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رییس جمهور در مراسم راهپیمایی 22 بهمن و در میدان 
آزادی تهران ضمن گرامیداشــت سی و هشتمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی با اشــاره به ثبت شکایت ایران از 
آمریکا در دادگاه الهه به خاطر دســتبرد بــه اموال ایران 
گفت: تا دســتیابی به حقوق ملت در برابر آمریکا،  از پای 

نمی نشینیم. حجت االسالم حسن روحانی گفت: ملت 
بزرگ ایران، انقالب اســالمی نقطه عطــف مهم تاریخ 
کشورمان است.  انقالب 57 کشور ایران را از وابستگی 
بــه بیگانگان و آمریــکا آزاد کرد و سرنوشــت ملت در 

اختیار ملت قرار گرفت. روحانی در ادامه...

رییس جمهور در راهپیمایی ۲۲ بهمن:

در برابر تهدید، پاسخ قاطع خواهیم داد
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پرونده هفتمین جشنواره فیلم فجر اصفهان بسته شد؛

یادم تورا فراموش!

مقصر ناکامی ها کیست؟!

خون آلوده
در رگ های سپاهان!

راه اندازی مرکز مدیریت  پسماند 
اصفهان 

12

مردم اصفهان در روز شکوه همدلی فریاد ایستادگی سر دادند؛

شهردار تهران در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان امام)ره( مطرح کرد:

مردم نگرانندکه مسئوالن  ضعف  خود را
به گردن دشمن بیندازند

عمار داره این خاک
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پیشنهاد سردبیر:
بدون ایران کسی نمی تواند در منطقه تصمیم بگیرد

ویژه

 ادعای موشکی آمریکا 
درباره ایران تکذیب شد

 پاسخ علی آبادی و جلیلی
 در مورد حضور در انتخابات 

قطع پخش زنده سخنرانی 
نهاوندیان از یک شبکه استانی

اطمینان خاطر امیر اسماعیلی
 به مردم

 فرزند و نوه مقام معظم رهبری 
در سالروز پیروزی انقالب

میزان: وزیر دفاع با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن، گفت: ادعای جدید 
آمریکایی ها مبنی بر آزمایش جدید موشکی ایران ساختگی و با هدف 
دشمن سازی و ایران هراسی است.سردار حسین دهقان وزیر دفاع با 
اشاره به پاسخ مردم به تهدیدات آمریکا در راهپیمایی 22 بهمن، اظهار 
داشــت: ادعای جدید آمریکایی ها مبنی بر آزمایش جدید موشکی 
ایران ســاختگی و با هدف دشمن ســازی و ایران هراسی است. وی 
افزود: ملت ایران پاسخ آنان )آمریکایی ها( را در راهپیمایی 22بهمن 

دادند.

ایلنا : محمد علی آبادی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال حضور 
خودش در انتخابات ریاســت جمهوری گفت: باید دید اصولگرایان 
به چه نتیجه ای می رســند. وی در مــورد آخرین اخبــار از طیف 
احمدی نژاد و برنامه هایشان برای انتخابات گفت: خبر خاصی ندارم! 
علی آبادی در پاسخ به ایلنا در مورد ساز و کار آشتی ملی گفت: منافع 
ملی کشــور ایجاب می کند روابط جناح های مختلف خوب باشد و 

دیدگاه های مختلف بالمانع است.
سعید جلیلی نیز در حاشیه مراســم راهپیمایی 22 بهمن در پاسخ 
به ســوال خبرنگار ایلنا درباره نامزدی در انتخابات گفت: هنوز زمان 

زیادی باقی مانده است.

محمدرضا نهاوندیان در مراسم 22 بهمن زاهدان سخنرانی می کرد 
که پخش زنده این سخنرانی بدون هماهنگی قطع شد. رییس دفتر 
رییس جمهوری روز جمعه در سفر به استان سیستان و بلوچستان، 

دوشادوش مردم زاهدان در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن شرکت کرد.

پایــگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضــرت آیت ا... 
خامنه ای: حضرت آیــت ا... العظمی خامنــه ای در ابتدای درس 
خارج فقه روز یکشــنبه )١٧بهمــن ۹۵(، پس از بیــان حدیثی 
اخالقــی، با اشــاره به »حــرام بودن اســتفاده از ماشــین های 
گران قیمت برای روحانیون و طالب« فرمودنــد نامه ای دریافت 
کرده اند که در آن نوشته شــده بعضی از افراد حاضر در درس، با 

ماشین های گران قیمت دویست میلیونی تردد می کنند.
ایشــان در این بــاره افزودند: حرمت اســراف برای همه اســت، 
هر کســی در هر حدی چه غنی، چه متوســط یــا فقیر ممکن 
است اسراف کند و اســراف، عمل حرام اســت. این ماشین های 

گران قیمت حرام است.
رهبر انقالب با اشــاره به وجود برخی جهــات امنیتی و حفاظتی 
برای استفاده از ماشــین گران قیمت فرمودند: توجه کنید! عمل، 
ورع، اجتهاد، زهــد، بی رغبتی، نرفتن به دنبــال زخارف مادی و 

زیبایی های ظاهری زندگی، وظیفه  اصلی ماست.

ایلنا:فرمانده قرارگاه پدافند هوایي خاتم االنبیا)ص( گفت: هیچ گونه 
تهدیدي نمي تواند امنیت کشــورمان را به مخاطره بینــدازد. امیر 
اســماعیلی با حضور در راهپیمایی 22 بهمن با اشــاره به اظهارات 
مقامات نظامی کشورهای خارجی گفت: بدون تردید راهپیمایی 22 
بهمن و حضور پرشور ملت ایران در صحنه های مختلف انقالب مکمل 
توان نظامی ما خواهد بود و به نوعی یــک اقتدار همه گیر را به تصویر 
می کشد.وی افزود: بدون تردید و بی شک باید بگوییم که فرزندان مردم 
در بدنه و ســاختار نظامی و پدافندی جمهوری اسالمی شبانه روز در 
حال رصد تحرکات و در صورت نیاز مقابله با آن هستند. از این جهت 
این نوید را به ملت ایران اســالمی می دهیم کــه هیچ گونه تهدیدی 

نمی تواند امنیت کشورمان را به مخاطره بیندازد.

اخبار

عکس روز

انتخاباتدیدگاهپارلمانبرجام

کافه سیاست

علی الریجانی ظهر دیروز در مراســم نکوداشت سی و 
هشتمین پیروزی انقالب اسالمی در جمع مردم کرمان 
با انتقاد از اظهارات برخی مقامات کشورهای غربی گفت: 
این روزها شــنیده ایم برخی حرف های نســنجیده ای 
نســبت به انقالب و حرکت ملت ایــران زده اند از این 
رو مقامات آمریکایــی حرف هایی را مطــرح کرده اند 
که خودشــان می دانند که در مقابل غیرت ملت ایران 

کارساز نیست.
الریجانی ادامه داد: اگر مقامات آمریکایی روزی چنین 
قصدی را داشته باشــند قطعا خودشان زیان می بینند 
زیرا ملت ایران راه گذشــته خود را با ســرعت بیشتری 

دنبال خواهد کرد.
 مقامات آمریکایــی بدانند که اگر بــه دنبال مخدوش 
 کردن برجام باشــند، ایران در مقابل ایــن اقدام، دیگر

  هیچ تعهدی نســبت بــه آژانــس نخواهد داشــت، 
 از طرفی دیگر ایــن افراد می گویند که مــا توافق بدی

  را با ایــران انجام دادیــم؛ اما این مقامــات باید مراقب 
 باشــند که در مســیری قرار نگیرند که مشکالت خود 

را افزایش دهند.

دریادار حبیب ا... سیاری صبح دیروز در جمع راهپیمایان 
والیتمدار و انقالبی تبریز با اظهار داشــت: مردم در 22 
بهمن در خیابان ها به همه دشــمنان و تهدیدات جواب 
دادند؛ چراکه از هیچ تهدیدی نمی ترسند که این ویژگی 

مردم انقالبی ایران است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران با 
تاکید بر اینکه انقالب ما ویژگی هــای خاص خود را دارد 
که تکیه بر دین و مردم، حرکت برای حفظ منافع کشور 
و مردم و طرح شــعار »نه شــرقی و نه غربی، جمهوری 

اسالمی« از جمله آنهاست. 
دریادار ســیاری با تاکید بر اینکه امروز ایــران به بازیگر 
اصلی منطقه تبدیل شده است، گفت: بدون حضور ایران 
کسی نمی تواند در منطقه تصمیم بگیرد و این دستاورد 

دفاع مقدس و انقالب اسالمی با پشتیبانی مردم است. 
وی با اشــاره به اینکه همه ما نیاز به چراغ راه داریم تا در 
مسیر درست هدایت کند و آن فقط والیتمداری و حرکت 
در خط والیت است، تصریح کرد: با تکیه بر خط والیت در 
برابر همه تهدیدات می ایستیم و از هیچ تهدیدی هراسی 

نداریم.

هشدار جدی الریجانی به آمریکایی ها:

برجام مخدوش شود، ایران هیچ 
تعهدی به آژانس نخواهد داشت

فرمانده نیروی دریایی ارتش: 

بدون ایران کسی نمی تواند
 در منطقه تصمیم بگیرد

محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید:

رهبر انقالب پدر همه جریانات 
داخل نظام هستند

صادقی نماینده مردم تهران: 

اصالح طلبان گزینه ای جز 
روحانی ندارند

محمدرضا عارف رییس فراکســیون امید در حاشــیه 
راهپیمایی روز 22 بهمن در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، 
درباره ضرورت رســیدگی به طرح آشتی ملی که مطرح 
شده است؟ اظهار داشــت: در رابطه با جریانات سیاسی 
داخل نظام، بحثی که ما در سال های اخیر مطرح کردیم، 
همبستگی و همدلی است. ضرورت دارد که این بحث به 

صورت جدی دنبال شود.
عارف در پاســخ به این ســوال که گفته می شود جریان 
اصالح طلب نامه ای به رهبری نوشته اند، آیا این مسئله را 
تایید می کنید؟ خاطرنشان کرد: من اطالعی از این مسئله 

ندارم.
وی در پاســخ به این سوال که همیشــه انتقادی مطرح 
اســت که اصالح طلبان ارتباطــات اندکی بــا رهبری 
داشــته اند و پس از فوت آیت ا... هاشــمی این مسئله پر 
 رنگ تر شده است؟ ابراز داشت: اصالح طلبان همیشه با 
مقام معظم رهبری ارتباط داشــته اند. ایشان رهبر و پدر 
همه جریانات داخل نظام هستند و ما هم با همین نگاه با 

ایشان در ارتباط بوده ایم.

محمود صادقی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در مقابل 
دانشگاه شریف در جمع خبرنگاران گفت: وحدت مردم 
ایران از همه اقشار جناح ها و گروه های سیاسی ضامن بقا 
و تداوم انقالب اسالمی است. وی با اشاره به صحبت های 
ترامپ اظهار داشــت: در شــرایطی کــه رییس جمهور 
یاغی و ســرکش آمریکا تهدید می کند این حضور مردم، 
ضامن امنیت ملی ایران اســت. دبیرکل انجمن اسالمی 
مدرسین دانشگاه ها در پاسخ به سوالی درباره کاندیدای 
اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: با 
حضور روحانی فکر نمی کنم اصالح طلبان گزینه دیگری 
داشته باشند. صادقی درباره گزینه جانبی اصالح طلبان 
برای انتخابات ریاست جمهوری هم خاطرنشان کرد: این 
روش احتیاطی است اما فکر می کنم روحانی در شرایطی 
است که همانند سال ۹2 باید به طور منسجم از او حمایت 
کرد. وی درباره لیست واحد اصالح طلبان و معتدالن برای 
شوراهای شهر هم خاطرنشــان کرد: اصل انسجام الزم و 
پذیرفته شــده اســت و در حال فکر کردن درباره مدل 

ائتالف هستیم.

فتوای رهبر انقالب درباره استفاده 
از ماشین های گران قیمت توسط 

روحانیون
بین الملل

حجت االســالم حســن روحانی گفت: ملت بزرگ ایران، 
انقالب اســالمی نقطه عطف مهم تاریخ کشــورمان است.  
انقالب ۵٧ کشور ایران را از وابستگی به بیگانگان و آمریکا 
آزاد کرد و سرنوشــت ملــت در اختیار ملت قــرار گرفت. 
روحانی در ادامه تصریح کرد: کدام انقالب را ســراغ دارید 
که دو مــاه از پیروزی انقالب نگذشــته باشــد مردم برای 
یک رفراندوم مهم پای صندوق آرا دعوت شده باشند. 4٧ 
روز بعد از پیروزی انقالب به فرمــان امام)ره( در صف های 
طوالنی پای صندوق آرا رفتند و به جمهوری اسالمی ایران 
رای دادند. شــما کدام انقالبی را ســراغ دارید که در یک 
سالگی اش در کمتر از یک سالگی اش بعد از ١0 ماه صاحب 

قانون اساسی شده باشد.
وی با بیان اینکــه، همه آنهایی که اســالم را دین عدالت، 
دین آزادی و دفاع از حق و دیــن انصاف می دانند فرزندان 

این انقالب بزرگ هستند، گفت: انقالب ما تنها در حافظه 
تاریخی ملت ما نیســت انقالب ما در سراسر زندگی ما در 
فرهنگ در سیاست در اقتصاد و همه جای زندگی فردی و 

جمعی  ما حضور دارد.
وی افزود:دغدغه ما همان دغدغه های سی و هشــت سال 
پیش است. دغدغه ما پیشــرفت معنویت، عدالت و آزادی 
اســت. دغدغه حاکمیت ملی اســت و در یک کلمه تحقق 

کامل جمهوریت و اسالمیت است.
رییس جمهــور با بیــان اینکه امــروز روز احقــاق حقوق 
شهروندی و روز کرامت ملت اســت، افزود: این جناح و آن 
جناح و مدیر و غیرمدیر و مســئول و غیرمســئول در برابر 
قانون یکی هســتیم. انقالب زمانی به اهداف خود می رسد 
که همه ملت در برابر قانون برابر باشــند. امتیاز خواهی و 

ویژه خواری باید برای همیشه رخت ببندد.

روحانــی گفت: بایــد در برابــر خانواده بزرگ شــهیدان 
و ایثارگران ســر تعظیم فــرود بیاوریم. بــه جهان اعالم 
می کنیم راه ما راه شــهیدان اســت. راه مــا راه ایثارگران 
 اســت؛ ما از مســیر انقالب، از مســیر امام)ره( از مســیر 
رهبر معظم انقالب، در هیچ شــرایطی دست بر نخواهیم 
برداشــت.روحانی گفت: ما از مســیر انقــالب، امام)ره( و 
رهبری معظم انقالب در هیچ شــرایطی دست برنخواهیم 
داشــت.رییس جمهور افزود: ملت ما در پیــچ و خم های 
ســخت این انقالب، راه و مســیر خود را بــا رهنمودهای 
رهبری هرگز گم نکرد و مشــکالت را پشــت سرگذاشت 
و در عرصه بین الملل شــرایط تهدید و جنــگ را به صلح 
تبدیــل کرد.روحانی گفت: امروز خوشــحالیم که صنعت 
هســته ای ما محصوالت خود را به دنیا صادر می کند و در 
مســیر تجارت بین المللی قرار گرفته است، ما آب سنگین 
تولیدی دانشمندان جوان این کشور را به آمریکا و روسیه 

صادر کردیم و به کشورهای دیگر صادر می کنیم.
وی ادامــه داد: امروز در شــرایط خاص منطقــه وجهان 
مواجهیم اما ملت ما با حماســه امروز و حماســه های هر 
روزش هراسی به دل راه نخواهد داد. ما با وضعیتی مواجه 
هســتیم که در منطقه بعضی تازه کاران قدرت در دســت 
گرفته انــد، در دنیا و آمریکا بعضی از تــازه کاران قدرت در 
دســت گرفته اند و همه آنان بدانند در برابر ملت ایران تنها 
باید با زبان احترام و تکریم ســخن بگویند و ملت به تهدید 
پاسخ قاطع می دهد. بدانند کســانی که دولت و نیروهای 
مسلح ما را تهدید کنند، ملت ما یکپارچه و آگاه خواهد بود 

و در برابر بدخواهان تا  آخر ایستادگی خواهند کرد.
رییس جمهور ضمــن قدردانی از مردم به دلیل تشــییع 
باشــکوه پیکر آیت ا... هاشــمی گفت: ملت ایران منطق و 
هوشیاری ها را در بزنگاه های تاریخی نشان داده اند و چند 
وقت پیش در مراســم وداع با فرزند خود در تشــییع پیکر 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی هوشمندی، بیداری و آگاهی از 
خود نشان دادند و باید در برابر این ملت بزرگ سر تعظیم 
فرود آورد که علی رغم برخی نامالیمات همواره پشتیبان 
نظام، انقــالب بوده اند و جوانان همیشــه اهل وفا خواهند 
بود. ما در برابــر هرگونه تهدید، نابخــردی و آتش با خرد، 
استقامت و ایستادگی و با قدرت پاسخ خواهیم داد. قدرت 

ما از قدرت ملت ایران است.
به گفته روحانی، ایــران دنبال تنش و تشــنج در منطقه 
وجهان نیست اما در برابر کســانی که چشم طمع به کشور 
دارند بــا قدرت ایســتادگی می کنند و در برابــر زور همه 
جناح ها و پیر و جوان یک صدا هستیم و به همه بدخواهان 

می گوییم که اینجا ایران بیشه شیران است.
روحانــی در بخش پایانی ســخنانش انتخابــات بهار ۹6 
را مورد توجــه قرار داد و گفــت: ملت ایــران در ماه های 
آینده قدرت خود را پای صندوق هــای رای به بدخواهان 
و اســتکبار جهانی نشــان خواهند داد. زبان گویای ملت 
در پای صندوق رای خواهد بود. ما به 38 ســال انقالبمان 

افتخار می کنیم و آینده ما آینده پر امیدی خواهد بود.

ما از مسیر 
انقالب، 

امام)ره( و 
رهبری معظم 

انقالب در هیچ 
شرایطی دست 

برنخواهیم 
داشت

رییس جمهور در مراسم راهپیمایی 22 بهمن و در میدان آزادی تهران ضمن گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی با اشاره به ثبت شکایت ایران از آمریکا در دادگاه الهه به خاطر دستبرد به اموال ایران گفت: تا دستیابی به 

حقوق ملت در برابر آمریکا،  از پای نمی نشینیم.

عقب نشینی ترامپ 
در برابر چین

طرح جدید بارزانی ها برای 
جدا شدن کردستان از عراق

اردوغان طرح اصالح قانون 
اساسی را امضا کرد

رســانه های خبری به نقل از منابع آگاه در کاخ ســفید 
گزارش دادند که دونالد ترامپ در نخستین تماس تلفنی 
خود با »شی جین پینگ« رییس جمهور چین اعالم کرده 
که دولت آمریکا به سیاست »چین واحد« احترام خواهد 
گذاشت. پایگاه »فایننشال تایمز« ضمن بیان اینکه این 
اقدام دونالد ترامپ موجب کاهش تنش اخیر بین آمریکا و 
چین خواهد بود به نقل از بیانیه کاخ سفید تصریح کرد که 
دونالد ترامپ در نخستین تماس تلفنی خود پس از ورود 
به کاخ سفید به رییس جمهور چین گفته که درخصوص 
نحوه رابطه با مقامات »تایوان« از سازوکار سیاسی حاکم 
بر روابط بین چندین دهه چین و آمریکا پیروی می کند. 
در بیانیه کاخ ســفید آمده که تماس تلفنی بین دونالد 
ترامپ و »شــی  جین پینگ« بســیار صمیمی بوده و دو 
رییس جمهور متقابال برای مردم هر دو کشــور بهترین 

آرزوها را خواستار شدند.

ایســنا: جعفــر ابراهیم، عضــو دفتر سیاســی حزب 
دموکرات، کــه رهبری آن را مســعود بارزانی، رییس 
اقلیم کردســتان بــر عهــده دارد، در گفــت وگویی 
مطبوعاتی تصریح کرد که این حزب به صورت جدی 
مسئله شرکت نکردن در انتخابات آتی عراق را بررسی 
می کند؛ چراکه نظــر غالبی در حــزب مبنی بر عدم 
شــرکت در انتخابات وجود دارد. شبکه رووداو وابسته 
با خانواده بارزانی نیز گزارش داد که هیئت ائتالف ملی 
به ریاست عمار حکیم در جریان سفر به اربیل در مورد 
این موضوع گفت و گو کرده تا مســئوالن حزب از این 

امر منصرف شوند.

به نقل از رســانه های ترکیه، طرح پیشنهادی اصالحیه 
قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی 
که ١٧ روز پیش به تصویب مجلس ملی این کشور رسیده 
و یک هفته پیــش برای امضا به نهاد ریاســت جمهوری 
تحویل شــده بود، به امضای رجب طیب اردوغان رسید. 
 قرار اســت همه پرســی تغییرات قانون اساسی ترکیه

 ١6 آوریل  )20 فروردین( برگزار شود.

رییس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن:

در برابر تهدید، پاسخ قاطع خواهیم داد

نظر آیت ا...آملی الریجانی 
در مورد طرح آشتی ملی

ایلنا:آیت ا... آملی الریجانی رییس قوه قضائیه در مورد طرح آشتی 
ملی عنوان کرد: آشــتی ملی زمانی معنا دارد که در اصول اساسی 

اختالف داشته باشیم که نداریم.

 فرمانده ناوگان نیروی دریایی پاکستان خبر داد:

 ایران و عربستان در یک 
رزمایش مشترک!

به گزارش مهر به نقل از روزنامه »نوای وقت«، »عارف ا...حسینی« فرمانده 
ناوگان نیروی دریایی پاکستان در گفت وگو با رسالنه ها اعالم کرد: نیروهای 
دریایی ایران و عربستان سعودی در رزمایش پنج روزه در بندر کراچی در این 
کشور حضور می یابند. فرمانده ناوگان نیروی دریایی پاکستان اعالم کرد: 
این رزمایش دریایی از دهم تا چهاردهم فوریه )22 تا 26 بهمن ماه( به مدت 
پنج روز برگزار می شــود. وی در ادامه افزود: این رزمایش دریایی با اهداف 
صلح آمیز و این رزمایش دریایی علیه هیچ کشــور دیگری نیست. عارف ا...
حسینی در ادامه اظهار داشت: به بیش از ٧0 کشور در دنیا برای شرکت در 
این رزمایش دریایی درخواست فرستاده شد که از تعداد 36 کشور از جمله 
ایران، عربستان ســعودی، آمریکا، روســیه، چین، انگلیس، ترکیه، امارات 
متحده عربی، استرالیا، اندونزی،سریالنکا و دیگر کشورهای منطقه و جهان 
حضور خواهند داشت. ناوهای روسیه برای اولین بار در این رزمایش دریایی 

شرکت می کنند.

جلیلی با بیان اینکه امروز ما در اوج قدرت و توانایی هستیم و شخصی 
در مقام ریاســت جمهــوری آمریکا قــرار گرفته که عنــوان کتاب و 
مانیفســت انتخاباتی اش »آمریکای افلیج« بود و مردم آمریکا به این 
شــعار رای دادند، افزود: آقای ترامپ که یک ماه پیش آمریکا را افلیج 
می خواند بداند با پیکر فلج نمی تواند رجز بخواند. بهتر اســت به جای 
رجزخوانی به مردم آمریکا بگوید چگونه آمریــکای فلج را می خواهد 
درمان کند. ترامپ مواظب باشــد موجود افلیجی را که تحویل گرفته 

است با رجز خوانی های بیجا به مرگ نکشاند.
جلیلی اظهار داشــت : امروز کشــور مــا در موقعیتی اســت که خود 
امریکایی ها می گویند که بســیاری از مســائل منطقــه بدون حضور 
ایران حل شدنی نیســت. دشمنان ۵ سال تمام توانشــان را گذاشتند 
که یکی از کشورهای دوســت ما را با تروریزم و جنگ از پا دربیاورند اما 

نتوانستند.

توصیه جلیلی به ترامپ:

 با پیکر فلج
نمی توان رجز خواند

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2074 | Feb ruary   11,  2017  | 16 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILrezaei.zayanderoud@gmail.com



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2074| شنبه 23 بهمن  1395| 13 جمادی االول  1438

پیشنهاد سردبیر:
تیبا 2 یا ساینا

یادداشت

 برخی معادن بزرگ ســنگ های تزئینی در مشــهد با 
دستور مقام قضائی و با ایرادات زیست محیطی تعطیل 
شدند.  با توجه به اخبار رسیده، سه معدن که در استان 
خراســان رضوی که از قدمت باال و ذخایر مناســب از 
ســنگ های گرانیتی و تزئینی برخوردار بودند، به علت 
ایراداتی که ســازمان محیط زیســت به آنها وارد کرده 
بود، با حکم مقام قضائی فعالیت خود را متوقف کردند.

جواد غیور عاملی - عضو هیئت مدیره خانه معدن استان 
خراسان رضوی- با اشــاره به این موضوع به ایسنا گفت: 
تعطیلی این معــادن  ایرادهای قانونی دارد و درســت 
نیست. ضمن اینکه این سه معدن بزرگ سنگ تزئینی 
در جنوب مشهد هر کدام حدود ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد 
کرده بودند که با تعطیلی این واحدهــا، این افراد نیز در 

حال حاضر بیکار هستند.

به گزارش تســنیم، واردات دام زنده که طی سال های 
گذشــته برای جلوگیری از انتقال بیماری های دامی و 
حمایت از تولیدات داخلی ممنوع شــده بود به یکباره  و 
بدون اعالم سطح  و تعداد مجاز برای واردات از مرزهای 
شرقی کشــور آزاد شد. بر اســاس مذاکرات انجام شده 
میان معاونت های بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت واردات دام زنده سبک و سنگین 
از مبادی ورودی اعم از گمــرکات و بازارچه های مرزی 
با مقرارت قوانین قرنطینه بهداشــت به تایید ســازمان 
دامپزشکی  و ســایر ضوابط مربوطه از مرزهای شرقی 

کشور مجاز اعالم شد.

سعید تاجیک - معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران 'گفــت:  اگر بخواهیم به صورت شفاف در 
این رابطه اظهار نظر کنیم باید چند نکته را مدنظر قرار 
دهیم. ابتدا اینکه خــودروی جایگزینی با این قیمت در 
دنیا به سختی پیدا می شود، چراکه بسته CKD خودرو 
حدود ۹ تا ۱۰ هزار دالر اســت که اگر در قیمت و تعرفه 
ضرب شــود، کمتر از ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان نخواهد 
شــد؛ بنابراین خودروی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی برای 

جایگزینی پراید و پژو ۴۰۵ وجود ندارد.

تعطیلی چند معدن بزرگ 
در مشهد با دستور قضائی

 واردات دام زنده آزاد
 اعالم شد

برای پراید و پژو ۴۰۵ 
جایگزینی نداریم

اخبار

مدتی اســت که گروه خودروسازی سایپا 
محصول ســاینا را معرفی کرده است و از 
آن به عنوان بــرادر دوقلوی تیبا یاد می شــود. خیلی هم 
بی راه نیست چرا که این دو خودرو شباهت های بسیاری 
به هم دارند؛ این شباهت ها البته در ظاهر بیرونی خودرو 
خیلی نمود ندارد اما اگر در داخل هر دو خودرو بنشینید 
خواهید دید که دوباره شــباهت ها زیاد می شود. به طور 
دو  ایــن  کل 

خودروی ســایپا فقط در ظاهر بیرونی با یکدیگر متفاوت 
هســتند. هر دو خــودرو از موتور M15 برای پیشــران 
خود اســتفاده می کنند و هر دو خودرو سیســتم تعلیق 
و فرمان یکســان دارند. انتقال قدرت در تیبا و ســاینا در 
حالت پیش فرض مدل ۵ ســرعته دســتی یکسان است 
و هر دو خــودرو از حجم بــاک بنزیــن ۴۱ لیتری بهره 
می برند. در داخل ساینا از سیستم تهویه نیمه اتوماتیک 
استفاده شــده و از نشــانگر باز بودن درب های خودرو به 
صورت تفکیک شــده و نمایش دمای بیــرون در صفحه 
نمایش ساعت بهره برده شــده که این مورد در تیبا یافت 
نمی شود. تیبا در مدل صندوق دار خود از حجم 
صندوق عقب یکســانی در مقایسه با ساینا 
برخوردار اســت اما تیبا ۲ به علت هاچ بک 
شدن ماشــین، صندوق عقب کوچکی دارد 
که همین مسئله ســاینا و تیبای صندوق دار 
را ماشــینی ایده آل برای خانواده های ۳ تا ۴ نفری 
کرده اســت اما تیبا ۲ بیشــتر جوان پسند بوده و 
بــرای خانواده هــای کوچکتر آن هــم فقط در 
مسافرت ها مناسب اســت. تمام این خودرو ها از 

حجم یکسانی برای سرنشــینان خود برخوردارند. قیمت 
ساینا صفر کیلومتر در بازار تهران در مدل های ۹۵ چیزی 
حدود ۲8 میلیون تومان اســت که این قیمت برای تیبا ۲ 
صفر کیلومتر حدود ۲۷ میلیون و برای تیبای صندوق دار 
صفر کیلومتر نزدیک به ۲۵ میلیون تومان می باشد. از آن 
جا که کیفیت ساخت این خودروها یکسان بوده و تفاوت 
آن چنانی در آپشــن در آن ها دیده نمی شــودانتخاب هر 
یک از آن ها بســته به سالیق راننده و ســطح بودجه وی 
دارد. اگر شخصی هســتید که با خانواده چهار نفری خود 
به مســافرت می روید و از بودجه کافی هــم برخوردارید 
می توانید ســاینا را به عنوان ماشین خانواده خود انتخاب 
کنید. اما اگر توان پرداخت ۳ یا ۴ میلیون اضافه را ندارید 
یا نمی خواهید چنین هزینه ای را متحمل شوید، انتخاب 
تیبا صندوق دار برای شما بســیار مناسب است. به خاطر 
داشته باشــید که با انتخاب تیبا چشم خود را روی برخی 
آپشــن ها مانند تهویه نیمه اتوماتیک بسته اید. اگر جوان 
هستید و تازه تشکیل زندگی داده اید و بودجه هم دارید، 
انتخاب تیبا ۲ را فراموش نکنید. به حق این ماشــین در 
بین دو خودروی دیگر زیباتر است و جثه اسپرت تری هم 
به نسبت مدل صندوق دار خود و ساینا دارد. گفتنی است 
تیبا ۲ در پنجره عقب خود از برف پاک کن و شیشه شــور 
هم بهره برده اســت و این یکی از تفاوت های آن نسبت به 
مدل صندوق دار خود اســت. منهای این موضوع و مسئله 
هاچ بک بودن، تیبا ۲ با مدل صندوق دار خود در هیچ چیز 

تفاوتی ندارد و کامال یکسان هستند.

کدام یک از دوقلوهای سایپا برای شما مناسب است؟

تیبا 2 یا ساینا

اقتصاد قوی مدیریت جهادی می خواهد
برای تشــریح آنچه موضوع  این نوشتار 
است ، بهتر است مطلب را اینگونه آغاز 
کنیم که اگر توســعه کامل و همه جانبه در همه عرصه ها را 
یکی از ویژگی های اصلی یک قدرت بزرگ جهانی به حساب 
آوریم، باید گفت که رســیدن به این هدف برای هر کشوری 
که مستعد آن باشد نیازمند به داشتن یک پی)فونداسیون( 
مناسب است. از این روی توســعه پایدار در هر کشوری نیز 
نیازمند این است که زیر ساخت های توسعه در آن کشور به 

بهترین شکل ایجاد شود.
برای کشورهایی که منابع کافی انسانی و طبیعی )نفت - گاز- 
معادن و ... (را دارا هستند ایجاد یک زیر ساخت مناسب برای 
توسعه کاری آسان تر به نظر میرســد ، البته اگر آن کشورها 

بتوانند استقالل خود را بدست آورده یا آن را حفظ کنند.
در این رابطــه و در مورد ایــران که به هــر روی نزدیک به 
چهار دهه اســت که دنیا با یک کشور کامال مستقل در همه 
ابعاد مواجه اســت و  این نکته را نیز باید اضافه کرد که ایران 
همچنین از منابع طبیعی و نیروی انسانی جوان و متخصص 

نیز برخوردار است.
پس تا به اینجا می توان گفت ایران دقیقا آنچه الزم است که 

یک زیر ساخت مناسب اقتصادی دارا باشد را دارد.
در این راستا ملت ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی در سال 
۵۷ ،با عزمی که برای ایجاد تغییر داشــت ، توانست قدمهای 
مهمی را با یــک کار و مدیدریت جهــادی در جهت ایجاد 
زیرساخت های توسعه بردارد، که در این زمینه دستاوردهای 
چشم گیری نیز حاصل شد که حتی تحسین مجامع جهانی 

را نیز به همراه داشت.
در ادامه بهتر اســت موضوع را اینگونه ادامــه دهیم که هر 
کشوری برای داشــتن بهترین زیر ساخت های توسعه بهتر 

است اول این چهار موضوع را محقق کند:
اول : ایجاد سیستم منسجم برای تامین امنیت جانی و مالی 

حداکثری برای همه اقشار جامعه
دوم : ایجاد نظام بهداشتی
سوم : ایجاد نظام آموزشی

و چهارم : ایجاد سیستم منسجم و منظم حمل و نقل
در حقیقت این چهار موضوع کامال به یکدیگر وابســته است 
هستند و به ســختی و با فاصله کمی نسبت به یکدیگر رتبه 
بندی میشوند؛ چراکه هر جامعه ایی برای توسعه قبل از هر 
چیزی نیازمند به امنیت است اما اگر جامعه ایی از بهداشت 

مناسب برخوردار نباشد تا انسانهای دارای سالمتی مناسب 
خروجی آن باشند ، نمیتواند نیروهای امنیتی خوبی داشته 
باشد تا در آن صورت امنیت بهتری را کسب کند و همین طور  
مطمئنا سطح سواد افراد یک جامعه بر روی راندمان نیروهای 
امنیتی و بهداشتی و همچنین داشتن سیستم حمل و نقلی 

مناسب در آن جامعه تاثیر بسزایی دارد.
در این میان و در راستای سخنان رهبر معظم انقالب ، به نظر 
می رسد دور شدن مدیران جمهوری اسالمی از سبک کار و 
مدیریت جهادی تا حدود قابل توجهی مجب کاهش شتاب 

ایران در تحقق اهداف بلدنش شده است.
اما با این حال ایران با داشــتن منابع طبیعی و نیروی انسانی 
متخصص و جوان و همچنین با داشتن چهارزیر ساخت اصلی 
توسعه، یکی از مستعدترین گشــورهای جهان برای تبدیل 

شدن به یک ابرقدرت تمام عیار است.
با وجه به آنچه گفته شد ، ایران برای رسیدن به این هدف باید 
چند ویژگی دیگر نیز برای خود ایجــاد کند، که از آن جمله 
بازگشــت روحیه انقالبی در میان مدیران و بعد از آن ایجاد 
یک سیستم اقتصادی قوی بر اساس تئوری اقتصاد مقاومتی 
است. همچنین ایران نیازمند ایجاد یک سیستم رسانه ای و 
ارتباطی قوی است  تا بتواند در جنگ های روانی و رسانه ای، 

دست باال را داشته باشد.

قیمت انواع
اتوی مو در بازار

بازار

Silk Straightener S9600 رمینگتون

300،000
تومان

305،000
تومان

PRINCELY PR150AT پرنسلی

60،000
تومان

65،000
تومان

PHILIPS HP8316 فیلیپس

165،000
تومان

165،500
تومان

علیرضا 
مظاهری

سید رسول 
رضایی

سفره هایی خالی از عطر برنج ایرانیکارگران چه »عینکی« بزنند؟

روز گذشــته، مطلبی با عنوان »خطر، زخم شــالق بر 
کارگرهاست« در صفحه یک روزنامه به چاپ رسید که 
در قســمتی از متن مربوط به این عنوان، به مشکالت 
کارخانه پلی اکریل اشــاره شده و با اســتناد به خبر برخی خبرگزاری های 
محلی مبنــی بر ابــالغ نامه مســئوالن هیئــت اجرایی ایــن کارخانه به 
 کارگران، مطالبی مطرح شــد. آن گونه که این خبرگــزاری ها خبر داده اند
) ایمنا، تســنیم و ...( هیئــت اجرایی کارخانــه پلی اکریــل اصفهان در 
اطالعیه ای به پرســنل خود اعالم کرد که برای بیمه بیــکاری اقدام کنند. 
به نوشته »ایمنا«؛ »هیئت اجرایی کارخانه پلی اکریل روز ۲۴ بهمن ماه در 
اطالعیه ای خطاب به پرســنل خود با تاکید بر اینکه تا سه ماه دیگر خبری 
از تولید نیســت، به کارگران خود اعالم کرد که اگر شب عید بیمه بیکاری 

می خواهید، زودتر خداحافظی کنید.«
برهمین اســاس؛ خبرگزاری » تســنیم« از اصفهان نیز نوشت:»براساس 
نامه روز گذشــته هیئت اجرایی کارخانه پلی اکریل، کارگران این کارخانه 
باید هرچه زودتر نســبت به معرفی خود برای استفاده از بیمه بیکاری اقدام 
کنند.« تسنیم در ادامه به این موضوع هم اشاره کرده بود که چندی پیش با 
پیگیری نماینده مردم مبارکه در مجلس ۲۰ میلیارد تومان به این شــرکت 
تزریق شــد که به این وســیله حقوق یک ماه و نیم کارگــران این کارخانه 
پرداخت شــد. اکنون حدود ۷ ماه اســت که کارگران این کارخانه حقوقی 

دریافت نکرده اند.
روز گذشته همچنین ، زهرا ســعیدی نماینده مردم مبارکه در گفت وگو با 
تسنیم درباره آخرین وضعیت شرکت پلی اکریل و وعده ۲۰ میلیاردتومانی 
دولت بــرای تزریق بــه این شــرکت گفته بود: نــه من و نه هیــچ یک از 
نمایندگان از ۲۰ میلیارد دوم که قرار بود به پلی اکریل تزریق شــود خبری 
نداریم، موضوعی که می دانیم این است که پلی اکریل به یک اقدام جهادی 

و فوری نیاز دارد.
باســابقه  و  قدیمــی  کارخانــه  الشــمس  اظهرمــن   اوضــاع 
پلــی اکریــل اصفهــان کــه متاســفانه ســه ســالی مــی شــود بــا 
مشــکالت عدیــده ای روبــه رو شــده، نیــازی بــه توضیــح و بیــان 
 واضحــات نــدارد. خبرگــزاری »تســنیم« در همیــن بــاره نوشــت:

» با وجود حجم عظیم فعالیت شــرکت پلی اکریل ایران، اما این کارخانه در 
سال های اخیر به دلیل برخی مشکالت از جمله واردات محصوالت مشابه از 
خارج و تاثیر حضور پشت پرده دالل ها، دچار بحران مالی شده و تشدید این 

وضعیت، پلی اکریل را تحت ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار داد.« 
با این حال زرگرپور، اســتاندار اصفهان چندی پیش تاکیــد کرده بود که 
برای مدیریت اســتان در بخش اقتصادی، آغاز بــه کار مجدد پلی اکریل و 
رفع مشــکالت این مجموعه در اولویت اول قرار دارد بخصوص که در سال 
اقتصاد مقاومتی قرار داریم و پلی اکریل از مصادیــق بارز اقتصاد مقاومتی 
است. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئول هیئت حمایت از صنایع 
نیز در آن زمان اعالم کرد که با توجه به پیشــنهاد اســتاندار اصفهان و در 
چارچوب قانون »حمایــت صنعتی و جلوگیری از تعطیلــی کارخانه های 
کشــور«کارخانه پلی اکریل شــرایطی را پیدا کرد که بتواند توسط ۵ تن از 

منتخبان دولت اداره شود.
وعده هــای راه انــدازی مجدد و کمک میلیــاردی دولــت تاکنون درحد 
همان وعــده باقی مانــده و در این میــان ، »کارگران« هســتند که نمی 
دانند صدای اعتراض خود را به گوش کدام مقام مســئول برســانند و چه 
»عینک«ی بزنند که حقوق هــای نگرفته و بیکاری و شــرمندگی مقابل 
همســر و فرزندان و وعده های همچنان »وعده مانده« را برعکس نشــان 

دهد! روزنامه »زاینده رود« همچنان معتقد اســت که به تعبیر شاعر؛ خطر 
اصلی در خانه اســت. خطر »زخم شــالق بر کارگرها« و »شرم دست تهی 
پدر«هاســت . خطر »نجومی بگیران« هستند و نه رســانه هایی که تالش 
می کنند منعکس کننــده درد مردم باشــند. درنهایت اینکــه امیدواریم 
مشکالت کارخانه پلی اکریل حل شــود و کارگران بی پناه بتوانند باردیگر 
سر کار خود برگردند. امیدواریم دولت تدبیر و امید، تدبیری برای بازگشت 
امید به دل این کارگــران بیندیشــد. امیدواریم نمایندگانــی که با وعده 
حل مشکالت استان رأی جمع کردند و به »بهارســتان« رفتند، »خزان« 
اصفهان را جدی بگیرند و تنها به شــعار اکتفا نکنند و به جای غرق شــدن 
در دغدغــه های سیاســی، کمی هم به فکــر »مردم« باشــند. امیدواریم 
شایعات، شایعه باشــند و مســئوالن اســتان ، اختالفات را کنار گذاشته 
و »همدلــی« و »همراهی« برای »خدمت به مردم« را در دســتور کارخود 
قراردهند. امید داریم درســالی که به فرمایش رهبر معظم انقالب، ســال 
»اقتصاد مقاومتی؛ اقــدام و عمل« نام گرفته، مســئوالن با یک »مدیریت 
جهادی« و »انقالبی« در جهت رفــع دغدغه های معظم لــه گام بردارند. 
رهبرانقالب در ســخنان خود، بارها و بارهــا بر این موضــوع تاکید کرده 
اند. سال ۹۵ کم کم به پایان می رســد و به نظر می رسد برخی مسئوالن، 
دغدغه های مهم تری دارنــد! ما اما هنوز امید داریم. ما به جای آن دســته 
از مســئوالنی که یادشــان رفته معمار کبیر انقالب می فرمود:»مردم ولی 
 نعمت ما هســتند« به خود یادآوری می کنیم که باید به فکر »کارگران« و
درآمــد  کــم  »اقشــار  و  »مســتضعفان«  و  »کشــاورزان« 
 و آســیب پذیر« بــود. هــرروز بــا خــود تکــرار مــی کنیــم کــه 
» خطر، آه جانسوز بی خانمان هاســت. خطر،  بی عمل های در حرف مانده 
و کوله برهای در برف مانده است« .شاید روزی روزگاری، یادمان بیاید قرار 
بود »مردم« ولی نعمت باشــند و مســئوالن »خدمتگــزار«. مخاطب این 
نوشته، تمام مسئوالنی هستند که در نظام جمهوری اسالمی، میز و منصب 
دارند و قســم خورده اند خدمت کنند. »شرم دســت تهی پدرها« را از یاد 

نبریم... .

 ســفره هــای ایرانــی از دیربــاز رنگارنــگ و مملو 
از غذای متنوع بوده اســت. اگر به شــهرها و مناطق 
 ایران سفر کنید با غذاهای محلی روبه رو می شوید که 
در جهان نمونــه ندارد و اشــتهای هر فرد بــا ذوقی را تحریــک می کند. 
یکی از غذاهــای اصلی ســفره ایرانیان برنج اســت. غذایــی محبوب که 
همراه بــا انواع خورشــت ها و کبــاب ها مصرف می شــود. برنــج ایرانی 
یکــی از خوش طعــم تریــن برنج هــای جهان اســت، حتمــا در طول 
 زندگی خــود بارها از کوچــه ای و کنــار پنجــره خانه ای گذشــته اید 

و عطر خاص برنج ایرانی را حس کرده اید.
اگر به شــهرهای شمالی کشور ســفر کرده باشــید با شــالی زار و مزارع 
سرســبز برنج روبه رو شــده اید و زنان و مردانی را دیده اید که دوشادوش 
هم مشــغول کاشــت برنج هســتند. روزگاری بازار برنج ایرانی در خانواده 
 رونق خاصی داشــت و برنج شــمالی در نام هــا و کیفیت هــای مختلف  
از محبوبیــت زیادی بیــن ایرانیــان برخوردار بــود. در اســتان اصفهان 
هم شهرســتان لنجــان مرکز اصلی کشــت برنــج  به حســاب می آمد.

برنجــی که بــه نــام برنــج لنجانــی مشــهور اســت و از طعــم و عطر 
خاصــی برخــوردار اســت. اگر چــه برخــی از امــراض چــون ام اس 
 به این برنــج نســبت داده شــده ولی ایــن موضــوع هرگز ثابت نشــد 
و برنج لنجانی جایگاه ویژه ای بین مردم اصفهــان پیدا کرد. با بروز کم آبی 
و خشک سالی کم کم کاشــت برنج از رونق افتاد و پای برنج های مختلف از 

گوشه و کنار دنیا به کشور ما باز شد.
برنج تایلندی نامی آشــنا برای همه کســانی اســت کــه روزگاری برنج 
 خارجی مصرف کرده اند. چند ســالی است که نام و نشــان های مختلفی 

از برنج خارجی وارد بازار ایران شده است.
پاکستان، هند و اروگوئه  از جمله کشورهایی هستند که برنج شان در بازار 
 ایران رواج دارد. با حضور این برنج ها بود که وزارت کشاورزی کشت برنج را 
در کشــور به جــز مناطق شــمالی ممنــوع اعالم کــرد. با ایــن تصمیم 

برنــج لنجانی بــا قدمت چند صــد  ســاله  کم کــم ســفره اصفهانی را 
تــرک کــرد. توجیــه وزارت جهــاد کشــاورزی کــم آبی و مشــکالت 
 مربــوط بــه بحــران خشکســالی و نیــاز بــه اصــالح الگوی کشــت 
با توجه به میــزان منابع آبی که در دســترس اســت، اما از ســوی دیگر 
کشاورزانی که ســال هاست با کشــت برنج امرار معاش می کنند راضی به 
تغییر در الگوی کشــت خود نیســتند و صدای اعتراض آنهــا نیز به گوش 

مسئوالن رسیده ولی گویا راه دیگری نیست.
جــدای از زیان ها و خســاراتی که بــه برنــج کاران اصفهانی وارد شــده 
اســت، کیفیت پایین برخــی از برنــج هــا ی خارجی صــدای اعتراض 

مــردم را بلند کرده اســت. هــر از گاهی 
آلــوده  هــای  برنــج  دربــاره   خبــری 
و تقلبی موجود در بازار منتشر می شود  و 
مسئوالن نسبت به مصرف برنج های آلوده 
و بیماری زا هشــدار می دهنــد. روزگاری 
مردم ما ابتدا کمی برنج مــی خریدند تا از 
کیفیت پخت آن با خبر شــوند و ســپس 

اقدام به خرید کنند.
ولــی امــروزه بســته هــای رنگارنــگ 
برنج هــای خارجی میهمان منازل اســت. 
بــا نزدیک شــدن به عیــد نــوروز و نیاز 
مردم به اقــالم خوراکــی، معــاون وزیر 
جهاد کشــاورزی اعــالم کرد بــا دخیره 
 ســازی برنج هــای هنــدی، اروگوئه ای 
و آمریکایــی در انبارهــا هیــچ گونــه 
محدودیتــی بــرای تامیــن ایــن اقالم 
وجــود نــدارد. وی قیمت هر کیلــو برنج 

هندی را۳/8۰۰، اروگوئه ۲/۶۰۰ و آمریکایــی را۲/۰۰۰ تومان اعالم کرد. 
کشــاورزانی که خود روزگاری برنج کشت می کردند حال میزبان برنج های 
خارجی هســتند. بی آبی یا ســود واردات برنج ؟ کدام عامــل رونق برنج 

خارجی است ؟

سمیه 
پارسادوست

سعید 
نریمانی

پاکستان، هند و 
اروگوئه  از جمله 

کشورهایی هستند 
که برنج شان در بازار 

ایران رواج دارد. با 
حضور این برنج ها بود 

که وزارت کشاورزی 
 کشت برنج را 

در کشور به جز 
مناطق شمالی ممنوع 

اعالم کرد.
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خواص خوراکی ها

دانستنی ها يادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

صاف نشستن باعث کاهش افسردگی می شود!
رییس انجمن دندان پزشــکان عمومی ایران گفــت:  جرم دندان 
به مراتب ضرر بیشــتری نســبت به جرم گیــری دارد و اگر عمل 
جرم گیری با دســتگاه های استاندارد انجام شــود، نه تنها ضرری 
ندارد بلکه قطعا برای ســامتی دهان نیز مفید است. جرم گیری 
هیچ آسیبی به مینای دندان وارد نمی کند. باقر شهنی زاده افزود: 
باید بدانیم که بعد از جرم گیــری دندان ها، ضخامت روی آنها )که 
محلی برای جمع شــدن مجدد جرم اســت( ازبین مــی رود. این 
نواحی باید توسط وسایل صیقل دهنده مانند مسواک و برس های 
دندان صیقل داده شــود و از تجمع جرم در آنها پیشگیری صورت 
گیرد. رییس انجمن دندان پزشــکان عمومی ایــران توضیح داد: 
مصرف سبزی ها و میوه هایی مانند هویج و کلم می تواند به سامت 
دندان ها کمک کند. استفاده از غذاهای سخت باعث صیقل یافتن 
و سامت دندان ها می شود؛ استفاده از نان و سیب نیز می تواند به 

جلوگیری از بیماری های لثه کمک شایانی کند.

 افرادی که معموال با ســر خمیده و دوال دوال راه می روند، بیشــتر 
احساس افسردگی می کنند. یک مطالعه جدید در نیوزیلند نشان 
داد که صاف نشســتن و اصاح وضعیت بــدن، در کاهش عائم 
افســردگی و بهبود خلق و خوی افراد اثر دارد. محققان دانشــگاه 
اوکلند می گوینــد: تغییر وضعیت بدن، یک کار بســیار ســاده و 
بی خطر است که می تواند در کنار ســایر درمان ها برای افسردگی 

استفاده شود. 
مطالعات گذشــته نشــان داده اند که نشســتن به حالت خمیده، 
ممکن است یکی از ویژگی های افسردگی افراد باشد. در مطالعات 
قبلی توسط محققانی از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو، مشخص 
شد دانش آموزانی که معموال با سر خمیده و دوال دوال راه می روند، 
بیشتر احســاس افســردگی می کنند؛ در حالی که دانش آموزان 
راست قامت که همواره محکم قدم برمی دارند، پرانرژی تر هستند.  
الیزابت برودبنت و تیم او در گزارش جدید به بررســی این موضوع 
پرداخته اند که آیا تغییــر وضعیت بدن می تواند اثــرات منفی بر 

خلق وخو داشته باشد یا خیر؟
به طور کلــی این تحقیقات نشــان داد که داشــتن یک وضعیت 
خوب بدنی، منجر به کاهش تمرکز افراد روی خودشــان می شود 
و درنتیجه دستپاچگی و عائم افسردگی را کم می کند. با کاهش 
خلق و خوی بد و انرژی منفــی، عائم افســردگی در آنها بهبود 

می یابد.

میوه های مخصوص دندان!

صاف نشستن باعث کاهش افسردگی 
می شود!

در روزگار قدیم تنوع غذایی به انــدازه امروز نبود و مردم 
بیش از چند مدل غذا را نمی شناختند؛ در سطح جامعه 
خانواده های ثروتمند از تنوع غذایی بیشــتری برخوردار 
بودند و اعضــای خانواده حــق انتخاب بیشــتری برای 
انتخاب خوراک خود داشتند. در طرف مقابل خانواده های 
فقیر معموال از غذاهای یکســان اســتفاده می کردند و 
اعضای خانواده مجبور بودند برای ســیر نگه داشتن خود 
هر آنچه را در سفره مهیا بود میل نمایند. به قول معروف 
هر آنچه نرم تر از سنگ بود میهمان شکم هایشان می شد. 
غذاهای دیروز اگرچــه متنوع نبودند امــا ارزش غذایی 
بیشتری نسبت به غذاهای امروزی داشتند. با گذر زمان 
تنوع غذایی بیشــتر شــد و ذائقه هــای متنوعی در بین 
مردم شــکل گرفت؛ خانواده ها به نوع و طعم غذا اهمیت 
بیشتری دادند و پایشــان به انواع رســتوران ها باز شد. 
امروزه دیگر خبر از قحطی  غذا و مــواد غذایی بین مردم 
نیست و اکثر قشــرهای جامعه می توانند از تنوع غذایی 

سود ببرند.
در سطح شــهر انواع مغازه های توزیع مواد خوراکی مثل 

میوه فروشی ها و رستوران ها و ســوپرمارکت ها فعالیت 
می کنند که عموم شــهروندان با توجه به شــرایط مالی 
خود می تواننــد از آنها اســتفاده کننــد؛ البته همچون 
گذشــته مواد غذایی چون گوشــت و مرغ و دیگر ارزاق 
پربها هچنان در ســفره عده ای نایاب اســت. کودکان و 
نوجوانان بیشترین ســهم را در تنوع غذایی بین اعضای 
خانواده دارند. عدم تمایل به مصرف برخی از مواد غذایی 
و مصرف بی رویه برخی دیگر از غذاها می تواند آثار منفی 
در رشــد جســمی و روحی  نوجوانان پدید آورد. بررسی 
های انجام شــده بین دانش آموزان 12 تا 15 سال  نشان 
می دهد که اکثر نوجوانان از مــواد غذایی پر ارزش چون 
ماهی و ســبزیجاتی چون اسفناج بیزار هســتند و اکثرا 
تمایل به خوردن انواع فست فودها و پیتزا و الزانیا دارند. 
همچنین عدم تمایل بــه مصرف صبحانه و اســتفاده از 
کیک و بیســکویت به جای این وعده غذایــی مهم، بین 

نوجوانان رواج چشمگیری دارد.
گوشــت از دیگر مواد غذایی مهمی اســت کــه برخی از 
نوجوانــان از خــوردن آن روی گردان هســتند.  دالیل 

مختلفــی در عدم تمایــل نوجوانان به این مــواد غذایی 
پرارزش وجود دارد. شــکل و ظاهر برخی از مواد غذایی و 
طعم  خاص آنها می تواند عامل مهمی در گریز کودکان از 

مصرف آن خوراکی ها باشد.
بوی ماهی یا پیاز و یا طعم نســبتا تلخ اســفناج و موادی 
از ایــن قبیل باعث می شــود تا عموم افــراد و بخصوص 
نوجوان ها از مصرف این مواد غذایی گریزان شوند. برخی 
از مواد غذایی به هر شکل و حالتی طعم خوبی دارند؛ مثا 
ســیب زمینی و فرآورده های آن همــواره از طعم خوبی 
برخوردارند؛ به حــدی که حتی اگرســیب زمینی را در 
روغن اتومبیل هم ســرخ نموده و تبدیل به چیپس کنیم 
بین نوجوانان رواج دارد. یک خاطره خوب از مصرف مواد 

غذایی می تواند شوق مصرف دوباره آن را دوچندان کند.
ما معموال انــواع تنقات خود 
را در هنگام تماشــای فیلم یا 
گردش تفریحی و به طور کلی 
در لحظات شــاد خود مصرف 
می کنیــم و در زمــان های 
خســتگی و بی حوصلگی روی 
به مصــرف غذاهای خاص می 
آوریم. این امــر بخصوص بین 
قشــر نوجوان می تواند عامل 
مهمــی در مصــرف یــا عدم 

مصرف یک مواد غذایی باشد.
مادر یک خانــوده مهم ترین 
شخصی است که نوع خوراک 
روزانه را انتخــاب می کند؛ به 
همیــن خاطر نقــش مهمی 
در نوع ذائقــه غذایی کودکان 
دارند. امروزه آشــپزی و نحوه 
پخت غذا یک هنر است و این 

هنر مادر است که بتواند غذایی را طبخ کند که باب میل 
همه بوده و واقعا ارزش غذایی داشته باشد.

تزئین غذاها و طعــم دار کردن برخــی از خوراکی های 
دارای طعم خاص، می تواند میل به خــوردن را در افراد 
زیاد کنــد. در انتخاب غــذای روزانه نظر ســایر افراد و 
بخصوص کودکان را جویا شــوید و اجازه دهید تا غذای 
یک روز به انتخاب کودکان و نوجوانان باشد. از نوجوانان 
خود بخواهید تا علــت عدم تمایل به مصــرف یک مواد 

غذایی را شرح دهند و سعی کنید آنها را رفع کنید.
از فرزند خــود بخواهید تا درباره فوایــد یک ماده غذایی 

مهم تحقیق کند.
به یاد داشته باشــید یک میز غذای تزئین شده به همراه 
یک غذای خوش ظاهر می تواند حســابی اشتهای افراد 
را باز کند. از اصرار بیــش از حد در پخت غذا به یک روش 
خودداری کرده و ســعی کنیــد از روش های نوین پخت 

استفاده کنید.

زيبايی

شســتن صورت ســاده ترین بخش از کارهــای روزانه 
برای زیبا بودن به نظر می رســد؛ ولی بعضــی از عادات 
شست وشــوی صورت می تواند مشکات بسیاری مانند 
خشکی، چرب بودن، حساســیت و... برای پوست ایجاد 
کند. متن زیــر را بخوانید تا با این اشــتباه های بزرگ و 
روش برطرف کردن آنها که می تواند خیلی از مشکات 

پوستی را بهبود بخشد، آشنا شوید.
شستن بیش از اندازه

شســتن صورت یک تا دو بار در روز کار خوبی است اما 
بیش از آن می تواند پوست را اذیت کرده و موجب تولید 
بیش از حد چربی گردد. اگــر روزی آرایش نکردید، زیاد 
ضد آفتاب نزدید و یا عرق نکردید، شــب از پاک کننده 
صورت اســتفاده نکنید و فقط صورتتــان را با آب ولرم 
بشویید. هر از گاهی به پوستتان اجازه دهید از این چرخه 

محصوالت خاصی پیدا کند.
استفاده از آب با دمای نامناسب

باور عمومی این است که آب گرم منافذ پوست را باز کرده 
و آب ســرد آنها را می بندد. حقیقت این است که منافذ، 
ماهیچه ای ندارند که آنها را بــاز کند یا ببندد. آب گرمی 
که به پوســتتان می خورد ممکن اســت حس خوبی در 
شما ایجاد کند، اما می تواند چربی های طبیعی و محافظ 
پوست را دچار مشکل کرده و باعث خشکی بیش از حد 
یا تولید بیش از اندازه سبوم شود. آب ولرم بهترین گزینه 

برای پاک کردن مناسب و موثر پوست است.
اليه برداری بیش از حد

الیه برداری یک راه مناســب برای جداسازی سلول های 
مرده پوست اســت اما اعتدال هم در این کار مهم است. 
از الیه بردارهای دانه دار اســتفاده کنید )اسکراب های 
شکری یا آنهایی که اســیدهای میوه دارند، انتخاب های 
مایم تری هســتند( و حداکثر هفته ای دو یا سه بار آنها 
را به کار ببرید. به جای پارچه برای کشیدن روی پوست 
از انگشتانتان اســتفاده کنید تا مانع کشیده شدن یا آزار 

پوست شوید.
درست نشستن پوست

اگر در شســتن صورت تان خساســت به خــرج دهید، 
باقیمانده شــوینده روی پوســت ممکن است منافذ آن 
را مسدود و پوســت را خشــک کند. کاما صورتتان را 
آب کشی کنید حتی اگر صبح است و دیرتان شده یااینکه 
شب است و به شدت خســته اید. بینی و اطراف صورت 
مانند خط رویش مو و خط فک از معمول ترین مناطقی 
هستند که فراموش می شــوند؛ پس کمی به آنها توجه 

کنید!

اشتباهات رايج 
در شستن صورت 

به بهانه تنوع مواد غذايی و سفره های رنگارنگ

میزهایی که تزیین می شوند

اگر بخواهیم سه نیاز اساسی انسان را نام ببريم، بدون شک يکی از آنها نیاز به غذا و مواد خوراکی 
است. استفاده از مواد غذايی يکی از مهم ترين لذت های بشر به حساب می آيد که در طول تاريخ 

دستخوش تغییر شده است؛ از خام خواری دوران غارنشینی گرفته تا دوران رواج کشاورزی و استفاده از گیاهان.

يک خاطره 
خوب از مصرف 

مواد غذايی 
می تواند شوق 
مصرف دوباره 

آن را دوچندان 
کند

منابع جوانی و شادابی کدامند؟

کوآنزيم 
Q10 که با نام »يوبی کینون« 

نیز شناخته می شود آنتی اکسیدانی 
است که به طور طبیعی در سلول های بدن ما وجود 

دارد. نقش ضروری آن نیز محافظت از سلول ها در برابر 
راديکال های آزاد و هر عامل بیرونی است که باعث ايجاد 

آسیب های اکسیداتیو می شود. اين کوآنزيم با تولید انرژی در 
سلول های بدن، مقاومت، قدرت و سفتی عضالت را افزايش می دهد. 

هر چه میزان کوآنزيم Q10 در بدن بیشتر باشد بیشتر می توانید با 
اثرات پیری مقابله کنید. از اين گذشته Q10 باعث برطرف شدن چین  و 
چروک شده و حتی در کرم ها نیز از آن استفاده می شود. در اين مطلب 
به سراغ مواد غذايی طبیعی می رويم که حاوی کوآنزيم Q10 هستند.  
 Q10 نکته: با کهولت سن، بدون خواست و اراده ما بخشی از کوآنزيم

بدنمان از بین می رود. بنابراين الزم است اين کمبود را با مصرف 
مواد غذايی اشاره شده رفع کنید. عالوه بر اين، مصرف اين 
ماده برای افراد سالمند از اهمیت بااليی برخوردار است. 
اگر سنتان باالست يا والدين مسنی داريد، با توصیه 

پزشک از مکمل های Q10 استفاده کنید.

بروکلی:
کوآنزیــم Q10 به وفــور در بروکلی و ســاقه 
آن وجــود دارد. مصرف منظــم بروکلی باعث 
پیشــگیری از بروز بیماری های قلبی و مانع از 

تشــکیل لخته های خونی می شود؛ چون حاوی 
 Q10 میزان زیادی آنتی اکسیدان ها مانند کوآنزیم

اســت. البته گفتنی اســت که این ترکیب مفید، بیشتر 
در مواد غذایی تازه وجود دارد؛ بنابراین نمی توان به ســبزیجات 

این ماده مفید نگاه کرد.یخ زده یا کنسروی به عنوان منبع 

پنیر توفو:
توفــو یــک پروتئیــن 

100درصــد گیاهــی اســت 
کــه از دانــه ســویا تهیه می شــود. 

درواقع توفــو همان پنیر سویاســت. می توانید 
این پنیر گیاهی را به ســاالدها و انــواع غذاها اضافه کنید؛ چــون یکی از منابع 
سرشــار از کوآنزیم Q10 و همچنین کلســیم بوده و برای محافظت از استحکام 
اســتخوان ها و عضات و همچنین بهبود سامت عمومی بدن بســیار مفید است. باید 
بدانید که توفو به اندازه گوشــت پروتئین دارد و جزو منابع ویتامین B کمپلکس است. 
 B این ماده غذایی بخش زیادی از نیازهای روزانه سلول ها به پروتئین و ویتامین های

را تامین و با پیری مقابله می کند.
آب پرتقال و توت فرنگی:

میوه ها به طــور کلی حاوی کوآنزیم Q10 نبــوده و تنها میوه هایی که بــه تامین آن کمک 
می کنند پرتقال و توت فرنگی هســتند که می توانید آب طبیعی آنهــا را گرفته و با هم ترکیب 

کنید. البته افزودن شکر به آن لزومی ندارد.

اسفناج:
اســفناج از دیگــر منابع 

غذایــی سرشــار از کوآنزیــم 
Q10 محسوب می شود. اسفناج منبع 

خوبی است که فواید دیگری نیز دارد و بهتر است 
آن را به برنامه غذایی تان اضافه کرده و همانند هر مــاده غذایی دیگر به صورت 

تازه مصرف کنید. برای جذب خواص آن، اســفناج را خام میل کنید. اسفناج سرشار 
از ویتامین ها، فیبرها و مواد معدنــی و همچنین دارای ترکیبات مغذی مانند بتاکاروتن 

و لوتئین اســت. باید بدانید که این دو ترکیب مغذی مانع از پیری ســلولی می شوند. اگر 
می خواهید پوستتان سفت و محکم بماند یا قصد دارید با چین و چروک عمیق پوست مقابله 
کرده و درخشندگی و نشــاط را به آن بازگردانید، حتما اســفناج را به برنامه غذایی روزانه 

خود اضافه کنید.

ماهی آزاد:
ماهی های سرشــار از اســیدهای چرب مانند 
امگا3 یا حتــی امگا6، بــرای افزایــش میزان 
کوآنزیم Q10 در بدن ضروری هستند. در بین 
این ماهی ها، ماهی آزاد بیشــترین تاثیر را دارد. 
توصیه می شــود هر هفته 3 تا 4 مرتبــه ماهی آزاد، 

خال مخالی، قزل آال و همچنین ساردین میل کنید.

بادام هندی:
تمام منابع غذایی سرشار از کوآنزیم Q10 به منابع غذایی حیوانی محدود 

نمی شــوند. به عنوان مثال بادام هندی که البته طرفداران زیادی 
نیز دارد جــزو منابع گیاهــی این ترکیب مفید اســت. توجه 

داشــته باشــید که 28 گرم بادام هندی حــدود 0/8میلی 
گرم کوآنزیــم Q10 دارد. بهتر اســت بدانیــد که بادام 
هندی مانند انگور، سرشــار از رســوتراترول است. خواص 
آنتی اکسیدانی این ترکیب باالست؛ بنابراین مصرف منظم 

و به دور از افــراط بادام هندی باعث بهبــود جریان خون و 
محافظت از عضات می شــود. در واقع با مصــرف این ماده 

غذایی، مانع از تحلیل رفتن عضات با گذشت زمان خواهید شد.

مرغ:
گوشــت ها به طور کلی حاوی میزان زیادی کوآنزیم Q10 هســتند. از 
آنجایی که خوردن گوشــت های قرمز به دلیل میزان باالی چربی 
آنها، زیاد توصیه نمی شــود )چون باعث افزایش کلســترول 
خون و تری گلیسیرید می شوند(، بهتر است مرغ را انتخاب 
کنید. عضات مرغ منبع فوق العاده Q10 هســتند. برای 
بهره مندی از خواص بیشــتر، می توانید گوشــت مرغ را 
به همراه مواد غذایی ســالم دیگر مانند هویج میل کنید. 
توصیه می کنیم از ســرخ کردن مرغ بــا روغن بپرهیزید و 
این مــاده غذایی را در ترکیــب با مواد غذایی مناســب و در 

چهارچوب یک رژیم غذایی سالم و متعادل مصرف کنید.

سیاوش 
پاک سرشت
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پیشنهاد سردبیر: 
چند نکته ساده  برای عکاسی بهتر با موبایل

کافه اپهوش سنج

صحبت در مورد انعطاف پذیری فوق العاده اندروید گزافه گویی 
است. همگی می دانیم که در زمینه شخصی سازی بهتر از سیستم 
عامل گوگل وجود نــدارد؛ بنابراین بی مقدمه به ســراغ معرفی 
اپلیکیشــن Cornerfly می رویم. این اپلیکیشن فقط و فقط 
برای یک هدف ساده کدنویسی شده: گرد کردن گوشه های تیز و 
زاویه دار در نمایشگر گجت های اندرویدی، تغییری در ظاهر ساده 
و پیش پا افتاده که می تواند تاثیر بزرگی بر تعامل شما با موبایل 
یا تبلت محبوبتان داشته باشد. خوشبختانه این اپلیکیشن برای 
انجام وظایفش به دسترسی روت احتیاجی ندارد و فقط با صدور 
دو دسترسی اجرا در پس زمینه و اجرا روی اپلیکیشن های دیگر 
می توانید شاهد گرد شــدن لبه های صفحه به دست آن باشید. 
این گرد شدن لبه ها در جاهای مختلفی می تواند کاربرد داشته 
باشد. فارغ از ایجاد تنوع بصری، مثال وقتی که النچری با آیتم های 
دایره ای نصب کرده باشید می توانید با از بین بردن گوشه های تیز 

به کمک Cornerfly هماهنگی بیشتری میان اجزای نمایشگر 
ایجاد کنید. Cornerfly برای تک تک اپلیکیشن های اندروید 
قابل شخصی سازی است. بدین صورت که الزم نیست همه آنها 
دارای گوشه گرد باشــند، بلکه فقط موارد مشخصی را می توانید 
به این شکل در آورید. نکته خوب دیگر اینکه به گرد بودن هر چهار 
گوشه نمایشگر هم اجباری نیست، می توانید فقط یک لبه را خم 
 Cornerfly  .کرده و الباقی را به همان شــکل قبلی رها کنید
اجازه می دهد که میزان گرد شــدن لبه ها را هم تنظیم کنید تا 
همه چیز مطابق سلیقه خودتان پیش برود؛ البته وقتی تنظیمات 
اپ را دستکاری می کنید ممکن است باگ هایی هم در عملکرد 
آن ببینید. مثال رد گرد شدگی گاهی باالتر از لبه های صفحه به 
نمایش در می آید که البته این اتفاق همیشگی نیست. در مجموع 
Cornerfly اگر چه کار خیلی بزرگی انجام نمی دهد، اما یک 
چشمه دیگر از امکانات شخصی ســازی قدرتمند اندروید را به 
نمایش گذاشته تا به کمک آن بتوانید فضای گجت هوشمندتان 
 را به چیزی تبدیل کنید که همیشــه خواســتار آن بــوده اید.

Cornerfly رایگان است و می توانید در دستگاه های مبتنی بر 
اندروید 4.0 به باال اجرایش کنید. شما می توانید برای دانلود این 

.goo.gl/mB5z7j  اپلیکیشن مراجعه کنید به

معرفی اپلیکیشن Cornerfly؛

 گرد کننده گوشه های نمایشگر 
در اندروید

تولید ساختار ابرشبکه ای 
مشابه الماس با استفاده از نانو

به گزارش ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو، الماس 
به دلیل ســاختار بلوری ویــژه  دارای خواص جالب 
توجهی است، محققان با زدودن اتم  های کربن از این 
ســاختار و قرار دادن نانو ذرات به جای آن، موفق به 

ارائه ماده جدیدی شده اند. 
پژوهشــگران آزمایشــگاه ملی بروخاون برای اولین 
بار آرایه  های منظم )ابرشــبکه( از نانــوذرات ایجاد 
کردند که همانند ســاختار الماس اســت؛ به طوری 
که نانو ذرات بــا خودآرایی، آرایش اتــم  های کربن 
را در الماس به دســت آورده اســت. این ســاختار 
ســازمان دهی شــده با کمک نانوذرات و دی ان ای 
به دست آمده اســت، به طوری که قفس دی ان ای 
خودآرا موجب به دام افتادن نانو ذرات طال شــده و 

ساختار منظمی از نانوذرات را به وجود می  آورد.
در این روش جدیــد از دی ان ای به عنــوان ارتباط 
 دهنده استفاده می  شود تا نانو ذرات را به دام انداخته 
و یک ســاختار منظم با راهبرد پایین به باال به دست 
آید. این ســاختار پیچیده، خواص کشــف نشده  ای 
داشــته که می  توان از آن در تبدیل و ذخیره  سازی 

انرژی و محاسبات استفاده کرد.
در واقع در این پــروژه نانوذرات طال با اســتفاده از 
رشته  های دی ان ای، ابرشــبکه  هایی مشابه الماس 
ایجاد می  کنند.چیدمان نانو ذرات مشــابه اتم های 
کربن در الماس اســت، نانو ذرات عامل  دار شــده با 
رشــته های دی ان ای ، با نانــوذرات معمولی برهم 
کنش نشــان داده و چارچــوب تتراهــدرال ایجاد 
می  کنند.با تنظیم ابعاد نانو ذرات طال می  توان بدون 
اینکه شبکه اتمی تغییر کند، شبکه الماسی را تغییر 
داد. این گروه تحقیقاتی از میکروســکوپ الکترونی 
عبوری و روبشی برای تصویربرداری استفاده کردند 

و تصاویری از این ساختار به دست آوردند.
حمایت مالی این پروژه از طرف وزارت انرژی آمریکا 
تامین شــده و تحقیقــات آن در آزمایشــگاه ملی 

بروخاون واقع در نیویورک انجام گرفته است.

یک توپ فوتبال که پیش تر در شــاتل فضایی »چلنجر« ناســا در سال 1986 
به فضا پرتاب شــده بود، اکنون پس از 31 سال در ایســتگاه فضایی بین المللی 
در اطراف زمین گردش می کند. این توپ توســط بازیکنان فوتبال دبیرستان 
کلیر لیک در نزدیکی مرکز فضایی جانسون امضا شــده و به ادیسون اونیزوکا، 
فضانورد ناسا اهدا شده بود. یکی از امضا کننده های این توپ دختر اونیزوکا بود. 
اونیزوکا یکی از هفت فضانورد حاضر در شــاتل چلنجر در روز 28 ژانویه 1986 
بود که کمی پس از پرتاب منفجر شد. پس از این سانحه، توپ مذکور بازیابی و 
به دبیرستان بازگردانده شد که به مدت سه دهه در معرض نمایش قرار داشت. 
تاریخچه این توپ در حال فراموشی بود که مدیر این دبیرستان متوجه اصل آن 
شد. کمی بعد، شین کیمبرو، فضانورد ایستگاه فضایی توسط پسرش که در این 
دبیرستان تحصیل می کرد، از موضوع توپ اطالع یافت و با موافقت مدرسه، آن 
را به ایستگاه منتقل کرد. این تصویر توپ شناور در برابر پنجره گنبد آزمایشگاه 

مداری توسط کیمبرو در آستانه سالگرد یادبود »چلنجر« به ثبت رسیده است.

تپ اخترها ستاره های نوترونی چرخانی هستند که با سرعت بسیار زیادی دوران 
کرده و پالس های مداومی از انرژی تابشی به همراه خطوط میدان مغناطیسی قوی 
را از خود منتشر می کنند. اکنون محققان دانشــگاه وارویک موفق شده اند یکی 
از آنها را در فاصله 380 میلیون ســال نوری زمین شناسایی کنند. این نخستین 
تپ اختر کوتوله ای است که در جهان شناسایی شده است. پروفسور تام مارس و 
بورس گانسیک از گروه آستروفیزیک دانشگاه وارویک با همکاری رصدخانه ستاره 
شناسی آفریقا این تپ اختر را که AR Scorpii نام دارد، کشف کرده اند. این تپ 
اختر کوتوله به سرعت می چرخد و بازمانده آن یک کوتوله سفید نامیده می شود 
که اشــعه هایی حاوی ذرات الکتریکی قدرتمند از خود ساطع می کند. به همین 
دلیل هر دو دقیقه یک بار کل این سیستم ستاره روشن و سپس خاموش می شود. 
AR Scorpii در صــورت فلکی Scorpius قرار دارد که 380 میلیون ســال 
نوری از زمین دور است؛ همچنین تخمین زده می شود این تپ اختر کوتوله هم 
اندازه زمین باشد؛ اما حجم آن 200 برابر زمین است. حوزه الکترومغناطیسی آن 

نیز 100 میلیون برابر از زمین قدرتمندتر باشد.

بیش از 100 میلیون تکه ضایعات از تجهیــزات دورانداخته ماهواره های قدیمی 
گرفته تا تکه های موشک های منفجر شده در اطراف زمین در حال گردش هستند 
و کارشناســان معتقدند که این ضایعات می توانند برای اکتشافات فضایی آینده 
خطر ایجاد کنند. دانشمندان سازمان اکتشافات هوافضای ژاپن قصد داشتند یک 
افســار الکترودینامیکی را که با کمک یک شرکت سازنده تور ماهیگیری ساخته 
شــده بود، برای کاهش ســرعت این ضایعات فضایی و هدایت آنها به مدارهای 
پایین تر آزمایش کنند. آنها امیدوار بودند کــه بتوانند این حجم زباله را در نهایت 
وارد جو زمین کنند تا در آنجا به طور بی خطری سوزانده شوند. جدیدترین ناکامی 
سازمان اکتشافات فضایی ژاپن چند هفته پس از لغو یک ماموریت رخ داد که قرار 
بود با استفاده از یک موشک کوچک به ارسال ماهواره به مدار بپردازد. این سازمان 
همچنین یک ماهواره فناوری پیشرفته گران قیمت را که فوریه سال گذشته برای 
جست وجوی پرتوهای ایکس منتشر شده از سیاهچاله ها و خوشه های کهکشانی 

به فضا پرتاب کرده بود، در پی از دست دادن ارتباط با فضاپیما رها کرد.

 توپ فوتبالی که 31 سال 
در فضا می چرخد!

 ژاپن در جمع آوری زباله های فضایی کشف نخستین تپ اختر کوتوله سفید
شکست خورد

جهانگیر اسدی ســخنگوی ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی با اشــاره به اتمام فرآیند پروژه ساماندهی سیم کارت های 
موبایل در شبکه تلفن همراه کشور، اظهار داشــت: در آغاز اجرای 
طرح که از حدود دوسال قبل آغاز شــد، پرونده بالغ بر 30 میلیون 
ســیم کارت در بانک اطالعاتی اپراتورهای موبایل، ناقص بود که با 
اقدامات انجام شده تا اول دی ماه امسال این تعداد به 6 میلیون سیم 
کارت کاهش یافت. وی گفت: پس از ضرب االجل اعالم شده از سوی 
وزارت ارتباطات به مالکان سیم کارت هایی که نسبت به رفع مغایرت 
خطوط خود اقدام نکرده بودند، از ابتدای دی ماه امسال مالکیت بالغ 
بر 3/5 میلیون سیم کارت تعیین تکلیف شد. اسدی با اشاره به اینکه 
پس از اخطارهای اعالم شده به صاحبان سیم کارت های دارای نقص 
پرونده، ارتباط این مشترکان قطع یک طرفه شد، افزود: پس از این 
مرحله، اپراتورهای تلفن همراه با نظارت رگوالتوری، نسبت به قطع 
دوطرفه و کامل سیم کارت هایی که مالکیت آنها احراز نشد، اقدام 
کردند. سخنگوی رگوالتوری خاطرنشان کرد: هم اکنون ارتباط بالغ 
بر 80 درصد سیم کارت هایی که هویت آنها در شبکه موبایل کشور، 
احراز نشده، قطع کامل شده و مابقی این سیم کارت ها نیز طی چند 

روز آینده قطع دوطرفه می شوند.

اپل به جد مصمم و معتقد اســت که گوشــی آیفون 8 باید نقطه 
عطف تغییرات بزرگ و اساسی در گوشی های آیفون باشد و ظاهرا 
قصد دارد تا هزینه همه این دگرگونی هــا را از جیب کاربران خود 
بپردازد چون قیمت بیش از 1000 دالر برای گوشــی جدید خود 
در نظر گرفته است. بخشی از این قیمت به صفحه نمایش آیفون 8 
برمی گردد که از نوع OLED جدید است و قیمتی به مراتب بیشتر 
از صفحه نمایــش از نوع LCD دارد؛ البته هنــوز یادمان نرفته که 
گوشی آیفون ۷ اس اپل با قیمت 969 دالر به دست مخاطبان رسید. 
بخش دیگر مربوط به حافظه ارتقا یافته این گوشی است و از سوی 
Fast Compa� )دیگر بر مبنای ادعای ماهنامه فست کامپانی 
ny( گوشی آیفون 8 با طراحی بدنه نرم و خوش دست و بدون دکمه 
هوم فیزیکی عرضه می شــود. همچنین بر اساس گزارش ماهنامه 
فست کامپانی، در ســال کنونی میالدی شــرکت اپل مدل های 
معدودی از گوشی های آیفون عرضه خواهد کرد که شامل آیفون ۷ 
اس 4/۷ اینچی، آیفون ۷ اس پالس 5/5 اینچی و آیفون هشت 5/8  
اینچی است. با این تفاصیل، گوشی آیفون 8 ساخت اپل گران ترین 
 و در زمینه طراحی و سخت افزار پیشرفته ترین گوشی این شرکت 

به شمار می آید.

گزارش های زیادی از خرابی آیفون 6s شــنیده ایم. مشکل باتری 
و حتی انفجارهای پی  در پی باعث شــد که کاربران نگران شــوند. 
البته این اتفاق برای تمام مدل های 6s رخ نداد و مشکل مربوط به 
یکسری خاص می شد که تنها در چند منطقه  مختلف توزیع شده 
بودند. به تازگی مشخص شد که اپل برای رفع این مشکل دست به 
کار شده و قصد دارد آیفون های 6s عرضه شده در کشور امارات را 
جمع آوری کند. اپل به وزارت اقتصاد این کشور گفته که قصد دارد 
88۷00 گوشی ایفون 6s را که بین ماه های شهریور تا مهر سال 94 
در کشور چین تولید و در امارات به فروش رفته اند را جمع آوری کند.

اپل در سایت خودش صفحه مخصوصی راه اندازی کرده که کاربران 
با مراجعه به آن می توانند از شرایط طرح فراخوان گوشی های آیفون 
با خبر شوند؛ البته این طرح شامل یکسری گوشی خاص با سریال 
نامبرهای مشخص می شود. با وارد کردن شــماره سریال گوشی 
خودتان می توانید متوجه شوید که آیا باید آن را به اپل تحویل دهید 
یا خیر. شرکت اپل در این طرح قصد دارد باتری گوشی های آیفون 
6s را تعویض کند و گوشی سالم را به کاربران تحویل دهد. براساس 
اطالعات منتشر شده این جمع آوری برای اپل نزدیک به ۷ میلیون 

دالر هزینه خواهد داشت.

به تازگی وب سایت موسســه نظارتی چینی تله کام TENNA دو 
گواهی آزمایش گوشی های هواوی با کیبورد فیزیکی را تایید کرده 

است. 
این دو گوشی با نام های هواوی R952 و هواوی R662 مشخص 
شده اند که از تصاویر منتشر شده به نظر می رسد گوشی های پایین 
رده هواوی باشــند که تفاوت چندانی از نظر مشخصات فنی با هم 
ندارند ولی طراحی ظاهری آنها کامال از هم متفاوت اســت. در نگاه 
اول به لیســت مشــخصات این دو گوشــی متوجه می شویم که 
مشخصات فنی یکسانی دارند. هر دو گوشی مجهز به صفحه نمایش 
2/4 اینچی TFT و رزولوشن 320/240 پیکسل، رم 2 گیگابایتی 
و حافظه 16 گیگابایتی که می توانند با کارت میکرو اس دی حافظه 
را به 32 گیگابایت ارتقا دهند و چیپ پردازشــی هشت هسته ای با 
فرکانس 1/2گیگاهرتز می باشند. مدل R952 دارای باتری 3000 
میلی آمپر بر ســاعت و مدل R662 دارای باتری با قدرت 2000 
میلی آمپر بر ساعت است. به نظر می رســد این دو گوشی قابلیت 
پشتیبانی از سیستم عامل اندرویدی را نداشته باشند. به عالوه ابعاد 
این دو گوشی شبیه همدیگر نیستند؛ مدل R952 دارای ابعادی 
برابــر 25/9*62/8*141/4 میلی متر و ابعاد مــدل R662 برابر 

21*60*130/8 میلی متر است.

بزرگ ترین مرکز فروش محصوالت سامسونگ روز چهارشنبه 20 
بهمن  ماه 1395 همراه با برگزاری مراسمی با حضور مدیران ارشد 
سامســونگ کره  جنوبی و دفتر ایران این شرکت به طور رسمی در 
مجتمع چهارســو تهران آغاز به کار کرد. بام ســوک هانگ، مدیر 
سامسونگ در ایران، افتتاح این فروشــگاه را گام بزرگی در جهت 

عرضه محصوالت و خدمات متمایز برای مشتریان ایرانی دانست.
هانگ در این مراسم گفت: »این فروشگاه تنها مکانی برای فروش 
محصوالت نیست، بلکه فضایی برای لمس فناوری های روز دنیا و 
تجربه جدیدترین محصوالت الکترونیکی سامســونگ است. این 
فروشگاه 820 متری مطابق با آخرین استانداردهای دیزاین و ارائه 
محصوالت طراحی شــده و هدف از گشــایش آن آشنایی هر چه 
 smart( بیشتر مشتریان ایرانی با سبک نوین و هوشمند زندگی
home( است. در طراحی این فروشــگاه آشپزخانه شبیه سازی  
شده ای با محصوالت سامسونگ در نظر گرفته شده که امکان ارائه 

این محصوالت در محیطی نزدیک به واقعیت را فراهم کرده است.«

قطع کامل ۸۰درصد سیم کارت های 
بی هویت

قیمت آیفون ۸؛ بیش از 1۰۰۰ دالر!

 آیفون ۶s از امارات 
جمع آوری شد

دو گوشی جدید هواوی با کیبورد 
فیزیکی در TENNA دیده شدند!

سامسونگ بزرگ ترین مرکز فروش 
خود در ایران را افتتاح کرد

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2۰74
فروشــنده ای یک ســبد میوه خریــد. آن را به دو 
قسمت مساوی تقســیم کرد. یک نصف آن را به دو 
برابر قیمت خرید به فروش رســاند و نصف دیگر را به 
نصف قیمت خرید فروخت. آیا می توانید بگویید این 
شــخص در این خرید و فروش سودی برایش حاصل 

شد یا ضرر کرد یا مساوی شد؟
جواب معمای  2۰73 

زیرا با نــگاه کردن به موهای نخســتین ســلمانی ، 
فهمید او توسط دومین سلمانی که مردی ناشی بوده 
سلمانی شده است؛ اما سلمانی دوم که موهایی مرتب 
و منظم داشته، توسط سلمانی اول اصالح شده است. 
بنابراین تصمیم گرفت نزد نخســتین سلمانی برود و 
چون شنیده بود سلمانی ها وقتی بیکار می شوند، سر 

یکدیگر را اصالح می کنند.
لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 

و شهر محل زندگی خود به نشانی:
rezaei.zayanderoud@gmail.com

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

گوشــی های غول پیکر امروز همه گیر شده اند و همین 
نکته هم باعث شــده تنوع و پیشــرفت در این دستگاه ها 
جلوه و ســرعت خاصی به خود بگیرد. همه روزه شــاهد 
پیشرفت های تکنولوژیک و رونمایی های جدید هستیم 
و می بینیم کــه توانایی های این دســتگاه هــا در حال 

افزایش است.
 یکــی از مهم ترین المــان های کاربــردی دوربین های 
کنونی گوشــی هــای بــازار، دوربین آنهاســت که این 
روز ها تنها اســتفاده مفیدی که از آنها می شــود، سلفی 
گرفتن است. با بررســی قابلیت های فراموش شده ای که 
دوربین های گوشی های کنونی بازار دارد، احتمال اینکه 
با آنها آشنایی نداشته باشید زیاد است. بدون شک عکس 
خوب عکسی است که تمرکز صحیحی روی آبجکت مورد 
نظر صورت گرفته باشــد، همگی ما عکــس های زیادی 
انداخته ایم که با تکان خوردن های دست تار افتاده اند یا 

چهره ها به علت دقت نکردن تار شده اند. 
در گوشــی های کنونــی از مهم ترین قابلیــت ها همین 

تمرکز اتوماتیک است، شــما می توانید بر حسب نیاز این 
قابلیت را فعال یا غیر فعال کنید و مطمئن باشــید عکس 
انداختن از نزدیک و از اشــیا، در صورتی که عالقه مند به 
عکاسی هم نباشید شما را ساعت ها سرگرم خواهد کرد و 
تصاویر خوبی را به ثبت خواهید رساند. نکته ای که نباید 
از قلم بیفتد اینکه در حین عکاسی از نزدیک حتما مراقب 
لرزش دستانتان باشید؛ چرا که هرگونه حرکت باعث افت 

کیفیت تصویر ثبت شده خواهد شد.
استفاده حداقلی از فلش دوربین

انداختن عکس ها در تاریکی و یا مکان های کم نور بسیار 
حائز اهمیت است، در اکثر دوربین های گوشی های رده 
باال امکان کنترل کنتراســت هم به صورت دســتی و هم 
به صورت اتوماتیک موجود اســت و توانایی ثبت تصاویر 
در محیط های کم نور را به کاربر می دهد. توجه داشــته 
باشــید تا آنجا که می شوداز فلش در عکاســی با موبایل 
استفاده نکنید؛ چرا که شــاهد ثبت تصاویر غیر واقعی و با 

نور مصنوعی خواهید بود که آنچنان لطفی ندارد.

همه چیز را درست کنار هم بچینید
دوربیــن هــای دیجیتال تعبیه شــده در گوشــی های 
هوشــمند کنونی به صورت باور ناپذیری فشرده شده اند 
و همین نکته باعث حســاس بودن زیاد آنهاست. همیشه 
هوشیار باشــید همراه نداشــتن یک مورد یا بی توجهی 
 به یک المان باعث خراب شــدن عکس مورد ثبت شــما 

خواهد شد.
از عکاسی در نور کم بپرهیزید

منبع های نوری در پــس زمینه را به حداقل برســانید.
اشــیای با نور کم و یا تاریک را به عنوان نقطه تمرکز قرار 
ندهید و سعی کنید اشیایی را برای سوژه عکاسی انتخاب 

کنید که حداقل حرکت را داشته باشند.
اهمیت نور در عکاسی

نور از اصلی ترین المان های عکاســی است، سعی کنید 
اشیایی که به عنوان ســوژه انتخاب می کنید در شرایط 
قابل قبولــی از نظر نور و زاویه دید باشــند. اســتفاده از 
نورهای پس زمینه در شــرایطی که نور مــورد نظر قابل 
کنترل نباشد و جسم مورد تمرکز را مورد آسیب قرار دهد 

اصال توصیه نمی شود.
نور خورشــید هنگام غروب برای عکاســی در فضای باز 
همراه با سطح شــیب دار عالی است. اگر هم اهل عکاسی 
 از غذا هســتید نور آفتاب به صورت مایل و حدود ساعت

 8 الی 11 صبح چشم انداز زیبایی دارد.
ثبت لحظات خاص و دیدنی

عکاس باهوش، عکاســی اســت که دوربینش همیشــه 
همراهش باشــد تا بتواند بهترین زوایا و ســوژه ها را در 
دقیق ترین شــرایط ثبت کند. از خوبی هــای تلفن های 
همراه کنونی هم در دســترس بودن آنهاست. سعی کنید 
همیشــه در تنظیمات، فلش دوربین خاموش باشد و زوم 
دوربین هم روی صفر باشــد تا بتوانید بهترین عکس ها را 

در دقیق ترین لحظات ثبت کنید.
زوایای دید جدید ایجاد کنید

همه چیز بستگی به شما دارد، شــما فرمانده اید، زوایا را 
مشــخص می کنید، زنگ ها را جال می دهید و لحظه ها 
را به ثبت می رسانید. به نظر من ســعی کنید از زاویه ای 
خاص به ســوژه، منظره و یا هر چیزی که می خواهید از 
آن عکس بگیرید نگاه نکنید. نگران پر شــدن حافظه هم 
نباشــید، عکس های اضافی را پاک خواهیــد کرد، انقدر 
 صحیح و خطا کنیــد تا بهتریــن عکس را ثبــت کنید.
 در انتهای این مطلب هم پیشــنهاد می کنم، در صورتی 
 که در اینســتاگرام عضو نیســتید حتما ســری بزنید و 
 ســعی کنیــد تجربه هــای عکاســی تان را بــا دیگران 
 به اشــتراک بگذارید، همیــن نکته باعث ایجــاد انگیزه 

برای شما خواهد شد.

همه چیز بستگی به شــما دارد؛ شما فرمانده هستید، می بینید و زوایا را مشــخص می کنید، زنگ ها را جال 
می دهید و لحظه ها را به ثبت می رسانید. به نظر من سعی کنید از زاویه ای خاص به سوژه، منظره و یا هر چیزی 
که می خواهید از آن عکس بگیرید نگاه نکنید. نگران پر شدن حافظه هم نباشید، عکس های اضافی را پاک 

خواهید کرد، انقدر صحیح و خطا کنید تا بهترین عکس را به ثبت برسانید.

 یکی از مهم ترین 
المان های 
کاربردی 

دوربین های 
کنونی گوشی های 

بازار، دوربین 
آنهاست که 

این روز ها تنها 
استفاده مفیدی 

 که از آنها 
می شود، سلفی 

گرفتن است

چند نکته ساده برای عکاسی بهتر با موبایل
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پیشنهاد  سر د بیر: 
لغو یک میهمانی اسکار در حمایت از اصغر فرهادی

در شهر

نمایش »چرخه ســودایی« به نویســندگی و کارگردانی محمد 
 جــواد صرامی به عنــوان نماینــده اصفهان به بخــش رقابتی

 صحنه ای هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه راه یافت.
دبیر هفدهمین جشــنواره تئاتر تجربه، آثــار راه یافته به بخش 
رقابتی صحنــه ای هفدهمین دوره از این جشــنواره را معرفی 
کرد که بر این اســاس، تئاتر »چرخه ســودایی« به نویسندگی 
و کارگردانی محمــد جواد صرامی، به عنــوان نماینده اصفهان 
 از ســوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان، به ایــن مرحله

 راه یافته است.
تئاتــر »چرخه ســودایی« پیش از ایــن موفق بــه راهیابی به 
جشنواره تئاتر فجر شــده و در بخش طراحی گریم و لباس نیز 
نامزد دریافت جایزه از این جشنواره شده بود.حسین عبداللهی، 
که پیــش از این نیز دبیری جشــنوارن فصلی تئاتــر تاالر هنر 
اصفهان را بر عهده داشــته اســت در مورد آثار راه یافته به این 
جشنواره گفت: شــواری بازبینی نمایش ها در بخش صحنه ای، 
متشکل از استوارت دنیسون، باقر سروش، مرتضی میر منظمی 
و سید محمد مساوات، 12 نمایش را به صورت قطعی در بخش 

رقابتی پذیرفته اند. 
گفتنی است، هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه به دبیری حسین 
عبداللهی و با همت دانشکده هنرهای نمایشی پردیس هنرهای 
زیبا  و مرکز تئاتر تجربی دانشــگاه تهران از 14 تا 20 اسفندماه 

برگزار می شود.

راهیابی نماینده اصفهان به بخش 
رقابتی جشنواره تئاتر تجربه

سوژه

ژاپنی ها با اســتفاده از نیروی انســانی کشــورهای 
دیگر، به آهســتگی )یا به قول معروف زیرپوســتی( 
منافع مالــی، فرهنگی خود را گســترش می دهند. 
به گزارش ایسنا، سعید صفری اســتاد زبان فارسی 
دانشگاه بلگراد در یادداشتی نوشته است: ژاپنی ها به 
ســر به زیر و پرتالش بودن شهره هســتند و  به نظر 
می رسد این ویژگی  در سیاست های توسعه فرهنگی 
آنها هم نمود عینــی دارد. در دانشــکده فیلولوژی 
دانشگاه بلگراد، حضور فرهنگی ژاپن هرچند همانند 
روسیه و چین نیســت اما جالب توجه است و عمدتا 
ســرمایه گذاری آنها »انســانی« و بر دانشــجویان 
معطوف اســت. آنها بیشــتر انتخاب گر هستند و بر 

افراد خاصی سرمایه گذاری می کنند.
هر سال حدود 20 نفر از دانشــجویانی که در رشته 
زبان و ادبیات ژاپنــی تحصیل می کننــد با اعطای 
بورســیه تحصیلی کامــل به مدت یک ســال برای 
تقویــت مهارت های زبان ژاپنی به این کشــور اعزام 
می شــوند و تمامی هزینه ها، حتی ســفر را نیز ژاپن 
برعهده دارد، در ادامه نیز فرصت های شغلی برایشان 

فراهم می شود.
 این جــدای از برنامه توســعه آموزش زبــان ژاپنی 
اســت که در دوره های کوتاه مدت انجام می شــود 
البتــه کار عجیب و دور از انتظاری نیســت. ســایر 
کشــورها هم چنین برنامه هایی اجرا می کنند، حتی 
ما برای زبان فارســی نیز چنین برنامه ای را در قالب 
دوره دانش افزایی زبان فارســی بنیاد سعدی برگزار 
می کنیــم که مغتنم اســت، اما نکتــه حائز اهمیت 
اینکــه ژاپنی ها پس از اعزام و تحصیل دانشــجویان 
در کشورشــان، آنها را رهــا نمی کننــد و خصوصا 
دانشــجویان برگزیــده و نخبــه را در کمپانی های 
بزرگ ژاپنی در اروپا به کار می گیرنــد. در واقع آنها 
با اســتفاده از نیروی انســانی کشــورهای دیگر، به 
آهســتگی )یا به قول معــروف زیرپوســتی( منافع 
مالــی، فرهنگی خــود را گســترش می دهند. نکته 
 جالب تــر اینکه حتــی در موضوع کمــک   عمومی

 )donation(  بــه این کشــور نیز شــیوه خاص 
خودشــان را دارند: ســربه زیر اما جاری! شهروندان 
بلگراد همه روزه سوار اتوبوس هایی می شوند که روی 
آنها نوشته شده »هدیه از طرف مردم ژاپن«. هرچند 
کشــورهای مختلفی از جمله آلمان و ایتالیا هم عینا 
چنین کمک هایی را به این کشــور کرده اند، اما این 
ژاپنی ها هســتند که با نصب یک برچسب منقش به 
پرچم  دوستی صربســتان و ژاپن، خود را در چشم و 

خاطر این ملت، زنده و محبوب نگاه  می دارند!

نفوذ فرهنگی به سبک ژاپنی!

در حاشیه

ماجرای نیمروز جزو معدود فیلم هایی است که در جشنواره 
خودش یعنی فیلم فجر انقالب اسالمی ساخته و دیده شده؛ 
حتی اگر هیئت کذایی داوران سیمرغ هایش را به ماجراهای 
خیانت محور و روابط نامشروع بدهد و ماجرای نیمروز را در 9 
رشته کاندیدا کند و آن فیلم دیگر را در 13 رشته، مهم نیست؛ 
ماجرای نیمروز قطعا یک ســر و گردن از این ســینما و این 
جشنواره باالتر است حتی اگر سلبریتی ها در آن ایفای نقش 

نکرده باشند  و هیچ زنی در آن خودنمایی نکند.
شاهرگ ماجرای نیمروز مسئله »نفوذ« است، مهدویان نفوذ 

در باالترین رده های کشــور را عالی به تصویر کشیده جایی 
که نماینده شورای عالی امنیت )کشمیری( اعتماد همه را با 
ظاهرسازی هایش جلب کرده و فقط معجزه توانسته امام)ره( 
را از ترور او حفظ کند و یا مسئول شــنود اطالعات سپاه که 
مخاطب تا پایان نمی تواند باور کند و ســوال می پرسد »این؟ 
ممکن نیست« اما هست و همین ها بودند که بهترین های این 
کشور را پرپر کردند و هنوز هم هستند، اینجاست که مخاطب 
ذهنش درگیر موضوع نفوذ می شود که در سال های اخیر بارها 

و بارها گفته شده است. 

محمدحسین مهدویان، در فیلم جدیدش به گونه ای وضعیت 
کشــور را در اوایل انقالب به تصویر می کشد که ناخودآگاه هر 
بیننده ای را به قیاس شرایط فعلی با آن دوران وادار می کند؛ از 
سوی دیگر خباثت های سازمان مجاهدین خلق به مراتب بهتر 
از هر فیلم ساخته شده دیگر از جمله »سیانور« برای مخاطب 
قابل درک است که شاید همین، علت بی مهری های داوران دو 
تابعیتی به آن باشد؛ اسامی پاسداران در این فیلم اگرچه تغییر 
کرده ولی تفاوتی در ماهیت وظیفه سپاه به وجود نیاورده است 
و مخاطب به گونه ای با شــخصیت ها همراهی می کند که اگر 
می توانست اسلحه را بر می داشــت و انتقام آن کودک 5 ساله 
و 17 هزار ایرانی دیگر را می گرفت. مهدویاِن جوان با این فیلم 
بالندگی و رشدش را نشــان می دهد، مسیری که از »آخرین 
روزهای زمســتان« آغاز شــده و در ماجرای نیمروز قصه گو 
بودن فیلم، مهدویان را یک پله از »ایستاده در غبار« فراتر برده 
است، ماجرای نیمروز همچنان قهرمان دارد ولی نه به بزرگی 
ایســتاده در غبار، او حاال به ماجرای نیمروز رسیده و توانسته 
در سینما و تلویزیون خوش بدرخشد؛ کارگردانی که به قول 
شهاب اسفندیاری تنها به نقد کردن جریان روشنفکری سینما 
بسنده نکرد و با فکری روشن و ورودی حرفه ای به سینما نشان 
داد »قهر کردن«، سیاست درستی در مقابل سینمای کشور 
نیســت، باید بود، کار کرد و با تمام تــوان از ابزارهای موجود 
برای انتقال مفاهیم انقالب اســالمی به نسل هایی که تحت 
تاثیر شبکه های بیگانه شــاید فاصله گرفته اند، استفاده کرد. 
صحبت های تماشاگران هم در مورد فیلم جالب بود، تماشاگر 
جوانی روایت تاریخی با جزئیات کامل را از ویژگی های برجسته 
ماجرای نیمروز دانســت و تاکید کرد در این فیلم همه چیز 
واقعی به نظر می رســد و آن را پسندیدم؛ مخاطب دیگر فیلم 
که همه فیلم های جشنواره را دیده است می گوید تنها فیلمی 
که در اصفهان ارزش دیدن داشت همین فیلم بود، در خصوص 
گلچین فیلم ها بایــد بهتر مدیریت می شــد و ادامه می دهد 
مهدویان خودش را نشــان داده و امید مــی رود در آینده آثار 
فاخری ارائه دهد؛ جوانی دیگر با بیان اینکه از لحاظ محتوا آن 
را پسندیدم عنوان می کند: از جهت تکنیکی هم مشکل دکور 
نداشت؛ در کنار او شــخص دیگری می گوید نمی دانم لرزش 
دوربین عمدی بود یا نه ولی دوربین لرزش زیادی داشــت و 
انتخاب بازیگر هم متوسط رو به خوب بود، این کار از بقیه آثار 

مهدویان بهتر است.

فارس: در واپسین شب های جشنواره فجر »ماجرای نیمروز« آخرین ساخته محمدحسین مهدویان روی پرده سینما ساحل 
قرار گرفت، فیلمی در تراز انقالب اسالمی که 34 سال دیر ساخته شد، فیلمی که به خوبی و ظرافت هرچه تمام تر وضعیت کشور 
را در یک بازه 7 ماهه از خرداد تا دی ماه 60 برای مخاطب ترسیم می کند، فیلمی که تماشاگرش را در تونل زمان به سه دهه قبل 

می برد و طوری شخصیت ها و صحنه ها را می پردازد که گویی فیلم را از آرشیو صدا و سیما در آن سال ها بیرون کشیده اند.

گزارشی از واپسین شب های جشنواره فجر در اصفهان؛

»ماجرای نیمروز« و دیگر هیچ!

سینماپرس: منیر قیدی کارگردان فیلم سینمایی »ویالیی ها« 
از تماس دبیرخانه جشــنواره فجر با تهیه کننده این فیلم برای 
دریافت ســیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملــی خبر داد که با 
جواب منفی روبه رو شدند که این سیمرغ در مراسم اختتامیه به 

»ماجرای نیمروز« رسید.
منیر قیدی، کارگردان فیلم ســینمایی »ویالیــی ها« با حضور 
روی آنتن زنده برنامه هفت گفت: من فیلــم بد با کارگردانی بد 
ســاخته بودم که الیق کاندیداتوری در این بخش ها نبود، پس 
چطور می توانستم به یک باره شــکوفا شوم و جایزه خلق الساعه 
استعداد درخشــان را دریافت کنم؟ از این رو ترجیح دادم از این 
رقابت عجیب خارج شــوم! به نظرم رســید هیئت داوران سعی 

کرد متفاوت رفتار کند.
لذا طبیعی اســت که من این جایــزه خلق الســاعه رانپذیرم و 
طبیعی است که تهیه کننده من نیز جایزه ملی را  که قرار بود به 

ما بدهند نپذیرند! 
نمی شود یک جایزه ملی باشــد، اما کارگردانی، طراحی صحنه 
و فیلمش بی ارزش باشد. اینها چگونه تشخیص دادند فیلم نامه 
فیلمی که خود بد است، خوب اســت؟ انتخاب ها باید معیاری 

داشته باشد.

آژانــس ســینمایی United Talent Agency اعالم کرد به 
نشــانه حمایت از اصغر فرهادی و اعتراض به تفکر جلوگیری از 
ورود مســافران و مهاجران به آمریکا، میهمانی اسکار خود را که 
هر سال برگزار می شود کنسل کرده و هزینه آن را که 250 هزار 

دالر است به پناهجویان کمک خواهد کرد.
این آژانس ســینمایی اعــالم کــرده اســت: »همان طور که 
همه می داننــد، اصغر فرهــادی بــرای فیلم فوق العــاده اش، 
فروشــنده، مجــددا نامــزد دریافــت اســکار شــده اســت. 
امــا او بــرای شــرکت در مراســم اســکار از تهــران بــه 
لس آنجلس نخواهــد آمد بــه دلیل قانونــی که اخیــرا برای 
 جلوگیــری از ورود شــهروندان هفــت کشــور مســلمان 
وضع شــد. در نتیجه این وضعیــت )که متوجه همه ماســت، 
نه تنها فرهــادی(، ما معتقدیم این زمانی اســت کــه کنار هم 
ایســتادن و آگاهی ما را الزم دارد. این آژانس سینمایی در ادامه 
از تصمیمش بــرای اختصاص دادن هزینه میهمانی امســال به 
پناهجویانی که برای زندگی شــان می جنگند خبر داده و گفته 
اســت:»وقتی ترس و جداســازی آدم ها جای مهمی را در بین 
اعضای جامعــه به خود اختصــاص می دهــد، هنرمندان جزو 
 اولین افرادی هســتند که تاثیــر این اتفاق منفی را احســاس 

می کنند.«
این آژانس از راه اندازی کمپینی خبــر داده که بقیه هنرمندان 

می توانند برای پیوستن به این حرکت به آن ملحق شوند.

سیمرغی که در ساعات پایانی 
عوض شد!

لغو یک میهمانی اسکار در حمایت 
از اصغر فرهادی

خبر

اینستاگردی

محمدحسین 
مهدویان، در فیلم 

جدیدش به گونه ای 
وضعیت کشور را 

در اوایل انقالب به 
تصویر می کشد 

که ناخودآگاه هر 
بیننده ای را به 

قیاس شرایط فعلی 
با آن دوران وادار 

می کند

هم زمان بــا برگــزاری مراســم اختتامیه ســی و پنجمین 
جشــنواره بین المللی فیلم فجر در پایتخت، پرونده هفتمین 
جشنواره فیلم فجر در اصفهان نیز بسته شد.اصفهان امسال 
کم اقبال تر از ســال گذشــته جشــنواره را با اکران 16 فیلم 
متوسط جشنواره به پایان رساند این در حالی بود که استقبال 
مخاطبان و عالقه مندان به هنر هفتم تنها در روزهای پایانی 

جوشش گرفت و این جشنواره با تمام کاستی ها و چالش های 
قبل و بعــد از برگزاری به کار خود در اصفهــان خاتمه داد.در 
هفتمین و آخرین روز از جشنواره، سینما ساحل فیلم »سارا 
و آیدا« و سینما فلســطین فیلم »خوب، بد، جلف« را اکران 
کرد که با توجه به روز آخر هفته مورد اســتقبال خوبی نیز از 
ســوی عالقه مندان قرار گرفت.در گزارش های پیش از این از 
کاستی ها و حتی ســطح فیلم های متوســط بخش استانی 
جشــنواره فجر ســخن فراوان گفته شــد اما دبیر هفتمین 
جشنواره فیلم فجر اصفهان به خبرنگار تسنیم درباره تصمیم 
اکران فیلم های مورد توجه قرار گرفته داوران جشنواره سی و 

پنجم گفت: پیگیر این هستیم که فیلم هایی که در جشنواره 
فجر مورد اقبال عمومی و توجه داوران قــرار گرفته را نیز در 
آینده ای نزدیــک در اصفهان اکران کنیم.امســال فیلم های 
سارا و آیدا، یادم تو را فراموش، ماجرای نیمروز، ماه گرفتگی، 
اسرافیل، بن بست وثوق، چراغ های ناتمام و فصل نرگس از سی 
و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینما ساحل و 
همچنین انزوا، یک روز بخصوص، خانه دیگری، آزادی به قید 
شرط، کمدی انسان،  دعوت نامه، دریاچه ماه و خوب، بد، جلف 
از جمله فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر است که 

در سینما فلسطین در مدت هفت روز اکران شد.

پرونده هفتمین جشنواره فیلم فجر اصفهان بسته شد؛

یادم تورا فراموش!

پوشــش جالب دختر ســیدمحمود رضوی تهیه کننــده فیلم 
ماجرای نیمروز در اختتامیه جشــنواره فجر، بسیار مورد توجه 
کاربران فضای مجازی قرار گرفت و واکنــش های مثبت به آن 

همچنان ادامه دارد.

پوشش تحسین برانگیز دختر 
تهیه کننده برتر سینما در جشنواره فجر 

رییس سازمان دارالقرآن کریم کشــور گفت: به دلیل محدودیت منابع مالی 
کشور بودجه قرآنی در سال آینده 50 درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایســنا، مهدی قره شــیخلو در آییــن رونمایــی از 12 هزار جلد 
قرآن کریم در شهرســتان ســاوه که با حضور قائم مقام وزیر صنایع برگزار 
شــد، افزود: بودجه قرآنی کشــور که در ســال جاری 200 میلیارد تومان 
 اســت، به دلیل محدودیت منابع مالی به 100 میلیارد تومان در سال آینده 

کاهش یافت.
وی با تاکید بر ضرورت ورود خیرین به حوزه قرآنی کشور، ادامه داد: اگر 10 
درصد جمعیت ۸0 میلیونی مردم ایــران ماهانه هزار تومان را به فعالیت های 
قرآنی اختصاص دهند و در حساب مشترکی واریز کنند  مبلغی بالغ بر 100 
میلیارد تومان خواهد شــد که ســهم بســزایی در رونق فعالیت های قرآنی 

خواهد داشت.
قره شیخلو با تاکید بر استفاده از ظرفیت صنایع در تامین هزینه های قرآنی 
کشــور گفت: در حال حاضر پنج هزار مدرسه قرآنی در سراسر کشور فعالیت 
می کنند که برای توســعه فعالیت های این مراکز نیازمنــد ورود خیرین و 

صنایع هستیم.
وی تصریح کرد: حدود 95 درصد از  پنج هزار موسســه قرآنی کشور مشکل 
فضای فیزیکی و ساختمانی برای فعالیت های قرآنی دارند اما شاهد فعالیت 
بســیاری از مدارس کل کشور به صورت یک شیفته هســتیم که اگر شیفت 
خالی این مدارس به رایگان در اختیار مدارس قرآنی قرار گیرد مشکل فضای 

فیزیکی این مدارس نیز برطرف خواهد شد.
رییس ســازمان دارالقرآن کریم کشــور خواستار رســوخ فرهنگ قرآنی در 

جامعه شد تا از جامعه قرآن محوری برخوردار باشیم. 
وی در ادامه گفت: براســاس طرح نورباران که از چند سال پیش شروع شده 
است، قرار بر این است که 300 هزار جلد قرآن کریم توسط موسسات، نهادها 
و صنایع در سراسر کشور توزیع شــود که در شهرستان ساوه نیز با توزیع 12 
هزار جلد فراتر از آن انتظاری که می رفت این کار ارزشــمند صورت گرفته 

است. 
امام جمعه ســاوه نیز تقویت فرهنگ قرآنی را موجب تحقق ســبک زندگی 
اسالمی دانست و افزود: برای گسترش فرهنگ قرآنی و نیز نماز باید از تمامی 

ظرفیت ها استفاده  کرد.

رییس سازمان دارالقرآن کریم کشور اعالم کرد:

کاهش ۵0 درصدی بودجه قرآنی کشور 
در سال آینده

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، بدینوسیله از شرکتهای دارای 
صالحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه تا روز جمعه مورخ 139۵/12/06 به پایگاه ملی 

اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژهشماره مناقصه
مناقصه ) ریال(

رتبه مورد 
نیاز

 روکش آسفالت باند دوم سه راهی پلیس راه 95/66
)اصفهان- تهران( به علویجه

5 راه و ترابری33/36۸/77۸/3451/670/000/000

تکمیل عملیات عمرانی باند دوم محور ورنامخواست 95/67
سفیددشت

5 راه و ترابری۸2/399/135/6012۸5/000/000/000

احداث و آسفالت گرم میدان شاپورآباد با اتصاالت مربوطه 95/6۸
از توابع شهرستان برخوار

5 راه و ترابری5/390/656/۸13270/000/000

تکمیل رینگ چهارم کالنشهر اصفهان ) حد فاصل دولت 95/69
آباد- خورزوق کیلومتر 500+ 15 الی 19(

5 راه و ترابری72/237/۸9۸/9072/650/000/000

م الف: 22846

مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 9 روز شنبه مورخ 139۵/12/21 
گشایش پیشنهادها ساعت 10 روز شنبه مورخ 139۵/12/21 

نشانی: اصفهان – خیابان سعادت آباد                                                         تلفن: 031-36681068   

در پی انتشار اخبار و شــایعاتی مبنی بر به کما 
رفتن »محسن چاوشی«، این خواننده شناخته 
شده موسیقی پاپ کشورمان، با انتشار مطلبی 

در کانال تلگرامش، این اخبار را تکذیب کرد.
کانال رســمی تلگرام »محســن چاوشــی«، 
خواننده مطرح موســیقی پاپ کشــورمان، در 
واکنش به خبرهایــی در خصــوص بیماری و 
بستری شــدن او در بیمارســتان، مطلبی را به 
اشــتراک گذاشت و نوشــت: »محسن چاوشی 
در سالمت کامل اســت و خبر به ُکما رفتن وی 
صحت ندارد. دلیل حضور کم رنگ این روزهای 
محسن چاوشــی در فضای مجازی چیزی جز 
 مشغله کاری نیســت.« شــایان ذکر است که 
تازه ترین اثر »محســن چاوشــی« قــرار بوده 
بــا عنوان »زنــدان« چنــدی پیــش از برنامه 
تلویزیونــی »خندوانــه« بــا مجــری گــری 
»رامبد جــوان«، رونمایی و پخــش گردد که 
 زمان انتشــار این اثر به زمــان دیگری موکول 

شده است.

پروانه معصومــی بازیگر ســینما و تلویزیون با 
اشاره به عکســی که از دیدار همسرشاه مخلوع 
با بازیگران در فضای مجازی وجود دارد، گفت: 
باید به صراحــت بگویم که بنــده در آن زمان، 
دیداری با فرح پهلوی نداشــتم فقط یک بار به 
خاطر می آورم که به ما بازیگران در جشــنواره 
فیلــم تهران اعــالم کردنــد که فــرح پهلوی 
برای بازدید به آنجــا مراجعه می کنــد و ما را 
تهدیدکردند که حتما باید حضور داشته باشیم، 
در غیراین صورت برایمان گران تمام می شود و 
ما به ناچار مجبور شدیم که در آن دیدار حضور 

داشته باشیم.
معصومی به دیدارش با رهبرانقالب اشــاره کرد 
و گفت: بنده دیدارهای متعددی با رهبرانقالب 
داشــته ام و واقعا با میل و عالقه شخصی ام، با 
ایشــان دیدار کرده ام و حتی به من گفتند که 
هیچ الزامی ندارید که با چادر نزد ایشان بروید، 
اما خودم خواســتم که با چادر نزد ایشان بروم و 

عالقه مند به رهبرم هستم.

شصت وهفتمین جشــنواره فیلم برلین 2017 در 
حالی افتتاح شد که جو ضدترامپ و فضای سیاسی 

در این مراسم موج می زد.
»ورایتی« نوشت: شــب افتتاحیه جشنواره فیلم 
برلین از همان ابتدا و پهن شدن فرش قرمز در دمای 
زیر صفر درجه، با کنایه ها و اشــاره های سیاســی 
آغاز شــد؛ »کلودیا راث« سیاستمدار حزب سبز و 
نایب رییس مجلس آلمان با لباسی مشکی رنگ که 
روی آن کلمه » Unpresidented« نوشته شده 
بود، روی فرش آمد.این کلمــه یادآور غلط امالیی 
»دونالد ترامپ« در یکی از توییت هایش بود که به 
اشتباه به جای » Unprecedented« )به معنای 
بی سابقه(،  این کلمه را نوشته بود و سوژه رسانه ها 
شد.طی مراسم »آنکه انگلکه« کمدین آلمانی گفت 
که از میهمانان بین المللی سوالی دارد: »شما اینجا 
برای شرکت در جشنواره آمده اید؟ یا اینکه یک نفر 
دارد شــما را از وطنتان دور می کند؟« این شوخی 
طعنه آمیز »انگلکه« که به قانون جدید »ترامپ« 

اشاره داشت، با خنده شدید حضار مواجه شد.

محسن چاووشی تکذیب کرد:

بابا من به کما نرفته ام!
با میل خودم چادری
به دیدار رهبر رفتم

افتتاحیه »ضدترامپ« 
جشنواره برلین

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/18/ن
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مفاد آراء
11/495 آگهی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 38762-1394/07/25 هیأت اول خانم منیژه خراسانی فردوانی  
به شناسنامه شماره  6  کدملي  1290194866   صادره اصفهان  فرزند  حیدر  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 159/44  مترمربع از پالک شماره 184  فرعی 
از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی حبیبه خراسانی فردوانی ازموردثبت صفحه 302 دفتر 295  امالک
2 رای شــماره 41931-1394/08/25 هیأت دوم  اقای ســید مهرداد حسینی 
عاشق ابادی به شناسنامه شماره 1416 کدملي 1291945318  صادره  اصفهان  
فرزند سیدابوالفضل ششدانگ ساختمان  به مساحت  158/23  مترمربع از پالک 
شــماره  66   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رسمی سیداسداله حسینی عاشــق ابادی ازموردثبت صفحه 65 دفتر 

150 امالک
3- رای شــماره 54408-1394/12/22 هیأت اول  اقای غالم عباس زارعی به 
شناسنامه شماره 739  کدملي 2559301741  صادره نی ریز  فرزند  حاجی آقا 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  147/64  مترمربع از پالک شماره 110 فرعی 
از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک 

رسمی احمدمارانی ازموردثبت صفحه 1 دفتر 365 امالک
4- رای شــماره 54548-1394/12/24 هیــأت اول  اقــای علــی غالمــی  به 
شناســنامه شــماره 526  کدملــي  1290341117  صادره اصفهــان  فرزند  
رجبعلی  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127  مترمربع از پالک شماره 3910 
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازســند64190-91/10/18 دفتر112 اصفهان ازموردثبــت صفحه 350 دفتر 

476 امالک
5- رای شــماره 4806-1395/02/28 هیــأت دوم  خانم مرضیــه ماراني به 
شناســنامه شــماره 3798 کدملي 1282994972 صادره برزان فرزند یداله 
ششدانگ ساختمان  به مساحت 150.65 مترمربع پالک شماره708/1 فرعي از 
16 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 14 دفتر 494 امالک
6- رای شماره 4626-1395/02/27 هیأت اول  آقاي اسداله دهقاني ناژواني به 
شناسنامه شماره 912 کدملي 1284564738 صادره اصفهان فرزند رجبعلي 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 118/30 مترمربع پالک شماره 63و32 فرعي از2 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

اصغر کیانی ازموردثبت صفحه 7 دفتر 363 امالک
7- رای شــماره 9286-1395/04/28 هیــأت اول اقــای علی شــیر خلجی به 
شناســنامه شــماره  4 کدملي 6219798120  صادره فریدن فرزند کیومرث  
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 181/80 مترمربع از پالک شماره 67  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی سیداسداله 

وسید حسین حسینی عاشق ابادی
8- رای شــماره 12282-1395/05/23 هیأت سوم  خانم زهرا جهاني مقدم به 
شناسنامه شــماره 4285 کدملي 6609300941 صادره برخوار و میمه فرزند 
حیدر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238.28 مترمربع پالک شماره 68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از طرف مالک رسمی 

حاج اکبر گل شیرازی  و مرتضی کشانی
9- رای شــماره 12304-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي حسن جامی فر به 
شناسنامه شماره 307 کدملي 1817603698صادره آبادان فرزند علی اصغر 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148.65 مترمربع از پالک شماره 3782  فرعی 
از16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی حسین مارانی ازسندشماره ازموردثبت صفحه 80 دفتر 101       امالک
10- رای شــماره 11799-1395/05/20 هیأت دوم اقای غالمرضا قاســمی 
علویجه به شناســنامه شــماره 102 کدملي 1091957037  صادره نجف اباد  
فرزند محمدعلی ششدانگ ساختمان به مســاحت  169/40  مترمربع از پالک 
شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان 

ازمالک رسمی خانم زبیده واعظ ازموردثبت صفحه 181 دفتر 199 امالک
11- رای شماره 9111-1395/04/27 هیأت دوم  اقای حسن زارع چاوشی به 
شناسنامه شماره 134 کدملي 1283371121  صادره اصفهان فرزند مصطفی  
ششدانگ ساختمان به مساحت 246/26 مترمربع از پالک شماره 79 فرعی از 38  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی 

اکبرقاسمی کوهانستانی ازموردثبت صفحه 68 دفتر 160 امالک
12- رای شماره 15651-1395/06/15 هیأت سوم آقاي محمدرضا مظاهری  
به شناســنامه شــماره 12234 کدملي 0073011363  صــادره تهران  فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140.20 مترمربع از پالک شماره  
2611    فرعــی از 18     اصلی واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی فوق         ازموردثبت صفحه   170    دفتر        452 امالک
13- رای شــماره 10501-1395/05/11 هیأت اول  آقــای محمد عیس پره به 
شناسنامه شماره 274  کدملي  5759422812  صادره چادگان  فرزند حسنقلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  106/30  مترمربع از پالک شماره  45   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی فتح 

اله اقابابائی خوابجانی
14- رای شــماره 12507-1395/05/25 هیأت اول اقای یاور اسدی دزکی  به 
شناسنامه شــماره 41  کدملي 6339831011  صادره شهرکرد  فرزند عیسی 
خان  ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 195/20 مترمربع از پالک شماره 311  
فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رســمی فاطمه فخفوری واحمدوســادات ونصرت اغا باب الدشتیان 

ازموردثبت صفحه 545و548و551و554 دفتر 982  امالک 
15- رای شماره 16330-1395/06/20 هیأت اول اقای احمد تیموری جروکانی  
به شناسنامه شماره 1407 کدملي 1283359650  صادره اصفهان فرزند عباس 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/53  مترمربع از 
پالک شماره 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رسمی عبدالکریم عبدی ازسند 36731-49/1/16 دفترخانه 29 اصفهان 

ازموردثبت صفحه 243و 249الی264 دفتر 238 امالک
16- رای شــماره 16332-1395/06/20 هیأت اول خانم مریم حسنی نژاد  به 
شناسنامه شــماره 38253 کدملي 2990380418  صادره کرمان فرزند علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 201/53  مترمربع از 
پالک شماره 44  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رسمی عبدالکریم عبدی ازسند 36731-49/1/16 دفترخانه 29 اصفهان 

ازموردثبت صفحه 243و 249الی264 دفتر 238 امالک
17- رای شماره 16377-1395/06/20 هیأت اول خانم مرضیه آهن جان شیخ 
شبانی  به شناســنامه شــماره 1428 کدملي 1284874060  صادره اصفهان  
فرزند سیدابوالفضل ششدانگ یکبابخانه به مساحت 129/93  مترمربع از پالک 
شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان 
ازمالک رســمی رضا زارع بهرام ابادی ازسند 36175-50/1/25 دفترخانه 65 

اصفهان ازموردثبت صفحه 87و96 دفتر 48 امالک
18- رای شــماره 16941-1395/06/27 هیــأت دوم  اقای بهــروز امانی   به 
شناســنامه شــماره  6177 کدملي  4679149485  صادره فارســان  فرزند 
سوارعلی  ششدانگ ساختمان  به مساحت  123/20  مترمربع از پالک شماره 
2762  فرعــی از18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی فاطمه صغری علیجانی رنانی ازموردثبت صفحه 539 

دفتر 312  امالک
19- رای شــماره 19236-1395/07/17 هیــأت دوم  خانم زهــرا اخالقی  به 
شناسنامه شــماره  75  کدملي  1290344817  صادره اصفهان  فرزند ناصر 
ششدانگ ساختمان  به مســاحت 102/80  مترمربع از پالک شماره 66  اصلي 
واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهان ازمالک رســمی 

غالمعلی کاظمی زهرانی
20- رای شماره 19180-1395/07/17 هیأت دوم  خانم مهین سهرابی رنانی   
به شناسنامه شماره 79  کدملي  1290225184   صادره اصفهان  فرزند رضا 
نسبت به 22 حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 71/50   
مترمربع از پالک شماره 2865  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 293 دفتر 62  امالک
21- رای شماره 19181-1395/07/17 هیأت دوم اقای قدرت اله کبیری رنانی   
به شناسنامه شماره 66  کدملي  1290225052   صادره اصفهان  فرزند عباس  

نسبت به 50 حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ یکباب مغازه  به مساحت 71/50   
مترمربع از پالک شماره 2865  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 566 دفتر 854  امالک
22- رای شــماره 17663-1395/07/01 هیأت سوم آقاي حاجتعلی ابراهیمی   
به شناسنامه شماره 2  کدملي 1159826137  صادره فریدن  فرزند میرزا قلی   
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 144.10  مترمربع از پالک شماره فرعی 
از   67   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی  فاطمه آقاجان دستجردی
23- رای شماره 17738-1395/07/03 هیأت سوم آقای علی اصغر جوانی   به 
شناسنامه شماره 1926   کدملي  1283042843  صادره  اصفهان  فرزند یداله    
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه   به مساحت 52.63  مترمربع از پالک 
شماره  308   فرعی از  25   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان     ازموردثبت صفحه   117     دفتر   756    امالک
24- رای شماره 17739-1395/07/03 هیأت سوم  آقای علیرضا جوانی    به 
شناسنامه شماره 27   کدملي  1290401179  صادره اصفهان  فرزند یداله    سه 
دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب مغازه   به مســاحت 52.63  مترمربع از پالک 
شماره  308   فرعی از  25   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه    117    دفتر    756   امالک
25- رای شماره 16555-1395/06/21 هیأت سوم  آقاي  حسین رادهوش  به 
شناسنامه شماره 464 کدملي 1285371089  صادره اصفهان  فرزند عباسعلی   
سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  187.15  مترمربع از پالک 
شــماره  455    فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی   عباسعلی اکبری   
26- رای شماره 16559-1395/06/21 هیأت ســوم خانم بتول کریمی حبیب 
آبادی    به شناسنامه شماره 562 کدملي  1285491432  صادره اصفهان فرزند  
اکبر  سه دانگ  مشاع از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 187.15  مترمربع 
از پالک شماره    455  فرعی از  25    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی عباسعلی اکبری
27- رای شماره 17730-1395/07/03 هیأت سوم آقای علی اصغر جوانی   به 
شناسنامه شماره 1926    کدملي  1283042843  صادره اصفهان  فرزند یداله   
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 293.45  مترمربع از پالک 
شماره   308  فرعی از   25  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان   ازموردثبت صفحه     117   دفتر   756    امالک
28- رای شــماره 17715-1395/07/03 هیأت سوم  آقای علیرضا جوانی   به 
شناسنامه شماره 27    کدملي 1290401179  صادره اصفهان  فرزند یداله    سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه   به مســاحت 293.45  مترمربع از پالک 
شــماره  308   فرعی از 25    اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی     ازموردثبت صفحه  117      دفتر  756    امالک
29- رای شماره 16650-1395/06/21 هیأت سوم  آقاي محمدحسین هنرمند    
به شناســنامه شــماره 24167 کدملي 1282168894 صادره اصفهان  فرزند 
حسن 9/45 و42 حبه مشاع از72 حبه  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 240 
مترمربع از پالک شماره 683     فرعی از   27   اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  فوق    ازموردثبت صفحه    298   
دفتر  442  امالک.در ضمن اینکه نامبرده بموجب گواهی فوت 270978 ف/17 
و گواهی حصروراثت شماره 6631-93/12/19 فوت نموده و وراث حین الفوت 
نامبرده عبارتند از یک نفر همسر بنام بتول فخر زارع که خود نیز متقاضی می 
باشد و ســه نفر دختر بنامهای زهرا و فاطمه و عصمت و سه نفر پسر بنامهای 
مصطفی و مهدی و عباس که پسران مالک  که سهم پسرها 9 حبه و هفده-چهل 
و پنجم حبه باستثنای ثمنیه آن از 42.2 حبه از ششدانگ و سهم دخترها چهار 
حبه و سی و یک -چهل و پنجم حبه باستثنای ثمنیه آن از 42.2 حبه از ششدانگ 

می باشد.
30- رای شماره 16651-1395/06/21 هیأت ســوم خانم بتول فخر زارع   به 
شناســنامه شــماره 22316  کدملي 1282150405  صــادره اصفهان  فرزند 
کاظم مقدار 29.8 حبه مشــاع به انضمام ثمنیه آن از 72 حبه ششدانگ  یک باب 
خانه به مســاحت 240 مترمربع از پالک شــماره  683    فرعــی از 27     اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی  فوق    

ازموردثبت صفحه  376     دفتر    442    امالک
31- رای شماره 18279-1395/07/06 هیأت ســوم خانم طیبه صفری سهر 
فیروزانی      به شناسنامه شماره  48   کدملي   1111371334   صادره فالورجان        
فرزند عبداله     ششدانگ یک باب    خانه  به مســاحت    129    مترمربع از پالک 
شــماره 68    اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  عباس زارع بهرام آبادی
32- رای شــماره 20069-1395/07/27 هیأت اول  اقــای اصغر مظاهری   به 
شناســنامه شــماره  12  کدملي  5499333882   صادره تیــران فرزند  رحیم  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت  174/80  مترمربع از پالک شماره  28  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسین 

ترکی
33- رای شماره 20091-1395/07/27 هیأت اول اقای سیدحسن حسینی  به 
شناســنامه شــماره  148  کدملي  1290213194  صادره خمینی شهر  فرزند 
سیدمحمد  ششدانگ یکبابخانه به مساحت  218/50  مترمربع از پالک شماره 
1356  فرعی از  18  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب  
اصفهان ازمالک رسمی سیدمحمدحســینی ازموردثبت صفحه 413 دفتر 193 

امالک
34- رای شــماره 18211-1395/07/06 هیــأت چهــارم   آقــاي مهــدي 
نصراصفهاني به شناسنامه شماره 706 کدملي 1289431442 صادره فرزند 
غالم علي ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 93/ 175 مترمربع پالک شماره 
141و37/ 140 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از صدیقه  نصراصفهانی فرزند ابوالقاسم تقسیم نامه 44399 مورخ 

63/7/19 دفترخانه 95 اصفهان
35- رای شماره 19825-1395/07/25 هیأت چهارم آقای علیرضا احمدی     به 
شناسنامه شماره  23 کدملي   5649880921  صادره  اصفهان  فرزند امیرآقا           
چهاردانگ مشاع ازششدانگ یک باب   خانه   به مساحت   150.75   مترمربع از 
پالک شماره 67   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی ابراهیم نریمانی
36- رای شــماره 19824-1395/07/25 هیأت چهارم خانم افسانه احمدی  به 
شناسنامه شــماره 1271871793   کدملي  1271871793   صادره  اصفهان       
فرزند  علیرضا دودانگ مشاع از   ششدانگ یک باب  خانه    به مساحت  150.75   
مترمربع از پالک شماره 67   اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی ابراهیم نریمانی
37- رای شــماره 18303-1395/07/06 هیأت چهارم خانم سارا پاریان     به 
شناسنامه شماره   753     کدملي   3257413807   صادره  باختران       فرزند علی  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   219   مترمربع از پالک شماره   566    فرعی 
از   25     اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند 

شماره   10679  مورخ 91/11/14  دفترخانه 160 اصفهان
38- رای شــماره 21419-1395/08/09 هیأت دوم خانم توران خاکســار به 
شناسنامه شماره 14 کدملي 1290144001 صادره  اصفهان فرزند حیدر  در  
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  69/65    مترمربع پالک شماره    3666  
فرعي از  18 اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت     صفحه 289 دفتر 384   
39- رای شــماره 21416-1395/08/09 هیأت دوم خانم توران خاکســار به 
شناسنامه شــماره 14 کدملي 1290144001 صادره  اصفهان فرزند حیدر در   
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   82/90   مترمربع پالک شماره    3666  
فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14   حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 289 دفتر 384 امالک
40- رای شــماره 21399-1395/08/09 هیأت دوم  خانم توران خاکســار به 
شناسنامه شــماره 14 کدملي 1290144001 صادره  اصفهان فرزند حیدر در  
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   89/95   مترمربع پالک شماره   3666   
فرعي از 18   اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 289 دفتر 384 امالک
41- رای شــماره 21405-1395/08/09 هیأت دوم  آقاي محمود یوســفي به 
شناسنامه شماره 294 کدملي 1090861028 صادره نجف آباد فرزند اسمعیل 
در  در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   278/70   
مترمربع پالک شماره   293   فرعي از   7 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان  از موردثبت صفحه  279 دفتر 1024   امالک
42- رای شماره 21406-1395/08/09 هیأت دوم خانم سیمین نوریان نجف 
آبادي به شناســنامه شــماره 1157 کدملي 1090963505 صادره  نجف آباد 
فرزند سید احمد در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   
278/70   مترمربع پالک شماره   293   فرعي از   7 اصلي واقع در اصفهان بخش  
14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از موردثبت صفحه  376 دفتر 1024   امالک

43- رای شماره 23216 -1395/09/02 هیأت دوم خانم زهرا صادقي برزاني 
به شناسنامه شماره 39 کدملي 1290313598 صادره اصفهان  فرزند علي در    

ششــدانگ یک باب خانه باســتثناء بهای ربعیه  اعیانی یک ثلث از یک ششم  به 
مســاحت    71.32    متر مربع پالک شــماره  185   فرعی از  27   اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت علی صادقی برزانی
44- رای شماره 23154-1395/09/01 هیأت اول آقاي امیررضا جان نثاري 
الداني به شناســنامه شــماره 1541 کدملي 1283454408 صــادره اصفهان 
فرزند محمد در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت    183.53    متر مربع پالک 
شماره  390   فرعی از  25   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت اسماعیل نادری درباغشاهی صفحه 317 دفتر 110 امالک
45- رای شــماره 22968-1395/08/27 هیأت اول  خانــم مرضیه حیدري به 
شناسنامه شماره 27262 کدملي 1282742442 صادره اصفهان  فرزند شکراله 
در 83 سهم مشاع از 226 سهم   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت 102     
مترمربع پالک شماره    67   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت سید اسداله حسینی عاشق آبادی
46- رای شماره 22969-1395/08/27 هیأت اول آقاي بهرام سعیدمهدوي به 
شناسنامه شماره 636 کدملي 1285593065 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
در   83 سهم مشاع از 226 سهم   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت 102     
مترمربع پالک شماره    67   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت سید اسداله حسینی عاشق آبادی
47- رای شــماره 22967-1395/08/27 هیأت اول خانم مرجان ســلیمي به 
شناسنامه شماره 5100188601 کدملي 5100188601 صادره شاهین شهر و 
میمه فرزند بهروز در  60 سهم مشاع از 226 سهم   ششدانگ یک باب   ساختمان   
به مساحت 102     مترمربع پالک شــماره    67   اصلي واقع در اصفهان بخش  

14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سید اسداله حسینی عاشق آبادی
48- رای شماره 23063-1395/09/01 هیأت اول  آقاي احمدرضا علي آقائي 
سوداني به شناسنامه شــماره 1076 کدملي 1283293110 صادره اصفهان 
فرزند براتعلي در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   266.50     متر مربع پالک 
شماره      34   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت آقای براتعلی سودانی  صفحه 395 دفتر 193  امالک
49- رای شــماره 23086-1395/09/01 هیأت اول  آقاي ابراهیم ریاحي نیا به 
شناسنامه شماره 981 کدملي 1284529509 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   486.17     متر مربع پالک شماره  89   فرعی 
از  4  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

صغری سلطان بارورز
50- رای شــماره 23052-1395/08/29 هیــأت اول آقاي مهــدي غالمي به 
شناسنامه شماره 247 کدملي 1285395123 صادره اصفهان فرزند مرتضي 
در  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   114.80     متر مربع 
پالک شــماره     28   اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت حسن رضایی
51- رای شــماره 23051-1395/08/29 هیأت اول خانم بدرالسادات اکبریان 
تفاقي به شناسنامه شماره 41087 کدملي 1280836431 صادره اصفهان فرزند 
سید حسین در   سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   114.80     
متر مربع پالک شماره     28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  از مالکیت حسن رضایی
52- رای شــماره 22868-1395/08/26 هیأت اول آقاي سید محسن دادخواه 
چقائي به شناســنامه شــماره 16 کدملي 1129718840 صادره فریدونشهر  
فرزند ابوتراب در    ششــدانگ یک باب   خانه    به مساحت   107/20   مترمربع 
پالک شــماره   64   اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت رحمان شفیعی
53- رای شــماره 23004-1395/08/29 هیأت اول  خانم اشرف السادات میر 
معصومي به شناسنامه شــماره 318 کدملي 0491276338 صادره شهر ری 
فرزند جعفر در  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   216.66     متر مربع پالک 
شــماره  3365   فرعی از  18   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت خانم علی  عسگری فرزند  ابراهیم
54- رای شــماره 21792-1395/08/12 هیــأت دوم آقــاي ابراهیم رنجبري 
ترگماني به شناسنامه شــماره 36 کدملي 5459666163 صادره ترکمانچای 
فرزند غیاث در  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت    153/50  مترمربع 
پالک شماره   2624   فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مالک رسمی سید رضا حسینی نژاد 
55- رای شــماره 24181-1395/09/14 هیــأت دوم  آقاي مجیــد حقوقي به 
شناسنامه شماره 478 کدملي 1283574209 صادره اصفهان فرزند سیف اله 
در ششدانگ یک باب ساختمان مغازه به مساحت   45.61 متر مربع پالک شماره   
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره سند 

37210 مورخ 50/8/8 دفترخانه 65 اصفهان
56- رای شماره 22972-1395/08/29 هیأت دوم  آقاي حسن بهمن زیاري به 
شناسنامه شماره 805 کدملي 5499209626 صادره نجف آباد فرزند رمضان 
در  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت    121  مترمربع پالک شماره 68    
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

حاج میرزا اسماعیل زارعی
57- رای شــماره 21574-1395/08/10 هیــأت دوم  آقــاي منصور رضائي 
برزاني به شناســنامه شــماره 1861 کدملي 1282983318 صادره  اصفهان 
فرزند هوشنگ در  3 و یک سوم دانگ مشــاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   
به مســاحت  197/25   مترمربع پالک شــماره   200   فرعي از  16  اصلي واقع 
در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان مورد ثبت    صفحه 177 

دفتر 759 امالک
58- رای شماره 21575-1395/08/10 هیأت دوم خانم سهیال رضائي برزاني 
به شناسنامه شــماره 0 کدملي 1271239851 صادره کاظمین فرزند رضا در  
2 و دو سوم دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  197/25   
مترمربع پالک شــماره   200   فرعي از  16  اصلي واقــع در اصفهان بخش  14  

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت    صفحه 349 دفتر 60 امالک    
59- رای شــماره 21688-1395/08/12 هیــأت دوم خانم اعظــم دیانتي به 
شناسنامه شماره 348 کدملي 1229453768 صادره خوانسار فرزند رجبعلي 
در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   141   مترمربع 
پالک شــماره   28  اصلي واقع در اصفهــان بخش   14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت نعمت اله ماهرانی
60- رای شــماره 21689-1395/08/12 هیــأت دوم خانم فاطمــه دیانتي به 
شناسنامه شماره 4 کدملي 1229903501 صادره خوانسار  فرزند رجبعلي در  
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   141   مترمربع 
پالک شــماره   28  اصلي واقع در اصفهــان بخش   14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مالکیت نعمت اله ماهرانی
61- رای شــماره 21710-1395/08/12 هیأت دوم آقاي علي جمشــیدي به 
شناسنامه شماره 1784 کدملي 1282948903 صادره اصفهان فرزند باقر در   
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   148/40   مترمربع پالک شماره 304     
فرعي از  24  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند 9757 مورخ 1380/12/15 دفترخانه 32 اصفهان    
62- رای شــماره 21716-1395/08/12 هیأت سوم  آقای علی قهرمانی گنجه  
به شناسنامه شــماره 34 کدملي 1159632138 صادره فریدن فرزند محمود  
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 112 مترمربع از پالک شماره فرعی از 28  
اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی 

رضا رضایی کوجانی
63- رای شــماره 20426-1395/07/29 هیأت ســوم خانم زینت بنده خدا به 
شناســنامه شــماره 712 کدملي 1284452530 صادره اصفهان فرزند رحیم 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 69.68 مترمربع پالک شماره 340فرعي از6 
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازموردثبت 

صفحه 52 دفتر 293 امالک
64- رای شــماره 20809-1395/08/02 هیأت سوم  آقای  حســین بلبلی  به 
شناسنامه شماره  1653  کدملي 0558295304 صادره خمین فرزند عباسقلی           
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 187/54 مترمربع از پالک شماره 68 اصلی 
واقــع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک رســمی 

باقرواعظ دهنوی
65- رای شماره 21750-1395/08/12 هیأت سوم  آقای جعفر صابری رنانی 
به شناسنامه شماره  833 کدملي 1290592020 صادره خمینی شهر فرزند علی          
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  180 مترمربع از پالک شماره 2874 فرعی 
از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی احمد اکبریان  ازموردثبت صفحه 363 دفتر 963 امالک
66- رای شماره 21192-1395/08/06 هیأت سوم خانم فاطمه اسدی کرم  به 
شناسنامه شماره 127 کدملي 3149515688 صادره مرکزی فرزند رمضان سه 
دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مساحت 211 مترمربع از پالک شماره  
68  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 
رسمی  رمضانعلی زارع بهرام آبادی  ازموردثبت صفحه  84 دفتر  208 امالک

67- رای شماره 21193-1395/08/06 هیأت ســوم  آقای علیرضا مرادی  به 
شناسنامه شماره 2159 کدملي 6219283775 صادره فریدن فرزند نصراله  سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب  خانه به مساحت 211 مترمربع از پالک شماره 
68   اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی رمضانعلی زارع بهرام آبادی  ازموردثبت صفحه  84 دفتر 208 امالک
68- رای شــماره 21635-1395/08/11 هیأت سوم خانم مکیه خرم آرائی  به 
شناسنامه شماره 59791 کدملي 0033972400 صادره کاظمین فرزند عباس           
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  141.80  مترمربع از پالک شماره   68   اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی حسین 

اکبری محمود آبادی
69- رای شماره 24056-1395/09/13 هیأت سوم  آقای رسول توکلی کوجانی 
به شناسنامه شماره 1499 کدملي 1283384620 صادره اصفهان فرزند اکبر  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 309.39  مترمربع از پالک شماره  28  اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی نوروز 

توکلی
70- رای شماره 25799-1395/09/29 هیأت اول  آقاي مجتبي شیخ داراني به 
شناسنامه شماره 487 کدملي 1159884641 صادره داران فرزند محمدرضا 
در  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 23.5 متر مربع پالک شماره 45  اصلی 
واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان از مالکیت عباس 

عسگری رنانی
71- رای شماره 25881-1395/09/30 هیأت اول  آقاي مرتضي حافظ فرقان 
به شناسنامه شماره 665 کدملي 1285289900 صادره اصفهان فرزند حسین 
در  ششدانگ یک باب انبار مصالح ساختمانی و دفتر کار به مساحت  1041.83 
مترمربع پالک شماره 31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت سید هاشم موسوی بابوکانی
72- رای شــماره 25909-1395/09/30 هیأت اول خانم روح انگیز صدري به 
شناسنامه شماره 8 کدملي 1290091447 صادره اصفهان  فرزند اسمعیل در  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 202 متر مربع پالک شماره  293 فرعی از 
22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 582 و 244 دفتر 449 و 641  امالک
73- رای شــماره 25961-1395/09/30 هیــأت اول  آقــاي  عبدالرحیــم 
نصراصفهاني به شناســنامه شــماره 1554 کدملــي 1285602234 صادره 
اصفهان فرزند علیرضا در   ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت  179.67 
مترمربع پالک شماره 261  فرعی از15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 232 دفتر 357 امالک
74- رای شماره 25752-1395/09/28 هیأت اول آقاي علیرضا موجودي به 
شناسنامه شــماره 51 کدملي 1290302340 صادره اصفهان فرزند یداله در  
ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مســاحت  107  متر مربع پالک شماره  
3178 فرعــی از 18 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 377 دفتر 1089 امالک
75- رای شــماره 25870-1395/09/30 هیأت اول خانم معصومه رضایي به 
شناسنامه شماره 1881 کدملي 1282766295 صادره اصفهان فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت  203 مترمربع 
پالک شماره 452  فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 537 دفتر 589 امالک
76- رای شــماره 25873-1395/09/30 هیــأت اول  آقــاي جبــار باغکي به 
شناســنامه شــماره 50859 کدملي 4720660002 صادره عراق فرزند محمد 
علي در  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 155.30 مترمربع پالک شماره  
28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

عباسعلی نجفی
77- رای شماره 25872-1395/09/30 هیأت اول آقاي جهانگیر رجبي وینچه 
به شناسنامه شماره 939 کدملي 5419043653 صادره  لنجان فرزند شکراله 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 148 مترمربع پالک شماره 28 اصلی واقع 

در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا ماهرانی
78- رای شــماره 25878-1395/09/30 هیــأت اول خانم اقــدس باقرصاد 
به شناســنامه شــماره 9 کدملي 1290059179 صادره فرزند محمد علي در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 230.50 مترمربع پالک شماره 791 و 792 و 
795  فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت تقی و حسین باقرصاد ثبت صفحات 108 الی 117 دفتر 134 امالک و 

صفحه 422 دفتر 133 امالک و صفحه 12 الی 17 دفتر 134 امالک
79- رای شماره 25830-1395/09/29 هیأت اول آقاي غالم محمد بیگي علي 
آبادي به شناســنامه شــماره 91451 کدملي 1281911569 صادره اصفهان 
فرزند کرمعلي در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 73 متر مربع پالک شماره 
577 فرعی از  25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت حسین وارث
80- رای شــماره 25001-1395/09/18 هیأت اول  آقاي ســعید شــریفي به 
شناســنامه شــماره 357 کدملي 1285787927 صادره اصفهان فرزند رضا 
در    ششدانگ یک باب   خانه  به مساحت  202/70    مترمربع پالک شماره  241    
فرعي از  27  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند 14039 مورخ 94/7/4  دفترخانه 302 اصفهان
81- رای شــماره 25612-1395/09/25 هیأت اول  آقاي امیرحسین رحمتي 
به شناسنامه شــماره 1810 کدملي 1141186756 صادره خمینی شهر فرزند 
حسینعلي در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136.53متر مربع پالک شماره  
28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 268 و 271 دفتر 54 امالک
82- رای شــماره 26013-1395/10/01 هیأت اول خانم مهشــید هیرادفر به 
شناسنامه شماره 1282 کدملي 1288020090 صادره اصفهان فرزند احمد در  
یک  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مساحت  488.43 متر مربع پالک 
شماره 1552 و 211  فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 375 دفتر 715 امالک
83- رای شماره 26017-1395/10/01 هیأت اول  آقاي محمد مهدي هیرادفر به 
شناسنامه شماره 160 کدملي 1289062684 صادره اصفهان فرزند احمد در  
دو  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مساحت  488.43 متر مربع پالک 
شماره 1552 و 211  فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 375 دفتر 715 امالک
84- رای شــماره 26015-1395/10/01 هیــأت اول خانــم لیــال هیرادفر به 
شناسنامه شماره 12522 کدملي 1292834897 صادره اصفهان فرزند احمد 
در یک  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  488.43 متر مربع 
پالک شــماره 1552 و 211  فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 375 دفتر 715 امالک
85- رای شــماره 26014-1395/10/01 هیــأت اول خانم مریــم هیرادفر به 
شناسنامه شماره 2029 کدملي 1288050801 صادره اصفهان فرزند احمد در  
یک دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مساحت  488.43 متر مربع پالک 
شماره 1552 و 211  فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 375 دفتر 715 امالک
86- رای شماره 26016-1395/10/01 هیأت اول خانم افتخار السادات سجادي 
فر به شناسنامه شماره 27229 کدملي 1282198981 صادره اصفهان فرزند 
سید مهدي در یک  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب خانه به مساحت  488.43 
متر مربع پالک شماره 1552 و 211  فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 375 دفتر 715 امالک
87- رای شــماره 25976-1395/10/01 هیــأت اول آقــاي مرتضي خاني به 
شناسنامه شماره 27 کدملي 1290095183 صادره اصفهان فرزند قدمعلي در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  203.30 متر مربع پالک شماره 467  فرعی 
از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

محترم آقای رشتی
88- رای شــماره 25972-1395/09/30 هیأت اول  آقاي علي بخش خدادادي 
کته شوري به شناسنامه شماره 4 کدملي 6209882803 صادره لنجان فرزند 
علیقلي در سه دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  203.5 متر 
مربع پالک شــماره 736  فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت علی اصغر عســگری مورد ثبت صفحه 583 

دفتر 381 امالک
89- رای شــماره 25971-1395/09/30 هیأت اول خانم فرشــته بیگي نیا به 
شناسنامه شماره 4155 کدملي 1282789155 صادره اصفهان فرزند اقاعلي 
در   سه دانگ مشــاع از   ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  203.5 متر مربع 
پالک شماره 736  فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان از مالکیت علی اصغر عسگری مورد ثبت صفحه 583 دفتر 381 

امالک
90- رای شــماره 25611-1395/09/25 هیأت اول  خانم مهیــن الرعنایي به 
شناسنامه شماره 670 کدملي 1286911869 صادره اصفهان فرزند عبدالغفار 
در  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 128.82 متر مربع پالک شماره  1081 
فرعی از 36   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 136 دفتر 196 امالک
ادامه در صفحه 8 
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91- رای شماره 25719-1395/09/28 هيأت اول آقاي سعيد ذوالفقاري رناني 
به شناسنامه شماره 509 كدملي 1290470456 صادره اصفهان فرزند رجبعلي 
در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  203  متر مربع پالک 
شماره  1256 فرعی از19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 447 و 423 دفتر 873 و دفتر 846 امالک
92- رای شــماره 25720-1395/09/28 هيأت اول خانم زهرا بختياري رناني 
به شناسنامه شماره 606 كدملي 1293132462 صادره اصفهان فرزند محمد 
در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت  203  متر مربع پالک 
شماره  1256 فرعی از19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 447 و 423 دفتر 873 و دفتر 846 امالک
93- رای شــماره 25715-1395/09/28 هيأت اول آقــاي عليرضا رحيمي به 
شناسنامه شماره 748 كدملي 4171776694 صادره اليگودرز  فرزند رضا در  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  98  متر مربع پالک شماره 67 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت حســين حيدری 

عاشق آبادی
94- رای شماره 25811-1395/09/29 هيأت اول آقاي حسين صدري كرمي 
به شناسنامه شــماره 1 كدملي 1290448027 صادره اصفهان فرزند عزیزاهلل 
در  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99.35 متر مربع پالک شماره 83 فرعی 
از22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

سيد محمد مير احمدی كرمی  
95- رای شماره 25778-1395/09/28 هيأت اول خانم زهراسادات حسيني به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1290187861 صادره اصفهان فرزند سيدعلي در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 220.95 متر مربع پالک شماره 239 فرعی 
از  9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 73 دفتر 35 امالک بنام متقاضی و عزت حسينی بهارانچی
96- رای شــماره 25848-1395/09/29 هيــأت اول خانــم بتــول ماراني به 
شناسنامه شماره 24 كدملي 1290140456 صادره  اصفهان  فرزند علي در سه 
دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 187 متر مربع پالک شماره 
577 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکيت مصطفی حيدری جونی مورد ثبت صفحه 358 دفتر 495 امالک
97- رای شــماره 25847-1395/09/29 هيــأت اول آقــاي مصطفي حيدري 
جوني به شناســنامه شــماره 1342 كدملي 1283037610 صادره  اصفهان 
فرزند براتعلي در سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 187 
متر مربع پالک شماره 577 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مصطفی حيــدری جونی مورد ثبت صفحه 

358 دفتر 495 امالک
98- رای شماره 25623-1395/09/25 هيأت اول خانم آزاده جواني جوني به 
شناسنامه شماره 884 كدملي 1141150921 صادره خميني شهر فرزند محمود 
در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 477 متر مربع پالک شماره  442 فرعی 
از 24   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب 

سند شماره 150172 مورخ 91/5/17 دفترخانه 64 اصفهان
99- رای شماره 25620-1395/09/25 هيأت اول  آقاي عباس ميرمحمدطاهري 
نيم آوري به شناسنامه شــماره 960 كدملي 1284553401 صادره اصفهان 
فرزند علي در  ششــدانگ یک باب خانــه به مســاحت 165.42 متر مربع پالک 
شماره  28   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت حسين تركی  
100- رای شماره 25849-1395/09/29 هيأت اول خانم فخر الملوک رضائي 
كوجاني به شناسنامه شــماره 1120 كدملي 1283382768 صادره اصفهان 
فرزند حسين در   سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263 متر 
مربع پالک شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت عصمت رضایی
101- رای شماره 25850-1395/09/29 هيأت اول آقاي ابراهيم توكلي كوجاني 
به شناسنامه شماره 989 كدملي 1283381451 صادره اصفهان فرزند حسين 
در سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب خانه به مساحت 263 متر مربع پالک 
شــماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت عصمت رضایی
102- رای شــماره 25828-1395/09/29 هيأت اول  آقاي جــواد كاظمي به 
شناسنامه شــماره 1360 كدملي 1284750701 صادره اصفهان فرزند حسن 
در  ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 16 متر مربع پالک شماره 2592 فرعی 
از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 461 دفتر 933 امالک
103- رای شماره 24644-1395/09/16 هيأت سوم آقای محمد علی صانعی 
عطاآبادی  به شناســنامه شــماره 57 كدملي5129780078 صادره شهرضا  
فرزند عبدالرسول  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 143 مترمربع از پالک 
شماره 2418 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 499 دفتر 62  امالک
104- رای شماره 24553-1395/09/16 هيأت سوم خانم مریم رفعت راد  به 
شناسنامه شماره 2110 كدملي 1286843715 صادره اصفهان فرزند مرتضی          
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 82.12 مترمربع از پالک شماره  68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مهدی 

كریمی بهرام آبادی   ازموردثبت صفحه 199 دفتر  205 امالک
105- رای شماره 24552-1395/09/16 هيأت سوم خانم مریم رفعت راد   به 
شناسنامه شماره 2110  كدملي 1286843715 صادره اصفهان فرزند مرتضی           
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  15.63 مترمربع از پالک شماره  68 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مهدی 

كریمی بهرام آبادی  ازموردثبت صفحه  199 دفتر   205  امالک
106- رای شماره 21896-1395/08/13 هيأت سوم  خانم زهرا رنجبر لمجيری  
به شناســنامه شــماره 31 كدملي 1293214787  صادره  خمينی شهر فرزند 
یداله          سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 167.31 مترمربع 
از پالک شماره  3114 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی  رضا كيانی فرزند كریم ازموردثبت صفحه 

64  دفتر 472 امالک
107- رای شماره 21893-1395/08/13 هيأت سوم  آقای غالمحسين كيانی  
به شناسنامه شــماره 214  كدملي 1290513503 صادره خمينی شهر  فرزند 
رضا  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 167.31 مترمربع 
از پالک شماره  3114 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رضا كيانی فرزند كریم ازموردثبت صفحه  

64 دفتر  472 امالک
108- رای شماره 24786-1395/09/17 هيأت سوم  آقای سعيد نصر اصفهانی   
به شناسنامه شماره 33 كدملي 1290245916 صادره اصفهان فرزند بختيار  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 179.65 مترمربع از پالک شماره  460  فرعی 
از   15 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان كه به 

موجبه سند شماره 836325 مورخ 91/7/12 دفتر25
109- رای شــماره 24105-1395/09/13 هيأت ســوم آقــای رحيم رضایی 
برزانی به شناسنامه شــماره 6كدملي 1289951081 صادره اصفهان فرزند 
رمضانعلی  سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب خانه به مساحت  356.11 
مترمربع از پالک شماره 449 فرعی از36  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رمضان ومحمدعلی حسينی
110- رای شــماره 24102-1395/09/13 هيأت ســوم  خانم سلطان حبيبی 
جونی به شناسنامه شماره 883 كدملي 1283505789 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلی ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  356.11 
مترمربع از پالک شماره 449 فرعی از36  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی رمضان ومحمد علی حسينی
111- رای شماره 24157-1395/09/13 هيأت سوم  خانم مریم زارع چاوشی 
گودرودخانه ای به شناســنامه شــماره  189كدملــي 1111800782 صادره 
فالورجان فرزند محمدرضا   ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت 275.28 مترمربع از پالک شماره  15 فرعی از 6  اصلی واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق  از مورد ثبت صفحه 

77   دفتر 453  امالک
112- رای شــماره 24156-1395/09/13 هيــأت ســوم  آقــای مهدی نصر 
اصفهانی  به شناسنامه شــماره 9218 كدملي 1282876392 صادره اصفهان 
فرزند اصغر  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 275.28 
مترمربع از پالک شماره   15 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مریم زارع چاوشی گود رودخانه از مورد 

ثبت صفحه 416 دفتر  1 امالک
113- رای شــماره 24835-1395/09/17 هيأت سوم خانم اشرف ذوالفقاری 
جونی  به شناسنامه شماره 1536 كدملي 1283042071 صادره اصفهان  فرزند 
حسين علی ششدانگ به استثنای بهای ثمينه اعيانی یک باب مغازه به مساحت 
52.39 مترمربــع از پالک شــماره 852 فرعی از  16  اصلی واقــع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی ســکينه جوانی جونی 

وشهربانو صادقی برزانی  ازموردثبت صفحات557و560  دفتر  310    امالک

114- رای شماره 24163-1395/09/13 هيأت ســوم  آقای علی نوروزی  به 
شناسنامه شــماره 531 كدملي 1283556634  صادره اصفهان  فرزند عبداله  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 121.50 مترمربع از پالک شماره 701 فرعی 
از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق از سند شماره 32664 مورخ 90/3/18 دفترخانه 101 اصفهان
115- رای شــماره 24502-1395/09/16 هيأت ســوم  آقای اسداله عباسی 
ولدانی  به شناسنامه شــماره 5  كدملي 1285366050 صادره اصفهان فرزند 
شعبانعلی          ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 318.13 مترمربع از پالک 
شماره  426  فرعی از  36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی یداله شریفی
116- رای شماره 24680-1395/09/16 هيأت ســوم آقای ناصر اشراقی به 
شناســنامه شــماره 388 كدملي 0037546791 صادره تهران  فرزند عباس 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  119 مترمربع از پالک شــماره فرعی از 
67 اصلی ردیف2و4 واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی علی جدی
117- رای شماره 24545-1395/09/16 هيأت ســوم آقای عباس ذوالفقاری 
عاشق آبادی  به شناسنامه شماره 30 كدملي 1290148899 صادره اصفهان 
فرزند رضا          ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 230.30 مترمربع از پالک 
شــماره 37 فرعی از66 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی احمد ذوالفقاری
118- رای شماره 24465-1395/09/16 هيأت سوم  خانم بی بی ناز هارونی  
به شناسنامه شماره 1562  كدملي 4620803782  صادره شهركرد فرزند كاظم          
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 172.91 مترمربع از پالک شماره 45 اصلی 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از 

سند شماره 24004 مورخ 41/12/12 دفترخانه 29 اصفهان
119- رای شــماره 25349-1395/09/23 هيأت ســوم آقاي مصطفی كيانی 
خوزانی  به شناسنامه شــماره 11293 كدملي 1140365940 صادره خمينی 
شهر فرزند حبيب اله  ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 49.64 مترمربع از 
پالک شماره 462 فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رسمی محمود كيقبادی لمجيری  ازموردثبت صفحه 27 

دفتر 171 امالک
120- رای شــماره 26294-1395/10/04 هيــأت دوم آقاي اكبر باباشــاهي 
كوهانستاني به شناسنامه شماره 900 كدملي 1283397366 صادره اصفهان  
فرزند اسماعيل در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 236 متر مربع پالک 
شماره 45 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان بموجب سند شماره 14582 مورخ 94/5/22 دفترخانه 414 اصفهان
121- رای شماره 24759-1395/09/17 هيأت دوم  آقاي مجتبي عبدالهي طادي 
به شناسنامه شماره 1193 كدملي 1287548059 صادره  اصفهان فرزند مهدي 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 205.50 متر مربع پالک شماره 68   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت رضا 

رضایی كوجانی
122- رای شــماره 24798-1395/09/17 هيأت دوم  آقــاي حميد صدري به 
شناسنامه شماره 12980 كدملي 1283240483 صادره اصفهان فرزند اكبر در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 92.40 متر مربع پالک شماره  13 فرعی 
از  7  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 527 دفتر 554 امالک
123- رای شــماره 24781-1395/09/17 هيأت دوم  آقاي  حسين شفيعي به 
شناسنامه شماره 57 كدملي 1091870160 صادره نجف آباد فرزند اصغر در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 51  متر مربع پالک شماره 28   اصلی 
واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان از مالکيت حيدر 

ابراهيمی
124- رای شماره 24779-1395/09/17 هيأت دوم خانم طاهره جواني جوني 
به شناسنامه شماره 2704 كدملي 1284967581 صادره اصفهان فرزند حسن 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 154.40 متر مربع پالک شماره  718 
فرعی از 25   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

بشماره سند 12155 مورخ 83/4/11 دفترخانه 105 اصفهان
125- رای شــماره 24762-1395/09/17 هيأت دوم  آقــاي احمد جواني به 
شناسنامه شماره 41 كدملي 1289980616 صادره اصفهان فرزند نوروزعلي 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 117.30 متر مربع پالک شماره  555 
فرعی از 27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 353 دفتر 902 امالک
126- رای شــماره 26321-1395/10/05 هيــأت دوم خانم زهــرا ماراني به 
شناســنامه شــماره 1271289113 كدملي 1271289113 صــادره اصفهان  
فرزند اصغر در یک دانگ مشاع از   ششــدانگ یک باب ساختمان باستثناء بهاء 
ثمنيه اعيانی به مساحت 173.64 متر مربع پالک شماره 86 فرعی از 16 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 451 

دفتر 828 امالک
127- رای شماره 26322-1395/10/05 هيأت دوم آقاي علي صادقي برزاني 
به شناسنامه شــماره 3563 كدملي 1293162027 صادره خميني شهر فرزند 
محمود در   یک  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان باستثناء بهاء ثمنيه 
اعيانی به مســاحت 173.64 متر مربع پالک شماره 86 فرعی از 16 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 451 دفتر 

828 امالک
128- رای شــماره 26323-1395/10/05 هيأت دوم آقاي محســن صادقي 
برزاني به شناسنامه شــماره 834 كدملي 1290829209 صادره خمينی شهر 
فرزند محمود در  دو  دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان باستثناء بهاء 
ثمنيه اعيانی به مساحت 173.64 متر مربع پالک شماره 86 فرعی از 16 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 451 

دفتر 828 امالک
129- رای شــماره 26324-1395/10/05 هيأت دوم  آقاي اسماعيل صادقي 
برزاني به شناسنامه شــماره 452 كدملي 1293112577 صادره خمينی شهر  
فرزند محمود در دو دانگ مشاع از   ششدانگ یک باب ساختمان باستثناء بهاء 
ثمنيه اعيانی به مساحت 173.64 متر مربع پالک شماره 86 فرعی از 16 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 451 

دفتر 828 امالک
130- رای شــماره 25546-1395/09/24 هيــأت دوم خانــم ليــال ماراني به 
شناســنامه شــماره 3930 كدملي 1282998803 صادره خميني شهر فرزند 
مرتضي در  ششدانگ یک باب ساختمان مغازه به مساحت   37.65   متر مربع 
پالک شماره  9 و 9/1  فرعی از 27   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از سهم االرث صدیقه و بتول شعرباف فرزند عباس
131- رای شــماره 25548-1395/09/24 هيأت دوم آقاي قربانعلي جعفري 
ولداني به شناسنامه شماره 1287 كدملي 1283509970 صادره اصفهان  فرزند 
رحيم در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  100  متر مربع پالک شماره 
13  فرعی از 35 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 156 دفتر 890 امالک
132- رای شماره 25554-1395/09/24 هيأت دوم آقاي حسين كاظمي زهراني 
به شناسنامه شماره 1021 كدملي 1283259419 صادره اصفهان فرزند احمد 
در ششدانگ یک باب ســاختمان انبار به مســاحت   100.20   متر مربع پالک 
شماره 351   فرعی از 6   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت هادی كاظمی زهرانی
133- رای شــماره 25666-1395/09/28 هيأت دوم  آقاي عيدیمحمد بهرامي 
به شناسنامه شــماره 6 كدملي 6219815645 صادره  فریدن فرزند جواد در    
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت  165/26    مترمربع پالک شماره    31  
اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند 167991 

مورخ 1392/4/26 دفترخانه 103 اصفهان  
134- رای شماره 26292-1395/10/04 هيأت دوم  آقاي پرویز لطفي زاده به 
شناسنامه شماره 825 كدملي 1284539946 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 286.60 متر مربع پالک شماره 1054 
و 1077 فرعــی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت رحيم واعظ برزانی  مورد ثبت صفحه 243 دفتر 249 امالک 
نسبت به 100 متر و محمد هاشم الحسينی مورد ثبت  صفحات 346 و 224 دفاتر 

490 و 306 امالک    نسبت به  200 متر
135- رای شــماره 26309-1395/10/05 هيأت دوم خانــم مليحه رفيعي به 
شناسنامه شماره 180 كدملي 1290254168 صادره اصفهان  فرزند مهدي در  
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 247.65 متر مربع 
پالک شماره 3402 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  ثبت در صفحه 338 دفتر 787
136- رای شماره 26310-1395/10/05 هيأت دوم  آقاي  ناصر اسماعيلي علي 
عسگري رناني به شناسنامه شماره 216 كدملي 1290131619 صادره اصفهان  
فرزند حيدر در سه دانگ مشــاع از  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
247.65 متر مربع پالک شماره 3402 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  ثبت در صفحه 338 دفتر 787
137- رای شماره 25590-1395/09/24 هيأت دوم آقاي قربانعلي عابدي رناني 
به شناسنامه شماره 229 كدملي 1290013780 صادره اصفهان فرزند رحيم 
در    ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت   152   مترمربع پالک شماره  
4203    فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخــش  14  حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت   صفحه 134 دفتر 788 و صفحه 272 دفتر 566
138- رای شماره 25237-1395/09/22 هيأت دوم خانم خانم سلطان طاهري 
لمجيري به شناسنامه شماره 4 كدملي 1290107564 صادره اصفهان فرزند 
رجبعلي در  ششدانگ یک باب ساختمان كارگاه به مساحت   49.60   متر مربع 
پالک شماره  347  فرعی از 40   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  از مالکيت غالمعلی كيقبادی
139- رای شــماره 25527-1395/09/24 هيــأت دوم آقــاي عباس رضائي 
كوجاني به شناسنامه شماره 1287 كدملي 1293139262 صادره  خمينی شهر 
فرزند محمود در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  178    متر مربع پالک 
شماره   68   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت محمد حسين زارع بهرام آبادی
140- رای شــماره 25344-1395/09/23 هيــأت دوم آقاي ســيد محمد علي 
ميراحمدي به شناسنامه شــماره 432 كدملي 1291007921 صادره اصفهان  
فرزند سيد اسمعيل در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   226.21   متر 
مربع پالک شماره  2  فرعی از 35   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان بشماره سند 21937 مورخ 94/5/26 دفترخانه 371 اصفهان
141- رای شــماره 24771-1395/09/17 هيأت دوم  آقاي محمدرضا شــاه 
سنائي به شناســنامه شــماره 32 كدملي 1290675678 صادره خمينی شهر  
فرزند مسيب در 2 و صدو بيست و هفت  ، دویست و پنجاه و سوم دانگ مشاع 
از  ششدانگ یک باب  ساختمان به مساحت 255.5 متر مربع پالک شماره  543  
فرعی از 25   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

بشماره سند 90626 مورخ 94/6/9 دفترخانه 25 اصفهان
142- رای شماره 24772-1395/09/17 هيأت دوم  آقاي سعيد شاه سنائي به 
شناسنامه شــماره 688 كدملي 1283409933 صادره اصفهان  فرزند مسيب 
در 3 و صدو بيست و شش ، دویســت و پنجاه و سوم دانگ مشاع از  ششدانگ 
یک باب  ساختمان به مساحت 255.5 متر مربع پالک شماره  543  فرعی از 25   
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بشــماره سند 

90626 مورخ 94/6/9 دفترخانه 25 اصفهان
143- رای شماره 25299-1395/09/22 هيأت دوم  آقاي محسن تاجميرریاحي 
به شناسنامه شماره 2859 كدملي 1290636834 صادره اصفهان فرزند اصغر 
در  سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت   250.10   متر 
مربع پالک شماره  44  فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 377 و 380 دفتر 48 امالک
144- رای شماره 25298-1395/09/22 هيأت دوم  آقاي مهرداد تاجميرریاحي 
به شناسنامه شماره 69 كدملي 1290246270 صادره اصفهان فرزند اصغر در  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت   250.10   متر مربع 
پالک شماره  44  فرعی از 15   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت صفحه 377 و 380 دفتر 48 امالک
145- رای شماره 25526-1395/09/24 هيأت دوم آقاي علي استکي اورگاني 
به شناسنامه شماره 137 كدملي 5759647857 صادره چادگان فرزند جعفر 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  118.50    متر مربع پالک شماره   
28  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

طاهره رضایی
146- رای شــماره 24844-1395/09/17 هيأت دوم  آقاي مهدي جان نثاري 
الداني به شناسنامه شــماره 12 كدملي 1290450358 صادره اصفهان فرزند 
اكبر در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به استثنای بهای ثمنيه 
اعيانی به مساحت 150.60 متر مربع پالک شماره  16 فرعی از 27   اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مصطفی زرمهر

147- رای شــماره 24843-1395/09/17 هيأت دوم آقــاي  محمد ماراني به 
شناسنامه شماره 1130052338 كدملي 1130052338 صادره اصفهان فرزند 
حسن در  سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به استثنای بهای ثمنيه 
اعيانی به مساحت 150.60 متر مربع پالک شماره  16 فرعی از 27   اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مصطفی زرمهر

148- رای شماره 24852-1395/09/17 هيأت دوم آقاي محمد خاني ولداني به 
شناسنامه شماره 26 كدملي 1290006156 صادره اصفهان فرزند عزیزاله در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 246 متر مربع پالک شماره  528 فرعی 
از 25   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بشماره 

سند 52138 مورخ 79/6/22 دفترخانه 91 اصفهان
149- رای شماره 24841-1395/09/17 هيأت دوم آقاي سيد محسن حسيني 
بهارانچي به شناسنامه شماره 273 كدملي 1293205303 صادره  خمينی شهر 
فرزند ســيد احمد در  ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 170 متر مربع 
پالک شماره  187/1 فرعی از 24   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان بشماره سند 17203 مورخ 94/7/14 دفترخانه 160 اصفهان
150- رای شــماره 25142-1395/09/21 هيأت دوم  آقاي شکر اله جمشيدي 
به شناسنامه شماره 30 كدملي 1290040745 صادره اصفهان فرزند علي در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت   180.68   متر مربع پالک شماره 77   
فرعی از 24   اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالکيت حسن جمشيدی و اظهار نامه ثبتی مربوط به فاطمه جمشيدی
151- رای شــماره 24231-1395/09/14 هيأت چهارم خانــم آمنه خليليان 
گورتانی  به شناسنامه شماره 6  كدملي 1290293910 صادره اصفهان فرزند 
احمد          ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 201.85 مترمربع از پالک شماره 
367 فرعی از 15  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 75 دفتر 602  امالک
152- رای شماره 24312-1395/09/14 هيأت چهارم خانم طاهره حسن زاده 
كارالدانی  به شناسنامه شماره  1689 كدملي 1290498989  صادره اصفهان 
فرزند اصغر          دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 158.80 
مترمربع از پالک شــماره  135 فرعی از 37 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مسعود نصر اصفهانی
153- رای شــماره 24297-1395/09/14 هيأت چهارم  آقای مســعود نصر 
اصفهانی به شناسنامه شماره  53938 كدملي 1280964022 صادره اصفهان 
فرزند صادق چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 158.80 
مترمربع از پالک شــماره 135  فرعی از  37 اصلی واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی مسعود نصر اصفهانی
154- رای شــماره 24300-1395/09/14 هيــأت چهارم آقــای علی نادری 
درباغشاه  به شناسنامه شماره  61 كدملي 1290142300 صادره  خمينی شهر 
فرزند حسين    ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 292.90 مترمربع از پالک 
شماره  340 فرعی از  25 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره  812 مورخ 88/11/6 دفترخانه 371 

اصفهان و 146070 مورخ 77/10/20 دفترخانه 20 اصفهان
155- رای شماره 23235-1395/09/02 هيأت چهارم خانم طاهره اسماعيلی 
برزانی  به شناسنامه شماره  20   كدملي 1290187622  صادره اصفهان فرزند 
محمد          ششدانگ یک باب خانه به مساحت 280.63 مترمربع از پالک شماره  
750 فرعی از  16  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
ازمالک رسمی فوق از سند شماره 38840 مورخ 58/4/5 دفترخانه 26 اصفهان  

ازموردثبت صفحه  317 دفتر  65 امالک
156- رای شــماره 23234-1395/09/02 هيأت چهارم خانم فرزانه طاهری 
صفت به شناسنامه شماره 2749 كدملي 0051142813 صادره تهران فرزند 
علی اعظم           ششدانگ یک باب خانه به مساحت 84 مترمربع از پالک شماره   
67  اصلی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 

رسمی امير هوشنگ مختاری تهرانی  
157- رای شماره 23228-1395/09/02 هيأت چهارم آقای محمدحسن شاه 
سنایی گنيرانی به شناسنامه شماره 0  كدملي 1130018202  صادره اصفهان 
فرزند ابوالقاسم  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 115.57 مترمربع از پالک 
شماره 712 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رســمی فاطمه صفری كاظمی رنانــی ازموردثبت صفحه 69 

دفتر 44 امالک
158- رای شــماره 24251-1395/09/14 هيأت چهارم خانم زهرا نصری  به 
شناسنامه شماره 56 كدملي 1290328714  صادره  اصفهان  فرزند علی  سه 
دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 242.40 مترمربع از پالک شماره  
183 فرعی از  3  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 191 دفتر 948 امالک
159- رای شماره 24250-1395/09/14 هيأت چهارم آقای داود بزرگمهر  به 
شناسنامه شــماره 28  كدملي 6299718498  صادره بروجن فرزند حياتعلی 
سه دانگ از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 242.40 مترمربع از پالک شماره 
183 فرعی از  3  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق  ازموردثبت صفحه 231  دفتر  392  امالک

160- رای شــماره 24249-1395/09/14 هيــأت چهارم خانــم زهرا یزدانی 
نوگورانی به شناسنامه شــماره 23752 كدملي 1970239794 صادره مسجد 
سليمان فرزند نوروز ششدانگ یک باب خانه به مساحت 244 مترمربع از پالک 
شماره 500 فرعی از  27 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی رضا جبار زارع فرزند حيدر
161- رای شماره 23263-1395/09/02 هيأت چهارم  آقای غالمرضا احمدی 
به شناسنامه شــماره  63  كدملي 1818750791   صادره آبادان فرزند مجيد 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  144 مترمربع از پالک 
شماره 509  فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی  احمد و محمود معين احمد  ازموردثبت صفحه 371و 

368 دفتر 615      امالک
162- رای شــماره 23265-1395/09/02 هيأت چهارم خانم افســانه گنجی 
مهياری به شناسنامه شماره 1494 كدملي 1819405079 صادره آبادان فرزند 
اله كرم          سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144 مترمربع از 
پالک شماره 509 فرعی از 26  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان ازمالک رســمی احمد و محمود معين احمد   ازموردثبت صفحه 

371 و 368   دفتر   615    امالک
163- رای شــماره 21849-1395/08/13 هيأت چهارم  آقــای مجيد بهرامی 
دیزیچه  به شناسنامه شماره  142 كدملي 5419611996 صادره مباركه فرزند 
یداله  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 112/20 مترمربع از پالک شماره 3314  
فرعی از 18 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی گوهر موجودی
164- رای شماره 24143-1395/09/13 هيأت چهارم  آقای عباسعلی عابدزاده 
كوهانستانی به شناسنامه شــماره 30كدملي 1290105979 صادره اصفهان 
فرزند حسن    ششدانگ یک باب خانه به مساحت 178 مترمربع از پالک شماره  
761/2   فرعی از 14 اصلــی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 47927 مورخ 57/12/15 دفترخانه 

34 اصفهان
165- رای شــماره 25949-1395/09/30 هيأت چهارم آقاي یداله یعقوب  به 
شناسنامه شماره  40 كدملي 6229960257  صادره ميمه  فرزند علی  ششدانگ 
یک باب خانه  به مساحت 66.30 مترمربع از پالک شــماره  32 اصلی واقع در 

اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی صدیقه تميزی
166- رای شماره 23227-1395/09/02 هيأت چهارم  آقای محمد علی سعيدی 
خوندآبی به شناسنامه شــماره 256 كدملي 4171732123 صادره اليگودرز 
فرزند رضا علی  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  92.43 مترمربع از پالک 
شــماره 67  اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی  سيد محمود حسينی
167- رای شــماره 23211-1395/09/02 هيأت چهــارم  خانم زهرا صادقی  
به شناســنامه شــماره  1635 كدملي 1284695417  صادره  اصفهان  فرزند  
محمد  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 107.88 مترمربع 
از پالک شماره  1253 فرعی از  16 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شــماره 18364 مورخ 85/9/9 

دفترخانه 105 اصفهان
168- رای شــماره 23219-1395/09/02 هيأت چهارم  آقای حسين ماهرانی 
برزانی  به شناسنامه شــماره 80 كدملي 1290156352 صادره  خمينی شهر 
فرزند مهدی سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 107.88 
مترمربع از پالک شماره 1253  فرعی از  16  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی فوق از سند شماره 18364 مورخ 

85/9/9 دفترخانه 105 اصفهان
169- رای شماره 25908-1395/09/30 هيأت چهارم  آقاي اكبر خالقی فر  به 
شناسنامه شماره 1077 كدملي 1289369054  صادره اصفهان  فرزند ولی اله  
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 260 مترمربع از پالک شماره 624 فرعی 
از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان ازمالک 

رسمی فوق ازموردثبت صفحه 263 دفتر  1049 امالک
170- رای شــماره 25879-1395/09/30 هيأت چهارم آقاي مهدی مداح دنبه      
به شناسنامه شماره  1760 كدملي  1284927717 صادره اصفهان فرزند احمد         
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 144.80 مترمربع از پالک شماره 575 فرعی 
از  27 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک 
رسمی محمدحسين بحرینيان  و علی نجفی سرپيری  ازموردثبت صفحه  129     

دفتر 162 و صفحه 482 الی 500 دفتر 747 امالک
171- رای شماره 25880-1395/09/30 هيأت چهارم آقاي سيد حسين حسينی  
به شناسنامه شــماره 232 كدملي 1290146187 صادره اصفهان فرزند سيد 
اسماعيل        ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 497.20 مترمربع از پالک 
شماره 739 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی حسين جعفری ولدانی
172- رای شــماره 12405-1395/05/24 هيأت چهارم آقاي محمدحســين 
متانتيان به شناسنامه شــماره 1400 كدملي 1283276968 صادره اصفهان 
فرزند احمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 168/50 مترمربع پالک شماره 
32 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالک 

رسمی احمد متانتيان
173- رای شماره 8267-1393/04/12 هيأت سوم آقاي اكبر صادقی برزانی به 
شناسنامه شماره 3164 كدملي 1282990586 صادره حوزه 7 اصفهان فرزند 
احمد نسبت به 29 حبه مشاع از 72 حبه شــش دانگ یک باب ساختمان  تجاری 
مسکونی  به مساحت 210/33 مترمربع از پالک شماره 1278 فرعی از 16 اصلي 
واقع در برزان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازسند ثبت شده در دفتر 

204 صفحه یک امالک
174- رای شــماره 8268-1393/04/12 هيأت ســوم آقاي علــی مارانی به 
شناسنامه شــماره 49 كدملي 1290235309 صادره حوزه 7 اصفهان فرزند 
محمد نسبت به 43 حبه از 72 حبه شش دانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی  
به مساحت 210/33 مترمربع از پالک شماره 1278 فرعی از 16 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در دفتر 214 

صفحه یک  امالک
175- رای شماره 7757-1393/04/08 هيأت سوم  خانم فاطمه صادقی برزانی 
به شناســنامه شــماره 2686 كدملي 1282986562 صادره حوزه 7 اصفهان 
فرزند حسين ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 194/61 مترمربع از پالک 
شــماره 942 فرعی از 16 اصلي واقع در برزان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی حســين صادقی برزانی ثبت شده در دفتر 84 صفحه 

99 امالک
176- رای شــماره 7754-1393/04/08 هيأت ســوم  آقاي مصطفی یاری به 
شناسنامه شــماره 61 كدملي 1290130061 صادره حوزه 7 اصفهان فرزند 
رحيم  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 189/75 مترمربع از پالک شماره 459 
فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی سيف اله شریفی رنانی
177- رای شــماره 12578-1394/04/11 هيــأت دوم  اقــای ســيد اصغــر 
ميرحسينی رنانی به شناسنامه شــماره 136  كدملي 1817467093  صادره 
آبادان  فرزند  سيدخليل ششدانگ ساختمان  به مساحت 131/60  مترمربع از 
پالک شــماره 3585  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 131 دفتر 674 امالک ومقداری ازمالک 
رسمی حاج غالمحسين حاجی حسينی ازموردثبت صفحه 382 دفتر 296 امالک

178- رای شــماره 28019-1395/10/25 هيــأت دوم  خانم عفــت واعظ به 
شناســنامه شــماره 192 كدملي 5499336441 صادره فرزند غالمرضا در  
ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 147/25  مترمربع پالک شــماره 
 236  فرعــی از  40 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب
 اصفهان مورد از  سهم االرث نرگس كيقبادی  فرزند علی اكبر ثبت صفحه 321 

دفتر 300  
179- رای شماره 28018-1395/10/25 هيأت دوم  خانم فرشته ترک الداني به 
شناسنامه شماره 28 كدملي 1290349525 صادره اصفهان  فرزند عباسعلي 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 232/48  مترمربع پالک شماره 542  
فرعی از  25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد ثبت صفحه 407 دفتر 357
180- رای شماره 27304-1395/10/13 هيأت دوم آقاي محمدجواد ابراهيمي 
دره بيدي به شناسنامه شــماره 2314 كدملي 1286116309 صادره اصفهان 
فرزند محمود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 207.66 مترمربع پالک 
شماره 1049  فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه36 دفتر 714 امالک
181- رای شماره 27303-1395/10/13 هيأت دوم آقاي محسن جان نثاري به 
شناسنامه شماره 1854 كدملي 1283456834 صادره اصفهان فرزند قاسمعلي 
در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 213.50 مترمربع پالک شماره  97 
فرعی از 36 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

بموجب سند شماره 52644 مورخ 89/11/30 دفتر 112 اصفهان
ادامه در صفحه 9
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182- رای شــماره 27405-1395/10/14 هیأت دوم  خانم زهره قندهاري به 
شناسنامه شماره 96 كدملي 1284986357 صادره اصفهان  فرزند قنبر در سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  213.40 مترمربع پالک 
شــماره  28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت حسن حاتمی
183- رای شــماره 27406-1395/10/14 هیأت دوم  آقــاي مهدي حاتمي به 
شناسنامه شــماره 9 كدملي 1290448221 صادره اصفهان  فرزند حسن در  
سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  213.40 مترمربع 
پالک شماره  28 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت حسن حاتمی
184- رای شــماره 27309-1395/10/13 هیأت دوم خانم ســمیه سلیحي به 
شناسنامه شماره 2574 كدملي 1286673534 صادره  اصفهان فرزند حسن در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 208.11 مترمربع پالک شماره  367/1 
فرعی از 12 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

بشماره سند 1366 مورخ 88/10/26 دفترخانه 411 اصفهان
185- رای شــماره 27997-1395/10/23 هیــأت دوم آقــاي ســیدرضا 
میرمعصومي بــه شناســنامه شــماره 423 كدملــي 1283366614 صادره  
اصفهان فرزند ســید مرتضي در    ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت    
87/03  مترمربع پالک شماره   326   فرعي از   22 اصلي واقع در اصفهان بخش  
14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از ســند 47264 مورخ 54/9/4 دفتر خانه 5 

اصفهان  
186- رای شــماره 28131-1395/10/25 هیأت دوم خانم خانم اغا شــریفي 
رناني به شناسنامه شماره 9833 كدملي 1283207656 صادره اصفهان  فرزند 
حسن در   ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مساحت   160/10   مترمربع پالک 
شماره 3218     فرعي از  18  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت     صفحه 360 دفتر 396    
187- رای شماره 28132-1395/10/25 هیأت دوم آقاي اصغر شریفي رناني 
به شناسنامه شــماره 187 كدملي 1290178259 صادره خمینی شهر فرزند 
حسین در    ششــدانگ یک باب   ساختمان   به مســاحت    203  مترمربع پالک 
شماره  3218    فرعي از   18 اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت    360 دفتر 396    
188- رای شماره 28037-1395/10/25 هیأت دوم خانم شهناز خدري غریب 
وند به شناسنامه شماره 696 كدملي 6639692937 صادره اندیکا  فرزند علي 
بابا در  درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 103  مترمربع پالک شماره 
469  فرعی از  27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مورد از مالکیت محمدجواد فراشاهی  ثبت صفحه 28 دفتر 162
189- رای شماره 27194-1395/10/12 هیأت دوم آقاي محمد حسین جواني 
به شناسنامه شــماره 9 كدملي 1290084815 صادره اصفهان  فرزند مهدي 
در  ششدانگ یک باب ساختمان ســوله انباری و تجاری به مساحت  1144.38 
مترمربع پالک شماره 36  فرعی از 35 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مــورد ثبت صفحــه 224 و 306 دفترهای 169 و 289 

امالک
190- رای شماره 28136-1395/10/25 هیأت دوم آقاي محمد رضا شریفي 
رناني به شناسنامه شماره 194 كدملي 1290088128 صادره اصفهان  فرزند 
حسین در    ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   198/20   مترمربع پالک 
شماره  3218    فرعي از 18   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مورد ثبت     صفحه 360 دفتر 396
191- رای شــماره 27330-1395/10/14 هیأت دوم  خانــم فاطمه عابدي به 
شناسنامه شماره 67 كدملي 1283024845 صادره اصفهان فرزند حاجي تقي 
در   ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 330 مترمربع پالک شماره  630 
فرعی از25 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

بموجب سند شماره 16777 مورخ 39/12/3 دفترخانه 5 اصفهان
192- رای شماره 28139-1395/10/25 هیأت دوم  خانم ام البنین جهانگیري 
به شناسنامه شماره 172 كدملي 6219425022 صادره فریدن فرزند رضا در   
ششدانگ یک باب   ساختمان   به مساحت   131/38   مترمربع پالک شماره 232  
فرعي از  27  اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالکیت نصرت قهدریجانی  

193- رای شــماره 28053-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي حســن بکرانی 
باالنی به شناسنامه شماره 15 كدملي 1111491437 صادره فالورجان فرزند 
اسداله ششدانگ یکباب خانه به مساحت 262 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

ازمالک رسمی فتح اله ابراهیمی بابوكانی
194- رای شــماره 28051-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي رضا آقابابائی 
بنی به شناسنامه شماره 5202 كدملي 4621064932 صادره شهركرد فرزند 
یداله ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 123.70 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 145 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه ازمالک رسمی عبداله مارانی ازموردثبت صفحه 17 دفتر 

511 امالک
195- رای شــماره 28559-1395/10/29 هیأت چهارم  آقــاي  عباس باقري 
رناني به شناسنامه شماره 926 كدملي 1290520593 صادره اصفهان فرزند 
علي رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108 مترمربع 
پالک شماره 1352 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  مورد ص 29 دفتر 733 امالک
196- رای شــماره 28554-1395/10/29 هیأت چهارم خانــم فریبا حیدري 
رناني به شناسنامه شــماره 2222 كدملي 1290605858 صادره خمینی شهر 
فرزند اكبر در سه دانگ از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108 مترمربع پالک 
شماره 1352 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت ص 29 دفتر 733 امالک
197- رای شماره 28537-1395/10/29 هیأت چهارم  خانم توران اسماعیلی 
به شناسنامه شماره 195 كدملي 1755229747 صادره اهواز فرزند قربانعلی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134.80 مترمربع قسمتی از پالک شماره 68 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه 

ازمالک رسمی حسن مهری دهنوی
198- رای شــماره 28527-1395/10/29 هیأت چهارم  آقــاي رحمت كیانی 
رنانی به شناســنامه شــماره 1317 كدملي 1290478521 صــادره اصفهان 
فرزند غالمعلی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 3842 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان كه به موجب صفحه 437 دفتر 1105 مالک 163.52 سهم از 1809 

سهم ششدانگ می باشد
199- رای شــماره 25973-1395/09/30 هیأت چهارم خانم محترم صادقی 
برزانی   به شناسنامه شماره 56 كدملي 1289993671 صادره اصفهان فرزند 
مهدی  ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 100 مترمربع از پالک شماره 103 
فرعی از 16 اصلی واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازمالک رسمی فوق ازموردثبت صفحه 103دفتر  308 امالک
200- رای شماره 28088-1395/10/25 هیأت چهارم آقاي غالمعلی عباسی 
ولدانی به شناسنامه شماره 34 كدملي 1289918848 صادره اصفهان فرزند 
نصراله ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 203.42 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 503 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان كه در صفحه 419 دفتر 340 مالک می باشد
201- رای شــماره 27718-1395/10/19 هیأت چهارم خانم زهره جوانی به 
شناسنامه شــماره 17822 كدملي 1140177771 صادره خمینی شهر  فرزند 
علی   ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 222.20 مترمربع از پالک شماره 
341 فرعــی از 25  اصلــی واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب 
 اصفهان ازمالک رسمی فوق  از سند شماره 645 مورخ 94/5/13 دفترخانه 11

 اصفهان
202- رای شــماره 28596-1395/10/29 هیأت چهارم خانم زهرا عســگري 
رناني به شناسنامه شماره 851 كدملي 1290667810 صادره اصفهان فرزند 
رمضان در یکدانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه. به مساحت 156.23 مترمربع 
پالک شماره 34 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از طرف مالک رسمی غالمرضا صباغی
203- رای شــماره 28592-1395/10/29 هیأت چهــارم آقاي  مجید صباغي 
رناني به شناسنامه شــماره 493 كدملي 1290375305 صادره خمیني شهر 
فرزند غالمرضا در 5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 156.23 
مترمربع پالک شماره 34 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از طرف مالک رسمی غالمرضا صباغی
204- رای شماره 27663-1395/10/18 هیأت چهارم آقاي محمدعلي حیدري 
بهرام آبادي به شناسنامه شماره 10 كدملي 1290097712 صادره از اصفهان 
فرزند رضا در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 171/18 مترمربع پالک 
شــماره 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمي رضا حیدري
205- رای شماره 28179-1395/10/26 هیأت اول  آقاي امیرحسین مشکدار به 
شناسنامه شماره 15647 كدملي 1292084596 صادره اصفهان فرزند علي در  
سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب   خانه    به مساحت   155   مترمربع پالک 
شماره   28   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت زبیده واعظی 
206- رای شــماره 28180-1395/10/26 هیأت اول  آقاي  رضا مشــکدار به 
شناسنامه شماره 53762 كدملي 1280425891 صادره اصفهان فرزند علي در 
سه دانگ مشاع از    ششدانگ یک باب   خانه    به مساحت   155   مترمربع پالک 
شــماره   28   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکیت زبیده واعظی
207- رای شماره 28158-1395/10/26 هیأت اول آقاي حمید سلطان رضائي 
به شناســنامه شــماره 2399 كدملي 1285102363 صادره  اصفهان فرزند 
غالمرضا در   ششدانگ یک باب    خانه به مســاحت  143/05    مترمربع پالک 
شماره    463  فرعي از    36   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت هاشم شریفی
208- رای شــماره 28160-1395/10/26 هیأت اول  آقاي اصغر جندقیان به 
شناســنامه شــماره 61 كدملي 1287479464 صادره اصفهان فرزند باقر در    
ششدانگ یک باب   ســاختمان   به مســاحت   219/95   مترمربع پالک شماره   
68    اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت 

حسنعلی زارع بهرام آبادی
209- رای شماره 28491-1395/10/28 هیأت اول آقاي عباس باقري رناني به 
شناسنامه شماره 293 كدملي 1290438986 صادره اصفهان فرزند حسین در  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 194.62 متر مربع پالک شماره 714 فرعی 
از 40  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 

صفحه 38 دفتر 172 امالک
210- رای شــماره 28456-1395/10/28 هیأت اول آقاي  حبیب اله مختاري 
به شناســنامه شــماره 830 كدملي 1129062554 صادره فریدونشهر فرزند 
عبدالمحمد در  ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 213.78 مترمربع پالک 
شماره 3779 فرعی از18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 109 دفتر 345 امالک
211- رای شــماره 31247-1393/12/21 هیأت اول اقــای اصغرباباصفری 
رنانی به شناسنامه شماره  48  كدملي   1289896399  صادره  اصفهان  فرزند 
علی  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششــدانگ خانه به مساحت  296  مترمربع از 
پالک شماره  429  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 421 دفتر 332 امالک
212-  رای شماره 31244-1393/12/21 هیأت اول خانم احترام سلیمی زمانی 
به شناسنامه شماره  441  كدملي   0491096313  صادره شهرری  فرزند كریم 
نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ خانه به مساحت  296  مترمربع از پالک 
شماره  429  فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 424 دفتر 332 امالک
213- رای شــماره 26844-1393/11/07 هیــأت دوم  اقــای محمد انصاری 
طادی به شناسنامه شماره 3143  كدملي   1815648392 صادره آبادان  فرزند 
فضلعلی ششــدانگ مغازه  به مســاحت 72/85 مترمربع از پالک شماره  333 
فرعی از 35 اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحه 77 دفتر 519 امالک
214- رای شماره 26435-1395/10/06 هیأت سوم  آقاي علي اكبر صفري به 
شناسنامه شماره 332 كدملي 1284258904 صادره اصفهان فرزند نوروز در 
ششــدانگ یک باب مزروعي و دامداري  به مساحت 10861.63 مترمربع پالک 
شماره 134 اصلي واقع در اصفهان بخش20 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از 

مالک رسمي مراد خاني باصري
215- رای شــماره 28110-1395/10/25 هیأت ســوم  خانــم زهرا ماهرانی 

به شناسنامه شــماره 64 كدملي 1290249237 صادره اصفهان فرزند احمد 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128.45 مترمربع قسمتی از پالک شماره 24 
فرعی از 16 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

ازموردثبت صفحات 13 و 199 دفاتر 376 و 457 امالک
216- رای شماره 26071-1395/10/01 هیأت سوم  آقاي علیرضا تقی یاری 
رنانی  به شناســنامه شــماره 13454 كدملي 1283244810 صادره اصفهان 
فرزند اصغر یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 157.17 
مترمربع از پالک شماره636 فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سید میرزا حسینی رنانی
217- رای شماره 26076-1395/10/01 هیأت سوم فاطمه انصاری رنانی  به 
شناسنامه شماره 2310كدملي 1293149497 صادره خمینی شهر فرزند اصغر 
یک و نیم دانگ مشاع ا ز  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 157.17 مترمربع از 
پالک شماره 636 فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ازمالک رسمی سید میرزا حسینی رنانی
218- رای شــماره 26018-1395/10/01 هیأت ســوم  آقاي محمد رضا تقی 
یاری رنانی به شناسنامه شماره 118 كدملي 1290464596 صادره اصفهان 
فرزند اصغر سه دانگ مشاع ا ز  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 157.17 
مترمربع از پالک شماره 636 فرعی از 17 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی سید میرزا حسینی رنانی
219- رای شــماره 27607-1395/10/18 هیأت سوم خانم رضوان اكبری به 
شناسنامه شماره 809 كدملي  1290667391  صادره خمینی شهر   فرزند علی  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  152 مترمربع 
 از پالک شماره 2666 فرعی از  18 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت

 ملک غرب اصفهان  از ســند شــماره  48459 مورخ 89/3/11 دفترخانه 112 
اصفهان

220- رای شماره 27608-1395/10/18 هیأت ســوم  آقای شهرام سهرابی 
رنانی  به شناسنامه شــماره 448 كدملي 1290440522 صادره خمینی شهر 
فرزند رحیم ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  152 
مترمربع از پالک شــماره 2666 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شماره 48459 مورخ 89/3/11 دفترخانه 

112 اصفهان
221- رای شــماره 28154-1395/10/26 هیأت ســوم خانم اكرم صادقی به 
شناســنامه شــماره 72 كدملي 1290313921 صادره اصفهان فرزند اسداله 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 177.62 مترمربع قســمتی از پالک شماره 
28 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان ازمالک 
 رسمی محمد ابراهیمی فرزند كریم ازموردثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 

امالک
آرای اصالحی

1- رای شــماره 25667-1395/09/28 هیأت ســوم با توجه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر 
به شرح زیر اصالح مي گردد: نام مالک رسمی صفرعلی شفیعی فرزند عباس به 

شماره سند انتقال 92148 مورخ 52/9/6 دفترخانه 2 اصفهان میباشد.
2- رای شــماره 21690-1395/08/12 هیأت ســوم با توجه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر 
به شرح زیر اصالح مي گردد: مورد تقاضا یکباب ساختمان پالک 63 فرعی از 

27 اصلی واقع در بخش 14 ثبت غرب اصفهان میباشد.
3- رای شــماره 23305-1395/09/02 هیأت ســوم با توجه به مفاد گزارش 
كارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادر به 
شرح زیر اصالح مي گردد: نوع ملک و پالک آن:یکباب مغازه به مساحت 63.10 
مترمربع از پالک 68 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان میباشد و نیز پالک 

اصلی مجاورین نیز 68 اصلی میباشد.
آرای صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد

بدیهی اســت درصورت انقضای مــدت مذكور وعدم وصــول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/11/23

تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/12/08
علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
11/446 در خصوص پرونــده كالســه 758/95 خواهان اصغــر قدمی زاده  
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلــغ 11/800/000 ریال بابــت حواله و هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر و تادیه  به طرفیت بهزاد كریمی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 96/1/16  ساعت 16 عصر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقی نرسیده به چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:35952 شــعبه 34  مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 120 كلمه، 1 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/447 در خصوص پرونــده كالســه 757/95 خواهان اصغــر قدمی زاده  
دادخواستی مبنی بر مطالبه یک فقره حواله به مبلغ 26/000/000 ریال خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرسی  به طرفیت مسعود موســوی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/1/16  ساعت 15/30 عصر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقی نرسیده به چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:35953 شــعبه 34  مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 120 كلمه، 1 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/449 در خصوص پرونده كالســه 951401 خواهــان غالمعلی میرزائی با 
وكالت حسین محمدیان و مهری نمازیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
گودرز دارابی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز یکشــنبه مورخ 
96/1/20  ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وكال  مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:35917 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 120 كلمه، 1 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/450 در خصوص پرونده كالســه 951163 خواهان محمدرضا جعفری با 
وكالت مجید منفرد شهرضا دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رسول نظری 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/1/20  ساعت 10 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابــر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر 
 تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان

 شیخ صدوق شمالی چهار راه وكال  مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
 وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35934 
شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 118 كلمه، 

1 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/451 در خصوص پرونده كالسه 662/95 خواهان علی حسنی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه امور معوقه به طرفیت منوچهر خدایی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/1/20  ســاعت 18/30 بعد از ظهر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان چهار راه سپهساالر ابتدای خیابان 
حاج رحیم ارباب مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35936 شعبه 
41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 119 كلمه، 1 

كادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
11/452 در خصوص پرونده كالسه 951670 خواهان محسن حمزیی با وكالت 
آقای حمید والی فر دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت صادق شمس ارمندی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 96/1/20 ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 كدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان 
شــعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 35971 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )122 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/453 در خصوص پرونده كالسه 951669 خواهان محسن حمزیی با وكالت 
آقای حمید والی فر دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت كوروش محمودیان 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 96/1/20 ساعت 9/30 صبح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 كدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 35970 شــعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )121 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/454 در خصوص پرونده كالسه 1228/95 خواهان سیروس مقدس نائینی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حســن خواجه خباز تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/1/20  ســاعت 17 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:35943 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )109 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/455 در خصوص پرونده كالســه 950701 خواهان بهنام هاشــمی دهقی 
با وكالت فاطمه شیاســی دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت فرزانه 
بصیری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی بــرای مورخ 96/1/20  ســاعت 
 11 تعییــن گردیده اســت با توجه بــه مجهول المــکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وكال شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:35942 شعبه 
7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )115 كلمه، 1 كادر(

ابالغ وقت رسیدگی
11/456 در خصوص پرونده كالســه 95-1100 خواهان بانک مهر اقتصاد به 
نمایندگی آقایان علیرضا زمانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- احمد 
مدنیان 2- محمد عباسیان تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز شنبه 
مورخ 96/1/19  ســاعت 9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه 
پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:35914 شعبه 101 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 122 كلمه، 2 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/457 در خصوص پرونده كالسه 951553 خواهان موسسه مالی اعتباری 

عسگریه با وكالت یاسر شیروانی زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت 
ناصر كاغذ گردان- علیرضا كاغذگردان- مجید حاجی الیاســی- غالمحسین 
علیدادی- میثــم رضایی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی بــرای مورخه 
96/1/19 ساعت 8 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 كدپســتی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد.در صورت عدم 
 حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف: 35923 شــعبه 45 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )132 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/458 در خصــوص پرونــده كالســه 95-1271 خواهــان احمــد بازیار 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت نرگس قاسمی نژاد گورابی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخه 96/1/19  ســاعت 9 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:35941 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 112 كلمه، 1 كادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11/459 در خصــوص پرونــده كالســه 951388 خواهــان مصطفی مرادی 
جوشــانی با وكالت محســن فاتحی دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال سند 
یک دســتگاه كامیونت بنز مدل 1350 به طرفیت 1- ســیامک ترابی 2- محمود 
ابراهیمی تقی آبادی 3- هادی اینانلو دوقوز تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخ 96/1/19  ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وكال  مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:35949 شعبه 5 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )137 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/460 در خصوص پرونده كالسه 951552 خواهان موسسه مالی واعتباری 
عسگریه با وكالت یاسر شیروانی زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت 
1- امیرعلی  آبادی 2- پرویز سبزواری 3- احسان تیموری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 96/1/19 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 
كدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 45 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 35924 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )129 كلمه، 2 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/461 در خصوص پرونده كالسه 951551 خواهان موسسه مالی اعتباری 
عسگریه با وكالت یاسر شیروانی زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت 
1- ایران كاظمی 2- حسن قنبری 3- محســن موسوی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 96/1/16 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 كدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 45 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شــود. م الف: 35922 شــعبه 45 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان )129 كلمه، 2 كادر(

ابالغ وقت رسیدگی
11/462 در خصوص پرونده كالسه 953/95 خواهان سهیل بینا دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فرهاد باقری تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/1/16  ســاعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق چهار راه وكال مجتمع 
شماره دو اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:35940 شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )100 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/463 در خصــوص پرونــده كالســه 951547 خواهان محســن حمزیی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک  به طرفیت ســعید علیزاده تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 96/1/16 ساعت 11/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 
كدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 35973 شــعبه 13 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )116 كلمه، 1 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/445 شــماره ابالغنامــه: 9510106825312920 شــماره پرونــده: 
9509986825300783 شــماره بایگانی شــعبه: 950990  خواهان/ شــاكی 
مهرداد جــوكار  دادخواســتی به طرفیــت  خوانــده/ متهم عبدالقاســم ایوز 
فرزند ســوید و شــاهپور جوكار و اكبر هارونی فرزند خداداد و جواد شفیع 
 زاده زفره فرزنــد عبدالجبار به خواســته اعتراض به عملیــات اجرایی  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 31 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال -

 خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری كل استان اصفهان- طبقه اول اتاق 121  
ارجاع و به كالســه 950990  ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن  1395/12/25 
و ساعت 12 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شــاكی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید كثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:36014 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)187 

كلمه، 2 كادر(
اخطار اجرایی

11/111 شماره: 241/95 به موجب رای شماره 652-95/7/10 تاریخ 95/7/10 
حوزه 27 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعیت یافته اســت 
محکوم علیه 1- محمد مهدی شــایگان شیرازی 2- ناصر شــایگان شیرازی 
هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند به محکومیت تضامنی خواندگان  به 
پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 740/000 ریال بابت 
هزینه های دادرسی و هزینه  نشرآگهی  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )95/3/5( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مركزی 
در حق خواهان سعید صابری به نشــانی اصفهان خانه اصفهان نگهبانی كوی 
امید كوچه نسترن پالک 31 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین كه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی كند كه اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 
م الف:33448 شــعبه 27 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان  )194 كلمه، 2 كادر(
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حصر وراثت
11/385  آقای سید حســن مهدویانی دارای شماره شناســنامه 148  به شرح 
دادخواست به کالسه 850 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان رقیه خانم موسوی فرزند اقاعلی به شماره 
شناســنامه 24 در تاریخ 93/7/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سید مسعود مهدویانی فرزند سید حسین، 
ش.ش 2727 صادره ازخوانســار )همسر متوفی( 2- ســید حسن مهدویانی 
فرزند سید مسعود، ش.ش 148 صادره از خوانســار) فرزند متوفی( 3- سید 
احمد مهدویانی فرزند سید مسعود، ش.ش 16317 صادره ازخوانسار )فرزند 
متوفی( 4- سید احسان مهدویانی فرزند سید مسعود، ش.ش 16373 صادره 
از خوانسار )فرزند متوفی(.متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 
وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 433 شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف 

خوانسار) 173 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

11/448 شماره صادره: 1395/43/302642 نظر به اینکه وراث علی شهبازی 
به اسامی سیما و سجاد و سعید )شهبازی( طبق گواهی حصر وراثت  3888-
93/7/28 شــعبه 10 حصر وراثت اصفهان مدعی فقدان سند مالکیت 1/5 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک شماره 26/288 بخش 14 اصفهان گردیده اند که 
در صفحه 420 دفتر 514 ذیل شماره ثبت 91321 به نام خانم فاطمه جبار زارع 
فرزند غالمعلی نسبت به 19/8 حبه ثبت و سند صادر و به موجب سند 26103-

84/2/27 دفتر خانه 108 اصفهان 1/5 حبه به علی نامبرده انتقال و سند به وی 
اختصاص یافته و در اثر پارگی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی نموده 
 اند  لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت مراتب آگهی
 می شــود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا  مراتب صورتجلسه 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد شود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی  ســند مالکیت صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 36070 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان ) 208 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

11/386 شماره: 1395/14/331173-11/16 /95  چون تحدید حدود ششدانگ 
زمین تحت پالک 965 فرعی 26 اصلی واقع در بخش 4  ثبت خوانســار که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای ابراهیم دهاقین فرزند غالمرضا  در جریان ثبت بوده و 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز چهارشنبه 95/12/18 راس ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بــدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشــار:1395/11/23  
م الف:435 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار)218 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/424 شماره: 1395/14/332641-11/19 /95  چون تحدید حدود ششدانگ 
محوطه عمارت تحت پالک 1057  واقع در بخش 2  ثبت خوانسار که طبق پرونده 
ثبتی به نام ورثه کبری خانم جاللی  در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه 
95/12/14 راس ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند و اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

 شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظــرف مدت یک ماه از
 تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح 
قضائی مبادرت نمایــد و در غیر این صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی 
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
 و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات

  ثبتی را بــا رعایت مقــررات ادامه مــی دهد. تاریــخ انتشــار:1395/11/23  
م الف:437 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار)215 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

11/387 شماره صادره : 1395/43/331455نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 32/1158 مجزی شــده از پالک 32 اصلی در اجرای 
موضوع قانون تعییــن تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق 
 و پرونده ثبتی به نام ســید جالل میرمعصومی کرمی فرزند ســید حســن در

 جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/12/17 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
 گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: شــنبه 1395/11/23
 م الف: 35794 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان)158 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ

11/439 شــماره ابالغیــه: 9510100376603278 شــماره پرونــده: 
9309980350600102 شماره بایگانی شعبه: 941232  خواهان/ شاکی اصغر 
مونسیان و مصطفی آذریان دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم فخرالسادات 
میرشفیعی و زهرا حقه و اعظم دردشتی پور و مهرالسادات میر شفیعی و رضا 
دردشــتی پور و اقدس مختای و علی مداح علی و عصمت میر شفیعی و جعفر 
دردشتی پور و مرتضی میرشفیعی و جواد دردشتی و مصطفی میرشفیعی و 
زهره السادات میرشفیعی و منصور میرشفیعی به خواسته مطالبه اجرت المثل 
اموال و مطالبه خسارات دادرســی و جلب ثالث ) مالی منقول و غیرمنقول( در 
1373/92 تقدیم دادگاه های عمومی شهســتان استان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان واقع 
در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- چهار راه نظر- مجتمع دادگاه های تجدید نظر 
استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9309980350600102 ثبت گردیده که جهت 
مالحظه نظریه کارشناس به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان به 
اســامی خانمها اعظم، اکرم، افتخار، طاهره ، شمسی همگی مداح علی فرزندان 
مرحوم غالمرضا به موجب درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون  آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس ازنشر 
آ گهی و اطالع از مفــاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 36013  شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان )243 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ

11/438 شــماره ابالغنامــه: 9510106836508076 شــماره پرونــده: 
9509986836500486 شــماره بایگانی شــعبه: 950548 نظر به اینکه خانم 
زکیه سعادت فرزند عبدالمحمود دادخواستی مبنی بر گواهی عدم امکان سازش 
به طرفیت آقای محمــد متی فرزند امیر محمد به این دادگاه تقدیم نموده اســت 
 و ایشــان را مجهول المکان اعالم نموده است لذا بدین وســیله به ایشان ابالغ

 می گردد ظرف مهلت یک هفته احد از اقارب خود ) مرد. حداقل سی ساله. آشنا 
با مسائل شــرعی. اجتماعی و خانوادگی و متاهل و ...( را به این دادگاه معرفی 
نماید و اال دادگاه راسا اقدام خواهد نمود. م الف: 35999 شعبه 5 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( )105 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/435 در خصــوص پرونــده کالســه 951548 خواهان محســن حمزیی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت اصغر حسین پور  آقایی تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخه 96/1/16 ســاعت 11 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 

پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 35972 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/436 در خصــوص پرونده کالســه 951551 خواهان زهرا حق شــناس 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند خط همراه به طرفیت فاطمه نوری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 96/1/15 ساعت 11/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 35974 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/437 در خصــوص پرونــده کالســه 951207 خواهــان غالمعلی بلوری 
ورنوسفادرانی با وکالت مسرور گیتی فر دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت 
قدرت اله گودرزی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
96/1/14  ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:35944 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)119 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

11/440 شــماره ابالغنامــه: 9510100354606069 شــماره پرونــده: 
9509980360201195 شــماره بایگانی شــعبه: 951133 در پرونده کالسه 
9509980360201195 ک 120 ) 951133 ک 120( برای مهدی قدیریان فرزند 
یداله به اتهام انتقال مال غیر به مبلغ 650 میلیون ریال موضوع شکایت سید جالل 
خدامی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1395/12/24 ساعت 12 تعیین گردیده است با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
عمل خواهد آمد.  م الف:36028 شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 120 

جزایی سابق( )134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/441 در خصوص پرونده کالسه 1061/95 خواهان احسان پناهی با وکالت 
محمود ســنجری دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیــت ابراهیم صفرنژاد 
 تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای ده روز پس از ابالغ جهت تبادل لوایح 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:35919 شــعبه 25 مجتمع شماره دو 

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

11/442 در خصوص پرونده کالسه 1060/95 خواهان احسان پناهی با وکالت 
محمود سنجری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ابراهیم صفرنژاد تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای ده روز پس از ابالغ جهت تبادل لوایح تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:35920 شــعبه 25 مجتمع شماره دو 

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

11/444 در خصوص پرونده کالســه 951450 خواهان بانک قرض الحســنه 
رسالت دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 81/500/000 ریال  به طرفیت زرین 
تاج قدیمی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخه 95/12/25 ساعت 
9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
 خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شــعبه 45 شــورای حل اختــالف اصفهــان مراجعه و نســخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی

  ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود.  م الف: 35946 شــعبه 45 
 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهــان )120 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ رای

11/527 شــماره دادنامــه: 9509970350500087 شــماره پرونــده: 
9209980350501387 شــماره بایگانــی شــعبه: 921478 خواهــان: آقای 
امیدرضا نصیری فرزند اکبر به نشــانی آبشار سوم اشــکاوند خ امام خمینی 
کوچه محمدآباد مشــاور امالک نصیری، خواندگان: 1- آقای مرتضی رعیتی 
به نشانی مشتاق ســوم جاده انرژی اتمی روستای میشــیان منزل شخصی، 
2- آقای اکبر ا... بخشــیان فرزند موسی به نشــانی مجهول المکان، خواسته 
ها: 1- تامین خواسته 2- اعســار از پرداخت هزینه دادرســی، دادگاه نظر به 
اوراق و محتویــات پرونده و با اســتعانت از خداوند متعال ختم رســیدگی را 
 اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشــا رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعــوی خواهان آقــای امیدرضا نصیــری فرزند اکبــر به طرفیت 
خواندگان 1- آ قای اکبر ا... بخشیان فرزند موسی 2- آ قای مرتضی رعیتی به 
خواسته مطالبه مبلغ 1- تامین خواســته 2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
به استناد یک فقره چک به شماره 509423 به تاریخ 1392/10/30 وگواهیهای 
عدم پرداخت بانک محال الیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر 
مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهان 
می نماید و نظر به اینکه خوانــدگان با وصف ابالغ قانونــی در دادگاه حاضر 
نگردیده و ایراد ودفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی 
خواهان را به نظر ثابت دانسته و مســتنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
چک حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 70/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و خســارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک 
مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید اجرای احکام در زمان اجرا هزینه کارشناسی را وصول نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
 ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 36023 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )322 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/536 شــماره ابالغنامــه: 9510100354206954 شــماره پرونــده: 
9309980365101439 شــماره بایگانی شــعبه: 950478  شاکی مهدی مدح 
خوان شــکایتی به طرفیت متهم پیام حافظی به اتهام مزاحمت تلفنی و تهدید و 
توهین  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی سابق( واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 344  ارجاع و به کالسه 9509980365101439 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/12/25 و ســاعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:36338 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 جزایی سابق( 

)177 کلمه،2 کادر(  

حصر وراثت
11/537  آقای فرامرز زین الدینی دارای شــماره شناســنامه 2819  به شرح 
دادخواست به کالسه 709/95 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدارحم زین الدینی فرزند محمد باقر 
به شماره شناســنامه 841 در تاریخ 94/9/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سهراب زین الدینی فرزند خدا 
رحم، ش.ش 125 صادره ازتهران )پسر متوفی( 2- فرامرز زین الدینی فرزند 
خدارحم، ش.ش 2819 صادره از تهران )پســر متوفی( 3- مهدیه زین الدینی 
فرزند خدارحم، ش.ش 1665 صادره از تهران) دختر متوفی( 4- معصومه زین 
الدینی فرزند خدارحم، ش.ش 5410 صادره ازتهران )دختر متوفی( 5- فاطمه 
 زین الدینــی فرزند خدارحــم، ش.ش 4824 صادره از تهــران )دختر متوفی(

 6- اکرم زیــن الدینی فرزند خدارحــم، ش.ش 764 صــادره از تهران )دختر 
متوفی(. متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل 
دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد 
شد. م الف: 438 شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خوانسار) 198 کلمه، 2 

کادر(  
ابالغ رای

11/532 کالسه پرونده: 950501 شماره دادنامه:9501985-95/11/9 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین اعظمیان 
جزی به نشانی اصفهان خ کاوه خ فاطمی ک شهید ژاله گویان بن بست شکوفه 
پالک 15، خوانده: عماد مهرابی به نشــانی مجهول المکان، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی  آقای حسین اعظمیان به طرفیت آقای عماد مهرابی به خواسته 
مطالبه مبلغ 15/000/000ریال وجه چک به شماره 156058-94/10/4 به عهده 
بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، 
تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و 1/062/500 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر  آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/10/4(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابــل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:35997 شعبه 12 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 281 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/533 کالســه پرونده: 840/95  شــماره دادنامه:1041-95/9/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سهیل بینا به نشانی 
اصفهان خیابان عبدالرزاق جنب بانک سپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد موسسه 
راه صادق پ 30، خوانده: محمد اصفهان مظفری به نشــانی مجهول المکان، 
با عنایت به محتویات پرونده  و نظر به مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
دعوی  ســهیل بینا به طرفیت محمد اصفهان مظفری به خواسته مطالبه مبلغ 
11/000/000 ریال وجه چک شماره 868231 و 868232 عهده بانک تجارت به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه  که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که خوانده  
با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای 

به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت اســت  لذا به  استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 385/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باشــد در حق خواهان  صادر و اعالم می نماید رای 
 صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشــد. م الف:35998 شــعبه 17 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 255 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/531 کالسه پرونده: 950704 شــماره دادنامه: 9509976793701944-
95/10/28 مرجع رسیدگی: شعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
ســید احمد میرمعصومی به نشــانی اصفهان خیابان کهندژ ایســتگاه دوپله 
محله گلستان کوچه نســترن به طرف آزادگان کنار جوب آب، خوانده: محمد 
حسن حاملی خانگهدانی  به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی  آ قای ســید احمد میرمعصومی به طرفیت آقای محمد حســن حاملی 
خانکهدانی به خواســته مطالبه مبلغ بیســت میلیون ریال وجه چک به شماره 
242774-94/7/23 بــه عهده بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی با 
توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهــی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و هفتصد و چهل و پنج 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )94/7/23(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:35995 شعبه 7 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 291 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/529 کالسه پرونده: 951006 شــماره دادنامه :9509976793501947-
95/11/10 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
محمد محمدیان خرزوقی به نشانی اصفهان خورزوق خ انقالب اسالمی کوچه 
شــهید رضا عرب کوچه بهار کوچه طلوع بن بست ماهان منزل آخر، خوانده: 
عفت عندلیب  به نشــانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آ قای 
محمد محمدیــان خرزوقی به طرفیــت عفت عندلیب به خواســته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه چک به شماره 194/20204216  به عهده بانک سامان 
به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر 
مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهــان در مطالبه وجــه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و 1/470/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/12/5(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:35992 شعبه 5 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان ) 283 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/528 کالســه پرونده: 950560 مرجع رســیدگی: شــعبه 9 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: رمضان خاور به نشــانی اصفهان  خانه اصفهان 
فلکه اطلس خ گلستان غربی ک گلستان ک افسون منزل ششم، خوانده: رسول 
باقری  به نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آ قای 
رمضان خاور به طرفیت آقای رســول باقری به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون ریال وجه چک به شماره 841421  به عهده بانک کشاورزی به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بــر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ پنجاه میلیــون ریال بابت اصل 
خواسته و یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/2/5(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:35987 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 283 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/535 کالسه پرونده اصلی: 95-645 شماره دادنامه: 815-95/8/29 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سهیل بینا 
به نشانی خ عبدالرزاق جنب بانک ســپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد موسسه 
راه صادق پ 30، خواندگان: 1- حســین تقی پور جاوی 2- ناصر ســلطانی 
)تضامنی( هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، به تاریخ 
95/8/29 شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر 
تشکیل، پرونده کالسه مفتوح است. با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در 
خصوص دعوی سهیل بینا به طرفیت حسین تقی پور جاوی به خواسته مطالبه 
مبلغ 40/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 619821  به انضمام 
هزینه دادرسی و خســارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده 
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ و اطالع در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 
هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر 
برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا شــورا دعوی خواهان را محرز و ثابت 
تشخیص داده و مســتنداً به مواد 198- 515-519-522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ یک میلیون و ششــصد و نود و پنج هزار ریال )1/695/000 
 ریال(  بابت هزینه های دادرسی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید
 ) 91/4/15( تا زمان اجرای حکم بر اســاس آخرین شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 
20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان می باشد. 
م الف: 36001 شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )310 

کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
11/534 کالسه پرونده اصلی: 95-646 شماره دادنامه: 886-95/8/29 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سهیل بینا 
به نشانی خ عبدالرزاق جنب بانک ســپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد موسسه 
راه صادق پ 30، خواندگان:  اسماعیل دهقانی – ناصر سلطانی )تضامنی( هر 
دو به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، به تاریخ 95/8/29 
شــعبه 39 شــورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل، 
پرونده کالسه مفتوح اســت. با مالحظه اوراق پرونده، شــورا با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صــدور رای می نماید. رای شــورا: 
 در خصوص دعوی ســهیل بینا به طرفیت 1- اســماعیل دهقانــی 2- ناصر 
سلطانی )تضامنًا( به خواسته  مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال موضوع یک فقره 
چک به شماره 675964  به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ و اطالع 
در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در 
خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا شورا 
دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 515-

519-522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
 مبلغ ســی میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و
 پنجاه و پنج هزار ریــال )1/455/000 ریــال(  بابت هزینه های دادرســی و 
خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید ) 91/7/10( تا زمــان اجرای حکم 
بر اســاس آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می 
 نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی

 در همین شــعبه و پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. م الف: 
 36000 شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )309 کلمه، 

3 کادر(  
ابالغ رای

11/530 کالسه پرونده: 1312/95 شماره دادنامه: 9509976794302416-
95/11/9 مرجع رسیدگی: شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
آقای ابراهیم قرهی قهی به نشانی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده 
پخش آسیا، خوانده: آقای مرتضی وسکی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه حوالــه،  با عنایت به محتویــات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال  
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
 دعوای آ قای ابراهیم قرهی قهی به طرفیت آقای مرتضی وســکی  به خواسته 
مطالبه مبلغ 37/390/000 ریال وجه 3 فقره حواله/ حواله های شماره 41469 
مورخ 95/5/25 و 41471 مــورخ 95/7/25 و 41470 مــورخ 95/6/25 عهده 
قرض الحسنه حمزه سید شهدا   به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه 
تعرض و تکذیب،  شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
استناد به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 37/390/000 
ریــال  بابت اصــل خواســته و 1/019/750 ریــال  بابت هزینه دادرســی و 
 هزینه های نشــر آگهی با احتســاب اجرا و همچنین خســارت تاخیر تادیه از 
95 لغایــت تاریــخ وصــول کــه  /7 تاریــخ تقدیــم دادخواســت 29/
محاســبه آن براســاس نــرخ اعالمی از ســوی بانــک مرکــزی جمهوری 
اســالمی ایران بر عهــده اجــرای محترم احکام می باشــد در حــق خواهان 
صــادر و اعــالم می نمایــد رای صــادره غیابی و ظــرف بیســت روز پس 
از ابــالغ واقعی بــه خوانده  قابــل واخواهی در این شــورا  و ظرف بیســت 
 روز  پــس از انقضــای مهلــت واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر خواهی در 
دادگاه های  عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:35996 شعبه 13 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )307 کلمه،3 کادر(  

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPERNo. 2074 | February 11 , 2017  |  16 Pages



11
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2074 | شنبه 23 بهمن  1395 | 13 جمادی االول 1438

yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM

پیشنهاد سردبیر: 
سرستون گاو هخامنشی

دیدنی ها

گنجینه تاریخ

شاهنامه، کتاب مشهور فردوسی بزرگ و یکی از شاهکارهای حماسی دنیاست. 
این کتاب که در قرن پنجم هجری سروده شــده، راوی داستان هایی تاریخی و 
افســانه هایی کهن از ایرانیان باستان اســت. فردوسی، این شــاعر نامی ایرانی، 
شاهنامه را طی سی سال به صورت نظم در آورده است که در آن بیش از 60/000 
بیت وجود دارد.گرز فوالدین با سر گاو در واقع سالحی بازسازی شده از روی یکی 
از اساطیر شاهنامه، به نام بهرام گور است. بهرام گور یکی از پادشاهان ساسانی بوده 
که از او داستان ها و روایات بسیاری بر سر زبان هاســت. از آنجا که بهرام به شکار 
گور عالقه فراوان داشــت، به نام بهرام گور معروف شده بود و جالب آنکه به هنگام 
شکار گورخر بود که از دنیا رفت؛ چرا که در حین شکار گرفتار باتالق شد. گویند 
یکی از سالح های معروف وی، گرزی فوالدین با سری به شکل گاو نر بوده است. 
این گرز نمادی از قدرت و نیکی بوده و بعدها به تصاحب پادشــاهان و قهرمانانی 
چون فریدون و رستم در آمده است.همان طور که گفته شــد این گرز فوالد نیز 
در واقع بازسازی سالح بهرام گور می باشد و همان سالح اصلی بهرام گور نیست. 
گرز فوالدین با سر گاو شکل، مثالی از احیای تصاویر باستانی ایرانی در زمان قاجار 
می باشــد. این گرز در قرن نوزدهم ساخته شــده؛ اما روی بدنه به صورت جعلی 
سال های 45-1544امضا شده است. همچنین امضای فردی جعلی به نام حاجی 

عباس روی گرز فوالدین دیده می شود.

هنر یادبودی و معماری دوره هخامنشی به وضوح در بقایای پرسپولیس به چشم 
می خورد. همان طور که می دانید پرســپولیس، پایتخت بزرگ و تشــریفاتی 
امپراتوری هخامنشی است که به فرمان داریوش اول طی سال های486 تا521 
پیش از میالد ساخته شد و توسط جانشینان وی گسترش یافت. شهر باستانی 
پرسپولیس یا تخت جمشید در 48 کیلومتری شمال غربی شهر شیراز قرار دارد.
سقف ایوان ها و سرسرای ساختمان های اصلی پرسپولیس با ستون هایی بلند 
و تو خالی حمایت می شــدند که ارتفاعی در حدود 20 متر داشتند. باالی این 
ستون ها، طیف متنوعی از سرستون هایی با ابهت به چشم می خورد که همگی 
با دقت و هنر بسیاری از سنگ تراشیده شده بودند. در میان سرستون ها اشکالی 
از گاو، شیر، گریفین و سرهایی مشابه انسان وجود داشت که به صورت دوتایی 
و پشت به هم ساخته می شدند. از جمله سرستون هایی که هم اکنون در تخت 
جمشید باقی مانده، سرستون های گریفین اســت. این سرستون ها در واقع از 
تیرهای چوبی سازه حمایت می کردند. این نوع تزئین در معماری بنا از ابداعات 
هنر دوره هخامنشی می باشد.سرستون گاو پیش رو نیز یکی از سرستون های 
باستانی تخت جمشید است که از سنگ آهک ساخته شــده و 46/99 سانتی 
متر ارتفاع دارد. امروزه این سر ســتون سنگی در گالری 405 موزه متروپولیتن 

نگهداری می شود و امکان بازدید عموم از آن وجود دارد.

از گذشــته های دور تا به امروز هنر و صنعت شیشــه گری به شــکل کابردی و 
تزیینی استفاده می شده است. تاریخ کشف شیشــه در ایران به هزاره دوم پیش 
از میالد می رســد. در ایران فن شیشــه گری در دوره های مختلف دستخوش 
تغییر و تحوالت بسیاری گشته است؛ گاهی سیر نزولی داشته و گاهی به سرعت 
ترقی کرده است.اشیای شیشه  ای دوران باستان از ترکیب سه ماده اصلی شن یا 
سیلیس، سود یا پتاس و آهک ساخته شــده  اند.در دوران پیش از تاریخ از شیشه 
برای ساختن زیورآالت و وسایل تزیینی استفاده می شده است. قدیمی ترین اشیا 
و ظروف شیشه ای ایران متعلق به دوره ایالمی ها )حدود 2500پ.م( می باشد. 
این قوم برای ســاخت مهره های تزیینی و گردنبند از شیشه استفاده می کردند.
در چغازنبیل  از میله های استوانه ای شیشه ای به قطر یک تا دو سانتی متر برای 
پنجره استفاده کرده اند که به طور مایل داخل چهارچوب کنار هم چیده شده اند. 
این میله ها در حفاری های چغازنبیل به دست آمد و نمونه یکی ازاین پنجره ها در 
موزه ایران باستان نگهداری می شود. دیدن نخستین نمونه از صنعت شیشه گری 
بسیار جالب و شگفت انگیز است. برای بازدید از این میله های شیشه ای جالب باز 
مانده از دوره عیالمی، هنگام ورود به بخش تاریخی موزه ایران باستان در اواسط 
 سالن روی دیوار ســمت راســت آثاری متعلق به تمدن عیالم را خواهید دید و 

میله های شیشه ای چغازنبیل نیز در قابی در کنار بقیه  آثار وجود دارد.

تمدن کهن عیالم، به وجود آورنده نخســتین سلسله های شــاهی در تاریخ نجد 
 )فالت یا سرزمین بلند ( ایران می باشد. دوره حکومت پادشاهی با نام اونتش گال 
) 1245- 1265پ.م ( به دوره شکوه عیالم معروف است و ساخت نیایشگاه معروف 
چغازنبیل در این دوره صورت گرفت. در کاوش هایی که در دوراونتاش انجام شد، 
آثار بسیار ارزشــمندی از این منطقه و دوره عیالم به دست آمد که برخی از آنها را 
می توان در موزه ایران باستان در تهران مشاهده کرد. در بخش تاریخی موزه ایران 
باستان، گاوی سفالی وجود دارد که به دستور شاه عیالم و به عنوان نگهبان بر دروازه 
ورودی شمال شرقی زیگورات چغازنبیل  قرار داده بودند. جنس این گاو، گل پخته 
لعابدار و به ارتفاع 106  و بدن 108 سانتی متر می باشد. بر پشت گاو کتیبه ای به 
خط عیالمی با این مضمون نوشته شده است: »من، اونتاش گال، پسر هومبان نومنا، 
شاه انشان و شوش، یک گاو نر از گل پخته  لعابدار، آنچه که شاهان قدیم نکرده اند، 
من آن را ســاختم و در این مکان مقدس ) به ســان یک نگهبان( قرار بدادم، برای 
خدای اینشوشیناک، که به این مکان مقدس اقتدار معنوی داد، آن را اهدا کردم، تا 
زندگی طوالنی به دست آورم، تندرستی کسب کنم،  به تبارم واگذارم. بدین منظور 
بود که این را ساختم برای خدای اینشوشــیناک، خدایی که به این مکان مقدس 
اقتدار معنوی داد، آن را اهدا کردم. باشد که خدای اینشوشیناک، که در این مکان 

مقدس اقتدار معنوی دارد، آن را از من چون یک پیشکش بپذیرد.«

گاو نگهبان چغازنبیلنخستین نمونه شیشه در معبد چغازنبیل سرستون گاو هخامنشیگرز فوالد با سر گاو

آسمان خراش هایی که فرو ریختند؛

پالسکوهای خارجی

اینجا یکی از مخــوف ترین زندان های 
جهان و محل شکنجه اسرای آمریکایی 
بوده که به جهت شدت شــکنجه ها و 
اعمال خشــونت آمیز زندان بانان، به 
طعنه بــه آن هتل هیلتــون هانوی هم 

می گفتند. 
بعد از تبدیل این زندان به موزه، تبدیل 
 به یکــی از پربازدیدترین اماکن هانوی 

شده است.

زندان هوآلو

پالســکو که اولین ســاختمان بلند مرتبه و مدرن خاورمیانه بود و روزگاری 
از لوکس ترین مراکــز خرید تهران به حســاب می آمد بعد از چند ســاعت 
ســوختن در آتش به یکباره فــرو ریخت تــا فاجعه ای عظیــم رخ دهد. در 
طول تاریخ چندین آســمان خراش و ســاختمان بلند فرو ریختــه اند. با ما 
 همراه باشــید تا چند نمونه از این ریزش های آســمان خراشــی را به شــما 

معرفی کنیم:

ساختمان اداری رایز؛  برزیل

در سال ۲۰1۲ ســاختمانی اداری ۲۰ طبقه 
به علت ترک و سســت بودن بنا به صورت 
کامال ناگهانی فرو ریخــت و 1۷ نفر در زیر 
آوار آن کشته شــدند. چون این ساختمان 
در بخش اداری بود اگر این حادثه در ساعات 
اداری به وقوع می پیوســت می توانســت 
ابعاد حادثه را بسیار عمیق تر کند. چون در 
آن زمان مســابقات جام جهانی فوتبال در 
پیش رو بود مسئوالن این کشور به سرعت 
عملیات ســاخت و ســاز را در این زمین و 
ســاختمان های ریخته شده مجاور آن آغاز 

کردند.

در 11 ســپتامبر ۲۰۰1 بود که ســرتیتر همه خبرگزاری ها به ریزش برج های دوقلوی نیویورک اختصاص یافته بود. در این حادثه دو 
هواپیمای ربوده شده به صورت عمد به برج های دوقلوی شــهر نیویورک آمریکا برخورد کردند و در اثر این برخورد هر دو ساختمان 
به کلی تخریب و حدود ۳۰۰۰ نفر هم کشته شــدند. این دو ساختمان با وجود اینکه بسیار ایمن و مســتحکم بودند ولی سوخت این 
هواپیماها آتش و گرمای زیادی را ایجاد کرده بود که ستون های فوالدی این دو بنا را سست کرده و حدود نیمی از مقاومت ستون ها را 

از بین برده بود و ریزش طبقات باالیی و فشاری که از طبقات باال به طبقات پایین وارد می شد طبقات را یکی پس از دیگری ویران کرد. 
در این ساختمان خطای مهندسی وجود نداشت و ریزش آن فقط به دلیل برخورد هواپیما بود ولی متخصصان را بر آن داشت تا تصمیم 

به ساخت بناهایی محکم تر بگیرند تا تاب مقابله با آتش را داشته باشد.

فروشگاه زنجیره ای ؛ کره جنوبی

در ژوئن 1۹۹۵ فروشگاهی زنجیره ای در 
ســئول کره جنوبی به یکباره فرو ریخت، 
تلفات این ریزش بسیار باال بود به طوری 
که ۵۰۲ کشــته و ۹۳۷ زخمــی بر جای 
گذاشــت.علت این حادثه غفلت و در نظر 
نگرفتن وجدان اخالقی در هنگام ساخت 

و ساز اعالم شد. 
تغییر کاربری ساختمان و افزودن طبقه ای 
غیر مجاز روی آن باعث شد که پایه های 
بتنی این ساختمان نتواند این وزن زیاد را 

تحمل کند.

هتل نیو  ورلد؛ سنگاپور

هتل نیو ورلد ساختمانی ۶ طبقه در 
سنگاپور بود که در ســال 1۹۸۶ به 
یکباره در عرض یــک دقیقه به تلی 
از خاک تبدیل شد و ۵۰ نفر زیر آوار 
این ساختمان دفن شدند. سنگاپور 
به ســرعت عملیات امداد و نجات را 
آغاز کرد و از کشــورهای دیگر هم 
کمک طلبیــد. در ابتدا عملیات آوار 
برداری را از باال شــروع کردند که 
موفقیت آمیز نبود سپس با پیشنهاد 
نمایندگان کشورهای خارجی شروع 
به حفر تونل کرده و توانستند 1۷ نفر 
را نجات دهند. پس از تحقیقات، علت 
وقوع این ریزش خطای انســانی در 
برآورد وزن ساختمان و طراحی این 

بنا اعالم شد.

ساختمان رونان پوینت؛ لندن

در تاریخ 1۶ می ســال 1۹۶۸ بخشــی 
از ســاختمان نوبنیاد و ۲۲ طبقه رونان 
پوینت در شــرق لنــدن باعث حیرت 
همگان شد. یکی از نجات یافتگان، این 
حادثه را چنین بازگو کرده اســت:  من 
در طبقه هجدهم این ساختمان زندگی 
می کردم و صبح روز حادثه مشــغول 
آماده کردن چای بودم که ناگهان صدای 
انفجار گاز به گوشــم رسید و طبقه های 
باال شروع به ریزش کردند. نکته جالب 
توجه اینکه عملیات ســاختمانی ۵ روز 
پیش از حادثه به اتمام رســیده بود و با 
وجود ســکونت حدود ۲۶۰ نفر در آن، 
هیچ یک از طبقه ها مجهز به تاسیسات 
الزم نبودند. البته با وجود شدت حادثه 

فقط ۴ کشته و 1۷ زخمی برجای ماند.

مجتمع لوتوس ریورساید؛  چین

مجتمع لوتوس ریورســاید، ساختمانی 
1۳ طبقه در شــانگهای چیــن بود که 
 در حین ســاخت و ســاز در ژوئن ۲۰۰۷ 
همگی  ریــزش  درحین  ریخــت.  فرو 
کارگران ســاختمان را تخلیه کردند و به 

جز یک نفرتلفات جانی دیگری نداشت.
 علت این حادثه نشســت زمین بود که 
به دلیل مجــاور بودن این ســاختمان 
 بــا رودخانه و سســتی خــاک اتفاق
 افتاد. شرکت سازنده این ساختمان برای 
مدت ۵ سال به صورت غیرقانونی فعالیت 
می کرد و از ایــن رو، موجبات نگرانی در 
مورد چندین ساختمان در سراسر چین را 
برانگیخت. یک سال پس از این حادثه در 
حدود ۷۰۰۰ مدرسه در مرکز چین و در اثر 

زلزله فرو ریخت.

برج های دوقلو ؛ آمریکا

یران
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اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
راه اندازی مرکز مدیریت  پسماند اصفهان  نظارت بر آلودگی هوا در چین با ماهواره

 برای اولین بار چین شــبکه ای را ایجاد کرده است که بر اساس آن 
می توان از داده های ماهواره ای و لیزری برای شناسایی و نظارت بر 
آلودگی هوا استفاده کرد. شدت آلودگی هوا بخصوص در پایان سال 
گذشته میالدی در بیش از 23 شهر چین از جمله پایتخت این کشور 
به حدی باال بود که باعث شد مسئوالن و دست اندرکاران شهرهای 
یاد شــده وضعیت هشــدار قرمز صادر کنند. حال به همین منظور 
شبکه ای ایجاد شده اســت که در حال حاضر در پکن از آن استفاده 
می شــود و توســط ماهواره ها و رادارهای لیزری که روی سکوهای 
زمینی نصب شــده اند بر آلودگی هوا در این شــهر و مناطق اطراف 
نظارت می شود. مناطق پیرامونی شهر پکن که بیش از 2۰ میلیون 
نفر جمعیت دارد شامل استان »خه بی« و شهر »تیان جین« از جمله 

آلوده ترین نواحی کشور محسوب می شوند.
این شبکه در شــرایطی ایجاد می شود که دســت کم با شروع سال 
جاری میالدی مسئوالن شهر پکن از سرمایه گذاری یک میلیارد و 

۵۰۰ میلیون دالری برای کاهش آلودگی خبر داده اند.
شهر پکن زمستان های خشــک و کم بارانی دارد و به ندرت در آن 
برف می بارد و به همین ســبب در این فصل آلودگی بســیاری این 
شــهر و نواحی اطراف آن را در بر می گیرد. شبکه ایجاد شده در واقع 
دارای ســامانه های کنترل از راه دور است و با استفاده از ماهواره ها و 
سامانه های لیزری آن می توان آلودگی را در اطراف پایتخت ردیابی 
کرد. روزنامه علوم و فنون چین در گزارشی اعالم کرد که این کشور 
حاال دارای شبکه کنترل از راه دور و سامانه های نظارتی آب و هوایی 

است که به بیشتر ماهواره های کشور مرتبط شده است.

ویژه

به موازات اســتقبال گسترده مردم از وســایل الکترونیکی 
 و تجهیزات مرتبــط با آن، تولیــد زباله هــای الکترونیک

)e-waste( اعــم از تلویزیون هــا و صفحــات نمایشــگر 
کامپیوترهای خانگی، انــواع باتری ها، المپ هــا و... به یک 
معضل بزرگ در جهان تبدیل شده است. در این راستا برخی 
کشــورها تالش کرده اند تا با ایجاد زیرساخت های مناسب، 
مانع آلوده شــدن محیط زیست شــده و از سوی دیگر طی 
بازیافت این زباله ها که غالبا حاوی مقادیر زیادی طال و سایر 
فلزات گرانبها هستند درآمدزایی مناسبی داشته باشند و در 
مقابل، گروهی دیگر اهمیتی به این موضــوع نداده اند. این 
موضوع مرکز پژوهشی ســازمان ملل متحد را بر آن داشت 
تا در تحقیقی جامع به مبحث زبالــه الکترونیک ورود کند 
که نتیجه نشان داد سنگاپور و هنگ کنگ در آسیا باالترین 

حجم زباله الکترونیک را تولید می کنند.
3کشور اول تولیدکننده زباله الکترونیک

طبق مطالعه تحقیقاتی دانشــگاه ســازمان ملل که شاخه 
پژوهشی سازمان ملل متحد)UN( محســوب می شود، در 
سال گذشته متوسط تولید زباله الکترونیک به ازای هر نفر در 
منطقه شرق و جنوب شرق آسیا حدود 1۰ کیلوگرم بوده در 
حالی که این رقم سرانه برای سنگاپور و هنگ کنگ در سال 
2۰1۵ به ترتیب به حدود 21/7 کیلوگرم و 19/9۵ کیلوگرم 
رسیده است و به این ترتیب مشــخص می شود این رقم در 
این 3 کشور بســیار باالســت. این مطالعه با حمایت وزارت 
محیط زیست ژاپن انجام شــد و در قالب آن، انواع وسایل و 
تجهیزات دیجیتال والکترونیک که بال استفاده مانده و بدون 
توجه به پتانسیل آن در بازیافت و استفاده دوباره از آن، به دور 

انداخته شده اســت مورد توجه و مطالعه قرار گرفت. به هر 
حال آنچه از این تحقیق برمی  آید این اســت که سنگاپور و 
هنگ کنگ در سال 2۰1۵ باالترین حجم زباله الکترونیک را 
در میان کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا تولید کرده اند و 
پس از این دو کشور نیز تایوان با تولید 19/13کیلوگرم زباله 
الکترونیک به ازای هر نفر، درجایگاه ســوم منطقه شــرق و 
جنوب شرق آســیا قرار گرفته اســت. این 3 کشور در جمع 
بیشــترین تولیدکنندگان زباله الکترونیک در منطقه قرار 
می گیرند این در حالی اســت که چین در فاصله سال های 
2۰1۰تا 2۰1۵ میزان تولید محصوالت فناورانه و دیجیتال 
خود را دو برابر کرده و با 1۰7درصد رشــد، ایــن رقم را به 
6/7میلیون تن رسانده اســت ولی با این حال از نظر میزان 
تولید زباله الکترونیک در جمع سه کشور نخست قرار ندارد 
که این موضوع نشان از زیرساخت و برنامه ریزی مناسب این 

کشور برای دفع زباله های الکترونیک دارد.
زباله هایی به حجم هرم »جیزه«

طبق اطالعات دانشــگاه ســازمان ملل که شاخه پژوهشی 
سازمان ملل متحد)UN( محسوب می شود، در طول این ۵ 
ســال حجم زباله های الکترونیک در منطقه شرق و جنوب 
شرق آسیا تا 63درصد افزایش یافته و به حدود 12/3میلیون 
تن رسیده است که این حجم، 2/4 مرتبه از وزن هرم بزرگ و 

عظیم جیزه مصر بزرگ تر است.
این مرکز پژوهشی وابسته به سازمان ملل متحد در بخشی 
از گزارش خود عنوان کرده اســت که باالتــر رفتن میزان 
درآمد مردم این منطقه و نیز افزایــش تقاضا برای گجت ها 
و وســایل دیجیتال و الکترونیک، از دالیــل اصلی افزایش 

تولید زباله های الکترونیک در 12 کشور این منطقه ارزیابی 
می شود. بنا بر آمار و یافته های این گزارش ویتنام، اندونزی، 
ژاپــن و کره جنوبی نیز کشــورهای این منطقه محســوب 
می شــوند که در این مطالعه مــورد توجه قــرار گرفته  اند 
و  برخی از این مــوارد درباره آنها نیز صــدق می کند.گفته 
می شــود کل حجم تجهیزات دیجیتــال و الکترونیکی در 
سراســر جهان از ۵1/33میلیــون تن در ســال 2۰۰7 به 
۵6/۵6میلیون تن در سال 2۰12 رسیده و آسیا بزرگ ترین 
مصرف کننده چنین تجهیزاتی در سراسر جهان بوده است 
به طوری که حدود نیمی از این وســایل که در سطح جهان 
تولید شده یا به عبارت دیگر 26/69میلیون تن، در این قاره 
به فروش رسیده است. این در حالی اســت که در مقابل، به 
دنبال وقوع بحران اقتصادی و مالی در سال 2۰12، فروش و 
مصرف چنین وسایل و تجهیزات الکترونیکی در قاره اروپا و 

آمریکا کاهش داشته است.
مطالعات محققــان این دانشــگاه مرتبط با ســازمان ملل 
متحد همچنین نشــان داد که میزان و حجــم تولید زباله 
الکترونیک در آینده از رشــد جمعیت پیشی خواهد گرفت. 
در این میان، کامبوج، فیلیپین و ویتنام مناطقی در شــرق 
و جنوب شرق آسیا هستند که به ترتیب با سرانه تولید زباله 
1/1۰ کیلوگرم، 1/34کیلوگــرم و 1/3۵کیلوگرم کمترین 
میزان تولید زبالــه الکترونیک را در این منطقه داشــته اند. 
یکی از تحلیلگران ســازمان ملل متحد کــه تاکنون در این 
زمینه در حال تحقیق و بررســی بــوده، »رودریگر کوهر« 
است. به گفته وی، برای بســیاری از کشورهای این منطقه 
که تاکنون از زیرســاخت های الزم برای حفاظت از محیط 
زیســت خود برخوردار نبوده اند، به نظر می رســد مدیریت 
زباله های الکترونیک به معضلی بزرگ تبدیل شود. با اینکه 
روز به روز بر میزان و حجم زباله های الکترونیک تولید شده 
در این مناطق افزوده می شــود نبود سیستم مناسبی برای 
از بین بردن یا بازیافــت این زباله ها تهدیــدی جدی علیه 
محیط زیســت چنین کشــورها و مناطقی تلقی می شود؛ 
موضوعی که باید بیش از پیش به آن توجه داشــت و در نظر 

گرفت که حاال دیگر زنگ خطر به صدا درآمده است.
در تحقیقات این موسسه پژوهشــی وابسته به سازمان ملل 
به موضوع دیگری نیز توجه شده و در بخشی از این گزارش 
آمده اســت که به موازات باالتر بودن میــزان مصرف کننده 
تجهیزات الکترونیکی در این منطقه و نیز بیشتر بودن خرید 
وســایل دیجیتالی، موضوع دیگری نیز به این موضوع دامن 
زده اســت و آن هم اینکه در این منطقه از آســیا به موازات 
پیشــرفت و آپدیت شدن وســایل الکترونیکی، مدت زمان 
اســتفاده از این تجهیزات به پایین ترین زمان خود رسیده و 
مصرف کنندگان و کاربران بسیار عالقه مندند که به سرعت 

گجت های خود را تغییر دهند.

بالی زباله های الکترونیک به جان محیط زیست

راه اندازی مرکز مدیریت  پسماند اصفهان 

اجرای طرح یک ساعت با محیط بان 
در بیش از هزار مدرسه

یکی از مســائل و معضالت مهم زیست محیطی که شهرهای بزرگ 
کشور با آن مواجه هستند مدیریت مواد زائد جامد شهری، صنعتی، 

درمانی و خطرناک است.
به گزارش ایرنا، مدیریت مواد زائد صنعتی و خطرناک یا به اصطالح 
 پســماندهای ویژه از اهمیت بســیاری برخوردار اســت زیرانبود

 برنامه ریزی و مدیریت صحیح آن می تواند موجب آلودگی منابع آب 
سطحی و زیرزمینی و خاک و هوا در سطحی گسترده شود. 

امروزه توجه بسیار زیادی به دفع بهداشتی و اصولی پسماند می شود.
در بخش صنعت، پســماندهای صنعتی و ویژه از اهمیت بیشتری 
برخوردار اســت و با تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پســماند، آثار 
فعالیت صنایع بر محیط زیســت به حداقل ممکن رسیده و تمامی 

پسماندها تحت مدیریت اجرایی قرار می گیرد. 
مقوله مدیریت پسماند در کالن شهر اصفهان به عنوان یکی از صنعتی 
ترین و پرچالش ترین استان های کشــور، موضوعی در خور توجه  

است. 
طبق آمارهای رسمی، ساالنه حدود 126 تن پسماند ویژه در استان 
اصفهان تولید می شــود به همین جهت راه اندازی مرکز پســماند 
صنعتی به عنوان یک پروژه کالن زیست محیطی از اهمیتی خاص 
برخوردار است .  این مرکز به عنوان بزرگ ترین مرکز مدیریت پسماند 
کشــور هم زمان با دهه فجر انقالب اســالمی در محدوده کوهپایه 
اصفهان راه اندازی شد.  این مرکز به همت شــرکت ره پویان صالح 
در جاده کوهپایه - هرند در زمینی به مساحت 1۵ هکتار با سرمایه 
گذاری حدود 2 هــزار و 47۰ میلیارد ریال ایجاد شــده و تنها واحد 
خدماتی در زمینه مدیریت پسماندهای صنعتی ویژه در استان است 
که پس از دریافت مجوز بهره برداری در زمینه ایجاد پســماندهای 

ویژه از طریق زباله سوزی به طور رسمی شروع به کار کرد. 
در این واحد 6 دستگاه پسماند سوز ساخت شرکت »ATI« فرانسه 
با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا مســتقر شده و توانایی امحای انواع 
پســماندهای جامد و مایع از قبیل روغــن و گریس ضایعاتی، لجن 
اسیدی، سموم و آفت کش های سنواتی، کاتالیست های مستعمل 

و پسماندهای دارویی را  دارد. 
به گفته حمید ظهرابی، مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان این 
واحد با ظرفیت پسماند ســوزی 26هزار تن در سال می تواند نقش 
مهمی در مدیریت اصولی پسماندهای تولید شده و کاهش آلودگی 
منابع خاک و آب های ســطحی و زیرزمینی ناشــی از تخلیه و دفع 
غیراصولی ایفا کند.  پسماندهای وارد شــده به این واحد در 9 انبار 
سرپوشیده به مساحت 8 هکتار به صورت طبقه بندی شده نگهداری 
و سپس سوزانده می شود.  واحد مذکور مجهز به سیستم پایش لحظه 
ای بر خروجی گازها و ذرات معلق کوره پسماندسوز است و به صورت 
شبانه روزی در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

رصد و پایش می شود.

مدیــر کل دفتر آموزش ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: 
از ابتدای ســال تحصیلــی جاری تاکنــون طرح یک ســاعت با 
محیط بانــان در مــدارس، در هزار و 7۰۰ مدرســه کشــور اجرا 

شده است.
کیومــرث کالنتری افــزود: » یک ســاعت بــا محیــط بانان در 
مــدارس« طرح جدیدی اســت که در راســتای اشــاعه فرهنگ 
حفظ محیط زیســت در جوامع اطراف پارک هــای ملی و مناطق 
 حفاظت شده تحت مدیریت ســازمان حفاظت محیط زیست اجرا 

می شود. 
وی اظهار کرد: قرار اســت این طرح در مدارس اطراف پارک های 
ملی و مناطق حفاظت شــده سراســر کشور اجرا شــود و در روند 
اجرای آن محیط بانان در این مدارس حاضر می شوند و نسبت به 
اهمیت حفظ محیط زیســت برای دانش آموزان، معلمان، و گاهی 
نیز بــرای اولیا و کارکنــان آموزش و پــرورش آن منطقه آموزش 
می دهند.کالنتری گفت: در واقع محیط بانان بــا این کار جایگاه 
حفظ محیط زیســت، نقش محیط بانان در حفاظت از عرصه های 
طبیعی و تنوع زیستی و ارزش های مناطق حفاظت شده را تبیین 
می کنند. مدیر کل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست با 
اشاره به اینکه در سال تحصیلی جدید حدود 29۰ هزار نفر ساعت 
آموزش داده شــد و این روند ادامه دار خواهد بود، افزود: با اجرای 
این طرح قرار است به این برسیم که جوامع روستایی به ویژه محل 
های اطراف پارک های ملی و مناطق حفاظت شده تحت مدیریت 
سازمان حفاظت محیط زیست با حفظ این مناطق و نقش محیط 
بانان آشنا شوند تا در نهایت منجر به کاهش تخلفات شکار و صید، 

تخریب و تعرض به مناطق شود.  
کالنتری گفت: این کار در راســتای امضای تفاهــم نامه همکاری 
میان سازمان حفاظت محیط زیســت و وزارت آموزش و پرورش 
انجام می شــود که امیدواریم با اجرای آن در آینده شــاهد نسلی 

مسئولیت پذیر نسبت به حفظ محیط زیست باشیم. 

دریچه

با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان کرمان، 
از نخستین مجوز قرق های اختصاصی کشور برای منطقه 

منصورآباد رفسنجان رونمایی شد.
مدیرعامل گروه دوســتداران طبیعت رفســنجان در این 
مراسم اظهار کرد: 9 سال ســخت و طاقت فرسا گذشت تا 

امروز نهالی نوپا در عرصه محیط زیست کشور بنشانیم و 
افتخار می کنیم که نخســتین قرق اختصاصی کشور در 

منصورآباد رفسنجان موفق به اخذ مجوز شد.
فرزاد مهدوی افــزود: قرق هــای اختصاصــی به معنی 
حفاظت از محیط زیســت و حیات وحش یک زیستگاه و 

بهره برداری خردمندانه از یک زیستگاه است.
وی ادامه داد: اســتان کرمان با دارا بودن زیســتگاه های 
ارزشــمند اســتعدادهای بالقــوه ای دارد کــه در کنار 
جاذبه هــای تاریخــی و فرهنگی آن به جذب توریســت 
کمک می کند و شکارچیان خارجی بســیاری را به خود 

جذب کرده و ارزآوری زیادی برای منطقه دارد.
مدیرعامل گروه دوســتداران طبیعت رفســنجان با بیان 
اینکه گونــه جمعیتی غالــب قوچ و میــش کرمان برای 
شــکارچیان خارجی جذابیت زیــادی دارد و طرفداران 
زیــادی دارد، تصریــح کــرد: معرفــی قوچ کرمــان در 
نمایشــگاه بین المللی شکار که ماه گذشــته در اسپانیا و 
آلمان برگزار شــد اثر زیادی در جذب شکارچی توریست 
بر جای گذاشــت و موفق شــدیم هر رأس قوچ کرمان را 
به مبلــغ 1۵ هزار دالر به فروش برســانیم کــه می تواند 
 در ایــن زمینــه 3۰ تــا 4۰ هــزار دالر ارز وارد کشــور 

کند.

با مرگ صدها نهنــگ در یکی از ســواحل نیوزیلند این 
منطقه به گورستان نهنگ موسوم به نهنگ خلبان تبدیل 
شــد. تارنمای رادیو نیوزیلند به نقل از وزارت حفاظت از 
محیط زیست این کشــور اعالم کرد بیش از 4۰۰ نهنگ 
در ساحل نیوزیلند دیده شده که سه چهارم آنها مرده اند، 
در حالی کــه صدها داوطلب ســعی کردند تعــدادی از 

بازماندگان این نهنگ ها را نجات دهند.
براساس این گزارش، 416 نهنگ موسوم به نهنگ خلبان 
در منطقــه خلیج طالیی و در ســواحل شــمالی جزیره 
جنوبی یافت شــدند که از این تعداد صدهــا  مورد مرده 

بودند.
این جانوران گونه  ای دلفین هســتند و بــه دلیل جثه به 
نســبت بزرگشــان با نام نهنگ خلبان خوانده می  شوند. 
طول این نهنگ ها بین ۵ تا 7 متر است و وزنی برابر یک تا 
3 تن دارند.  اجساد این نهنگ ها صبح روز گذشته در این 

ساحل نیوزیلند پیدا شد.
احتمال داده می شــود این نهنگ ها در جهت اشتباه شنا 
کرده و در ساحل خلیج طالیی گیر افتاده و جان خود را از 

دست داده باشند.
مرگ نهنگ ها در سواحل نیوزیلند ســابقه دارد و حدود 
دو ســال پیش نیز نیمی از حدود 2۰۰ نهنگ موسوم به 

نهنگ خلبان که در سواحل نیوزیلند گرفتار شده بودند، 
جان خود را از دســت دادند. علت این پدیده هنوز دقیقا 
مشخص نیست، ولی دانشمندان احتمال می دهند نهنگ 
های ســالمی که برای نجات نهنگ های بیمار به سواحل 

می آیند خود در آنجا گرفتار شده و از بین می روند.

هوبره پرنده ای در خطر انقراض است که حمایت از آن نیازمند 
پشتوانه مالی، معنوی و افزایش آگاهی عمومی جوامع محلی 

است.
هوبره پرنده ای از تیره درناسانان و گونه ای در خطر انقراض، 
نیمه مهاجر و خجالتی است، تعدادی از آنها آبان ماه از روسیه 
و کشورهای شــمالی به ایران و جنوب دشت داراب در استان 
فارس مهاجرت می کنند که عواملی مانند شــکار بی رویه، 
تخریب زیستگاه ها و ناامنی موجب نابودی و فرار آنها از منطقه 

می شود.
کارشناسان معتقدند هوبره نســبت به ناامنی بسیار حساس 
است و اگر یک سال وارد منطقه ای شود و احساس ناامنی کند 

از آنجا رفته و دیگر بر نمی گردد.
با توجه به اهمیت حفاظت از این گونه ارزشمند جریمه شکار 
آن برای هر قطعه 2۰۰ میلیون ریال تعیین شده است و بنا به 
اعالم سازمان حفاظت محیط زیست اگر فردی اقدام به شکار 

این پرنده کند طبق قانون با وی برخورد می شود.
هوبره یکی از پرندگان نادر و ارزشمند حیات وحش ایران است 
که به عنوان یک گونه حمایت شده مورد حفاظت قرار دارد و 
در مقیاس جهانی به عنوان گونه ای از پرندگان آســیب پذیر 
شناخته می شود که عالقه کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
به شکار آن ســبب شد همه ســاله تعدادی از افراد سودجو و 

فرصت طلب اقدام به زنده گیری و صید این پرنده زیبا کنند.
گفتــه می شــود هر قطعــه پرنــده هوبره توســط دالالن 

یک میلیــون و ۵۰۰ تــا 2 میلیــون تومان از شــکارچیان 
 خریداری و بــه کشــورهای حــوزه خلیج فــارس قاچاق 
می شــود. این پرنــده زمانــی در مناطق کویری و اســتپی 
جنوب آسیا بســیار فراوان بود اما اعراب خاورمیانه با استفاده 
از بازهای شــکاری، بــه ویژه باالبــان و شــاهین معمولی، 
تفنگ و تله  گــذاری این پرنــده را تا آســتانه انقراض کامل 
پیش بردند تا اینکــه در دهه 197۰ تــالش  های حفاظتی 
 و ممنوعیت شــکار در برخی نقاط توانســت آن را از انقراض 
نجات دهد. از بین رفتن گیاهان یکــی دیگر از عوامل تهدید 
این پرنده ارزشمند است زیرا هوبره آب نمی نوشد و آب مورد 
نیاز بدن خود را از گیاهان و غذاهایی مانند انواع حشرات، بذر 

گیاهان و توت هایی که می خورد، تامین می کند.
هوبــره در زمــان ســاخت آشــیانه و زاد و ولد نســبت به 
مزاحمت های انسانی بسیار حساس اســت بنابراین توسعه 
کشاورزی و جاده ســازی ها و حتی ساخت دکل های برق در 

بیابان هم تهدیدی برای این پرنده است.
بر این اســاس موسسه اســالمی زنان ایران در سال 79 طرح 
»توانمند سازی جوامع محلی برای جلوگیری از شکار بی رویه 
هوبره « را در روستای قالتویه واقع در بخش فورگ شهرستان 
داراب در جنوب اســتان فــارس آغاز کرد که در نخســتین 
جشــنواره تجربیات موفق ســمن های محیط زیستی جزو 

طرح های برتر معرفی شد.
اعظم طالقانی مدیر عامل موسسه اسالمی زنان ایران گفت: با 

توجه به اهمیت حفاظت از گونه ارزشمند هوبره که پرنده ای در 
خطر انقراض است این موسسه طرح » توانمند سازی جوامع 
محلی برای جلوگیری از شکار بی رویه هوبره « را در سال 79 
آغاز و تا سال 81 اقدام به انجام کارهای پژوهشی در مورد هوبره 

و نحوه حفا ظت از آن کرد.
وی افزود: حساس کردن جوامع محلی برای کاهش تهدیدات 
هوبره، توانمند ســازی جوامع محلی برای جلوگیری از شکار 
بی رویه ، جمع آوری اطالعات عمومــی در مورد هوبره و انواع 
آن و خصوصیات ذاتی و پراکندگی آن در جهان و زیستگاه آن، 
انواع آموزش در رابطه با محیط زیست و دعوت از کارشناسان و 
شناساندن این پرنده به جوامع محلی و ایجاد حساسیت برای 
حفظ آن و پرروش 6 نفر به عنوان همیاران محیط بانان برخی 
 از اهداف و اقدامات این طرح بود کــه برخی از آنها با موفقیت 
انجام شــد. وی با بیان اینکه این طرح همچنــان ادامه دارد 
تاکیدکرد: ادامه موفقیت آمیز آن نیازمند اعتبار اســت که با 

شرایط کنونی اقتصادی تامین آن تا حدی دشوار است.
طالقانی گفت: به علت شــکار بی رویه و جذابیــت آن برای 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کشور، این حیوان تا مرز 
انقراض در کشور پیش رفته بود اما بررسی ها نشان می دهد با 
اقدامات صورت گرفته، فضا تا حدودی برای حضور این پرنده 
امن شده است. همچنین وی گفت: از آنجا که هوبره پرنده ای 
ارزشمند است بنابراین باید حفاظت از آن مورد توجه سازمان 

حفاظت محیط زیست قرار گیرد.

جاذبه های استان کرمان در جذب شکارچی توریست مرگ دلخراش صدها نهنگ در ساحل نیوزیلند

پرنده خجالتی نیازمند حمایت

دنیای حیوانات

گفته می شود کل 
حجم تجهیزات 

دیجیتال و 
الکترونیکی در 

سراسر جهان از 
51/33میلیون تن 

در سال 2007 به 
56/56میلیون تن 

 در سال 2012 
رسیده است

با مسئوالن

معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست گفت: 
شهرک های صنعتی باید  به سیستم های تصفیه فاضالب 
مجهز شده و با استفاده از سیستم های برخط، فعالیت آنها 

مورد ارزیابی قرار گیرد.
معصومه ابتکار در حاشیه آیین بهره برداری از پروژه تصفیه 
خانه فاضالب شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت در جمع 
خبرنگاران گفت : شــبکه فاضالب نقش بسزایی در کاهش 
مشکالت زیست محیطی ایفا می کند که تا کنون از اجرای 
آن غفلت شــده بود ولی دولت تالش دارد تا بــا اجرای آن ، 
ضمن کاهش اثرات مخرب فاضالب ، به استفاده بهینه از آب 

کمک کند.
وی افزود: برای آنکه بتــوان این طرح را در مناطق دیگر اجرا 
کرد باید یک افق اقتصادی را با مشــارکت بخش خصوصی، 
مشارکت مردم و همکاری شهرداری ها ترسیم کنیم تا بتوان 

آن را به درستی اجرا کرده  و مورد بهره برداری قرار داد.
وی تصریح کرد: خرید حق انشــعاب از سوی مردم و فروش 
پســاب تصفیه شــده به بخش خصوصی می تواند زمینه 
تحقق اجرای این طرح عظیم در مناطق مختلف کشــور را 
فراهم کند. ابتکار اظهار کرد: در اجرای طرح های هادی در 
شهرستان های مختلف الزم است که توجه ویژه ای صورت 
گیرد و با برخورد جدی با ساخت و ســازهای غیر مجاز ، از 
بروز مشکالت زیســت محیطی نظیر رها کردن فاضالب در 
محیط زیست و یا نخاله های ساختمانی در محیط که عالوه 
بر بروز مشــکال ت برای منظر عمومی ، مشــکالت قطعی 
زیست محیطی ایجاد می کند جلوگیری کرد. وی بیان کرد: 
به منظور حراست بیشتر از محیط زیست ، طرح پایش صنایع 
استان تهران در دســتور کار قرار گرفته تا فعالیت واحدهای 
صنعتی منطبق با قوانین و مقررات زیست محیطی که دولت 

یازدهم اخیرا آن را به روز رسانی کرده انجام شود.
رییس سازمان حفاظت از محیط زیســت بیان کرد: اخیرا 
رقابت ملی صنعت ســبز در کشور برگزار شــده و با وجود 
دشــواری هایی که در مســیر فعالیت بخش صنعت وجود 
داشته است، 4۰۰ واحد توانسته اند شرایط اولیه صنعت سبز 

را  احراز کنند.
وی با اشاره به آغاز به کار خط تولید موتور برقی در شهرستان 
پاکدشت گفت: اســتفاده از خودروی برقی و موتورسیکلت 
برقی یکی از الزامات دست یابی به هوای پاک در شهرهاست. 
ابتکار افزود : به منظور سهولت استفاده از خودروهای برقی 
در مناطق شــهری می باید برای ایجاد ایستگاه های شارژ 
آن برنامه ریزی مناسبی صورت داد تا شاهد افزایش میزان 

استفاده از این خودروهای پاک در شهرها باشیم.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست:

شهرک های صنعتی به سیستم 
تصفیه فاضالب مجهز شوند
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
لذت ببر؛ منتظر چه هستی؟

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم؟ 
خود را با دیگران مقایسه نکنید

برای باال بردن اعتماد به نفس باید تالش کنید بهترین زندگی را 
برای خود بسازید؛ نه اینکه از زندگی برادر بزرگ تر، ورزشکاران 
یا هنرمندانی که در تلویزیون می بینید، تقلید کنید. زیرا دست 
باالی دست بسیار است و همیشه افرادی پیدا می شوند که در 
زمینه هایی از شما بهتر باشند. متاسفانه رسانه های اجتماعی 
باعث شده اند مردم خود را با دیگران مقایسه کنند و از آنجایی 
که آنها تنها لحظات خوب خود را به معرض نمایش می گذارند، 

ممکن است باعث سرخوردگی دیگران شود.
از اشتباهات خود درس بگیرید

هیچ کس عالی نیســت؛ حتی بهترین افــراد نیز عیب هایی 
دارند. مهم این اســت که بدانید چه اشتباهی کرده اید و چرا؟ 
آیا به دلیل وجود کسی بوده که همراهی تان کرده یا نصیحت 
مناسبی دریافت نکردید و...؟ شاید در رابطه ای شکست خورده 
یا از کار اخراج شده باشید، مهم این است که از آن درس گرفته 

و دیگر اشتباه تان را تکرار نکنید.
قرار نیست همه چیز عالی باشد

این حقیقت است و اگر آن را قبول نکنید و بخواهید همه چیز 
به بهترین شکل ممکن انجام شود، هرگز از موقعیت خود راضی 
و هیچ وقت شاد نخواهید بود؛ به دنبال آن  اعتماد به نفس تان 

نیز پایین می آید.
شکرگذار باشید

ریشــه اعتماد به نفس پایین در بیشــتر موارد، فکر کردن به 
نداشته هاست. لیستی از داشته هایتان بنویسید و هر روز یک 
مورد را به آن اضافــه کنید. نهایتا روزانه برای آنها شــکرگزار 
باشــید؛ این داشــته ها می تواند از دارایی و دوستان گرفته تا 

سالمتی و یک حس خوب باشد.

- آنچه می دانیم، یک قطره اســت و آنچه نمی دانیم، 
یک اقیانوس!

- آنچه تو را خســته و درمانده می کند، کوه های پیش 
روی تو نیست؛ بلکه ریگ های درون کفشت است.

- حقیقت همیشــه هیجان انگیز است، پس حقیقت را 
بگو؛ بدون آن زندگی راکد است. 

- ما عادت داریــم خانه بیرونی را تمیــز کنیم؛ غافل از 
اینکــه مهم ترین خانه ای کــه باید تمیــز کنیم خانه 

وجودی خودمان است که هرگز این کار را نمی کنیم. 
- تنها دروغ است که از نقد می هراسد.

دانستنی ها

- جمعیت هند از تعداد ساکنان کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی 
بیشتر است.

- با وجود اینکه پکن پایتخت چین به آلودگی هوا شهرت دارد، برخی 
از کارشناسان می گویند که دهلی نو پایتخت هند، آلوده ترین هوای 

جهان را دارد.
- یک سوم کودکان مبتال به سوء تغذیه در هند زندگی می کنند.

- هند، کشــور مســامحه گری در زمینه نگهداری از ثبــت اختراع 
بخصوص در صنعت داروسازی اســت، به همین دلیل قیمت دارو در 

هند بالغ بر پنج برابر از قیمت آن در ایاالت متحده آمریکا کمتر است.
- در هند بــرای کمک به افراد نابینا روی اســکناس ها را با خط بریل 

نشانه گذاری کرده اند.
- هر سال نیم میلیون زن هندی اگر دختر باردار باشند، اقدام به سقط 

جنین می کنند.

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

راه هایی برای باال بردن
 » اعتماد به نفس«

داستان

لذت زندگی 

زندگی موفقسود وکو

هایالیت

اعتماد به نفس

در مقابل »نه« کم نیاوریم
انسان ها در شرایط مختلف با موقعیت هایي روبه رو مي شوند که 

ممکن است درخواستشان اجابت نشود. 
مثال طالب شغلي هســتیم اما در مرحله پذیرش رد مي شویم؛ با 
کســي تماس مي گیریم اما جواب تماس تلفني ما را نمي دهد؛ 
وارد خانه کسي مي شویم اما با روي باز از ما استقبال نمي کند؛ از 
کسي درخواستي مي کنیم و او با جواب »نه« درخواست ما را رد 

مي کند. بخشي از این موارد جزو انکار شدن هاي کالمي است.
تنها گزینه، بهترین گزینه نیست

دلیل اصلي اینکه بیشــتر افــراد بعد از تکذیب شــدن یا »نه« 
شــنیدن و مواردي از این دســت، دچار ناراحتي مي شوند، این 
 اســت که شــخص براي خودش گزینه هاي محدودي در نظر 

مي گیرد.
براي مثال ســال ها درس مي خواند و همه برنامه ریزي زندگي و 
آینده اش را بر مبناي قبولي در کنکور قرار مي دهد یا شــخصي 
همه امیدش این اســت که در مصاحبه شغلي پذیرفته شود؛ اما 

این اتفاق نمي افتد.
 نتیجه این مي شود که با رد شدن درخواست، فرد به یکباره همه 
امید خود را از دست مي دهد و واکنشــی بسیار شدید در مقابل 
این اتفاق از خود نشان مي دهد؛ چون فقط یک گزینه براي خود 
در نظر گرفته است؛ اما اگر افراد براي خود گزینه هاي بیشتري 
در نظر بگیرند، کمتر دچار ناامیدي و یأس بعد از »نه« شــنیدن 

مي شوند.
این اشتباه را مرتکب نشوید

متاســفانه وقتي افراد بــا جواب »نــه« روبه رو مي شــوند، به 
گزینه هاي آسان پناه مي برند. 

براي مثال وقتي فرد در شــغل مــورد نظرش موفق نشــد، به 
کارهــاي غیراخالقي و جــرم دســت مي زند یا اگر دوســتان 
فرهیخته اش او را تایید نکردند، ســراغ افــرادي مي رود که در 
سطح پایین تري از خودش قرار دارند؛ چون مطمئن است که در 
جمع آنها تایید مي شود. در واقع این یک آسیب است و شخص 

بعد از مدتي احساس پشیماني مي کند.
بهتر است در این شرایط مراقب واکنش هایمان باشیم که بعدها 

پشیمان نشویم.

قشنگ ترین سمفونی طبیعت رو می تونی یه شب مهتابی کنار 
رودخونه گوش کنی.

بلیتش هم به قیمت دله!
خودتو به آب و آتیش می زنی کــه حتی تابلوی گل آفتابگردون 
رو بخری و بچســبونی به دیوار اتاقت؛ ولی اگه کمی به خودت 
زحمت بدی، می تونی قشــنگ ترین تابلوی گل آفتابگردون رو 
توی طبیعت ببینی؛ گل های آفتابگردونی که اگه بارون بخورن، 
نه تنها رنگشون پاک نمی شــه، بلکه پررنگ تر هم میشن. الزم 
نیســت روی این تابلو کاور بکشــی؛ چون غبار روی اونو، شبنم 

صبح پاک می کنه و می بره.
تو که قیمت همه چیزو با پول می ســنجی، تا حاال شده از خدا 

بپرسی: قیمت یه دست سالم چنده؟
یه چشم بی عیب چقدر می ارزه؟

چقدر باید بابت اشرف مخلوقات بودنم پرداخت کنم؟!
قیمت یه سالمتی فابریک چقدره؟

خیلی خنده داره، نه؟
و خیلی ســوال ها مثل این، که شــاید به ذهن هیچ کدوممون 

نرسه!
اون وقت تو موجود خاکی، اگه یه روز یکــی از این دارایی هایی 
رو که داری، ازت بگیرن، زمین و زمــان رو به فحش و بد و بیراه 

می گیری. چی خیال کردی؟
پشت قبالت که ننوشتن این مال تو بوده. نه عزیز خیال کردی!

اینا همــه لطفه، همه نعمتــه که جناب عالی به حســاب حق و 
حقوق خودت می ذاری؛ تا اونجا که اگه صاحبش بخواد، می تونه 

همه رو به چشم به هم زدنی ازت پس بگیره.
پروردگاری که هر چی داریم، از ید قدرت اوست ...

اینو بدون اگه یه روزی فهمیدی قیمت یه لیتر بارون چنده
قیمت یه ساعت روشنایی خورشید چنده

چقدر باید بابت مکالمه روزانه مون با خدا پول بدیم
یا اینکه چقدر بدیم تا نفســمون رو، بی منت با طراوت طبیعت 

زیباش تازه کنیم،
اون وقت می فهمی که چرا داری تو این دنیا زندگی مي کنی!

 قدر خودت رو بدون و لطف دوســتان و اطرافیانت رو هم دست 
کم نگیر؛

به زندگیت ایمان داشــته باش تا تموم قشــنگی های دنیا مال 
تـــو بشه.

یک روز گرم شــاخه ای مغرورانه و با تمام قدرت خودش 
را تکاند و به دنبال آن برگ های ضعیف جدا شدند و آرام 
روی زمین افتادند. شــاخه چندین بار این کار را با غرور 
تکرار کرد تا اینکه تمام برگ ها جدا شدند و شاخه از این 
کارش بســیار لذت می برد. برگی ســبز و درشت و زیبا 
محکم به انتهای شاخه چسبیده بود و همچنان در برابر 
افتادن مقاومت می کرد. در این حین باغبان تبر به دست 
داخل باغ در حال گشت و گذار بود و به هر شاخه خشکی 

که می رسید، آن را از بیخ جدا می کرد و با خود می برد.
وقتی باغبان چشمش به آن شاخه افتاد با دیدن تنها برگ 
آن از قطع کردنش صرف نظر کرد. بعــد از رفتن باغبان 

مشــاجره بین شــاخه و برگ باال گرفت و باالخره دوباره 
شــاخه مغرورانه و با تمام قدرت چندین بــار خودش را 
تکاند؛ تا اینکه به ناچار برگ بــا تمام مقاومتی که از خود 

نشان می داد، از شاخه جدا شد و روی زمین قرار گرفت.
باغبان در راه برگشت و وقتی چشمش به آن شاخه افتاد، 
بی درنگ با یک ضربه آن را از بیخ کند. شاخه بدون آنکه 

مجال اعتراض داشته باشد، روی زمین افتاد.
ناگهان صدای برگ جوان را شــنید که می گفت: اگر چه 
به خیالت زندگی ناچیزم در دســت تو بــود، ولی همین 
خیال واهی پرده ای بود درمقابل چشمان واقع نگرت که 

فراموش کنی نشانه حیاتت من بودم.

معلم عصبی دفتــر را روی میز کوبیــد و داد زد: 
سارا! دخترک خودش را جمع و جور کرد، سرش 
را پایین انداخت و خــودش را تا جلوی میز معلم 

کشید و با صدای لرزان گفت: بله خانم؟
معلم که از عصبانیت شــقیقه هایــش می زد، به 
چشم های سیاه و مظلوم دخترک خیره شد و داد 
زد: »چند بار بگم مشــقاتو تمیز بنویس و دفترت 

رو سیاه و پاره نکن؟ ها؟
فردا مادرت رو میاری مدرســه می خوام در مورد 

بچه بی انضباطش باهاش صحبت کنم.«
دخترک چانــه لرزانش را جمع کــرد، بغضش را 

به زحمت قــورت داد و آرام گفــت: خانوم، مادم 
مریضه؛ اما بابام گفته آخر ماه بهش حقوق میدن، 
اونوقت میشه مامانم رو بســتری کنیم که دیگه 
از گلوش خون نیاد، اونوقت میشــه برای خواهرم 
شیر خشک بخریم که شــب تاصبح گریه نکنه، 
اونوقت... اونوقت قول داده اگــه پولی موند، برای 
من هم یه دفتر بخره که من دفترهای داداشــم 
رو پاک نکنم و توش بنویسم، اونوقت قول می دم 
مشقامو بنویســم... معلم صندلی اش را به سمت 
تخته چرخاند و گفت: بشین سارا... و کاسه اشک 

چشمش روی گونه خالی شد...

شــادکامی و لذت بردن از زندگی، بخش مهمی از کیفیت 
زندگی بوده و باالتر از هر ثروتی به شــمار می رود. در دانش 
باستان، افالطون شادکامی را حالت تعادل و هماهنگی بین 
سه عنصر اســتدالل، هیجان و امیال و ارسطو آن را زندگی 

معنوی عنوان می کند. 
در دانش جدید نیــز محققانی مانند آرگایل، شــادکامی را 
ترکیبی از وجود عاطفه مثبت و نبود عاطفه منفی و رضایت 
از زندگی مــی دانند. در واقع، شــادمانی و لــذت بردن از 
زندگی، اهداف مشترک همه انســان هاست؛ با این تفاسیر 

چرا برخی از افراد از زندگی خود لذت نمی برند؟
روان شناســان برای لذت نبــردن افــراد از زندگی دالیل 

متعددی را مطرح ســاخته اند که در ادامه به بررســی آنها 
پرداخته ایم.

1. پول: برخی از تحقیقات نشان می دهند که افراد با درآمد 
باال، نســبتا شــادترند، اما تحقیقات و مطالعات بسیاری در 
روان شناســی حاکی از این اســت که پول و شادی همواره 

مالزم و همراه نیستند. 
این تحقیقات نشــان می دهد زمانی که نیازهای اساســی 
برآورده می شــود، درآمــد تاثیر چندانی بر شــادی ندارد. 
بنابراین می توان گفت پول و ثروت، شــرط الزم برای لذت 

بردن از زندگی است نه شرط کافی.
2. ســالمتی: در تحقیقاتی کــه اخیرا نیز بــر آنها تاکید 
می شود، نشان داده شــده که داشتن ســالمت جسمی و 
تندرستی برای کسب شادی الزم اســت، اما از طرف دیگر 

اعتقاد بر آن است که ســالمتی به تنهایی نمی تواند بیانگر 
شــادمانی و لذت از زندگی باشد. چه بســیار افرادی که از 
سالمت جسمانی برخوردارند، اما از زندگی خود لذت نمی 
برند و بالعکس افرادی نیز هستند که با وجود عدم سالمتی 
و حتی داشتن معلولیت، میزان شادکامی خود را متوسط و 

باالتر از آن ارزیابی می کنند.
 3. عادت: بر اساس نظریه خوگیری، به محض آنکه به یک 
فعالیت لذتبخش خو گرفتیم، آن فعالیت دیگر توانایی شاد 
کردن ما را نــدارد؛ در واقع دیگر تازه، بدیــع و غیرتکراری 

نخواهد بود. 
همچنین زندگی ابعاد گوناگونی دارد که لذت فقط یک بعد 
آن است و در نهایت لذت گرایی صرف نمی تواند ارمغان آور 

زندگی کامل و چند بعدی باشد.
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دفتر مشق دخترک فقیرغرور بیجا

لذت ببر؛ منتظر چه هستی؟

 خودتان را به فعالیت ترغیب کنید  
باالترین لذت ها در شــور و شوقی است که انســان را به ماجراجویی ها 
و پیروزی های بزرگ  و فعالیت های خالقانــه وادار می کند. برای آنکه 
بتوانید در اوج توانایی و در بهترین شــرایط جســمی و روانی باشــید، 
باید در میدان بازی کار و زندگی، مثل بازیکنــی رفتار کنید که مربی و 
تشویق کننده خودش نیز هســت.  اینکه در هر لحظه چگونه با خودتان 
صحبت می کنید، نود و پنج درصد از احساســات مثبت یا منفی شما را 
شکل می دهد. روحیه و احساسات شــما ناشی از اتفاقاتی نیست که در 
اطراف تان به وقوع می پیوندند؛ بلکه نحوه تفســیر شما از رویدادهای 

اطراف تان است که به احساسات شما شکل می دهد.
نحوه برداشت و تعبیر شما از وقایع است که تا حد زیادی تعیین می کند 
که این اتفاق ها در شــما انگیزه و انرژی ایجاد کنند یا موجب تحلیل و 

تضعیف انرژی و انگیزه تان شوند.
برای آنکه در خــود ایجاد انگیــزه کنید، باید تصمیــم بگیرید که یک 
خوش بین تمام عیار باشــید. باید تصمیم بگیرید که به تمام حرف ها، 
عمل ها و عکس العمل های افراد و شــرایط پیرامون پاسخ های مثبت 

بدهید.
شــما نباید اجازه بدهید که مشــکالت اجتناب ناپذیر و موانع زندگی 
روزمره، احساسات و روحیه شما را تحت تاثیر قرار داده و تضعیف کنند. 

میزان عزت نفس شما، اینکه چقدر خودتان را دوست دارید و به خودتان 
احترام می گذارید، تعیین کننده میزان انگیزه و پشتکار شماست.

برای باال بردن عزت نفس خــود، باید مدام با خودتــان گفت وگوهای 
مثبت و سازنده داشته باشید. مثال مرتب به خودتان بگویید: من خودم 
را دوست دارم. من خودم را دوســت دارم. تا اینکه سرانجام آنچه را که 
می گویید، باور کنید و به فردی تبدیل شویدکه از توانایی و کارایی باالیی 

برخوردار است.
وقتی دیگران از ما می پرســند حالتان چطور اســت، همیشه بگویید: 
عالی هستم. مهم نیست که احســاس واقعی شما در آن لحظه چیست 
و یا در زندگی شــما چه می گذرد. فقط اراده کنید که شاد و با روحیه و 
خوش بین باقی بمانید. می گویند که هرگز نباید مشکالتتان را با دیگران 
در میان بگذارید؛ زیرا هشتاد درصد مردم اصال به مشکالت شما اهمیت 
نمی دهند و بیســت درصد بقیه از اینکه بدانند شما برای این مشکالت 

اهمیت زیادی قائل هستید، به نوعی خوشحال می شوند.

عدد هفت یکی از اعداد شــگفت  ارغوان طباطبایی
انگیز زبان فارســی اســت که به 
صورت های گوناگــون کاربرد دارد . از هفت ســین وهفت 
مرحلــه عرفان گرفته تــا هفت اجزای بدن کــه در هنگام 
ســجده روی زمین قرار می گیرد ، همه و همه نشان از این 
عدد شگفت انگیز دارد. عدد هفت در کنایاتی چون »هفت 
خط بودن«  هم از گذشته تا به امروز بین مردم رواج داشته 
اســت. یکی از کنایات مهم عدد هفت عبــارت »هفت قلم 
آرایش کردن« است که امروزه هم زبانزد خاص و عام شده؛ 
ایرانیان از دیرباز به امر زیبا ســازی ظاهــر و آرایش توجه 
خاصی داشته اند. تصویر های بیان شــده از زنان ایرانی در 

شعر و ادب فارسی نشان از این توجه ویژه دارد.
در حقیقت بانــوان ایرانی از هفت نوع ماده آرایشــی برای 
زیباسازی خود بهره می جسته اند. حنا، بند، وسمه ، سرمه، 
سرخاب، سفیدآب و خال این هفت ماده آرایشی راتشکیل 

می داده اند.
با گذر تاریخ این کنایه بین مردم جــای گرفت و ایرانیان با 
پیشینه پر سابقه در امر آرایش پا به عرصه جدید گذاشتند. 
لوازم آرایشی سنتی ایرانیان دســتخوش تغییر شد و پای 

انواع مدل ها و لوازم آرایشی به کشور ما باز شد.
هفت قلم آرایش ایرانیان به هفتاد قلم رسید و عصر جدید 
آرایش به روی مردم ما گشوده شد.آرایش امروزی با زمان 

گذشته تفاوت هایی یافت.
مثال  هفت قلم آرایش زمان گذشــته حریــم و عفت بانوی 
ایرانی را خدشــه دار نمی کرد ولی لوازم آرایشی جدید به 
شدت بر از بین بردن عفاف زن ایرانی و انگشت نما ساختن 

وی می کوشد.
در گذشته و تا همین دهه گذشــته خانواده بر میزان و نوع 
آرایش دختران خود دقت بیشــتری داشــتند ولی امروزه 
برخی از خانواده ها همســو با تفکر غربی دســت بچه های 
خود را در امر آرایش باز گذاشــته اند. عالقه شــدید بانوان 
ایرانی به اقالم آرایشــی عاملی شــد تا بــه گفته مدیریت 

نظارت بر مواد آرایشــی و بهداشــتی معاونت غذا و داروی 
وزارت بهداشت » ایران دومین مصرف کننده لوازم آرایشی 
در خاورمیانه شود و گوی سبقت را از عربستان برباید!« در 

حقیقت ایران پر مصرف ترین کشور خاورمیانه است.
نکته جالــب توجه این اســت که هــر دو کشــور ایران و 
عربستان پایبند به دین اسالم هستند. طبق آمار بیش از 1 
میلیارد دالر از بازار 2 میلیارد دالری مصرف ســالیانه لوازم 
آرایشی به کشــور ما اختصاص دارد. این رقم  وقتی جالب 
می شــود که  بدانیم به گفته مســئوالن بیش از 80 تا 90 

درصد لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی است.
بدون در نظر گرفتن جنبه هــای مذهبی و حریم هایی که 
دین اســالم برای امر آرایش در محافل عمومی قائل شده 
اســت ، آیا صرف این هزینه در کشــور پر مشــکل، امری 
عقالنی اســت ؟ عده ای از روشــن فکران که از صرف پول 
زیاد برای شب های محرم و عزاداری امام حسین)ع( فریاد 
وامصیبتا برداشته و بیان می کنند که» به جای اسراف زیاد 
به یاری نیازمندان بشــتابید«،آیا در هــدر رفت پول لوازم 

آرایشی هم چنین دیدگاهی دارند؟!
دین اسالم بر نظافت و زیبایی ظاهر تاکید فراوان دارد ولی 
زیر پا گذاشتن حریم های شخصی و اجتماعی فقط فرد را 

به دردسرمی اندازد.
امروزه سن استفاده از لوازم ارایشــی در کشور به 14 سال 
رسیده و این یک فاجعه است! عالوه بر زیان های اجتماعی 
استفاده بیش از حد لوازم آرایشــی،تقلبی بودن این لوازم 
عـاملی است تا مصرف کنندگان دچار بیماری های پوستی 
شونـد و البـته افرادی سودجو از فروش لوازم آرایشی پول 

های زیادی به جیب بزنند.
شهر ما امروزه مملو از جوانانی است که به جای هفت قلم ، 
هفتاد رقم آرایش کرده و چهره حقیقی خود در پس رنگ ها 
پنهان کرده انــد. بارانی از آگاهی می بایــد تا هفت رنگ  از 
رخسار بزک شــدگان بشــوید و به آنان بنماید »ای برادر 

سیرت زیبا بیار.«

کاریکاتوردل نوشته

عصر جدید آرایش 
در ایران
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پیشنهاد سردبیر: 
 ساحل عاج گزینه جدید برای کارلوس کی روش

در حاشیهک

ستاره های سابق استقالل و پرسپولیس با حضور در قطعه نام آوران، 
یاد و خاطره همبازیان سابق خود را زنده نگه داشتند.  علی پروین، علی 
جباری و مهدی تاج در کنار دیگر بازیکنان سابق استقالل و پرسپولیس 
با حضور در بهشت زهرا و قطعه نام آوران، یاد و خاطره همبازیان فقید 
خود را زنده نگه داشتند و با قرائت فاتحه برای همایون بهزادی، منصور 

پور حیدری، ناصر حجازی، رضا احدی و... روح آنها  را شاد کردند.

روند تغییرات در وزرات ورزش و جوانان بعد از حضور 
مسعود ســلطانی فر در این وزارتخانه خیلی زود به 
بخش های کلیدی رســید  به طوری که بعد از چنــد جابه جایی 
و انتصاب در حوزه وزارتی و روابط بین الملــل و ...، معاون جدید 
بانوان انتخاب شــد ، فریبا محمدیان که طی ســال های گذشته 
ریاست فدراسیون اسکیت را برعهده داشت به جای رباب شهریان 
بر صندلی معاونت تکیــه زد بعدازآن هــم کلیدی ترین معاونت 
وزارت ورزش یعنی معــاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
دســتخوش تغییر و تحول شــد، محمد رضا داور زنــی به جای  
نصراهلل سجادی مسئولیت معاونت فنی و ورزش قهرمانی وزارت 
ورزش و جوانان رابرعهده گرفت. طی سال های گذشته هر زمانی 
که فردی برای مســئولیت وزارت ورزش و جوانان انتخاب شده، 
داورزنی یکی از گزینه های تصدی معاونت ورزش قهرمانی بود که 
هر بار در حد گمانه زنی رسانه ای مطرح می شد، اما  باالخره  این 

مسئله در زمان وزارت مسعود سلطانی فر به وقوع پیوست.
داورزنی که در کارنامه کاری خود ســابقه مدیریت ورزشــی در 
چند استان و باشــگاه پیکان را دارد، در ســال های اخیر ریاست 
فدراســیون والیبال کشورمان را برعهده داشــته است که دوران 
اوج والیبال ایران نیز که همزمان با حضور والســکو در راس کادر 
فنی تیم ملی صورت گرفــت، در دوره مدیریــت وی بود. برخی 
از کارشناســان معتقدند فدراســیون داورزنــی، نتیجه فعالیت 
فدراســیون های قبلی در رده پایه و پرورش بازیکنانی اســت که 
نسل طالیی فعلی والیبال ایران را  تشکیل می دهند، اما حتی اگر 
این نظر را هم قبول داشته باشــیم، نمی توان از مدیریت داورزنی 
در فدراســیون به ســادگی عبور کرد. والیبال ایران که زمانی در 
حســرت قهرمانی در آســیا بود، چند سالی اســت که به یکی از 
تیم های برتر سطح اول دنیا تبدیل شــده و برای نخستین بار نیز 
موفق به کسب سهمیه المپیک شد تا انتظارات از این رشته فراتر 
از گذشته باشــد. در این شــرایط انتخاب داورزنی برای ریاست 

فدراسیون والیبال با مخالفت های زیادی مواجه شد. 
     کنار رفتن داورزنی از ریاســت فدراســیون، بــه موقعیت بین 
المللی این رشــته نیــز  آســیب وارد خواهد کرد؛ زیــرا پس از 
برنامه ریزی چندســاله و ســرمایه گذاری انجام شــده، داورزنی 
عضویت هیات رییسه فدراســیون جهانی و عضویت کمیسیون 
مالی FIVB   را در اختیار دارد که از دســت دادن این دو کرسی 
بین المللی نیز  تبعات بدی برای این رشته خواهد داشت. تسنیم 
در گزارشــی انتخاب داورزنی را تصمیم نادرســتی از سوی وزیر 
ورزش و جوانان دانســته و نوشــته اســت: همه می دانند پست 
معاونت قهرمانی وزارت ورزش به دلیل اهمیــت و فعالیتی که با 
تمامی فدراسیون ها دارد، بسیار  وقت گیر، حساس و مهم است و 
سوال اصلی این اســت که داورزنی چگونه می تواند هم در وزارت 
ورزش باشد و هم به فدراســیون والیبالی برسد که تشنه حضور 
دوباره برای المپیــک 2020 و موفقیــت در عرصه های جهانی 
است؟  اگر به دلیل مشــغولیت داورزنی در وزارت ورزش والیبال 
ایران از روند صعودی خود باز بماند چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ 
اگر سرپرست جدیدی برای فدراسیون نیز انتخاب شود و با رفتن 
داورزنی کرســی های مهم ایران در مجامع بین المللی از دســت 

برود، چه کسی جوابگو خواهد بود؟

کریستیانو رونالدو در روز »پوشیدن لباس های فانتزی« با به تن کردن 
لباس هایی خاص به همراه دوســتانش که آنها هم به همین سبک 
لباس پوشــیده بودند، با پسرش به مدرســه  محل تحصیل او رفت.  
پسر مهاجم رئال با نام کریستیانو جونیور هم لباسی به این مناسبت 
پوشیده بود. مشخص نیست فوق ستاره کهکشانی ها قصد داشته خود 
را شبیه به کدام شــخصیت کند، اما در تصاویر منتشر شده کریس 

شنلی سیاه رنگ دارد و ماسکی سفید رنگ به صورتش زده است.

حضور سالطین سرخابی 
در قطعه نام آوران

چه کسی  پاسخگو است؛

انتخاب پرحاشیه

لباس مبدل رونالدو در مدرسه جونیور!

مستطیل سبز

اتفاق روز

به مناســبت ایام ا... دهه فجر، گزآنتیک ازمهدی حب درویش دارنده رکورد گینس با 30 ساعت روپایی پیوســته دعوت کرد همراه با زدن روپایی از مناطق مختلف شهر 
اصفهان و آثار تاریخی این شهر دیدن کند. همدردی با آتش نشانان ایستگاه شماره 1، دیدار از آسایشــگاه جانبازان انقالب اسالمی و همچنین مرکز انتقال خون از دیگر 

برنامه های حب درویش در اصفهان بود.حب درویش در راهپیمایی  روز گذشته در میدان نقش جهان در میان راهپیمایان اصفهانی به هنرنمایی پرداخت. 

تصاویر روز

روپایی دارنده رکورد گینس در میدان امام)ره( 

نشریه معتبر فرانسوی خبر داد تیم ملی ساحل عاج کارلوس 
کی روش را به عنوان یکی از گزینه هــای خود مدنظر قرار 
داده است.  ساحل عاج در رقابت های جام ملت های آفریقا 
نمایش بدی داشــت و در همان دور نخست از این رقابت ها 
کنار رفت تا مدافع عنوان قهرمانی خیلــی زود با جام وداع 
کند. همین باعث شد تا میشــائیل دوسویر سرمربی ساحل 
عاج نیز از کار برکنار شود. فدراسیون فوتبال ساحل عاج به 
دنبال جذب مربی جدیدی اســت تا در رقابت های انتخابی 
جام جهانــی روســیه روی نیمکت مربیگری این کشــور 
بنشیند. در همین راستا یکی از گزینه هایی که سران فوتبال 

ســاحل عاج مدنظر قرار دادند کارلوس کی روش سرمربی 
فعلی تیم ملی ایران اســت؛ البته کی روش همچنان یکی 
از گزینه های تیــم ملی آفریقای جنوبی نیز هســت و این 
دو کشــور آفریقایی مربی پرتغالی ایران را جزو گزینه های 

مربیگری خود معرفی کردند.

خســرو حیدری این فصل، از روزهای اوجش فاصله گرفته 
 اما بررسی دربی های اخیر نشان می دهد حضور او در زمین، 
به نفع استقالل است. استقالل فصل پیش، در دو بازی رفت 
و برگشت 3 گل به پرسپولیس زد که 2 تای آن با سانترهای 
دقیق خسرو بود. فصل قبل از آن و لیگ چهاردهم، استقالل 
یک گل به پرســپولیس زده بود که آن هم با ارسال زمینی 
حیدری به دست آمد. 3 گل از 4 گل آخر استقالل در دربی، 
با سانترهای دقیق خســرو بوده اند.  قبل از شــروع دوران 
گل های استقالل با سانترهای خســرو در دربی، آخرین بار 
آنها بازی برگشــت لیگ یازدهم و با ضربــه فریدون زندی 

به پرســپولیس گل زده بودند. در این 5 ســال، 75 درصد 
گل های استقالل روی ارسال های دقیق خسرو زده شده اند 
و شاید، یکشنبه این سهم بیشتر هم بشود. البته، خسرو این 
بار برای ســاختن یک گل دیگر بازی رکورد 20 هفته گل 

نخوردن پرسپولیس روی ارسال از جناحین را بشکند.

 ساحل عاج گزینه جدید
 برای کارلوس کی روش

75 درصد گل های دربی 
به نام خسرو

»ما سپاهانیم و حاال حاال قهرمانیم« شعاری که مدت هاست 
دیگر از روی ســکوهای اصفهان شنیده نمی شــود و بعد از 
لیگ چهاردهم که تیم اصفهانی به لطف تساوی دیرهنگام 
در تبریز، پنجمین قهرمانی لیگ برتر را جشن گرفت، دیگر 
آب خوش از گلوی ســپاهانی ها پایین نرفته است. سپاهان 
طی فصل گذشــته و بعد از روی کار آمدن باقریان به عنوان 
مدیرعامل جدید، تغییرات زیادی را روی نیمکت مربیگری 
خود شــاهد بود که این موضوع موجب شــد تا بسیاری از 
کارشناسان همین بی ثباتی روی نیمکت را مهم ترین عامل 
ناکامی قلمداد کنند. با این حال امســال و بــا آمدن عبدا...

ویسی، مربی خوش فکر و یک سپاهانی قدیمی، خون تازه ای 
به واســطه حضور جوانان در رگ های زردپوشــان دمیده 
شد و همگان امیدوار شــدند تا پس از یک سال سیاه، یک 
بار دیگر سپاهان به جمع مدعیان اضافه شــود. اما تا امروز 
این تغییر و تحول هم جواب نداده و سپاهان ناکام به واسطه 
حاشیه هایش و نه نتایج درخشــانش، تیتر اول بسیاری از 

رسانه هاست.
خون آلوده در رگ های سپاهان

ویســی به امید جوانگرایی به ســپاهان آمد و بــه یک باره 
بازیکنانی را به ترکیب این تیم اضافه کرد که به هیچ عنوان 

در حد و اندازه های این تیم نبوده و نیســتند. آقای سرمربی 
فکر می کرد هر جوانی می تواند عصای دستش باشد غافل از 
اینکه همان بازیکن جوان هم باید پتانسیل الزم برای بزرگ 
شدن را داشته باشد. البته ویسی به منظور کاهش هزینه ها 
این اقدام را انجام داد اما امروز جوانانی روی دستش مانده اند 
که نتیجه ای جز مردودی در لیگ امسال به دست نیاوردند و 
چه بسا در پایان فصل امسال، شاهد کوچ دسته جمعی تعداد 
کثیری از بازیکنان از تیم اصفهانی باشــیم. باشگاه سپاهان 
به درستی از ویســی توقع جوانگرایی داشت اما این جوانان 
بی کیفیت که به قول آقای مدیرعامل تمامی آنها از آکادمی 
سپاهان به تیم بزرگساالن این باشــگاه پیوسته اند به هیچ 

عنوان توقعات را برآورده نکردند.
 در همین حال حتی خرید گلر برزیلی هم برای ســپاهان 
جواب نداد. این در حالی بود که ویســی قبل از فصل برای 
خرید بازیکن )شاید هم برای ســپری کردن تعطیالت( به 
برزیل سفر کرد اما حاصل این سفردو بازیکن دیپورتی و یک 
گلر ضعیف شــدند که البته هیچگاه هم عصای دست آقای 

سرمربی نشدند.
هنوز کاپیتان سابق نفس می کشد!

از پشت پرده جریاناتی که روی ســکوها وجود دارد و شعار 

علیــه نیمکت نشــینان، ایــن 
اخبار به گوش می رسد که پای 
کاپیتان سابق و حتی سرپرست 
سابق هم در میان است و شاید 
آن روزی که ویسی در مشهد با 
رسول نویدکیا به مشکل خورد 
باید این فرضیه بیشــتر تقویت 
می شد که عامل بیرونی دیگری 
)نســبت های خانوادگی ( باعث 
شــد تا ســرمربی در آن برهه 
زمانــی عذر بازیکــن تیمش را 
خواسته و شاید بیش از هر چیز 
دیگری، نســبت برادری و البته 
شایعه دخالت محرم بر جریانات 
حاکم باعث شــد تــا دود این 

اتفاقات به چشم رسول برود!
امان از مافیا

گفته می شود ســپاهان اســیر باند و باندبازی است و یک 
مافیای بیرونی بر جریانات این تیم چــه در داخل و چه در 
بیرون زمین تاثیر می گذارد. اشــاره ویســی به خرابکاران 
و دزدها در بدنه باشگاه سپاهان شــاید بی ربط به این مافیا 
نباشــد و چه بســا در این خصوص فقط باید گفت امان از 

مافیایی که سپاهان را به این روز انداخته است.
تغییراتی که ضربه اصلی را زد

ســپاهانی ها به ثبات در ارکان مدیریتی شان معروف بودند. 
از دوران درخشان ســاکت تا حضور چند ســاله خلیلیان 
باعث شد تا این تیم به واســطه مدیران باتجربه، سال های 
درخشانی را تجربه کند. این در حالی است که طی سال های 
اخیر سپاهانی ها مثل آب خوردن و با اولین ناکامی مدیران 
خود را تغییر داده و بی ثباتی کاری کرده است که آب خوش 

از گلوی سپاهانی ها پایین نرود.
نقش جهان، بالی جان یا قاتق نان؟

سپاهانی ها امسال به بهانه بازسازی نهایی و بازگشایی نهایی 
ورزشگاه نقش جهان پس از حدود یک دهه سعی در کاهش 
هزینه ها در مستطیل ســبز به عمل آوردند و این در حالی 
است کسر بی منطق هزینه ها برای خرج و مخارج تیم فوتبال 
باعث شده تا ناکامی پشت ناکامی به این تیم چشمک بزند.
شاید اگر امسال هم نقش جهانی در کار نبود و پولی در دست 
و بال باشگاه بود که به واسطه آن ســپاهان بتواند بازیکنان 
درجه یک را بخرد، حداقل امــروز این تیم در جمع مدعیان 
قرار داشت.زیبا شدن ظاهر کار و فرو ریختن باشگاه از درون 
آدم را یاد ضرب المثل »آفتابه لگن هفت دست؛ شام و ناهار 

هیچی« می اندازد.
قهر، آشتی، قهر ...

ویسی اخالق خوبی ندارد و قهر و آشتی ها حکایت از اخالق 
بی ثبــات او دارد ضمن اینکه مربی که به واســطه یک گل 
روی نیمکت تیمش فشــارش باال و پایین می شود و کارش 
به بیمارستان کشیده می شود، نشان می دهد هنوز جای کار 

بسیاری برای پخته شدن دارد.
ویســی هفته گذشــته برای چندمین بار در فصل جدید از 
حضور در تمرینات سپاهان سر باز زد و به حالت قهر تیم را 
رها کرد و نتیجه آن هم شکست مفتضحانه در دیدار خانگی 

مقابل ماشین سازی شد.
البته در این بین باید یک انتقاد بســیار بــزرگ به مدیرانی 
داشــت که بدون مجوز و اطالع ســرمربی، بازیکن جذب 
کردند تا بهانه برای ناکامی های بعدی را این چنین به وجود 
بیاورند.در نهایت اینکه دست آخر متوجه نشدیم که چطور 
بعد از دور زدن مدیرعامل و دیدار بــا مدیر کارخانه، به یک 
باره زندگی شیرین شد و این سوال بزرگی برایمان محسوب 

می شود که قهر و آشتی های ویسی تا کی ادامه دارد؟!
هواداری که جیب سپاهان را می زند

طرفداران کم طاقت و کم صبر سپاهان طی دو سال اخیر از 
عامالن اصلی ناکامی این تیم هستند. هوادارانی که ابتدای 
هر بازی با تشــویق کارشــان را آغاز کرده و بعد از دریافت 
اولین گل چنــان جــوی راه می اندازند که خیلی ســخت 
می  توان به بازی بازگشــت. در نهایت هم شعار رها کن حیا 
کن طنین انداز شده و دست آخر مشخص نمی شود که آنها 
باالخره حامی هستند یا خیر. امروز تشویق باندی هواداران 
به جایی رســیده که برایشــان فرقی نمی کند سرمربی چه 
کسی است و هر مربی )از فرکی و استیماچ گرفته تا ویسی( 
که روی نیمکت می نشــیند هدف اول شــعارها محسوب 
می شود.البته رفتار ویســی هم در این ارتباط خیلی همراه 
با منطق نیســت؛ ســرمربی که یک روز نامه خداحافظی با 
تم عاشقانه برای هواداران می نویسد و یک روز دیگر عنوان 
می کند مردی نیست که با فحاشی  ها شانه از مسئولیتی که 

دارد خالی کند!
صحبت پایانی!

در پایان اینکه ســپاهان در البه الی حاشیه های زیادی این 
روزها پیچیده شــده که رهایی از آن کار بسیاری دشواری 
است. سبحانی، طاهری، نویدکیا و حتی ویسی و بسیاری از 

ارکان دیگر سپاهان هر کدام به 
نحو خود در ایجاد چنین فضایی 
برای تیم با ریشه اصفهانی مقصر 
هستند. شاید امروز سرمربی در 
این ناکامی بیش از هر شــخص 
دیگری جلوی چشــم و هدف 
اصلی باشد اما مطمئنا هستند 
افراد دیگری که در ایجاد چنین 
حال و روزی برای پرافتخارترین 
تیم لیگ برتر نقش داشته باشند 
و شاید اگر در این خصوص یک 
کارشناســی واقعی بــرای رفع 
مشــکالت و عبــور از بحران ها 
انجام نشود، تا ســال های سال 
سپاهان چنین احواالتی داشته 

باشد.

مقصر ناکامی ها کیست؟!

خون آلوده در رگ های سپاهان!

.. نقشه منصوریان برای مسلمان چیست؟تاثیر مثبت عنایتی روی نیمکت صبا
اســتقالل برای نتیجه گیــری در دربی باید 
سروش رفیعی را مهار کند. این نکته ای است 
که منصوریان به خوبــی آن را مــی داند و به 
همین دلیل تصمیم گرفته تا نورافکن را مامور 
مهار هافبک طراح قرمزها کنــد. البته نگرانی 
علیمنصور فقط به ســروش رفیعی ختم نمی 
شود چرا که قرمزها یک بازیکن طراح دیگر به 
نام محسن مسلمان هم دارند که او هم به خوبی 
می تواند برای مهاجمان تیمش موقعیت درست 
کند. سرمربی استقالل در بازی رفت از فرشید 

اسماعیلی برای مهار مســلمان استفاده کرد و 
باید دید در بازی فردا چــه تدبیری برای مهار 

شاگرد سابقش در تیم امید خواهد داشت.

 رضا عنایتی از هفته هفدهم مقابل پیکان با تصمیم صمد مرفاوی روی 
نیمکت قرار گرفت ولی پست جدیدی به او سپرده شد.او که احتمال 
رفتنش به یکی از تیم های مشهدی پدیده یا سیاه جامگان در نیم فصل 
وجود داشت در تیم قم ماند و قبل از مسابقه هفته گذشته با ذوب آهن 

از سوی باشگاه صبا به عنوان مربی- بازیکن معرفی شد. 
عنایتی طــی دو هفته اخیر کــه روی نیمکت صبا بوده در مســائل 
فنی کمک حال صمد مرفاوی بوده و بدون شــک نمی توان از تاثیر و 
مشاوره های او به سرمربی قمی ها در دو پیروزی اخیر این تیم مقابل 
ذوب آهن و ســیاه جامگان که تیم ســابقش هم محسوب می شود، 

10چشم پوشی کرد.
صد درصد در لیگ می مانیم 

پیام صادقیان در یکی از بهترین روزهای فوتبالی خود در لیگ امسال 
عامل برد پرگل ماشین سازی مقابل ســپاهان شد. صادقیان درباره 
این پیروزی غافلگیر کننده می گوید: بازی خوبی بود. ما بازی بهتر 
از این هم انجام داده بودیم ولی از نظر نتیجــه، بهترین بازی ما بود. 
در دیدار مقابل سایپا و گســترش فوالد هم موقعیت های بیشتری 
داشتیم ولی این بازی با ســه امتیاز همراه بود. او  در پاسخ به اینکه 
ماشین ســازی در لیگ می ماند یا نــه افزود: صد درصــد در لیگ 
می مانیم و اگر در بازی هفته آینده هم مثل این مسابقه بازی کنیم، 
در لیگ ماندگار می شــویم؛ البته در تبریز به دلیل برف  و ســرمای 

شدید واقعا شرایط بازی وجود ندارد و کارمان سخت است.

کسر بی منطق 
هزینه ها برای 
خرج و مخارج 

تیم فوتبال 
باعث شده تا 
ناکامی پشت 
ناکامی به این 
تیم چشمک 

بزند

طرفداران کم 
طاقت و کم صبر 

سپاهان طی 
دو سال اخیر از 

عامالن اصلی 
ناکامی این تیم 

هستند

تصاویر: فاطمه نصر اصفهانی
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پیشنهاد سردبیر: 
عمار داره این خاک

راهپیمایی 22 بهمن 1395

رژه نیروی هوایی سپاه

مراسم سی و هشتمین سالگرد پیروزی خون بر 
شمشیر در حالی در اصفهان آغاز شد که مردم این 

شهر، خودجوش تر از همیشه، با مشت های گره کرده 
برای پاسخ دادن به یاوه گویی های مستکبران، از 

جای جای این شهر خود را به میدان تاریخی امام)ره( 
رساندند و لبیک گویان به ندای رهبر خود، بازهم 

ثابت کردند که این خاک »عمار«های زیادی دارد. 

راهپیمایی 22 بهمن صبح دیروز با حضور گســترده اقشــار مختلف مردم در 
میدان امام)ره( اصفهان همچون سال های گذشته باشکوه برگزار شد. در 
این مراسم که نماینده ولی فقیه در استان و مسئوالن شهری حضور 
داشتند، شهردار تهران به ایراد سخنرانی پرداخت. آنچه در ادامه 
می آید، گزیده ای از صحبت های دکتر محمدباقر قالیباف، 

سخنران ویژه این مراسم است:
 هیچ کسی نیست که نداند مردم اصفهان چه در 
پیروزی انقالب و چه در دفاع مقدس بیشترین 
ارزش خود را که جان شان است، خالصانه 
تقدیم انقالب کرده اند، بخصوص در 
دفاع مقدس جایی نیست که از 
ردپای اهالی این اســتان و 
خون مقدس شــهدای 

آن نباشد.
هیــچ   
کــت  حر

سیاسی، امنیتی و نظامی در سال های 56 و 57 خارج از حاکمیت شرق و غرب اتفاق نمی افتاد و در 
چنین شرایطی امام)ره( و امت به راه خود ایمان و باور داشتند و انقالب را به پیروزی رساندند.

زمانی که به امام)ره( می گفتند با چه امکاناتی می خواهید با رژیم ستم شــاهی مبارزه کنید، 
ایشان در پاسخ می فرمودند که با این ملت بزرگ در راه مبارزه با استکبار به پیش می رویم و هرگز 
تردیدی به خود راه ندادم تا انقالب به پیروزی رســید؛ نتیجه این معجــزه بزرگ در قرنی که قرن 
دین زدایی و معنویت زدایی بود، در سایه پیوند دین با سیاســت، نظام والیی را با نظام استبدادی 

جایگزین کردند.
یکی از مهم ترین وظایف و آرمان های نظام انقالب اسالمی این بود که بتواند آسایش، آرامش و 
رفاه جامعه را در سایه اسالم، به دور از هر طبقه بندی و گرایشی فراهم کند؛ در کنار آن، هدف معنوی 

انقالب اسالمی این بود که شرایطی را برای بندگی مردم فراهم کند.
دشمنان هر روز در تالش هستند تا در برخورد با نظام اســالمی حکومت را متزلزل کنند اما 

وظیفه ما همواره استکبارستیزی است و باید در مقابل آنان بایستیم.
تجربه نشــان داده که آمریکا همواره در صدد ضربه زدن به جمهوری اسالمی و توطئه چینی 
برای کشور ما بوده و در آن هیچ شکی نیست اما مردم پای این انقالب ایستاده اند و با استکبار مبارزه 

می کنند.
نباید هیچ خلل و تردیدی در مســیر انقالب به خود راه دهیم بلکه باید تالش کنیم تا در هر 

سطح و پایه ای، امانت دار مردم و شهدا باشیم و به عنوان سرباز والیت به مردم خدمت کنیم.
مردم زمانی نگران می شوند که مســئوالن ضعف خود را در نحوه خدمت گزاری به مردم، به 
گردن دشمن می اندازند که این مســئله را مردم هرگز نخواهند بخشید؛ اگر در برجام با دشمنان 
همیشگی خود مذاکره کردیم، ریشه در روحیه مبارزه، اســتکبار ستیزی و قدرت خون شهدا 

داشت و ارتباطی با قدرت گفت وگو نداشت.
امروز امنیت جمهوری اسالمی با دیگر کشورهای منطقه و حتی اروپا و آمریکا قابل 
مقایسه نیست؛ ولی انقالب اسالمی با فرهنگ و اندیشه انقالبی گری و همچنین 
تدابیر مقام معظم رهبری،در شرایطی که هیچ نقطه   ای در دنیا امن نیست، 

باعث امنیت کامل در منطقه شده که این به برکت انقالب است.
امروز اگر در کشور ناکارآمدی، فســاد و آسیب های اجتماعی 
وجود دارد، به دلیل شرکت ندادن مردم در امور اقتصادی است؛ 
مسئوالن فقط دار و دســته خود را به روی کار می آورند و 
اقتصاد را به دست مردم و جوانان نمی سپارند؛ بلکه به 

هم حزبی های خود می سپارند.
پس از عزل بنی صدر و فرماندهی جنگ 
 به دســت امام)ره(، یکایک بسیجیان 
 و مــردم پا بــه عرصه گذاشــته 
 و در همیــن اصفهــان، طی 
یــک روز 370 شــهید 

تشییع شد.

امام جمعه اصفهان در خطبه اول نماز جمعه این هفته شهر اصفهان اظهار کرد: انقالب 
معنای لغوی و اصطالحی دارد و معنی لغوی آن برگشتن است که خداوند در قرآن هم 
با همین معنی از انقالب یاد کرده است. آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه 
در اصطالح جهانی انقالب به معنی شورش است که فقط به منظور برکناری یک نظام 
و جایگزینی یک نظام دیگر است، افزود: انقالب اســالمی نه معنای لغوی و نه معنای 
اصطالحی دارد؛ بلکه انقالب درونی و ماهوی بود که از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر و از 
اسالم آمریکایی به اسالم ناب محمدی تبدیل شد. امام جمعه شهر اصفهان عنوان کرد: 
آنچه امام)ره( برای ما در این انقالب به ارمغان آورد، تاسیسی نبود و از متن اسالم بود؛ در 
انقالب ما سه اصل وجود دارد که قانون اساسی، والیت فقیه و مبارزه با مستکبران و کفار 

محارب این سه اصل هستند.
وی تاکید کرد: قانون اساسی توسط حقوق دانان و اندیشــمندان، نوشته و به امام)ره( 
ارائه شد که امام)ره( گفتند این بندها مخالف اسالم نبوده و مطابق هستند و یک اصل در 
قانون اساسی وجود دارد که اگر قانونی مخالف اسالم تصویب شود، خود به خود در آینده 

لغو می شود که این قانون ها در کشورهای اسالمی و غیر اسالمی دیگر نیز وجود ندارد.
در هر دوره ای حکومت یک اصل است

طباطبایی نژاد در رابطه با والیت فقیه ادامه داد: هر جمعی باید حاکمی داشــته باشد؛ 
بنابراین اصل لزوم حکومت، قطعی اســت و در همه دوره ها وجود داشته است. وی در 
ادامه خاطرنشان کرد: در جامعه کوچک خانواده، خداوند یک نفر را حاکم قرار داده که 
قوام زندگی به دست مرد است؛ اما این رییس باید صفاتی داشته باشد که اسالم شرایطی 
را برای آن قرار داده است. نماینده ولی فقیه در استان اصفهان بیان کرد: به گفته اسالم 
پس از مرگ هر رهبر، بر مسلمین واجب است تا زمانی که برای خودشان رهبری باتقوا، 

عارف و آگاه به دین انتخاب کنند، هیچ عملی را انجام ندهند.
وی با بیان اینکه امام خمینی)ره( فرمود باید حاکم ایران یک حاکم جامع الشرایط باشد، 

گفت: کسی که با رهبر شایسته مخالفت کند نباید ادعای شیعه بودن داشته باشد.
 امام)ره( طبق قرآن قانونی آورد که کفار هیچ گاه با شما خوب نخواهند 

شد
طباطبایی نژاد اظهار کرد: مقابله با دشمن اصل سوم است که ما زیر پرچم کفار بودیم اما 
امام)ره( قانون قرآنی را آوردند که کفار با شما هیچ وقت خوب نخواهند شد؛ رهبر معظم 
انقالب هم این موضوع را مکرر تکرار می کنند. وی با بیان اینکه دشمنی کفار با ایران به 
خاطر انرژی هسته ای و دیگر موضوعات نیست بلکه فقط به خاطر دین ماست، اظهار 

کرد: تمام فرمایشات امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری طبق آیات قرآن هستند.
امام جمعه شهر اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر همه به وحشت افتاده اند که ترامپ 
دیوانه اســت، ابراز کرد: قرآن می گوید اینها فقط حرف است اما در دل شان موضوعات 
و چیزهای بســیار بزرگی اســت. وی ادامه داد: طبق آیات قرآن، مسلمانان با کشورها 
جنگ ندارند اما اگر خواستند با مسلمانان بجنگند وظیفه ما این است که تا آخرین قطره 
خون مان با آنها بجنگیم؛ باید در مقابل دشمنان بایستیم و تحمل کنیم که ملت ما در این 

ایام ا... نشان می دهند که مانند اول انقالب ایستاده اند.
 انقالب، اسالم منحرف را به اسالم ناب برگرداند

 طباطبایی نــژاد در خطبــه دوم نمــاز جمعه این هفته شــهر اصفهان عنــوان کرد: 
 تشــکر می کنم از مردم خوب کشــور که در اصفهان دیدیم بهتر از ســال های قبل 
در این راهپیمایی 22 بهمن شــرکت کردند و این واقعا به خاطر رشــد فکری و تدین 
 مردم ماست. وی افزود: انقالب کاری کرد که اســالم منحرف را به اسالم ناب برگرداند 
که کار کوچک و کمی نیســت؛ گرانی و رکود بعد از انقالب اســت که همه مربوط به 
 آمریکا نبوده و برخی از آنها از بی تدبیری خود دولت های ماســت؛ چرا که پس از 
روی کار آمدن هر دولت، بســیاری از روش ها و نظام ها اعم از نظام آموزشی 
 تغییر کــرده و جابه جا می شــوند. عضــو مجلس خبــرگان رهبری 
با بیان اینکه اکثر روســتاها در حال حاضر گاز، برق و آب و فاضالب 
 دارند، تاکید کرد: نبایــد بی انصافی کنیم چرا که همه دولت ها 
 بعد از انقــالب اقدامات بســیار خوبــی انجــام دادند و

  40میلیــون نفر بــه جمعیــت ایران اضافه شــده 
 که به عبــارت دیگــر یک ایــران و نیــم دیگر 
 بــه جمعیــت اضافــه شــد.  وی در پایان 
با بیــان اینکه در حال حاضــر در تمام 
جهان از ایران صحبت می شــود، 
گفت: آمریکا پــس از انقالب 
فهمید که دیگر نمی تواند 

هیچ غلطی بکند.

شهردار تهران در مراسم راهپیمایی 22 بهمن در میدان امام)ره( مطرح کرد:

مردم نگرانند
که مسئوالن  ضعف  خود را به گردن دشمن بیندازند

امام جمعه اصفهان:

گرانی و رکود
حاصل بی تدبیری دولت مردان است

مردم اصفهان در روز شکوه همدلی، فریاد ایستادگی سر دادند؛

عمار داره این خاک

فهانی
صر اص
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ر: ف
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گوناگون

مردگانی که در مراسم تدفین 
خود حاضر شدند

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »تفریحگاه خانوادگی« نوشــته »یکتا کوپان« را انتشــارات 
ماهی با ترجمه  »فرهاد سخا« منتشر کرد.

»تفریگاه خانوادگی« روایتی است از زندگی خانوادگی و روابط بین 
اعضای خانواده. در این کتاب نویسنده به کیفیت روابط اعضای یک 
خانواده با یکدیگر پرداخته و داستان دختری را که سالیان متمادی 
از خواهر کوچک ترش بیــزار بوده به تصویر می کشــد و با نگاهی 
روان شناسانه، مسائل این خانواده و تاثیر مسائل مختلف بر اعضای 

خانواده و روابط میان آنها را تشریح می کند.
راوی این داســتان دختری به نام »مزین« اســت کــه در کودکی 
مادرش را در حادثه ای از دست داده ، از پدر خانواده نیز دل خوشی 
ندارد و خواهر کوچکش را مسبب مرگ مادر می داند؛ اما سرانجام 

در پی بیماری پــدر، فرصتی برای پیوند و بهبــود روابط خواهران 
فراهم می شود.

 در قســمتی از متن پشــت جلد کتاب »تفریحــگاه خانوادگی«
 مــی خوانیــم: »ناگهان از ســرم گذشــت کــه از اینجا خالص 
نخواهم شــد. برای ما بازگشــتی در کار نیســت. در درس زندگی 
مردود شــده ایم. آن همــه دور خودمــان چرخیدیــم و باالخره 
باز هــم به هم رســیدیم. بــه کودکی مــان، به خاطراتمــان، به 
اینجــا. همین جا مــی مانیم تــوی همیــن خانه. گاهــی برای 
 کم کــردن روی کســانی کــه آزارمــان داده اند، ســوار اتوبوس 

می شویم و می زنیم به دل جاده... .«
گفتنی است کتاب حاضر را نشر ماهی با ترجمه  »فرهاد سخا«، در 
قطع جیبی و 176 صفحه و بهای 11 هــزار تومان چاپ کرده و به 

بازار کتاب فرستاده است.

 بستنی زمستانی

لبخندک

خرید اینترنتی

مــواد الزم: ســفیده تخــم مــرغ4 
عدد،شکر1 پیمانه، جوهر لیمو یک هشتم ق 
ق  هشــتم  یــک  چای خوری،وانیــل: 
چای خوری،پودر ژالتین 1 ق سوپ خوری،آب 
2 قاشق ســوپ خوری، نان میکادو به میزان 

الزم، شکالت ذوب شده به میزان الزم
طرز تهیه: ســفیده های تخم مرغ را با 
هم زن برقی هم بزنید تا فرم بگیرد.یک ظرف 
آب روی حرارت قرار دهید. ظرف ســفیده را 
روی حــرارت بگذارید و کم کم شــکر را که با 

هاون کمی ریز کردید به سفیده ها افزوده و جوهر لیمو هم اضافه کنید.آن قدر هم بزنید تا شکر 
در سفیده حل شــود. ظرف را از روی حرارت بردارید. قبل از برداشــتن ظرف از روی حرارت، 
ژالتین را روی 2 قاشق آب بپاشید و بگذارید تا حالت اسفنجی پیدا کند و به صورت بن ماری آن 
را به مایعی شفاف تبدیل کنید.سپس آن را به ظرف ســفیده ها که از روی حرارت برداشته اید 
اضافه کنید و همچنان هم بزنید تا مرنگ خنک شود. بعد اگر میکادوی گرد گرفته اید با قاشق یا 
ماســوره مقداری از مواد را به صورت مخروط بریزید. اگر هم از ورقه های میکادو گرفته اید به 
اندازه های دلخواه)ترجیحا کوچک و با اضالع حداکثر 4 سانت ( برش بزنید و مرنگ را روی آن 
بریزید و اجازه بدهید تا خوب خنک شود )می توانید در یخچال بگذارید(شکالت را با مقداری 
روغن یا کره بگذارید ذوب شــود)به صورت بن مــاری( و روی مرنگ ها بریزیــد و در پایان در 

یخچال بگذارید تا خنک و سفت شود و آن را سرو کنید.

این روزها کارهای دنیا ســاده شده است. 
همین طور کــه راحت پای لــپ تاپ لم 
داده ایم یا روی گوشی خم شــده ایم و هی با انگشتمان صفحه 
 را باال و پایین مــی کنیم، می توانیم بــرای خودمان بازارگردی

 کنیم.
 بیشتر فروشــگاه ها برای خودشــان در اینترنت صفحه دارند و 

امکان خرید مجازی را برای خریدارانشان فراهم کرده اند. 
بعضی ها هم کارهای دست ســاز و دست دوزشان را در اینترنت 

به اشتراک می گذارند.
 بعضی ها تخفیف های عجیب و غریب می دهند و بعضی هزینه 
پســتی را رایگان کرده اند. خالصه هرکسی هر هنری داشته رو 
کرده تا همین طور که شــما ســاعت چهار و نیم صبح مشغول 
تماشای هنرهایشان هستید کارت بانکی تان را بیرون بکشید و 

دست به جیب شوید.
 بازارگردی در قرن 21 شــبانه روزی شــده و دیگــر ترافیک 
و شــلوغی و هوای بارانی هم رویــش تاثیری نــدارد. در واقع 
متخصصان عزیز زحمت کشــیده اند و همه موانــع خرید را از 
جلوی دســت و پای ما جمع کرده اند تا دیگر از این بابت نگرانی 
نداشته باشیم. دستشان درد نکند اما آیا موقع انجام این کار، ما 
ولخرج ها را هم در نظر گرفته بودند؟  شــما تا به حال دیده اید 
که روی در و دیوار یک ســایت بنویســند لطفا از خرید بی رویه 

خودداری کنید؟ 
دیده اید که جایی بنویســند هموطن دســت نگه دار؟! یا مثال 
تابلو زده باشند که خطر خالی شــدن جیب؟! مسلما نه! همه جا 
زده اند که هموطن بــدو جا نمونی! خب ما هــم می دویم یک 
چیزهایــی را مــی خریم.  
اگــر خودمــان اســتفاده 
کردیم که هیــچ اگر نه آنها 
را بــه کس دیگــری هدیه 

می دهیم. 
حیف نیســت حاال که 40 
درصد تخفیــف داده اند ما 
نخریــم؟ فــردا همین هم 
گــران می شــود و ممکن 

است دیگر گیر نیاید!

تفریحگاه خانوادگی

رژیم های  الغری بی فایده و حتی خطرناک)3(
اســلیم فســت: برنامه غذایی دیگری که بر پایه یک محصول خاص و کامال 
بی تاثیر است. شاید در کوتاه مدت شــاهد کاهش وزن باشید، اما این برنامه ها مسلما 

نمی توانند تاثیری ماندگار روی شما بگذارند.
رژیم شکالت: بعد از اینکه تحقیقات ثابت کرد که شکالت به عنوان یک مکمل 
می تواند به برنامه غذایی کمک کند، رژیم شــکالت هم ساخته شــد. در این برنامه 
غذایی سعی شده بود با شیک های شکالتی رژیمی میزان مصرف کالری در روز پایین 
آورده شود. شکالت مانند یک جایگزین ویتامین استفاده می شد و همچنین در کوتاه 
مدت به خوبی جواب می داد اما مانند بســیاری دیگر از رژیم های مشــابه، این تاثیر 

موقت و برای مدتی بسیار کوتاه بود.
رژیم غذایی فینگولد: دکتر بنجامین فینگولد نوعی رژیم غذایی ابداع کرد که   
ادعا می شد خالی از مواد شیمیایی عامل بیش فعالی است. این برنامه تنها شامل غذا 
نمی شــد بلکه برخی داروه-ا و مواد بهداشتی را نیز در برداشــت، با اینکه این برنامه 
غذایی به صورت فیزیکی مضر نبود و حتی در بعضی موارد می توانســت کمک کننده 

باشد، اما به صورت کلی استفاده از آن زیاد عاقالنه نبود.
رژیم غذایی گروه خون: این برنامه گیج کننده از افراد می خواست که مطابق   
گروه خونی خود غذا بخورند. برای مثال اگر گروه خونی تان A بود، یعنی ســبزیجات 

غذای ایده آلتان است. 
تنها دلیلی که ایــن برنامه غذایــی مقداری جواب مــی داد این بود کــه نوع غذای 
مصرفی تان محدود می شد. مســلما همین کار را بدون گیج کردن خود با گروه خونی 

نیز می توان انجام داد و البته از همه نوع غذایی هم استفاده کرد.

نداشاه نوری

خانواده یک مرد مقتول در پورتوریکو تصمیم گرفتند 
تا مراســم تدفین نامتعارف و عجیبی را برای فرزند 
متوفای خود برگزار کنند. در این مراســم، مومیایی 
مقتول با چشــمان باز و ســیگاری در دست روی 

صندلی نشانده شده بود. 
تصاویری که از این مراسم منتشر شد، نشان می داد 
که جسد فرناندو دی خیسوس دیاز پیتو، در حالی 
که مومیایی شده روی صندلی در طول مراسم قرار 
گرفته است . مومیایی کردن جســد و برگزاری این 
مراسم عجیب را دفتر »مارین فیونیرال هوم« شهر 
ســن خوآن بر عهده گرفته بود. این جوان در ســن 
خوآن پورتوریکو مورد اصابت 1۵ گلوله قرار گرفته 

وکشته شده بود. 
خیسوس دیاز پیتو

 خانواده اش گفتند که می خواهند او را در مراســم 
ترحیم همچون دوران زنده بودنش شاداب و سرزنده 

ببینند. 
از این رو، امور برگزاری مراســم را بــه دفتر کفن و 
دفن»مارین فیونیرال هوم« ســپردند تــا آنها را در 

تحقق خواسته شان مساعدت کنند.
لئونل باتیست

 آقای لئونل باتیســت نوازنده جاز بود. جنــازه  او را 
در حالی که بــه میله ای تکیه داده بود، در مراســم 

بزرگداشت و تدفینش قرار دادند.
 او عصای همیشگی اش را در دست داشت و کالهش 

را به حالت کج بر سرش گذاشتند.
بیلی استندلی

بیلی اســتندلی، ۸2 ســاله، از ایالــت اوهایو یک 
موتورسوار بود. جسد او را روی یک موتورسیکلت و 

درون یک تابوت شیشه ای قرار دادند.
ویلی استوکس جونیور

 این مرد سی ســاله از شیکاگو یک تبهکار بود که به 
قماربازی شهرت داشت. جسد او را درون تابوتی که 
شبیه اتومبیل کادیالک سویل ساخته شده بود، قرار 

دادند.
انجل پانتوجا مدینا

 او در سال 200۸ میالدی بر اثر شلیک گلوله کشته 
شد. در روز خاک سپاری جســدش را به دیوار تکیه 
دادند. لباس خواننده های رپ را بر تن او کرده و کاله 

مورد عالقه اش را روی سرش 
گذاشتند.

دیوید مورالس
 او عاشق موتورسیکلت بود. بعد از مرگش او را روی 

موتورسیکلت مورد عالقه اش مومیایی کردند. 
ادگاردو والزیکیوز

 او یک پیراپزشــک بود. او در حالی که روی صندلی 
 ماشــینش نشســته بــود مومیایی شــد و لباس

 رسمی اش را به او پوشاندند. 
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تصاویر روز

            تصویر خرس روی کاله ایمنی ورزشکار در 
مسابقات جهانی لوژسواری کانادا

برج ایفل در کمپین پیشنهاد میزبانی پاریس برای 
المپیک 2024 به رنگ پرچم المپیک در آمد

خانه هایی  در نیویورک هســت که با محل کار افراد یکی اســت و 
باید حدود ۵۵0 فوت مربع فضا داشته باشند و  قیمت اجاره چنین 
خانه هایی تقریبا 2 هزار و 300 دالر در ماه است و برای هرکسی قابل 

اجاره کردن نیست.
از جمله کسانی که نتوانسته است خانه ای با مشخصات فوق پیدا کند 
یعنی پول خرید و یا اجاره خانه ای که دفتر کار او هم حســاب شود، 
نداشته است بازیگری به نام آنتونی تریولو است که 32 سال دارد و در 
دفتر کار خود در ساختمانی زندگی می کند که فقط 1۵0 فوت مربع 
مساحت دارد.گفتنی است، تریولو از 6 سال پیش این دفتر را داشته 
و آن را به عنوان یک دفتر و محل زندگی موقت می دانسته است اما 
در سال 2016، با بازی در یک فیلم موفق شد که با پول مناسب جای 
بزرگ تری را به دست آورد و با آن جای دیگری را بخرد و این دفتر کار 

را هم به خانه مجردی خودش تبدیل کند.

گربه ای که با شنا وزن کم می کند!

اگر به هر گربه ای آب نشــان دهید با ســرعت زیاد از آن فاصله 
می گیرد تا دیگر آن را نبیند اما چارلی گربه ای اســت که خالف 
این عمل می کند و هر دفعه  که به اســتخر می رود 4۵ دقیقه در 

آن شنا می کند.
چارلی گربه ای 11 ســاله اســت که توســط خانواده آبرز پس 
از مرگ مرد این خانواده به سرپرســتی گرفته شد تا خانم آبرز 
پیر تنها نباشــد اما وقتی کــه آبرزها چارلی را به دامپزشــکی 
بردند، دامپزشــک به آنها اعالم کرد که این گربــه دو برابر وزن 

هم نژادهای خود را دارد و باید وزن خود را پایین بیاورد.
این خانواده با شــنیدن این خبر تمریناتی از جمله شنا را برای 
چارلی در نظر گرفته اند تا وزن آن را پایین بیاورند که البته موفق 
هم بوده  و توانسته اند با تمرینات شنا وزن چارلی را 4 پوند پایین 

بیاورند.

خانه کوچک یک بازیگر خبر ساز شد!»دود پکن« به بازار آمد!

یک تاجر پکنــی فروش دود پایتخت چیــن در بانکه )ظرف( را 
آغاز کرد. نام این محصول »Beijing Air« است و هر بانکه آن 

4 دالر قیمت دارد.
 در ســایت تبلیغ این کاالی عجیب و غریب نوشــته شده است: 
»از این به بعد شما می توانید پکن را به هر جایی که می خواهید 

با خود ببرید. 
کنسروها برای حمل و نقل راحت هستند و هر یک از آنها حاوی 

مخلوطی از اکسیژن، ازت و یک ماده دیگر است.«
به گفته طراح این ایده، بعــد از آنکه او دید چینی ها بانکه هوای 
پاک را خریداری می کنند به ایــن فکر افتاد. کاالی او طرفداران 
زیادی دارد و او هر روز تا 100 بانکه » هوای پکن« را می فروشد.

کشکول
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امام علی)علیه السالم(:
با علما معاشرت كن تا علمت زياد، ادبت نیكو و جانت پاك شود .
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