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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

بثینــه شــعبان در مقالــه ای در پایــگاه اینترنتــی شــبکه 
ــر ســر »شــکل  ــروز ب ــن نوشــت: کشــمکش ام المیادی
ــدی کشــورهای حاشــیه خلیــج  ــده« اســت. جبهه بن آین
ــر  ــار یکدیگ ــرائیل در کن ــکا و اس ــه، آمری ــارس، ترکی ف
ثابــت می کنــد بایــد جبهــه ای در برابــر آن وجــود داشــته 
 باشــد کــه هســته اصلــی آن را ســوریه، مقاومــت، ایــران 
روســیه و همــه کشــورهایی تشــکیل می دهنــد کــه 
ــف اشــغالگری تجاوزگــری و تروریســم هســتند.  مخال
کشــمکش اصلــی در نشســت لــوزان بیــن ایــن دو 
جبهــه اســت و ملــت ســوریه فقــط بهانــه ای بــرای 
ــارس  ــج ف ــه، کشــورهای حاشــیه خلی ــدی ترکی صف بن
ــت.  ــه اس ــداف آن در منطق ــق اه ــرای تحق ــکا ب و آمری
ــش  ــد، واکن ــط جدی ــن رواب ــاید ای ــزود: ش ــعبان اف ش
پیش دســتانه ای بــه تغییــرات ریشــه ای در جهــان باشــد 
ــم  ــت و صهیونیس ــتن اس ــر نشس ــه ثم ــال ب ــه در ح ک
دیگــر از حمایــت قطعــی و گســترده در سراســر جهــان 
برخــوردار نیســت؛ بــه همیــن علــت اســرائیل و عواملش 
در منطقــه بــه دنبــال تفرقه افکنــی بیــن کشــورهای 
ــن  ــا ای ــط ب ــازی رواب ــد عادی س ــتند و رون ــی هس عرب
رژیــم را کــه از دهــه ســی قــرن گذشــته تاکنــون وجــود 
داشــت، علنــی کردنــد تــا تــوازن را بــه ایــن رژیــم 

ــد.  بازگردانن
پوششــی  لــوزان  نشســت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

ــارکت  ــا مش ــه ب ــود ک ــکوکی ب ــت های مش ــرای نشس ب
ســوریه  و  عــراق  در  مســلح  افــراد  و  تروریســت ها 
ــی  ــن پوشش ــت همچنی ــن نشس ــود. ای ــزار می ش برگ
بــرای رویاهــای قدیمــی عثمانی هــا در موصــل و حلــب 
اســت. جنــگ ضــد ســوریه، عــراق، یمــن و لیبــی جنــگ 
ــف  ــرای تضعی ــاش ب ــرا و ت ــای ملی گ ــد حکومت ه ض
ــی اســت کــه قطــب  ــن در حال ــه آن هاســت؛ ای و تجزی
ــت  ــدد تقوی ــن درص ــیه و چی ــت روس ــه ریاس ــد ب جدی
ــه  ــری از مداخل ــرا و جلوگی ــای ملی گ ــش حکومت ه نق
ــه  ــت ک ــدی نیس ــت. تردی ــی کشورهاس ــور داخل در ام
ــت.  ــش اس ــب و متحدان ــن قط ــه ای ــق ب ــده متعل آین

بیانیــه نشســت مشــترک ترکیــه و کشــورهای حاشــیه 
ــات ضــد  ــت از ائتــاف و عملی ــر حمای ــارس ب ــج ف خلی
در  ایــن  می کنــد؛  تاکیــد  تروریســتی  گروه هــای 
ــا ســران  ــن کشــورها ب ــدگان ای ــه نماین ــی اســت ک حال
و ســاح  می کننــد  دیــدار  در ســوریه   تروریســت ها 
و پــول در اختیــار آن هــا قــرار مــی دهنــد تــا بــه نبردهایی 
کــه از چنــد ســال پیــش در ســوریه بــه راه انداخته انــد 
ادامــه دهنــد. در حالــی کــه ایــن نشســت، گامــی بــرای 
 تشــدید صف بنــدی طایفــه ای و مذهبــی در منطقــه بــود

ــزی  ــرای فتنه انگی ــاش ب ــه ت ــران را ب ــورها ای ــن کش ای
طایفــه ای و حمایــت از تروریســم در منطقــه متهــم 

ــد. کردن

عضــو هیئت رئیســه کمیســیون شــوراها و امــور داخلی 
کشــور در مجلــس شــورای اســامی گفــت: بــا توجــه 
بــه بنــد یــک سیاســت های کلــی انتخابــات می تــوان 
 گفــت کــه اســتانی شــدن انتخابــات مجلــس منتفــی 

شده است.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــا کاظم ــید حمیدرض س
ــه ملــت، در خصــوص الیحــه جامــع  خبرگــزاری خان
ــه ابــاغ  ــا توجــه ب ــات اظهــار داشــت: ب نظــام انتخاب
سیاســت های کلــی انتخابــات از ســوی مقــام معظــم 
رهبــری، مــا از طریــق وزارت کشــور و دولــت کــه 
ــه  ــه مجلــس ارائ ــد الیحــه ب ــم بای  پیگیــری می کردی
ــت های  ــاغ سیاس ــر اب ــا منتظ ــد م ــود، می گفتن ش
 کلــی انتخابــات از ســوی مقــام معظــم رهبــری 

هستیم.
نماینــده مــردم پلدختــر در مجلــس شــورای اســامی 
بیــان کــرد: دولــت در حــال حاضــر بایــد ارائــه الیحــه 
ــه  ــرا الیح ــد؛ زی ــریع کن ــات تس ــام انتخاب ــع نظ جام

آمــاده اســت.
وی بیــان کــرد: تنهــا بایــد الیحــه را بــا سیاســت های 
ــه عنــوان ســند باالدســتی تطبیــق  ــات ب  کلــی انتخاب

دهند.

نایب رئیــس کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی 
کشــور در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــی دارد ت ــریع آمادگ ــیدگی س ــرای رس ــس ب مجل
ــه  ــد، ادام ــال 96 برس ــات س ــه انتخاب ــه ب ــن الیح ای
قوانیــن  در  ایراداتــی کــه  و  اشــکاالت  بایــد  داد: 
ــد  ــات گذشــته وجــود داشــته ،در الیحــه جدی انتخاب
ــر طــرف  ــات ب ــی انتخاب ــق سیاســت های کل ــا تطبی ب

ــود. ش
کاظمــی بــا بیــان اینکــه در سیاســت های کلــی 
انتخابــات کــه ابــاغ شــد، مقــرر شــده تــا انتخابــات 
ــد  ــا بای ــه حتم ــد: در الیح ــر ش ــود، متذک ــع ش تجمی
بــه ایــن توجــه شــود کــه هــر 2 ســال یک بــار 
ــرف  ــوراها و از ط ــوری و ش ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــم  ــا ه ــز ب ــرگان نی ــس و خب ــات مجل ــر انتخاب دیگ

ــوند. ــزار ش برگ
امــور  و  شــوراها  هیئت رئیســه کمیســیون  عضــو 
اســامی  شــورای  مجلــس  در  کشــور  داخلــی 
یــک سیاســت های  بنــد  بــه  توجــه  بــا  گفــت: 
اســتانی  کــه  گفــت  می تــوان  انتخابــات  کلــی 
شــده  منتفــی  مجلــس  انتخابــات   شــدن 

است.

رئیــس مجلــس شــورای اســامی از مکاتبــه خــود بــا مقــام 
ــاره الیحــه احــکام دائمــی برنامه هــای  معظــم رهبــری درب

توســعه خبــر داد.
اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس  الریجانــی،   علــی 
در نشســت علنــی دیــروز )سه شــنبه( مجلــس و در جریــان 
ــی  ــای توســعه ط ــی برنامه ه ــکام دائم بررســی الیحــه اح
ســخنانی بــا اشــاره بــه یکــی از مــواد ایــن الیحــه کــه بــه 
ایثارگــران اختصــاص داشــت، گفــت: ایــراد شــورای نگهبــان 
دربــاره بــار مالــی ایــن مــاده اســت و آنچــه مخالفــان هــم 

ــد، وارد اســت. ــان می کنن بی
وی اضافــه کــرد: دربــاره بحــث ایثارگــران بــا رهبــری 
مکاتبــه ای داشــتم کــه در الیحــه برنامــه ششــم ایــن 
ــدگان  ــه نماین ــم ک ــواردی را ه ــود. م ــرف ش ــکاالت برط اش
دربــاره ایثارگــران الزم می داننــد، می توانیــم در برنامــه 

ــم. ــل کنی ــرده و ح ــاظ ک ــم لح شش

استانی شدن انتخابات مجلس منتفی شدیادداشت مشاور اسد درباره نشست اخیر لوزان و نقش ایران 

الریجانی به رهبر انقالب نامه نوشت

حتما بخوانید!
علی جنتی پس از وزارت به کجا خواهد رفت؟ چهارشنبه  28  مهرماه   21395
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پایان دغدغه های انتخاباتی              

ادامه از صفحه یک: 
یکــی از دغدغه هــای مــورد توجــه و مهــم، هزینه هایــی 
 اســت کــه بــر نظــام در هــر انتخاباتــی تحمیــل می شــد 
ــی  ــار خوب ــردم، آث ــرای م ــی ب ــه نوع ــه ب ــن هزین و ای
بــر جــای نمی گذاشــت. در سیاســت های کلــی  را 
ــاش  ــد، ت ــاغ ش ــری اب ــوی رهب ــه از س ــات ک انتخاب
انتخابــات بــرای  شــده تــا هزینه هــای اجتماعــی 
ــد. ــدا کن ــش پی ــور کاه ــان و وزارت کش ــورای نگهب ش

کلــی  سیاســت های  بندهــای  از  یــک  هــر  آری، 
ــخ داده  ــی پاس ــه انتخابات ــک دغدغ ــه ی ــات ب انتخاب
انتخابــات  چنــد  در  دغدغه هایــی کــه گاه  اســت؛ 
ــه  ــد؛ چ ــم بوده ان ــه ه ــش و مناقش ــل چال ــر مح اخی
آن زمــان کــه بحــث پول هــای کثیــف و رانتــی در 
انتخابــات مطــرح شــد و نمایندگانــی کــه وامــدار 
وقتــی  چــه  می شــدند،  پول هــای کثیــف  همــان 
ــون  ــی، چ ــف قانون ــی تعاری ــام در بعض ــه ابه ــر ک دیگ
ــف  ــا تعری ــان ی ــورای نگهب ــارت ش ــدود نظ ــد و ح ح
 معیارهــای رجــل سیاســی و مذهبــی، ایــن شــورا 
ــر  ــون اگ ــی داد. اکن ــرار م ــدان ق ــه منتق را محــل هجم
ــاره نظــام جامــع انتخابــات منطبــق  الیحــه دولــت درب
می تــوان  شــود،  تدویــن  سیاســت ها  ایــن  بــر 
دغدغه هــای  ایــن  از  بســیاری  رفــع  بــه  امیــدوار 
دور  نه چنــدان  ایــن موضــوع  بــود کــه  انتخاباتــی 
مشــخص خواهــد شــد و بــه طــور قطــع، دولــت 
 بــه ایــن سیاســت ها توجــه ویــژه خواهــد داشــت 
ــه  ــز ب ــس نی ــرد و مجل ــد ک ــل نخواه ــی عم و گزینش
ــون  ــت ها در قان ــن سیاس ــال ای ــود در اعم ــه خ وظیف
ــرای  ــم هــم ب ــن مه ــرد. ای ــد ک ــات عمــل خواه انتخاب
 ملــت و هــم بــرای جریان هــای سیاســی موجــود
مجریــان بــرای  هــم  و  بــرای کاندیداهــا  هــم   و 

منافعــی  دارای  انتخابــات  بــر  نظــارت  دســتگاه  و 
هزینه هــای  می توانــد  و  اســت  آرامش بخــش 
اجتماعــی انتخابــات بــرای وزارت کشــور و شــورای 
نظــام  اجتماعــی  هزینه هــای  درســت تر  و   نگهبــان 
را کاهــش دهــد. در واقــع ایــن بندهــا یــک انتخابــات 
ســالم، اخاقــی و رقابتــی را پیگیــری می کننــد و 
 تــاش  ایــن اســت کــه از روی کار آمــدن مجلــس 
ــن  ــد؛ همچنی ــد پیشــگیری کن ــور ناکارآم و رئیس جمه
شــورای  مجلــس  ناشایســت  نماینــده  انتخــاب  از 
شــهر  شــوراهای  حتــی  یــا  خبــرگان  اســامی، 
تاکیــد  سیاســت ها  ایــن  در  می کنــد.  جلوگیــری 
ــزاب  ــه اح ــدان دادن ب ــتگی ها و می ــر شایس ــی ب بلیغ
ــی  ــات حزب ــه ســمت انتخاب ــات ب و ســوق دادن انتخاب
شــده اســت. یکــی از بندهــای اباغیــه رهبــری تاکیــد 
ــه جــز  ــی اســت و اینکــه ب ــن انتخابات ــات قوانی ــر ثب ب
ــد؛  ــرار نگیرن ــاح ق ــا اص ــری ی ــورد بازنگ ــرورت م ض
ــد  ــم چن ــای مه ــادات و دغدغه ه ــی از انتق ــاید یک ش
انتخابــات اخیــر هــم همیــن موضــوع بــوده باشــد تــا 
جایــی کــه حتــی برخــی عنــوان می کردنــد نماینــدگان 
ــن  ــات، قوانی ــتانه انتخاب ــا در آس ــا دولت ه ــس ی مجل
ــد. ــرار می دهن ــاح ق ــورد اص ــان م ــع خودش ــه نف را ب

بــر ایــن اســاس می تــوان امیــدوار بــود قوانیــن 
ــا  ــه نگرانی ه ــه ب ــی برســند ک ــک ثبات ــه ی ــی ب  انتخابات

و دغدغه های این گونه ای هم پایان دهد.
ــای  ــی، هزینه ه ــت های اباغ ــای سیاس ــی از بنده  یک
ــزرگ  ــه یــک دغدغــه ب انتخاباتــی اســت کــه تبدیــل ب
ــه  ــاد و صــرف هزین ــول زی ــا پ ــه ب ــرادی ک شــده اند. اف
ــم  ــد ه ــوند و بع ــس می ش ــراوان وارد مجل ــی ف تبلغات
وامــدار همــان پــول و قــدرت هســتند؛ لــذا در صــورت 
ــازی   ــا شفاف س ــت ها، هزینه ه ــن سیاس ــه ای ــه ب توج
و مشــخص شــده و ایــن دغدغــه بــر طــرف می شــود. 
ــد  ــه کــه بای ــه دســت یافت ــن تجرب ــه ای ــا ب ــون دنی اکن
بــه شــفافیت در منابــع مالــی در انتخابــات توجــه 
کــرد. صندوق هایــی مشــخص می شــود کــه افــراد 
وجــوه خودشــان را در آن بریزنــد. کســی کــه پرداخــت 
ــد  ــت می کن ــی پرداخ ــه کس ــه چ ــه ب ــد و اینک می کن
مشــخص اســت؛ هدفــش هــم مشــخص اســت. 
ــم  ــتفاده کنی ــا اس ــای آن ه ــم از تجربه ه ــا می توانی  م
و شــفافیت را پدیــد بیاوریــم. تــا این شــفافیت نباشــد، 

شــبهات همچنان وجــود دارد.
  از ســویی منابــع مالــی ناپــاک و آلــوده از قاچــاق

دارنــد؛  واقعیــت  و  داشــته  وجــود  غیرقاچــاق  و 
 البتــه وظیفــه جلوگیــری از پولشــویی بــا بانک هــا

بیمــه و ...اســت، ولــی باالخــره اگــر ایــن وجــوه از آن 
طریــق ورود نکنــد، ممکــن اســت از طریــق انتخابــات 
ورود کنــد. بایــد راهــکاری قانونــی داشــته باشــیم کــه 
شــفافیت در منابــع مالــی تامیــن شــود. در ایــن حالــت 
ــه چــه کســی  مشــخص شــده کــه چــه کســی داده، ب

داده و بــرای چــه داده اســت. 
بایــد بــرای ایــن منابــع و تبلیغــات حــد و حــدود 
 قــرار داد تــا عدالــت تبلیــغ و هزینــه هــم ایجــاد شــود 
و پــول و ثــروت کمتــر و حتــی بــه کلــی تعیین کننــده 
نباشــد. نبایــد در نظــام انتخاباتــی نظــام اســامی  پــول 
و ثــروت تاثیرگــذار باشــد؛ کمــا اینکــه صاحبــان قــدرت 
ــند  ــته باش ــراد داش ــاب اف ــر انتخ ــر ب ــد تاثی ــم نبای  ه
ــا  ــد ی ــدود کنن ــردم را مح ــه م ــع آزادی اندیش و در واق
از مجــاری تبلیغــی بیگانــگان اســتفاده شــود و در 
ــور  ــا رئیس جمه ــده ی ــن نماین ــگان در تعیی ــع بیگان واق
ــدر  ــم چق ــا ببینی ــند ت ــذار باش ــت و تاثیرگ و ... دخال
ــد  ــس می توانن ــت و مجل ــم از دول ــت اندرکاران اع دس
 بــه ایــن سیاســت های اصولــی و راهگشــا، توجــه کــرده 
 و مســیر انتخاباتی پیشــرفته را با کمترین دغدغه هموار

کنند.

پایبندی به ارزش های عاشورا
دهــه محــرم و عــزای ســاالر شــهیدان

استاد دانشگاه
محمدجواد قاسمی

فضــای جامعــه دینــی مــا را بــه عطــر 
ــای  ــد. آهنگ ه ــر گردانی ــت معط ــت و  فضیل ــت، محب والی
 روح بخــش مدیحه ســرایی بــرای اهــل بیــت علیهم الســام

ــه طــور کامــل خنثــی کــرد.  آهنگ هــای مبتــذل غربــی را ب
صحنه هــای زیبــای همــکاری و همدلــی ایســتگاه های 
ــی را از  ــگاری فرهنگ ــهوانی و ولن ــای ش ــی، صحنه ه صلوات
چهــره شــهر والیتمــداران شست وشــو داد. لباس هــای 
ــا غیــرت، لباس هــای  ســنگین و باوقــار مــردان شــجاع و ب
مدلینــگ غربــی را کم رنــگ کــرد. چادرهــای مشــکی 
زینبــی)س(  پاکدامــن  بانــوان  انــدام  بــر  باشــکوه 
ــیطان را از  ــای ش ــای دام ه ــبان و اندام نم ــای چس لباس ه
ــت  ــه و جماع ــای جمع ــق نمازه ــرد. رون ــه در ب ــه ب  صحن
ــل  ــوی غیرقاب ــاط معن ــادابی و نش ــه، ش ــس روض و مجال

وصفی را برای جامعه به ارمغان آورد. 
 حــال ســؤال ایــن اســت کــه پــس از پایــان یافتــن دهــه 
محــرم بــرای حفــظ ایــن فضــای پــاک معنــوی چــه بایــد 

کــرد؟
 شــناخت نســبت بــه مبانــی، اصــول و ارزش هــای زندگــی 
ــژه در  ــرایطی به وی ــر ش ــه آن در ه ــدی ب ــورایی و پایبن عاش
شــرایط ســخت، یکــی از وظایــف عــزاداران حســینی اســت 
کــه بایــد پیشکســوتان فرهنگــی جامعــه دینــی بــه ترویــج 

آن همــت گمارنــد. 
قــرآن کریــم در بــاره حفــظ ارزش هــا و مذمــت از عقب گــرد 
و ســیر قهقرایــی و فراموشــی ارزش هــا می فرمایــد: »َو 
ــُل  َأ  ــِه الرُُّس ــن َقْبِل ــْت ِم ــْد َخَل ــوٌل َق ــٌد ِإالَّ َرُس مَّ ــا مُحَ َم
ــد،  ــْم.  و محم ــَى َأْعَقاِبکُ ــْم َعل ــَل انَقَلْبُت ــاَت َأْو ُقِت ــن مَّ َفِإْی
ــده  ــى ]آم ــم [ پیامبران ــش از او ]ه ــه پی جــز فرســتاده اى ک
ــا کشــته شــود،  ــرد ی ــر او بمی ــا اگ و[ گذشــتند، نیســت. آی

ازعقیــده خــود برمى گردیــد؟ )آل عمــران: 144(
ــوا  ــَن آَمُن ذی ــُه الَّ ــُت  اللَّ ــد: »ُیَثبِّ ــر می فرمای ــای دیگ در ج
ْنیــا َو ِفــی اْلِخــَرِة.« خداونــد  اِبــِت ِفــی اْلَحیــاِة الدُّ ِباْلَقــْوِل الثَّ
ــاد  ــار و اعتق ــل گفت ــه دلی ــد، ب ــان آوردن ــه ایم ــانى را ک کس
ــان، و هــم در  ثابتشــان، اســتوار مــى دارد؛ هــم در ایــن جه

ــم: 27( ــر. )ابراهی ــراى دیگ س
امیرمؤمنــان علیه الســام خطــاب بــه معاویــه نوشــت: 
»...َمــا اْســَتْبَدْلُت ِدینــًا َو الَ اْســَتْحَدْثُت َنِبّیــًا-  َو ِإنِّــی 
ــْم ِفیــِه  ــِذی َترَکُْتُمــوُه َطاِئِعیــَن-  َو َدَخْلُت ــاِج الَّ َلَعَلــى اْلِمْنَه
ُمکَْرِهیــَن.« دینــم را عــوض نکــردم و پیامبــر تــازه اى نگرفتم 
و در راهــى هســتم کــه شــما بــا اختیــار آن را تــرک گفتید، در 
حالــى کــه بــا کراهــت در آن داخــل شــده بودیــد. آن حضرت 
ــودن  در جــای دیگــری »همــج رعــاع« هرهــری مســلک ب
ــه شــدت مذمــت فرمــود:  ــه اصــول را ب و عــدم پایبنــدی ب
»احمقــان فرومایــه اى کــه )گوســفندصفت( بــه دنبــال هــر 
 فریادگــرى بدونــد )و همچــون پشــه( بــا هــر بــادى بچمنــد

نــه از نــور علــم روشــنى گیرنــد کــه راه خــود شناســند، نــه به 
ســنگر مطمئنــى پنــاه برنــد تــا نجــات یابند. 

ــن  ــه از متقن تری ــی ک ــز در حدیث ــی  اســام نی ــر گرام پیامب
و متواترتریــن روایــات فریقیــن بــوده و بــه حدیــث ثقلیــن 
مشــهور اســت، تمســک و پایبنــدی همیشــگی  بــه دو اصــل 
ــورد ســفارش  ــرت را م ــرآن و عت ــی ق اساســی اســام یعن
مؤکــد قــرار داده اســت کــه در هیــچ حالتــی نبایــد از آن دو 

ثقــل گرانبهــا جداشــد.
ــی  ــینی باق ــان حس ــان همچن ــای دیارم ــت فض ــد اس امی
ــدهللا  ــا اباعب ــد »ی ــن شــعار را همــواره زمزمــه کن ــد و ای بمان
ــی ــم ال ــن حاربک ــرب لم ــالمکم و ح ــن س ــلم لم ــی س  ان

 یوم القیامه«.

اخبار سیاسی 

طنین شعار مرگ بر آمریکا در مجلس
مجلــس تحقیــق و تفحــص 
پرونده هــای  پیگیــری  از 
 حقوقــی ایــران و آمریــکا 

را تصویب کرد.
تقاضــای تحقیــق و تفحــص 
حقوقــی  پرونده هــای  از 
حقــــوق  بــه  مربــــوط 
ــاالت  ــور ای ــا کش ــه ب ــران در رابط ــت ای ــت و مل دول
ــتانده های  ــا و س ــه داده ه ــکا و مقایس ــده آمری متح
برنامه هــا  پیگیری هــا،  اســاس  بــر  حقــوق  ایــن 
بین المللــی  محاکــم  در  شــده  صــادر  احــکام  و 
بحــث گذاشــته  بــه  مجلــس  دیــروز  جلســه  در 
 شــد و بــا ۱۸2 رای موافــق بــه تصویــب مجلــس 

رسید.
از مجمــوع 2۴9 نماینــده حاضــر در جلســه، ۱۸2 
ــق و ۱۱  ــا رای مواف ــن تقاض ــه ای ــس ب ــده مجل نماین
نماینــده رای مخالــف دادنــد. همچنیــن 6 تــن از 

نماینــدگان رای ممتنــع دادنــد.
نماینــدگان پــس از تصویــب ایــن تحقیــق و تفحــص 

فریــاد مــرگ بــر آمریــکا ســر دادنــد.

 علی جنتی پس از وزارت 

به کجا خواهد رفت؟
ــاک نوشــت: احتمــاالت  ــی تابن ــری تحلیل ــگاه خب پای
مطــرح  جنتــی«  »علــی  آینــده  دربــاره  زیــادی 
معاونــت  تــا  رئیس جمهــور  مشــاوره  از  می شــود؛ 
ــات  ــتاد انتخاب ــت س ــور و ریاس ــی وزارت کش سیاس
)البتــه وزیــر کشــور در مصاحبــه تــا حــدود زیــادی این 
ــه  ــدی« را گزین ــر احم ــرد و »علی اصغ ــئله را رد ک مس
ــی  ــی احتماالت ــت( و حت ــت دانس ــن پس ــدی ای تص
ــم ــورهای مه ــی از کش ــفارت یک ــدی س ــاره تص  درب

 عربی. 
البتــه بــه نظــر مــی رســد ظــرف مــدت کمتــر از یــک 
 هفتــه دیگــر پاســخ ایــن ســواالت مشــخص خواهــد

 شد.

نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس بــا بیــان اینکــه 
آمریــکا اهــل فریــب و نقــض عهــد اســت، گفــت: 
ــاد  ــه اعتم ــن ب ــف و خائ ــران متخل ــا حقوق بگی ب

ملــت بایــد برخــورد انقابــی شــود.
بروجــرد  مــردم  نماینــده  گــودرزی،   عبــاس 
و عضــو اجتماعــی مجلس شــورای اســامی، دیروز 
)سه شــنبه 27 مهرمــاه 95( در نطــق میــان دســتور 
خــود اظهــار داشــت: رهبــر فرزانــه و شــجاع انقــاب 
ــرون  ــه دشــمن را بی ــرن اســت ک ــع ق ــش از رب بی
دروازه هــا نگــه داشــته اســت و خــواب نظام ســلطه 
در رأس آن، آمریــکا را بــرای تســلط بــر منابــع 
ــرده  ــت، پریشــان ک ــن مل ــع ای ــن کشــور و مناف  ای

است.
عالــم  نقطه نقطــه  در  آمریــکا  افــزود:  وی 
ــون  ــه خ ــق ب ــا مرف ــت او ت ــد. دس ــت می کن جنای
طــرف  از  و  اســت  آلــوده  بی گنــاه  انســان های 
ــوق  ــدام حق ــد. ک ــر می زن ــوق بش ــر دم از حق دیگ
بشــر؟ آمریــکا ناقــض اصلــی حقــوق بشــر در عالــم 
ــوان اعتمــاد کــرد و اهــل  ــکا نمی ت ــه آمری اســت. ب
فریــب و نقــض عهــد اســت؛ کمــا اینکــه در اجــرای 
ــود  ــدات خ ــه تعه ــرده و ب ــد ک ــض عه ــام، نق برج

ــرد. ــل نک عم
شــورای  مجلــس  در  بروجــرد  مــردم  نماینــده 
ــکا  ــا آمری ــارزه ب ــن مب ــن باالتری ــامی همچنی  اس
کــرد  عنــوان  مــردم  بــه  خدمت رســانی  در   را 
 و ادامــه داد: یکــی از بزرگ تریــن ســرمایه های نظــام

ــا برداشــت های  ــه ب ــان ک ــردم اســت. آن ــاد م اعتم

اشــرافی  زندگــی  بــا  و  بیت المــال  از   نجومــی 
و گاه مدعــی  و تجمل گرایــی روزگار می گذراننــد 
انقابیگری انــد، بداننــد کــه خائــن بــه اعتمــاد 

ــتند. ــت هس مل
آفــت مبــارزه بــا فســاد ایــن اســت کــه فســاد را نیز 
جناحــی کنیــم. باید با مفســدان اقتصــادی قاطعانه 
برخــورد شــود؛ بــدون ماحظــه و رودربایســتی 
آســیب  مــردم  اعتمــاد  تــا  شــوند   مجــازات 

نبیند. 
چــپ  چــه  باشــد؛  می خواهــد  هرکــه   مفســد 
ــب؛   ــه اصاح طل ــرا، چ ــه اصولگ ــت، چ ــه راس و چ
چــه ریــش دار و چــه بی ریــش، چــه عمامه بــه 
 ســر و چــه کــت و شــلواری. بایــد بــا فســاد 
ــی  ــر جناح ــود در ه ــی ش ــورد انقاب ــد برخ و مفس
کــه باشــد.گودرزی در ادامــه یکــی از معضــات 
بــه  اشــتغال  و  چندشــغله ها  را  کشــور  امــروز 

و  نهادهــا  دســتگاه ها،   در  بازنشســتگان  کار 
تاکیــد کــرد:  مجموعه هــای دولتــی دانســت و 
ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از جوانــان 
تحصیلکــرده وجــود دارنــد کــه بــا درب هــای بســته 

می شــوند.  مواجــه 
می گوینــد فانــی تجربــه دارد، حیــف اســت برکنــار 
شــود؛ اگــر فانی هــا دلســوز انقــاب و مــردم 
بودنــد در زمــان خدمتشــان نیــروی جــوان در کنــار 
خــود بــه کار می گرفتنــد تــا بــرای انقــاب و کشــور 

کادرســازی و نیــرو تربیــت کننــد.
منــع  قانــون  قاطعانــه  می خواهــم  دولــت  از   
ــد و ماحظــه  به کارگیــری بازنشســتگان را اجــرا کن
ــار گذاشــته شــود   افــراد نشــود، رودربایســتی ها کن
و رضایــت  آینــده کشــور  و  مــردم  و مصلحــت 
 مــردم بــر رضایــت افــراد و جریان هــا ترجیــح داده 
شــود.وی معضل دیگر کشــور را تبعیــض بی عدالتی 
ــت:  ــمرد و گف ــغلی برش ــای ش ــع فرصت ه در توزی
ــی  ــا پارت ــر ب ــد نف ــواده چن ــک خان ــد از ی ــرا بای  چ
و رابطــه مشــغول بــه کار شــوند؛ در حالــی کــه 
ــان آور هــم  ــک ن ــی ی ــه حت ــا ک برخــی از خانواده ه
ندارنــد، فقــط بــه جــرم نداشــتن پارتــی از اشــتغال 
محــروم باشــند. ســوال مــن ایــن اســت کــه 
ــت؟  ــادی اس ــه نه ــور چ ــتخدام در کش ــی اس متول
ــد؟  ــه کجــا مراجعــه کنن ــکار در کشــور ب ــان بی جوان
ــت  ــتردن عدال ــد گس ــاب نفرمودن ــر انق ــر رهب مگ
ــاز  ــک نم ــن از ی ــن رقم هــای تقواســت و ای باالتری

ــت. ــر اس ــتان باالت ــرم تابس ــوب و روزه روز گ خ

ــت:  ــی نوش ــاب در مطلب ــی انتخ ــگاه خبری تحلیل پای
درحالــی کــه منابــع آگاه از اســتعفای ســه وزیــر 
ــد  ــر داده ان ــرورش خب ــوزش و پ ــاد و آم ورزش، ارش
»انتخــاب«  بــا  گفت وگــو  در  آگاه  منبــع   یــک 
ــی در وزارت ورزش را اعــام  ــرات احتمال ــه تغیی  گزین

کرد.
ــری  ــی امی ــیدرضا صالح ــزارش، س ــن گ ــر ای ــا ب بن
یکــی از گزینه هــای اصلــی دولــت بــرای معرفــی بــه 

ــس اســت.  ــه مجل ــر پیشــنهادی ب ــوان وزی عن
ــه ملــی  امیــری کــه در حــال حاضــر رئیــس کتابخان
ــود کــه از  اســت، یکــی از وزرای پیشــنهادی ورزش ب
ــه کســب رای اعتمــاد  ســوی مجلــس نهــم موفــق ب
نشــد. همچنیــن نصــرهللا ســجادی، معــاون توســعه 
ــان  ــه ای وزارت ورزش و جوان ــی و حرف ورزش قهرمان
نیــز گزینــه دیگــر دولــت بــرای ایــن وزارتخانــه 

ــه  ــکیل کابین ــای تش ــز در روزه ــجادی نی ــت. س اس
ــوان  ــه عن ــری ب ــی امی ــس از صالح ــال 92، پ در س
ــی  ــم معرف ــس نه ــه مجل ــر پیشــنهادی ورزش ب وزی
 شــد کــه او نیــز موفــق بــه کســب رای اعتمــاد 

نشد.
منابــع آگاه، ســلطانی فر را نیــز بــه عنــوان یکــی 
ــد.  ــی کرده ان ــر از وزرای پیشــنهادی ورزش معرف دیگ
از ســوی دیگــر، بعضــی منابــع نزدیــک بــه دولــت نیز 
»مونســان«، مدیــر عالــم فعلــی منطقــه  آزاد کیــش را 
ــد.  ــی وزارت ورزش می دانن ــای اصل ــی از گزینه ه یک
ــت  ــاب«، حکای ــه »انتخ ــیده ب ــار رس ــن اخب همچنی
ــر  ــب، ه ــرا و اصاح طل ــان اصولگ ــه جری از آن دارد ک
یــک گزینه هــای خــود را بــرای وزیــر پیشــنهادی 

 آمــوزش و پــروروش بــه رئیس جمهــور معرفــی 
کرده اند. 

برخــی نزدیــکان دولــت نیــز »نوبخــت« را بــه عنــوان 
گزینــه پیشــنهادی بــرای آمــوزش و پــرورش معرفــی 

کرده انــد. 
»انتخــاب«  بــه  آگاه  منابــع  حــال،  همیــن  در 
ــی  ــتی یک ــی سرپرس ــت نجف ــرار اس ــه ق ــد ک گفته ان
پــرورش  و  آمــوزش  یــا  ورزش  وزارتخانــه  دو   از 
را عهــده دار شــود ؛ هــر چنــد شــنیده ها حکایــت از آن 

دارد کــه خــود او تمایلــی بــرای ایــن کار نــدارد.
بــر ایــن اســاس، اصولگرایــان گزینــه »حاجــی 
دولــت  پــرورش  و  آمــوزش  )وزیــر  بابایــی« 
احمدی نــژاد( و اصاح طلبــان »مرتضــی حاجــی« 

)وزیــر آمــوزش و پــرورش دولــت اصاحــات( را بــه 
رئیــس جمهــور پیشــنهاد داده انــد.

ــت  ــاب« حکای ــنیده های »انتخ ــر، ش ــوی دیگ از س
بــا  دولــت،  نزدیــکان  برخــی  کــه  دارد  آن  از 
مســجد جامعــی وزیــر ارشــاد دولــت اصاحــات 
ــاد  ــی ارش ــر صندل ــه ب ــرای تکی ــی را ب گفت وگوهای
پیشــنهاد داده انــد کــه بــا مخالفــت وی مواجــه 

ند. شــده ا
از گزینه هــای  نیــز  نزدیــکان دولــت  این بــاره،  در 
ــمی  ــام رس ــر اع ــه منتظ ــد و هم ــی بی اطاعن قطع

نظــر رئیس جمهــور هســتند. 
رئیس جمهــور امــا معتقــد اســت تنهــا هنگامــی 
اســتعفاهای ســه وزیــر را خواهــد پذیرفــت کــه 
 گزینــه قطعــی وی بــرای معرفــی بــه مجلــس

مشخص شده باشد.

ادعای تغییرات بزرگ در دولت؛

 سه وزیر استعفا می دهند

نُطقتندوتیزیکنمایندهعلیهنجومیبگیران

ــح  ــری صب ــی جعف ســردار سرلشــکر محمدعل
ملــی  کنگــره  اختتامیــه  آئیــن  در  دیــروز 
ســرداران و 3000 شــهید خراســان  شــمالی 
گفــت: از ســال ۸۴ تــا ۸6، نیروهــای نظامــی 
 مــا در آمادگــی کامــل بــه  ســر می بردنــد 
ــت؛  ــود داش ــور وج ــه کش ــه ب ــال حمل و احتم
امــا آمریکایی هــا بــه  دلیــل درســی کــه از 
ناحیــه رزمنــدگان مــا در دفــاع مقــدس گرفتــه 
ــه  ــه ب ــه از حمل ــی ک ــن ترس ــد و همچنی بودن
ــت  ــتند، شکس ــا داش ــت م ــه مل ــر روحی   خاط

را احساس کردند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ســردار سرلشــکر 
ــن  ــروز در آئی ــح دی ــری صب ــی جعف محمدعل
 3000 و  ســرداران  ملــی  کنگــره  اختتامیــه 
شــهید خراســان  شــمالی بــا بیــان اینکــه 
»نــه  در  مــا  اســامی  انقــاب  پایــداری 
بــه  نظــام ســلطه« اســت، اظهــار  گفتــن 
ــتند  ــهدا هس ــدردان ش ــا ق ــت م ــت: مل  داش
و هرچــه پیــش مــی رود ایــن موضــوع بیشــتر 

ــود. ــان می ش نمای
  امنیتــی کــه امــروز در کشــور مــا پایــدار اســت
ــک  ــر در ی ــاک شهداســت و اگ ــره خــون پ ثم
جامعــه ای امنیــت نباشــد، در آن جامعــه قطعــا 

رشــد و ارتقــا وجــود نخواهــد داشــت.فرمانده 
کل ســپاه پاســداران بیــان کــرد: دشــمنان 
همــواره بــه  دنبــال گرفتــن امنیــت از کشــور مــا 
بوده انــد؛ امــا جوانــان غیــور مــا بــا جانفشــانی 
در صحنــه ورود پیــدا کــرده و هنــوز هــم ایــن 

ــه دارد.  راه ادام
ــدای  ــی کــه از ابت ــان اینکــه آمریکای ــا بی وی ب
ــد  ــود ناامی ــای خ ــامی از توطئه ه ــاب اس انق
ــود  ــه  وج ــپتامبر را ب ــه ۱۱ س ــود، حادث ــده ب ش
آورد و بعــد از آن ابتــدا بــه افغانســتان و عــراق 
ــود  ــره خ ــران را در محاص ــا ای ــرد ت ــه ک حمل
ــه  ــه حمل ــد از آنک ــرد: بع ــح ک ــاورد، تصری دربی
و محاصــره آن هــا انجــام شــد، تــاش کردنــد 
در ابعــاد مختلــف تشــنج داخلــی در کشــور مــا 
ایجــاد کننــد و حــدود 6 ســال بــه  دنبــال ایــن 
ــی  ــه نظام ــس از آن حمل ــا پ ــد ت ــاوز بودن تج

انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه وقــوع جنــگ عــراق و حضــور 
ــت:  ــار داش ــور اظه ــن کش ــا در ای آمریکایی ه
ــام  ــردم از نظ ــای م ــراق از حمایت ه ــردم ع م
دینــی و انقــاب اســامی و مقاومــت در جنــگ 
تحمیلــی درس گرفتنــد و کشــور مــا را الگویــی 
بــرای مقاومــت خــود انتخــاب کردنــد. تســنیم

وزیــر کشــور، از بازنگــری در الیحــه نظــام جامــع انتخابــات 
ــط  ــات توس ــی انتخاب ــت های کل ــاغ سیاس ــاس اب ــر اس ب

مقــام معظــم رهبــری خبــر داد.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
خبرگــزاری خانــه ملــت، بــا اشــاره بــه تدویــن الیحــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــت گف ــات در دول ــع انتخاب ــام جام نظ
ابــاغ سیاســت های کلــی انتخابــات توســط مقــام معظــم 
رهبــری، قطعــا در ایــن الیحــه اصاحــات و بازنگــری 

می گیــرد. صــورت 
وزیــر کشــور تصریــح کــرد: الیحــه نظــام جامــع انتخابــات 
ــد  ــال خواه ــس ارس ــه مجل ــت ب ــب در دول ــس از تصوی پ

شــد.
رهبــر  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت  اســت  گفتنــی 
معظــم انقــاب اســامی، در اجــرای بنــد یــک اصــل 
 ۱۱0 قانــون اساســی، سیاســت های کلــی »انتخابــات« 
ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــا مجم ــورت ب ــس از مش ــه پ را ک
ــاغ  ــاری اب ــه ج ــنبه هفت ــت، ش ــده اس ــن ش ــام تعیی  نظ

کردند.

فرمانده کل سپاه:

احتمال حمله به کشور وجود داشت
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 بازنگری در الیحه نظام جامع انتخابات 

بر اساس ابالغیه سیاست های کلی انتخابات 
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ــی  ــل مل ــرارداد ری ــتین ق ــار، نخس ــا انتظ ــس از مدت ه پ
ــر راه و شهرســازی  ــا حضــور معــاون وزی ــد ذوب آهــن ب تولی
و مدیــر عامــل راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران بــه امضــا 
رســید. بــر اســاس ایــن قــرارداد، ذوب آهــن اصفهــان ۴۰ هزار 
تــن ریــل u۳۳ را در بــازه زمانــی چهــار ماهــه بــه شــرکت راه 
آهــن جمهــوری اســامی ایــران تحویــل خواهــد داد تــا پروژه 

راه آهــن ملــی بــا ســرعت بیشــتری گســترش یابــد.
     کشــور نیــاز ریلــی خــود را از ذوب آهــن تأمیــن 

می کنــد
ــاز  ــور نی ــه کش ــد ک ــه می ش ــن گفت ــش از ای ــا پی ــد ت هرچن
ــروژه  ــن پ ــه نتیجــه نرســیدن ای ــی خــود را در صــورت ب ریل
ــاق  ــن اتف ــا ای ــا حــاال ب ــرد، ام ــا واردات برطــرف خواهــد ک ب
بــه نظــر می رســد کــه دیگــر نیــازی بــه واردات حداقــل ریــل 
u۳۳ نخواهــد بــود. در همیــن زمینــه محســن  پورســیدآقایی 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی می گویــد: اگــر ایــن کارخانــه 
ــن  ــود را از ذوب آه ــی خ ــاز ریل ــور نی ــد، کش ــد برس ــه تولی ب

ــد.  ــن می کن تأمی
ــور ــعه کش ــم توس ــه شش ــه در برنام ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب

ــه داد:  ــت، ادام ــده اس ــن ش ــعه راه آه ــه توس ــژه ب ــه وی توج
دو بنــد از سیاســت های کلــی اقتصــادی کشــور مربــوط 
ــر راه و شهرســازی  ــاون وزی ــه توســعه راه آهــن اســت. مع ب
ــن را از  ــعه راه آه ــز توس ــور نی ــه رئیس جمه ــان اینک ــا بی ب

ــم  ــزود: امیدواری ــرده، اف ــوان ک ــی خــود عن ــای اصل برنامه ه
یکــی از یادگاری هــای ایــن دولــت توســعه مناســب راه آهــن 
باشــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه توســعه راه آهــن الزمه 
ــد توجــه داشــته  ــراز داشــت: بای ــت اســت، اب توســعه صنع
باشــیم کــه در همــه کشــورهای توســعه یافته، چنیــن روالــی 

ــود دارد. وج
     توسعه صنعت فوالد

پورســیدآقایی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه برخــاف 

بســیاری از کشــورهای دنیــا، صنعــت فــوالد در کشــور ایــران 
بــا توســعه راه آهــن منطبــق نبــوده اســت، افــزود: بیــش از ۲۰ 
ســال اســت کــه تولیــد ریــل ملــی توســط صنایــع فــوالدی 
ــن  ــی جــدی در ای ــی اقدام کشــور مطــرح شــده اســت، ول
راســتا صــورت نگرفتــه بــود تــا اینکــه ذوب آهــن اصفهــان از 
دو ســال پیــش تاکنــون بــا جدیــت ورود پیــدا کــرد و امــروز 

شــاهد تولیــد ریــل ملــی هســتیم.
 مدیــر عامــل شــرکت راه آهن جمهوری اســامی ایــران با بیان 

 u۳۳ اینکــه بــرای نخســتین بار قــرارداد خریــد ۴۰ هــزار تــن 
را بــا ذوب آهــن بــه امضــا رســاندیم، گفــت: قــرار بــود ایــن 
قــرارداد بــا یکــی از صنایــع فــوالدی خــارج از کشــور منعقــد 
شــود کــه بــا اعــام آمادگــی ذوب آهــن، ایــن قــرارداد بــا ایــن 

شــرکت منعقــد شــد. 
وی مــدت تحویــل ایــن میــزان ریــل را چهــار مــاه اعــام کــرد 
ــل  ــل را تحوی ــزان ری ــن می ــن ای ــه ذوب آه ــزود: چنانچ و اف
ــا  ــی UIC۶۰ ب ــزار تن ــد ه ــرارداد ص ــای ق ــاده امض ــد، آم ده

ــود. ایــن شــرکت خواهیــم ب
ــد  ــه تولی ــرد: در حــال حاضــر هزین ــه ک  پورســیدآقایی اضاف
۴۰ هــزار تنــی U۳۳ پرداخــت شــده اســت؛ امــا بــرای 
تولیــد صــد هــزار تنــی UIC۶۰، نیازمنــد تعامــل و همــکاری 
ــعه  ــدوق توس ــن صن ــان و همچنی ــتان اصفه ــای اس بانک ه

ــی هســتیم. مل
     اهمیت تولید ریل های مدرن

ــی از  ــی، یک ــل مل ــد ری ــت تولی ــد گف ــورت بای ــر ص ــه ه ب
اتفاق هــای مبــارک در توســعه راه آهــن اســت؛ امــا ادامــه دار 
بــودن ایــن تولیــد و از آن مهم تــر تولیــد ریل هــای پیشــرفته 
ــرای اســتفاده از قطارهــای سریع الســیر از اهمیــت بســیار  ب
زیــادی برخــوردار اســت؛ بــه همیــن دلیــل حرکــت صنعــت 
 تولیــد ریــل ایــران بــه ســمت تولیــد ریل هــای مــدرن 
می رســد کــه  نظــر  بــه  اجتناب ناپذیــر  ضــرورت  یــک 
ــی، هرچــه  ــا دســتان توانمــد متخصصــان ایران ــم ب امیدواری

ــد. ــرانجام برس ــه س ــر ب زودت

قرارداد خرید ریل ملی تولید ذوب آهن به امضا رسید

قطار ایرانی سوار بر ریل ملی

رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات رادیویــی 
دربــاره مبلغــی کــه تحــت عنــوان »معوقــه مبلــغ 
ثبت نــام تلفــن« در بعضــی قبض هــای ایــن دوره 
تلفــن ثابــت اعمــال شــده، گفــت: در حــال بررســی این 
موضــوع هســتیم و ممکــن اســت از مخابرات خواســته 

شــود ایــن ارقــام را در قبض هــای بعــدی 
علی اصغــر  بازگردانــد.  مشــترکان  بــه 
ــن  ــای ای ــوص قبض ه ــان درخص عمیدی
دوره تلفــن ثابــت اظهــار کــرد: طــی چنــد 
روزی کــه از ارائــه  قبض هــا می گــذرد 
چنــد مــورد شــکایت بــا ســامانه ۱۹۵ 
در میــان گذاشــته شــده کــه در حــال 

ــتیم.  ــوارد هس ــن م ــی ای بررس
وی بــا اشــاره بــه تغییــر صورت گرفتــه در شــیوه 
محاســبه قبض هــای ایــن دوره تلفــن گفــت: بــر 
اســاس مصوبــات اخیــر بــرای تلفن هــای ثابــت در ســه 
رده، مبلغــی بــه عنــوان حداقــل کارکــرد در نظــر گرفتــه 
ــز مرســوم  ــا نی ــام دنی ــن موضــوع در تم ــه ای شــده ک

ــت.  اس
ــزار  ــغ ۱۰ ه ــوص مبل ــات درخص ــر ارتباط ــاون وزی مع
تومانــی کــه در بعضــی قبض هــای ایــن دوره بــه عنــوان 
 »معوقــه مبلــغ ثبت نــام تلفــن« اعمال شــده نیــز 
اظهــار کــرد: طبــق گزارش هــا در بعضــی قبض هــا 
چنیــن رقمــی اعمــال شــده کــه بــا توجــه 
ــه   ــگام ارائ ــه هن ــی ب ــات قبل ــه مصوب ب
بعضــی خدمــات از جملــه فــروش تلفــن 
ثابــت، یــک هزینــه ۱۰ هــزار تومانــی بــرای 
ــه  ــر گرفت ــت در نظ ــر پیشــخوان دول دفات
ــت  ــه داش ــد توج ــه بای ــود. البت ــده ب ش
ــه  ــن هزین ــد ای ــرات نمی توان ــود مخاب  خ
را بگیــرد؛ حــال نیــز مــا در حــال بررســی ایــن موضــوع 
 هســتیم و اگــر شــرکت مخابــرات ایــن هزینه هــا 
را بــرای خــود در نظــر گرفتــه باشــد، ملــزم بــه بازگشــت 

ایــن هزینه هــا خواهــد شــد.
 وی همچنیــن یــادآور شــد: البتــه ایــن مصوبــه مربــوط 
بــه ســال ۱۳۹۳ بــوده و حــال جــای بررســی دارد. مهــر

ــان  در حالــی کــه کــش و قوس هــا درخصــوص پای
کار خــط تولیــد خودروهایــی کــه ۱۰ ســال از شــروع 
تولیــد آن هــا می گــذرد، ادامــه دارد، نیــره پیروزبخت 
گفــت: توقــف تولیــد خودروهــا نیــاز بــه یــک برنامــه 
ــر  ــه ســازمان اســتاندارد نظ ــق دارد ک ــق و دقی عمی

کــرده  اعــام  این بــاره  در  را   خــود 
و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز 

در حــال رســیدگی بــه آن اســت. 
برنامــه ای  راســتای  در  افــزود:  وی 
توقــف  قانــون  اســاس  بــر   کــه 
تولیــد خودروهایــی بــا بیــش از ۱۰ 
ــت ــده اس ــود دی ــد را در خ ــال تولی  س

خودروهایــی ماننــد پرایــد یــا پــژو ۴۰۵ نیــز از خــط 
تولیــد خودروســازان داخلــی خــارج خواهــد شــد.

 رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد دربــاره اقدامــات 
خودروســازان در این بــاره بیــان کــرد: در جریــان 
هســتم کــه خودروســازان در حــال انجــام مقدمــات 
کار بــرای حــذف خودروهــای قدیمــی و اصــاح خط 

ــن  ــی در ای ــه زمان ــی اینک ــد خــود هســتند؛ ول تولی
ــد از طریــق خودروســازان  خصــوص داده شــود، بای
باشــد.  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  و 
ــات  ــتاندارد خدم ــوع اس ــاره موض ــت درب پیروزبخ
پــس از فــروش گفــت: موضــوع خدمــات پــس از 
فــروش خودروســازان، اســتانداردهایی 
شــده  نوشــته  الزم  مــوارد   دارد کــه 
و بــه خودروســازان و وزارت صنعــت 
ــت؛  ــده اس ــاغ ش ــارت اب ــدن و تج مع
بــه  اســتانداردها  اجــرای  آنجاکــه  از 
تنهایــی در اختیــار مــا نیســت، ســازمان 
ــا  ــام آن ه ــر تم ــد ب ــتاندارد نمی توان اس
ــه  ــمتی ک ــارت الزم در قس ــی نظ ــد؛ ول ــارت کن نظ
بــه ســازمان اســتاندارد مربــوط اســت صــورت 

می گیــرد. 
همچنیــن پیگیــری وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
دربــاره خدمــات پــس از فــروش خودروســازان 

ــنا ــود. ایس ــال می ش ــدی اعم ــیار ج بس

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران، جزئیــات صــادرات کاالهــای 
غیرنفتــی را طــی شــش ماهــه نخســت امســال تشــریح کــرد و ضمــن اعام 
۲۰ کشــور عمــده مقصــد صادراتــی ایــران در ایــن مــدت، توضیحاتــی دربــاره 
ــه  ــا اشــاره ب ــه کــرد. مجتبــی خســروتاج ب میــزان ارزش ایــن صــادرات ارائ
اینکــه طــی شــش ماهــه نخســت ســال جــاری، کشــور چیــن رتبــه نخســت 
مقاصــد صادراتــی را بــا ارزش حــدود ۴ میلیــارد دالری و ســهم ۱۸ درصدی از 
کل ارزش صــادرات بــه خــود اختصــاص داده، گفــت: کشــور امــارات متحــده 
ــارد دالر و ســهم ۱۶ درصــدی از کل ــا رقمــی معــادل ۳.۴ میلی ــی نیــز ب  عرب
ــارد  ــدود ۳ میلی ــا ح ــراق ب ــور ع ــس از آن کش ــرار دارد و پ ــه دوم ق در رتب
ــت.  ــاص داده  اس ــود اختص ــه خ ــوم را ب ــه س ــدی رتب ــهم ۱۴ درص دالر و س
ــه ترتیــب مقاصــد اصلــی  ــاره ۱۰ کشــور اولــی کــه در حــال حاضــر ب وی درب
ــان  ــران طــی شــش ماهــه نخســت ســال جــاری هســتند، بی صــادرات ای
ــد ــره، هن ــوری ک ــه، جمه ــراق، ترکی ــی، ع ــارات متحــده عرب ــن، ام ــرد: چی  ک
افغانســتان، ژاپــن، پاکســتان و عمــان بــه ترتیــب ۱۰ کشــور عمــده مقاصــد 
صادراتــی ایــران در نیمــه نخســت ســال جــاری هســتند. رئیــس ســازمان 
ــا ۲۰  ــه ۱۱ ت ــه در رتب ــاره کشــورهایی ک ــن درب ــران همچنی توســعه تجــارت ای
مقاصــد صادراتــی ایــران قــرار دارنــد، خاطرنشــان کــرد: آذربایجــان، ایتالیــا 
ترکمنســتان، تایــوان، اســپانیا، ارمنســتان، آلمــان، تایلنــد، جمهــوری عربــی 
ســوریه و مصــر دیگــر کشــورهایی هســتند کــه بــه ترتیــب بیشــترین میــزان 

ــرد. ــا صــورت می گی ــاره آن ه ــی درب صــادرات کاالهــای غیرنفت

قیمــت رنــو کوئیــد تولیــدی بــرای بــازار ایــران در محــدوده ۳۰۰ میلیــون ریــال 
کمــی بیشــتر یــا کمتــر خواهــد بــود. پیمــان کارگــر، مدیــر عامــل رنوپــارس 
ــد  ــو کوئی ــد مشــترک رن ــه تولی ــد ب ــو عاقمن ــر گفــت: رن ــن خب ــا اعــام ای ب
در ایــران خودروســت و چنانچــه ایــن شــرکت عاقــه ای نداشــته باشــد، رنــو 
 بــه طــور مســتقل و در قالــب قــرارداد جوینــت ونچــر بــا ایــدرو تولیــد کوئیــد 

را آغاز خواهد کرد.
 بــه گفتــه وی، رنــو کوئیــد انتخــاب شــده بــرای بــازار ایــران، کامــا متفــاوت 
بــا نمونــه هنــدی اســت و بایــد بگویــم »کوئیــد« مشــابه بــازار برزیــل در ایران 
تولیــد خواهــد شــد کــه از نظــر ایمنــی، کیفیــت و امکانــات تغییــرات عمــده ای 
کــرده اســت. پیمــان کارگــر گفــت: احتمــاال ایــن خــودرو را بــا »ایران خــودرو« 
ــا  ــل ب ــن دلی ــه ای ــت اســت و ب ــا رقاب ــه هــدف م ــم کــرد؛ البت ــد خواهی تولی
ــه  ــه خاورمیان ــو در منطق ــام رن ــم. قائم مق ــه کار نمی کنی ــن زمین ســایپا در ای
ــد محصــوالت  ــوط تولی ــه آماده ســازی خط ــاز برنام ــه از آغ ــا در ادام و آفریق
جدیــد رنــو در قالــب قــرارداد جوینــت ونچــر بــا ایــدرو از بهمن مــاه امســال 
خبــر داد. بــه گفتــه کارگــر، برنامــه تولیــد ایــن شــرکت در درازمــدت 
ــدف  ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــت ک ــال اس ــتگاه در س ــزار دس  ۳۰۰ ه
بایــد ظرفیت هــای جدیــد ایجــاد کنیــم. وی اضافــه کــرد: جدیدتریــن نســل 
ــه  ــد می شــود ک ــرارداد تولی ــن ق ــب ای خودروهــای داســتر و ســیمبل در قال
بــرای ایــن هــدف، ســاخت داخــل ۶۰ تــا ۸۰ درصــدی و بــا برنامــه صــادرات 

ــو نیســان پیش بینــی شــده اســت. ۳۰ درصــدی در زنجیــره جهانــی رن

ــوالد کشــور  ــره ف ــد در زنجی ــزان تولی ــدن و تجــارت می ــت، مع ــر صنع  وزی
ــه  ــر ب ــوالدی دیگ ــرح ف ــده، ۱۹ ط ــال آین ــا س ــت: ت ــرد و گف ــام ک را اع
بهره بــرداری می رســد کــه تمــام طرح هــا تاکنــون پیشــرفت فیزیکــی 
ــاز اول  ــاح ف ــم افتت ــت زاده در مراس ــا نعم ــته اند. محمدرض ــبی داش مناس
کارخانــه فــوالد جنــوب کیــش اظهــار کــرد: طــی عمــر ســه ســاله دولــت 
تدبیــر و امیــد، ۳۹ طــرح در قالــب زنجیــره صنعــت فــوالد در کشــور اجرایی 
ــا اجــرا شــدن ایــن طرح هــا، ۱۴ میلیــون تــن در زمینــه کنســانتره  شــد. ب
ــن اســفنجی  ــن آه ــون و ۵۰۰ ت ــه، ۱۴ میلی ــد گندل ــن در تولی ــون ت  ۲ میلی

و ۲ میلیون و ۷۰۰ تن شمش فوالد در کشور افزایش داشته ایم. 
وی خاطرنشــان کــرد: بــا راه انــدازی طرح هــای در دســت اجــرا، ۱۰ میلیــون 
ــمش  ــن ش ــون ت ــفنجی و ۳ میلی ــن اس ــن آه ــون ت ــه، ۵ میلی ــن گندل ت
فــوالد بــه تولیــدات کشــور اضافــه خواهــد شــد کــه تــا آخــر امســال بــه یک 
ــه بخــش صــادرات  ــم رســید. نعمــت زاده ب ــه خواهی ــن زمین ــه در ای موازن
ــمش  ــادرات ش ــت، ص ــن دول ــرد: در ای ــان ک ــاره و بی ــوالد اش ــمش ف ش
فــوالد از زیــر ۱ میلیــون تــن بــه ۳ میلیــون رســیده کــه بــا افتتــاح فــاز دوم 
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــن می رس ــون ت ــه ۶ میلی ــع ب ــن مجتم ای
هرمــزگان طرح هــای متفــاوت صنعــت فــوالد در حــال اجراســت، افــزود: 
بــا بهره بــرداری از فــاز دوم فــوالد جنــوب کیــش، تولیــدات گندلــه بــه ۲.۵ 
ــه را شــاهد  ــن زمین ــش در ای ــه ۷۵ درصــد افزای ــن می رســد ک ــون ت میلی

خواهیــم بــود کــه تمامــی آن را بخــش خصوصــی عهــده دار اســت.

20 مشتری اول کاالهای ایرانی

کاهش قیمت سیب صادراتی
قیمــت صادراتــی ســیب بســیار کاهــش یافتــه و بــه کیلویــی حــدود هــزار تومــان رســیده اســت؛ در حالــی کــه مصرف کننــدگان 

ــزان پرداخــت کرده انــد. ــرای خریــد ایــن محصــول قیمتــی بســیار بیشــتر از ایــن می ایرانــی ب

در قاب تصویر

بهره برداری از 19 طرح فوالدی تا سال آیندهقیمت رقیب پراید در ایران اعالم شد

حتما بخوانید!
اســت انقــراض  معــرض  در  3اصفهــان  چهارشنبه  28  مهرماه  1395

ـــمـــاره 277 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

لوازم جانبی آیفون )تومان(

Lightning کابل 1 متری

کابل 2 متری 
Lightning

120,000

5W ر آیفون 98,000شارژ

 EarPods هدفون
)هدفون جک 3.5 

میلی متری(
135,000

 EarPods هدفون
)الیتنینگ

185,000

 Lightning to تبدیل
Pin 30

165,000

 Lightning to تبدیل
VGA

195,000

85,000

هشدار دکتر عباس ادیب، استاد پیشکسوت دانشگاه:

اصفهان در معرض انقراض است
پیشکســوت  اســتاد  یــک 
ــر  ــت: اگ ــان گف ــگاه اصفه دانش
ــک  ــده رود ی ــه زاین ــار رودخان کن
 چــاه ۴۲ متــری هــم بزنیــم 
ــذا حــل  آب نخواهــد داشــت؛ ل
مســئله زاینــده رود، یــک تصمیم 
عمومــی، مملکتــی و دنیایــی 
به جــای  کــه  اســت  ایــن  مــن  پیشــنهاد  می خواهــد. 
دوچرخه ســواری کنیــم؛  شــهر،  ایــن  در  ماشین ســواری 
شــاید بتــوان کمکــی کــرد. دکتــر عبــاس ادیــب بــا اشــاره بــه 
زاینــده رودی کــه دیگــر زنــده نیســت، اظهــار کــرد: اصفهــان بــا 
ــت.  ــراض اس ــرض انق ــود در مع ــان خ ــابقه درخش ــه س هم
مســئله کم آبــی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. همــه مــا 
امــا  می کنیــم؛  اســتفاده  آن  از  و  داریــم  لوله کشــی  آب 
مســئله مــا آب لوله کشــی نیســت؛ مســئله آســمان اســت کــه 
برکــت خــود را از مــا گرفتــه اســت. اســتاد داروســازی 
دانشــگاه اصفهــان افــزود: مســئله اساســی ایــن شــهر و ایــن 
مملکــت، آب اســت. حیــات و زندگــی ایــن شــهر بــه 
در  چاه هــا  عمــق  دارد.  و  داشــته  بســتگی  زاینــده رود 
حبیب آبــاد از ســیصد متــر تجــاوز کــرده اســت، امــا دیگــری 
ــر چــاه هــم  ــه ۴۲ مت ــار رودخان ــر کن ــدارد. اگ ــی وجــود ن آب
ــه  ــت ک ــئله ای نیس ــن مس ــت و ای ــد داش ــم، آب نخواه بزنی
اینجــا بتــوان آن را حــل کــرد؛ یــک تصمیــم عمومــی، مملکتی 

و دنیایی می خواهد.

 تاکید استاندار اصفهان

 بر تکمیل محور اصفهان- اردستان
ــتان  ــان- اردس ــور اصفه ــل مح ــر تکمی ــان ب ــتاندار اصفه اس
تأکیــد کــرد و خواســتار اتمــام آن تــا پایــان ســال ۹۶ شــد. در 
 جلســه مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان، رســول زرگرپــور 
اســتاندار اصفهــان بــا تأکیــد بــر ســاخت ۲۳ کیلومتــر 
ــان – اردســتان خواســتار انتخــاب  ــده از محــور اصفه باقیمان
ــت: احــداث  ــده شــد و گف ــات باقی مان ــرای قطع ــکار ب پیمان
ــاخت  ــد و س ــان باش ــتان اصفه ــأن اس ــد در ش ــا بای جاده ه
ــان و اردســتان  ــم اصفه ــن دو شهرســتان مه ــن محــور بی ای
حائــز اهمیــت اســت. اســتاندار اصفهــان ابــراز امیــدواری کــرد 
ــر  ــه طــول ۷۲ کیلومت ــن محــور ب ــان ســال ۹۶، کل ای ــا پای ت
ــتان  ــازی اس ــر کل راه و شهرس ــد. مدی ــرداری برس ــه بهره ب ب
اصفهــان در ایــن خصــوص ضمــن تأکیــد بــر دو بانــده شــدن 
بیشــتر راه هــای اســتان گفــت: تنهــا شهرســتانی کــه تاکنــون 
ــل  ــده متص ــورت دوبان ــه ص ــتان ب ــز اس ــه مرک ــاده آن ب ج

نشــده، جــاده اردســتان اســت.

آماده سازی »اپلیکیشن جامع گردشگری« 

در آینده نزدیک
نخســتین جلســه شــورای سیاســتگذاری و اتــاق فکــر مرکــز 
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  اصفهان شناســی 
ــان ۲۶  ــگان اصفه ــگان و نخب ــور فرهیخت ــا حض ــان ب اصفه

ــد.  ــزار ش ــاه برگ مهرم
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
اصفهان شناســی  مرکــز  رئیــس  اصفهــان،   شــهرداری 
و خانــه ملــل ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
ــه  ــای صورت گرفت ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس در ای
در ایــن مرکــز گفــت: در طــول فعالیــت ۱۰ ســاله مرکــز 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــل س ــه مل ــی و خان اصفهان شناس
شــهرداری اصفهــان، ۵۲ جلــد کتــاب چــاپ و منتشــر شــده 
ــی  ــرورت بازخوان ــه ض ــاره ب ــا اش ــد ب ــد فرهمن ــت. حمی  اس
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــی دیدگاه هــای روشــنفکران اصفه و همگرای
ــه  ــان و مجموع ــر اصفه ــا دانشــگاه هن ــون ب ــز تاکن ــن مرک ای
تخــت فــوالد اصفهــان و بقیــه مراکــز مربوطــه ارتبــاط خوبــی 
برقــرار کــرده اســت. رئیــس مرکــز اصفهان شناســی و خانــه 
ملــل ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــا 
اشــاره بــا خــأ بــزرگ در حــوزه گردشــگری اصفهــان تصریــح 
کــرد: متأســفانه هیــچ کتــاب جامعــی در حــوزه گردشــگری 
چــاپ نشــده بــود؛ امــا مرکــز اصفهان شناســی و خانــه 
ملــل ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــا 
ــیرها  ــام مس ــه تم ــوزه ک ــن ح ــع در ای ــی جام ــی کتاب  طراح
و روزهــای بازدیــد از آثــار را مشــخص کــرده، خدمــت بزرگــی 
ــدی آن  ــن اندروی ــه اپلیکیش ــت ک ــرده اس ــگران ک ــه گردش ب

ــت. ــازی اس ــال آماده س ــم در ح ه

 پایان طرح آبرسانی بن-بروجن 

تا سال آینده
ــی آب  ــازمان مهندس ــعه س ــزی و توس ــور برنامه ری ــاون ام مع
ــن  ــانی بن-بروج ــروژه آبرس ــل پ ــور از تکمی ــاب کش و فاض
ــاری کــه  ــر داد و گفــت: اخب ــی ۱۳۹۶ خب ــان ســال مال ــا پای ت
ــدارد.  ــر توقــف ایــن طــرح منتشــر شــده، واقعیــت ن مبنــی ب
ــن  ــوص آخری ــگاران درخص ــع خبرن ــع در جم ــر قان علی اصغ
اقدامــات صورت گرفتــه بــرای طــرح آبرســانی بــن تــا بروجــن 
اظهــار کــرد: ایــن طــرح، یکــی از طرح هــای بــزرگ آب اســت 

ــون بودجــه وجــود دارد.  ــه در پیوســت ۱ قان ک
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح از ســال ۱۳۹۱ آغــاز شــده گفــت: 
پــس از ســفر رئیس جمهــور بــه اســتان چهارمحــال بختیــاری 
ــات  ــروژه، عملی ــن پ ــام ای ــریع انج ــان در تس ــد ایش و تاکی
اجرایــی آغــاز و تاکنــون نیــز ۱۳ کیلومتــر از طــرح خــط انتقــال 
ــی  ــرای مابق ــه وی، ب ــه گفت ــت. ب ــده اس ــرا ش ــل و اج تکمی
ــارد  ــزان ۷۰ میلی ــه می ــی ب ــط اصل ــاز خ ــورد نی ــای م لوله ه
تومــان قــرارداد بســته شــده و آمــاده ســاخت اســت. در 
زمینــه تصفیه خانــه ایــن طــرح نیــز قــرار اســت کــه بــا تأمیــن 
مالــی بخــش خصــوص کــه از طریــق خریــد تضمینــی اســت 
ــز  ــور نی ــن منظ ــرای ای ــه داد: ب ــم. وی ادام ــش ببری کار را پی
یــک مرحلــه مناقصــه انجــام شــده و بــه دنبــال ایــن هســتیم 
کــه بــا انجــام مذاکراتــی بــا ســرمایه گذاران، عملیــات اجــرای 
تصفیه خانــه را آغــاز کنیــم. وی تصریــح کــرد: از مدت هــا قبــل 
ــروژه نســبت  ــن پ ــی، ای علی رغــم وجــود محدودیت هــای مال
ــی  ــه ط ــوری ک ــه ط ــوده؛ ب ــر ب ــر فعال ت ــای دیگ ــه پروژه ه ب
یک ســال گذشــته بــا مشــاوران، کارفرمایــان و پیمانــکاران ایــن 
ــم. ــام دهی ــی را انج ــای خوب ــتیم برنامه ریزی ه ــرح توانس ط

وزیر اقتصاد:

 بیان مشکالت اقتصادی 

چیزی را حل نمی کند
ــا از  ــر اقتصــاد، م ــه وزی ــه گفت ب
اقتصــادی در شــرایط  لحــاظ 
هســتیم  تاریخــی   خطیــر 
و اقتصــادی داریــم کــه ســال ها 
بیمــاری مزمــن داشــته اســت. 
جمــع  در  طیب نیــا  علــی 
اصفهــان  اقتصــادی  فعــاالن 
ــرد کــه  ــج می ب گفــت: اقتصــاد مــا از بیمــاری ســاختاری رن
ــد آسیب شناســی جــدی و راه حــل اســت.  ــان آن نیازمن درم
بیــان تنهــا مشــکات چیــزی را حــل نمی کنــد. بخــش 
خصوصــی بایــد آسیب شناســی و ریشــه یابی کنــد. مــن 
ــر  ــز را زی ــه چی ــدام هم ــما م ــه ش ــوم ک ــحال می ش خوش
ذره بیــن داریــد و بارهــا در جلســه دولــت اعــام کــرده ام کــه 
ــه  ــل اینک ــا آگاه و هوشــیار اســت. دلی بخــش خصوصــی م
بخــش  میــان  در  اســتان ها  و  شــهرها  در  مــدام  مــن 
بیانــات  اســت کــه  ایــن  می یابــم،  حضــور  خصوصــی 
ــم.  کارشناســی را ســنجیده بشــنوم و راه حل هــا را گــوش کن
ــه در  ــت ک ــن اس ــمان ای ــام تاش ــت: تم ــاد گف ــر اقتص وزی
ــم و در  ــتفاده کنی ــی اس ــش خصوص ــا از بخ تصمیم گیری ه
موضــوع اصــاح محیــط کســب و کار، تمــام اتــکای خــود را بر 
 بخــش خصوصــی قــرار داده ایــم و اتــاق اصنــاف و بازرگانــی 
ــواره ســعی  ــم. بی شــک هم ــر کرده ای ــه درگی ــن مقول را در ای
ــور  ــود منظ ــت های خ ــی را در سیاس ــش خصوص ــم بخ داری
ــی  ــر تاریخ ــرایط خطی ــادی در ش ــاظ اقتص ــا از لح ــم. م کنی
ــن  ــاری مزم ــال ها بیم ــه س ــم ک ــادی داری ــتیم و اقتص هس
ــادی  ــام اقتص ــرد: نظ ــح ک ــا تصری ــت. طیب نی ــته اس  داش
 مــا مبتنــی بــر دولــت بــوده و بخــش خصوصــی در آن

ــی  ــده اقتصــاد در دســت بخــش دولت   کوچــک اســت و عم
و شبه دولتی هاســت و شــرایط بــرای بخــش خصوصــی 
ــل  مناســب نیســت. سیاســت های نامناســب ســال های قب
ــات نســنجیده ــا اقدام ــزوده و ب ــر وخامــت اوضــاع اف ــز ب  نی

ــت.  ــده اس ــود آم ــه وج ــور ب ــاد کش ــادل در اقتص ــدم تع ع
افزایــش وابســتگی بــه نفــت نیــز مشــکل دیگــری بــوده کــه 

به اقتصاد تحمیل شــده است.

ارزان ترین و گران ترین بنزین جهان
ــن  ــن و گران تری ــب ارزان تری ــه ترتی ــک ب ــا و هنگ کن ونزوئ
بنزیــن را بــه مشــتریان عرضــه می کننــد. در تازه تریــن 
رده بنــدی قیمــت بنزیــن بــا عــدد اوکتــان ۹۵، کشــور ونزوئــا 
ــه قیمــت ۰.۰۱ دالر  ــر بنزیــن را ب ــکای التیــن هــر لیت در آمری
عرضــه می کنــد کــه ارزان تریــن بنزیــن جهــان اســت و تقریبــا 
دولــت یارانــه تمامــی ســوخت را خــود پرداخــت می کنــد. در 
ایــن رده بنــدی کشــورهای عربســتان، ایــران، کویــت، مالــزی 
امــارات متحــده عربــی و نیجریــه ارزان تریــن قیمــت بنزیــن 
ــا  ــان دارا هســتند. روســیه هــم ب ــان کشــورهای جه را در می
ــور  ــتمین کش ــت ۰.۵۹ دالر، هش ــه قیم ــن ب ــر بنزی ــر لیت ه
ــا  ــک ب ــن هنگ کن ــن اســت. همچنی ــده بنزی ارزان عرضه کنن
ــن  ــه قیمــت ۱.۸۷ دالر، گران تری ــن ب ــر بنزی فــروش هــر لیت
توزیع کننــده بنزیــن در جهــان اســت. از ســوی دیگــر، مــردم 
ــاالنه ۰.۲۹  ــر، س ــن ۴۵۴.۵ لیت ــرف میانگی ــا مص ــا ب ونزوئ
ــد.  ــن می کنن ــد بنزی ــرف خری ــود را ص ــد خ ــد از درآم درص
درصــد   ۰.۴۶ هنگ کنــگ  درصــد،   ۰.۴۳ چیــن   مــردم 
ــن  ــد بنزی ــه خری ــان هزین ــد از درآمدش ــیه ۲.۱۱ درص و روس
 می شــود. در مقابــل، مــردم مکزیــک بــا ۳.۳۸ درصــد 
ــا ۲.۶۷ درصــد بیشــترین  ــادا ب ــا ۲.۸۷ درصــد و کان ــان ب یون

ــد. ــن صــرف می کنن ــد بنزی ــرای خری ــه را در ســال ب هزین

گرانی 52 درصدی برنج در یک سال
ــرغ  ــت تخم م ــت، قیم ــای رســمی دول ــر اســاس گزارش ه ب
درصــد  ۰.۴ حبوبــات  درصــد،   ۱.۱ برنــج  درصــد،   ۲.۵ 

ــازه ۰.۵ درصــد، مــرغ ۹.۸ درصــد و روغن نباتــی  میوه هــای ت
۰.۱ درصــد، طــی هفتــه منتهــی بــه ۲۳ مهرمــاه رشــد داشــته 
بانــک مرکــزی متوســط قیمــت خرده فروشــی  اســت. 
کاالهــای اساســی را در هفتــه منتهــی بــه ۲۳ مهرمــاه اعــام 
کــرد. بــر ایــن اســاس نــرخ ۶ گــروه کاالیــی نســبت بــه هفته 
ــش  ــر کاه ــروه دیگ ــت دو گ ــش و قیم ــش از آن، افزای پی
یافــت و ۳ گــروه نیــز ثابــت مانــد. ایــن آمــار نشــان می دهــد 
قیمــت تخم مــرغ ۲.۵ درصــد، برنــج ۱.۱ درصــد، حبــوب ۰.۴ 
درصــد، میوه هــای تــازه ۰.۵ درصــد، گوشــت مــرغ ۹.۸ درصــد 
ــت  ــل قیم ــت و در مقاب ــد داش ــد رش ــی ۰.۱ درص و روغن نبات
ســبزی های تــازه ۱.۵ درصــد و قنــد و شــکر ۰.۱ درصــد 
کاهــش یافــت؛ ضمــن اینکــه ۳ گــروه گوشــت قرمــز، لبنیات 
و چــای تغییــری نداشــتند. گــزارش بانــک مرکــزی از قیمــت 
مــواد خوراکــی در هفتــه ســوم مهرمــاه در مقایســه بــا هفتــه 
مشــابه ســال گذشــته، نشــان می دهــد قیمــت لبنیــات ۳.۵ 
درصــد، تخم مــرغ ۱۳.۹ درصــد، برنــج ۵۱.۷ درصــد، حبوبــات 
۲۳.۵ درصــد، میوه هــای تــازه ۳.۱ درصــد، گوشــت قرمــز ۹.۱ 
ــد ــکر ۴۵.۱ درص ــد و ش ــد، قن ــرغ ۶ درص ــت م ــد، گوش  درص

چــای ۱۶.۵ درصــد و روغــن نباتــی ۶.۶ درصــد رشــد قیمــت 
ــش ۸.۵  ــا کاه ــازه ب ــبزی های ت ــرخ س ــط ن ــته اند و فق داش

درصــدی مواجــه شــده اســت.

تسهیالت موجب رونق تولید شد
بانــک مرکــزی گفــت: تســهیات ۱۶ هــزار  رئیــس کل 
ــده  ــک ش ــای کوچ ــق واحده ــب رون ــی موج ــارد تومان میلی
اســت؛ امــا دربــاره بنگاه هــای بــزرگ ماحظاتــی وجــود 
ــه  ــت را ب ــه اولوی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیف ب ــی هللا س دارد. ول
بنگاه هایــی دادیــم کــه محصــوالت آن هــا بــازار مصــرف 
داشــته و بــا قیمــت مناســب عرضــه می شــود، اظهــار 
ــاری  ــات غیرج ــد مطالب ــر مانن ــواردی دیگ ــه م ــت: البت داش
بــه  امــا  شــد؛  مســتثنی  هــم  برگشــتی  چک هــای  و 
ــه  ــرار شــد ک ــف رهــا شــود و ق ــه باتکلی ــود ک ــا نب ــن معن ای
ــرای آن  ــی ب ــد مرجع ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــروه تس  کارگ

باشد. 
ــد دســتاورد  ــرد نشــان می ده ــه عملک ــان اینک ــا بی ســیف ب
ــا  ــه بانک ه ــا ب ــه داد: م ــود، ادام ــا ب ــی م ــر از پیش بین بهت
ابــاغ کردیــم کــه هــر بنگاهــی کــه شــرایط را داشــته باشــد 

ــرد. ــهیات بگی ــک تس ــد از بان می توان

پراید و پژو ۴05 از خط تولید خارج می شوندرفع ابهام از قبض های تلفن
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حتما بخوانید!
زمان آن رسیده که وارد دانشگاه نسل...

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان اصفهــان 
بین المللــی  نمایشــگاه  نوزدهمیــن  افتتــاح  حاشــیه  در 
صنعــت ســاختمان )مصالــح، معمــاری و فناوری هــای 
نویــن( هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه را آشــنایی افــراد 
بــا مصالــح ســاختمانی بــوم آورد، اســتفاده از مصالــح 
محیــط  بــرای  مناســب  و  بازیافــت  قابــل  ســاختمانی 
زیســت، مصالــح ســبک کــه مصــرف آب و انــرژی را کاهــش 
نقــاط  و  کاســتی ها  چالش هــا،  بررســی  و  می دهنــد 
ضعــف و قــوت ذکــر کــرد. علــی زهتــاب بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــه  ــرد و نگــرش ب هــدف اصلــی مــا در ســازمان، تغییــر کارب
ســاختمان از کاالی تجــاری و ســوداگری بــه کاالی مصرفــی 
ــزود: در عصــر حاضــر، ســاختمان های کشــور مــا  اســت، اف

ــد.  ــت داده ان ــود را از دس ــی خ ــش فرهنگ ــت و نق هوی
زهتــاب بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه اســتان اصفهــان 
هنــوز هویــت خــود را در دل دوران تاریخــی صفویــه بــه 
ــاده و  ــا نه ــان ج ــی آن زم ــازهای فرهنگ ــل ساخت وس دلی
در ســال های اخیــر ساخت وســازی کــه بتوانــد گویــای 
فرهنــگ و هویــت دوران معاصــر بــه آینــدگان باشــد، دیــده 

نمی شــود.
     رکود مسکن

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اکنــون در زمــان رکود مســکن به ســر 
ــاختمان  ــت س ــازی در صنع ــا برندس ــوان ب ــم و می ت می بری
ساخت وســازهای  از  هویت بخــش،  فضاهــای  ایجــاد  و 
تجــاری و ســوداگرانه فاصلــه بگیریــم، گفــت: رعایــت حقــوق 
ــد  ــه آن توجــه نشــده و بای ــه ب ــی اســت ک شــهروندی، اصل
ــه در  ــی ک ــاختمان و دیگران ــردار از س ــخص بهره ب در آن ش
ــم  ــوق ه ــه حق مجــاورت آن ســاختمان ســاکن هســتند، ب

احتــرام گذاشــته و هیــچ یــک آزار و اذیــت نبیننــد.
     عمر مفید ساختمان ها

ــه رغــم اینکــه 30 درصــد از ســرمایه  ــد کــرد: ب ــاب تاکی زهت
ملــی در صنعــت ساخت وســاز اســتفاده می شــود، عمــر 
ــد  ــاوز نمی کن ــال تج ــا 35 س ــاختمان ها از 25 ت ــد س مفی
و ایــن در حالــی اســت کــه نه تنهــا در کشــورهای پیشــرفته 
ــد  ــر هســتند، عمــر مفی ــی کــه از مــا عقب ت حتــی در آن های

ــت.  ــال اس ــش از 100 س ــاختمان ها بی س
ــو  ــه الگ ــه اینک ــا اشــاره ب ــن کارشــناس حــوزه مســکن ب ای
گرفتــن از کشــورهای اروپایــی بــرای مســکن بســیار مفیــد 
ــه  ــازی و نهادین ــا رواج صنعتی س ــوان ب ــود و می ت ــد ب خواه

ــم  ــن مه ــه ای ــه ســبز ســاختمان ب ــردن اعطــای گواهینام ک
ــال  ــان در س ــتان اصفه ــرد: اس ــح ک ــت، تصری ــت یاف دس
جــاری بــه عنــوان پایلــوت اجــرای طــرح اعطــای گواهینامــه 
ســبز ســاختمان انتخــاب شــده و طــی یــک مــاه آتــی ایــن 

طــرح اجرایــی خواهــد شــد.
وی افــزود: یکــی از دغدغه هــای مهــم مســئوالن امــر 
 در صنعــت ســاختمان، بحــث حقــوق شــهروندی اســت 
و ایــن موضــوع هــم بــرای بهره بــرداران و هــم افــراد مجــاور 

ــا  ــاب ب ــی اســت. زهت ــم و حیات ــا ســاختمان ها بســیار مه ب
انتقــاد از رونــد طوالنــی پایــان ســاخت در کشــور گفــت: در 
ــن 4  ــک ســاختمان بی ــه طــور متوســط ســاخت ی ــران ب ای
ــی  ــرای بعض ــازه ب ــن ب ــا ای ــرد؛ ام ــان می ب ــال زم ــا 5 س ت

ــا یــک ســال اســت. کشــورهای همســایه شــش مــاه ت
     موسیقی ناهنجار ساختمان ها در اصفهان

رئیــس اداره مقــررات ملــی، نظــام مهندســی و فناوری هــای 
ــن  ــز در ای ــان نی ــازی اصفه ــاختمان راه و شهرس ــن س نوی
نشســت گفــت: بعضــی ســاختمان ها در ســطح شــهر 
اصفهــان ماننــد موســیقی های ناهنجــاری هســتند کــه 
شــهروندان را آزار می دهــد. امیــر زاغیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــح  ــان اســتفاده از مصال ــژه اصفه ــران و به وی ــان در ای همچن
منطبــق بــا اقلیــم نیســت، افــزود: متاســفانه در زمینــه 
مصالــح نویــن و معرفــی و اســتفاده از آن هــا عقــب هســتیم 
و بــه دلیــل ظاهــر زیبــا و قیمت هــای کــم بــه مصرف کننــده 
مصالــح چینــی تبدیــل شــده ایم. گفتنــی اســت درنمایشــگاه 
اســتان های  از  131 مشــارکت کننده  صنعــت ســاختمان، 
اصفهــان، تهــران، البــرز، گیــان، فــارس، ســمنان، خراســان 
ــزد و نمایندگی هــای فــروش  ــی و ی رضــوی، خراســان جنوب

ــد. ــا و آلمــان حضــور دارن کشــورهای چیــن، ایتالی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان:

30 درصد از سرمایه های ملی در ساخت وساز تلف می شود

استاندار کرمان:

 کمربند سبز کرمان 

سدی در برابر حاشیه نشینی است
ایجــاد  از  کرمــان  اســتاندار 
ــه  ــد ســبز شــهر کرمــان ب کمربن
راهکارهــای  از  یکــی  عنــوان 
شــوم  پدیــده  بــا  مبــارزه 
یــاد کــرد.  حاشیــه نشــــینی 
ــات  ــینی اقدام ــا رزم حس علیرض
 صــورت گرفتــــه در مراقبــــت 
و نگهــداری از فازهــای یــک و دو کمربنــد ســبز را مثبــت 
ارزیابــی کــرد و افــزود: کمربنــد ســبز دارای ثمــرات مختلفــی 
ــری از  ــه جلوگی ــوان ب ــن ثمــرات می ت ــه ای ــه از جمل اســت ک
پیشــروی شــهر و مشــخص شــدن محــدوده شــهری در 
ورود  از  جلوگیــری  حاشیه نشــینی،  بــا  مبــارزه  راســتای 
ــهر  ــبز ش ــای س ــرانه فض ــش س ــن افزای ــا و همچنی ریزگرده
کرمــان اشــاره کــرد. اســتاندار کرمــان نقــش بخــش خصوصی 
را در پیشــبرد ایــن طــرح بســیار پررنــگ عنــوان کــرد و یــادآور 
شــد: نکتــه مهــم در قبــال ایــن طــرح بــا ارزش، بحــث 
ــوان یــک ســپر  ــه عن ــا بتــوان خدمــات را ب مراقبــت اســت ت
دفاعــی در حریــم کمربندهــا ارائــه کــرد کــه خوشــبختانه ایــن 
اقــدام بــه خوبــی صــورت گرفتــه اســت. فــاز نخســت کمربنــد 
ســبز بــا پیگیری هــای اســتاندار کرمــان بــه طــول ۷0 کیلومتــر 
 و عــرض 300 متــر بــا هــدف جلوگیــری از زمین خــواری

جلوگیــری از ورود ریزگردهــا و همچنیــن افزایــش ســرانه 
فضــای ســبز شــهر کرمــان، 25 خــرداد 13۹4 و فــاز دوم 
کمربنــد ســبز، 1۸ مهــر 13۹4 بــا حضــور معــاون رئیس جمهور 

و رئیس سازمان محیط زیست کشور افتتاح شد.

رونمایی از سالن ورزشی جوان در یزد
همزمــان بــا روز ورزش و تربیــت بدنــی و بــا حضــور مســئوالن 
و هیئت رئیســه دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد، امکانــات 
ــع  ــوان در مجتم ــی ج ــالن ورزش ــده س ــد و بازسازی ش جدی
ــی  ــت بدن ــس اداره تربی ــد. رئی ــی ش ــا)ع( رونمای ــام رض ام
ــکاری  ــم از هم ــن مراس ــزد در ای ــکی ی ــوم پزش ــگاه عل دانش
5 هــزار و ۶01 دانشــجوی دانشــگاه بــا ایــن اداره خبــر 
ــگاه در  ــی دانش ــم ورزش ــزود: تی ــاده اف ــا س داد. محمدرض
دوازدهمیــن المپیــاد ورزشــی قهرمانی دانشــجویی موفــق 
ــت  ــی اس ــن در حال ــده؛ ای ــف ش ــدال مختل ــب ۹ م ــه کس ب
کــه کاروان ورزشــی دانشــگاه در ایــن دوره موفــق بــه کســب 
ــته  ــای گذش ــه المپیاده ــبت ب ــدال نس ــداد م ــترین تع بیش
شــده اســت. وی همچنیــن ورزش همگانــی دانشــجویی 
ورزش قهرمانــی کارمنــدی، ورزش همگانــی کارمنــدی، ورزش 
هیئــت علمــی و ورزش فرزنــدان پرســنل دانشــگاه را از دیگــر 

فعالیت هــای اداره تربیــت دانشــگاه برشــمرد.

اخبار کوتاه

عرضه قلیان در خانه های اجاره ای
ــه داران  رئیــس اتحادیــه چایخان
اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر 
مصــرف قلیــان در خانه هــای 
صــورت  بــه  و  اجــاره ای 
زیرزمینــی یــا بــه صــورت انتقال 
ــام  ــوری انج ــای موت ــا پیک ه ب
می شــود. محســن فاح نــژاد 
دربــاره عرضــه قلیــان بــا روش »فســت دود« و بــا اســتفاده از 
پیــک موتــوری در اصفهــان اظهــار کــرد: ایــن خبــر را به تازگــی 
شــنیده ام. در حــال حاضــر مصــرف قلیــان در خانه هــای 
اجــاره ای و بــه صــورت زیرزمینــی یــا بــه صــورت انتقــال بــا 
پیک هــای موتــوری انجــام می شــود. وی افــزود: ایــن 
موضوعــات و امثــال آن، پــس از تعطیلــی چایخانه هــای 
عرضه کننــده قلیــان در اســتان اصفهــان طبیعــی اســت. 
ــا بیــان اینکــه در  ــه داران اصفهــان ب رئیــس اتحادیــه چایخان
قلیــان  عرضه کننــده  چایخانه هــای  تمــام  حاضــر   حــال 
ــای  ــه داد: واحده ــده اند، ادام ــب ش ــان پلم ــتان اصفه در اس
صنفــی در حــال فعالیــت نیــز متعهــد شــده اند کــه در 
ــد و در صورتــی  واحدهــای صنفــی خــود قلیــان عرضــه نکنن
ــدت  ــه ش ــا آن ب ــد ب ــه کن ــان عرض ــی، قلی ــد صنف ــه واح ک
برخــورد خواهــد شــد. فاح نــژاد اضافــه کــرد: تجمعاتــی کــه 
ــه  ــان انجــام شــد، ب ــل ســاختمان اســتانداری اصفه در مقاب
اتحادیــه چایخانــه داران مربــوط نمی شــود و ایــن حرکت هــا 

به صورت خودجوش انجام شد.

 بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری 

رونق می گیرد
مدیــر کل جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری از رونــق 
بخــش کشــاورزی ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: طرح هــای 
اشــتغال زای بخــش کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری فعــال 
ــه اینکــه طرح هــای  ــا اشــاره ب می شــوند. ذبیــح هللا غریــب ب
اشــتغال زای بخــش کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری فعــال 
اظهــار داشــت: در ســال جــاری پروژه هــای  می شــوند، 
ــش  ــد در بخ ــی ۶0 درص ــرفت فیزیک ــام دارای پیش نیمه تم
ــی  ــا معرف ــه بانک ه ــهیات ب ــن تس ــرای گرفت ــاورزی ب کش
ــاورزی  ــش کش ــروژه بخ ــرد: 4۸ پ ــوان ک ــده اند. وی عن ش
بــرای گرفتــن تســهیات بــه بانــک معرفــی شــده اند کــه بــا 
ــق در  ــای کشــاورزی، شــاهد رون ــن پروژه ه ــال شــدن ای فع

ایــن بخــش در اســتان خواهیــم بــود. 
مدیــر کل جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری عنــوان کرد: 
اســتان چهارمحال و بختیــاری، یکی از اســتان های توانمند در 
بخــش کشــاورزی اســت کــه بخــش کشــاورزی از مهم تریــن 
بــه شــمار  اســتان  ایــن  در  بیــکاری  رفــع   بخش هــای 

می رود.

اخبار کوتاه

رئیــس دانشــگاه اصفهــان گفــت: تربیــت دانش آموختــگان 
ــان  ــی جه ــز علم ــا مراک ــکاری ب ــتن هم ــن، داش  کارآفری
ــه درآمدهــای اختصاصــی، از ویژگی هــای  و تنوع بخشــی ب
ــی در  ــنگ طالب ــت. هوش ــوم اس ــل س ــگاه های نس دانش

مراســم معارفــه رئیــس دانشــکده عمــران 
ــان  ــا بی ــان ب ــل دانشــگاه اصفه و حمل ونق
ــی  ــعه، هم افزای ــی از ارکان توس ــه یک اینک
اســت، اظهــار کــرد: ادغــام گــروه عمــران و 
نقشــه برداری از دانشــکده فنــی و مهندســی 
بــه دانشــکده حمل ونقــل و هم افزایــی 
ایــن گروه هــا، نویدبخــش توســعه در ایــن 

دانشــکده اســت. وی کیفیت بخشــی بــه مســائل آموزشــی 
ــت  ــران دانس ــت کار مدی ــگاه را در اولوی ــی دانش و پژوهش
و افــزود: هرچنــد فراهــم آوردن امکانــات و تجهیــزات 
ــی  ــت، ول ــران اس ــی مدی ــای فعل ــکده ها از دغدغه ه دانش
در عیــن حــال افزایــش ســطح کیفــی دانشــگاه و ارتقــای 

رتبــه علمــی نبایــد فرامــوش شــود و در ایــن راســتا 
اساســی  راهکارهــای  پیش بینــی  مدیــران،  وظایــف   از 
و علمــی در ارتقــای ســطح کیفــی دانشــگاه در ســطح 
ــی اســت. رئیــس دانشــگاه اصفهــان ادغــام  ــی و جهان مل
در  را  نقشــه برداری  و  عمــران  گروه هــای 
دانشــگاه  نفــع  بــه  حمل ونقــل  دانشــکده 
ــه  ــا توج ــدوارم ب ــه داد: امی ــرد و ادام ــام ک اع
بــه پتانســیل جــوان و کارآمــد گروه هــای 
مذکــور، تغییــرات اساســی و کیفــی در ســطح 
علمــی دانشــگاه ایجــاد شــود. طالبی خواســتار 
طرح هــای  ارائــه  و  خودکفایــی  احســاس 
کاربــردی در دانشــکده شــد و اضافــه کــرد: زمان آن رســیده 
کــه وارد دانشــگاه نســل ســوم و کارآفریــن شــویم. تربیــت 
ــا مراکــز  دانش آموختــگان کارآفریــن، داشــتن همــکاری ب
علمــی جهــان و تنوع بخشــی بــه درآمدهــای اختصاصــی از 

ویژگی هــای دانشــگاه های نســل ســوم اســت.

رئیس دانشگاه اصفهان:

زمان آن رسیده که وارد دانشگاه نسل سوم و کارآفرین شویم

S.Sharifi@eskimia.ir
سیماشریفیکیمیای وطن

نشســت خبــری هشــتمین دوره نمایشــگاه یــار مهربان 
شــهرداری  فرهنگی اجتماعــی  معــاون  حضــور  بــا 

اصفهــان و بــا حضــور خبرنــگاران صبــح 
روز گذشــته در ایــن معاونــت برگــزار 
قاســم زاده، معــاون فرهنگــی و  شــد. 
اجتماعــی شــهرداری اصفهــان، یکــی 
فرهنــگ  گریبانگیـــر  مشـــکات   از 
بــه  بی میلــی  را  اصفهــان  در  به ویــژه 
مطالعــه خوانــد و گفــت: متــن و محتــوای 

کتاب هــا مــردم را بــه خوانــدن ترغیــب نمی کنــد. 
ــان فرصــت مناســبی  ــار مهرب ــزود: نمایشــگاه ی وی اف
اســت تــا شــهرداری بتوانــد کتاب هایــی را کــه در 
ــع ــدارس توزی ــطح م ــتند، در س ــع هس ــه توزی  چرخ

 کند. 

ــی  ــور اجتماع ــر ام ــر، مدی ــعود مهدیان ف ــه مس  در ادام
و مشــارکت های مردمــی تصریــح کــرد: ایــن نمایشــگاه 
 1 تــا ۶ آبــان در محــل ارگ جهان نمــا میزبــان مــدارس

مراکــز فرهنگــی و عمــوم مــردم اســت. در ایــن طــرح 
بــه  شــده اند.  فراخــوان  مدرســه   ۷۸0
گفتــه ایــن مقــام مســئول امســال ۸ هــزار 
ــف از  ــات مختل ــا موضوع ــاب ب ــوان کت عن
ــد ــا 41 درص ــوان ب ــودک و نوج ــه ک  جمل

کاربــردی  علــوم  درصــد،   13  ادبیــات 
و دینــی ۹ درصــد و ... در ایــن نمایشــگاه 
ــز  ــران نی ــه ناش ــد و اتحادی ــرکت دارن ش
حضــور چشــمگیری در نمایشــگاه خواهــد داشــت. 
 وی تشــریح کــرد: عــاوه بــر بــن و هزینــه خریــد

اهدایــی بــه مــدارس 1۶ نــوع بســته ورزشــی بــر 
اســاس ســن، مقطــع تحصیلــی و جنســیت بــرای 

مــدارس در نظــر گرفتــه شــده اســت.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تمام   پاک شماره  نیمه  یکباب ساختمان تجاری مسکونی  اینکه تحدید حدود ششدانگ  به  نظر 
15/25۷۷ واقع درفاورجان  بخش ۹ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد تقی 
به عمل  شجاع فاورجانی  فرزند یداله  در جریان ثبت است  و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
نیامده  است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پاک مرقوم در روز یکشنبه مورخ ۹5/۸/23 ساعت ۹ 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 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : ۹5/۷/2۸ اکبر پور مقدم رئیس اداره 

ثبت اسناد و اماک فاورجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود قسمتی از ششدانگ یکباب گاراژ   پاک شماره 1۹/۹04 واقع درکلیشاد  
بخش ۹ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عباس هاشمی حسین ابادی و صدیقه 
درباغی لنبانی   فرزندان حسین و نعمت اله بالسویه   در جریان ثبت بوده و با پاک 14/۷۸ تواما 
تشکیل ششدانگ یکباب گاراژرامیدهد  و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در 
روز دو شنبه مورخ ۹5/۸/24 ساعت ۹ 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 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : ۹5/۷/2۸ شماره : 511/ م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره 

ثبت اسناد و اماک فاورجان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  شماره   ۹40۹۹۸03۶5۷01125 پرونده:  شماره   ۹510100352۹044۷۶ اباغیه:  شماره 
۹4103۸  تاریخ تنظیم: 13۹5/0۷/1۷ شکات رسول خزدوز و زهرا کاظمی آب شکایتی علیه متهمین 
به  ورود  و  قذف  و  تعزیر  مستوجب  سرقت  موضوع   با  رسول  فرزند  خزدوز  الهه  و  ابراهیمی  داود 
مسکن یا منزل دیگری به عنف و تهدید و توهین به  اشخاص   عادی و مزاحمت تلفنی و تهدید 
 103 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع   ) سابق  جزایی  شهراصفهان)103  دو   دادگاه کیفری 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 33۷ ارجاع و به کاسه  
شده  10:00تعیین  ساعت  و   13۹5/0۹/13 آن  رسیدگی  وقت  ۹40۹۹۸03۶5۷01125ثبت گردیده که 
است. به علت مجهول المکان بودن متهمین داود ابراهیمی و الهه خزدوز  و به تجویز ماده 1۷4  قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمین  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 21۹4۷/م الف منشی دادگاه کیفری شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )103 جزایی سابق ( – مهدی نصر اصفهانی 
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  شماره   ۹50۹۹۸03۶2100455 پرونده:  شماره   ۹51010035330422۶ اباغیه:  شماره 
۹50۷۹4  تاریخ تنظیم: 13۹5/0۷/03 شاکی آقای عبداله ماهرانی شکایتی علیه متهم به خواسته 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  عمدی   جرح  و  ضرب  و  ملکی  مزاحمت  و  عادی  اشخاص  به  توهین 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10۷ دادگاه کیفری دو  شهراصفهان)10۷ 
بیمارستان  – حدفاصل  خیابان شریعتی   – اصفهان  در  واقع  بهشتی  مجتمع شهید   ) سابق  جزایی 
شریعتی و چهارراه پلیس ارجاع و به کاسه  ۹50۹۹۸03۶2100455ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
13۹5/0۹/13 و ساعت 0۹:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در 
خواست خواهان / شاکی   و به تجویز ماده ۷3قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطاع  / متهم  پس 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 

201۸۸/م الف 
منشی دادگاه کیفری شعبه 10۷ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )10۷ جزایی سابق ( – مجتمع شهید 

بهشتی  
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۷14/۹5  خواهان بهروز کبیری  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
برای روزیکشنبه مورخ ۹5/۹/۷ساعت 4 عصر   نموده است .وقت رسیدگی  تقدیم  محسن پرورش 
ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده 
۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی  واقع در اصفهان 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 21۹22/م الف مدیر دفتر شعبه 31 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۷15/۹5  خواهان بهروز کبیری  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
1- شرکت تعاونی سرامیک کمیل خوزستان 2- علی مزرعه  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  مورخ ۹5/۹/۷ساعت4:30عصر   روزیکشنبه 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 21۹23/م الف مدیر دفتر 

شعبه 31 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۹415۹3   خواهان صندوق آخرین امیر به نمایندگی عبدالحمد شهبازی با 
وکالت عزت دهقانی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت علیرضا سمیعی 1- سوسنی عزیب وند   
تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...........مورخ ۹5/۹/۷ساعت۹ 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 شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع شماره )2( 
شورای حل اختاف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 21۸۹4/م الف مدیر 

دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

بایگانی شعبه:  ۹50۹۹۸03۶300032۹ شماره  پرونده:  اباغیه: ۹5101003533042۷۷ شماره  شماره 
۹50۷۸5  تاریخ تنظیم: 13۹5/0۷/03 شاکی فاطمه زاغی شکایتی علیه رسول مداحی دهنوی  علیه 
متهم به خواسته ترک انفاق   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 10۷ دادگاه کیفری دو  شهراصفهان)10۷ جزایی سابق ( مجتمع شهید بهشتی واقع 
در اصفهان – خیابان شریعتی – حدفاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس ارجاع و به کاسه  
شده  0۸:00تعیین  ساعت  و   13۹5/0۹/0۷ آن  رسیدگی  وقت  ۹50۹۹۸03۶300032۹ثبت گردیده که 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان / شاکی   و به تجویز ماده 
۷3قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 201۸5/م الف منشی دادگاه کیفری شعبه 10۷ دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )10۷ جزایی سابق ( – مجتمع شهید بهشتی  
آگهی ابالغ

بایگانی شعبه:  پرونده: ۹30۹۹۸03۶4۸0153۸ شماره  اباغیه: ۹510100352۷031۹4 شماره  شماره 
۹50۸25  تاریخ تنظیم: 13۹5/0۷/1۸ شاکی زهرا ایازی دادخواستی به طرفیت متهم فریبرز پور حاتم 
فرزند عزیز اله به خواسته عدم ثبت ازدواج دائم یا طاق یارجوع از سوی مرد  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو  شهراصفهان)101 
جزایی سابق ( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 33۶ ارجاع و به کاسه  ۹30۹۹۸03۶4۸0153۸ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 13۹5/0۹/0۶ و ساعت 12:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / 
متهم و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده ۷3  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده / متهم   پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )101 جزایی  الف منشی دادگاه کیفری شعبه  شماره: 21۹5۶/م 

سابق ( – افسانه ابراهیمی  
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۹5- 204   خواهان آقای سعید پاکدل   دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  
بابایی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ ۹5/۹/13ساعت ۹   به طرفیت جواد 
تعیین گردید . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی 
روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه شورای حل 
اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 21352/م الف مدیر دفتر شعبه 

53 ح مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۹5- 432 ش 51 ح   خواهان رضا جالی جوندابی   دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه  به طرفیت محمد آقا سید احمد پیش نماز تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه 
مورخ ۹5/۹/13ساعت 0۸:00  تعیین گردید . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف 

اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای  شعبه   – اصفهان 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

2134۸/م الف مدیر دفتر شعبه 51 ح مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  عسکری    علی  احمد  خواهان    ۷03/۹5 پرونده کاسه  خصوص  در 
مورخ  روز.........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  آبادی  بهمن  محمود کاظمی  طرفیت  به 
۹5/۹/13ساعت 3/30  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷3  برابر  خواهان 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 21341/م الف مدیر دفتر شعبه 2۹ مجتمع شماره 

2 شورای حل اختاف اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای مهدی خیر آبادی با وکالت محسن گرجی   دارای شناسنامه شماره ۷54 به شرح دادخواست 
به کاسه 3۶۸۹/۹5 ح 10از این دادگاه   در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سیف اله مهدی خیر آبادی  بشناسنامه 3۷۷ در تاریخ ۹5/4/1۹اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 3 دختر 1- احمد مهری خیر آبادی 
به ش ش ۷54 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد مهری خیر آبادی به ش ش ۸1۸ نسبت با متوفی 
فرزند 3- فاطمه مهری خیر آبادی به ش ش 10۹0۶04۶02نسبت با متوفی فرزند4-  بیگم  مهری 
خیر آبادی به ش ش 10۹1۸۸2241نسبت با متوفی فرزند 5- ام کلثوم مهری خیر آبادی به ش ش 
10۹1۹33۶۷۷ نسبت با متوفی فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 
نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 214۶2/م 

الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  پور   حاجی  محسن  خواهان    1253/۹5 پرونده کاسه  خصوص  در 
روز...........مورخ  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  وکیلی    عبدالعلی  طرفیت  به 
تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  ۹5/۹/3ساعت11/30تعیین گردیده 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع شماره )2( شورای حل اختاف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
حل  شورای   2 شماره  مجتمع   ۸ شعبه  دفتر  مدیر  الف  21342/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی 

اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 1252/۹5  خواهان محسن حاجی پور  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
عبدالعلی وکیلی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...........مورخ ۹5/۹/3ساعت11تعیین 
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 شمالی چهارراه وکا مجتمع 
شماره )2( شورای حل اختاف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 21343/م 

الف مدیر دفتر شعبه ۸ مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بر:مطالبه  دادخواستی مبنی  اصفهانی    پرونده کاسه ۹5-۸20  خواهان علیرضا نصر  در خصوص 
روز..... مورخ  برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم   ) )نجیمی  علیرضا محبی  به طرفیت  چک  
۹5/۹/3ساعت 1۷:00  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷3  برابر  خواهان 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی  مجتمع شماره2 شورای 
حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 21۸۷۶/م الف مدیر دفتر شعبه 1۷ 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۹505۶1   خواهان سید امیر حسین مدرس صادقی   دادخواستی مبنی 
روزشنبه مورخ  برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  تقوی    به طرفیت سید مجتبی  بر:مطالبه 
۹5/۹/۶ساعت12 ظهر 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 شمالی چهارراه وکا مجتمع شورای حل اختاف  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 21۹00/م الف مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: مجید   نام خانوادگی: پورطائی  نام پدر: حسین شغل : آزاد   نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:سعید    نام خانوادگی:خیرالهی   نام پدر : 
ایرج شغل : آزاد  نشانی محل اقامت:اصفهان – بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر

شهرستان  اختاف  حل  شورای    4۹ حوزه  تاریخ۹5/4/12    1۷3 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت 20/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 430/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی 
به پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از مورخ سر رسید لغایت زمان وصول و ایصال و نیم عشر حق 

االجراء و نشر آگهی . 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره21۹20/ م الف دفتر شعبه 4۹ مجتمع شماره سه  شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: وحید   نام خانوادگی: وطن خواهان اصفهانی  نام پدر: حسین نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:حسین     نام خانوادگی:عبداللهی   نام پدر : 
رمضانعلی  با وکالت محسن فاتحی   نشانی محل اقامت:اصفهان خ شهید نیکبخت مقابل ساختمان 

دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 32
شهرستان  اختاف  حل  شورای    ۹ حوزه  تاریخ۹4/12/11    1۹۶4 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت چهارده میلیون و هفتصد هزار 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از )۶۹۹۹34 مورخ ۹4/۶/15 و ۶۹۹۹42 مورخ 
نیم عشر حق اجرا در حق اجرای  له و همچنین  تا زمان اجرای حکم در حق محکوم   ) ۹4/۷/30

احکام شورای حل اختاف 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره21۹14/ م الف دفتر شعبه ۹ مجتمع شماره دو  شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹۸0352200511شماره  پرونده:  ۹510100352204۸۹2شماره  اباغیه:  شماره 
۹50524تاریخ تنظیم: 13۹5/0۷/12 خواهان / شاکی صادق قدیری خرزوقی  دادخواستی به طرفیت 
مطالبه  و  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  فرید    پاالیه  ارین  متهم شرکت   / خوانده 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
۹50۹۹۸0352200511ثبت گردیده  به کاسه   و  ارجاع   354 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان 
که وقت رسیدگی آن 13۹5/0۹/13 و ساعت 13:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 
حاضر گردد.شماره: 213۷2/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – ژاله اطهری بروجنی 
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹۸0352200۶5۹شماره  پرونده:  ۹510100352204۹۸4شماره  اباغنامه:  شماره 
بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا  ۹50۶۷5تاریخ تنظیم: 13۹5/0۷/14 خواهان / شاکی 
زمانی   دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مجتبی نظری فرد و فردین درویشی جونقانی و حجت 
اله درویشی و حجت اله درویشی جونقانی    به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه چک    مطالبه  و  خواسته  تامین  و  دادرسی 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   22 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 354 ارجاع و به کاسه  ۹50۹۹۸0352200۶5۹ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/0۹/14 
و ساعت 13:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ 
شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 21۸۹۹/م الف منشی دادگاه 

حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بروجنی

در شهر

هشتمین دوره نمایشگاه یار مهربان 1 تا 6 آبان ماه دایر می شود

یار مهربان، فرصتی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی
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حتما بخوانید!
واکنش »ایوبی« به بعضی مسائل روز سینما

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فیلــم ســینمایی ارونــد ســومین ســاخته پوریــا آذربایجانــی 
ایــن روزهــا همزمــان بــا کشــور در ســینما ســپاهان 
ــی  ــاع مقدس ــم دف ــت. فیل ــران اس ــال اک ــان در ح اصفه
»ارونــد« اولیــن فیلــم ســینمای ایــران دربــاره 175 غــواص 
 شــهید اســت. پوریــا آذربایجانــی پیــش از فیلــم »ارونــد«

ــام«  ــای ناتم ــام« و »روایت ه ــش ناتم ــای »تجری  فیلم ه
را کارگردانــی کــرده اســت. ایــن فیلــم توانســت جایــزه ویــژه 
ــری و تکنیکــی را از  ــرای دســتاوردهای هن ــت داوران ب هیئ
ســی وچهارمین جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر کســب کنــد.

     خالصه فیلم
یونــس، جانبــاز اعصــاب و روان دفــاع مقــدس اســت. حــاال 
ــم  ــوز ه ــگ هن ــان جن ــس از پای ــال پ ــت س ــت و هف بیس
ــدن  ــراه ش ــد. هم ــش روزگار می گذران ــره هم رزمان ــا خاط ب
ــازه ای را در ذهــن او  ــا یــک گــروه تفحــص، اتفاقــات ت او ب

ــد. ــی می کن تداع
     دریغ از ذره ای چالش و جذابیت

یونــس، جانبــاز اســت و در آسایشــگاه اعصــاب و روان 
نگهــداری می شــود. او کــه باخبــر شــده گــروه تفحــص قــرار 
ــراق  ــه ع ــای ۴ ب ــر شــهدای کرب ــن پیک ــرای یافت اســت ب
ــده  ــص ش ــگاه مرخ ــه از آسایش ــد ک ــرار می کن ــرود، اص ب
ــود  ــا وج ــود. ب ــراه ش ــهدا هم ــن ش ــرای یافت ــروه ب ــا گ و ب
مخالفت هــای اولیــه، بــا کمــک همســر و هــم رزم ســابقش 

آغــازی  بپیونــدد. چنیــن  بــه گــروه   موفــق می شــود 
نویــد ماجراهایــی جــذاب و چالش برانگیــز را در ادامــه 
ــت!  ــش و جذابی ــغ از ذره ای چال ــا دری ــد. ام ــم می ده فیل
فیلمســاز نتوانســته خــود را قانــع کنــد کــه بــه روایــت یــک 
ــه  ــردازد و بلندپروازان ــند بپ ــیک تماشاگرپس ــتان کاس داس
 تــاش داشــته بــا اســتفاده از جریــان ســیال ذهــن

تخیــات و خاطــرات یونــس، یــک فیلــم مــدرن و ذهنــی 
بســازد تــا بــه دســتاورد فرمــی جدیــد رو کــرده باشــد.

 نکتــه جالــب  توجــه، حضــور طنــاز طباطبایی در فیلم اســت.
 او تنهــا در دو ســکانس کوتــاه )کمتــر از دو دقیقــه( نقشــی 
ــه   ــر ب ــوارد دیگ ــیاری م ــون بس ــه همچ ــد ک ــا می کن را ایف
کلــی قابل حــذف اســت؛ امــا در پوســترها و تبلیغــات 
ــی  ــه گوی ــور داده  شــده ک ــم طــوری روی حضــور او مان فیل
یکــی از نقش هــای اصلــی را بــازی می کنــد. تاشــی 

بی ســتاره  فیلمــی  بیشــتر  فــروش  بــرای  نافرجــام 
در گیشــه. صحنــه ای در میانــه فیلــم وجــود دارد کــه 
یونــس بــا فرزنــد هــم رزم آذری زبــان شــهیدش )کــه 
بــرای تفحــص بــه منطقــه آمــده(، صحبــت می کنــد. 
می رســد نظــر  بــه  دوســتانه  ابتــدا  کــه   مکالمــه ای 

ــه از کمبودهــا  ــخ و طلبکاران ــی تل ــا لحن ــی پســر ب ــا وقت  ام
ــگ  ــتی رن ــد، دوس ــدر می گوی ــود پ ــختی هایش در نب و س

می بــازد و یونــس درمی مانــد.
ــاید  ــت و ش ــم اس ــه فیل ــن لحظ ــت بهتری ــه  جرئ ــن ب  ای
ــد.  ــدا می کن ــی پی ــی حقیق ــم جذابیت ــه فیل ــی ک ــا جای تنه
از  نشــان می دهــد کــه شــناخت خوبــی  آذربایجانــی 
اگــر  پــس  دارد.  دغدغه هایشــان  و  خــود  هم نســان 
بــرای گفتــن  حرفــی  ایــران  ســینمای  در  می خواهــد 
ــتان ها و  ــراغ داس ــرود س ــه ب ــر ک ــه  بهت ــد، چ ــته باش داش

ــر  ــه تصوی ــد ب ــد و می توان ــه می شناس ــخصیت هایی ک ش
بکشــد. تــاش بــرای ســاخت فیلــم دربــاره ماجرایــی 
کــه نــه می شناســیم و نــه تــوان روایــت آن را داریــم، 
دربــاره  اگــر  حتــی  اســت؛  بی حاصــل  تقــای  یــک 
 موضــوع محتــرم و ارزشــمندی چــون دفــاع مقــدس 

باشد.
     عوامل فیلم

کارگــردان، نویســنده: پوریــا آذربایجانی / تهیه کننــده: مهدی 
 داوری / جانشــین تهیه کننــده: علــی بــاذل، مهــدی معــزی 
مدیــر فیلمبــرداری: مرتضــی غفــوری / تدویــن: امیــر 
ــه  ــراح صحن ــند / ط ــردار: محمودخرس ــرور / صداب  ادیب پ
و لباس: مهدی موســوی / موســیقی: کارن همایونفر / طراح 
ــی:  ــژه میدان ــای وی ــج / جلوه ه ــران خل ــردازی: کام چهره پ
محمدرضــا شــرف الدین/ جلوه هــای ویــژه کامپیوتــری: 
امیــر ســحرخیز/ منشــی صحنــه: جمشــید خنــدان/ گــروه 
پانتــه آ حســینی، مهــدی ســلیمانی منصور  کارگردانــی: 
ســعید روشــن/ مدیــر تــدارکات: ســهراب دادگســتر / 
عکــس: مونــا ســرتوه / مدیــر تبلیغــات: میثــم میرزایــی / 
ــی: محمدصــادق شایســته / مجــری طــرح،  ــط عموم رواب
مدیــر تولیــد: پیمــان جعفــری / بازیگــران: ســعید آقاخانی، 
طنــاز طباطبایــی، پانتــه آ پناهی هــا، مهــرداد صدیقیــان، امید 
روحانــی، حســین ســلیمانی، کاظــم ســیاحی، امیرحســین 
 قدســی، علــی شــادمان، مالــک ســراج، ســینا کرمــی 

بازیگران خردسال: سپهراد فرزامی، ستایش مرادی.

- کــورش تهامــی، بازیگــر ســینما گفــت: شــرایط حــال 
حاضــر را هــر طــور کــه هســت تحمــل می کنــم؛ حتــی 
کم کاری هــا را بــه جــان می خــرم تــا در کارهایــی 
بــازی کنــم کــه بعدهــا بتــوان از آن هــا بــه عنــوان یــک 

مرجــع یــاد کــرد.
ســریال  تهیه کننــده  احمــدی،  ســبط  علیرضــا   -
ــه اینکــه ضبــط  ــا اشــاره ب تلویزیونــی »همســایه ها«، ب
ســریال »همســایه ها« بــه دلیــل شکســتگی پــای 
آرش معیریــان متوقــف شــده، از جایگزیــن شــدن 
ــروژه  ــن پ ــردان در ای ــوان کارگ ــه عن ــان ب ــران غفوری مه

ــر داد. خب
- در روزهــای گذشــته و بــا افزایــش ابــراز نگرانی هــا از 
ســوی دوســتداران محســن چاوشــی دربــاره وضعیــت 
جســمی اش، چاوشــی در کامنت هایــی کوتــاه و بــا 
ــات  ــمی اش توضیح ــرایط جس ــاره ش ــز درب ــی طن لحن
جالبــی داده و نوشــته: بیســت کیلــو وزن کــم کــرده ام. 
ــتم. در  ــرب داش ــد چ ــون و کب ــی خ ــه وزن، چرب اضاف
تاشــم کــه ســیگار را تــرک کنــم و رژیــم ســختی 

ــز ســیگار نکشــید. ــه ام. شــما هــم هرگ گرفت
- جمــال شــورجه، نویســنده و کارگــردان ســینما، اخبــار 
ــاردی  ــه 200 میلی ــص هزین ــاره تخصی ــده درب منتشرش
 بــرای ســاخت مجموعــه »موســی)ع(« را تکذیــب 

کرد.
- طــی احــکام جداگانــه ای از ســوی هاشــم میرزاخانی 
دبیــر جشــنواره فیلــم وحــدت اســامی، اعضــای 
هیــوت انتخــاب بخــش داســتانی ایــن جشــنواره 
 معرفــی شــدند. جهانگیــر الماســی، حبیــب هللا بهمنــی 
داســتانی  مســابقه  بخــش  آثــار  کاوری  احمــد  و 
می کننــد. انتخــاب  را  وحــدت  فیلــم  جشــنواره 

- فیلــم ســینمایی »پســر مریــم« بــه کارگردانــی حمید 
جبلــی و تهیه کنندگــی فرشــته طائرپــور در دومیــن دوره 
جشــنواره »اســام« در دو شــهر توکیــو و ناگویــا ژاپن به 

ــد. ــش درمی آی نمای
ــق  ــه تعوی ــام ب ــا اع ــس« ب ــم »نف ــده فیل - تهیه کنن
افتــادن اکــران ایــن فیلــم، اظهــار امیــدواری کــرد کــه 
جدیدتریــن ســاخته  نرگــس آبیــار 5 آبان مــاه بــه 

ــد. ــی برس ــران عموم اک
ــاس  ــرام رادان در لب ــری از به ــش، تصوی ــی پی - مدت
ــه  دامــادی منتشــر شــد کــه در حــال کیــک خــوردن ب
ــا در  ــد. خیلی ه ــده می ش ــم دی ــروس خان ــراه ع هم
ــه از  ــو رفت ــر ل ــوان تصوی ــه عن ــس را ب ــن عک ــدا ای ابت
مراســم ازدواج بهــرام رادان منتشــر کردنــد، امــا درواقــع 
ــک  ــرام رادان در ی ــه حضــور به ــوط ب ــن عکــس مرب ای
فیلــم خارجــی اســت کــه در آمریــکا تولیــد شــده 

اســت.

 نمایش و نقد مستند »مادرکشی«

 در اصفهان

کیمیای وطن

مســتند مادرکشــی در موسســه 
فرهنگی هنــری پیدایــش رویــش 
ــد و بررســی  ــان نق ــر اصفه دیگ
ــی  ــتند مادرکش ــود. مس می ش
بــه  آسیب شناســانه  نگاهــی 
ــا  ــم ب ــن فیل ــران دارد. ای ــی آب در ای ــت حکمران وضعی
تصویــر  بــه  پژوهشــی می کوشــد ضمــن  رویکــردی 
کشــیدن مظاهــر و نتایــج بحــران آب، علــل مختلــف 
ــه وجــود آمــدن ایــن بحــران را در ایــران بررســی کنــد. ب

ــی  ــه ای مادرکش ــتند 7۶ دقیق ــم مس ــد فیل ــل تولی عوام
و کارگــردان  پژوهشــگر  ســوهانی  از: کمیــل  عبارتنــد 
ــردار ــح صداب ــن صال ــردار، هوم ــی تصویرب ــی رضای  یحی
ــر ــن تدوینگ ــن متی ــذار، امی ــاریان صداگ ــان افش  احس

مهــدی محمــدی تجلیــل مدیــر تولیــد و محمــد شــکیبانیا 
تهیه کننــده. اکــران و نقــد و بررســی ایــن فیلــم بــه 
ــاعت  ــاه س ــنبه 2 آبان م ــگان، روز یکش ــورت آزاد و رای ص
 1۶:30 در محــل موسســه واقــع در خیابــان بزرگمهــر

روبــه روی بیمارســتان شــهید آیــت هللا صدوقی، ســاختمان 
جــام جــم برگــزار می شــود.

 انجام داوری بخش تولید جایزه 

کتاب اصفهان
ــی اداره کل  معــاون فرهنگــی و مطبوعات کیمیای وطن

فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان از داوری 
ــان  ــاب اصفه ــزه کت ــومین جای ــد بیست وس ــش تولی بخ
ــه  ــان ب ــاب اصفه ــزه کت ــومین جای ــر داد. بیست وس خب
اســتان  اســامی  ارشــاد  و  اداره کل فرهنــگ   همــت 
ــان برگــزار می شــود.  ــان، آبان مــاه امســال در اصفه اصفه
ــی اداره  کل  ــی و مطبوعات ــت فرهنگ ــام معاون ــر اع ــا ب بن
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان، نویســندگان 
ــزه در بخش هــای  ــن جای ــرای شــرکت در ای ــد ب عاقه من
تألیــف، ترجمــه، کــودک و نوجــوان، تولیــد و بخــش ویــژه 
بایــد بومــی اســتان اصفهــان باشــند یــا اینکــه محتــوای 

کتاب هایشان مربوط به استان اصفهان باشد. 
ناشـــران  پدیدآورنـــدگان، مترجمـــان، مصححـــان و 
ســـایت  بــه  بیشـــتر  اطاعـــات  بـــرای   می تواننــد 

Isfahan.farhang.gov.ir مراجعه کنند. 
گفتنــی اســت مراســم بیست وســومین دوره جایــزه 
کتــاب اصفهــان بــه منظــور معرفــی برگزیــدگان در آذرمــاه 
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی ــاون فرهنگ ــور مع ــا حض ب

ــد. ــد ش ــزار خواه ــامی برگ اس

اخبار کوتاه

حجــت هللا ایوبــی در حاشــیه مراســم اکــران خصوصــی 
فیلــم »ســیانور« دربــاره شــایعه اســتفاده از نامــش بــه 
ــی  ــی جنت ــینی عل ــای جانش ــی از گزینه ه ــوان یک عن
ــح نشــد  ــه پاســخگویی صری  در وزارت ارشــاد حاضــر ب
و تنهــا بــه گفتــن اینکــه در کشــور »گزینه هــای زیــادی 

ــچ  ــن هی ــت و م ــت هس ــن پس ــرای ای ب
ــدارم« بســنده  ــی بیشــتر از شــما ن اطاع

کــرد. 
در جمــع  رئیــس ســازمان ســینمایی 
ســازمان  تصمیــم  دربــاره  خبرنــگاران 
کامــل  تعطیلــی  دربــاره  ســینمایی 
ــض  ــورا و نق ــوعا و عاش ــینماها در تاس س

ــران  ــر اک ــی ب ــش مبن ــی نمای ــورای صنف ــم ش تصمی
نشــدن فیلم هــای مناســبتی در ایــن روزهــا گفــت: 
ــینما  ــی، س ــورای صنف ــه ش ــت ک ــال اس ــال های س س
ــر هــم نیســتند و همچنــان همین طــور  و دولــت در براب
اســت. ایــن تصمیــم ابعــادی دارد کــه فراتــر از شــورای 

صنفــی اســت و اگــر قــرار باشــد اتفاقــی در ایــن زمینــه 
ــم. ــت کنی ــم صحب ــا ه ــینیم و ب ــد بنش ــد، بای بیفت

 حجــت هللا ایوبــی کــه بــا عنــوان رئیــس ســازمان 
ــکار  ــگاران و در اف ــع خبرن ــان در جم ــینمایی همچن س
عمومــی بــا پرسشــی دربــاره زمــان اکــران فیلــم 
»رســتاخیز« مواجــه اســت، در این بــاره 
ــن  ــران ای ــاره اک ــا درب ــر م ــت: نظ ــز گف نی
ــت.  ــوده و هس ــت ب ــد مثب ــم صددرص فیل
آرزو می کنیــم مــردم »رســتاخیز« را ببیننــد.

 او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا جایی 
فراتــر از وزارت ارشــاد و ســازمان ســینمایی 
تصمیم گیــری  این بــاره  در  هســت کــه 
ــن  ــش از آن بی ــی بی ــچ بحث ــخ داد: هی ــد، پاس می کن
مــا و ســازندگان فیلــم نبــوده؛ طبیعتــا آن هــا هــم 
ــرد  ــت ک ــان صحب ــا آن ــد ب ــد و بای ــی دارن ــا انتظارات  از م
و انتظاراتشــان را بــرآورده کــرد؛ بخشــی از مســائل هــم 

در تــوان مــا نیســت. ایســنا

واکنش »ایوبی« به بعضی مسائل روز سینما
فیلمبــرداری »انــزوا« اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی مرتضــی 
ــری  ــان جعف ــی پیم ــه تهیه کنندگ ــی ب ــاس میرزای ــی عب عل
ــه  ــر ک ــم پربازیگ ــن فیل ــرداری ای ــید. فیلمب ــان رس ــه پای ب
ــه  ــن نقط ــا جنوبی تری ــمالی ترین ت ــن های آن از ش لوکیش
تهــران بــوده اســت، در حالــی بــه پایــان رســید کــه در آخرین 

ــزوا« جمشــید هاشــم پور  ســکانس های »ان
ــس  ــران پ ــینمای ای ــوت س ــر پیشکس بازیگ
ــل  ــاره مقاب ــینما دوب ــال دوری از س از دو س
ــر  ــی، ایفاگ ــی دانای ــت. امیرعل ــن رف دوربی
ــم ســینمایی اســت  ــن فیل ــی ای  نقــش اصل
و عــاوه بــر او 5 بازیگــر زن از جملــه بهنــوش 
ــی ــدا کیان ــد، لین ــاری، اندیشــه فوالدون  بختی

شــقایق فراهانــی و )بــا معرفــی( لعیــا عباس میرزایــی 
ــن  ــد. همچنی ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــم ب ــن فیل در ای
همایــون ارشــادی، ســیامک صفــری، علــی اســتادی، مهران 
رجبــی، امیــد روحانــی، وحیــد نفــر و نــادر فــاح نیــز دیگــر 
ــم ســینمایی پربازیگــر را تشــکیل  ــن فیل بازیگــران مــرد ای

ــا ــکا پارس ــی، ملی ــی علیخان ــی، عل ــا موالی ــد. کیمی  می دهن
ــکا  ــی، رونی ــرداد روزبهان ــا، مه ــن پارس ــری، متی ــاران عبی ب
گرامــی زادگان نیــز هشــت بازیگــر کــودک »انــزوا« را تشــکیل 
ــاد  ــد از: فرش ــم عبارتن ــن فیل ــران ای ــایر بازیگ ــد. س داده ان
بیــات، جمشــید بهــادری، ســعیدمظفریان، ماشــاءلله ملکــی 
ــداد  ــی، به ــورش ملک ــماعیلی، ک ــمانه اس س
 بلیغ فــر، محمــد بیــات، عطــاهللا مقدســی 
و ... . تهیه کنندگــی فیلــم ســینمایی »انــزوا« 
بــر عهــده پیمــان جعفــری اســت. ایــن فیلــم 
ــی وپنجمین جشــنواره  بــرای نمایــش در س
فهرســت  می شــود.  آمــاده  فجــر  فیلــم 
ــزوا« عبارتنــد از:  عوامــل فیلــم ســینمایی »ان
تهیه کننــده و مدیــر تولیــد: پیمــان جعفــری، مجــری طــرح: 
علــی بیــات، دســتیار تولیــد: ســهراب دادگســتر، امــور مالــی: 
ابراهیــم تفرشــی، مدیــر تــدارکات: عطاهللا مقدســی، دســتیار 
ــع زاده ــدارکات: ماشــاءلله ملکــی، نویســندگان: احمــد رفی  ت

مرتضی علی عباس میرزایی. خبرفارسی

دادنامه 
شماره دادنامه : 9509970352901130 تاریخ تنظیم : 1395/7/13 شماره پرونده :950998035950002۶ 
شماره بایگانی شعبه : 950۶20پرونده کاسه 950998035950002۶ شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970352901130
شاکی: آقای اصغر عائی فرزند علی اکبر به نشانی اصفهان ملک شهر خیابان مفتح خیابان بهاران 
غربی کوچه شهید عادل ترکا کوچه شهید ناصری پاک 8 متهم : آقای احمد جعفری به نشانی مجهول 
المکان اتهام ها: 1- ورود غیر قانونی 2- تهدید 3- افتراءگردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم 
رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه بزهکاری آقای احمد جعفری 
مبنی بر ورود به عنف، تهدید به قتل و ایراد افتراء از توجه به شکایت آقای اصغر عائی ، گزارش مرجع 
محترم انتظامی، تحقیقات انجام شده و عدم حضور نامبرده در جریان تحقیقات و در جلسه دادرسی 
جهت دفاع از اتهامات وارده علی رغم احضار وفق مقررات محرز می باشد فلذا با اختیار حاصل از 
ماده ۴0۶ قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به مواد ۶۶9، ۶9۴ و ۶97 قانون تعزیرات و ماده 
13۴ قانون مجازات اسامی حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری به عنوان 
مجازات بزه تهدید به قتل، یکسال حبس تعزیری به عنوان مجازات بزه ایراد افتراء و سه سال حبس 
تعزیری به عنوان مجازات بزه ورود به عنف صادر و اعام می گردد. بدیهی است در خصوص متهم 
صرفًا مجازات اشد قابل اجرا می باشد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از مضی مدت فوق قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم تجدیدنظر استان می باشد./ ف
219۴۶/م الف علی حق شناس  رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه :9509970352۴001۴8 تاریخ تنظیم :1395/1/31 شماره پرونده: 9۴09980352۴002۴0  
شماره بایگانی شعبه :9۴0272خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای امیر توکلی فرزند حسن به 
نشانی اصفهان- چهارراه توحید- ساختمان بهسامان طبقه دوم واحد7- کدپستی 817379۴591 و 
خانم بنت الهدا کیان ارثی فرزند هوشنگ به نشانی اصفهان – چهاراه توحید- ساختمان بهسامان طبقه 
دوم واحد7- کدپستی 817379۴591خواندگان: 1- آقای اردشیر نقش نژاد فرزند حسین به نشانی 

مجهول المکان 2-آقای حمداله احمدی فرزند حفیظ اله به نشانی مجهول المکان
خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دادگاه با اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص دعوای آقای امیر توکلی و خانم بنت الهدا کیان ارثی به وکالت از بانک مهر 
اقتصاد بطرفیت آقایان 1- اردشیر نقش نژاد فرزند حسین -آقای حمداله اکبری فرزند حفیظ اله 
به خواسته مطالبه یکصد و چهارده میلیون و هشتصد هزار ریال وجه فقره چک به شماره و سر رسید 
9211/73۶098/12-1393/7/27 نظر به ماحظه تصویر چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه 
که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان می نماید و نظر به اینکه خواندگان علیرغم دعوت از طریق نشر 
آگهی در جلسه حضور نیافته دفاعی به عمل نیاورده اند دادگاه مستندًا به مواد 310 و 313 و 31۴ 
و2۴9 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
خواندگان را متضامنا به پرداخت یکصد و چهارده میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
متناصفًا به پرداخت 3/899/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 3/955/200 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای 
از  تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم به احتساب و متساویًا  از  بانک مرکزی و  شاخص اعامی 
خواندگان وصول و به خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

استان می باشد./ 219۴9/م الف
رئیس شعبه 2۴ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – علی رئیسی

گواهی  حصروراثت
آقای مهدی عشوری مهرنجانی  بشناسنامه شماره 305  باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 
است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  95/1078تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 
شادروان محسن عشوری مهرنجانی    بشناسنامه شماره 588 در تاریخ 139۴/9/23در گذشته و ورثه 
وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- مهری عشوری مهرنجانی فرزند علی         شماره شناسنامه  
305 نسبت با متوفی مادر  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه 

اول خانواده و امور حسبی
آگهی احضار متهم 

طریق  از  مال  تحصیل  اتهام  به   – فرزند  نامی  ایرج  متهم   931029 پرونده کاسه  در  اینکه  به  نظر 
نامشروع موضوع شکایت فرحناز شمس فرزند..... مجهول المکان اعام گردیده است لذا در اجرای 
ماده 3۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و 
آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد در تاریخ 95/9/22 ساعت 9 صبح جهت رسیدگی به اتهام 
خود در دادگاه انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد 

شد. رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو فاورجان 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510۴23۶53۴00131 شماره پرونده: 9309983۶53۴01070

شماره بایگانی شعبه : 9311۶5تاریخ تنظیم: 1395/07/11 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :اقدس 
نام خانوادگی : هادیان  نام پدر: قدیر علی     نشانی: شهرستان فاورجان درچه پیاز خ امام ک سجاد 
ک شهید اکبر عابدی بن هما منزل جزینی  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: زهرا نام خانوادگی 
: هادیان  نام پدر : قدیر علی  نشانی: شهرستان فاورجان کلیشاد ک جنب بانک ملی ک اول محکوم 
: پرداخت مبلغ  به  به: بموجب دادنامه مربوطه 9509973۶53۴00315 محکوم علیه محکوم است 
تاریخ مطالبه  از  تادیه  تاخیر  انضمام خسارت  به  له  دویست و هشتاد میلیون ریال در حق محکوم 
)93/7/23( تا زمان وصول در خصوص هزینه دادرسی با توجه به اینکه اعسار خواهان مورد پذیرش 
دادگاه واقع شده است هنگام اجرای حکم هزینه دادرسی محاسبه و از خوانده به نفع دولت اخذ می 
گردد و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت . محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز 
داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(  .۴- خودداری محکوم علیه 
از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. 
) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
139۴( مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان فاورجان  – محمدی 

آگهی احضار متهم 
در خصوص شکایت اداره برق فاورجان علیه اکبر انصاری به اتهام سرقت سیم تحت کاسه 950959 
وقت رسیدگی مورخه 95/10/1۴ ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم  در راستای ماده 3۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری بموجب این آگهی به متهم فوق الذکر 
اباغ میگردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه 103 دادگاه کیفری دو فاورجان حاضر و در برابر اتهام 
منتسبه از خود دفاع  نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم 
قانونی  مقررات  وفق  دادگاه  و  قانونی محسوب  اباغ  بمنزله  آگهی  این  وکیل  یا عدم معرفی  حضور 

مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو فاورجان – صادقی 
رونوشت آگهی حصروراثت

به  دادخواست  شرح  به    13۴۶ متولد   10 شماره  شناسنامه  دارای  عبدالحمیدی   رضا  حمید  آقای 
کاسه 95 / ۶93 ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسینعلی عبدالحمیدی  بشناسنامه ۴05۶ مورخ 1312/۶/15 در تاریخ1395/2/10 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر – سه دختر و 
همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد : 1- حمید رضا عبدالحمیدی فرزند حسینعلی به ش ش 
از گلپایگان 2-  حسین  عبدالحمیدی فرزند حسینعلی به ش ش 5۴08   10 متولد 13۴۶ صادره 
متولد 13۴9 صادره از گلپایگان 3- زهرا عبدالحمیدی فرزند حسینعلی به ش ش ۶7  متولد 1350 
صادره از گلپایگان ۴- زهره  عبدالحمیدی فرزند حسینعلی به ش ش 598۶ متولد 1353 صادره از 
گلپایگان 5- معصومه   عبدالحمیدی فرزند حسینعلی به ش ش 52 متولد 13۶0 صادره از گلپایگان  
۶- شوکت مخلصی  فرزند حاجی به ش ش 38 متولد 1323 صادره از گلپایگان  والغیر  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 3۶5/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختاف شهرستان گلپایگان
آگهی احضار متهم 

 : بایگانی شعبه  9309983۶5۴801718شماره   : پرونده  : 9510113۶55700807 شماره  نامه  شماره 
9۴10۴۶ تاریخ تنظیم :1395/0۶/25نظر به اینکه در پرونده کاسه 9۴10۴۶  ب 2 ف   متهم قربان 
سرلک فرزند قدیر .   به اتهام خیانت در امانت  موضوع شکایت منوچهر امامی .  مجهول المکان اعام 
گردیده است لذا در اجرای ماده 17۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیه به نامبرده اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این 
آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر 
و از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود 
آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. بذر افشان بازپرس شعبه 

دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان 
مفاد آراء

و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 
ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 1395۶0302023000728مورخ 1395/0۶/31 خانم بتول زمان وزیری    به 
ششدانگ  بر  فرزندعبدالمحمود   اصفهان   از  128۴۴9508۶صادره  811 کدملی  شناسنامه  شماره 
یکباب ساختمان با ستثناء بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 117/31 متر مربع مفروزی از پاک شماره 
3553باقی مانده - اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 

گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/8/13 
شماره : 22271 / م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510۴20352200239 شماره پرونده: 9۴09980352201253

شماره بایگانی شعبه : 9۴1378تاریخ تنظیم: 1395/07/13 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :محمد 
جواد نام خانوادگی : صمیمی نام پدر : لطف اله نشانی : اصفهان – محمود اباد  - خ 3۴ – شرکت 
آذر سنگ توانا سالن دوم کد پ 81۶11۶۴831 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: رجبعلی   نام 
خانوادگی : حاجی هاشمی  نشانی:مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له 
/ محکوم علیه نام : محسن  نام خانوادگی : سلطانی ایچی  نام پدر : علی  نشانی : استان اصفهان – 
شهرستان تیران و کرون – عسگران – جاده داران اصفهان نبش خیابان شاهد دفتر اسناد رسمی 220 
عسگران نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم محمد جواد صمیمی   محکوم به: بسمه تعالی 
دادنامه مربوطه 9509970352200002  به شماره و شماره  اجرای حکم مربوطه  بموجب در خواست 
مبلغ  پرداخت  و  اصل خواسته  بابت  ریال   70/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  علیه محکوم  محکوم 
2/515/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 2/520/000 بابت حق الوکاله وکیل و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان و نیم عشر اجرایی به مبلغ 3500000 
ریال در حق صندوق دولت . محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
ثالث ونیز فهرست  از اشخاص  او  ثالث دارد و کلیه مطالبات  به هر نحو نزد اشخاص  او  اموالی که 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به 
باز داشت می  له  به در خواست محکوم  نماید واال  ارائه  به مقام قضائی  ضمیمه دادخواست اعسار 
شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 
3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو   -5
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(. ۶- چنانچه  به 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 139۴(
 شماره: 21888/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
امین الرگانی 2- جبارزارع    -1 نام خانوادگی:  علیرضا    زهرا 2-   -1 نام:  علیه:  مشخصات محکوم 
له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  شهریار    -2 رجبعلی   -1 پدر:  نام 
نام:ابراهیم    نام خانوادگی:قرهی قهی  نام پدر : داراب  نشانی محل اقامت:اصفهان – بازار – باغ 
قلندرها –جنب سرای ستوده – پخش آسیا  محکوم به:به موجب رای شماره ۶۴8 تاریخ95/۴/21 
محکوم علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختاف  حل  شورای    11  حوزه 

 است به:
پرداخت مبلغ ۶2/580/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/۴53/700 ریال بابت هزینه دادرسی 
تاریخ سر رسید چک  از  تادیه  تاخیر در  آگهی و پرداخت خسارت  بابت هزینه نشر   120/000 و مبلغ 

موصوف 93/9/10 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام /
علیه  محکوم  شد،  اباغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده 
پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  ظرف  است  مکلف 
میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم 
مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در  و  باشد 
اعام صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع   صورت 

 نماید.
شماره21907/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: نوراله    نام خانوادگی: قنبر پور نام پدر: ابراهیم شغل : آزاد   نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:سعید    نام خانوادگی:خیرالهی   نام پدر : 

ایرج شغل : آزاد  نشانی محل اقامت:اصفهان – بازار بزرگ روبروی پاساژ مهر 
محکوم به:به موجب رای شماره 170  تاریخ95/۴/12 حوزه ۴9  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
مبلغ 3/350/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2۴0/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک )1380/11/15( لغایت زمان وصول و ایصال 

آن طبق نرخ شاخص بررسی و نیم عشر حق االجرا ء و نشر آگهی 
ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید
.شماره21919/ م الف دفتر شعبه ۴9 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9509980351100151 پرونده:  شماره   951010035110809۴ اباغیه:  شماره 
دادخواستی  بابائی   علی  محمد  و  مرادی  علیرضا  خواهان   1395/07/07 تنظیم:  تاریخ    9501۶۴
خواسته  به  زاده  تورجی  تقی  محمد  و  جعفری  قدمعلی  و  زاده  تورجی  اصغر  خواندگان  طرفیت  به 
های  دادگاه  تقدیم  خسارت   مطالبه  و  خودرو  سند  تنظیم  به  الزام  و  دادرسی  خسارت  مطالبه 
عمومی حقوقی  دادگاه   11 به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان 
دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 35۶ ارجاع و به کاسه  9509980351100151ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/09/15 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواند گان 
می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و 
نشانی  اعام  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع  و  آگهی  نشر  از  پس  خواندگان  تا  شود 
 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.
شماره: 213۶8/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

دادنامه 
بایگانی  شماره   9309983۶533009۴2  : پرونده  شماره   9۴09973۶5330138۶  : دادنامه  شماره 
شعبه :932022 تاریخ تنظیم :139۴/09/03 پرونده کاسه 9309983۶533009۴2 شعبه اول دادگاه 
 9۴09973۶5330138۶ شماره  نهایی  تصمیم  فاورجان  شهرستان  دادگستری   ) )حقوقی  عمومی 
روستای  فاورجان  شهرستان  نشانی  به  اسفندیار  فرزند  ریاخونی  عباس  مرتضی  آقای   : خواهان 
ریاخون خ امام رضا شمالی خواندگان : آقای حمید رضا رهنما فرزند اسماعیل به نشانی شهرستان 
خسارت  مطالبه   : ها  خواسته  نویسی   1. عریضه  دفتر  کارگر  بلوار  مقابل  فردوسی  خ  فاورجان 
محتویات  به  عنایت  با  دادگاه   3. خواسته  تامین   2. تادیه چک  تاخیر  مطالبه خسارت   .1 دادرسی 
 پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید 
رای دادگاه 

به طرفیت 1- حمید رضا رهنما فرزند  در خصوص دعوی مرتضی عباسی ریاخونی فرزند اسفندیار 
شماره  تادیه چک  تاخیر  خسارت  مطالبه  بر  مبنی  علی  فرزند  محمد حسین کاشف   -2 اسماعیل 
با  ریال   51/000/000 به  مقوم  حکوم  اجرای  زمان  لغایت   1375 سال  از  ملت  بانک  عهده   302250
توجه به محتویات پرونده و ماحظه الشه چک که تاریخ سر رسید ان 1392/12/15 تحریر گردیده 
سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  باشد  می  الشه چک  در  قید شده  تاریخ  عمل  ماک  و  است 
به  سابقه  نیز  این خصوص  در  و  باشد  می  ایصال  و  وصول  قابل  و  محاسبه  در چک  مندرج  رسید 
فاورجان  اختاف  حل  شورای  دوم  شعبه  از  صادره   1393/5/09-73۴ شماره  دادنامه  موجب 
ظرف  و  حضوری  صادره  رای  می گردد  اعام  و  صادر  خواهان  دعوای  رد  به  حکم  مدنی  امور  در 
اصفهان  استان  نظر  تجدید  دادگاه  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  اباغ  تاریخ  از  روز  بیست   مدت 

می باشد .
 امید حفیظی – رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فاورجان

نگاهی به فیلم اروند

روایت  ناتمام جنگ

بازگشت جمشید هاشم پور به سینما با گریمی متفاوت



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

فغانی، بهترین داور قاره کهن شد چهارشنبه  28  مهرماه   61395
ـــمـــاره  277 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزش

آگهی فراخوان
شرکت فوالد مبارکه اصفهان

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود نسبت به انتخاب 
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهانمناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تامین کنندگان )SRM( اقدام نمائید. 

)کد آگهی: ر-95061(

مدیریت مرتبط مهلت ارسال مدارک موضوع شماره نوع فراخوان ردیف

قراردادهای خرید 1395/08/10
 عملیات استریپ کانتینر و حمل و نقل تجهیزات و مواد از بنادر و سایر نقاط کشور 

به فوالد مبارکه و سبا و بالعکس
48425199 عمومی 1

قراردادهای خرید 1395/08/14 تامین و راهبری مکانیزمهای باربری و انجام فعالیتهای موردی شرکت فوالد مبارکه 48424667 عمومی 2

قراردادهای خرید 1395/08/11 تهیه و تعویض و بهینه سازی و تقویت سازه های فلزی ناحیه فوالدسازی )شامل واحد 08 و 28( 48419682 عمومی 3

قراردادهای خرید 1395/08/11 خرید 600 تن فروتیتانیوم  48424514 عمومی 4

قراردادهای خرید 1395/08/15
 حمل جاده ای مواد اولیه از سیرجان، خراسان، بافق، اردکان، زرند، چادر ملو خوزستان 

به فوالد مبارکه، فوالد سبا و بندرعباس
48424884 عمومی 5

قراردادهای خرید 1395/08/05 خرید  20/000 تن پودر گرافیت  48421982 عمومی 6

خرید مواد 
مصرفی

1395/08/16
 شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد اقالم ضایعاتی خود را از طریق مزایده عمومی 

به فروش برساند.
9510 مزایده  7

قراردادهای خرید 1395/08/05 انجام خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در تمام جبهه های کاری شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا 48421982 عمومی 8

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 مشکل بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی 

حل شد
رئیــس فدراســیون وزنه بــرداری 
در  حضــور  از  پــس  ایــران 
نشســت هیئت رئیســه فدراسیون 
حــل  از  مالــزی  در  جهانــی 
مشــکل ســرمربی و ملی پــوش 
کشــورمان خبــر داد. بــا حضــور 
جلســه  در  مــرادی  علــی 
هیئت رئیســه فدراســیون جهانــی بــه جهــت پیگیــری و حــل 
ــلیمی  ــداد س ــمی به ــی رس ــه عذرخواه ــوط ب ــوع مرب  موض
و ســجاد انوشــیروانی بابــت اتفاقاتــی کــه در رقابــت دســته 
فــوق ســنگین المپیــک ۲۰۱۶ ریــو رخ داد، ایــن موضــوع بدون 
نیــاز بــه حضــور و اعــزام ســرمربی و ملی پــوش کشــورمان در 
ــه  ــه ب ــا توج ــاس و ب ــن اس ــر همی ــد. ب ــل ش ــزی ح مال
ــق  ــت تعلی ــه ای از باب ــر دغدغ ــده، دیگ ــای انجام ش  رایزنی ه
و جرائــم احتمالــی در ایــن بــاب، وزنه بــرداری ایــران را تهدیــد 
ــه  ــه هیئت رئیس ــس از جلس ــرادی پ ــی م ــرد. عل ــد ک نخواه
فدراســیون جهانــی در مالــزی بــا توجــه بــه حــل معضــل بــه 
وجــود آمــده، بــه واســطه دیپلماســی مطلــوب گفــت: 
ــم. بی شــک  ــه دادی توضیحــات جامعــی در ایــن جلســه ارائ
ــران  ــرداری ای ــی دیپلماســی ورزشــی فدراســیون وزنه ب توانای
ــن موضــوع در جلســه  ــه چشــم آمــد و کامــال ای ــان ب در جه
اعضــای  نیــز  نهایــت  در  شــد.  احســاس  هیئت رئیســه 
هیئت رئیســه از ایــن مســئله خوشــحال شــدند و همــه 

پذیرفتند مشکلی وجود نداشته است.

طاهری به لیدرهای پرسپولیس اخطار داد
مســائل بــه وجــود آمــده در خصــوص فحاشــی برخــی لیدرهــا 
ــی  ــادات بزرگ ــیه و انتق ــب، حاش ــم رقی ــه تی ــتادیوم ب  در اس
ــی داشــته اســت. بعضــی شــعارها از ســوی هــواداران   را در پ
و البتــه لیدرهــای منتســب بــه باشــگاه پرســپولیس از ســوی 
ــی  ــه و هجمه های ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــب، م ــداران رقی طرف
ــری، سرپرســت  ــر طاه ــی داشــته اســت. علی اکب ــز در پ را نی
پرســپولیس کــه بــه دنبــال ایجــاد آرامــش و دوری از حواشــی 
بــرای ایــن تیــم اســت، بــر ایــن اســاس بــا احضــار لیدرهــای 
ــویق  ــای تش ــه در فض ــرد ک ــالم ک ــا اع ــه آن ه ــگاه ب ــن باش  ای
و حمایــت از پرســپولیس از هــر گونــه اقدامــی کــه باعــث ایجاد 
ــای  ــی را از فض ــد و بی احترام ــودداری کنن ــود، خ ــیه ش حاش
شــعارهای خــود دور کننــد. سرپرســت پرســپولیس در این بــاره 
نیــز گفتــه اســت: »این گونــه نیســت کــه برخــی فکــر کننــد مــا 
بــه لیدرهــا خــط می دهیــم. کارمنــدان باشــگاه آزاد هســتند کــه 
بــه ورزشــگاه برونــد و تیــم مــورد عالقــه خــود را تشــویق کننــد. 
 حــال اگــر در ایــن میــان از آن هــا خطایــی ســر بزنــد، مطمئنــا

پیگیری می کنیم و تذکرات الزم را می دهیم.«

طارمی، قاتل پرسپولیسی در مسیر اهواز
 آقــای گل فصــل گذشــته لیــگ 
ــه در  ــن هفت ــی ای ــر در حال برت
ترکیــب تیمــش بــه مصــاف 
خواهــد  خوزســتان  اســتقالل 
رفــت که آمــار فــوق العــاده ای از 
ــگ  ــای لی ــر جنوبی ه ــود براب خ
به جــا  گذشــته  فصــل  در 
گذاشــته و بــه نظــر می رســد بــا رونــد مثبتــی کــه اکنــون در 
ــم  ــن تی ــی ای ــانس اول گلزن ــر ش ــار دیگ ــه، ب ــش گرفت  پی
 در جــدال هفتــه نهــم لقــب گیــرد. طارمــی در فصــل گذشــته 
و در شــش دیــداری کــه در مقابــل فوالد خوزســتان، اســتقالل 
خوزســتان و اســتقالل اهــواز پرســپولیس پشــت ســر 
گذاشــت، توانســت ۶ گل بــه ثمــر برســاند تــا در راه ۱۶ گلــی 
ــرد  ــک ک ــی کم ــای گل ــوان آق ــه عن ــیدن ب ــه او در رس ــه ب ک
شــرایط خوبــی را دنبــال کنــد. طارمــی بــار دیگــر بــا 
ــد  ــه و بای ــرار گرفت ــپولیس ق ــب پرس ــری اش در ترکی اوج گی
دیــد این بــار چــه عملکــردی از خــود برابــر تیم هــای جنوبــی 
ــل  ــار مقاب ــن فصــل یک ب ــد گذاشــت. او در ای ــا خواه ــه ج ب
تیمــی جنوبــی و فــوالد خوزســتان در راه گلزنــی ناموفــق بــوده 
و ایــن وظیفــه را وحیــد امیــری بــه ســرانجام رســاند. اکنــون 
در دومیــن تقابــل بــا تیمــی جنوبــی برابــر اســتقالل در 

خوزستان حضور خواهد یافت.

دست مربیان ایرانی را می بوسم
ــام  ــب مق ــوص کس ــال در خص ــی فوتس ــم مل ــرمربی تی س
ســومی تیــم ملــی فوتســال در جــام جهانــی اظهــار داشــت: 
بــه تمــام مربیــان و مــردم، ســوم شــدن تیــم ملــی در جــام 
ــا  ــی خیلی ه ــم مل ــرای تی ــم. ب ــک می گوی ــی را تبری جهان
ــی داد  ــه نظــرم خــدا عزت ــود. ب زحمــت کشــیدند. ســخت ب
کــه حــاال حاالهــا بــه دســت نمی آیــد؛ امــا بــه نظــرم تکــرار 
شــدنی اســت. اگــر برنامه ریــزی داشــته باشــیم می توانیــم 
در ســطح جهــان آقایــی کنیــم؛ امــا بایــد برنامه ریــزی 
ــت:  ــریعه گف ــد ناظم الش ــیم. محم ــته باش ــری داش منظم ت
بیــن ریــا و تظاهــر و اشــاعه فرهنــگ یــک مــو فاصلــه 
ــته  ــت داش ــه صداق ــود ک ــن ب ــا ای ــالش م ــام ت ــت. تم  نیس

باشیم. 
هیچ جــا بحــث ریــاد نبــود. عــزت و ذلــت دســت خداســت. 
ــه  ــدوارم هم ــم. امی ــی را می بوس ــان ایران ــه مربی ــت هم دس
صداقــت را ســرلوحه کار خــود قــرار بدهنــد. مــا مــزد صداقــت 
خــود را گرفتیــم. ســرمربی تیــم ملــی فوتســال یــادآور شــد: 
ــاس  ــداد پ ــتیم، تع ــل داش ــازی برزی ــا در ب ــه م ــاری ک آم
ــم  ــعی کردی ــد. س ــی رش ــن یعن ــم؛ ای ــتری داده بودی بیش
ــم  ــول کنی ــد قب ــه بای ــم. البت ــن ببری ــی را از بی ــف دفاع ضع
ــم  ــات ه ــتانه و امکان ــای دوس ــی در بازی ه ــه ضعف های  ک

داشتیم.
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ــا را آویخــت  ــروف ســپاهان ســرانجام کفش ه شــماره 4 مع
و بــرای همیشــه از مســتطیل ســبز خداحافظــی کــرد. محــرم 
ــس از  ــران پ ــال ای ــی فوتب ــل طالی ــه نس ــق ب ــا متعل نویدکی
انقــالب بــود کــه نتوانســت بــه آنچــه اســتحقاقش را داشــت 
در فوتبــال دســت پیــدا کنــد. البتــه او تنهــا قربانــی آن نســل 
ــم  ــد او ه ــث ش ــان باع ــدا و پنه ــل پی ــیاری دالی ــود و بس نب
ماننــد ایمــان مبعلــی، جــواد کاظمیــان، ناجــی بــداوی، جــالل 
ــی  ــرزاد معدنچ ــکوری، مه ــادی ش ــی، ه ــی، آرش برهان کامل
ــه آنچــه می خواهــد برســد. ــد ب ــور و ... نتوان ســیاوش اکبرپ

     یک بازیکن خاص
بــود.  ایــران  فوتبــال  خــاص  بازیکــن  نویدکیــا،  محــرم 
ــاری، بلکــه  ــه شــبیه علــی کریمــی و مجتبــی جب بازیکنــی ن
بازیکنــی شــبیه خــودش. محــرم بــه همــان انــدازه کــه 
 در فوتبــال خــاص بــود، اخالقیــات منحصربه فــرد خــود 
ــتر از  ــش بیش ــرد و فوتبال ــه می ک ــر مصاحب ــت. کمت را داش
ــه اشــاره نیســت کــه  ــاز ب ــود. نی مصاحبه هایــش در چشــم ب
ــود.  ــری ب ــق و در یــک کالم میلیمت ــاب و دقی پاس هایــش ن
عالقمنــد بــه بــازی ترکیبــی بــود و حامــی خوبــی برای ســانتر 

فــوروارد بــود و میــل بــه گلزنــی داشــت. 
محــرم اگــر بــه انــدازه ای کــه تــوان فنــی داشــت، تــوان بدنــی 
هــم داشــت، می توانســت در فوتبــال ایــران هــم، خودنمایــی 
کنــد. ایــن بهانــه ای شــد کــه در بوخــوم روزهــای خوبــی را در 

بونــدس لیــگا تجربــه نکنــد. واقعیــت ایــن اســت کــه فشــار 
ــی زود  ــرم خیل ــت و مح ــه ای باالس ــال حرف ــی در فوتب بدن
ــران  ــه ای ــاره ب ــرد و دوب ــدا ک ــان ج ــال آلم ــود را از فوتب راه خ
ــازی  ــر بدنس ــال بهت ــروع فوتب ــر در ش ــرم اگ ــت. مح برگش
می کــرد و فوتبــال حرفــه ای ایــن موقعیــت را بــرای وی مهیــا 
می کــرد کــه تغذیــه و تمرینــات حرفه ای تــری داشــته باشــد، 

شــک نکنیــد فشــار بــازی در بونــدس لیــگا را تجربــه می کــرد 
و بــه همیــن بهانــه حضــور بیشــتری در تمرینــات تیــم ملــی 

می داشــت.
     سپاهان و محرم

محــرم یــک نوید خــوب بــرای فوتبال اصفهــان بود. اســتراتژی 
بــازی ســپاهان در ســال های اخیــر روی توانمندی هــای فنــی 

محــرم چیــده شــد. بــازی ترکیبــی ســپاهان بــا حضــور فرهــاد 
کاظمــی در ســپاهان شــکل گرفــت. آن روزهــا، محــرم یــک 
بازیکــن جــوان بــود کــه در سیســتم 3-3-4 فرهــاد کاظمــی 
خودنمایــی می کــرد و موفقیت هــای ســپاهان بــه جایــی 
ــه  ــال ایــران قطــب شــد و در آســیا هــم ب رســید کــه در فوتب
ــد  ــای او می توان ــا ایده ه ــت؛ ام ــرم رف ــت. مح ــکو رف روی س

در ســپاهان کارگشــا باشــد. 
اگــر وی تجریبــات موفقیــت خــود را بــه نخبه هــای ســپاهان 
انتقــال دهــد، می توانــد ایــن تیــم و جوانانــش را بــه روزهــای 
ــی دو  ــرم در یک ــور مح ــد حض ــد. هرچن ــی کن ــوب راهنمای خ
ــوده، امــا مهــره گرانقــدری  ــا حواشــی همــراه ب ســال اخیــر ب

چــون محــرم را بایــد بیشــتر قــدر دانســت.
     میراث محرم

ــت و منفــی  ــرای ســپاهان، دو ســمت مثب ــراث محــرم ب  می
ــن  ــه در ای ــرار دارد ک ــی بازیکن ســاالری ق دارد؛ در ســوی منف
ــد  ــت و بای ــه زده اس ــپاهان ضرب ــه س ــدت ب ــه ش ــال ها ب س
ــپاهان  ــم س ــداران تی ــرای طرف ــم ب ــران و ه ــرای مدی ــم ب  ه
ــدرن  ــال م ــرا در فوتب ــرت ارزشــمند باشــد؛ زی ــک درس عب ی
ــراث  ــز می ــت نی ــدارد. در ســوی مثب ــی ن بازیکن ســاالری جای
محــرم بــرای ســپاهان تعصــب و غیــرت نســبت بــه پیراهــن 
و باشــگاه اســت کــه ایــن روزهــا در فوتبــال ایــران عنصــری 
کمیــاب اســت و بایــد افــرادی همچــون محــرم الگــوی 

ــند. ــپاهان باش ــگاه س ــدی باش ــل های بع نس

به بهانه خداحافظی محرم نویدکیا از فوتبال

میراث محرم

کنفدارســیون فوتبــال آســیا از اهــدای جوایــز ویــژه بهتریــن 
داور آســیا در ســال ۲۰۱۶ بــه تیــم داوری ایــران خبــر داد.

 کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا ارســال نامــه ای بــه 
ــال از  ــیون فوتب ــر کل فدراس ــدی، دبی ــا اس ــر علیرض دکت
ــوان بهتریــن داور، رضــا ســخندان  ــه عن علیرضــا فغانــی ب

و محمدرضــا منصــوری بــه عنــوان بهتریــن 
کمــک داوران در ســال ۲۰۱۶ دعــوت کــرد تــا 
ــاه  ــنبه 3۰ آبان م ــه روز یکش ــمی ک در مراس
می شــود برگــزار  مالــزی  کواالالمپــور   در 
حضــور یابنــد تــا جوایز ویــژه بهتریــن داوران 
آســیا را در ســال ۲۰۱۶ بــه تیــم داوری ایــران 

ــدا کنند.  اه
ــس  ــبختانه پ ــت: خوش ــاره گف ــی در این ب ــا فغان علیرض
ــرای داوری  ــت ب ــد وق ــن چن ــه در ای ــی ک ــات خوب از اتفاق
فوتبــال ایــران رخ داده، ایــن انتخــاب نیــز از ســوی 
ــر  ــه اســت. فک ــال آســیا صــورت گرفت کنفدراســیون فوتب
ــا ایــن انتخــاب، وظیفــه مــا ســخت تر خواهــد  ــم ب می کن

شــد تــا بتوانیــم ایــن رونــد را حفــظ کنیــم و تیمــی از ایران 
ــن  ــود. ضم ــاب ش ــی انتخ ــام جهان ــاوت در ج ــرای قض ب
ــان  ــرای دیگــر جوان اینکــه امیــدوارم ایــن انتخــاب راه را ب
ــای  ــه موفقیت ه ــیدن ب ــرای رس ــران ب ــال ای داوری فوتب

ــد.  ــاز کن ــی ب بین الملل
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا ایــن 
ــا  ــد ی ــردی می دانی ــی ف ــت را موفقیت موفقی
موفقیــت جمعــی، اظهــار کــرد: قبــل از هــر 
ــی روش  ــوس ک ــای کارل ــه آق ــد ب ــز بای  چی
ــر  ــرای موفقیت هــای اخی و تیــم جوانــش ب
ــؤال  ــه س ــخ ب ــا در پاس ــم. ام ــک بگوی تبری
ــاب  ــه انتخ ــی ک ــم از زمان ــد بگوی ــما بای ش
ــدل  ــم و هم ــم قس ــر، ه ــه نف ــا س ــد، م ــی ش داوران تیم
شــدیم و تــالش کردیــم کــه بــه موفقیــت برســیم. خــدا بــه 
مــا خیلــی کمــک کــرد و مطمئنــا اگــر خــدا نمی خواســت 
چنیــن اتفاق هایــی رخ نمــی داد. امیــدوارم کــه بتوانیــم بــه 

ــد ادامــه دهیــم. ــن رون ای

فغانی، بهترین داور قاره کهن شد

قهرمــان وزنه بــرداری المپیــک ریــو در واکنــش بــه اظهــارات 
اخیــر ســرمربی تیــم ملــی، مبنــی بــر اینکــه تمــام نفــرات 
ــال حاشــیه نیســتم؛  ــت: دنب ــر نظــر او باشــند، گف ــد زی بای
ــر  ــرفتم را در نظ ــور و پیش ــرر کش ــه ض ــزی ب ــر چی ــا اگ ام

بگیرنــد، کنــار خواهــم کشــید. هیــچ گاه 
ــود  ــه وج ــری ب ــرد درگی ــم ک ــعی نخواه س
بیــاورم. کیانــوش رســتمی گفــت: اصــال 
 دوســت نــدارم در حاشــیه بــروم. جنــگ 
و جــدال هــم هیــچ ارزشــی بــرای من نــدارد. 
ــت  ــن اس ــن ای ــرای م ــئله ب ــن مس مهم تری
کــه حرفــی را کــه می زنــم، عملــی کنــم. تــا 

ــه  ــم ک ــت. نمی خواه ــوده اس ــور ب ــرایط این ط ــم ش االن ه
شــرایط بــه شــکلی باشــد کــه فقــط حــرف بزنــم. 

ــا در  ــت. م ــت نیس ــم، درس ــوا کنی ــه دع ــه داد: اینک او ادام
ــه  ــه ب ــه همیش ــم ک ــی می کنی ــالمی زندگ ــور اس ــک کش ی
دنبــال خوشــحال کــردن یکدیگــر بوده ایــم؛ نــه اینکــه 

جنــگ و جــدال کنیــم. بــرای مــن مهم تریــن مســئله ایــن 
اســت کــه فقــط کارهایــم را بــه نحــو احســن انجــام دهــم 
و پرچــم ایــران را بــه اهتــزاز درآورم. اگــر قــرار باشــد روزی 
ــش  ــم، قبل ــام ده ــی انج ــه جنجال ــن مصاحب ــت تلف پش
بگــذارم.  کنــار  را  ورزش  می کنــم  ســعی 
رســتمی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــه کار  ــرد چ ــی بگی ــد تصمیم ــرار باش ــر ق اگ
خواهــد کــرد، تصریــح کــرد: مــن راه صحیــح 
ــواره  ــم هم ــی روم و می خواه ــت را م و درس
ــر جــز  ــزاز درآورم. اگ ــه اهت ــران را ب پرچــم ای
ــر  ــذارم. اگ ــار می گ ــد، ورزش را کن ــن باش ای
یــک روز بدانــم کــه قــرار اســت در مســابقه ای نتوانــم پرچــم 
ایــران را بــه اهتــزاز درآورم، خــب در آن مســابقه ها شــرکت 
ــرفت  ــم پیش ــرایط نمی توان ــی ش ــن در بعض ــم. م نمی کن
کنــم و پیشــرفت برایــم مهــم اســت. وقتــی هــم کــه 

ــروم. ــابقه ها ب ــه مس ــم ب ــم، نمی توان ــرفت نکن پیش

کیانوش رستمی:
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ــرای ورزشــکارانی کــه در  ــاداش ب ــا وجــود تعییــن پ ب
ــه کســب مــدال در المپیــک  شــرایط خــاص موفــق ب
نکــرده  اعــالم  وزارت ورزش هنــوز  امــا  نشــده اند، 
ورزشــکارانی کــه دو مــدال را در پارالمپیــک کســب 

کرده انــد چگونــه پــاداش می گیرنــد. 
 ۲۰۱۶ پارالمپیــک  و  المپیــک  بازی هــای  از  پیــش 
ــادی قــرار  ــو یکــی از مباحثــی کــه مــورد توجــه زی ری
گرفــت تعییــن میــزان پــاداش بــرای مــدال آوران ایــن 

بازی هــا بــود.
 بــر اســاس اعــالم وزارت ورزش دارنــدگان مــدال 
ــکه  ــز ۱5۰ س ــدال برن ــره ۲۰۰ و م ــدال نق ــال 3۰۰، م ط
ــا  ــن بازی ه ــس از ای ــا پ ــد؛ ام ــاداش می گیرن ــال پ ط
شــبهاتی دربــاره شــرایط اعطــای پــاداش بــه برخــی از 

ــه وجــود آمــد. ورزشــکاران ب
 یکــی از ایــن شــبهات مربــوط بــه ورزشــکارانی 
 اســت کــه در ایــن بازی هــا بیــش از یــک مــدال 
بانــوی  جوانمــردی  ســاره  آوردنــد.  دســت  بــه  را 
المپیکــی  و موفق تریــن ورزشــکار  ایــران   تیرانــداز 
ــه  ــو ب ــدال، ۲ طــال را در ری و پارالمپیکــی در کســب م

ــت آورد.  دس

ــب  ــدال کس ــا ۲ م ــن بازی ه ــز در ای ــی نی ــرا نعمت زه
ــره  ــک نق ــرادی و ی ــان انف ــک طــال در تیروکم ــرد. ی ک

ــم در بخــش میکــس. ه
ــت  ــده اس ــه آم ــه اولی ــه در آیین نام ــاس آنچ ــر اس  ب
ســاره جوانمــردی بایــد ۶۰۰ ســکه طــال را دریافــت کند؛ 
ــا  ــرایطی او تنه ــن ش ــد در چنی ــر می رس ــه نظ ــا ب ام

ــد. ــت می کن ــدال را دریاف ــک م ــاداش ی پ
 در گذشــته اگــر ورزشــکاری دو مــدال را دریافــت 
ــدال او پرداخــت  ــن م ــاداش خوش رنگ تری ــرد، پ می ک
ــدال  ــد م ــدال دوم و 3۰ درص ــد م ــد و 5۰ درص می ش

ــد. ــه او داده می ش ــم ب ــوم ه س
 اگــر قــرار باشــد جوانمــردی بــر اســاس همیــن 
آیین نامــه پــاداش خــود را دریافــت کنــد، حــدود 45۰ 
ــح  ــچ توضی ــوز هی ــا هن ــود؛ ام ــهم او می ش ــکه س س
ــوص  ــن خص ــد در ای ــه جدی ــن نام ــخصی در آیی مش

ــدارد. ــود ن وج
 شــاید در نــگاه اول منطقــی بــه نظــر برســد کــه 
ــدی از آن  ــا درص ــود ی ــف ش ــدال دوم نص ــاداش م پ
پرداخــت شــود؛ امــا زمانــی کــه وزارت ورزش و جوانان 
ــه  ــا ب ــن بازی ه ــی را در ای ــه مدال ــکارانی ک ــه ورزش ب

دســت نیاوردنــد، پــاداش مــدال طــال یــا حتــی برنــز 
را پرداخــت می کنــد، تصمیــم بــرای نصــف کــردن 
ــال بی منطــق  ــر کام ــدال دوم ورزشــکار دیگ ــاداش م پ

ــد.  ــر می رس ــه نظ ب
ریــو  پارالمپیــک  بازی هــای  نهایــی  رده بنــدی  در 
دومیــن مــدال جوانمــردی و نعمتــی محســوب شــده 
و مســئوالن برگــزاری مســابقه ها اعــالم نکرده انــد 
کــه مــدال دوم ورزشــکار نصــف ارزش مــدال اول 
حســاب می شــود؛ بنابرایــن زمانــی کــه مــدال گرفتــه 
نشــده یــک ورزشــکار ارزشــمند بــه حســاب می آیــد.

بــه طریــق اولــی مدالــی کــه برگــردن ورزشــکار انداخته 
ــران  ــام ای ــه ن ــز ب ــابقه ها نی ــدی مس ــده و در رده بن ش
ثبــت شــده و باعــث باالرفتــن رده کاروان کشــور هــم 
شــده، ارزش دارد و بایــد بــه انــدازه یــک مــدال دیــده 

شــود. 
ایــن شــرایط کــه وزارت، کمیتــه ملــی  شــاید در 
ــت  ــه صحب ــود بودج ــیون ها از کمب ــک و فدراس المپی
ــاداش  ــت پ ــه پرداخ ــت اول را ب ــر اولوی ــد، اگ می کنن
بــه ورزشــکاری بدهنــد کــه مــدال کســب کــرده 

منصفانه تــر بــه نظــر برســد.

مهاجــم  ابراهیموویــچ،  زالتــان 
کــه  شــد  مدعــی  منچســتریونایتد 
تیمــش در طــول فصــل می توانــد بهتــر 
از ایــن کار کنــد و در جایــگاه بهتــری 

قــرار بگیــرد. 
شــاگردان ژوزه مورینیــو دوشنبه شــب 
موفــق شــدند لیورپــول را در آنفیلــد 
ــد.  ــف کنن ــدون گل متوق ــاوی ب ــا تس ب
بــازی دقایــق  بیشــتر  در   لیورپــول 
ــازی  ــر ب ــت و ب ــری داش ــرد بهت عملک
مســلط بــود و منچســتر، دفاعــی کار 

می کــرد. 
انتقاداتــی از یونایتــد بــه دلیــل ایــن 
ــان  ــی زالت ــه عمــل آمــده؛ ول عملکــرد ب
معتقــد اســت کــه در ادامــه فصــل ایــن 

ــد. ــد ش ــران خواه ــرد جب عملک
ــی  ــازی خوب ــم ب او گفــت: »فکــر می کن
ــن  ــود. منظــورم ای ــی ســخت ب ــود؛ ول ب
اســت کــه بــازی در خانــه لیورپــول 
خــوب  تیم هــای  آن هــا  و   اســت 
را شکســت داده انــد و امتیــاز گرفته انــد. 
ــم؛  ــی گرفتی ــه خوب ــم نتیج ــر می کن فک
دوم  نیمــه  بــه  توجــه  بــا   به ویــژه 
و موقعیت هایــی کــه آن هــا داشــتند. 
مــا ســخت در تــالش هســتیم و هنــوز 
ــی  ــم؛ ول ــش رو داری ــختی در پی کار س
ــه  ــم در نیم ــر می کن ــت. فک ــوب اس خ
اول، آنچــه بایــد را اجــرا کردیــم و در 

ــد  ــش می شــد دی ــم و بی ــه دوم، ک نیم
کــه آن هــا بهتــر بودنــد و موقعیت هــای 
بهتــری داشــتند. فصلــی طوالنــی پیش 
روی ماســت. شــاید حــاال امتیــاز از 
دســت دهیــم؛ ولــی هــر هفتــه ممکــن 
اســت اتفــاق دیگــری بیفتــد. مهم تریــن 
ــان  ــه بازی هایم ــت ک ــن اس ــئله ای  مس
را ببریــم و شــانس قهرمانــی را بــاال نگــه 
ــازی پیاپــی ببریــم  داریــم. اگــر در دو ب

یعنــی در شــرایط خوبــی هســتیم.« 
زالتــان دربــاره موقعیت هایــی کــه از 
دســت داد، گفــت: »موقعیــت ســختی 
بــود. مــن در حــال تصاحــب تــوپ بودم 
ــمت دروازه  ــه س ــم ب ــه بخواه ــا اینک ت
ــت کم  ــی دس ــم؛ ول ــه کن ــف حمل حری
ــود.  ــوب می ب ــه ام در چهارچ ــد ضرب بای
در موقعیــت بعــدی نیــز جای گیــری 
خوبــی داشــتم و ایــن مهــم اســت. 

ــرد.« ــم ک ــر کار خواه ــد بهت ــه بع دفع

در روزهــای اخیــر، شــایعات زیــادی دربــاره 
انتقــال اشــکان دژاگــه بــه لیــگ برتــر 
انگلیــس شــنیده شــده اســت. دژاگــه 
می خواهــد هــر طــور شــده در اروپــا بــازی 
کنــد و دالیــل خــودش را هــم دارد. اشــکان 
ــی  ــام جهان ــران در ج ــان ای ــه، کاپیت دژاگ
خواهــد بــود. آندرانیــک تیموریــان از همین 
ــی نشســته و  ــم مل حــاال روی نیمکــت تی
جــای خــود را بــه احســان حاج صفــی داده 
اســت؛ ایــن یعنــی کاپیتــان اول کــی روش 
ــن وارد  ــت انداخت ــه پوس آرام آرام در پروس
احتمــاال  جهانــی  جــام  در  و  می شــود 
ــا خــروج آنــدو  حضــور نخواهــد داشــت. ب
از ترکیــب، اشــکان دژاگــه کاپیتــان اول 
تیــم ملــی ایــران خواهــد شــد. کــی روش 
توقعــات  کاپیتان هایــش  از  همیشــه 
ــی  ــت بازیکن ــد اس ــی دارد. او معتق خاص
ــادی  ــه زی ــت و تجرب ــی اس ــه بین الملل ک
در بــازی در ایــن ســطح دارد، بایــد کاپیتــان 
باشــد و حــاال بــه ایــن جمع بنــدی رســیده 
کــه اشــکان در جــام جهانــی کاپیتــان 
اول ایــران باشــد. اگــر دژاگــه در اروپــا 
ــرای کــی روش  ــی ب ــر خوب ــد، خب ــازی کن ب
ــرااز  ــل اخی ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــد ب خواه
ــن  ــه ای ــر بازگشــت اشــکان ب شــنیدن خب
قــاره بســیار خوشــحال شــده اســت. ســال 
ــر  ــه اگ ــی اســت و دژاگ ــام جهان ســال ج
بتوانــد در لیگــی معتبــر بــازی کنــد، قطعــا 

ــی  ــام جهان ــه ج ــتری ب ــی بیش ــا آمادگ ب
مــی رود. حضــور در لیــگ قطــر باعــث شــد 
تــا کیفیــت فنــی دژاگــه کاهــش پیــدا کنــد 
و ایــن مســئله در بازی هــای ملــی بــه 
چشــم می آمــد. دژاگــه اخیــرا تمریناتــش 
ــام  ــی انج ــم مل ــی تی ــر کادر فن ــر نظ را زی
ــره  ــا ک ــازی ب ــرش را در ب ــه تاثی داد و هم
بــه  بازیکنــی  وقتــی  دیدنــد.  جنوبــی 
ــت  ــی روش راح ــال ک ــی رود، خی ــا م اروپ
اســت؛ چــرا کــه می دانــد در آنجــا زندگــی 
از  بــود؛  خواهــد  حرفــه ای  بازیکنــان 
ــات  ــا بدنســازی و تمرین ــد ت ــه بگیری  تغذی

و استراحت و دوری از حاشیه ها. 
ــه شــدت از  ــل ب ــن دلی ــه همی ــوس ب کارل
بازگشــت اشــکان بــه اروپــا اســتقبال کــرده 
اســت. دژاگــه هــم می خواهــد بــاب میــل 
ــن  ــه همی ــرد و ب ــم بگی ــی روش تصمی ک
دلیــل در روزهــای آینــده بایــد منتظــر 
شــنیدن اخبــار خــوب از ســوی دژاگــه بــود.

وقتی بی مدال ها، جای مدال آوران پاداش می گیرند

زالتان: در ادامه فصل جبران خواهیم کرد خوشحالی کی روش از انتقال اشکان به اروپا
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه های نسل فردا و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 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 صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
به  نسبت  فرزند حسین  باقری  محمدرضا   95/04/12 مورخ   139560302007002016 رای شماره   -  1
ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1279.48 مترمربع پالک شماره 53 اصلی واقع در اراضی کوه دنبه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید حبیب میرلوحی.
2 - رای شماره 139560302007002571 مورخ 95/05/18 عقیل فرجی خیرآبادی فرزند مرادعلی نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129.71 مترمربع پالک شماره 24 اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سلطانعلی نادری باغ ابریشمی.
فرزند  آبادی  قاسمعلی محمدی حسن  مورخ 95/05/18  رای شماره 139560302007002573   -  3
رمضان نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 187.42 مترمربع پالک شماره 470 
فرعی از 23 اصلی واقع در حسن آباد خلف دره بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی 

است.
4 - رای شماره 139560302007003226 مورخ 95/07/04 سید حسن موسوی آغچه بدی فرزند علی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212.87 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در آغچه 

بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید علی موسوی آغچه بدی.
به  نسبت  هدایت  فرزند  بیگدلی  نادر   95/07/04 مورخ   139560302007003227 شماره  رای   -  5
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123.10 مترمربع پالک شماره 6 فرعی از 6 اصلی واقع در کرسگان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسینعلی صادقی یزدآبادی.
6 - رای شماره 139560302007003228 مورخ 95/07/04 فضل اله ترکی سودرجانی فرزند مرادعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 196.90 مترمربع پالک شماره 7 فرعی از 21 
اصلی واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی 

ترکی سودرجانی.
7 - رای شماره 139560302007003231 مورخ 95/07/04 علیرضا صادقی کلیشادی فرزند نعمت اله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 231.77 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی صادقی کلیشادی.
قربانعلی  فرزند  مهرگانی  آزادی  علیرضا   95/07/04 مورخ  شماره 139560302007003242  رای   –  8
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206.44 مترمربع پالک شماره 525 اصلی واقع در پیربکران 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مونس آغا خیری.
9 - رای شماره 139560302007003243 مورخ 95/07/04 محمود قدیری فرزند مصطفی نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 150.98 مترمربع پالک شماره 407 اصلی واقع 

در برزوان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
به  نسبت  فرزند مصطفی  قدیری  ناصر  مورخ 95/07/04  رای شماره 139560302007003244   -  10
ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 137.90 مترمربع پالک شماره 407 اصلی واقع 

در برزوان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
فرزند  فالورجانی  شفیعی  حسینعلی   95/07/04 مورخ   139560302007003245 شماره  رای   -  11
غالمعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه های متصله به مساحت 183.70 مترمربع پالک 

شماره 19 اصلی واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
12 - رای شماره 139560302007003246 مورخ 95/07/04 صفرعلی قاسمی فالورجانی فرزند قاسم 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225.48 مترمربع پالک شماره 407 اصلی واقع در گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی احمد قبادوز.
13 - رای شماره 139560302007003248 مورخ 95/07/05 رمضانعلی هدایت کلیشادی فرزند رضاقلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 93.86 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شعبانعلی جعفری کلیشادی.
14 - رای شماره 139560302007003251 مورخ 95/07/05 احمدرضا حیدری سهلوانی فرزند موسی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211.60 مترمربع پالک شماره 154 فرعی از 37 اصلی 
واقع در حبیب آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی دهقانی 

حبیب آبادی.
15 – رای شماره 139560302007003253 مورخ 95/07/05 اکبر محمدی فرزند اسماعیل نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 296.40 مترمربع پالک شماره 430 اصلی واقع در مینادشت بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسماعیل محمدی.
16 - رای شماره 139560302007003348 مورخ 95/07/11 بتول توکلی گارماسه فرزند عباسعلی نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284.50 مترمربع پالک شماره 33 و 34 فرعی از 406 اصلی 
واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا توکلی گارماسه.

17 - رای شماره 139560302007003350 مورخ 95/07/11 عباس کریمی باالنی فرزند علی نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264.44 مترمربع پالک شماره 525 اصلی واقع در پیربکران بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مونس آغا خیری.
18 - رای شماره 139560302007003351 مورخ 95/07/11 عبداله توکلی گارماسه فرزند حسن نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 293.90 مترمربع پالک شماره 255 فرعی از 406 اصلی 

واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
به  نسبت  آقاخانی  فرزند  پور  قلی  قلی   95/07/11 مورخ  شماره 139560302007003356  رای   -  19
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252.30 مترمربع پالک شماره 138 فرعی از 53 اصلی واقع در 

شهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
20 - رای شماره 139560302007003357 مورخ 95/07/11 احمد رهنما فالورجانی فرزند علی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197.73 مترمربع پالک شماره 2707 فرعی از 

667 اصلی واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
21 - رای شماره 139560302007003358 مورخ 95/07/11 مهری احمدی فالورجانی فرزند اسماعیل 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197.73 مترمربع پالک شماره 2707 

فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
22 - رای شماره 139560302007003359 مورخ 95/07/11 روح اله موسیانی فرزند اسداله نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 338.21 مترمربع پالک شماره 14 اصلی واقع در موسیان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حاج اسماعیل قلعه موسیانی.
23 - رای شماره 139560302007003360 مورخ 95/07/11 فرهاد کریمی فرد فرزند سهراب نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215.30 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در جعفرآباد کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فاطمه بیگم دهقان کلیشادی.
24 - رای شماره 139560302007003365 مورخ 95/07/11 حبیب اله شفیعی نژاد فرزند علی اکبر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 616.50 مترمربع پالک شماره 145 و 150 فرعی از 386 

اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
25 - رای شماره 139560302007003366 مورخ 95/07/11 حیدر شفیعی قهدریجانی فرزند علی اکبر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 644.54 مترمربع پالک شماره 145 و 150 فرعی از 386 

اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
فرزند سید علی  میرلوحی  95/07/11 سید محمد  رای شماره 139560302007003367 مورخ   - 26
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 299.03 مترمربع پالک شماره 191 فرعی از 23 اصلی 
واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد اسحقی 

حسن آبادی.
27 - رای شماره 139560302007003249 مورخ 95/07/05 حامی راضی علی پور فرزند عبدالرضا نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145.60 مترمربع پالک شماره 424 اصلی واقع در دارافشان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خداداد کاظمی دارافشانی.

28 - رای شماره 139560302007003377 مورخ 95/07/12 مصطفی شفیعی قهدریجانی فرزند عبداله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 274.70 مترمربع پالک شماره 405 فرعی از 387 اصلی 
واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبداله شفیعی 

قهدریجانی.
29 - رای شماره 139560302007003378 مورخ 95/07/12 جواد قاسمی فالورجانی فرزند یداله نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 258.07 مترمربع پالک شماره 273 فرعی از 406 اصلی واقع در 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدتقی کیانی.
30 - رای شماره 139560302007003380 مورخ 95/07/12 حمیدرضا مهدی زاده قهدریجانی فرزند 
غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 430.94 مترمربع پالک شماره 1014 فرعی از 
مالک رسمی  از  الواسطه خریداری شده  اصفهان مع  ثبت  قهدریجان بخش 9  در  واقع  اصلی   385

ابراهیم مهدی زاده.
فرزند  قهدریجانی  زاده  مهدی  اعظم   95/07/12 مورخ   139560302007003381 شماره  رای   -  31
حیدرعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170.14 مترمربع پالک شماره 1014 فرعی از 
مالک رسمی  از  الواسطه خریداری شده  اصفهان مع  ثبت  قهدریجان بخش 9  در  واقع  اصلی   385

ابراهیم مهدی زاده.
32 - رای شماره 139560302007003382 مورخ 95/07/12 غالمرضا مهدی زاده قهدریجانی فرزند 
محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 384.40 مترمربع پالک شماره 1014 فرعی 
از 385 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابراهیم مهدی زاده.
33 - رای شماره 139560302007003384 مورخ 95/07/12 سعید خرمی فرزند علی ضامن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181.15 مترمربع پالک شماره 430 اصلی واقع در مینادشت بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نوراله خرمی.
رضا  فرزند  قهدریجانی  محمد کریمی   95/07/12 مورخ  رای شماره 139560302007003385   -  34
نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 176.70 مترمربع پالک شماره 1211 فرعی از 
387 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید 

محمد هاشمی قهدریجانی.
فرزند شبیرآقا  زارع شرودانی  براتعلی  مورخ 95/07/12  رای شماره 139560302007003389   -  35
از 411 اصلی  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244.17 مترمربع پالک شماره 4 فرعی 
واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمحسین کمالی 

شرودانی.
36 - رای شماره 139560302007003391 مورخ 95/07/13 حمید دهقان نرگانی فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211.09 مترمربع پالک شماره 701 اصلی واقع در اکبرآباد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر مرتضوی.
به ششدانگ  نسبت  دارو  شرکت گل   95/07/13 مورخ   139560302007003392 شماره  رای   -  37
واقع در  اصلی  از 34  به مساحت 4682 مترمربع پالک شماره 431 فرعی  یکقطعه زمین مزروعی 

باغکومه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خانم کوچک محمودیه.
به ششدانگ  نسبت  دارو  95/07/13 شرکت گل  مورخ  شماره 139560302007003393  رای   -  38
یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1281.95 مترمربع پالک شماره 5 فرعی از 39 اصلی واقع در باغکومه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خانم کوچک محمودیه.
فالورجان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه   95/07/13 مورخ  شماره 139560302007003394  رای   -  39
نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1247.55 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع 

در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
40 - رای شماره 139560302007003395 مورخ 95/07/13 دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان نسبت 
به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی نیمه محصور به مساحت 2940.30 مترمربع پالک شماره 411 اصلی 

واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
41 - رای شماره 139560302007003396 مورخ 95/07/13 دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان نسبت 
به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 3285.60 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در 

شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
42 - رای شماره 139560302007003463 مورخ 95/07/17 بتول رحیمی قهدریجانی فرزند عباسعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 328.57 مترمربع پالک شماره 736 فرعی از 385 اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
43 - رای شماره 139560302007003465 مورخ 95/07/17 مسعود نصوحی فرزند بهمن نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک شماره 2707 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار 

شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
44 - رای شماره 139560302007003466 مورخ 95/07/17 سید هاشم موسوی آغچه بدی فرزند سید 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124.82 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در 

آغچه بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید حسین موسوی.
45 - رای شماره 139560302007003468 مورخ 95/07/17 غالمعلی طاهری فرزند علی پناه نسبت به 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199.98 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در شرودان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالعلی ارباب.
46 - رای شماره 139560302007003469 مورخ 95/07/17 رضا قدیری فرزند مصطفی نسبت به یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 2327.14 مترمربع پالک 

شماره 408 اصلی واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
47 - رای شماره 139560302007003470 مورخ 95/07/17 ناصر قدیری فرزند مصطفی نسبت به یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 2327.14 مترمربع پالک 

شماره 408 اصلی واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
48 - رای شماره 139560302007003473 مورخ 95/07/17 محمود قدیری فرزند مصطفی نسبت به 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 2327.14 مترمربع 
پالک شماره 408 اصلی واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی 

است.
49 - رای شماره 139560302007003474 مورخ 95/07/17 اکبر قدیری فرزند مصطفی نسبت به یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 2327.14 مترمربع پالک 

شماره 408 اصلی واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.
50 - رای شماره 139560302007003478 مورخ 95/07/17 نصراله هادیان قهدریجانی فرزند علی رضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 601.70 مترمربع پالک شماره 386 اصلی واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله هادیان قهدریجانی.
فرزند  دهکردی  زاده  شریف  صادق   95/07/17 مورخ   139560302007003481 شماره  رای   -  51
اصلی   405 شماره  پالک  مترمربع   29.97 مساحت  به  مغازه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین 
اسماعیل رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  گارماسه  در   واقع 

 یزدانی.
52 - رای شماره 139560302007003484 مورخ 95/07/17 محمد محمدی آغچه بدی فرزند باقر 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200.12 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در آغچه 

بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان محمدی آغچه بدی.
53- رای شماره 139560302007003485 مورخ 95/07/17 شرکت تعاونی پیوند نسبت به ششدانگ 
یکقطعه زمین مشتمل بر مغازه و انبار و باسکول به مساحت 1088.67 مترمربع پالک شماره 386 اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی قدیری.
54- رای شماره   139560302007003051مورخ1395/6/20  آقا/ خانم     علی جمالی    فرزند  زین 
العابدین         نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به    192.25    متر مربع قسمتی از پالک 630 

فرعی از      385       اصلی  واقع در  قهدریجان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه علی جمالی 
55- رای شماره2280 1395603200700 مورخ   1395/4/28    آقا/ خانم    فرزانه قاسمی شرودانی 
فرزندحسنعلی           نسبت به ششدانگ    یکباب خانه   مخروبه به مساحت      199.40  متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از    411  اصلی  واقع در   شرودان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه رمضان 

قاسمی شرودانی
56- رای شماره   13956032007003070 مورخ   1395/6/23    آقا/ خانم       علی خدادای پاوایی 
فرزند   رمضانعلی        نسبت به ششدانگ  یکباب خانه نیمه تمام  به مساحت    191.86    متر 

مربع قسمتی از پالک  فرعی از   497   اصلی  واقع در      پاوا بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 
حسن خدادای پاوایی

57- رای شماره   13956032007002152 مورخ   1395/4/21    آقا/ خانم      مریم مهری شرودانی  
فرزند  رجبعلی         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت       628.38 متر مربع قسمتی 
از پالک4  فرعی از    411  اصلی  واقع در     شرودان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خود 

متقاضیه است
58- رای شماره   13956032007003095 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم      علی اصغر قائدی  فرزند   
غالمحسین     نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت     148.80   متر مربع قسمتی از پالک  

فرعی از    24  اصلی  واقع در     باغ ابریشم  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه غالمعلی محمدی
59- رای شماره   13956032007003081 مورخ   1395/6/23    آقا/ خانم       مهدی دهقانی حبیب 
ابادی فرزنداحمد  نسبت به ششدانگ   یکباب خانه  به مساحت    309    متر مربع قسمتی از پالک  

154فرعی از      37اصلی  واقع در      حبیب اباد بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه احمد دهقانی 
60- رای شماره   13956032007003087 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم      روح اله اقا بابایی بنی 
فرزند    علی      نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    154.70    متر مربع قسمتی از 
پالک  126فرعی از    24  اصلی  واقع در     باغ ابریشم  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه سلطانعلی 

نادری باغ ابریشمی
61- رای شماره   13956032007003086 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم  ابراهیم شکرگزار      فرزند   
اسمعیل        نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت     159.65   متر مربع قسمتی از پالک  

فرعی از     538 اصلی  واقع در     کرافشان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه نصراله شکرگزار
نادر شکرگزار فرزند   62- رای شماره   13956032007003085 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم   
اسمعیل         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    128.24    متر مربع قسمتی از پالک  

فرعی از     538 اصلی  واقع در     کرافشان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه نصراله شکرگزار
63- رای شماره   13956032007003045 مورخ   1395/6/18    آقا/ خانم       بتول نصر اصفهانی فرزند     
احمد      نسبت به ششدانگ    یکباب مغازه   به مساحت    26.74    متر مربع قسمتی از پالک  

262فرعی از    1  اصلی  واقع در      کارالدان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خود متقاضیه است 
64- رای شماره3068 1395603200700 مورخ   1395/6/23    آقا/ خانم  اکبر قدیری قهدریجانی      
فرزند  احمدرضا      نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت      174.36  متر مربع قسمتی 
از پالک 456 فرعی از      386اصلی  واقع در  قهدریجان     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

حسین حسن ز اده
65- رای شماره   13956032007003162 مورخ   1395/6/29    آقا/ خانم       سارو درسوکیازیان 
فرزندآیرونی      نسبت به ششدانگ    یکباب ساختمان  به مساحت      105.14  متر مربع قسمتی 
از پالک  فرعی از      5اصلی  واقع در     منصوراباد بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خسرو صادقی

66- رای شماره   13956032007003047 مورخ   1395/6/20    آقا/ خانم      اکبرنبی فودانی  فرزند   
عباسعلی        نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت      166.60  متر مربع قسمتی از پالک  

فرعی از     43 اصلی  واقع در     فودان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه زین العابدین نبی
67- رای شماره   13956032007003094 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم        مجید غالمی گل 
سفیدی فرزندروشن           نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   157.45     متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از  411    اصلی  واقع در    شرودان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه دکتر 

مهدی کیانی
68- رای شماره   13956032007003093 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم    شنبه باقری فرزندکلبعلی           
نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    307 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از     408 
اصلی  واقع در      کوپان گارماسه  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه مرحوم قاسم توکلی گارماسه )در 
ضمن متقاضی  فوت نموده و ورثه با صدور سندمالکیت بنام احدی از ورثه بنام خانم حوا باقری فرزند 

مهدی موافقت نمودند و نامبرده قائم مقام متقاضی در پرونده است
69- رای شماره   13956032007003092 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم       غالمرضا قدیری فرزند    
احمد       نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    214.23    متر مربع قسمتی از پالک 759 

فرعی از    386  اصلی  واقع در   قهدریجان    بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه احمدرضا قدیری
70- رای شماره   13956032007003089 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم       بتول عجمی زاده 
فرزند محمد          نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    93.55    متر مربع قسمتی 
از پالک  فرعی از413      اصلی  واقع در    ششدر بلندی فالورجان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه حیدر رهنما 
71- رای شماره   13956032007003088 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم       یوسف حمزه زاده 
قهدریجانی فرزند  رمضان         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت      338.79 متر 
مربع قسمتی از پالک  فرعی از      385اصلی  واقع در    قهدریجان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه محمد جعفرزاده قهدریجانی
72- رای شماره   13956032007003084 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم       احسان جعفری فودانی 
فرزند       احمد   نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   744.36     متر مربع قسمتی 
از پالک  فرعی از     43 اصلی  واقع درفودان       بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه صادق جعفری 

73- رای شماره   13956032007003508 مورخ   1395/7/19    آقا/ خانم     علی فالح مهرابادی   
فرزند محمد       نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   198     متر مربع قسمتی از پالک  

224فرعی از     23 اصلی  واقع در    حسن آبادبخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه رضا راست قلم
74- رای شماره3509 1395603200700 مورخ   1395/7/19    آقا/ خانم  عبدالرسول اسماعیل زاده 
قهدریجانی      فرزند        علی   نسبت به ششدانگ    یکباب خانه ومغازه متصله  به مساحت    
273.06    متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   386   اصلی  واقع در      قهدریجان بخش نه ثبت 

اصفهان  مالك اوليه  اسماعیل اسماعیل زاده
75- رای شماره   13956032007003510 مورخ   1395/7/19    آقا/ خانم       زهرا غفوری قهدریجانی 
فرزند عبداله         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    150.55    متر مربع قسمتی از پالک 
84 فرعی از   24   اصلی  واقع در       باغ ابریشم بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه رضا قلی غفاری

76- رای شماره3158 1395603200700 مورخ   1395/6/29    آقا/ خانم      عبداله توکلی گارماسه  
فرزند    حسن       نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    134.40    متر مربع قسمتی 
از پالک 170 فرعی از406      اصلی  واقع در     گارماسه  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه محمد 

جعفر ریئسی
77- رای شماره3517 1395603200700 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم       سیدحسن موسوی 
اغچه بدی فرزندعلی    نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت      115.50  متر مربع قسمتی از 
پالک  فرعی از      32اصلی  واقع در    اغچه بدی بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  سید علی موسوی
78- رای شماره  13956032007003571 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم    محمد حسین امینی 
قهدریجانی   فرزند نصراله         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  238.83       متر 
مربع قسمتی از پالک 736 فرعی از     385  اصلی  واقع در   اصفهان    بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه خود  متقاضی می باشد
79- رای شماره  13956032007003570 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم    رسول کاظمی سهلوانی   
فرزند     عباسعلی     نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت 180.80     متر مربع قسمتی از 
پالک  فرعی از   41    اصلی  واقع در     سهلوان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه نوروزعلی کاظمی
80- رای شماره 3569 1395603200700 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم    مجید حیدری سهلوانی     
فرزند     موسی     نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   289.45      متر مربع قسمتی از 
پالک 154 فرعی از     37  اصلی  واقع در حبیب اباد      بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه رجبعلی 

دهقانی حبیب ابادی
81- رای شماره  13956032007003568 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم     رضا حاتمی کلیشادی    
فرزندمحمد          نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  132.50       متر مربع قسمتی از 
پالک  فرعی از   19    اصلی  واقع در  کلیشاد     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه غالمعلی صادقی

82- رای شماره  13956032007003567 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم     محمدعلی قربانی 
شرودانی   فرزند رمضانعلی         نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  
235.12       متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از     411  اصلی  واقع درشرودان    بخش نه ثبت 

اصفهان  مالك اوليه محمدعلی کمالی شرودانی
83- رای شماره  13956032007003566 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم     خیراله اسالمی چهرازی    
فرزند    علی مراد      نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  135.60       

متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 5      اصلی  واقع در  منصوراباد     بخش نه ثبت اصفهان  مالك 
اوليه  خود متقاضی می باشد 

84- رای شماره  13956032007003565 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم  بیگم جان چراغی   فرزند 
خانعلی       نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  135.60       متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از 5      اصلی  واقع در  منصوراباد     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود 

متقاضیه می باشد
85- رای شماره 3563 1395603200700 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم     عباسعلی شیروانی 
باغکمه    فرزند  امیرقلی        نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت 148        متر مربع 
قسمتی از پالک  3فرعی از    39   اصلی  واقع در  باغکومه     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

امیرقلی شیروانی
86- رای شماره  13956032007003559 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم      رضا فتاحی کلیشادی   
فرزند رمضانعلی  نسبت به ششدانگ    یکباب ساختمان  به مساحت   62.70      متر مربع قسمتی 
از پالک  فرعی از    19   اصلی  واقع در  کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه مرحوم عزیزاله 

رحیمی کلیشادی
87- رای شماره  13956032007003556 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم      مهری توکلی گارماسه   
فرزند اکبر         نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت  343.56       متر مربع قسمتی از پالک  
فرعی از  408     اصلی  واقع در کوپان گارماسه     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه تقی توکلی گارماسه
88- رای شماره  13956032007003555 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم  حسین حیدر      فرزند  
حبیب اله        نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    203.74     متر مربع قسمتی از 
پالک  فرعی از  408     اصلی  واقع در   کوپان گارماسه    بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه تقی توکلی
89- رای شماره 3550 1395603200700 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم      سیدحسین موسوی 
آغچه بدی   فرزند سیدعلی         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   521.30      متر 
مربع قسمتی از پالک  فرعی از    32   اصلی  واقع در  اغچه بدی     بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه سیدعلی موسوی
90- رای شماره  13956032007003547 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم      صفرعلی رنجبر زهرانی   
فرزند        عبداله  نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت 98.10        متر مربع قسمتی از پالک  

فرعی از    24   اصلی  واقع در    باغ ابریشم   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه بانو ملکه مسعود
91- رای شماره  13956032007003546 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم      مدینه معلی   فرزند    
مجید      نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  307.10       متر مربع قسمتی از پالک  فرعی 

از  32    اصلی  واقع در  اغچه بدی     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه غالمعلی زمانی
92- رای شماره  13956032007003545 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم   تاج گل قلی زاده  دمابی   
فرزند   دوست محمد       نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت 252.64   متر مربع قسمتی 
از پالک 138 فرعی از    53   اصلی  واقع در   شهرک قدس   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

خود متقاضیه
93- رای شماره  13956032007003544 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم  زهره کریمی       فرزند  
محمدعلی        نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت     235.12    متر 
مربع قسمتی از پالک  فرعی از  411    اصلی  واقع در   شرودان    بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

محمدعلی کمالی
94- رای شماره  13956032007003543 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم   محمدرضا زمانی اب نیلی      
فرزند    صفرعلی      نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  239.30       متر مربع قسمتی 

از پالک  فرعی از 45      اصلی  واقع در  ابنیل     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه عباس زمانی
95- رای شماره  13956032007003542 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم      فرشته رهنما فالورجانی   
فرزند رجبعلی        نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   193.28      متر مربع قسمتی 
از پالک  فرعی از 407     اصلی  واقع در  فالورجان     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه متقاضی 

مالک  رسمی است 
96- رای شماره  13956032007003541 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم      سیدکریم کریم  پورگل 
سفیدی   فرزند  سید قدم        نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  153.43       متر 
مربع قسمتی از پالک  فرعی از   411    اصلی  واقع در  شرودان     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

وراث عبدالعلی ارباب شیرانی
97- رای شماره  13956032007003540 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم    نصراله احمدیان جونقانی     
فرزند     سیف اله     نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت       160  متر مربع قسمتی از پالک  
فرعی از667       اصلی  واقع در بلوارشفق  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی می باشد 
98- رای شماره  13956032007003539 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم  محمدرضا کافی       فرزند   
علی       نسبت به 2.5دانگ مشاع از   یکباب ساختمان نیمه تمام به مساحت   513      متر مربع 
قسمتی از پالک  فرعی از15       اصلی  واقع در  فالورجان     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

مرحوم علی کافی
99- رای شماره 3538 1395603200700 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم    بهمن محمودی     فرزند 
علی اکبر         نسبت به ششدانگ   یکباب خانه  به مساحت 209.55       متر مربع قسمتی از 
پالک  فرعی از   19    اصلی  واقع در   کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه ورثه مرحوم حاج 

اسداله وزیریه
100- رای شماره  13956032007003534 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم     مهرعلی کافی فالورجانی    
فرزند    علی      نسبت به 3.5دانگ  مشاع از  یکباب ساختمان نیمه تمام  به مساحت     513    متر 
مربع قسمتی از پالک  فرعی از   15    اصلی  واقع در     فالورجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه مرحوم علی کافی
101- رای شماره  13956032007003531 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم    امیر رهنما    فرزند        
علی  نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت      274.85   متر مربع قسمتی از پالک  191فرعی 

از 23      اصلی  واقع در    حسن اباد   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خود   متقاضی می باشد

102- رای شماره  13956032007003530 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم     فاطمه نصر اصفهانی    

فرزند     رضا    نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   313.40     متر مربع قسمتی از 

پالک226  فرعی از   1    اصلی  واقع در  کارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خودمتقاضی

103- رای شماره3528 1395603200700 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم      اسماعیل قاسمی 

فالورجانی   فرزند صفرعلی         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  و مغازه متصله به مساحت 

341.14    متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از       407اصلی  واقع در  برزوان گارماسه  بخش نه ثبت 
اصفهان  مالك اوليه احمدقبادوز

104- رای شماره  13956032007003526 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم      اصغر شفیعی فالورجانی   
فرزند    حسن      نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  194.69       متر مربع قسمتی 
از پالک  30فرعی از    386   اصلی  واقع در    قهدریجان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خود 

متقاضی می باشد
105- رای شماره  13956032007003522 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم      اسماعیل قاسمی 
فالورجانی   فرزند صفرعلی         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت     431.70    متر 
مربع قسمتی از پالک  فرعی از       407اصلی  واقع در برزوان گارماسه ) فالورجان ( بخش نه ثبت 

اصفهان  مالك اوليه احمد قبادوز
106- رای شماره  13956032007003590 مورخ 1395/7/42    آقا/ خانم      سید سبزعلی صالحی 
ده کهنه   فرزند سید علی یار      نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت     150.88    متر 
مربع قسمتی از پالک  فرعی از       408اصلی  واقع در کوپان  گارماسه ) فالورجان ( بخش نه ثبت 

اصفهان  مالك اوليه رضا توکلی 

رای اصالحی: رای شماره 139560302007003529 مورخ 95/07/22 کریم رهنما فالورجانی فرزند امراله 

مترمربع پالک شماره 15  به مساحت 161.70  یکباب خانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  نسبت 

اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی 

جمشیدی فالورجانی.

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهار شنبه مـورخ 1395/07/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه مورخ 1395/08/13                                                       
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان

  اکبر پور مقدم

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000718مورخ 1395/06/31 آقای غالمرضا نخ باف    به شماره 
شناسنامه 50907 کدملی 1281606146صادره از اصفهان  فرزندعلی   بر ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 155/83 متر مربع مفروزی از پالک شماره 3613- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/28 
شماره : 20740 / م الف 

امیر حسین صفائی - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد جواد زمانی    دارای شناسنامه شماره 304 به شرح دادخواست به کالسه 3677/95 ح 10 
از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم زمانی خرزوقی   
بشناسنامه 46996 در تاریخ 82/2/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 2 پسر 3 دختر و همسر 1-محمد جواد زمانی ش ش 304 فرزند پسر 2- علی زمانی ش 
ش 1019 فرزند پسر 3- زهرا زمانی خرزوقی ش ش 93 فرزند دختر 4- طاهره زمانی خرزوقی ش ش 
1813 فرزند دختر 5- مریم زمانی ش ش 414 فرزند دختر 6- فخری عمو آقائی ش ش 34 همسر متوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شماره : 21280/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای سهراب هاشمی     دارای شناسنامه شماره 905 به شرح دادخواست به کالسه 3615/95ح 10 از این شورا  
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه صغری چقانی    بشناسنامه 
906  در تاریخ 95/6/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 2 پسر – همسر – مادر 1- عباس هاشمی ش ش 1273036611 فرزند پسر 2- حسین هاشمی ش 
ش 1271731411 فرزند پسر 3- سهراب هاشمی ش ش 905 همسر 4- سیده طال محمدی ش ش 23 
مادر متوفی   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 21284/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف 

استان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980352200635شماره  پرونده:  9510100352204919شماره  ابالغنامه:  شماره 
950650تاریخ تنظیم: 1395/07/13 خواهان / شاکی علی حسین غالمی    دادخواستی به طرفیت خوانده 
/ متهم عبدهللا رضائی و محمد تقی بابا احمدی    به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی 
و الزام به تنظیم سند خودرو    تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
– خ  باال  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه  به شعبه 22  رسیدگی 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع و به کالسه  
9509980352200635ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/03 و ساعت 08:30تعیین 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 نشر 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 
حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه   22 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  گردد.شماره: 21934/م  حاضر 

اصفهان – ژاله اطهری بروجنی 
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9509986825300306شماره  پرونده:  9510106825307553شماره   : ابالغیه  شماره 
950396تاریخ تنظیم: 1395/07/18 خواهان / شاکی میالد ایران نژاد ورنو سفادرانی     دادخواستی به 
طرفیت خوانده / متهم مسعود حاج هاشمی ورنوسفادرانی     به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی     تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول  
اتاق 121 ارجاع و به کالسه  9509986825300306ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/01 و ساعت 
09:30تعیین 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 نشر 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.
شماره: 21935/م الف مدیر دفتر  دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – 

اسماعیل صادقی هاردنگی  
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود قسمتی از ششدانگ یکباب گاراژ  پالک شماره 14/78 واقع درموسیان   بخش 
درباغی  و صدیقه  ابادی  عباس هاشمی حسین  نام  به  ثبتی  پرونده  و  اصفهان که طبق سوابق  ثبت   9
تواما تشکیل  با پالک 19/904  و  بوده  ثبت  بالسویه   در جریان  اله  نعمت  و  لنبانی   فرزندان حسین 
به  بنا  اینک  است  نیامده   به عمل  آن  قانونی  تحدید حدود  عملیات  و  یکباب گاراژرامیدهد   ششدانگ 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 
مورخ 95/8/24 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 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد

 شد. 
تاریخ انتشار : 95/7/28 شماره : 510/ م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان
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آسیباجتماعی

  3 ویژگی ممتاز انار 

از دیدگاه طب سنتی
طــب  متخصــص  یــک 
ــر اســت  ســنتی گفــت: بهت
ــا پره هــا  ــار را ب دانه هــای ان
و کمــی  از پیــــه )بخش هــای 
کمی  تلــخ(  و  ســپیدرنگ 
ــا  ــم ت ــا بخوری ــان دانه ه می
موجب ضعــف معده نشــود؛ 
ــا پیــه داخــل  ــار تــرش  و شــیرین ب همچنیــن آب ان
ــع  ــده و رف ــت مع ــرای تقوی ــراه کمی شــکر ب آن، هم

خارش مفید است
ــاره  ــور، متخصــص طــب ســنتی، درب ناصــر رضایی پ
ــت  ــیرین، دارای طبیع ــار ش ــت: ان ــار داش ــار اظه ان
ــده خــون نیکــو  ــه اعتــدال و تولیدکنن ــل ب ســرد مای

ــدن اســت. در ب
ــدن و ادرارآور  ــار، بازکننــده گرفتگی هــای ب      ان

اســت
ــراد  ــت و در اف ــاخ اس ــار، نف ــور ان ــه رضایی پ ــه  گفت ب
گرم مــزاج، موجــب تقویــت قــوای جنســی می  شــود؛ 
گشــایش  و  بازشــدن  باعــث  انــار  همچنیــن 

اســت. ادرارآور  و  بـــدن  گرفتگی هــــای 
      بهتــر اســت دانه هــای انــار را بــا پره هــا 

و کمی  از پیه میان دانه ها بخوریم
بهتــر  افــزود:  ســنتی  طــب  متخصــص  ایــن 
اســت دانه هــای انــار را بــا پره هــا و کمــی  از پیــه 
میــان  کمی تلــخ(  و  ســپیدرنگ  )بخش هــای 
معــده  ضعــف  موجــب  تــا  بخوریــم   دانه هــا 

نشود.
     انــار باعــث تولیــد خــون کــم و خــوب 

می  شــود
ــر  ــرد و ت ــار، س ــت ان ــه داد: طبیع ــور ادام رضایی پ
ــه  ــد، ب ــیرین تر باش ــیده تر و ش ــه رس ــت و هرچ اس

نزدیک تــر می شــود. اعتــدال 
ــود  ــوب می  ش ــم وخ ــون ک ــد خ ــث تولی ــار باع   ان

و نفاخ و ادرارآور است.
ــه  ــا پی ــرش  و شــیرین ب ــار ت ــادآور شــد: آب ان وی ی
ــده  ــت مع ــرای تقوی ــراه کمی  شــکر، ب  داخــل آن هم
ــاده   روی در  ــا زی ــت؛ ام ــد اس ــارش مفی ــع خ و رف
ــتای آن  ــوردن ناش ــژه خ ــرش، به وی ــار ت ــرف ان مص
ــی  ــدار داخل ــراش در ج ــم و خ ــاد زخ ــب ایج موج

ســامت نیوز می  شــود.  روده  هــا 

ــه ارتفــاع ۳۴ متــر  ــزد ب - بلندتریــن بادگیــر جهــان در ی
ــرار دارد. ق

- طوالنی تریــن پــرواز ثبت شــده از مــرغ، ۱۳ ثانیــه 
ــت. اس

بــرای مســافران  آیتــم فراموش شــده  - شــایع ترین 
ــت. ــواک اس مس

دور  روزنامــه  میلیــون   ۴۴ روزانــه  آمریکایی هــا   -
. نــد یز می ر

-  نوعی پشه در ثانیه هزار بار بال می زند.
- مــاه کامــل، ۹مرتبــه درخشــان تر و پرنورتــر از مــاه نیمــه 

ست. ا
- بازی تنیس در اصل فقط با دست خالی بود.

- برنــج، غــذای اصلــی بــرای ۵۰ درصــد مردمــان جهــان 
اســت.

- بــاد بــه تنهایــی هیــچ صدایــی نــدارد، مگــر اینکــه بــه 
شــیئی برخــورد کنــد.

- فامینگو می تواند زانوی خود را به عقب خم کند.
- عقرب زیر نور اشعه ماواری بنفش می درخشد.
- ماه اوت، دارای بیشترین درصد والدت هاست.

-  طول عمر سنجاب، ۹ سال است.
- به ازای هر انسان، ۲۰۰ میلیون حشره وجود دارد.

- توپ گلف به طور متوسط   تا ۳۳۶ فرورفتگی دارد.
ــیژن  ــی از اکس ــد نیم ــه تولی ــازون ب ــوه آم ــگل انب - جن

جهــان کمــک می کنــد.
- قایق برای اولین بار در مصر ساخته شد.

- خریدار ۹۶ درصد از شمع ها، زنان بوده اند.
- خنــده آســان تر از اخــم کــردن اســت؛ بــرای خندیــدن 
ــد؛  ــه صــورت و گــردن اســتفاده می کن انســان از ۱7 عضل

در حالــی کــه بــرای اخــم کــردن از ۴۰ عضلــه.

راهکارهای پیشگیری از فرار دختران 
از آنجــا کــه پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت، بــرای پیشــگیری 
ــران  ــه دخت ــی از جمل ــیب های اجتماع ــترش آس ــدم گس و ع
فــراری، بایــد ســه اولویــت توجــه بــه خانــواده، توجــه بــه افــراد 
ــت.  ــر داش ــدگان را مدنظ ــه بزه دی ــه ب ــر و توج ــرض خط در مع
ــواده ــت از خان ــا حمای ــواده ب ــان خان ــی هم ــت اول یعن  در اولوی

مناطــق  ساخت وســاز  در  مناســب  اســـتاندارد های  اتخـــاذ 
 مســکونی و توســعه روش هــای حل وفصــل اختــاف خانوادگــی

ــان  ــت از نوجوان ــن و حمای ــی والدی ــای تربیت ــای مهارت ه ارتق
و جوانانــی کــه دارای مشــکات هســتند، اقــدام شــود. در 
ــای  ــن از مهارت ه ــه ناآگاهــی والدی ــت ک ــوان گف ــت می ت حقیق
تربیتــی ، چگونگــی ارتبــاط بــا فرزنــد و بی توجهــی بــه فرزنــد، 
وضعیتــی را بــه وجــود خواهــد آورد کــه فرزنــدان محیــط بیــرون 
ــواده  ــه خان ــاالن را ب ــتان و همس ــا دوس ــرت ب ــه و معاش از خان
 ترجیــح دهنــد. محبــت و توجــه کــردن والدیــن بایــد بــدون قیــد 
و شــرط باشــد تــا موجــب رشــد فــرد شــود و در درون او امنیــت 
ــت و  ــه از محب ــی ک ــد. نوجوانان ــاد کن ــی ایج ــی – اجتماع روان
 توجــه محــروم بوده انــد، معمــوال احســاس ناامنــی روانــی 
ــد  ــئولیت نمی کنن ــاس مس ــا احس ــد. آن ه ــراب می کنن و اضط
و از نظــر ســازگاری مشــکل دارنــد. اعتمادبه نفــس در آنــان 
ضعیــف اســت و بــرای جلــب توجــه و خودنمایــی بــه روش های 
ــن  ــی از ای ــزل یک ــرار از من ــه ف ــد ک ــت می زنن ــوب دس نامطل

ــت. روش هاس
     وظایف والدین در سیره عالمان دینی 

ــی  ــک زندگ ــه ی ــد ک ــود بفهمانن ــدان خ ــه فرزن ــد ب ــن بای والدی
ــد.  ــه دور باش ــض ب ــه از تناق ــت ک ــائبه، آن اس ــت و بی ش درس
فعالیت هــای  خنثی ســازی  و  مقابلــه  بــرای  خانواده هــا 
دشــمنان در جنــگ نــرم، بایــد بــا هوشــیاری و بصیــرت 
ــاال رفتــن  ــی ب ــواده بکشــند کــه دشــمن توانای ــواری دور خان دی
ــدا  ــر خ ــوکل ب ــا ت ــه آن را ب ــواری ک ــد. دی ــته باش از آن را نداش
و اســتمداد از او محکــم می کنــد و از هیاهــوی و طبل هــای 
ــه اول  ــن در درج ــد. والدی ــرزه درنمی آی ــه ل ــان ب ــی آن ــو خال ت
ــه  ــا حوصل ــه آرامــی و ب ــد و ســپس ب بایــد خــود را اصــاح کنن
 و بردبــاری، بــذر ایمــان را در کــودکان خــود بــارور ســازند 
از جنبــه  او عرضــه کننــد کــه هــم  بــه  ایمانــی  و چنــان 
 فکــری و عقلــی، درســت، قابــل هضــم و دور از خرافــات 
ــرک  ــأ تح ــی، منش ــه عاطف ــم از جنب ــد و ه ــات باش و موهوم
ــه  ــد ب ــن بای ــود. والدی ــار او ش ــاح رفت ــاق و اص ــف اخ و تلطی
فرزنــدان خــود بفهماننــد کــه یــک زندگــی درســت و بی شــائبه 
ــه  ــا دارد ک ــه معن ــد. چ ــه دور باش ــض ب ــه از تناق ــت ک آن اس
ــر دو؟  ــه ه ــرداش ب ــد و ک ــش دروغ بگوی ــه دل ــان ب ــان انس زب
ــار  ــردار، گفت ــه ک ــی ک ــی مردم ــت زندگ ــگ اس ــه نن ــا مای واقع
و پنــدار آنــان هماهنــگ بــا برنامه هــای ماهــواره ای باشــد. 
در واقــع همــان زندگــی و اصولــی اســت کــه امپریالیســم 
فرهنگــی ســعی دارد انســان های عصــر تکنولــوژی را در دام 
آن گرفتــار کنــد. والدیــن بایــد در ســال های نخســتین زندگــی 
ــودک  ــتان، ک ــا کودکس ــتان ی ــوص از دوره دبس ــودک به خص  ک
ــری او  ــان فط ــذر، ایم ــن رهگ ــد و از ای ــنا کنن ــادت آش ــا عب  را ب
نه تنهــا  راهنمــا،  عالی تریــن  ســازند.  تکمیــل  و  احیــا  را 
دربــاره کــودکان، بلکــه دربــاره بزرگســاالن »قــرآن کریــم« 
ــک  ــا تی ــی ی ــک حت ــد رّب ــم: »و اعب ــه می خوانی ــت؛ چنانچ اس
ــا در پرتــو آن یقیــن  الیقیــن« و پــروردگارت را پرســتش کــن ت
 بــرای تــو حاصــل گــردد. آری!  کــودک بــا تمریــن عبــادت 
ــه  ــه مرحل ــود را ب ــان خ ــج ایم ــه تدری ــه آن، ب ــن ب ــو گرفت و خ
نیرومنــد  ایمــان  ســایه  در  آن چنــان  و  می رســاند  عالــی 
نخواهــد  تهدیــد  مطلبــی  هیچ گونــه  بــا  کــه  می شــود 
ــح ــل صال ــرورش نس ــرای پ ــامی ب ــی اس ــن نوران ــد. آیی  ش

ــه در  ــوان نمون ــه عن ــم و کارســازی دارد؛ ب دســتورالعمل های مه
ــا  ــد: »ب ــر اکــرم)ص( فرموده ان مســئله انتخــاب همســر، پیامب
خانــواده خــوب و شایســته وصلــت کنیــد؛ زیــرا خــون )ژن( اثــر 

دارد.«
     سیره عالمان دینی: 

ــه روش تربیتــی  ــدان، مراجعــه ب یکــی از راه هــای تربیــت فرزن
ــان  ــا اطرافی ــورد ب ــان در برخ ــون آن ــت. چ ــی اس ــان دین عالم
مخصوصــا فرزنــدان خــود، همــواره دســتورات دینــی را در نظــر 
می گرفتنــد و بــر اســاس دســتورات دیــن اســام، کانــون 
ــیره  ــن س ــایه ای ــتند. در س ــه می داش ــرم نگ ــود گ ــواده خ خان
 تربیتــی فرزنــدان، در فضایــی سرشــار از عاطفــه و محبــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــد. طبیع ــرورش می یافتن ــل پ ــرام متقاب و احت
ــر  ــل منتظ ــو نس ــد و نم ــای رش ــواده ای، زمینه ه ــن خان در چنی
بیشــتر نمــود پیــدا می کنــد. در ذیــل بــه بعضــی از روش هــای 
ــهید  ــت هللا ش ــر آی ــم. دخت ــی می پردازی ــای دین ــی علم تربیت
ــال  ــم، ده س ــان رفتی ــه آلم ــه ب ــی ک ــد: زمان ــتی می گوی بهش
ــودم ــه ســن تکلیــف رســیده ب ــازه ب  بیشــتر نداشــتم و چــون ت

برایــم بســیار دشــوار بــود کــه در آن جامعــه بی بنــد و بــار اروپــا 
بــه حجــاب و دیگــر موازیــن اســامی مقیــد باشــم؛ امــا ایشــان 
شــهید بهشــتی نــه بــا دســتور، بلکــه بــا آگاهــی دادن به مــن در 
این بــاره و مقایســه بیــن مســیحیت و اســام و آزادی دختــران 
در جامعــه اروپایــی و بیــان وظایــف و مســئولیت های دختران در 
اســام، باعــث شــدند کــه در آن موقعیــت دشــواری کــه در گــروه 
 هــم ســن و ســال خــود داشــتم و ا ز آن هــا دشــنام می شــنیدم
معتقدانــه بــه حفــظ حجــاب و رعایــت دیگــر دســتورات شــرعی 
ــاب  ــت حجـ ــه رعای ــت ایشــان، ب ــا غیب ــردازم و در حضــور ی بپ
اســامی پـــایبند باشــم. تأثیــر ایــن رویــه در مــن تــا بــدان حــد 
بــود کــه پــس از ازدواج نیــز همیــن رویــه را بــا توافــق همســرم 
دربــاره فرزندانــم اتخــاذ کردیــم. یکــی از دختــران شــهید 
ــت؛  ــح برمی خاس ــاز صب ــرای نم ــدرم ب ــد: پ ــتغیب می گوی دس
ــا  ــودم ب ــدار می شــدم و ســحرخیز ب ــی زود بی ــن خیل چــون م
ایــن عنــوان زیبــا صدایم می زد: خانـــم بهشــتی، خـــانم بهشــتی 
وقـــت نمــاز اســــت، پاشــو. فرزنــد حضــرت آیــت هللا العظمــی 
ــائل  ــه مس ــبت ب ــان از اول نس ــد: ایش ــی می گوی ــل لنکران فاض
اخاقــی و تربیتــی فرزنــدان توجــه زیــادی داشــتند و از همــان 
ــور  ــر ام ــان ب ــم، خودش ــه می رفتی ــه مدرس ــا ب ــه م ــی ک دوران
ــورد  ــد. برخ ــت می کردن ــارت و مراقب ــت نظ ــه دق ــا ب ــی م درس
ایشــان در محیــط خانــواده بــه صورتــی بــود کــه مــا بــا ایشــان 
احســاس رفاقــت و دوســتی می کردیــم؛ نــه اینکــه صرفــا 
ایشــان پــدر باشــند و مــا فرزند.حتــی مســائل مرجعیــت هــم 

ــدارد. ــر ن ــت را تغیی ــا و صمیمی اصــا آن صف
 گردآورنــده: ، معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی شهرســتان 

ــهر خمینی ش

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:         
eskimia.ir                              :سایــــت اینتـــــــرنتــــــــی

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ــرای  ــکار ب ــن راه ــت: مهم تری ــناس گف ــک روان ش ی
ــا  ــدی کاره ــن هــدف، اولویت بن ــان تعیی ــت زم مدیری

و برنامه ریــزی اســت.
ــواده   فرشــته کریمــی زاده، روان شــناس کــودک و خان
در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران دربــاره راهکارهــای 

ــان کــرد: تعییــن هــدف  ــت زمــان بی افزایــش مدیری
و اولویت بنــدی کارهــا، مهم تریــن اقدامــات بــرای 
افزایــش مدیریــت زمــان هســتند و بهتــر اســت 
کوتاه مــدت  هدف هــای  بــه  بلندمــدت  اهــداف 
ــورت  ــر ص ــا راحت ت ــق آن ه ــا تحق ــوند ت ــیم ش تقس

ــرد. گی
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه داشــتن برنامه ریــزی منظــم 
 و دقیــق نقــش بســیار مهمــی  در مدیریــت زمــان دارد

ــت  ــر اس ــزی بهت ــق برنامه ری ــرای تحق ــه داد: ب ادام
 برنامــه روزانــه واقعــی و متناســب بــا توانایی هــا 
ــی  ــد از کمال گرای ــن بای ــد؛ همچنی ــرایطمان باش  و ش
پرهیــز  همزمــان  طــور  بــه  کار  چنــد  انجــام   و 

شود.
گفــت:  خانــواده  و  کــودک  روان شــناس  ایــن   
ــی  ــه کار مثبت ــی ک ــان در اوقات ــه از زم ــتفاده بهین اس
ــذرد  ــت می گ ــه بطال ــان ب ــم و وقتم ــام نمی دهی انج
ــی  ــوس و تاکس ــرو، اتوب ــه در مت ــی ک ــر زمان های نظی

هســتیم، از نــکات مهــم در افزایــش مدیریــت زمــان 
اســت و بهتــر اســت در ایــن اوقــات کارهایــی ماننــد 
گــوش کــردن فایــل صوتــی یــک کتــاب، گــوش 
کــردن بــه موســیقی دلخــواه، خوانــدن کتــاب و چــک 

ــود. ــام ش ــل انج ــردن ایمی ک
کافــی  خــواب  نداشــتن  اینکــه  بیــان  بــا  وی   
باعــث احســاس خســتگی و بــه تعویــق افتــادن 
ــب  ــواب مناس ــتن خ ــزود: داش ــود، اف ــا می ش کاره
 مصــرف عذاهــای ســالم فاقــد مــواد مضــر و چربــی 
ــام  ــراد، انج ــردن در شــادابی اف ــن ورزش ک و همچنی
به موقــع کارهــا و مدیریــت زمــان، نقــش بســیار 

مهمی  دارنــد.
ــر اینکــه اســتفاده از تجــارب  ــا تاکیــد ب کریمــی زاده ب
زمــان  مدیریــت  اصلــی  عوامــل  یکــی  دیگــران، 
اســت، اظهــار داشــت: بهتــر اســت قبــل انجــام 
کارهایمــان بــا دیگــران درخصــوص نحــوه انجــام 
صرفه جویــی زمــان  در  تــا  کنیــم  مشــورت   آن 

 شود.
باعــث  را کــه  بایــد عواملــی  وی ســفارش کــرد: 
ــی و عــدم انجــام درســت کارهــا می شــود  حواس پرت

 شناســایی کــرد و از بــه وجــود آمــدن آن هــا جلوگیــری 
شود.

  ایــن روان شــناس کــودک و خانــواده افســردگی
اختاالتــی  جملــه  از  را  و کمال گرایــی  بی هدفــی 
دانســت کــه باعــث عــدم موفقیــت در مدیریــت 
ــدی ــادابی، هدفمن ــرد: ش ــاره ک ــود و اش ــان می ش  زم

برداشــتن  قــدم  و  خــود  توانایی هــای  شناســایی 
ــا آن، نقــش اساســی در مدیریــت زمــان  متناســب ب

دارد.
 وی یــادآور شــد: افزایــش تمرکــز و انگیــزه و همچنین 
پرهیــز از انجــام کارهــای تکــرای در طــول روز  باعــث 
افزایــش  امــور،  به موقــع  انجــام  بهتــر،  کارایــی 
مدیریــت زمــان و در نهایــت موفقیــت در زندگــی 

می شــود.

 با این راهکارهای ساده 
مدیریت زمانتان را در دست بگیرید
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بردیاعباسزادهکیمیایوطن

سیســتم اعتبارســنجی، یکــی از خدمــات نویــن مخابراتــی 
ــی  ــرای آگاه ــود. ب ــه می ش ــان ارائ ــتان اصفه ــه در اس ــت ک اس
از سیســتم اعتبارســنجی شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان بــا 
ــرات  ــرکت مخاب ــادی ش ــر مالی اقتص ــار، مدی ــی بردب عبدالعل

ــد  ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ــان، ب ــتان اصفه اس
ــت. ــن گفت وگوس ــل ای حاص

عبدالعلــی بردبــار، مدیــر مالی اقتصــادی شــرکت مخابــرات 
بــرای  ایــن سیســتم می گویــد:  دربــاره  اصفهــان،  اســتان 
ــرکت  ــاب ها، ش ــرد و صورت حس ــر کارک ــترکین ب ــت مش مدیری
ــام  ــه ایجــاد سیســتمی  به ن مخابــرات اســتان اصفهــان اقــدام ب

ــت.  ــرده اس ــنجی ک ــتم اعتبارس سیس
همان گونــه کــه می دانیــد صورت حســاب های مشــترکین مــا 
ــرورت  ــن ض ــس ای ــود؛ پ ــادر می ش ــتفاده ص ــس از اس ــاه پ دوم
وجــود دارد کــه مشــترکین در طــول ایــن مــدت از صورت حســاب 
ــزان  ــاس آن می ــر اس ــند و ب ــته باش ــاع داش ــان اط قبض هایش

ــد؛  ــت کنن اســتفاده خــود را مدیری

بــه همیــن منظــور شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان اقــدام بــه 
ترافیک ســنجی و ثبــت زمــان مکالمــات مشــترکین کــرده اســت 
و محاســابات مربــوط بــه آن را انجــام می دهــد و بــه مشــترکین 

ــد.  خــود اعــام می کن

ــه شــرکت  ــا مراجعــه ب ــه ایــن شــکل، مشــترکین می تواننــد ب ب
ــان  ــرآورد کارکردش ــد ب ــی 8۰ درص ــر خدمات ــا دفات ــرات ی  مخاب
ــز  ــرات واری ــرکت مخاب ــزد ش ــن ن ــپرده تضمی ــوان س ــه عن را ب
 کننــد و 8۰ درصــد آن مبلــغ را تحــت عنــوان مکالمــات اســتفاده 
کننــد. ایــن سیســتم ایــن امــکان را می دهــد کــه مشــترک بــه 
منظــور قطــع نشــدن ارتبــاط خــود در زمــان میــان دوره، اقــدام بــه 
ــن  ــد 8۰ درصــد ای ــد و می توان ــرات می کن ــار از مخاب ــد اعتب خری

اعتبــار را مصــرف کنــد.

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

امام على علیه السالم:
ُ

ِة َترَتِفُع الَبَرَکة ّیَ ِعنَد َفساِد الّنِ

 هرگاه نیت ها فاسد باشد، برکت از میان مى  رود.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 92، ح 1610
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نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول 9x9 اســت کــه کل جدول 
هــم بــه 9 جــدول کوچک تــر 3x3 تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد 1 تــا 9 بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد 1 تــا 9 بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه 3x3 جــدول، اعــداد 1 تــا 9 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

صــورت شــما راز وضعیــت داخلــی بــدن و بیماری هــای داخلــی را برمــا می ســازد. 
ــگاه کنیــد و بدانیــد کــه کــدام بخــش بــدن شــما مشــکل دارد.  ــه صــورت خــود ن ب
حتمــا بــرای شــما پیــش آمــده کــه فــردی مســن و بــا تجربــه بــا نــگاه کــردن بــه 
صــورت شــما بگویــد »چــرا رنــگ و رو نداریــد؟« یــا »رنــگ صورتتــان پریــده اســت« 
ــا  ــما گوی ــه ش ــت ک ــن اس ــواه ای ــا گ ــد«؛ این ه ــر می رس ــه نظ ــان زرد ب ــا » صورتت ی
حــال مزاجــی خوبــی نداریــد. بلــه، درســت اســت؛ صــورت شــما راز وضعیــت داخلــی 
ــرای هــزاران ســال شــفادهندگان  ــدن و بیماری هــای داخلــی را برمــا می ســازد. ب ب
ــا  ــواع بیماری ه ــخیص ان ــایی و تش ــه شناس ــق ب ــره، موف ــدن چه ــا خوان ــی ب چین
ــا اســتفاده از ایــن چــارت می توانیــد بســیاری از بیماری هــا   می شــدند. شــما نیــز ب
را حــدس بزنیــد. پوســت صــورت حســاس اســت و می توانــد بازتاب دهنــده 
ــه  ــه چگون ــد ک ــاد بگیری ــد. ی ــدن باش ــاط ب ــایر نق ــریع تر از س ــی س ــرات داخل تغیی
ــرای کشــف ســرنخ ســامت خــود اســتفاده  ــن باســتانی ب ــن تمری ــد از ای می توانی

ــد. کنی
    رنگ رخساره خبر می دهد از سّر درون

ــرم  ــا طبیعــت گ ــراد ب ــط هســتند. اف ــا هــم مرتب ــز ب ــع نی ــوع طب ــگ پوســت و ن رن
ــرم  ــع گ ــا طب ــراد ب ــد و اف ــی دارن ــفید و گلگون ــرخ و س ــت س ــوال پوس ــر، معم  و ت
و خشــک، پوســتی بــا رنــگ گندمگــون متمایــل بــه زردی داشــته و صاحبــان مــزاج 
ــفاف  ــان ش ــود دارد و پوستش ــان وج ــی در پوستش ــی خاص ــک، تیرگ ــرد و خش س
نیســت. افــراد بــا طبیعــت ســرد و تــر نیــز عمومــا پوســت ســفید و روشــن دارنــد.
حــاالت عضــات صــورت نیــز ارتبــاط نزدیکــی بــا اعــراض نفســانی و احــوال روحــی 
ــروی  ــر و اب ــدان و گلگون ت ــوال چهره هــای خن ــراد شــاد، معم ــد. اف ــا دارن ــی م و روان
 گشــاده دارنــد. افــراد غمگیــن و افســرده معمــوال ســگرمه توهــم، ابروهــای درهــم 
و نــگاه رو بــه پاییــن دارنــد و گوشــه های لبانشــان عمدتــا آویــزان اســت. ایــن حــاالت 
عضــات و اعضــای صــورت، نــه تنهــا یــک ارتبــاط خیلــی قــوی بــا احــوال جســمانی 
مــا دارنــد، بلکــه بــا حــاالت روحــی مــا نیــز مرتبــط هســتند کــه در ضرب المثــل ایــن 

حــاالت تحــت عنــوان »ســّر درون« بیــان شــده اســت.
    زردی صورت و چشم ها

اگــر متوجــه رنــگ زرد خفیفــی در صــورت و به ویــژه ســفیدی چشــم هایتان 
ــه علــت تجمــع بیلــی روبیــن  شــده اید، ممکــن اســت دچــار زردی باشــید. زردی ب
در خــون و بافت هــای بــدن ایجــاد می شــود. در حالــت عــادی، کبــد، بیلــی روبیــن 
ــه همــراه ســلول های قرمــز قدیمــی  دفــع می کنــد. ســایر عائــم زردی عبارتنــد  را ب

ــارش  ــکم خ ــش وزن، درد ش ــوع، کاه ــتهایی، ته ــب، کم اش ــردرد، ت ــتگی، س از خس
ــوع. ــی ادرار و مدف ــت و کم رنگ پوس

    لوپوس
ــر  ــدن خب ــر روی پوســت صــورت از وجــود مشــکلی در ب ــوع جــوش ب وجــود هــر ن
ــه  ــد پروان ــری مانن ــا و دارای ظاه ــداد گونه ه ــا در امت ــن جوش ه ــر ای ــد. اگ می ده
ــج  ــوس رن ــاب ســوختگی باشــند، احتمــاال از بیمــاری لوپ ــه آفت و عائمــی  شــبیه ب
می بریــد. یکــی از علــل اصلــی رنگ پریدگــی پوســت، کم خونــی و فقــر آهــن 
ــود  ــاز خ ــورد نی ــن م ــد هموگلوبی ــدن نمی توان ــن، ب ــود آه ــل کمب ــه دلی ــت. ب  اس
ــوس  ــد. لوپ ــد کن ــز خــون می شــود، تولی ــگ قرم ــدن رن ــه وجــود آم ــث ب ــه باع را ک
 نوعــی اختــال در سیســتم ایمنــی بــدن اســت کــه بــر روی پوســت، مفاصــل، خــون

ریه هــا، قلــب و کلیه هــا تأثیــر می گــذارد. از عائــم دیگــر ایــن بیمــاری می تــوان بــه 
خســتگی، درد مفاصــل، تــورم، درد ماهیچــه، بــزرگ شــدن غــدد لنفــاوی، درد قفســه 

ســینه، تنگــی نفــس، احتبــاس مایعــات و ســردردهای مکــرر اشــاره کــرد.
    رویش موی زائد در صورت

ــا  ــاالی خانم ه ــب ب ــه و ل ــک، چان ــط ف ــداد خ ــه در امت ــدی ک ــای زائ ــش مو ه روی
می شــود  شــناخته  پرمویــی  یــا  هیرسوتیســم  عنــوان  بــه  می افتــد،   اتفــاق 
ــه دلیــل  ــد نشــانه ســندرم تخمــدان پلی کیســتیک )PCOS( باشــد کــه ب و می توان
عــدم تعــادل هورمون هــا و افزایــش هورمــون مردانــه اتفــاق می افتــد. ایــن مشــکل 

ــان پــس از یائســگی شــایع تر اســت.  ــی در زن ــی ناگهان ــرات هورمون ــه علــت تغیی ب
ایــن موهــا می توانــد بــه دلیــل اســتفاده از داروهــای خــاص یــا اختــاالت غــدد فــوق 

کلیــوی و در مــوارد نــادر تومــور یــا ســرطان نیــز ایجــاد شــوند.
    رنگ پریدگی پوست

 یکــی از علــل اصلــی رنگ پریدگــی پوســت، کم خونــی و فقــر آهــن اســت. 
بــه دلیــل کمبــود آهــن، بــدن نمی توانــد هموگلوبیــن مــورد نیــاز خــود را کــه باعــث 
بــه وجــود آمــدن رنــگ قرمــز خــون می شــود، تولیــد کنــد. اگــر کمبــود آهــن شــدید 
ــا  ــر پلک ه ــا، زی ــان، لثه ه ــل ده ــد داخ ــورت مانن ــمت های ص ــایر قس ــد، س  باش
ــدید ــتگی ش ــند. خس ــر می رس ــه نظ ــول ب ــد معم ــر از ح ــز رنگ پریده ت ــا نی  و لب ه

ســردرد، ســردی دســت ها و پا هــا و شــکنندگی ناخن هــا از دیگــر عائــم فقــر شــدید 
آهــن هســتند. بــا مصــرف مکمــل آهــن و افــزودن موادغذایــی حــاوی آهــن ماننــد 
ــه رژیــم غذایــی خــود می توانیــد ایــن عارضــه را کنتــرل  ــا ب گوشــت، عــدس و لوبی

کنیــد.
    خشکی و پوسته پوسته شدن لب

ایــن مشــکل رایج تریــن نشــانه از کمبــود آب در بــدن اســت. ۳۰ درصــد از آب بــدن 
ــک  ــت خش ــدن، پوس ــود آب در ب ــورت کمب ــه در ص ــرار دارد ک ــت ق ــل پوس در داخ
 شــده و لب هــا تــرک می خورنــد. همچنیــن کــم آبــی می توانــد بــه کاهــش تعریــق 
و عــدم دفــع آلودگــی و چربــی انباشته شــده بــر روی پوســت منجــر شــود کــه باعــث 

افزایــش احتمــال ابتــا بــه آکنــه، اگزمــا و پســوریازیس می شــود.
    رنگ غیرطبیعی پوست

ــه  ــن اســت متوج ــدان پلی کیســتیک هســتند ممک ــه دارای ســندرم تخم ــی ک زنان
ــر بغــل  ــاف، زی ــردن، ن ــر روی پیشــانی، گ ــوه ای ب ــا قه ــم مشــکی ی  تکه هــای ضخی
 و ســینه خــود شــوند. تــرک گوشــه دهــان معمــوال بــا کمبــود ویتامیــن ب۲ ، آهــن 
و روی در بــدن مرتبــط اســت مقاومــت بــه انســولین و یــا بــاال بودن ســطح انســولین 

خــون در افــراد مبتــا بــه ایــن ســندرم باعــث ایــن تغییــر رنــگ پوســت می شــود.
    چین و چروک عمیق زودرس

چیــن و چــروک رابطــه اجتناب ناپذیــری بــا ســن دارد؛ امــا چیــن وچــروک زودرس 
ــد در  ــش از ح ــن بی ــرار گرفت ــر ق ــر اث ــد ب ــانی می توان ــا پیش ــان ی ــراف ده در اط
معــرض دود ســیگار ایجــاد شــود. نیکوتیــن موجــود در ســیگار منجــر بــه تنــگ شــدن 
رگ هــای خونــی در الیــه بیرونــی پوســت و کاهــش جریــان خــون شــده و در نتیجــه 

ــه پوســت می شــود. مانــع رســیدن مــواد موردنیــاز ب

تشخیص 8 بیماری از روی چهره انسان


