را مي طلبد.
غالمحسین صادقیان جامعه ســالم را الزمه توسعه 
و پیشــرفت جوامع دانست و گفت: ســالمت مردم 
یکي از اولویت هاي نظام اســالمي ایــران از ابتداي 
تشکیل خود تا به حال اســت. وي آب و هواي سالم 
را از فاکتورهاي الزم براي داشــتن جامعه اي سالم 
برشــمرد و عنوان کرد: اصفهان علي رغم تالش هاي 
مدیران و مسئوالن اجرایي شهر از وضعیت خوبي در 
این زمینه برخوردار نیســت. صادقیان افزایش آمار 
مرگ و میر و شــیوع بیماري هاي مختلف را از جمله 
پیامد هاي آلودگي هواي زیســت محیطي در شهر 
دانست و یادآور شــد: از مسئوالن استان تقاضا داریم 
ضمن پایش طرح کاهش آلودگــي هوا در اصفهان از 
تردد خودرو هاي فرسوده در شهر جلوگیري کرده و 
تدابیري نیز براي بهبود سیســتم حمل و نقل ادارات 

بیندیشند.

معاون فرهنگی هنــری اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اصفهان اظهار کرد: حضور مردمی 
در روز 9 دی بایــد بــدون فراخوان باشــد زیرا همه 
می دانند که انقــالب ما یک انقالب مردمی اســت و 
در ذات مردم جایگاهی خــاص دارد. پرویز طاهری 
افزود: اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان 
جهت اطالع رسانی حماسه 9 دی با حضور اقلیت های 
مذهبی و بــا هماهنگی شــورای هماهنگی تبلیغات 
اســالمی برنامه های مختلفی دارد. معاون فرهنگی 
هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهان گفــت: برنامه نهضت روشــنگری با حضور 
900 مربی آموزش دیده در این باره اجرا می شــود. 
طاهری بابیــان اینکه یکهزار و 400 کانون رســمی 
در اداره ارشــاد وجود دارد، اضافه کرد: در روز 9 دی 
بســته های فرهنگی در اختیار مردم قرار می گیرد و 
کانال تلگرامی با موضوع 9 دی نیز راه اندازی خواهد 
شــد. وی ادامه داد: به مناســبت 9 دی، 400 پایگاه 
اطالع رســانی از طریق ســپاه و با همــکاری اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان نیز راه اندازی 
می شــود. وی افزود: در هنرســتان هنرهــای زیبا 

درصدد هستیم تا از کتاب 9 دی رونمایی کنیم. 

رییس کمیسیون بهداشت و سالمت شورای شهر: 

اصفهان آب و هوای
سالمی ندارد

به مناسبت 9 دی، 400 پایگاه 
اطالع رسانی راه اندازی می شود

ارشاددیدگاهشورا
استاندار:

دفاتر فنی باید به نحو احسن 
برپروژه ها نظارت کنند

جای خالی گیاهان بومی 
در باغ عمارت های تاریخی 

یکی از متخصصان و طراح های فضای ســبز شهری 
می گوید:گیاهانی کــه در اطراف ایــن بناها پرورش 
یافته اند هیچ شــباهتی به گیاهان ایرانی ندارند بلکه 
گونه های خارجی هســتند کــه درکنار ایــن بناها 
پرورش یافته و تاثیر خوبی بر حــال وهوای زیبای بنا 
ندارند. غزاله روحانی ادامه داد: اگر در ایوان کاخ هشت 
بهشت بایستیم، سر چنارها جلوی چشم انداز زیبای 
باغ را می گیرد؛ درحالی که این کاخ با آن ســتون های 
افراشته زیبا، ساخته شده تا چشم انداز بیرون را زیباتر 
بتوان دید. وی با تاکید براینکه باید تحولی در گونه های 
گیاهی این باغ های تاریخی به وجود آید گفت: اکنون 
در اصفهان گیاهــان بومی بی نظیری چون نســترن 
ایرانی وجود دارد که در کنار احیــای بناها باید از آنها 
نیز استفاده کرد. روحانی با اشاره به اینکه کاشت این 
گونه های گیاهی، احســاس خوبی بــه بناها می دهد 
گفت: با این اقدام، گردشگر، رفتن به زمان های قدیم 

را احساس خواهد کرد. 
وی در ادامه افزود: نباید از فرش گل و ســتاره در یک 
بنای تاریخی اســتفاده کرد و حتی در میدان امام)ره( 
اصفهــان باید همــان درختچه های ارغوان کاشــته 

می شد. 

اســتاندار اصفهان گفت: اگر دفاتر فنی در دستگاه های 
اجرایی به طور احســن بر پــروژه ها نظــارت و کنترل 
نداشته باشند، باید با آنها برخورد شود. رسول زرگرپور در 
پنجمین نشست شورای فنی استان درخصوص آیین نامه 
جدید ابالغی روش کار این شورا توسط سازمان برنامه و 
بودجه کشور، اظهار داشت: براساس این آیین نامه، تمامی 
طرح و پروژه های در مراحل مطالعــه، اجرا، بهره برداری 
و نگهداری دستگاه های اســتانی و یا طرح و پروژه های 
ملی و ملی اســتانی که اجرای آنها از طرف دستگاه های 
اجرایی مرکزی به دستگاه های اســتانی تفویض اختیار 
شده اســت، در محدوده فعالیت شــورا به شمار می رود. 
وی افزود: بررســی اشــکاالت و موانع اجرایی طرح های 
مطروحه توســط عوامل ذی نفع در نظام فنی و اجرایی 
کشور، از وظایف این شوراســت. استاندار اصفهان با بیان 
اینکه کارها باید براســاس آیین نامه پیــش رود، افزود: 
پیشــنهادات اصالحی باید برای وزیر کشــور و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی ارسال شود تا در تجدید نظر بعدی 
مورد توجه قرار گیرد. زرگرپور در ادامه به گزارش کمیته 
نظارت بازدید از برخی پروژه های بیمارستانی و آموزشی 
اشاره کرد و افزود: معتقدم باید تمام پروژه های دانشگاه 

علوم پزشکی، متوقف و در دفتر فنی تجدید نظر شود.

استانداری

شهرداری

جلسه شــورای راهبردی ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان، با حضور شــهردار اصفهان، اساتید 
دانشگاه، کارشناسان و متخصصان فضای سبز برگزار شد.

مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان در این جلسه با تاکید 
بر اینکه اصفهان یک باغ شهر است، گفت: از این باغ شهر 
در سفرنامه گردشگران و شرق شناســان یاد شده است 
بنابراین باید برای توسعه فضای سبز شهر اصفهان به این 

اصل توجه کرد.
وی افزود: بعد از گذشــت ســال ها کم آبی، باید گفت که 
خشکســالی یک بحران  نیســت؛ واقعیتی است که باید 
برای حفظ سرســبزی و زیبایی اصفهان به صورت علمی 
با آن برخورد کرد. شــهردار اصفهان ضمن ابراز نگرانی از 
طراحی و وضعیت فضای سبز موجود در شهر گفت: شهر 
اصفهان در بســیاری از زمینه ها الگو ساز بوده و طراحی 
فضای سبز نیز با وجود خشکسالی وکم آبی باید الگو باشد. 
جمالی نژاد ادامه داد: اصفهان نیاز به پوســت اندازی دارد 
و سال های سال اســت که طراحی فضای سبز به خواب 
رفته است. وی آسیب های اجتماعی و افزایش آمار طالق 
و افسردگی را با رسالت ســازمان پارک ها مرتبط دانست 
وگفت: ما نباید در این زمینه احساســی عمل کنیم، باید 
تمام فعالیت ها، کارشناســی شده باشــد و درختکاری و 

گلکاری در این شهر نمود جدیدی پیدا کند.
وی با تاکید بر تولید انبوه گونه هــای مختلف گیاهی در 

اصفهان خاطرنشــان کرد: در حوزه گلکاری باید با تحول 
گونه ها و تولید انبــوه آن، به زیبایی شــهر کمک کنیم. 
هرچند در مراکز تحقیقاتی چــون محمود آباد گونه های 
زیادی  داریم اما این گونه ها در ســطح شهر وجود ندارد 
و به چشم شهروندان نمی آید. شهردار اصفهان همچنین 
استفاده از ایده های خالقانه در طراحی فضای سبز شهری 
را واجب دانست وگفت: کارشناســان این حوزه باید نگاه 
متفاوتی داشته باشــند چراکه اصفهان باید در این زمینه 

هم مکتب ساز باشد.
 120 چاه شهر خشک شده است

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضاي ســبز شــهرداري 
اصفهان نیز در این نشســت با اعالم اینکه ارتقای طراحی 
فضاهای سبز شــهری در اولویت کاری این سازمان قرار 
دارد، گفت: داشــتن باغ گیاه شناســی یکی از ایده هایی 
اســت که  مورد توجه شخصیت ها و مســئوالن و شورای 
اســالمی شــهر اصفهان قرارگرفته و با توجــه به قدمت 
باغ شــهرهای اصفهان، نداشــتن یک باغ گیاه شناســی 
در این شهر درست نیست. احمد ســلیماني پور با اعالم 
اینکه اســتفاده از آب های نامتعارف در دســتور کار این 
ســازمان قرار گرفته اســت، گفت: اکثر چاه ها در حاشیه 
زاینده رود قــرار دارد که با توجه به جــاری نبودن آب در 
 رودخانه، با مشکل مواجه شده و اکنون 120 چاه به کلی

خشک شده اند.

رییس شوراي اســالمی شــهر اصفهان گفت: با ورود به 
زمستان و فصل بارش ها، شاهد برخی از مشکالت شهری 
هستیم که اقدامی برای رفع آنها صورت نمی گیرد. سقوط 
درختان تنومند روي مردم و آب گرفتگــی معابر، از این 

دسته هستند.
رضا امینی صبح دیروز در یکصد و شصتمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: اطالع رسانی به 
مردم و نظارت دقیق بر اجرای قوانین، باید امنیت و ایمنی 
را برای مردم به ارمغان آورد و شهر به گونه ای ساخته شود 
که احتمال خطرات را در حوادث طبیعی به حداقل برسد.

وی ادامه داد: باید کارشناسي بیشتری درباره جلوگیری 
از ســقوط درختان تنومند روي مردم و خودروهاي آنها 
در زمســتان صورت گیرد. این اتفاق می تواند باعث بروز 
مشکالت تلخی شود که ســازمان پارک ها و فضاي سبز 
باید درباره آن پژوهش بیشــتری کند. رییس شــوراي 
اسالمی شهر اصفهان گفت: همچنین درباره رفع آب های 
سطحي هنوز هیچ اقدامی در شــهرداری اصفهان انجام 
نشده است. بارها درباره لزوم تدوین سند جامع مدیریت 
آب های ســطحي اصفهان صحبت شده اســت اما هیچ 
اقدامی دیده نمی شود. وی گفت: شهرداری به قول هایی 
که در رسانه ها به مردم داده اســت جامع عمل بپوشاند. 
یکي ازاین موارد ورود پنج هزار دســتگاه موتور برقي به 
ســامانه حمل و نقل اصفهان اســت که بارها در رسانه ها 

اعالم شده اســت؛ این موتورهاي برقي باید تا پایان سال 
وارد سامانه شده باشــد. امیني ادامه داد: از آنجایي که هر 
موتور سیکلت کاربراتوری، معادل 7 تا 8 خودرو آلودگی 
ایجاد می کند، ورود این پنج هزار موتــور برقی می تواند 
اثرات حداقل 40 هزار خودرو را تعدیل و تاثیر محسوسي 
در کیفیت هوا ایجاد کند. وي با اشاره به برنامه بخش اذان 
در اصفهان گفت: حذف صداي اذان از ســطح شهر باعث 
کاهش نزوالت آسمانی می شــود و اصفهان نباید کمتر از 
 بارسلونا باشد که با 60 درصد مسلمان، صدای اذان در آن

شنیده می شود.
رییس شوراي اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به رفتار 
عوامل شــهرداری با مردم گفت: همه فلسفه شهرداری، 
تکریم و خدمت رســانی به ارباب رجوع است و در برخی 
از مناطق رفتاری با مردم می شود که اگر اصالح نشود، به 
رسانه ها اطالع داده، نام خواهیم آورد و به صورت رسمی 
عمل خواهیم کرد. امینی ادامه داد: در عمل به ماده 101 
تفکیک اراضی، به درستی اقدام نمی شــود و بسیاری از 
موارد ســلیقه ای عمل می شود. الزم اســت اتفاق نظری 
انجام شــود که تکلیف معابر پالک های بزرگ مشــخص 

شود.
وی گفت: دقیق ســازی ارتفاعات منطقه 7 نمونه خوبي 
برای اجراي این مســئله اســت که باعث افزایش درآمد 

شهرداری و رضایت مردم شده است.

شهردار اصفهان در جلسه شورای راهبردی سازمان پارک ها:

اصفهان
باغ شهر بزرگ ایرانی است 

رییس شوراي اسالمی شهر اصفهان:

حذف صداي اذان در اصفهان
باعث كاهش نزوالت آسمانی می شود

شهرداری به قول هایی 
که در رسانه ها به مردم 
داده است جامه عمل 
بپوشاند. یكي ازاین 
موارد ورود پنج هزار 
دستگاه موتور برقي 
به سامانه حمل و نقل 
اصفهان است

 از این باغ شهر در 
سفرنامه گردشگران 
و شرق شناسان یاد 
شده است؛ بنابراین 
باید برای توسعه 
فضای سبز شهر 
اصفهان به این اصل 
توجه کرد

رییس انجمن صنفی کارفرمایی شــرکت ها و دفاتر خدمــات زیارتی، 
جهانگردی و هوایی اســتان اصفهان، با بیان اینکه در سال 95 روسیه به 
مقاصد سفر اصفهانی ها اضافه شد، گفت: کشــور عراق در رتبه نخست 
انتخاب سفر قرار دارد. ابراهیم توکلی درخصوص مقاصد سفر شهروندان 
اصفهانی اظهار داشت: نخستین مقصد سفر، کشــور عراق است که در 
حوزه سفرهای زیارتی محسوب می شــود؛ در طول سال همچنین سفر 
به دبی در رده دوم قرار دارد. وی با بیان اینکه بعد از عراق و دبی، سفر به 
ترکیه در میان شهروندان اصفهانی در رتبه سوم مقاصد قرار دارد، افزود: 
در سال 95 سفر به روســیه نیز به این رتبه بندی اضافه شد، عالوه بر این 
باید از گرجستان و ارمنســتان نیز به عنوان جایگزین های کشور ترکیه 

نام برد.

محمدجواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و عزت ا... ضرغامی عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی، در مراسم های هشتم و نهم دی ماه امسال اصفهان 
سخنرانی خواهند کرد. رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان، 
در رابطه با آماده سازی و برنامه های تدارک دیده شده برای گرامیداشت مراسم 
روز بصیرت و میثاق امت با والیت، اظهار کرد: با توجه به اینکه رهبر فرزانه انقالب 
بارها در بیاناتشان اصفهانی ها را پیشتاز دانسته اند، به مناسبت سالروز هشتم دی 
ماه برنامه ویژه ای در اصفهان برگزار خواهد شد. جعفر عسکری در توضیح ویژه 
برنامه هشتم دی ماه گفت: این مراســم روز چهارشنبه هشتم دی ماه در میدان 
انقالب با سخنرانی مهندس ضرغامی برگزار خواهد شد. برگزاری نشست با قضات 
و وکالی اصفهان با حضــور محمد جواد الریجانی، از جملــه برنامه های در نظر 

گرفته شده برای گرامیداشت نهم دی ماه است.

ضرغامی؛ سخنران مراسم 9 دی در اصفهان»روسیه«؛ مقصد جدید سفر اصفهانی ها
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟« اثر حجت االسالم پناهیان، به 
چاپ هشتم رسید. دهمین و جدیدترین اثر مکتوب برگرفته از مباحث 
حجت االسالم پناهیان پس از یکســال به چاپ هشتم رسید. این کتاب 
220 صفحه ای از زاویه ای جدید و کامال کاربردی به ســوال بسیار مهم 
»چگونه یک نماز خــوب بخوانیم؟« پرداخته اســت  و مهم ترین آثار و 
فواید روحی و روانی نماز را که اغلب به آن توجه نمی شود به زبان ساده 
و تحلیلی توضیح داده است.   نســخه صوتی این مباحث که حدود ده 
سال قبل منتشر شد، به دلیل نگاه تازه و متفاوت و درعین حال علمی، 
کاربردی و چالش برانگیزش به »نماز خوب« که با بیانی ســاده و روان و 
آمیخته با مثال ارائه شده، با اســتقبال فراوان و گسترده اقشار مختلف 
به ویژه دانش آموزان، دانشجویان، مراکز فرهنگی و همچنین معلمان، 

مربیان و فعاالن فرهنگی قرار گرفت وباالخره پیگیری ها برای چاپ این 
مباحث به صورت مکتوب به سرانجام رسید. 

 در این کتاب به سوال های زیر پاسخ داده شده است: 
چرا نماز خوب خواندن را برای خودمان این قدر مشــکل کرده ایم؟چرا 
نماز در ما زیــاد تاثیر نمی گذارد؟ چگونه از نمــاز لذت ببریم؟ تصورات 
اشتباه ما در مورد نماز خوب، چقدر به نماز ما ضربه می زند؟ اصلی ترین 
و مهم ترین ویژگی نماز خوب چیست؟ اشکال مهم نمازهای ما چیست؟ 
وقتی حال نماز خواندن نداریم، چگونه خودمــان را قانع کنیم که نماز 
بخوانیم؟ رسیدن به نماز عاشقانه چه مراحلی دارد؟  دلیل کاهل نمازی 
برخی بچه ها چیســت؟راه صحیح معرفی نماز به فرزندان چیســت؟ 
مهم ترین راه ترویج نماز چیســت؟ نمازاول وقت چگونه باعث افزایش 

خالقیت می شود؟  چرا گناه تمام بی نمازها گردن نمازخوان هاست؟ 
راه نمازخوان شدن بی نمازها چیست؟

چگونه جلوی نوسان وزن را بگیریم؟)2(چوب شور شکالتی

لبخندک

گوناگون

بال زنان

 تحقیقات نشــان داده خانم هایی کــه مرتب نوســان وزن را تجربه می کنند ســرعت 
سوخت و ساز بدنشان کاهش می یابد که باعث می شود در آینده بیشتر در معرض اضافه 
شدن وزن قرار بگیرند. پس چگونه می توانیم جلوی این نوســان را بگیریم؟ بسیار ساده! 
کافی اســت برخی از این نکات ســبک زندگی ســاده را به کار ببرید تا بتوانید به راحتی 

جلوی چرخه ای که در آن گیر افتاده اید را بگیرید.
هرگز پایین تــر از 1200 کالری نروید: اگــر در طول روز به انــدازه کافی انرژی 
دریافت نکرده باشید، بدنتان ممکن اســت به حالت قحطی برود، در چنین شرایطی بدن 
سوخت و ساز خود را بســیار کند می کند. دریافت کافی کالری برای کاهش وزن ضروری 

است.
 غذای خود را با ساالد شــروع کنید: قبل از اینکه غذای اصلی را برای خود سرو 
کنید، ساالدی ســالم میل کنید. با این کار معده خود را با سبزیجات مقوی پر کرده اید و 

دیگر وسوسه نمی شوید بیش از حد غذا بخورید.
پروتئین مهم اســت: مطمئن شــوید 15 تا 30 درصــد از کالری روزانــه تان را 
پروتئین های بدون چربی تشــکیل می دهند. دریافت چربی و کربوهیدرات به همراه هر 
وعده مهم است اما پروتئین می تواند اشــتهایتان را تنظیم کند، برایتان عضله بسازد و در 

طول هضم بیشتر از دیگر درشت مغذی ها کالری بسوزاند. 
هر روز 10/000 گام بردارید: هر روز باید حــدود 10/000 تا15/000 گام بردارید. 
 راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارد و مهم نیســت شما کدام را انتخاب می کنید

 ) قدم زدن، دویدن، باال رفتن از پله ها و … (، تنها چیزی که مهم است، داشتن این مقدار 
فعالیت است.

سوتی، گاف، از دست در رفتن و هر عنوان دیگری را 
می توان برای این اتفاق در نظر گرفت، اما در نهایت 
نتیجه این اســت که کارگردان جایی از فیلم مثل 
طراحی لباس و صحنه، تاریخ روایت، محتوا و یا نوع 
ساخت از دستش خارج شــده و از سر حواس پرتی 
چیزهایی را نشــان می دهد که نباید نشــان دهد! 
گاهی برخی از این سوتی ها به قدری پررنگ هستند 
که خیلی ها متوجه آنها می شوند و گاهی هم تا چند 
باری فیلم دیده نشود، خودشان را نشان نمی دهند، 
به هر صورت ایــن فیلم ها هم در ســینمای ایران 
و هم در ســینمای جهان وجود دارند که  برخی از 

مهم ترین آنها را  اینجا جمع کرده ایم.
ماهی و گربه

این فیلم شــهرام مکری که در یک سکانس پالن 
تهیه شده، فیلم خوبی است که زحمت زیادی هم 
برای آن کشیده شده است. این هم مشخص است 
که هر ســوتی در میانه فیلم برداری به منزله از ابتدا 
گرفتن کار اســت اما احتمال دیدن سوتی کوچک 
وجود دارد؛ در همان ابتدای فیلــم و صحنه ای که 
یکی از رســتوران دارها به سمت ماشین می رود که 
سوار شود، در آینه بغل ماشــین به وضوح می توان 
فیلم بردار و کسی که کنارش ایستاده را دید، البته 
خودشان بعد از چند ثانیه متوجه این اتفاق می شوند 

و با تغییر جا همه چیز درست می شود.
امکان مینا

به گفته کمال تبریزی، او با این فیلم می خواســت 
نگاهی به دوران بحران زده سیاســی کشور داشته 
باشد و نشــان دهد که چه بالهایی بر این سرزمین 
گذشته اســت. اما در بازســازی حوادث دهه ۶0 
چندان خوب عمل نکرده و دیدن ماشین های مدل 
جدید با پالک ایران 11 یا ساختمان هایی با تابلوی 
دهه ۸0 موضوع جالبی نیســت. از طرفی عملیات 
تک نفره مهران )که خودش خبرنگار است(به خانه 
تیمی و کشــتن اعضای گروهــک منافقین کمی 

عجیب به نظر می رسد.
اروند

فیلم تــازه پوریا آذربایجانی برای نخســتین بار در 
جشــنواره جهانی فیلــم فجر به نمایــش درآمد.

این فیلم درباره 1۷5 شــهید غواصی است که سال 
گذشته کنار رود اروند پیدا شدند. سوتی واضح فیلم 
دقیقا در لحظات پایانی و اوج لحظات احساسی فیلم 
رقم می خورد، جایی که جســد یا اســتخوان های 
غواص ها را پیدا می کنند و بر اســاس تصاویر قبلی 
که خود فیلم نشــان می دهد، همه آنها را نشسته و 
در گودالــی دفن می کنند، اما وقتی جسدشــان را 
 پیدا می کنند، دراز کشیده اند و با کنار زدن خاک ها 
پیدا می شوند، چیزی درست شبیه تصویری که از 

این غواص ها در رسانه ها منتشر شده بود.

از گاف های سینمایی
 چه می دانید؟)3(

ما ادامــه رویای هیچ کس نیســتیم. قرار 
نیســت راهی را برویم که قبل از ما پدر و 
مادرمان رفته اند یا می خواســتند بروند. اما واقعیت چیز دیگری 
اســت. آدم از وقتی که چشــم باز می کند، می شنود که بعضی ها 
آرزو دارنــد دکتر شــدنش را ببیننــد و بعضی هم مــی خواهند 
مهندس صدایش کنند. خودش هم در آن ســال ها احتماال دلش 

می خواهد جای معلم مدرسه شان باشد. 
اما اوضاع، شــب اعالم نتایج کنکور با همیشــه فرق دارد. معلوم 
نیست همای سعادت باالخره روی دوش کدامیک از اهل خاندان 
می نشیند و آرزویی را که برای فرزند، نوه یا خواهرزاده اش داشت 
برآورده می کند. البته در مــورد من، قرار نبــود هما روی دوش 
هیچ کس اال خودم بنشیند. یعنی همان شبی که تصمیم گرفتم در 
فرم انتخاب رشته دست ببرم این قرار را با هما گذاشتیم. حاال فقط 
منتظر بودم که بال زنان از راه برســد، اما هما حتی از سر کوچه ما 
هم رد نشد. پنهان کاری و عجله آن شــب کذایی باعث شده بود 

همه کدها را جا به جا بزنم.
کیفیتی که فدای کمیت شد

تابســتان برای ما فصل یاد گرفتن 10 هنری بود که قرار بود از هر 
انگشتمان بچکد! 10 هنری که ما هیچ کدامش را تمام و کمال یاد 
نگرفتیم. به نظرم اشکال کار در همین عدد10 نهفته بود. تابستان 
یکسال همه می رفتند دنبال یادگرفتن کوبلن؛ یک عالم نخ رنگی 
و سوزن می خریدند و هنوز از منظره دو متر در دو متر اسب هایی 
که در ســاحل می دویدند 30 ســانت هم دوخته نشــده بود که 

تابستان ته می کشید.
 ســال بعد کوبلن دوزی از مد رفته بود و همه ســراغ گلســازی و 
شمع سازی می رفتند. دوباره همان ماجرای خرید و ریخت و پاش 
و آخرش هم هیچ. وضع تابســتان های بعدی هم بهتر از این نبود، 
ملیله دوزی نصفه، ژاکت بافتنی نصفه، حتی دامنی که هیچ وقت 

لبه های پارچه اش دوخته 
نمی شــد و کاغذ الگویش 
مچاله شــده ته کمد از یاد 
می رفــت. نمــی دانم چرا 
آن ســال ها هیــچ کس به 
ما نگفت کــه داریم کمیت 

را فدای کیفیت می کنیم!

جدول 2034
افقی

1- صاحب کتاب حکمه االشراق- وســیله اندازه گیری سرعت 
هواپیما

2- محل توقف وسایل نقلیه عمومی- فراش باشی
3- قسمتی از دست- خدا- آزاد- اثر چربی

4- پژواک- جعبه اداری
5- خالص- حدس- صحنه نمایش

۶- از احادیث- خمره- انگبین
۷- نمک ها- محل مناجات حضرت موسی)ع(

۸- بزرگوار، محترم- مساعده، بیعانه
9- به روغن آغشته کردن- دسته ای از جانوران

10- پهلوان- عالمت جمع
11- ورد زبان درویش- مسابقه- یک حرف و سه حرف

12- نقش دار- حیوان وحشی
13- فلزات می زنند- دستور- عالمت مفعولی- مادر ورزش ها

14- کاشف فسفر- برگزیده شدگان
15- طریقه نوشتن- سازگاری

عمودی
 1- از توابع اســتان چهارمحــال و بختیــاری- صاحب کتاب 

حلیه المتقین- نرم نیست
2- سازنده فیلم های وحشت- پرستار

3- خاک صنعتی- پایگاه اینترنتی- همراه و همقدم
4- خطی در دایره- داروی مایــع دارای ذرات غیر محلول- بوی 

ماندگی
5- رگ های روی برگ- ورقه آزمایشگاهی- کشنده

۶- مادر- شرف، رفعت- نام قدیم ایتالیا
۷- از برادران یوسف- آمپول در زبان عربی- شرط ها

۸- یار سوزن- کاالی دست نخورده
9- ستون خیمه- طرح کردن- میهمانی

10- خیاالت و پندارها-  از مزه های اصلــی- این هم به معنی 
تاب و توان

11- بیماری خطرناک- ذرات آتش که به هوا می پرد- نویسنده 
کتاب فاجعه بزرگ

12- باز هم پایگاه اینترنتی- یکه تاز- چین پیشانی
13- ابزار بنایی- جمع دیه- ریختن آب- رایحه

14- زیر انداز خواب- تکرار یک حرف- عبادت کنندگان
15- شش- از توابع کاشان- داخلی
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چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟ 

 این بارطرز تهیه چوب شــور شــکالتی را 
برای شما کدبانوهای عزیز آماده کرده ایم.

مواد الزم : شکالت سفید400 گرم، 
کره1 قاشــق غذا خوری،چوب شور2۸0 

گرم، ترافل    به مقدار الزم
طرز تهیه: سینی مسطحی را با کاغذ 
روغنی )کاغذ شیرینی پزی( بپوشانید و آن 
را کنار بگذارید. شکالت سفید را با حرارت 

غیرمستقیم، آب کنید. آن را در کاسه ای ضد حرارت و روی قابلمه ای پر از آب جوش قرار 
دهید و کره را اضافه کنید، گاهی آن را هم بزنید تا نرم شده و کامال آب شود. چوب شور ها 
را در شکالت فرو کنید و با کمک قاشق سه چهارم آنها را به شکالت آغشته کنید. با دقت 
چوب شــور ها را روی کاغذ روغنی بگذارید و بالفاصله شــکالت ســفید را با پودر های 
خوراکی و تزئینــی و خورده آجیل ها مثل گــردو یا بادام و فندق بپوشــانید. برای بقیه 
چوب شور ها هم همین کار را تکرار کنید.  قبل از اینکه آنها را از روی کاغذ بردارید، اجازه 

دهید شکالت چوب شور هایتان کامال سفت شود. 
سایر نکات: چوب شورهای آغشته به شکالت ســفید، اسنک های شیرین هستند 
که درست کردنشان هم سریع و آسان است و هم بچه ها از خوردنشان استقبال می کنند.

چوب شــورهای آغشــته به شــکالت ســفید خیلی طرفدار دارند. این چوب شور ها که 
می  توانید روی آنها ترایفل های رنگی هم بپاشید، دسری عالی برای پذیرایی از دوستان و 

خانواده است.) از شکالت تیره هم می توان استفاده کرد(

ندا شاه نوری

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد تکمیل سفتکاری و انجام عملیات نازک کاری مدرســه محلــه هنر شهر جدید مجلسی به صورت 
۷0 درصد تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده، با اطالعات مشــروحه زیر را به شرکت های پیمانکاری تشخیص صالحیت شده و دارای سوابق همکاری با 

سازمان نوسازی مدارس در زمینه احداث مدارس واگذار نماید.

زیربنا/ محوطه سازی/ عنوان پروژه
دیوارکشی

متراژ ) متر مربع(
)متر(

مبلغ ضمانتنامه برآورد اولیه) ریال(
شرکت در مناقصه

مدت زمان 
قرارداد

تکمیل سفتکاری و انجام 
عملیات نازک کاری مدرسه 
محله هنر شهر جدید مجلسی

9/430/000/000 943/10زیربنا
بر اساس فهرست بهای 

ابنیه و تأسیسات 95
 4۷2/000/000

12 ماه ریال 4501محوطه سازی

30۶/۸دیوار کشی

)آگهی فراخوان مناقصه(

م الف : 10953

- شرایط، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته ابنیه و سوابق کاری مرتبط در زمینه مدرسه سازی و دریافت اسناد ظرف 
مدت هفت روز از نشر آگهی 

- محل دریافت اسناد: شرکت عمران مجلسی- امور قراردادها
- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مورخ 95/10/1۸ دبیرخانه شرکت عمران مجلسی

- نشانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی
www.majlessi-ntoir-gov.ir :تلفن: 031524۷2۷33  دورنگار: 524۷2214-031  صندوق پستی: 111۷۸-۸۶31۶          سایت اینترنتی

کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تصاویر روز

دانش آموزان چینی
 به دلیل آلودگی هوا در کالس ورزش می کنند

فانوس دریایی یخ زده 
کنار دریاچه میشیگان آمریکا

   جناب آقای دکتر تورج حاجی رحیمیان؛ مدیرکل محترم اداره ثبت احوال استان اصفهان
 سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال را به شما و پرسنل پرتالشتان تبریک عرض می نماییم و توفیق 

خدمتگزاری را ازخداوند متعال برایتان خواستاریم.

                                                                                                                                     بهمن زین الدین
                                                                              جانشین مدیرمسئول روزنامه زاینده رود
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امام علی )علیه السالم(:
شنونده غیبت، مانند غیبت كننده است.

یکشنبه 5  دی 1395 | 25 ربیع االول 1438  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شماره 2034  | 16 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2034   December  25 
2016 .  16 Pages

صاحبامتیاز:شرکتتوسعهرسانهبرترزایندهرود
مدیرمسئول:محمدرضاشواخیزواره
جانشینمدیرمسئول:بهمنزینالدین

تلفن:8-36284167-031فکس:031-36284166
نشانی:اصفهان،خیابانارتش،جنبپلحسینآباد،

Zساختمان119،واحد3 AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

