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یادداشت

 نایب رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس دهــم  
بــه بحــث انتخابــات پیــش رو و اهمیــت آن بــرای 
ــاره  ــان اش ــامی در جه ــام اس ــگاه نظ ــت جای  تثبی
ــروزی  ــال از پی ــت ۳۸ س ــا گذش ــرد: ب ــار ک و اظه
انقــاب اســامی ایــران، ایــن نظــام در جهــان 

ــت. ــرده اس ــت ک ــود را تثبی ــگاه خ جای
حجت االســام احمــد ســالک بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــت  ــت و تقوی ــای تثبی ــی از زمینه ه ــات یک انتخاب
ــا رای  ــی در دنی ــچ نظام ــت و هی ــگاه اس ــن جای ای
۹۸٫۲ درصــدی مــردم را پشــتوانه خــود نــدارد 
ــد  ــری می توان ــور حداکث ــن حض ــروزه ای ــت: ام گف
نظــام  دشــمنان  دهــان  در  محکمــی  مشــت 

ــد. ــران باش ــامی ای ــوری اس جمه
ــی  ــای خارج ــاش جریان ه ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
ــش  ــات پی ــی در انتخاب ــور حداقل ــمنان حض و دش
ــه  ــردن جامع ــی ک ــرد: دو قطب ــح ک ــت، تصری روس
ــمنان  ــداف دش ــر اه ــی، از دیگ ــای انتخابات و فض

اســت.
وی ادامــه داد: اگــر امــام راحــل حفــظ نظــام 
ــس  ــتند، پ ــات می دانس ــب واجب ــامی را اوج اس
بایــد ســپردن مســئولیت بــه افــراد پــاک و متدیــن 
را مهم تریــن وظیفــه خــود بدانیــم و اجــازه رســیدن 
ــن           ــه دی ــی ب ــه تعلق ــرادی را ک ــه اف ــئولیت ب مس

ــم. ــد، ندهی ــاد ندارن ــت و مع و دیان
ــی  ــزد انتخابات ــاد نام ــالک اعتق ــام س حجت االس
بــه معــاد را مانــع از انجــام هــر کاری توســط افــراد 
بــرای رســیدن بــه کرســی قــدرت دانســت و افــزود: 
ــران  ــری فتنه گ ــدی در فتنه گ ــر تردی ــال حاض در ح
در فتنــه ۸۸ نیســت، بــر ایــن اســاس رهبــری بلنــد 
ــریع  ــرفت س ــه  پیش ــه الزم ــد ک ــا می فرماین و رس
ــه دســت  ــه اســامی، ســپردن مســئولیت ب جامع

مدیــران و جوانــان مومــن و انقابــی اســت.
خانم هــای  از  برخــی  امــروز  عنــوان کــرد:  وی 
مجلــس ششــم کــه در حــال حاضر الشــه سیاســی 
لندن نشــین هســتند، بــرای انتخابــات شــورای 
ــوان  اســامی شــهر ســناریوی حضــور گســترده بان
بــا شــاخصه زیبایــی ظاهــری را داده انــد؛ جریــان 
ــاک  ــه در دل خ ــره ای ک ــاری قط ــون آبی ــوذ چ نف
ــوذ در مراکــز تصمیم ســاز  ــد، قصــد نف نفــوذ می کن

ــامی را دارد. ــه اس جامع
ــه  ــده مــردم اصفهــان در مجلــس در ادامــه ب نماین
ــاره  ــی اش ــاد مقاومت ــن اقتص ــق نیافت ــث تحق بح
کــرد و گفــت: حــس مــن ایــن اســت کــه پشــت 
ــد  ــی و تولی ــد مل ــع از رش ــه مان ــانی ک ــرده کس پ
ملــی و اقتصــاد مقاومتــی می شــوند، یــک جریــان 

ــا ــرار دارد. راه دان ــتی ق ــی و صهیونیس خارج

اصغــر ســلیمی دربــاره نامگــذاری ســال بــه »اقتصــاد 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــتغال« اظه ــد و اش ــی؛ تولی مقاومت
اینکــه دو ســال متوالــی اســت کــه مقــام معظــم رهبــری، 
ســال را بــه عنــوان ســال اقتصــاد مقاومتــی معرفــی 
اگــر  می بریــم.  پــی  موضــوع  اهمیــت  بــه  می کننــد، 
ــم  ــم، خواهی ــی کنی ــال را بررس ــد س ــن چن ــعارهای ای ش
دیــد کــه حضــرت آیــت هللا خامنــه ای اقتصــاد را در اولویــت 
اساســی قــرار داده انــد و  در صحبت هایشــان در ابتــدای 
ســال بــر تولیــد و اشــتغال تأکیــد فــراوان داشــتند. بنابرایــن 
اهمیــت ایــن ســخنان را بایــد دولتمــردان درک کننــد و در 
جهــت عملــی شــدن اقتصــاد مقاومتــی و تولیــد و اشــتغال 

ــد. گام بردارن
نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس شــورای اســامی 
ــد  ــی ندارن ــح کــرد: بانک هــای کشــور فعالیــت چندان تصری
ــوند  ــبب می ش ــاد س ــای زی ــا درصده ــت وام ب ــا پرداخ و ب
ــا  ــهیات را ب ــد تس ــا بای ــد. بانک ه ــد نکن ــی رش کار آفرین
درصــد کــم بــه کارآفرینــان اختصــاص دهنــد تــا تشــویق بــه 

ســرمایه گذاری شــوند.
ــا  ــی را ارتق ــدات داخل ــت تولی ــد کیفی ــت: بای ــلیمی گف س
دهیــم تــا تولیــدات داخلــی بــا کاالی مشــابه خارجــی 
بتوانــد رقابــت کنــد کــه ایــن امــر هــم مشــروط بــه اســتفاده 
ــم  ــادی ه ــگان زی ــه نخب ــای روز دنیاســت. البت از فناوری ه

ــد. ــی کنن ــرمایه گذاری اصول ــد س ــه می توانن ــم ک داری

ــس  ــی مجل ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــو کمیس ــن عض ای
ــس  ــد جن ــدر بای ــه »آن ق ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ش
ــه  ــل ب ــی تبدی ــدات داخل ــه تولی ــم ک ــد کنی ــت تولی باکیفی
برنــد شــوند«، خاطرنشــان کــرد: همچنیــن بایــد بازاریابــی 
ــه  ــود را ب ــدات خ ــم تولی ــا بتوانی ــم ت ــان کنی ــی در جه خوب
کشــورهای هــدف صــادر کنیــم. بخــش خصوصــی و دولتــی 
بایــد فعالیتشــان را دو چنــدان کننــد، تــا اقتصــاد مقاومتــی 

محقــق شــود.
وی افــزود: اگــر بخواهیــم تولیدمــان قابــل رقابــت بــا دنیــا 
ــد ســرمایه گذاری خارجــی هــم داشــته باشــیم.  باشــد، بای
ــم  ــتفاده کنی ــن روز اس ــای نوی ــم از تکنولوژی ه ــد بتوانی  بای
ــته  ــود را داش ــد خ ــی رش ــرمایه گذاران خارج ــار س و در کن
ــت؛  ــا نیس ــون و خط ــت آزم ــر فرص ــه دیگ ــرا ک ــیم؛ چ باش
ــه  ــم ب ــد بتوانی ــا بای ــا دنی ــازنده ب ــل س ــا تعام ــن ب بنابرای

ــنا ــیم. ایس ــان برس اهدافم

حســن روحانــی در همایــش ملــی »اقتصــاد مقاومتــی 
و توســعه روســتایی« بــا تاکیــد بــر ضــرورت پیشــرفت 
ــتور  ــد در دس ــق تولی ــتغال زایی و رون ــت: اش ــور گف کش
 کار دولــت اســت. وی تصریــح کــرد: اگــر جــوان ایرانــی 
زودتــر مشــغول بــه کار شــود و بــه آینــده اعتمــاد پیــدا 
کنــد و تشــکیل خانــواده دهــد، اجــر بزرگــی دارد و ایــن 
ــن مســیر گام  وظیفــه همــه مســئوالن اســت کــه در ای

بردارنــد.   
ــگاه ارزشــمند روســتا  ــه جای ــا اشــاره ب ــور ب رئیس جمه
در تولیــد و توســعه اقتصــادی و همچنیــن نقــش 
روســتاییان در ایــن زمینــه گفــت: اگــر مــا در پــی 
اقتصــاد مقاومتــی هســتیم، مقاومــت اقتصــادی از 
روســتاها آغــاز می شــود و از روســتاها بایــد شــروع 
ــاد و متحــول  ــده، آب کنیــم.  مــا می توانیــم روســتا را زن

ــازیم.  س

ــادی  ــوان نم ــه عن ــتا ب ــن از روس ــور همچنی رئیس جمه
از تولیــد، خودکفایــی، صفــا، محبــت و قلــب پــاک 
اســتعداد و حضــور نوابــغ بــزرگ نــام بــرد و گفــت: مــن 
خــودم در خانــه کوچــک روســتایی در دوران نوجوانــی در 
ــی چیزهــای  ــا از خیل ــزرگ شــدم کــه تقریب محیطــی ب

ــم. ــا بودی مصرفــی خودکف
ــرای همــه روســتاییان   روحانــی افــزود: کلمــه روســتا ب
در  را  نوجوانــی  و  دوران کودکــی  مــن کــه  بــرای  و 
روســتا زندگــی کــردم، همــواره خاطره انگیــز اســت. 
رئیس جمهــور گفــت: رســم نبــود کــه مــا نیازهــای 
روســتا را از شــهر تامیــن کنیــم؛ بلکــه شــهرها روســتاها 
ــاورزی                 ــی، کش ــواد غذای ــد م ــع تولی ــوان منب ــه عن را ب

و صنایــع دســتی می دیدنــد.
ــرار دادن  ــه اهمیــت ارتباطــات و ق ــا اشــاره ب ــی ب روحان
افــزود:  روســتاها  در  اینترنــت  از  اســتفاده  امــکان 
نیازمنــد  امــروز  روســتاها،  در  ایجــاد شــغل  بــرای 
اینترنــت هســتیم و بــرای اینکــه روســتاییان مســتقیما 
ــد از  ــن کار بای ــازار برســانند ای ــه ب محصــوالت خــود را ب

طریــق فناوری هــای مــدرن صــورت بگیــرد.
 روحانــی گفــت: حرکــت اقتصــادی، پیشــگیری از 
مهاجرت هــای بی رویــه و رشــد و تولیــد از روســتاها 
آغــاز می شــود. الحمدللــه امــروز در کشــور مــا روســتای 
ده خانــواری کــه بــرق نداشــته باشــد، نداریــم. دانشــجو

ــت:  ــار داش ــه، اظه ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــمی، س قاس
و  غربــی  کشــورهای  بعضــی  سرخوشــی  هنگامــه  در 
ــه در جــای  ــه ســوریه ک ــکا ب ــی از تجــاوز آشــکار آمری عرب
نیمه  جــان  پیکــر  احیــای  بــرای  عیــان  تاشــی  خــود 
ــه  ــدام جنایتکاران ــاهد اق ــود، ش ــه ب ــت ها در منطق تروریس
و  جنــون  جمــود،  »مکتــب  پرورش یافتــگان  از  یکــی 
ــا نشــان داده شــود تروریســم  ــم ت ــا بودی کشــتار« در اروپ
ــت  ــی از تقوی ــورها ابائ ــی کش ــه بعض ــیخته ای ک لجام گس
آشــکار و پنهــان آن ندارنــد، چگونــه همــه مرزهــای انســانی، 
ــروز را  ــان ام ــوردد و جه ــی را درمی ن ــی و جغرافیای عقیدت

می ســازد. بی ثباتــی  و  ناامنــی  دســتخوش 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــار دیگــر  خاطرنشــان 
کــرد کــه ریشــه کنی شــجره خبیثــه تروریســم، راهــی جــز 
ــدارد  ــی ن ــاع جهان ــه و اجم ــورد صادقان ــدی، برخ  اراده ج
ــوان یکــی از قربانیــان  ــه عن ــران  ب و جمهــوری اســامی ای
تروریســم و  کشــوری کــه طــی ســالیان متمــادی در مبــارزه 
ــرده  ــذار نک ــی فروگ ــچ تاش ــوم از هی ــده ش ــن پدی ــا ای ب
آمــاده هــر گونــه همــکاری و مشــارکت در یــک ســاز و کار 
ــه  منطقــه ای و بین المللــی اســت کــه بخواهــد مصمــم و ب
دور از سیاســی کاری های مزورانــه رایــج بــرای نابــودی 

ــد. ایســنا ــارزه کن ــان  مب ــرور و خشــونت در جه ت

ــان سیاســی اســتانداری ها  علی اصغــر احمــدی در نشســت معاون
ــل  ــه در مح ــور ک ــتان های کش ــات در اس ــتاد انتخاب ــای س و رؤس
ــه برگــزار شــد، طــی ســخنانی درخصــوص موضــوع  ایــن وزارتخان
بررســی صاحیــت کاندیداهــا اظهــار داشــت: بررســی صاحیت هــا 
ــت  ــدارد از درون هیئ ــق ن ــی ح ــت و کس ــه اس ــد محرمان صددرص
اجرایــی افشــای اســرار کنــد. احمــدی خاطرنشــان کــرد: مراجــع 
4گانــه بایــد مســتند بــه هیئــت اجرایــی، مطالبــی را ارائــه 
می دادنــد؛ چــرا کــه صفــر تــا صــد در اختیــار هیئــت اجرایــی اســت 
ــی بخــش  ــت اجرای ــه هیئ ــد نظــر خــود را ب و هیچ کــس نمی توان
یــا شهرســتان تحمیــل کنــد. وی ادامــه داد: بنــده مطلــع شــده ام 
ــان  ــر ف ــه اگ ــد ک ــا گفته ان ــدار م ــه فرمان ــد ب ــی آمده ان ــه برخ ک
ــن  ــه ای ــی شــود! ان شــاءهللا ک ــه م ــد، چ ــت نکنی موضــوع را رعای
موضــوع درســت نباشــد؛ چــون اگــر قــرار باشــد یــک فــردی قانــون 
ــد،  ــفارش هایی کن ــم س ــدا ه ــذارد و بع ــا بگ ــر پ ــد و زی را دور بزن
ــش  ــی بخ ــای اجرای ــت: هیئت ه ــت. وی گف ــه نیس ــا پذیرفت  اص
و شهرســتان مکلــف هســتند آنچــه را مراجــع 4گانــه در اختیارشــان 
ــه  ــن زمین ــدی در ای ــد و تردی ــه بحــث بگذارن ــرار داده، مســتند ب ق
ــا  ــه الی پرونده ه ــد در الب ــم نبای ــورد ه ــک م ــه ی ــدارد ک ــود ن وج
باقــی بمانــد. ایــن هیئــت اجرایــی اســت کــه بایــد موضوعــات را بــا 
مصادیــق منــدرج در قانــون تطبیــق بدهــد. هیئــت اجرایــی تطبیــق 

ــدارد. فــارس ــا ن می دهــد کــه فــرد صاحیــت دارد ی

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

پشت پرده تحقق نیافتن اقتصاد مقاومتی در کشور، جریان صهیونیستی است 

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی:

پرداخت وام با درصدهای زیاد، مانع از کارآفرینی است

رئیس جمهور:

اشتغال زایی و رونق تولید در دستور کار دولت است 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور:

 ریشه کنی تروریسم، راهی جز 

اراده جدی و برخورد صادقانه ندارد

رئیس ستاد انتخابات کشور:

 هیچ کس حق افشای اسرار 

هیئت اجرایی را ندارد

حتما بخوانید!
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ــن  ــال کســب شــخصیت اســت و در ای ــه دنب انســان ب
ــت  ــن اس ــد. ممک ــغ نمی کن ــی دری ــچ کوشش راه از هی
ــته  ــی داش ــی مختلف ــخصیت معان ــراد ش ــدگاه اف از دی
ــا  ــه بدی ه ــود ک ــدا می ش ــی پی ــر آدم ــا کمت ــد، ام باش
ــانه  ــار و نش ــود افتخ ــرای خ ــت را ب ــای ناشایس و کاره
ــرت  ــا فط ــائل ب ــه مس ــرا این گون ــد؛ زی ــخصیت بدان ش
انســان منطبــق نیســت و بــه عکــس خوبی هــا را همــه 
انســان ها نشــانه شــخصیت می داننــد و ســعی در 

ــد.  ــروز آن دارن کســب و ب
بــرای کســب و حفــظ شــخصیت عواملــی موثرنــد کــه 
می تــوان نخســتین عامــل کســب شــخصیت در انســان 
به ویــژه در هنــگام بحران هــا   را، صبــر و شــکیبایی 
و مشــکات دانســت. اگــر انســان بتوانــد هنــگام 
ــواع فــراز و فرودهــای زندگــی  خشــم و غضــب و در ان
خویشــتندار باشــد، از شــخصیت واالیــی برخــوردار 
ــای  ــگام بحران ه ــه در هن ــتادگی چ ــد. ایس ــد ش خواه
ــف و چــه در  ــی، چــه در انجــام وظای ــردی و اجتماع ف
ــا کجروی هــا و انحرافــات در حقیقــت همــان  ــه ب مقابل

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــجاعت ب ش
دومیــن عامــل کم هزینــه و پربــازده بــودن اســت.

بزرگــی و مناعــت طبــع، جلوگیــری از خواهش هــا 
بــه  کــردن  بســنده  نفســانی،  زیاده طلبی هــای  و 
ــی  ــرمایه و ثروت ــیار، س ــی بس ــم و بازده ــات ک امکان
ــخصیت  ــد و ش ــگاه بلن ــه جای ــان را ب ــه انس ــت ک اس
رفیــع می رســاند. پرهیــزکاری و مراقبــت از خــود عامــل 
ســوم بــرای کســب شــخصیت اســت. شــخصیت آدمی 
هنــگام آزمون هــای زندگــی و شــبهات و دوراهی هــا 
چنیــن  در  پرهیــزکاری  و  ورع  می شــود.  نمایــان 
مواقعــی بــه عنــوان ســپر محســوب می شــود کــه 
باورهــا و ارزش هــای انســان را محافظــت می کنــد. 
ــام بــرده شــود؛  چهــارم از خشــنودی و رضایــت بایــد ن
ــای او  ــه داده ه ــت ب ــودن و رضای ــدا ب ــر خ ــلیم ام تس
پرهیــز از گایــه، شــکوه  و نالیــدن بیجــا، بهتریــن 
بــرای کســب  آرامش بخــش  همنشــین  و  همــراه 

شــخصیت و ســربلندی اســت. 
علــم و دانایــی، عاملــی دیگــر اســت. بهتریــن میــراث 
گرانبهــا کــه از اولیــای الهــی، علمــای حقیقــی و افــراد 
بــا شــخصیت بــه انســان می رســد و در نتیجــه انســان 
را بــه درجــات واالی شــخصیتی می رســاند، علــم و 

دانــش اســت.
ــر روزه  ــی ه ــت. زیبای ــت ادب و آداب اس ــم رعای  شش
و تــازه بــه تــازه شــخصیت انســان بســتگی بــه رعایــت 
ــران دارد. در  ــا دیگ ــل ب ــری و در تعام ــر ام ادب در ه
انســان  شــخصیت  ادب،  نکــردن  رعایــت   صــورت 

در جامعه به شدت دچار آسیب می شود. 
 همچنیــن بایــد از فکــر و اندیشــه، رازداری، گشــاده رویی
ــز از  ــران و پرهی ــا دیگ ــالمت ب ــاری، مس ــل و برب تحم
خودپســندی پرداخــت صدقــه و بصیــرت در بحران هــای 
سیاســی و اجتماعــی بــه عنــوان عوامــل مهــم و موثــر 

ــام بــرد. در کســب و حفــظ شــخصیت ن
بــودن  دیگــران  فکــر  بــه  تهیدســتان،  بــه  کمــک 
ــرای  ــن ب ــرار گرفت ــر ق ــراد خّی ــع اف ــش و در جم بخش
ــای  ــان درده ــن راه درم ــی، بهتری ــت اله ــب رضای کس
خــود و جامعــه اســت و موجــب احســاس شــخصیت 
ــت و  ــل محبوبی ــه عام ــزد جامع ــده و ن ــان ش در انس

ســربلندی انســان می شــود.
ایــن مــوارد را می تــوان از حکمت هــای 1 تــا 8 نهج الباغــه 

دریافت.

خبر کوتاه 

خبر سیاسی 

فرمانده منطقه چهارم نداجا:

 یکی از نشانه های اقتدار ایران 

حضور نداجا در دریای خزر است 
ــار  ــری اظه ــا باق ــتاد احمدرض ــه و س ــم عرش ــدا یک ناخ
ــا  ــؤام ب ــران ت ــت ای ــرای مل ــال ب ــم امس ــرد: امیدواری ک

ــد.  ــیار باش ــت بس ــامتی و برک س
وی بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای ایــران 
شــیرازی  صیــاد  امیــر  شــهید  به ویــژه  اســامی 
ــتای  ــت در راس ــق خدم ــاکریم توفی ــدا را ش ــزود: خ اف
ــام معظــم  ــوا مق ــای فرماندهــی معظــم کل ق رهنموده

رهبــری را کســب کردیــم. 
ــتی  ــح و دوس ــای صل ــزر را دری ــری خ ــم باق ــدا یک ناخ
ــا توانمنــدی  خوانــد و گفــت: صلــح و دوســتی را بایــد ب
ــا ضعــف بــه دســت نمی آیــد و حضــور  کســب کــرد و ب
نــاوگان جمهــوری اســامی ایــران در دریــای خــزر 

ــت. ــامی اس ــام اس ــدار نظ ــان دهنده اقت نش
ــه نامگــذاری اقتصــاد  ــا اشــاره ب  ناخــدا یکــم باقــری ب
مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال توســط مقــام معظــم 
ــتغال در  ــد و اش ــرد: تولی ــار ک ــال ۹6 اظه ــری در س رهب
ــتر آن  ــه دارد و بس ــردن زمین ــم ک ــه فراه ــاز ب ــور نی کش
ــای  ــاش نیروه ــول ت ــت، محص ــت و امنی ــاد امنی ایج
مســلح بــوده و اجــرای ماموریت هــای محولــه زمینه ســاز 
ــری می شــود و نتیجــه آن  ــام معظــم رهب ــش مق فرمای
ــران  ــت ای ــرای مل ــادی ب ــرایط اقتص ــود ش ــت و بهب برک

ــجو ــت. دانش اس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس:

 آمار واقعی بیکاری 

بیش از 8 میلیون نفر است
ــا اشــاره  حجت االســام و المســلمین مجتبــی ذوالنــور ب
ــر معظــم انقــاب  ــه نامگــذاری ســال ۹6 از ســوی رهب ب
بــه عنــوان »ســال اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« 
ــات مقــام معظــم رهبــری در ســال  گفــت: اگــر مــا بیان
ــال را  ــوان س ــعار و عن ــن ش ــال در تعیی ــته و امس گذش
ــه  ــم، متوج ــرار دهی ــل ق ــه و تحلی ــه و تجزی ــورد توج م
می شــویم کــه متاســفانه دولــت بــه آنچــه بایــد در رابطــه 
بــا اقتصــاد مقاومتــی، عمــل می کــرد، عمــل نکــرده 

اســت.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس بــا ابــراز تاســف از اینکــه دولــت آقــای روحانــی 
ــح  ــوده، تصری ــاب ب ــس از انق ــت پ ــن دول پرخرج تری
ــردم  ــب م ــت و از جی ــروش نف ــا ف ــا ب ــه م ــرد: اینک ک
خــرج دولــت کنیــم، ایــن مســئله بــا اقتصــاد مقاومتــی 
همخوانــی نــدارد و اتفاقــا برعکــس بایــد تــوان دولــت در 
مســیر منافــع مــردم، تولیــد و اشــتغال مصــروف شــود.
وی بــا بیــان اینکــه آمارهایــی کــه دولــت به ویــژه در بحــث 
اشــتغال زایی بــه مــردم می دهــد، واقعــی نیســت، گفــت: 
ــر  ــم اخی ــال و نی ــه س ــه در س ــت ک ــی اس ــت مدع دول
بیــش از ۳ میلیــون شــغل در کشــور ایجــاد کــرده کــه اگر 
ایــن میــزان را تقســیم بــر جمعیــت کل کشــور کنیــم، بــه 
ازای هــر یــک میلیــون نفــر، ۳۸ هــزار شــغل خواهــد بــود 
ــای  ــا واقعیت ه ــه ب ــه هیچ وج ــی ب ــم ادعای ــن رق ــه ای ک

امــروز جامعــه نمــی خوانــد.
ــزود: متاســفانه در حــال حاضــر بســیاری از  ــور اف  ذوالن
ــا حداقــل  واحدهــای تولیــدی و شــهرک های صنعتــی ب
ــه  ــز ب ــا نی ــی از آن ه ــد و بعض ــود کار می کنن ــت خ ظرفی
طــور کامــل تعطیــل شــده اند و ایــن مســئله اتفاقــا 
باعــث تشــدید معضــل بیــکاری جوانــان شــده اســت؛ بــه 
طــوری کــه آمــار واقعــی بیــکاری در حــال حاضــر بیــش 
ــیار  ــابقه و بس ــم بی س ــه رق ــت ک ــر اس ــون نف از ۸ میلی

ــا ــت. راه دان ــده ای اس نگران کنن

ــی درخصــوص  ــی موحــدی کرمان ــت هللا محمدعل آی
انتخابــات  بــرای  اصلــح  ویژگی هــای کاندیــدای 
ریاســت جمهــوری ســال جــاری گفــت: مــردم نبایــد 
ــه  ــد؛ بلک ــا کنن ــا اکتف ــود کاندیداه ــای خ ــه گفته ه ب

ــعارهای  ــا و ش ــند و صحبت ه ــا را بشناس ــد آن ه بای
ــد. ــا توانایــی آن هــا مقایســه کنن آن هــا را ب

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری پایبنــدی بــه 
اســام را یکــی دیگــر از شــاخصه های کاندیداهــای 

انتخابــات برشــمرد و افــزود: کاندیدایــی کــه مــردم 
انتخــاب می کننــد، بایــد مومــن  و بــه معنــای 
ــا  ــرف ادع ــد و ص ــام باش ــه اس ــد ب ــی پایبن واقع
نباشــد؛ بلکــه دغدغــه دیــن و پیــاده شــدن احــکام 

ــد. ــته باش ــامی را داش اس
موحــدی کرمانــی تاکیــد کــرد: در خــط والیــت بــودن 
ــه  ــت ک ــک کاندیداس ــی ی ــای اصل ــی از ویژگی ه یک
ــه  ــی فقی ــرو ول ــرد. پی ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م بای
ــاده  باشــد؛ یعنــی سیاســت های کلــی رهبــری را پی

کنــد.
وی عنــوان کــرد: کســی کــه مــردم قــرار اســت 
جهان شــمولی  اطاعــات  بایــد  کننــد،  انتخــاب 
ــت های  ــه سیاس ــی ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــته باش داش
کشــوهای خارجــی و دوســت و دشــمن را بشناســد 
ــور  ــر کش ــوص ه ــع الزم درخص ــد در مواق ــا بتوان ت

ــرد. ــه ای بگی ــت و عاقان ــم درس تصمی
بیــان  ادامــه  در  تهــران  موقــت  جمعــه  امــام 
کــرد: مــردم بایــد کاندیدایــی را انتخــاب کننــد 
انگلیــس  اســرائیل،  آمریــکا،  درخصــوص   کــه 
و عربســتان ســعودی معتقــد باشــد کــه این هــا بــِد 
کشــور مــا را می خواهنــد و هیــچ عهــد و پیمانــی را 
مراعــات نمی کننــد و تمــام هــّم و غــم آن هــا ضربــه 

زدن بــه دیــن و کشــور ماســت.
موحــدی کرمانــی خاطرنشــان کــرد: کســی کــه قــرار 
اســت رئیس جمهــور شــود، بایــد دلســوز مــردم 

ــن نباشــد  باشــد و در غــم آن هــا شــریک شــود. ای
کــه نســبت بــه وضعیــت بــد مــردم بی تفــاوت بــوده 
و بــه دنبــال رفــاه و آســایش خــود و اطرافیــان خــود 

باشــد.
ــرای  ــودن و ب ــردم ب ــوار م ــرد: غمخ ــریح ک وی تش
ــه  ــت ک ــی اس ــی از ویژگی های ــردن، یک ــا کار ک آن ه
ــن  ــر ای ــه اگ ــرد؛ چــرا ک ــرار گی ــد ق ــورد تاکی ــد م بای
ــم  ــاب خواهی ــخصی را انتخ ــم ش ــر گرفتی را در نظ
ــر منتخــب  ــه دور اســت؛ اگ ــه از تجمــات ب ــرد ک ک
ــردم را احســاس  ــر درد م ــل باشــد، دیگ ــل تجم اه

نمی کنــد.
نایب رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری خاطرنشــان 
کــرد: شــخص مدنظــر بایــد بــر ایــن بــاور باشــد کــه 
ــد داروی درد  خیلــی از مــردم هســتند کــه نمی توانن
ــتان  ــول بیمارس ــد پ ــد، نمی توانن ــه کنن ــود را تهی خ
ــه مدرســه  ــا بچه هــای خــود را ب ــد ی خــود را بپردازن
بفرســتند و غذایــی بــرای خــود تهیــه کننــد؛ بنابرایــن 
مســئله اصلــی در ایــن انتخــاب این اســت کــه مردم 

کســی را پیــدا کننــد کــه غمخــوار مــردم باشــد.
ــام  ــرد: در تم ــوان ک ــان عن ــی در پای ــدی کرمان موح
زمینـه هـــا مـــردم بایــد افـــراد کاندیـداشـــده را 
بشناســند و بــه گفته هــای خــود آن هــا اتــکا نکننــد 
ــه  ــرادی ک ــه اف ــه گفت ــا ب ــا خودشــان بشناســند ی ی
ــراد را می شناســند  ــان هســتند و آن اف ــورد اطمین م

ــا ــد. راه دان ــاد کنن اعتم

ــت  ــه »حمای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــر ب ــا فوالدگ حمیدرض
از تولیــد و اشــتغال بخش هایــی از سیاســت های 
ــه  ــا زمین ــت: قطع ــتند«، گف ــی هس ــاد مقاومت اقتص
ایجــاد اشــتغال در تولیــد اســت؛ البتــه خدمــات هــم 
ــن  ــرد؛ ضم ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــار آن بای در کن
اینکــه خدمــات بــدون تولیــد نمی توانــد مســئله 

ــد. ــل کن ــتغال را ح اش

ــد  ــه تولی ــی اســت ک ــن در حال ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــد مســئله اشــتغال را حــل  ــه می توان ــر اینک ــاوه ب ع
کــرده و آثــار اقتصــادی داشــته باشــد، آثــار اجتماعــی 
ــا  ــه ب ــرای نمون ــال دارد؛ ب ــه دنب ــز ب ــی نی و فرهنگ
ــی  ــیب های اجتماع ــی از آس ــتغال، بخش ــاد اش ایج

کمتــر می شــود.
رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی 
ــد  ــد بای ــئله تولی ــه »در مس ــان اینک ــا بی ــه ب در ادام
بــه واردات هــم توجــه داشــت«، گفــت: یکــی از 
مهم تریــن مخاطراتــی کــه در مســیر تولیــد قــرار 
دارد واردات اســت؛ امــا بایــد بررســی شــود کــه ایــن 

واردات قانونــی و بــا مجــوز انجــام می شــود یــا اینکــه 
غیرقانونــی اســت؟ در واقــع بایــد بررســی شــود 
نســبت بــه اینکــه آیــا واردات دربــاره کاالهایــی اســت 
کــه در داخــل تولیــد می شــود و چــرا بایــد ایــن کار از 

ــرد. ــورت بگی ــمی ص ــق واردات رس طری
فوالدگــر افــزود: البتــه مــواردی هــم وجــود دارد کــه 
ــا  ــه ی ــواد اولی ــه واردات م ــاز ب ــال نی ــوان مث ــه عن ب
ــم.  ــین آالت داری ــاره ماش ــی تکنولوژی هــا درب بعض
ــی  ــورد بررس ــد م ــی بای ــن واردات قانون ــن ای بنابرای
قــرار گیرنــد کــه تــا چــه انــدازه در مســیر سیاســت ها 

هســتند.

ایــن نماینــده مجلــس همچنیــن اظهــار کــرد: امــا آن 
ــود  ــام می ش ــی انج ــه غیرقانون ــی ک ــته از واردات دس
ــه  ــا آن هــا مقابل ــد ب قاچــاق تلقــی می شــوند کــه بای
کــرد؛ ضمــن اینکــه همــه موافــق هســتند کــه بایــد بــا 
پدیده هایــی مثــل قاچــاق در واردات برخــورد قانونــی 

انجــام شــود.
ــی  ــد مل ــت از تولی ــژه حمای ــیون وی ــس کمیس رئی
ــز  ــوع نی ــن موض ــه ای ــد ب ــرد: بای ــان ک ــن بی همچنی
ــا  ــد ب ــه می خواه ــی ک ــه آن بخش ــت ک ــه داش توج
از حاکمیــت هــم  واردات بی رویــه مقابلــه کنــد، 
انتظــار دارد. بنابرایــن مســیری کــه در ســال جــاری 
پیــش روی مــا قــرار دارد، مســیری اســت کــه بایــد 
در جهــت عملیاتــی شــدن آن در حوزه هــای تولیــد و 

ــنا ــم. ایس ــاش کنی ــتغال ت اش

 محمــود بهمنــی، عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه عملکــرد ضــد تولیــد بانک هــا 
ــر  ــز منج ــکن نی ــش مس ــکاتی در بخ ــروز  مش ــه ب ــه ب ک
ــن، بانک هــا را منجــر  شــده، گفــت: متاســفانه بعضــی قوانی
بــه بنگاهــداری و دخالــت مخــرب در بخــش مســکن کــرده 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین علــت حضــور بانک هــا 
در بخــش مســکن بــه بدهی هــای دولــت بــه بانک هــا 

برمی گــردد، افــزود: زمانــی کــه دولــت نتوانــد بدهــی خــود را 
بــه شــبکه بانکــی پرداخــت کنــد، مجبــور بــه واگــذاری اماک 
ــه  ــرای ورود بانک هــا ب خــود می شــود کــه ایــن مقدمــه ای ب

ــداری اســت. بنگاه
ــد  ــوص رش ــده درخص ــار منتشرش ــه آم ــاره ب ــا اش ــی ب بهمن

اقتصــادی کشــور گفــت: آمــار و ارقــام منتشرشــده در بحــث 
رشــد اقتصــادی 16 درصــدی وابســته بــه نفــت بــوده و طبــق 
آمــار در بخــش مســکن رشــدی نداشــته و حتــی رشــد منفــی 
17 درصــد نیــز داشــته اســت. ایــن نماینــده مــردم در مجلس 
ــر اینکــه دولــت نیــز در بخــش مســکن و  ــا تاکیــد ب دهــم ب

وضعیــت فعلــی آن مقصــر اســت، افــزود: هرچنــد بانک هــا 
ــت  ــا دول ــتند، ام ــل هس ــکن دخی ــی مس ــت فعل در وضعی
نمی توانــد تمــام مســئولیت ها را متوجــه شــبکه بانکــی کنــد. 
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس عض
بیــان اینکــه بانک هــا بخشــی از منابــع خــود را بــرای بخــش 
مســکن قــرار می دهنــد، گفــت: بــا توجــه بــه کاهــش قــدرت 
خریــد مــردم، تقاضــا بــر عرضــه در بخــش مســکن پیشــی 
گرفتــه کــه نتیجــه آن، وضعیــت رکــود فعلــی اســت. دانشــجو

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:

یکی از مهم ترین مخاطرات تولید، واردات است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

مقصر رکود مسکن، دولت فعلی است 

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری :

 کاندیدای در خط والیت 
بیشتر به فکر مردم است 

سرمقاله 

اقتصاد فرهنگ و اقتصاد مقاومتی                                         

ادامه از صفحه یک: 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
دکتر علی رشیدپور

 و لــذا بایــد نقــاط کلیــدی در ایــن دو حــوزه شناســایی شــود 
ــی شــدن  ــق شــرایط تحقــق و عملیات ــزی دقی ــا برنامه ری و ب

آن هــا را فراهــم آورد.  
بــه نظــر می رســد یکــی از نقــاط کلیــدی یــا حوزه هــای 
ــرد  ــد ک ــر آن تاکی ــد ب ــی بای ــاد مقاومت ــه در اقتص ــی ک  اصل
و بــرای تحقــق آن برنامه ریــزی و تاش هــای جــدی صــورت 

گیــرد، حــوزه اقتصــاد فرهنگ اســت.
اقتصــاد فرهنــگ را می تــوان کاربــرد اصــول، مفاهیــم و 
نظریه هــای علــم اقتصــاد در جهــت تبییــن و تحلیــل مســائل 
ــای  ــه راهکاره ــت ارائ ــگ و در نهای ــش فرهن ــادی بخ اقتص
اقتصــادی  مدیریــت  بهبــود  در جهــت  و کاربــردی  کان 
فعالیت هــای فرهنگــی دانســت. بــه عــاوه اقتصــاد فرهنــگ 
ــار و نقــش فعالیت هــای  ــل آث ــه بررســی و تحلی ــد ب می توان

ــردازد. ــز بپ ــی در توســعه اقتصــادی نی فرهنگ
اقتصــاد مقاومتــی، یعنــی آن اقتصــادی کــه در شــرایط فشــار 
ــای  ــمنی ها و خصومت ه ــرایط دش ــم، در ش ــرایط تحری در ش
ــور  ــکوفایی کش ــد و ش ــده رش ــد تعیین کنن ــدید، می توان ش

باشــد. )مقــام معظــم رهبــری( 
بعضــی از ویژگی هــای اصلــی اقتصــاد مقاومتــی کــه اقتصــاد 
فرهنــگ نیــز واجــد آن هاســت، عبارتنــد از: دانش بنیــان 
بــودن، تمرکــز بــر دانــش و فنــاوری بومــی، اتــکا بــر 
ــی  ــی، درون زای ــی، کارآفرین ــی داخل ــانی و فیزیک ــع انس مناب
ســازنده  و  خــوب  تعامــات  ایجادکننــده  برون گرایــی،  و 
ــع  ــه مناب ــی ب ــد و غیرمتک ــاز و مول ــی و فرصت س بین الملل
ــادرات  ــده ص ــده واردات و افزایش دهن ــودن و کاهن ــی ب  نفت
و مهم تــر از همــه فراهم آورنــده کاالهــا و خدماتــی بــودن کــه 
پاســخگوی نیازهــا و خواســته های فرهنگــی اعضــای جامعــه 
ــه  ــی نهادین ــل اصل ــات، عوام ــا و خدم ــن کااله ــه ای اســت ک
کــردن و غنــای فرهنــگ در جامعــه هســتند؛ بنابرایــن اقتصاد 
فرهنــگ از مهم تریــن زیرشــاخه های اقتصــاد مقاومتــی 
اســت کــه می توانــد عامــل محرکــه ای بــرای خــروج از رکــود 
و عامــل پویایــی و تحــرک اقتصــادی و فرهنگــی کشــور  

باشــد.
تولیــد و اشــتغال  اقتصــاد فرهنــگ در هــر دو بخــش 
ــا  ــوه دارد؛ ام ــورت بالق ــه ص ــی را ب ــیار خوب ــای بس ظرفیت ه
ــه  ــوع و ب ــی در مجم ــاد مقاومت ــرد در اقتص ــه ک ــد توج بای
طــور خــاص حــوزه و زیربخــش اقتصــاد فرهنــگ، فعالیــت 
اثربخــش بــه ســادگی محقــق نمی شــود و بــه نظــر می رســد 
کــه نیازمنــد الزاماتــی اســت کــه چنانچــه بــه خوبــی فراهــم 
نشــود، بــاز هــم انتظــارات مــردم بــه شــیوه ای کارســاز 
ــه شــرح  ــات ب ــن الزام ــد شــد. بعضــی از ای ــرآورده نخواه ب

ــر هســتند: زی
- ایجــاد و تقویــت بــاور بــه اثربخــش بــودن اقتصــاد 

مســئوالن. و  مــردم  در  مقاومتــی 
ــگاه  ــا ن ــی ی ــاد مقاومت ــه اقتص ــعاری ب ــگاه ش ــز از ن - پرهی
ــه آن )در صــورت  ــد ســاله ب ــا چن ــک ســاله ی ــدت ی کوتاه م
ــوب و  ــرات مطل ــار ثم ــد انتظ ــی نبای ــن نگاه ــتن چنی داش

ــیم(. ــته باش ــی را داش رویای
- طراحــی یــک نظــام جامــع و فراگیــر در کل اقتصــاد مبتنــی 
بــر اصــول اقتصــاد مقاومتــی بــدون اســتثنا کــردن بخــش یــا 

بخش هــای خــاص.
- برنامه ریــزی راهبــردی، بلندمــدت و ..... و ایجــاد ســاز و کار 

تحقــق برنامه هــا در راســتای اقتصــاد مقاومتــی.
ــه  ــق ب ــترده و دقی ــیار گس ــی بس ــات علم ــام تحقیق - انج
ــرای  ــوی ب ــیار ق ــری بس ــی نظ ــردن مبان ــم ک ــور فراه منظ
اقتصــاد مقاومتــی مبتنــی بــر مقتضیــات حاکــم در جامعــه 
)فرهنــگ اســامی – ایرانــی( و پرهیــز از کپی بــرداری از 
ــتن  ــدون داش ــه ب ــه ک ــن نکت ــه ای ــه ب ــود. توج ــخ موج نس
مطلــوب  نتایــج  بــه  دســتیابی  قــوی،  نظــری  مبانــی 
ــه  ــی ک ــه نوع ــت. )ب ــدی گرف ــد ج ــت را بای ــر نیس امکان پذی

می تــوان گفــت بی مایــه فطیــر اســت(
ــی  ــی مبتن ــی و اجرای ــای عملیات ــه راهکاره ــت ارائ - در نهای
ــوزه  ــژه ح ــف و به وی ــای مختل ــرای حوزه ه ــات ب ــر واقعی ب

ــگ. ــاد فرهن اقتص
در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه اقتصــاد 
مقاومتــی تنهــا نســخه اثربخــش عــاج اقتصــاد بیمــار 
موجــود اســت و مهم تریــن، بهتریــن و اثربخش تریــن نقطــه 

ــت. ــگ اس ــاد فرهن ــوزه اقتص ــز ح ــت نی ــروع و عزیم ش
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کوتاه از اقتصاد

اخبار اقتصادی

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

دستفروشــی اگرچــه یــک شــغل کاذب اســت، امــا وجــود 
ــن  ــود ای ــه می ش ــکار و ن ــود ان ــه می ش ــان را ن دستفروش
قشــر را از بــازار حــذف کــرد. ســابقه دستفروشــی در ایــران 
ــران  ــه ای ــل اینک ــه دلی ــوال ب ــت و اص ــی اس ــیار طوالن بس
ــان غــرب  ــی تجــارت می ــواره یکــی از شــاهراه های اصل  هم
و شــرق بــوده، فروشــندگان دوره گــرد قدمتــی دیرینــه 
ــیاری از  ــم بس ــدرن ه ــد. در روزگار م ــران دارن ــخ ای در تاری
خیابان هــای بــزرگ ایــران را نمی تــوان بــدون حضــور 
ــوان یافــت  ــر کســی را می ت دستفروشــان تصــور کــرد. کمت
ــد  ــاری خری ــد ب ــت کم چن ــان دس ــن دستفروش ــه از ای ک
نکــرده باشــد و بســیاری از مــا حتمــا ایــن تجربــه را داریــم 
ــا  ــدا ب ــم، بع ــان خریده ای ــه از دستفروش ــی را ک ــه جنس ک
قیمتــی بســیار بیشــتر در ویتریــن مغازه هــا دیده ایــم.

اســت کــه  جرایمــی  از  یکــی  معبــر،  ســد  اگرچــه   
ــدر  ــا آنق ــد، ام ــا آن را دارن ــورد ب ــه برخ ــهرداری ها وظیف ش
ــن موضــوع  ــا ای ــر ب ــوران ســد معب تناقــض در برخــورد مام
در  اختــال  موضــوع  تنهــا  نمی تــوان  دارد کــه  وجــود 
رفت وآمــد پیاده روهــا را دلیــل جمــع آوری دستفروشــان 
ــد  ــان باش ــا متخلف ــورد ب ــر برخ ــرار ب ــر ق ــرا اگ ــت؛ زی دانس
بایــد تقریبــا بیــش از 80 درصــد مغازه هــای ســطح شــهرها 

بــه دلیــل همیــن ســد معبــر هــر روز جریمــه شــوند؛ اتفاقــی 
ــوران  ــورد مام ــد برخ ــغ تن ــد و تی ــل رخ نمی ده ــه در عم ک
ســد معبــر همــواره بــه ســوی دستفروشــان بی پنــاه اســت.

    اقتصاد خرد
دستفروشــان  اقتصــادی  و  اجتماعــی  نقــش  از  فــارغ 
ــد و  ــر اشــتغال دارن فعالیت هــای خــرد تاثیــر مســتقیمی ب
ــرار  ــتغال ق ــای اش ــب طرح ه ــا در قال ــن فعالیت ه ــر ای اگ
ــی  ــه راحت ــکاری ب ــد، شــاید بســیاری از مشــکات بی گیرن

حــل شــود.
ایجــاد  بــا  می شــود  ســعی  کشــورها  از  بســیاری  در   
ــاماندهی  ــان س ــت دستفروش ــک، فعالی ــای کوچ بازارچه ه
شــود. البتــه ایــن اتفــاق در کشــور مــا هــم کــم و بیــش اجرا 
می شــود، امــا مشــکل در نحــوه اجــرای ایــن پروژه هاســت.

    مشکالت ساماندهی
ــود  ــا وج ــن بازارچه ه ــا ای ــاط ب ــی در ارتب ــکل اساس دو مش
دارد؛ نخســت اینکــه ایــن بازارچه هــا بــا قیمت هــای زیــادی 
ــه  ــه ک ــن جامع ــر پایی ــرای قش ــه ب ــود ک ــاره داده می ش اج
مجبــور بــه دستفروشــی هســتند، بــه هیــچ عنــوان توجیــه 

ــدارد. اقتصــادی ن
ــن بازارچه هاســت؛   مشــکل دوم هــم مــکان بســیاری از ای
ــاد  ــد و ایج ــردم باش ــذر م ــل گ ــد مح ــه بای ــوال بازارچ معم
ــن  ــرای ای ــترس ب ــهر و دور از دس ــارج از ش ــه در خ بازارچ

فروشــندگان فایــده ای نــدارد و در نهایــت مجبورنــد بــاز هــم 
ــد. ــهر برگردن ــلوغ ش ــای ش ــطح خیابان ه ــه س ب

متاســفانه اقتصــاد مــا بــه جــای تشــویق شــغل های کوچــک 
ــت از  ــال حمای ــه دنب ــواره ب ــت از اقتصــاد خــرد هم و حمای
ــزرگ  ــای ب ــا و کارگاه ه ــت از کارخانه ه ــاد کان و حمای اقتص

بــوده اســت.
ــا  ــه پرداخــت وام هــای کارآفرینــی کــه معمــوال ب  نگاهــی ب
ارقــام بــاال و صــد البتــه ســودهای کان داده می شــود، 
نشــان دهنده ایــن اســت کــه ایــن روش دســت کم در 
کشــور مــا کارآمد نیســت. انبوهــی از وام های پرداخت نشــده 

و مطالبــات بانک هــا هــم معمــوال بــه همیــن مشــاغل کان 
ــای  ــه وام ه ــای این گون ــه ج ــر ب ــل اگ ــردد؛ در مقاب برمی گ
ــم  ــا اقســاط و ســود ک ــا ب ــم ام ــغ ک ــدون بازگشــت، مبال ب
ــاص  ــی اختص ــد دستفروش ــاغلی مانن ــاماندهی مش ــه س ب
ــت  ــج مثب ــوان نتای ــدت می ت ــدون شــک در کوتاه م ــد، ب یاب
 آن را دیــد. در کنــار ایــن اگــر طرح هایــی بــرای بیمــه 
و بازنشســتگی ایــن گــروه از جامعــه اندیشــیده شــود 
ــت.  ــکاری کاس ــکات بی ــادی از مش ــد زی ــا ح ــوان ت می ت
ــاور  ــرد را ب ــاد خ ــدرت اقتص ــئوالن روزی ق ــم مس امیدواری

کننــد و در ایــن راه گام بردارنــد.

نگاهی به اقتصاد خرد

دستفروشی هم می تواند شغل باشد، اگر...

ــار  ــوه و تره ب ــن می ــان میادی ــه عمده فروش ــس اتحادی رئی
اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر قیمت هــا همچنــان 
ــازار  ــم ب ــرح تنظی ــای ط ــت، پرتقال ه ــر دول ــت و اگ باالس
ــادل  ــدودی متع ــا ح ــا ت ــد، قیمت ه ــق کن ــازار تزری ــه ب را ب

نمی کنــد؛  پیــدا  افزایــش  و  می شــود 
ــق  ــازار تزری ــه ب ــا ب ــن پرتقال ه ــر ای ــا اگ ام
ــدا  ــش پی ــا افزای ــن قیمت ه ــه یقی نشــود ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــرج ب ــر اط ــرد. ناص ــد ک خواه
ــار  ــد اظه ــای عی ــات در روزه ــود مرکب کمب
کــرد: بارهــا پیــش از عیــد بــه ایــن موضــوع 
ــدام  ــچ ک ــا متاســفانه هی ــم؛ ام اشــاره کردی

ــوع  ــن موض ــه ای ــاورزی ب ــاد کش ــژه جه ــئوالن به وی از مس
توجهــی نداشــتند؛ در حالــی کــه بایــد واردات انجــام 

ــد.  ــدا نکن ــش پی ــات افزای ــت مرکب ــا قیم ــد ت می ش
ــام  ــاورزی اع ــاد کش ــئوالن جه ــه مس ــان اینک ــا بی وی ب
کردنــد کمبــودی در زمینــه مرکبــات نداریــم، افــزود: امســال 

ــن  ــرما از بی ــر س ــمال در اث ــات ش ــد مرکب ــدود 80 درص ح
رفتــه بــود و گرانــی قیمــت مرکبــات در نــوروز نشــأت گرفته 
از کمبــود آن بــود. رئیــس اتحادیــه عمده فروشــان میادیــن 
میــوه و تره بــار اصفهــان ادامــه داد: وقتــی میــوه ای کــه در 
ســبد خانــوار قــرار گرفتــه گــران و کــم شــود، 
تأثیــر خــود را بــر روی میوه هــای دیگــر 
می گــذارد؛ البتــه یکــی از علــل گــران شــدن 
کیــوی، صــادرات آن در مقطعــی بــود کــه نیاز 
شــدید بــه آن داشــتیم. اطــرج تصریــح کــرد: 
از دیگــر عوامــل افزایــش قیمــت میوه هایــی 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــیب، تح ــوز و س ــون م همچ
گرفتــن کمبــود پرتقــال بــود؛ پرتقــال وقتــی گــران شــود و 
ــه ســمت میوه هــای  ــز داشــته باشــیم، مــردم ب ــود نی کمب
ــار  ــد و فش ــوز رو می آورن ــوی و م ــیب، کی ــد س ــر مانن دیگ
ــر  ــن ام ــه ای ــود ک ــا وارد می ش ــن میوه ه ــرف روی ای مص

ــن میوه هــا شــد. ایســنا باعــث افزایــش قیمــت ای

مدیــر امــور طیــور جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه مــردم ایــران بیشــتر خریــد مرغ هــای درشــت را 
ترجیــح می دهنــد، گفــت: بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی، 
وزن مــرغ بایــد کمتــر از 1.5 کیلــو باشــد؛ امــا ایرانی هــا مــرغ 

بــا وزن بیــش از 1/5 کیلــو را می پســندند. 
از  بعضــی  در  کــرد:  اظهــار  فیضــی  زهــرا 
ــرغ را  ــردم م ــور م ــمالی کش ــتان های ش اس
بــا وزن 1.600 تــا 1.700 کیلوگــرم بــرای خریــد 
ــان  ــتان اصفه ــا در اس ــد؛ ام ــح می دهن ترجی
مــردم مــرغ بــا وزن بــاالی 2 کیلوگــرم را 
ــر  ــتانداردها در ه ــزود: اس ــد. وی اف می خرن

ــوع  ــک ن ــرا هــر جامعــه ای ی ــاوت اســت؛ زی جامعــه ای متف
ــه شــرایط مناســب را داشــته باشــد  ــی ک ــرای مرغ تقاضــا ب
دارد؛ امــا در حــال حاضــر میانگیــن وزن مــرغ تولیــدی 
اســتان روی 2 کیلــو و 200 گــرم اســت. وی ادامــه داد: بــرای 
اســتان اصفهــان کــه مــردم مــرغ بــا وزن بــاال را می پســندند   

ــن  ــرا ای ــت؛ زی ــب اس ــا 1.800 مناس ــا وزن 1.700 ت ــرغ ب م
موضــوع بــه ذائقــه و فرهنــگ افــراد بســتگی دارد. البتــه در 
ــتان روی 2  ــی اس ــرغ مصرف ــن وزن م ــر میانگی ــال حاض ح
ــو و 200 گــرم اســت کــه بهتــر اســت ایــن رقــم کاهــش  کیل
پیــدا کنــد. فیضــی با بیــان اینکــه ایــن موضوع 
اخیــرا بــا بحث هــای آموزشــی و فرهنگــی بهتر 
ــا وزن  شــده، ادامــه داد: اگــر مــردم از مــرغ ب
ــر  ــه کمت ــز الش ــد، دورری ــتقبال کنن ــن اس پایی
 اســت و در عیــن حــال مــرغ مصرفــی کیفیــت
ــر  ــال حاض ــری دارد. در ح ــزه بهت ــم و م طع
مرغــداران اســتان نیــز بــه همیــن ســمت 
ــازار اســت  ــن ب ــرد: ای ــح ک ــد. فیضــی تصری ــت می کنن حرک
کــه بــه مرغــدار می گویــد چــه مرغــی را وارد بــازار کنــد؛ اگــر 
ــا وزن مناســب باشــد و از  ــرغ ب ــال م ــه دنب ــده ب مصرف کنن
بــازار تقاضــا کنــد، قطعــا سیســتم تولیــد نیــز بــه ایــن ســمت 

ــی ــر فارس ــد. خب ــت می کن حرک

معــاون وزیــر صنعــت گفــت: 2۴ پــروژه معــدن و صنایــع معدنــی بــه ارزش 
بیــش از یــک میلیــارد دالر، در نیمــه نخســت ســال جــاری بــه بهره بــرداری 
ــات  ــال، عملی ــت امس ــه نخس ــت: در نیم ــیان گف ــدی کرباس ــد. مه می رس

ــود.  ــروع می ش ــارد دالر ش ــش از 2 میلی ــه ارزش بی ــروژه ب ــی 17 پ اجرای
ــمندی در  ــات ارزش ــم، اقدام ــت یازده ــعه در دول ــازمان توس ــزود: س وی اف
بخــش معــدن و صنایــع معدنــی انجــام داده کــه از جملــه مهم تریــن آن هــا 
ــوزش  ــه آم ــه ب ــته، توج ــام گذش ــد و نیمه تم ــای راک ــردن طرح ه ــال ک  فع
ــد در ســطح  ــای اکتشــافی جدی ــن شــروع فعالیت ه و پژوهــش و همچنی
ــافات  ــا اکتش ــرد: ب ــح ک ــیان تصری ــود. کرباس ــع ب ــر مرب ــزار کیلومت 250 ه
ایمیــدرو کــه در 21 اســتان کشــور آغــاز شــده، تاکنــون میلیون هــا تــن ذخایــر 
ــج  ــه نتای ــی کشــور افــزوده شــده و در ســال ۹6، ب ــر معدن ــه ذخای ــد ب جدی

مشــخص تری از فعالیت هــای انجام شــده خواهیــم رســید. 
وی ادامــه داد: از 7 طــرح فــوالد اســتانی، نخســتین بخــش آهــن اســفنجی 
ــد  ــز، واح ــرداد ۹6 نی ــا خ ــود ت ــی می ش ــد و پیش بین ــاح ش ــان ۹5 افتت آب
ــرداری برســد؛  ــه بهره ب ــوالد اســتانی ب ــر ف ــن اســفنجی ســه طــرح دیگ آه
ــون، در مســیر پیشــرفت قــرار گرفتــه اســت.  در مجمــوع ایــن طرح هــا اکن
معــاون وزیــر صنعــت اظهــار داشــت: بــه جــز مــوارد اشاره شــده فــوق، ســایر 
پروژه هایــی کــه در دولــت یازدهــم افتتــاح یــا عملیــات اجرایــی آن هــا شــروع 
ــه  ــود ادام ــه کار خ ــوت ب ــا ق ــوم، ب ــا تیتانی ــاد ی ــد مهدی آب ــود، مانن ــده ب ش

خواهنــد داد. مهــر

دوره  ســی وهفتمیــــن  جوایــــز  کیمیای وطن
قرعه کشــی حســاب های قرض الحســنه پس انــداز 
بانــک مســکن اعــام شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــن  ــعب ای ــر ش ــان، مدی ــتان اصفه ــکن اس ــک مس بان
بانــک در اســتان اصفهــان بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 
ــنه  ــاب های قرض الحس ــی حس ــژه قرعه کش ــز وی جوای
پس انــداز ســال 1۳۹5 ایــن بانــک در ایــن دوره جمعــا بــه ارزش حداقــل 176 
میلیــارد و 785 میلیــون ریــال اســت. مهــدی بلوچــی بــا اشــاره بــه اینکــه منابع 
ــش  ــای نق ــتای ایف ــداز در راس ــنه پس ان ــاب های قرض الحس ــل از حس حاص
ــنه ازدواج  ــهیات قرض الحس ــای تس ــل اعط ــی از قبي ــئولیت های اجتماع  مس
و اشــتغال، كمــک بــه آزادســازی زندانيــان جرائــم غيرعمــد، حمايــت 
ــه  ــک ب ــروم، كم ــق مح ــدارس در مناط ــازی م ــاخت و بازس ــندالن، س ازروش
هموطنــان آســيب ديده از بايــای طبيعــی و ... اســتفاده می شــود، افــزود: ایــن 
ــه  ــک مســکن ب ــداز بان دوره از قرعه کشــی حســاب های قرض الحســنه پس ان
عنــوان »گشــایش دفتــر مهربانــی« نامگــذاری شــده و مشــتریان و دارنــدگان 
حســاب های قرض الحســنه پس انــداز بانــک مســکن در اســتان تــا ۳1 
خردادمــاه ســال جــاری فرصــت دارنــد بــا افتتــاح حســاب یــا تکمیــل 
موجــودی در ایــن قرعه کشــی بــزرگ شــرکت کننــد. بــر اســاس ایــن گــزارش 
10 کمک هزینــه خریــد واحــد مســکونی هــر یــک بــه مبلــغ یــک میلیــارد ریــال 
ــون  ــغ 500 میلی ــه مبل ــک ب ــر ی ــکونی ه ــد مس ــد واح ــه خری 1۳7 کمک هزین
ریــال، 1۳7 کمک هزینــه خریــد لــوازم خانگــی تولیــد داخــل هــر یــک بــه مبلــغ 
ــه  ــه خریــد صنایــع دســتی هــر یــک ب ــال، ۳۳7 کمــک هزین 200 میلیــون ری
مبلــغ 50 میلیــون ریــال، 10 هــزار و 807 فقــره جایــزه نقــدی 5 میلیــون ریالــی 
و هــزاران فقــره جوایــز نقــدی دیگــر بــه عنــوان جوایــز ایــن قرعه کشــی اعــام 
ــن قرعه کشــی، 200 هــزار  ــرای شــرکت در ای ــل موجــودی الزم ب شــدند. حداق

ریال بوده و هر 100 هزار ریال در هر روز یک امتیاز محسوب می شود.

مدیــر کل اشــتغال اتبــاع خارجــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی دربــاره 
ــی کار  ــورای عال ــه ش ــر مصوب ــا ب ــت: بن ــف گف ــان متخل ــه کارفرمای  جریم
دربــاره حداقــل دســتمزد در ســال ۹6، مبلــغ جریمــه بابــت هــر روز اشــتغال 
ــال تعییــن  ــون و 5۴۹ هــزار و 885 ری ــاع خارجــی، یــک میلی غیرمجــاز اتب
شــد. علــی اقبالــی افــزود: بــر اســاس قانــون هــر گونــه به کارگیــری اتبــاع 
خارجــی غیرمجــاز در واحدهــای کارگاهــی ممنــوع اســت و کارفرمایــان 
متخلــف برابــر قانــون از 1 تــا ۹0 روز حبــس و پرداخــت چنــد برابــر دســتمزد 
یــک کارگــر جریمــه می شــوند. وی گفــت: میــزان جریمــه ســال ۹6 
کارفرمایــان متخلــف کــه اقــدام بــه اســتفاده از اتبــاع خارجــی فاقد مجــوز کار 
می کننــد، بــه اســتناد بنــد )ج( مــاده 11 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات 
مالــی دولــت مبنــی بــر اعمــال جریمــه بــه میــزان 5 برابــر حداقــل دســتمزد 
ــی کار،  ــورای عال ــه ش ــاس مصوب ــر اس ــرد: ب ــه ک ــت. وی اضاف ــه اس روزان
ــال در ســال 1۳۹6  ــغ ۳0۹ هــزار و ۹77 ری ــه مبل ــه ب حداقــل دســتمزد روزان
تعییــن شــد و مبلــغ جریمــه بابــت هــر روز اشــتغال غیرمجــاز اتبــاع خارجــی 

ــال معیــن شــد.  ــون و 5۴۹ هــزار و 885 ری یــک میلی
اقبالــی گفــت: مبلــغ یادشــده، درخصــوص کارفرمایــان متخلــف اعمــال و در 
صــورت تکــرار تخلــف، ایــن میــزان جریمــه دو برابــر خواهــد شــد. وی تعــداد 
بازرســی های صورت گرفتــه در ســال گذشــته را حــدود 7۳ هــزار و 2۹7 
ــب گشــت مشــترک را ۳2  ــداد گشــت بازرســی در قال ــت بازرســی و تع نوب

ــا هــزار و 808 نوبــت توســط ایــن اداره کل اعــام کــرد. ایرن

ــتان  ــاده ای اس ــل ج ــداری و حمل ونق ــافر اداره کل راه ــس اداره مس رئی
اصفهــان گفــت: از مجمــوع 50 هــزار و 2۳0 ســفر از طریــق نــاوگان 
ــزار  ــوروز، 65۴ ه ــات ن ــان در تعطی ــتان اصفه ــاده ای اس ــل ج  حمل ونق

و 2۹۴ مسافر جابه جا شده اند. 
ــوروزی  ــای ن ــروش بلیت ه ــه پیش ف ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ــوان رحیم کی
بــرای مقطــع زمانــی 25 اســفند ۹5 تــا 15 فروردیــن ۹6 کــه از تاریــخ یکــم 
ــر ایــن اســاس  ــود، اظهــار داشــت: ب اســفند ســال گذشــته آغــاز شــده ب
ــه  ــدام ب ــوس اق ــا اتوب ــرای ســفر ب ــی از مســافران ب ــب توجه ــداد جال تع
ــی انجــام شــد. ــه خوب ــه آن هــا ب ــد و ســرویس دهی ب تهیــه بلیــت کردن

 وی افــزود: بــا توجــه بــه هماهنگــی صورت گرفتــه بــا تشــکل های صنفــی 
ــا کیفیــت مــورد نیــاز بــرای  ــاوگان ب و شــرکت های مســافربری اســتان، ن
انتقــال مســافران عزیــز بــه مقاصــد مدنظــر در روزهــای پایانــی تعطیــات 
نــوروز امســال تأمیــن شــده و هیچ گونــه مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود 

نــدارد. 
ــتان  ــاده ای اس ــل ج ــداری و حمل ونق ــافر اداره کل راه ــس اداره مس رئی
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای اســفندماه ســال گذشــته تــا پایــان 
ــوروزی پیش فــروش شــده  ــن، 1۳5 هــزار و 2۳۳ بلیــت ن روز 15 فروردی
ــه  ــت ب ــره بلی ــزار و ۴16 فق ــداد 7۴ ه ــن تع ــت: از ای ــار داش ــت، اظه اس
ــی  ــورت اینترنت ــه ص ــت ب ــره بلی ــزار و 817 فق ــوری و 60 ه ــورت حض ص

خریــداری شــده اســت. ایمنــا

ــرای محیط هــای  رضــا کرمــی، کارشــناس تولیــد نرم افــزار، گفــت: قوانیــن کار ب
ــی  ــرکت های خدمات ــا را در ش ــوان آن ه ــده اند و نمی ت ــن ش ــه ای تدوی کارخان
و تولیــد نرم افــزار بــه کار گرفــت. رضــا کرمــی بــا اشــاره بــه اشــتغال زایی 
ــه  ــی ب ــش خصوص ــت: بخ ــزار گف ــد نرم اف ــه تولی ــی در زمین ــش خصوص بخ
ــع  ــل در صــورت برطــرف شــدن موان ــن دلی ــه همی ــال ســودآوری اســت؛ ب دنب
افزایــش  شــاهد  می تــوان  اقتصــادی  رونــق  و  و کار  کســب  در  فعالیــت 
ــیاری از  ــازار بس ــود ب ــل رک ــه دلی ــون ب ــود. اکن ــش ب ــن بخ ــتغال زایی در ای اش
شــرکت ها حتــی بــا ظرفیــت کمتــر از حالــت عــادی در حــال فعالیــت  هســتند. 
وی افــزود: شــرکت های تولیــد نرم افــزار بــه صــورت مســتقیم نمی تواننــد 
ــی  ــه خدمات ــا توجــه ب در افزایــش آمــار اشــتغال نقــش داشــته باشــند؛ امــا ب
ــورت  ــه ص ــد ب ــد، می توان ــه می دهن ــف ارائ ــع مختل ــا و صنای ــه کارخانه ه ــه ب ک

ــن  ــه بزرگ تری ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــش ده ــتغال زایی را افزای ــتقیم اش غیرمس
موانــع تولیــد در ایــن بخــش گفــت: یکــی از بزرگ تریــن مشــکات ایــن حــوزه، 
ــت اســت و بیشــتر ارجــاع  ــر از دول ــادی از آن متأث ــه بخــش زی ــازار اســت ک ب
ــکار در قالــب قانــون مناقصــات انجــام می شــود.  کار از دولــت و انتخــاب پیمان
قوانیــن مختلفــی بــرای افزایــش شــفافیت مناقصــات وجــود دارد، امــا رعایــت 
نمی شــود. کرمــی ادامــه داد: یکــی دیگــر از بزرگ تریــن موانــع تولیــد و اشــتغال 
ــه نرم افــزار، ســازمان تأمیــن اجتماعــی و اخــذ مالیــات از شــرکت های  در زمین
تولیــد نرم افــزار اســت. بحــث معافیــت مالیاتــی شــرکت های نرم افــزاری 
ــی از  ــه یک ــود ک ــی نمی ش ــا عملیات ــود دارد، ام ــه وج ــت ک ــال اس ــن س چندی
دالیــل آن عــدم هماهنگــی میــان وزارتخانه هــای مختلــف دولــت اســت. ایســنا

بهره برداری از ۲۴ پروژه در نیمه اول ۹۶

مدیر شعب استان اصفهان خبر داد:

اعالم جوایز سی وهفتمین دوره قرعه کشی 

حساب های قرض الحسنه بانک مسکن

جابه جایی بیش از ۶5۴ هزار مسافر نوروزی در اصفهاناعالم جریمه اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز

قوانین کار در حوزه تولید نرم افزار، باید تصحیح شود

حتما بخوانید!
3قیمت جهانی مواد غذایی کاهش یافت یکشنبه   20  فروردین ماه  1396

ـــمـــاره 400 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

گرانفروشی لبنیات همچنان ادامه دارد
ــی  ــع لبن ــا وجــود اینکــه صنای ب
کــه قیمــت محصــوالت خــود را 
داده  افزایــش  مجــوز  بــدون 
بودنــد، بــا برخــورد و جریمــه 
دســتگاه های نظارتــی مواجــه 
شــدند و مقــرر شــده تــا قیمــت 
ــت  ــه حال محصــوالت خــود را ب
قبــل برگرداننــد، بــازار امــروز ایــن محصــوالت نشــان می دهــد 
کــه همچنــان قیمت هــای ســابق روی آن هــا حــک می شــود 
ــه حالــت ســابق برمی گــردد  و بایــد دیــد کــه ایــن نرخ هــا ب
ــده ــره بسته بندی ش ــی ک ــی غیرقانون ــد گران ــه مانن ــا اینک  ی

ــا  ــن قیمت ه ــد و ای ــوز می گیرن ــروش مج ــان گرانف متخلف
باقی می ماند. 

افزایــش قیمــت کره هــای بسته بندی شــده در اندازه هــای 
ــورد  ــا برخ ــته ب ــال گذش ــی س ــای پایان ــی ماه ه ــف ط  مختل
و اعــام تخلــف دســتگاه های نظارتــی ماننــد ســازمان 
حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان مواجــه شــد و بــر 
اســاس اعــام ســید محمــود نوابــی )معــاون وزیــر صنعــت 
معــدن و تجــارت و رئیــس ایــن ســازمان( هشــدارهای الزم 
ــا  ــود و آن ه ــده ب ــدگان داده ش ــه تولیدکنن ــه ب ــن زمین در ای
موظــف بــه بازگردانــدن قیمت هــا بــه نرخ هــای ســابق شــده 

بودنــد.
ــود  ــف هشــدار داده شــده ب ــدگان متخل ــه تولیدکنن ــی ب  حت
ــه ســازمان  ــدی ب ــای تولی ــن صــورت واحده ــر ای ــه در غی ک
تعزیــرات حکومتــی معرفــی می شــوند؛ چــرا کــه بــر اســاس 
مجوزهــای ســال 1۳۹۳ حداکثــر قیمــت مشخص شــده بــرای 
کــره 100 گرمــی 2500 تومــان اســت؛ امــا نه تنهــا قیمت هــای 
ــت  ــابق بازنگش ــت س ــه حال ــه ب ــش یافت ــی افزای غیرقانون
بلکــه پــس از کــش و قوس هــا و کشــمکش های زیــاد 
ــی  ــه کرس ــود را ب ــرف خ ــی، ح ــف لبنیات ــان متخل گرانفروش
نشــاندند و مجــوز افزایــش قیمــت کــره را از ســازمان حمایــت 
از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان دریافــت کردنــد و همــان 
ــی و 1500  ــای 100 گرم ــرای کره ه ــی ب ــای ۳000 تومان قیمت ه

ــد. ایســنا ــرای کره هــای 50 گرمــی باقــی مان ــی ب تومان

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

سیاست واردات کاال را اصالح کنید
رئیــس کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران می گویــد 
ــه  ــای واردات بی روی ــه دره ــد ک ــر ش ــی زمینگی ــد وقت تولی
ــت دادن  ــا از دس ــا ب ــد و کارخانه ه ــاز ش ــی ب ــاس خارج اجن
بــازار داخلــی و قــدرت رقابــت، یکــی پــس از دیگــری بســته 

شــدند. 
غامرضــا عباســی، رئیــس کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی 
کارگــران، در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه تولیــد در کشــور بــا 
چــه موانعــی روبه روســت، گفــت: یکــی از موانــع پیــش روی 
ــت  ــه دول ــه اســت ک ــده قاچــاق و واردات بی روی ــد، پدی تولی
بایــد بــا افزایــش صــادرات و کاهــش واردات، زمینــه افزایــش 

درآمــد ملــی و ســرمایه گذاری در کشــور را فراهــم کنــد. 
واردات  سیاســت های  و  تعرفه هــا  و  قوانیــن  اصــاح  وی 
ــد  ــان تولی ــه زی ــه ب ــت: واردات بی روی ــد و گف ــتار ش را خواس
داخلــی اســت و متاســفانه ســازمان هایی کــه در ایــن زمینــه 
نقــش دارنــد، نتوانســتند بــه وظایــف خــود عمــل کننــد؛ بــه 
نحــوی کــه بــه جــای حمایــت از تولیــد داخلــی، سیاســت های 
ــت در  ــد کــه الزم اســت دول واردات بیشــتر را در پیــش گرفتن

ــد.  ــاح کن ــت ها را اص ــن سیاس ــاری ای ــال ج س
عباســی خاطرنشــان کــرد: اگــر سیاســت های واردات را 
اصــاح و بازنگــری نکنیــم، کارخانه هــا و صنایــع خــود را یکــی 

ــم.  ــت می دهی ــری از دس ــس از دیگ پ
ــت  ــی حمای ــد داخل ــرای آنکــه مــردم از تولی ــه وی ب ــه گفت ب
کننــد، بایــد کیفیــت تولیــدات ارتقــا یابــد و ایــن امــر بــا توجــه 
ــود وضــع معیشــت و دســتمزد محقــق  ــه نیــروی کار و بهب ب

ــگاران ــگاه خبرن ــود. باش می ش

 برای رفع مشکل بیکاری 

نباید صرفا از دولت انتظار داشت
نایب رئیــس کمیســیون تســهیل کســب و کار اتــاق بازرگانــی 
تهــران معتقــد اســت بــرای حــل مســئله اشــتغال نیــاز اســت 
ــه  ــن عرص ــه وارد ای ــط و مربوط ــتگاه های ذی رب ــی دس تمام
ــازار  ــه ب ــراد ب ــه حجــم ورود اف ــا توجــه ب ــه ب شــوند؛ چــرا ک
ــون شــغل  ــد دســت کم ایجــاد یــک میلی کار، ســاالنه نیازمن

هســتیم. 
احمــد کیمیایــی اســدی گفــت:  امســال دومیــن ســال 
ــذاری  ــی نامگ ــاد مقاومت ــام اقتص ــه ن ــه ب ــت ک ــی اس متوال
ــام معظــم  ــه مق ــن موضــوع نشــان می دهــد ک می شــود؛ ای

ــد.  ــه دارن ــئله دغدغ ــن مس ــاره ای ــری درب رهب
وی ادامــه داد:  اگــر بــه صــورت کلــی کارنامــه دولــت را 
ــی از  ــادی را یک ــائل اقتص ــوان مس ــاید بت ــم ش ــی کنی بررس
ــای  ــوع ج ــن موض ــه ای ــمرد. البت ــت برش ــف دول ــاط ضع نق
ــه  ــا چ ــروز اشــتغال ت ــت ام ــه وضعی ــی دارد ک بحــث مفصل
ــدر آن از  ــوط می شــود و چق ــت یازدهــم مرب ــه دول ــزان ب می

ــت.  ــیده اس ــه ارث رس ــل ب ــای قب دولت ه
بــه گفتــه عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران در 
ــه اهمیــت مســئله اشــتغال دولــت  ــا توجــه ب  ایــن مقطــع ب
ــه  ــوط ب ــتگاه های مرب ــایر دس ــس و س ــه، مجل ــوه قضائی ق
صــورت جامــع بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه بایــد بــر روی 

اقتصــاد و رونــق اقتصــادی تاکیــد کــرد. 
کیمیایــی اســدی بــا اشــاره بــه بعضــی دغدغه هــای مهــم در 
زمینــه اشــتغال گفــت:  طبیعتــا زمانــی کــه تولیــد بــه مشــکل 
ــتر  ــکاری بیش ــد و بی ــش می یاب ــم کاه ــق ه ــورد، رون می خ
ــت  ــتغال در اینجاس ــه اش ــر در زمین ــکل مهم ت ــود. مش می ش
کــه نــرخ بیــکاری در جامعــه تحصیلکــرده مــا افزایــش یافتــه 
و کار مناســبی بــرای آن هــا وجــود نــدارد. وی ادامــه داد:  البتــه 
در زمینــه اشــتغال بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه نبایــد صرفا 
 نگاهمــان بــه دولــت باشــد؛ بلکــه ســایر نهادهــا از مجلــس 
و همچنیــن بخــش خصوصــی بایــد زیرســاخت های الزم 
را فراهــم کننــد. اگــر بــه ســرعت بــرای رفــع موانــع اشــتغال 
اقــدام نشــود، ممکــن اســت ایــن مشــکل بــه یکــی از 
بحران هــای اجتماعــی تبدیــل شــود. کیمایــی اســدی اظهــار 
ــت و  ــر دول ــا تدابی ــکاری ب ــوع بی ــه موض ــرد ک ــدواری ک امی

ــی ــر فارس ــود. خب ــل ش ــتگاه ها ح ــایر دس س

 سایه فرش بی کیفیت ایرانی بر بازار آمریکا
ــازار  ــه تقاضــای ب ــی ک در حال
فــرش آمریــکا بــه ســمت 
کیفیــت  بــا  فرش هایــی 
حرکــت  متوســط  و  پاییــن 
 می کنــد و طراحــان آمریکایــی

آن هــا را بــه فرش هــای اصیــل 
رئیــس  می دهنــد،  ترجیــح 
ــت از  ــت تبعی ــد اس ــادرات معتق ــعه ص ــیون توس کمیس
تقاضــای فــرش بی کیفیــت، بــه آینــده فــرش ایرانــی در 

بازار آمریکا آسیب خواهد زد. 
رضــی میــری بــا بیــان اینکــه آمارهایــی کــه گمــرک از بازار 
فــرش وارد می کنــد، چنــدان مــورد اســتناد نیســت، اظهار 
کــرد: بــازار فــرش بــه گونــه ای اســت کــه در بســیاری از 
 مواقــع حجــم جالــب توجهــی از فرش هــای نفیــس 
ــورها  ــگاه های کش ــگاه ها و نمایش ــه فروش ــتباف ب  و دس
و بازارهــای هــدف ارســال می شــود و از آنجایــی کــه 
فــرش یــک کاالی ســرمایه ای اســت، در مواردی، بخشــی 
از کاالی ارسال شــده بــه مبــدأ برمی گــردد تــا بــه صــورت 
فروشــگاهی یــا نمایشــگاهی در دیگــر بازارهــا بــه فــروش 

گذاشــته شــود. 
ایــن فعــال فــرش دربــاره موضــوع نــوع فــرش ارســالی 
بــه بــازار آمریــکا گفــت: پــس از برجــام، ایــران توانســت 
دوبــاره ظرفیت هــای صادراتــی بــازار آمریــکا را فعــال 
کنــد؛ امــا متاســفانه در حــال حاضر تقاضــا در بــازار آمریکا 
بــه دلیــل ســلیقه طراحــان داخلــی و موجــی که بــه وجود 
آمــده، بــه ســمت فرش هایــی نــه چنــدان باکیفیــت و بــا 

بافــت ضعیــف رفتــه اســت.
ــه  ــد ک ــم بگیرن ــازاری تصمی ــاید در ب ــه داد: ش  وی ادام
گونــی را بــه عنــوان زیرانــداز خــود انتخــاب کننــد؛ آیــا مــا 
ــی عرضــه  ــت گون ــا کیفی ــی را ب ــل ایران ــرش اصی ــد ف بای
ــن  ــردن ای ــش ک ــا فروک ــه ب ــت ک ــخص اس ــم؟ مش کنی
ــد  ــد ش ــدوش خواه ــز مخ ــران نی ــازار ای ــا ب ــوج عم  م
و تــداوم ایــن صــادرات بی کیفیــت بــه آینــده بــازار فــرش 

ایــران لطمــه می زنــد. ایســنا

قیمت جهانی مواد غذایی کاهش یافت
ســازمان خواروبــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو( در 
ــی  ــت جهان ــرد: قیم ــام ک ــود اع ــزارش خ ــن گ تازه تری
مــواد غذایــی در مــاه گذشــته میــادی یعنــی مــارس، بــا 
کاهــش روبــه رو شــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت 
مــواد غذایــی در مــاه فوریــه ســال جــاری میــادی هــم 

بــه بیشــترین رقــم در دو ســال اخیــر رســیده بــود. 
ــواد  ــی م ــای جهان ــش به ــی کاه ــت اصل ــن عل همچنی
ــت  ــاالی برداش ــار ب ــه و انتظ ــی عرض ــه فراون ــی، ب غذای

محصــوالت کشــاورزی در تابســتان برمی گــردد. 
فائــو در گــزارش خــود آورده کــه شــاخص قیمــت 
ــه  ــارس، 2.8 درصــد ب ــاه م ــی در م ــواد غذای ــی م جهان
نســبت مــاه قبــل از آن کاهــش یافــت؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه همچنــان شــاخص قیمــت مــواد غذایــی در 
مــاه مــارس بــه نســبت مشــابه ســال قبــل، 1۳ درصــد 

ــگاران ــگاه خبرن ــت. باش ــتر اس بیش

رئیس اتحادیه عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان:

پرتقال های طرح تنظیم بازار به بازار تزریق شود

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان:

مرغ های کم وزن بخرید

در شــهر از فعالیــت فرهنگــی بــه معنــی واقعــی خبــری 
نیســت؛ بودجه هــای فرهنگــی بــه کجــا مــی رود؟

ــد  ــی کار نمی کردن ــای مردم ــا و کانون ه ــر هیئت ه اگ
ــد؟ ــه می ش چ

کیمیایی هــا خــدا قــوت! در اصفهــان امنیــت خوبــی 
هســت؛ کســی بــا کســی کاری نــدارد و حتــی اگــر بــا ســد 
ــا  ــا، پیاده روه ــه مغازه ه ــاس هم ــان  اجن ــر و چیدم معب
ــان تــردد کننــد؛ چــه  مســدود شــود، خــب مــردم از خیاب

می شــود؟

برای گرانی ها کسی پاسخگو نیست!!
وقتــی از هــزار تومانــی کــه گــران شــده، 20 تومــان 
صــدا  بــه  طبل هــا  همــه  شــود،  قیمــت  کاهــش 

! ! ؟ للعجــب یا ید رمی آ د

ــا  ــرق کوچه ه ــای ب ــا چراغ ه ــی روزه ــم بعض ــالم علیک س
ــرق   ــن اســراف اداره ب ــا پاســی از  روز  روشــن اســت؛ ای ت

نیســت و بعــد پولــش را بایــد مــردم بدهنــد؟!!

هر یکشنبه با شما هستیم

3000573433

0913....3074

یکشنبه هر هفته
در #هموطن_سالم

با شما هستیم

0918....7673

0913....9157

0910....2911

#هموطن_سالم
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حتما بخوانید!
اجرای طرح تکاپو در یزد

مدیــر کل تبلیغــات اســامی چهارمحــال و بختیاری 
بــا اشــاره بــه اینکــه داوطلبــان شــرکت در اعتــکاف 
ــم  ــت: مراس ــد، گف ــام دارن ــت ثبت ن ــردا فرص ــا ف ت
ــزار می شــود.  ــکاف در 150 مســجد اســتان برگ اعت
ــر مرتضــوی در نشســت  حجت االســام ســید جعف
تبلیغــات  ادارات  رؤســای  و  اعتــکاف  مجریــان 
ــفانه در  ــرد: متأس ــار ک ــتان ها، اظه ــامی شهرس اس
عصــر امــروز معرفــت و شــناخت نســبت بــه وجــود 
ائمــه)ع( بســیار کــم شــده اســت؛ انتظــار مــی رود 

ــود. ــتری ش ــاش بیش ــا ت ــناخت آن ه ــاره ش درب
    شناخت و کسب معرفت

فرصت هــای  زندگــی  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
زیــادی بــرای شــناخت و کســب معرفــت بــرای مــا 
ــا  ــن فرصت ه ــی از ای ــزود: یک ــم می شــود، اف فراه
ــدادی از  ــه تع ــت ک ــض اس ــب و ایام البی ــاه رج م
دلباختــگان توفیــق دارنــد در مســاجد معتکــف 
شــوند و از ایــن فرصــت بــه نحــو شایســته اســتفاده 

ــد.  کنن
ــر در  ــزار نف ــته 1۲ ه ــال گذش ــت: س ــوی گف مرتض

 ایــن روزهــا معتکــف شــدند کــه شــامل خواهــران 
و بــرادران از جملــه دانش آمــوز، دانشــجو، خانــه  دار 

کارگــر و دیگــر مشــاغل بــوده اســت.
    شرکت در مراسم اعتکاف

وی تاکیــد کــرد: خوشــبختانه مــردم اســتان در 
ــوب  ــیار خ ــکاف بس ــم اعت ــرکت در مراس ــث ش بح
ــرکت در  ــام و ش ــث ثبت ن ــد و در بح ــل می کنن عم
ــا  ــرکت کننده خانم ه ــراد ش ــترین اف ــکاف بیش اعت

ــتند.  ــان هس ــژه جوان به وی
ــه داد:  ــتان ادام ــامی اس ــات اس ــر کل تبلیغ مدی
کاری کــه مســئوالن اعتــکاف و ادارات تبلیغــات 
ــد ــد انجــام دهن ــکاف می توانن ــاره اعت  اســامی درب
 محتــوا دادن بــه اعتــکاف و اعــزام یــک نفــر 
و بیشــتر مبّلــغ دینــی در ایــن ســه روز اعتــکاف بــه 

تمامــی مســاجد اجراکننــده اعتــکاف اســت.
    نقش روحانیون در این مراسم معنوی

وی بــا اشــاره بــه نقــش روحانیــون در ایــن مراســم 
ــان  ــکاف زم ــای اعت ــرد: روزه ــح ک ــوی تصری معن
ــث  ــه مباح ــخگویی ب ــادی، پاس ــال عب ــام اعم انج

ــکاف، مســائل  ــان احــکام اعت ــژه بی احــکام و به وی
ــد  ــت و بای ــبهات اس ــه ش ــخگویی ب ــرعی و پاس ش
حتمــا یــک مبّلــغ در دســترس معتکفــان بــه مــدت 

ســه روز در مســاجد حضــور داشــته باشــد. 
مرتضــوی ادامــه داد: روزهــای اعتــکاف مصــادف بــا 
ــرت  ــات حض ــی)ع( و وف ــن عل والدت امیرالمومنی
زینــب)س( بــوده کــه نیــاز اســت مداحــان در ایــن 

روزهــا همــکاری الزم را داشــته باشــند.
    همکاری قاریان قرآن

حجت االســام مرتضــوی گفــت: قرائــت ســوره های 

ــت  ــح قرائ ــی، تصحی ــش اذان حلقوم ــرآن، پخ ق
ــه  ــاز ب ــال ام داوود، نی ــام اعم ــژه انج ــاز و به وی نم
ــته ۷0  ــال گذش ــه س ــرآن دارد ک ــان ق ــود قاری وج
ــرکت  ــوی ش ــم معن ــن مراس ــان در ای ــر از قاری  نف

داشتند.
ــات اســامی اســتان خاطرنشــان  ــر کل تبلیغ  مدی
 کــرد: امســال بــا همــکاری اداره امــور قرآنــی 
در 150 مســجد کــه مجــری طــرح اعتــکاف هســتند 
همــکاری  و  مشــارکت  نیــز  قــرآن  قــاری   150

ــت. ــد داش خواهن

مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

 برگزاری مراسم اعتکاف 
در 150 مسجد چهارمحال و بختیاری

 مجتمع تجاری مسجد لنبان 

به نام اوقاف سند خورد

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

موقوفــه »بــاغ تکیــه« بــه عنــوان 
مســجد  موقوفــات  از  یکــی 
لنبــان بــه نــام اوقــاف ســند 
خــورد. مدیــر کل اوقــاف و امــور 
خیریــه اســتان اصفهــان گفــت: 
بخــش دیگــری از مجتمــع تجــاری مســجد لنبــان شــامل ۳0 
ــاف ســند خــورد. حجت االســام  ــام اوق ــه ن واحــد تجــاری ب
رضــا صادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر حــدود ۳00 
موقوفــه در شــعبه ویــژه رســیدگی بــه موقوفــات دادگســتری 
اصفهــان هســت، اظهــار داشــت: بیشــتر ایــن اســناد موقوفات 
بــزرگ و تاثیرگــذار در شــهر اصفهــان اســت. وی بــا بیــان اینکه 
ــات  ــان موقوف ــود در اصفه ــزرگ موج ــات ب ــه موقوف از جمل
وابســته بــه مســجد لنبــان بــود کــه از حــدود ۲5 ســال 
گذشــته تاکنــون، اوقــاف بــه دنبــال بازگــردان ایــن موقوفــات 
ــرای اولیــن  ــام خــود اســت، تصریــح کــرد: از ایــن رو ب ــه ن ب
بــار موقوفــه »بــاغ تکیــه« بــه عنــوان یکــی از موقوفــات ایــن 
مســجد بــه نــام اوقــاف ســند خــورد و بــا ایــن امــر زمیــن ۲ 
ــان دکتــر بهشــتی پــاک  هــزار و ۷۴۳ متــری واقــع در خیاب
ــت،  ــه گاراژ اس ــازه در دو محوط ــاب مغ ــه دارای ۳1 ب ۴۲۷ ک
بــه موقوفــات اصفهــان اضافــه شــد. مدیــر کل اوقــاف اســتان 
ــان اینکــه در حــال حاضــر رابطــه اســتیجاری  ــا بی اصفهــان ب
ــزود:  ــده، اف ــرار ش ــه برق ــاغ تکی ــه ب ــازه داران موقوف ــا مغ ب
ــجد  ــاری مس ــع تج ــری از مجتم ــش دیگ ــبختانه بخ خوش
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــورده اس ــند خ ــاف س ــام اوق ــه ن ــان ب لنب
 اینکــه ایــن مجتمــع نیــز دارای ۳0 بــاب واحــد تجــاری اســت 
گفــت: در حــال حاضــر 1۷ واحــد از ایــن مغازه هــا دارای 
ــند  ــز س ــر نی ــد دیگ ــرای 1۳ واح ــت و ب ــی اس ــند تک برگ س
ــا بیــان اینکــه  صــادر خواهــد شــد. حجت االســام صادقــی ب
ــت،  ــال اس ــارد ری ــده ۶0 میلی ــندهای اخذش ــی س ارزش ریال
بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه اوقــاف همــه تــاش خــود 
ــزود:  ــرد. وی اف ــه کار می گی ــف ب ــات واق ــرای نی ــرای اج را ب
ــع اســت کــه  مســاحت ایــن مجتمــع تجــاری ۲1۴ متــر مرب
ــد  ــه عوای ــاس وقف نام ــر اس ــده و ب ــداث ش ــه اح در دو طبق
ــجد  ــای مس ــن هزینه ه ــرای تأمی ــه ب ــن موقوف ــل از ای حاص
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــن ب ــه می شــود. وی همچنی ــان هزین لنب
۳۴0 بقعــه متبرکــه اســتان اصفهــان بــه مــدت ۲0 روز در ســال 
ــش از ۴  ــان بی ــاری میزب ــش به ــرح آرام ــرای ط ــا اج 9۶ ب
ــوروز  ــد، گفــت: در ن ــر از سراســر کشــور بودن ــر زائ ــون نف میلی
ــد  ــف جدی ــورد وق ــداد ۲1 م ــش تع ــان نیک اندی توســط واقف
ــان  ــط واقف ــال توس ــون ری ــارد و ۶0 میلی ــه ارزش 8۶ میلی ب
خیراندیــش بــا نیــات مذهبــی، اجتماعــی و... در اســتان وقف 

شــد و بــه ثبــت رســید.

خبر کوتاه

 مدیر عامل سازمان آتش نشانی اصفهان:

 ۴ ایستگاه آتش نشانی 

به تجهیزات غواصی مجهز هستند
مدیــر عامل ســازمان آتش نشــانی 
شــهرداری  ایمنــی  خدمــات  و 
ایســتگاه   ۴ گفــت:  اصفهــان 
آتش نشــانی در حاشــیه رودخانــه 
زاینــده رود بــه تجهیــزات غواصــی 
ــزاد  ــزاد بزرگ ــتند. به ــز هس مجه
اظهــار کــرد: بــه دنبــال بــاز شــدن 
ــه  ــه ب ــده رود و شــور و شــوق مــردم در حاشــیه رودخان آب زاین
ــای  ــه ای، اکیپ ه ــه حادث ــر گون ــروز ه ــری از ب ــور جلوگی منظ
ــه تجهیــز ۴ ایســتگاه  ــا اشــاره ب غواصــی فعــال هســتند. وی ب
آتش نشــانی بــه وســایل غواصــی افــزود: ایســتگاه های شــماره 
1، 5، 8 و 15 بــه آتش نشــانان غــواص و تجهیــزات مربوطــه 
مجهــز هســتند. مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 
ایمنــی شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: البتــه نیروهــای 
ــوادث  ــا ح ــتند ت ــال هس ــال فع ــول س ــی ط ــواص در تمام غ

مربوط به استخرها و آب انبارها را کنترل کنند. ایمنا

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد:

 آغاز عملیات ایمن سازی تکمیلی 

فلج اطفال در کاشان
ــی  ــازی تکمیل ــات ایمن س ــور، عملی ــر کش ــا سراس ــان ب همزم
فلــج اطفــال در کاشــان آغــاز شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــگاه  ــن دانش ــت ای ــان، سرپرس ــکی کاش ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــاری  ــه کنی بیم ــتای ریش ــرد: در راس ــار ک ــم اظه ــن مراس در ای
مهلــک فلــج اطفــال، عملیــات ایمن ســازی تکمیلــی فلــج 
ــال  ــی در س ــاع خارج ــال اتب ــر 5 س ــودکان زی ــت ک ــال جه اطف
ــاع  ــازل اتب ــه در من ــم واکسیناســیون ب ــه تی ــا مراجع ــاری، ب ج
ــات  ــن عملی ــت: ای ــی گف ــم کوچک ــد. ابراهی ــاز ش ــی آغ خارج
ــا ۲5  ــن و از ۲۳ ت ــا ۲۳فروردی ــت از 19 ت کشــوری طــی دو نوب
ــازل  ــه من ــیون ب ــم واکسیناس ــه 110 تی ــا مراجع ــاه ب ــن م همی

ــد شــد. ــام خواه ــاع خارجــی انج اتب
 وی افــزود: در ایــن عملیــات 10 هــزار و ۲00 کــودک زیــر 5 ســال 
نســبت بــه بیمــاری فلــج اطفــال بــا واکســن دو ظرفیتــی فلــج 
اطفــال واکســینه خواهنــد شــد. رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهــان تصریــح کــرد: هــدف از اجــرای ایــن عملیــات، حفــظ 
ــال اســت. از ســال  ــج اطف ــودن کشــور از فل ــاری ب دســتاورد ع
۲001 میــادی تاکنــون، مــوردی از فلــج اطفــال ناشــی از ویروس 
وحشــی فلــج اطفــال در کشــور مشــاهده نشــده و ایــن بیمــاری 
فقــط در ســه کشــور پاکســتان، افغانســتان و نیجریــه بــه صورت 

بومــی وجــود دارد. ایرنــا

اخبار کوتاه

ــزد از  ــتانداری ی ــات اس ــاوری اطاع ــر فن ــر کل دفت مدی
اجــرای طــرح تکاپــو در ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: در 
 ICT و IT اجــرای ایــن طــرح، ۲۶ شــرکت فنــاور در حــوزه

ــد.  همــکاری دارن
اکــرم فــداکار در جلســه امضــای تفاهم نامه 
تکاپــو بــا حضــور وزرای تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی و وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات در اســتانداری یــزد اظهار داشــت: 
طــرح تکاپــو کــه مخفــف عبــارت توســعه 
کســب و کار و اشــتغال پایــدار اســت، بــر 
ــرا  ــه اج ــه چهارجانب ــاس ۲۶ تفاهم نام اس

ــاور در  ــک شــرکت فن ــه، ی ــر تفاهم نام ــه در ه می شــود ک
ــد.  حــوزه IT و ICT مشــارکت دارن

وی بیــان کــرد: ســه طــرف ثابــت همــه تفاهم نامه هــا نیــز 
ــات و  ــاوری اطاع ــات و فن ــزد، وزارت ارتباط ــتانداری ی اس

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی هســتند. 

ــا  ــزد ب ــتانداری ی ــات اس ــاوری اطاع ــر فن ــر کل دفت مدی
بیــان اینکــه ۲۶ شــرکت بخــش خصوصــی در قالــب ایــن 
طــرح بالــغ بــر ۲ هــزار و ۲50 میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری 
کرده انــد، افــزود: بــر اســاس ایــن تفاهم نامه هــا کــه 
ــه  ــروژه ب ــد، ۷0 پ ــا می رس ــه امض ــب ب امش

ــد.  ــرا درمی آی ــه اج مرحل
فــداکار اظهــار امیــدواری کــرد: بــا اجــرای ایــن 
ــر  ــدت دو ســال ب ــم ظــرف م ــا بتوانی پروژه ه
اســاس برنامــه هدفگذاری شــده بیــش از 
ــاد  ــزد ایج ــتان ی ــغل در اس ــزار و ۶00 ش  ۶ ه

کنیم. 
ــتعد  ــزد مس ــتان ی ــای اس ــه فض ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه لحــاظ  ــم ب ــزد ه ــزود: ی ــن طــرح اســت، اف اجــرای ای
ــز  ــه لحــاظ مراک ــد و هــم ب نیروهــای متخصــص و متعه
ــاوری در  ــژه فن ــه وی ــر منطق ــم از نظ ــی و ه ــوزش عال آم

ــر ــرار دارد. مه ــی ق ــیار خوب ــگاه بس جای

مدیر کل دفتر فناوری اطالعات استانداری یزد خبر داد:

اجرای طرح تکاپو در یزد
ــی، گردشــگری و  ــراث فرهنگ ــر کل ســازمان می مشــاور مدی
ــی  ــزای فرودگاه ــدور وی ــان از ص ــتان کرم ــتی اس ــع دس صنای
ــاون  ــور مع ــا حض ــاه ب ــن م ــان از ۲۷ فروردی ــتان کرم در اس

ــر داد.  ــه خب ــور خارج ــولگری وزارت ام کنس
توجــه  بــا  گفــت:  جهانشــاهی  محمــد 
در  کرمــان  اســتاندار  پیگیری هــای  بــه 
ســال های اخیــر و نــگاه جــدی کــه بــه 
مقولــه گردشــگری در اســتان کرمــان وجــود 
دارد، در فروردیــن ســال جــاری نتیجــه ایــن 
ــدور  ــد. وی از ص ــر می رس ــه ثم ــا ب تاش ه
ویــزای فرودگاهــی در فــرودگاه کرمــان خبــر 

ــور  ــای کش ــدودی از فرودگاه ه ــداد مح ــرد: تع ــار ک داد و اظه
قابلیــت صــدور ویــزای فرودگاهــی دارنــد کــه اســتان کرمــان 
نیــز اکنــون بــه جمــع آن هــا می پیونــدد. جهانشــاهی از 
جلســات متعــدد مســئوالن اســتان بــا وزارت خارجــه ســخن 
بــه میــان آورد و ادامــه داد: در جلســه روز 19 فروردیــن مــاه 

ــتند  ــور داش ــتان در آن حض ــف اس ــتگاه های مختل ــه دس ک
ــقاوی  ــر قش ــور دکت ــا حض ــن ب ــه ۲۷ فروردی ــد ک ــرر ش مق
معــاون کنســولگری وزارت خارجــه و مقامــات ارشــد اســتان 
کرمــان، صــدور ویــزای فرودگاهــی اســتان کرمــان آغــاز بــه کار 
کنــد. وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه اعتبــار ایــن 
ــا امــکان  ــاه اســت، ام ــک م ــا ســقف ی ــزا ت وی
تمدیــد نیــز وجــود دارد، تصریــح کــرد: ایــران در 
راســتای توســعه گردشــگری بــه دنبــال صــدور 
ویــزای توریســتی راحــت بــرای گردشــگران 
اســت کــه بــا ایــن اقــدام ورود گردشــگران بــه 

ــد.  ــد ش ــان خواه ــور، آس کش
ــایر  ــگران س ــور، گردش ــز 11 کش ــه ج ــزود: ب ــاهی اف جهانش
کشــورها، می تواننــد توســط وب ســایت تقاضــای ویــزا دهنــد 
ــایت  ــن وب س ــط ای ــر 10 روز، توس ــرف حداکث ــران ظ و در ای
یــک کــد بــه آن هــا داده می شــود و پــس از ورود، طــی یــک 

ــا صــادر می شــود. ایســنا ــرای آن ه ــزا ب ــاه وی پروســه کوت

در شهر

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبامعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر 

لذامشخصات متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت 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 واماک 

محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.

شماره  غامرضا  فرزند  شاهمیرزایی  حسن  آقای   : هیأت  50۲9و95/11/۲0-50۳0  شماره  1(رأی 

شناسنامه ۳89 و خانم فاطمه جعفری فرد بیدگلی فرزند محمود شماره شناسنامه ۶1900۴5995  

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 1۶۷.۷5 مترمربع شماره پاک ۲9۷۴ فرعی مجزا 

از پاک ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینایی

۲(رأی شماره 5۶1۳- 95/1۲/۲۳ هیأت : آقای رمضانعلی حسن بیکی بیدگلی فرزند محمد شماره 

شناسنامه ۳5۴ ششدانگ یکباب حصار وطویله به مساحت 1۷۷ مترمربع شماره پاک ۲98۴فرعی 

مجزا از شماره باقیمانده 1 فرعی از پاک ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از علی رضایی بیدگلی

: خانم فاطمه موشاخانی فرزند محمد شماره شناسنامه  ۳(رأی شماره 5۷15 -95/1۲/۲8 هیأت 

۶1900۳۳۳۴۲، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت ۶۴ مترمربع شماره پاک ۲98۶ فرعی مجزا 

از پاک ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عیسی اربابی 

۴(رأی شماره 55۳۷-95/1۲/19 هیأت : آقای عباس دشتی بیدگلی فرزند لطف اله شماره شناسنامه 

1۶9 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 15۶.50 مترمربع شماره پاک ۳5 فرعی مجزا از شماره ۲5 

فرعی از پاک1۳9 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

5(رأی شماره 5۶10و5۶11-95/1۲/۲۳ هیأت : آقای ابوالفضل عارضی بیدگلی فرزند حسینعلی شماره 

شناسنامه 8۴10 و خانم امینه بالی فرزند محمد حسین شماره شناسنامه 1۶0  به ترتیب به نسبت 

۲ و ۴ دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۲11 مترمربع شماره پاک ۲985 فرعی مجزا 

از پاک ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینایی

۶(رأی شماره 5۶8۷و5۶88-95/1۲/۲۶ هیأت : آقای علیرضا خزیری بیدگلی فرزند رحمت شماره 

شناسنامه ۶۷۶۶ و خانم زهرا مساح منفرد بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه ۲۲۴  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 1۲5.10 مترمربع شماره پاک 19 فرعی مجزا از شماره ۴و5 

فرعی وقسمتی از مشاعات از پاک 1۷1 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از شهرداری

: آقای مصطفی خلیفه پور بیدگلی  فرزند شمس  ۷(رأی شماره 55۲۲و55۲۳-95/1۲/18 هیأت 

اله شماره شناسنامه 8۷00 و خانم مریم خاقی فرزند امراله شماره شناسنامه 85۶۶  )بالمناصفه( 

و  از1۷۴ اصلی  به مساحت 1۲۳.۲5 مترمربع شماره پاک 15 فرعی مجزا  یکبابخانه  ، ششدانگ  

شماره 5 فرعی وقسمتی از مشاعات از پاک 1۷۳اصلی  واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالک رسمی

8(رأی شماره 5۶89-95/1۲/۲۶ هیأت : آقای هادی ناظمی بیدگلی فرزند مهدی شماره شناسنامه 

988۳، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 9۴.۴0 مترمربع شماره پاک 5۶ فرعی مجزا از شماره ۲ 

از مسکینی  بیدگل.ابتیاعی  و  آران  ثبتی  اماکن بخش ۳ حوزه  در  واقع  اصلی  از پاک ۲5۲  فرعی 

واسامی زاده

9(رأی شماره 5۷۳1و5۷۳۲-95/1۲/۲8 هیأت : آقای سلمان الماسی بیدگلی فرزند اصغر شماره 

شناسنامه ۳8۴ و خانم معصومه آذرنگ فرزند محمد شماره شناسنامه 1۲501۲15۷۴  )بالمناصفه( 

ازمشاعات  از قسمتی  به مساحت ۴9.۳۶ مترمربع شماره پاک 1۳ فرعی  یکبابخانه  ، ششدانگ  

از پاک ۶۷۳ اصلی  واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین الماسی

علی محمد  فرزند  بیدگلی  الماسی  اصغر  آقای   : 10(رأی شماره 5۷۳۳و5۷۳۴-95/1۲/۲8 هیأت 

شماره شناسنامه 180 و خانم اعظم رام فرزند نجاتعلی شماره شناسنامه۶19959۴۳۷1  )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 90.۶۳ مترمربع شماره پاک 1۴ فرعی از قسمتی ازمشاعات از پاک 

۶۷۳ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس مسکینی  

شماره  اصغر  فرزند  بیدگلی  الماسی  محمد  آقای   : هیأت   95/1۲/۲8-5۷۳5 شماره  11(رأی 

شناسنامه1۲500۶۴910 محمد شماره شناسنامه ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۷8.8۴ مترمربع 

شماره پاک 15 فرعیاز پاک ۶۷۳ اصلی وقسمتی ازمشاعات از پاک ۶۷۳ اصلی واقع در اماکن 

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین الماسی

شناسنامه  شماره  علی  فرزند  روزافزای  محسن  آقای   : هیأت   95/1۲/۲8-5۷۳0 شماره  1۲(رأی 

۲5۳ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 151.۴8 مترمربع شماره پاک ۴ فرعی مجزا از قسمتی از 

1۴۴۲پاک اصلی و شماره 1۳ فرعی از پاک 1۴0۲. اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالک رسمی

محمد شماره  فرزند  آرانی   مولودی  فاطمه صغرا  خانم   : هیأت  1۳(رأی شماره 95/1۲/18-5518 

شناسنامه  ۴0۷ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 11۳.۷5 مترمربع شماره پاک 1۳ فرعی مجزا 

از شماره ۲و۳ فرعی وقسمتی از مشاعات از پاک 1۴0۲ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک رسمی

اکبر شماره  علی  فرزند  آرانی  آفتابی  علی محمد  آقای   : هیأت  1۴(رأی شماره 95/1۲/۲5-5۶۷8 

شناسنامه 1۶۶ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۲10.۷0 مترمربع شماره پاک ۲۷ فرعی مجزا از 

شماره ۲1و۲۲و۲۳و۲۶ فرعی وقسمتی از مشاعات از پاک ۲0۲1 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

شماره  ماشااله  فرزند  زارع  به  عباس  آقای   : هیأت  5۷۲9و95/1۲/۲8-5۷۲8  شماره  15(رأی 

شناسنامه 11۶ و خانم معصومه اوقانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه  ۳9۲ )بالمناصفه( ، ششدانگ  

از مشاعات  ازقسمتی  فرعی مجزا  مترمربع شماره پاک 15  به مساحت ۴9.۷۶  یکباب ساختمان 

۲۳۳0اصلی و شماره 8 فرعی مجزا از پاک ۲۳۲9 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالک رسمی

1۶(رأی شماره 5۶8۶-95/1۲/۲۶ هیأت : آقای اصغر حمیدی فرزند حسین آقا شماره شناسنامه 100 

، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت ۲5.9۷   مترمربع شماره پاک ۴ فرعی مجزا ازشماره 1 

فرعی از پاک ۲۳۴0 اصلی و۴ فرعی از قسمتی از مشاعات از ۲۳88 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از الهیار منصوری آرانی وزهرا نجاتی نژاد

1۷(رأی شماره 5۶1۲-95/1۲/۲۳ هیأت : آقای حسین سمیعی زاده  فرزند علی شماره شناسنامه 

1۷۳ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 11۲.0۲ مترمربع شماره پاک 8558 فرعی مجزا از شماره 

۳۳۳۶ فرعی و قسمتی از مشاعات 9۲5 فرعی از پاک ۲۶۳۷ اصلی و واقع در مسعوداباد  بخش ۳ 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

18(رأی شماره 1۳۶و1۳۷-9۶/01/08 هیأت : آقای عباس راهی فرزند محمد شماره شناسنامه ۲۳۶0 

و خانم زینب بذرافشان آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۶1900۳۶511  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 11۶.۷5 مترمربع شماره پاک ۲88۳ فرعی مجزا از شماره پاک ۲۶۳8 اصلی 

واقع در احمد آباد بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مهدی عاملی

19(رأی شماره 559۷و5598-95/1۲/۲۳ هیأت : آقای سیف اله سرکاری آرانی فرزند محمد تقی 

شماره شناسنامه 181 و خانم زهرا خدمتی نژاد فرزند مختار شماره شناسنامه ۶91۶  )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 1۴5.10 مترمربع شماره پاک ۲891 فرعی مجزا از پاک ۲۶۳8 

اصلی واقع در احمدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری

شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  مرشدی  غامرضا  آقای   : هیأت   95/1۲/۲۳-559۶ شماره  ۲0(رأی 

به مساحت 1۴0.۴0 مترمربع شماره پاک ۲89۲ فرعی  یکباب خانه  ، ششدانگ   شناسنامه ۴95 

مجزا از پاک ۲۶۳8 اصلی واقع در احمدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری

۲1(رأی شماره 551۲-95/1۲/18 هیأت : خانم فاطمه داروغه گی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 

، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت ۶۶.50 مترمربع شماره پاک 1818 فرعی مجزا از شماره 

۲۳5 فرعی از پاک ۲۶۴0 اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

صفر علی قدیریان

شماره  ابراهیم  فرزند  اف  جعفرآقازاده  احسان  آقای   : هیأت   95/1۲/18-55۲5 شماره  ۲۲(رأی 

شناسنامه 8۴۳ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۶۷.50 مترمربع شماره پاک 1819 فرعی مجزا 

از شماره ۴۲0 فرعی از پاک ۲۶۴0 اصلی واقع در آران دشت و15فرعی از 19۶5 اصلی واقع در اماکن  

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازرحمت اله محمدزاده

شماره  اسداله  فرزند  همامی  نصراله  آقای   : هیأت  5۷18و95/1۲/۲8-5۷19  شماره  ۲۳(رأی 

شناسنامه ۴۷۲ و خانم زهرا نوردی آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 9۶  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت ۲09.8۲ مترمربع شماره پاک 18۲1 فرعی مجزا از شماره ۲۳5 فرعی از پاک 

۲۶۴0 اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباسعلی حسن زاده اف

۲۴(رأی شماره 5۷1۷و5۷1۶-95/1۲/۲8 هیأت : آقای حجت اله نوردی آرانی فرزند محمد شماره 

شناسنامه ۲۳9 و خانم نجمه سرکار آرانی فرزند علی اصغر شماره شناسنامه ۲۶58  )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۴5 مترمربع شماره پاک 18۲۲ فرعی مجزا از شماره ۳0۳ فرعی از 

پاک ۲۶۴0 اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

شماره  حسین  فرزند  شاد  فرخ  اسمعیل  آقای   : هیأت  و95/1۲/19-55۳155۳0  شماره  ۲5(رأی 

  ۲55 شناسنامه  شماره  عباسعلی  فرزند  آرانی  مفرد  پور  حاجی  جمیله  خانم  و   ۲10 شناسنامه 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۲11.50 مترمربع شماره پاک 1119 فرعی مجزا از 

شماره ۳۴0 فرعی از پاک ۲۶۴5 اصلی واقع در وشاد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۲۶(رأی شماره 55۳5-95/1۲/19 هیأت : آقای امیر حسین ضرغام فرزند محمد شماره شناسنامه 

۶5، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۷۶.50 مترمربع شماره پاک 8۶1 فرعی مجزا از شماره 10۲ 

فرعی از پاک ۴1 اصلی واقع در حسین آباد نوش آباد بخش ۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از رضا سعادتی

۲۷(رأی شماره 51۷۷-95/11/۳0 هیأت : آقای ابوالفضل چوپان زاده نوش آبادی فرزند دخیل شماره 

شناسنامه 10۴۲ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۷9.10 مترمربع شماره پاک ۳85۷ فرعی مجزا 

از شماره 18۲۳و18۳۴و۲5۲9 فرعی از پاک ۴0 اصلی واقع در اماکننوش آباد بخش ۴ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک رسمی

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۶/01/۲0

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۶/0۲/05

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان

5/۲/9۶/۲5/م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای رضا غفوری فرزند جعفر  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شماره ۴1950 

مورخه 1۳95/1۲/۲5 گواهی شده و به تایید دفتر 111اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ 

مشاع از ششدانگ قطعه زمین شماره 15190/1۷989  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در ذیل شماره 8981 در صفحه 

۳۲۴ دفتر ۶1 سابقه ثبت و صدور سند مالکیت تحت شماره چاپی 80۴۳۳۷ می باشد و به موجب سند انتقال شماره 

۷09۷0 مورخه ۷9/01/1۷ دفترخانه 8۲ اصفهان بنام رضا غفوری فرزند صفر به شناسنامه ۶1 صادره از حوزه سه مرکزی 

کوهپایه انتقال قطعی یافته و برابر سند رهنی شماره 1۳۶۳95 مورخه 1۳9۴/0۷/1۳ دفتر خانه ۲1 اصفهان در رهن 

دانشگاه آزاد خوراسگان می باشد و در بازداشت نمی باشد اعام نموده  به علت جابجائی سند مالکیت اولیه مفقود 

گردیده است. لذا درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون 

ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود 

سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳89/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
خانم احترام علی عسگریان زازرانی فرزند محمد علی  به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود 

رسما گواهی گردیده  مدعی است که سند مالکیت 0/۳۳۴ سهم مشاع از 1۷58/۶۴ سهم ششدانگ زمین پاک 

1۲/۲ واقع در زازران بخش 9 ثبت اصفهان به سریال 05۲۶۴9 الف 89/۳۲ که در صفحه ۴9۷ دفتر ۳8۶ اماک ذیل 

ثبت 5۶۷1۳  بنام نامبرده  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم  گردیده و سپس مفقود گردیده است. چون نامبرده 

در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 

می شود که هر کس مدعی انجام معامله به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 

آگهی تا 10 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 

مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه دهنده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره19/9۶5 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 

سوابق وپرونده ثبتی به نام آقای میثم میرزا خانی فرزند غامعلی وخانم مریم امیدزاد فرزند علی)بالسویه(در جریان 

ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15قانون ثبت 

وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1۳9۶/۲/1۲ ساعت 9 صبح در محل شروع 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 واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 

تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار :1۳9۶/1/۲0 

01۲/م الف   مجتبی شادمان  معاون واحد ثبتی فاورجان 

دادنامه 
شماره   9۴09980۳51100859: پرونده  شماره   1۳95/11/۲۳: تنظیم  تاریخ   95099۷0۳511018۲۴  : دادنامه  شماره 

بایگانی شعبه :9۴09۴۶  خواهان: آقای عباس مشتاقی الرگانی فرزند احمد به نشانی اصفهان - خ چمران - کوی 

میثم. ک پرویز، پ 9۲. کد پستی: 819۳۷19۳85 کد ملی: 1111۴۲۶۳۶8 تلفن همراه: 091۳۳155۳1۲ خواندگان:

1. خانم مرضیه هادیان فرزند محمد علی ۲. خانم ماندانا هادیان فرزند محمد علی ۳. آقای محمد مهدی هادیان 

فرزند محمد علی ۴. آقای محمد حسن هادیان فرزند محمد علی 5. خانم ملیحه هادیان فرزند محمد علی ۶ آقای 

علیرضا القاسی فرزند محمد همگی به نشانی مجهول المکان ۷. آقای حسن مهدوی فرزند قاسم به نشانی اصفهان 

- خ پروین- پشت شهرداری منطقه 10. مجتمع مسکونی بشیر، پ 1 . کد پستی: 8198۷9۷۴9۳ خواسته : الزام 

به تنظیم سند رسمی ملک  گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای عباس مشتاقی الرگانی فرزند احمد با وکالت آقای هدایت اله صادقی نژاد به 

طرفیت آقایان و خانم ها 1- محمدحسن هادیان فرزند محمدعلی ۲- محمد مهدی هادیان فرزند محمدعلی ۳- 

مرضیه هادیان فرزند محمدعلی ۴- ملیحه هادیان فرزند محمدعلی 5- ماندانا هادیان فرزند محمدعلی ۶-علیرضا 

القاسی پور فرزند محمد ۷- حسن مهدوی فرزند قاسم به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به مقدار ۶۳۷ 

مترمربع مشاع از پاک های ثبتی 1۲۶-11 و 1۲۷ - 1۲ و 1۳ پاک اصلی 1۲۷-1۴915 به انضمام مطلق خسارات 

دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و ارزش منطقه ای 9/555/000 

ریال که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و تحققات به عمل آمده و تصویر مبایعه نامه های مورخ ۷1/1/۲۳ و 

1۳۷1/۶/9 و 9۴/۳/۲۳ و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از هر گونه ایراد و اعتراضی باقی مانده و 

سایر قرائن و امارات موجود دعوی خواهان را نسبت به خواندگان ردیف اول تا پنجم وارد و ثابت تشخیص داده لذا 

مستندًا به مواد 10 و ۲19 و ۲۲0 قانون مدنی و مواد 198 و 50۲ و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقاب در امور مدنی مصوب سال 1۳۷9 حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول تا پنجم به تنظیم سند رسمی ملک 

مذکور در یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد به عنوان اصلی خواسته و پرداخت مبلغ ۶11/100 ریال بابت هزینه دادرسی 

و پرداخت مبلغ ۳15/000 ریال بابت هزینه اوراق و دفتر خدمات قضایی و پرداخت مبلغ سیصد و شصت هزار ریال 

بابت هزینه نشر آگهی و پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و پرداخت مبلغ یک میلیون 

و هشتصد و چهل هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می نماید. و در خصوص 

دعوی خواهان به طرفیت خواندگان ردیف ششم و هفتم اگر چه خواهان موظف و ملزم بوده در راستای اثبات سلسله 

ایادی معامله نامبردگان را طرف دعوی قرار دهد لکن نظر به اینکه سند رسمی ملک بنام نامبردگان نبوده لذا به دلیل 

عدم توجه دعوی به نامبردگان به استناد بند چهارم ماده 8۴ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعام می 

نماید. رای صادره در قسمت ماهوی غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده 

و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد و 

قرار صادره نیز ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. /ض

شماره :۷9۷/ م الف  رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - حسین جعفرزاده

دادنامه 
: 9509980۳50۶005۷۷ شماره  پرونده  1۳95/1۲/11 شماره   : تنظیم  تاریخ   95099۷0۳50۶0۲019  : دادنامه  شماره 

بایگانی شعبه : 950۷00پرونده کاسه 5۷۷ ۶00 9509980۳50 شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

تصمیم نهایی شماره ۲019 95099۷0۳50۶0 خواهان: آقای قاسم نصری فرزند حسن با وکالت آقای بهرام مرادی 

قهدریجانی فرزند حسینعلی به نشانی اصفهان - خیابان رودکی، نبش خیابان عامه جعفری، مجتمع بهشت ، طبقه 5 

- همراه 091۳۳080۳9۴ و اقای محمدرضا یزدان پناه فرزند عبدالکریم به نشانی اصفهان خیابان رودکی، نبش خیابان 

عامه جعفری، مجتمع بهشت ، طبقه 5 - همراه 091۳۳1۴18۷۲ خوانده: آقای علی صابری جمالوئی فرزند قلی به 

نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲. مطالبه خسارت دادرسی ۳. مطالبه وجه چک

دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 

رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای قاسم نصری فرزند حسن با وکالت آقایان محمدرضا یزدان پناه و بهرام مرادی 

قهدریجانی به طرفیت آقای علی صابری جمالوئی فرزند قلی بخواسته مطالبه مبلغ 1/900/000/000 ریال وجه ۶ فقره 

چک شماره 58۳۶۳۳-1۳95/05/10 مبلغ 150/000/000 ریال و 58۳۶۳۴ -1۳95/05/۲0 مبلغ 150/000/000 ریال و 

58۳۶۴۷ -1۳95/0۶/15 مبلغ ۳00/000/000 ریال و 58۳۶۴8 -1۳95/0۶/۳0  مبلغ ۳00/000/000  ریال عهده بانک 

صادرات و 10۴99۲-1۳95/0۶/۲0 مبلغ ۶50/000/000 ریال و 10۴991-1۳95/0۳/۲0 مبلغ ۳50/000/000 ریال عهده بانک 

رفاه بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه باعنایت به جامع محتویات پرونده ، رونوشت مصدق چک و گواهی عدم 

پرداخت صادره از بانک محال علیه ، وجود اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی 

و پرداخت گردد و خوانده با وصف اباغ اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده ودر قبال دعوی خواهان و برائت ذمه 

خویش ایراد ودفاعی ننموده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندابه ماده ۳10-۳1۳ قانون تجارت و 

تبصره الحاقی ماده ۲ قانون چک وماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198-515-519 قانون 

آیین دادرسی مدنی خوانده بپرداخت مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته ونیز پرداخت مبلغ 

شصت و پنج میلیون و هشتصد و ده هزار ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ونیز پرداخت 

خسارات تاخیرتادیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تازمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعام و حین اجرای 

حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردد رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از اباغ 

 قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از ان ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان 

می باشد.

شماره :۷88/ م الف  رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سید مجید نبوی

مشاور مدیر کل سازمان میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد:

صدور ویزای فرودگاهی در کرمان
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ـــمـــاره 400  ســـــال سوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
قسمت پنجم »عاشقانه« ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس فرهنگ

ــه در صــورت  ــاه، بخــش فرهنگ ســاز سینماســت ک ــم  کوت فیل
توجــه بــه آن، چرخــه اقتصــادی مناســبی بــه همــراه دارد. 

ســال  در  اســت.  همــدان   1340 متولــد  باکیــده،  ناصــر 
 1353 از طریــق »ســینمای آزاد« بــا ســینما آشــنا شــد 
ــوان  ــه عن ــا« ب ــهر موش ه ــم »ش ــا فیل ــاب ب ــس از انق و پ

ــد. ــه ای گردی ــینمای حرف ــه وارد س ــراح صحن ــتیار ط دس
ــون:  ــی چ ــه در فیلم های ــور و صحن ــراح دک ــوان ط ــه عن  او ب
ــا«  ــرزمین آرزوه ــان«، »س ــهر«، »جنگلب ــل ش ــه ای مث »خان
داشــت  حضــور  دیگــر«  »نبــرد  تلویزیونــی  مجموعــه  و 
را کارگردانــی کــرده  فیلــم  چنــد  خــال کارهایــش  در   و 
و یــک فیلــم ویدئویــی بــه نــام »زنگــن شــاه« دربــاره انقــاب 
ــام  ــن کار او در مق ــن همــه ســتاره« آخری ســاخته اســت. »ای
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــال 1375 س ــه در س ــت ک ــی اس کارگردان
وی همچنیــن از ســال 1366 مســئول انجمــن ســینمای دفــاع 

مقــدس ســنندج اســت.
     فیلم کوتاه محل جدی نمایش ندارد

مدیــر عامــل انجمــن ســینمای جوانــان ایــران بــا اظهــار 

ــدارد  ــش ن ــدی نمای ــل ج ــاه، مح ــم کوت ــه فیل ــف از اینک  تأس
از چرخــه مناســب  باعــث شــده فیلــم کوتــاه  و همیــن 
اقتصــادی برخــوردار نباشــد و دچــار مشــکات عدیــده ای شــود 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن بــه بررســی مشــکات 
و معضاتــی کــه بــر ســر راه فیلمســازان وجــود دارد، پرداخــت. 
ــروز  ــه آنچــه ام ــن مســئله اشــاره دارد ک ــه ای ــده ب ناصــر باکی
در حــوزه فیلــم کوتــاه بــا آن مواجــه هســتیم، تولیــدات 
متعــددی اســت کــه نیــاز بــه طــی چرخــه مناســب دارد؛ یعنــی 
آمــوزش دادن فیلمســازان، ســپس تولیــد و عرضــه کــه نمایــش 

ــت.  ــر اس ــز مهم ت ــر چی ــار از ه ــن آث ای
ــی  ــران از بازده ــاالی مدی ــع ب ــه توق ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــت: چنی ــت، گف ــت نیس ــاه درس ــای کوت ــادی فیلم ه اقتص
فیلمســازان می گیــرد  از  را   تفکــری جرئــت ریســک کردن 
و تاکیــد بــر اقتصادی بــودن فیلم هــای کوتــاه، امــری نادرســت 
و کارشناسی نشــده اســت کـــه مطمئنــا تبعــات منفــی متعددی 

را بــه  دنبــال خواهــد داشــت.
    تهیه کننده حرفه ای در فیلم کوتاه نداریم

 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فیلــم کوتــاه از چرخــه مناســب 
ــواره  ــران هم ــازی در ای ــت و فیلمس ــوردار نیس ــادی برخ اقتص

ــی  ــه یک ــوده ک ــان ب ــه گریب ــده ای دســت ب ــا مشــکات عدی ب
از عمده تریــن آن هــا نبــود تهیه کننــده حرفــه ای در ســینما 
ــرای جشــنواره  ــچ  گاه ب ــاس کیارســتمی هی ــزود: عب اســت، اف
فیلــم نمی ســاخت و بــه دنبــال گیشــه هــم نبــود؛ امــا 
ــه  ــندیدند و ب ــش را می پس ــنواره ها کارهای ــتیوال ها و جش فس

او جایــزه می دادنــد. 
باکیــده بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر یــک فیلــم خاقیــت داشــته 
باشــد، راه خــود را پیــدا می کنــد و بــه جایــگاه خــود می رســد، 
ــب  ــرای مخاط ــینما و ب ــرای س ــد ب ــینما را بای ــه داد: س ادام

ســینما دوســت داشــت. 
ــد  ــث ش ــاه باع ــم کوت ــش فیل ــدم نمای ــرد: ع ــح ک وی تصری

ــرای  ــوان تمرینــی باشــد ب ــه عن تولیــد در ایــن عرصــه فقــط ب
یادگیــری قواعــد ســینما و راهــی باشــد بــرای رســیدن بــه تهیــه 
ــرای  ــه علــت نبــود فضایــی ب فیلم هــای بلنــد؛ در ایــران نیــز ب
نمایــش فیلــم کوتــاه، شــاهد کم رنــگ شــدن تولیــد حرفــه ای 

و عرضــه آن شــده ایم.
     فیلــم خــوب و فیلمســاز خــوب بــه ســادگی بــه دســت 

نمی آیــد
ــث  ــاید باع ــه ش ــری ک ــئله دیگ ــزود: مس ــاز اف ــن فیلمس ای
ــم  ــه ســاخت فیل ــر ب ــا کمت ــه ای م می شــود فیلمســازان حرف
ــاه در  ــم کوت ــگاه فیل ــه جای ــت ک ــند، آن اس ــب باش ــاه راغ کوت
مناســبات اقتصــادی ســینمای ایــران روشــن نیســت و شــاید 
ــرای  ــد ب ــه بای ــد ک ــور می دانن ــازان آمات ــص فیلمس آن را مخت
ــای  ــنواره های فیلم ه ــه جش ــردی ب ــن رویک ــری از چنی جلوگی
ــر اینکــه فیلــم  ــا تاکیــد ب ــاه توجــه بیشــتری شــود. وی ب کوت
ــد  ــت نمی آی ــه دس ــادگی ب ــه س ــوب ب ــاز خ ــوب و فیلمس خ
گفــت: بــرای عرضــه موفــق فیلم هــای کوتــاه داخلــی و خارجــی 
بایــد از ایــده ای خــوب و متفــاوت، فیلمنامــه ای قــوی و 

ــد.  ــد ش ــور بهره من ــنجیده و فک ــی س کارگردان
باکیــده اظهــار داشــت: فیلــم  کوتــاه، بخــش فرهنگ ســاز 
سینماست کـــه در صـــورت تـوجـــه کـــافی مســئوالن، می تواند 
ــبی  ــادی مناس ــه اقتص ــی از چرخ ــورهای اروپای ــد کش همانن
ــه تعریــف از عامــه جعفــری  ــا اشــاره ب ــد شــود. وی ب بهره من
ــار کــرد: از نظــر عامــه ســه گــروه  ــد اظه ــه هنرمن از ســه نمون
آماتــور، هنرمنــدان حرفــه ای   هنرمنــد داریــم؛ هنرمنــدان 
ــدازه علمــا  ــدان پیشــرویی کــه جایگاهــی در حــد و ان و هنرمن

ــد. و فیلســوفان دارن

- ســریال »بازگشــت« کــه طــرح آن را علــی جلیلونــد 
ــرار  ــل داده، ق ــج ســیما تحوی ــه شــبکه پن ــرای ســاخت ب ب
ــش  ــد پی ــد جلیلون ــورد. وحی ــد بخ ــال ۹6 کلی ــت در س اس
ــنبه، 1۹  ــون »چهارش ــینمایی چ ــار س ــی آث ــن کارگردان از ای
ــده  ــر عه ــدون امضــا« را ب ــخ، ب ــدون تاری اردیبهشــت« و »ب

ــت. ــته اس داش
- اولیــن نســخه انگلیســی زبان »جنایــت و مکافــات« 
شــاهکار کاســیک »داستایوفســکی« کــه توســط یــک زن 
ــه قیمــت 13  ــود، ب ــد خریــداری شــده ب ــه قیمــت 14 پون ب

ــروش رســید. ــه ف ــک حراجــی ب ــد در ی ــزار و 500 پون ه
- شــماره دوم دوفصلنامــه ادبی تخصصــی »سعدی شناســی« 
ــه  ــد. دوفصلنام ــر ش ــی منتش ــز سعدی شناس ــط مرک توس
ادبی تخصصــی »سعدی شناســی« در 15۹ صفحــه منتشــر 
شــده اســت. اصغــر دادبــه، ضیــاء موحــد، علی اصغــر 
محمدخانــی، اکبــر نحــوی و فــرح نیــازکار مشــاوران علمــی 

ایــن نشــریه هســتند.
- چــاپ ســیزدهم کتــاب »هنــر داستان نویســی« بــه قلــم 
ابراهیــم یونســی در 561 صفحــه بــا قیمــت 33 هــزار تومــان 

توســط نشــر نــگاه منتشــر شــد.
- کنســرت میثــم ابراهیمــی جمعــه 25 فروردیــن در تــاالر 

ــود. ــزار می ش ــهر برگ ــی شاهین ش ــیخ بهای ش
- نمایــش ســه اثــر برگزیــده  جشــنواره  فیلــم کوتــاه تهــران 
ــد« در حضــور  ــم »چشــم هایت را ببن ــد و بررســی فیل و نق
کارگــردان ایــن فیلــم، در برنامــه  پاتــوق فیلــم کوتــاه اصفهان 
برگــزار می شــود. عاقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن پاتــوق 
ــا  ــد یکشــنبه 20 فروردیــن مــاه رأس ســاعت 17 ت می توانن

1۹ بــه مجتمــع فرهنگی هنــری فرشــچیان مراجعــه کننــد.
ــر  ــان«، پس ــب محبی ــت »حبی ــس از درگذش ــاه پ - 10 م
ــد«  ــا »ســمیر زن ــده در یــک همــکاری ب ــزرگ ایــن خوانن ب
ــای  ــه دنی ــرای ورود ب ــای الزم ب ــن مجوزه ــه گرفت ــق ب موف
 رســمی موســیقی شــد و نخســتین اثــر رســمی اش منتشــر 

گردید.
- روزنامــه فرهنــگ و هنــر صبــا پــس از پنــج ســال 
انتشــار، در ســال جدیــد بــا ســاختار و قطعــی جدیــد عرضــه 

می شــود.
ــاد  ــوان »اقتص ــا عن ــال ب ــعار س ــبتی ش ــگ مناس - نماهن
مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« در دفتــر موســیقی و ســرود 

ــد شــد. صداوســیما تولی
- احتــرام برومنــد در افتتاحیــه  تئاتــر »هملــت« گفــت: داود 
رشــیدی در زمــان حیــات، عاقــه بســیار زیــادی بــه متــون 
شکســپیر داشــت و ایــن جــای خوشــحالی دارد کــه یــک 
گــروه اجرایــی بــا الهــام از متــن جاودانــه »هملــت«، تئاتــر 

مدرنــی را روی صحنــه بــرده اســت.
ــل  ــه دلی ــیش« ب ــف کش ــم »عبداللطی ــن فیل - جدیدتری
ــن  ــم ک ــنواره فیل ــن جش ــه هفتادمی ــی ب ــکات حقوق مش

نمی رســد.

 زنگ نمایش »پستچی پابلو نرودا« 

نواخته شد

کیمیای وطن

ــو  ــتچی پابل ــش »پس ــگ نمای زن
رادمهــر  بــه کارگردانــی  نــرودا« 
از  بــا حضــور جمعــی  کشــانی 
هنرمنــدان و پیشکســوتان تئاتــر 
اصفهــان در تــاالر هنــر نواختــه 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ش
ــی  ــر زندگ ــی تأثی ــه بررس ــر ب ــن تئات ــان، ای ــهرداری اصفه ش
نمایشــنامه  می پــردازد کــه  اطرافیانــش  بــر  نــرودا  پابلــو 
ــا  ــه آن از علیرض ــکارمتا و ترجم ــو اس ــته آنتونی ــر نوش ــن تئات ای
ــش  ــگ نمای ــن زن ــم نواخت ــت. در مراس ــی اس ــک جال کوش
»پســتچی پابلــو نــرودا«، جمعــی از هنرمنــدان و پیشکســوتان 
ــد.  ــدا کردن ــور پی ــر حض ــه تئات ــدان ب ــان و عاقه من ــر اصفه تئات
نمایشــنامه  »پســتچی«، بیانگــر زندگــی مــردم شــیلی و نحــوه  
ارتبــاط تنگاتنــگ آن هــا بــا پابلــو نــرودا و اشــعار اوســت. طنــز 
ــان حــوادث  ــن نمایشــنامه در بی ــرودا در ای ــو ن ــی کــه پابل زیبای
دوران قبــل از کودتــا و شــرح دوســتی و صمیمیــت »پســتچی 
ــم  ــنده از چش ــت و نویس ــر اس ــرده، کم نظی ــه کار ب ــاعر« ب و ش
ــرودا  ــمار ن ــای بی ش ــر روز نامه ه ــه ه ــوان ک ــتچی ج ــک پس ی
ــن  ــی ای ــال های زندگ ــن س ــرد، از آخری ــه اش می ب ــه خان را ب
ــده  ــالوادور آلن ــل س ــه و قت ــای پینوش ــی کودت ــاعر، چگونگ ش
ــرودا« از ســوی  ــو ن ــد.  نمایــش »پســتچی پابل ســخن می گوی
ــا  ــان، ت ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــر س ــاالر هن ت
ــی رود. ــه م ــاعت 20 روی صحن ــر س ــاالر هن ــت در ت 5 اردیبهش

 تعامل صنعت و سینما 

هنوز به خوبی شکل نگرفته است
عبــاس رافعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت در ســال های 
گذشــته در خدمــت ســینما بــوده، گفــت: تعامــل میــان صنعــت 
ــه  ــکل نگرفت ــی ش ــه خوب ــوز ب ــران هن ــینما در ای ــاوری و س فن
اســت. ایــن کارگــردان ســینما، وجــود نــگاه هنــری ســینماگران 
 در ســاخت آثــار صنعتــی را الزمــه فیلــم صنعتــی دانســت 
و اظهــار کــرد: وقتــی یــک صنعتگــر بــه ســراغ ســینماگر می آیــد 
و می خواهــد از ســینما بــرای رســاندن پیــام، نشــان دادن 
محصولــش یــا معرفــی یــک صنعــت کمــک بگیــرد، ســینماگر 
ــد.  ــر ایــن صنعــت را معرفــی کن ــان هن ــا زب ــد ب ــد بتوان هــم بای
ــا  ــران م ــه صنعتگ ــت ک ــن اس ــرا ای ــرد: ماج ــار ک ــی اظه رافع
ــد. شــاید ایــن تعامــل  ــر ســینما ندارن ــا هن ــی ب آشــنایی چندان
بیــن ســینماگر و صنعتگــر هنــوز بــه وجــود نیامــده کــه بخواهــد 
ــن در  ــذارد. ای ــش بگ ــه نمای ــش را ب ــینما، صنعت ــق س از طری
ــول از  ــک محص ــی ی ــکل معرف ــن ش ــه بهتری ــت ک ــی اس حال

ــنا ــت. ایس ــر و سینماس ــق هن طری

اخبار کوتاه

ــده ســریال »عاشــقانه« اعــام کــرد کــه قســمت  تهیه کنن
ــه شــبکه  ــان فروردین مــاه ب ــا پای پنجــم ایــن مجموعــه ت

ــد.  ــی می آی ــش خانگ نمای
مهــدی گلســتانه، تهیه کننــده ســریال »عاشــقانه«، دربــاره 
آنچــه توقــف تولیــد ایــن ســریال از ســوی منوچهــر 

ــان  ــوان شــده، بی ــر عن ــردان اث ــادی کارگ ه
کــرد: مــا حــدود 30 جلســه کار داریــم کــه 
 در ایــن 30 جلســه بعضــی از صحنه هــا 
و لوکیشــن های جزئــی کار بایــد گرفتــه 
ــی  شــود و در کل 2 قســمت از ســریال باق

ــت.  ــده اس مان
وی ادامــه داد: هم اکنــون چهــار قســمت 

پخــش  آنجایــی کــه  از  و  شــده  توزیــع  ســریال   از 
ــه صــورت هفتگــی باشــد  ــع ســریال قــرار اســت ب و توزی
ــع  ــد و توزی ــر رخ ده ــن ام ــری در ای ــم تاخی نمی خواهی

ــراه شــود. ــد هم ــر در تولی ــا تأخی ســریال ب
 ایــن تهیه کننــده و کارگــردان بــا اشــاره بــه توزیــع قســمت 

ــان  ــا پای ــرد: قســمت پنجــم ت ــح ک پنجــم ســریال تصری
فروردیــن مــاه توزیــع می شــود؛ چــرا کــه پروانــه نمایــش 
آن هــم دریافــت شــده و مــا منتظریــم تــا تکلیــف تولیــد 
مشــخص شــود کــه البتــه در نهایــت تــا آخــر هفتــه تولیــد 
را هــم دوبــاره شــروع می کنیــم؛ منتهــا قســمت پنجــم را 
تــا پایــان فرودیــن عرضــه می کنیــم؛ چــون 
ترجیــح  و  شــویم  بدقــول  نمی خواهیــم 
می دهیــم اگــر تاخیــری وجــود دارد پیــش 

از پخــش هفتگــی و منظــم کار باشــد. 
گلســتانه در پایــان دربــاره بازخوردهــای ایــن 
ســریال عنــوان کــرد: خــدا را شــکر تاکنــون 
 مخاطبــان بــا مــا همــراه و همســو شــده اند 
ــت  ــرات مثب ــا نظ ــه ب ــی در مقایس ــرات منف ــبت نظ و نس

ــر اســت.  بســیار کمت
خوشــبختانه بــا پایان بنــدی ای کــه بــرای هــر قســمت در 
ــمت های  ــرای قس ــون ب ــان اکن ــم، مخاطب ــر گرفته ای نظ

ــی ــر فارس ــد. خب ــماری می کنن ــدی لحظه ش بع

قسمت پنجم »عاشقانه«، آخر فروردین می آید
مراســم افتتاحیــه  پردیــس ســینمایی چهاربــاغ 
شــنبه 26 فروردیــن مــاه بــا حضــور هنرمنــدان                     
ــود.  ــزار می ش ــوری برگ ــتانی و کش ــئوالن اس و مس
ــوص  ــری درخص ــوزه  هن ــینمایی ح ــور س ــر ام مدی
ــن  ــت: ای ــاغ گف ــینمایی چهارب ــس س ــاح پردی افتت

ــاه  ــن م ــمی 26 فروردی ــه  رس افتتاحی
ــای  ــق صحبت ه ــود و طب ــزار می ش برگ
کنــار  در  اســت  قــرار  انجام شــده 
ــش  ــوع، نمای ــای متن ــرای برنامه ه اج
ــه  ــم ب ــروز« را ه ــرای نیم ــم »ماج فیل
مناســبت افتتاحیــه در ایــن ســینما 

ــیم.  ــته باش داش
ســید مصطفــی حســینی درخصــوص طرح بازســازی 
ــار داشــت:  ــان اظه ــران و اندیشــه  اصفه ســینمای ای
ــت  ــاحل اس ــینما س ــازی س ــدا بازس ــا ابت ــدف م  ه
و بعــد از آن بــا توجــه بــه اینکــه دســتور مقــام 
معظــم رهبــری مبنــی بــر واگــذاری ایــن دو ســینما 

 از ســوی بنیــاد شــهید بــه حــوزه  هنــری بــوده اســت 
در صــورت انجــام ایــن واگــذاری، اقدامــات الزم بــرای 
بازســازی و بهســازی و وارد شــدن ایــن دو ســینما بــه 

چرخــه  اکــران صــورت می گیــرد. 
از  پــس  کــه  خانــواده  ســینما  اســت  گفتنــی 
ــام »پردیــس ســینمایی  ــا ن بازســازی ب
کــرده  آغــاز  را  خــود  کار  چهاربــاغ« 
 3/5 اعتبــار  تخصیــص  بــا  اســت، 
میلیــارد تومانــی طــی بــازه زمانــی پنــج 
ــتم  ــه سیس ــز ب ــازی و مجه ــه بازس ماه
 اطفـــای حریــــق خــودکار، نمازخانــه
کتابخانــه، کتابفروشــی و دیگــر امکانــات 
ســینماهای مــدرن شــده اســت. ظرفیــت تــک 
ــوده  ــر ب ــن 460 نف ــش از ای ــینما پی ــن س ــالن ای س
کــه بــا بازســازی بــه شــکل پردیــس ســینمایی چهــار 
ــدد  ــه 780 ع ــینما ب ــن س ــای ای ــالنه، صندلی ه س

ــا ــه اســت. ایمن ــش یافت افزای

ناصر باکیده، مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران، درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

 نبود تهیه کننده حرفه ای 
مشکل اصلی سینمای ایران است

یکشنبه  20 فروردین ماه   1396اجتماعی
ـــمـــاره 400 ســـــال سوم              ݡسݒ

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس اجتماعی

ــره  ــش چه ــه زیبایی های ــم هم ــو، علی رغ ــال ن ــات س تعطی
ــار صدهــا  دیگــری دارد کــه کامــا ناخوشــایند اســت. در کن
ــراث  ــی، می ــخ رانندگ ــوادث تل ــی ح ــزاران زخم ــته و ه کش
ــه  ــه ب ــن زبال ــزار ت ــزاران ه ــات، ورود ه ــن تعطی ــر ای دیگ

ــت اســت.  طبیع
متاســفانه علی رغــم همــه وعــده و وعیدهــای مــردم و 
راه انــدازی انــواع و اقســام کمپین هــا بــاز هــم شــاهد 
زباله پراکنــی گســترده بیشــتر مســافران در دل طبیعــت 

ــتیم.  هس
محیــط زیســت ایــران بــه دلیــل ســال ها خشکســالی 
 ... و  جنگل هــا  نابــودی  شــهرها،  بی رویــه  گســترش 
ــاری دارد  ــر فاجعه ب ــارت بهت ــه عب ــاعد و ب ــت نامس  وضعی
و حــاال بایــد بــه همــه ایــن فجایــع انســانی پدیــده آلودگــی 

و زباله پراکنــی را هــم اضافــه کــرد.
 هیــچ منبــع و اطاعاتــی دربــاره حجــم ایــن زباله هــا وجــود 
نــدارد؛ امــا نگاهــی گــذرا بــه وضعیــت محیــط زیســت پــس 
از تعطیــات نــوروزی، نشــان از ورود هــزاران تــن زبالــه بــه 

طبیعــت دارد.

    پالستیک
را  زباله هــا  ایــن  از  زیــادی  بســیار  حجــم  متاســفانه   
پاســتیک تشــکیل می دهــد. شــاید بســیاری نداننــد 
ــل  ــس از تبدی ــال پ ــا 1000 س ــن 100 ت ــتیک ها بی ــه پاس ک
ــه  ــم چ ــد؛ آن ه ــت برمی گردن ــه طبیع ــه، ب ــه زبال ــدن ب ش
ذرات  بــه  پاســتیک ها  بازگشــت  هنــگام  برگشــتنی! 
ــتیک.  ــام میکروپاس ــه ن ــوند ب ــل می ش ــری تبدی کوچک ت
در حالــت میکروپاســتیک فقــط آلودگی هــای بصــری 
ــا چشــممان در طبیعــت  ــر ب ــا دیگ ــی م ــم می شــود؛ یعن ک
پاســتیک نمی بینیــم، امــا صدهــا برابــر آلودگــی حاصــل از 
ــم  ــد ه ــم و بع ــان می خوری ــتیک ها را در غذایم میکروپاس

ــتیم.  ــورمان هس ــرطان در کش ــار س ــش آم ــاهد افزای ش
شــدت آلودگــی طبیعــت بــا پاســتیک بــه حــدی اســت کــه 
اخیــرا دانشــمندان موفــق شــده اند از لحظــه ورود پاســتیک 
ــودات  ــن موج ــه از ریزتری ــا ک ــدن پانکتون ه ــه ب ــی ب حت
دریایــی هســتند، هــم فیلمبــرداری کننــد. پانکتون هــا 
ــرار  ــا ق ــا و اقیانوس ه ــی در دریاه ــه غذای ــدای چرخ در ابت
دارنــد کــه بدیــن ترتیــب بســیاری از ایــن مــواد پاســتیکی 
ــردرمی آورد.  ــما س ــن و ش ــذای م ــقاب غ ــت از بش در  نهای
ــتیک ها  ــمار میکروپاس ــد ش ــمندان می گوین ــن دانش همی

در آب اقیانوس هــا، در حــال حاضــر 500 برابــر بیشــتر از 
کهکشان هاســت. ســتاره های 

    چه باید کرد؟
ــه  ــد، خان ــه کــه از نامــش برمی آی محیــط زیســت همان گون

ــن  ــن رفت ــی از بی ــه، یعن ــن خان ــن ای ــن رفت ــت. از بی ماس
ــران.  ای

همان گونــه کــه دفــاع از آب و خــاک ایــن ســرزمین در 
 برابــر دشــمن یــک وظیفــه ملــی اســت، حفــظ و نگهــداری 
ــه  ــده نگهداشــتن محیــط زیســت آن هــم، یــک وظیف و زن

ملــی اســت. 
اگــر گروهــی ســفر می کنیــد، بخشــی از کار شــما می توانــد 
مــا  باشــد.  زیســت محیطی  جنبش هــای  انداختــن  راه 
می توانیــم طبیعــت را آلــوده نکنیــم؛ امــا مهم تــر از آن 

می توانیــم طبیعــت آلــوده را پاک ســازی کنیــم. 
اگــر هــر کســی تنهــا یــک کیســه از ایــن زباله هــا را جمــع 
کنــد، چشــم انداز گردشــگاه های مــا دگرگــون می شــود. 
ــک  ــر کوچ ــوران اگ ــد جان ــادآوری کنی ــود ی ــودکان خ ــه ک ب
ــد  ــا باشــند، اگــر نیرومن ــاه م ــد در پن ــوان هســتند، بای و نات

ــرد.  ــا دوری ک ــه آن ه ــد از نزدیکــی ب هســتند بای
ــره هایی  ــردن حش ــوب ک ــدگان، لگدک ــه پرن ــنگ پرانی ب س
ــار خــود را می برنــد، آســیب رســاندن بــه  کــه روی زمیــن ب
ــورآزاری اســت  ــوران، همگــی جان آشــیانه های طبیعــی جان
ــد.  ــه نمی کن ــل ســلیم آن را توصی ــا عق ــچ انســانی ب و هی

ــوزی در  ــه آتش س ــر گون ــا ه ــدن ب ــه ش ــورت مواج در ص
جنــگل بــرای خامــوش کــردن آن اقــدام کنیــد یــا بــا مراکــز 
آتش نشــانی، محیــط زیســت و منابــع طبیعــی تمــاس 

ــد.  ــزارش کنی ــوع را گ ــد و موض بگیری
ــر  ــورت ه ــید و در ص ــته باش ــاد داش ــه ی ــماره 1504 را ب ش
گونــه تخریــب در عرصه هــای منابــع طبیعــی مامــوران یــگان 

حفاظــت منابــع طبیعــی را خبــر کنیــد.

 میراث نامبارک سفرهای نوروزی 
برای طبیعت

 قرار داشتن 10 درصد از مساحت کشور 

در وضعیت بحرانی خشکسالی 
رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی 
ســازمان  بحــران  مدیریــت  و 
هواشناســی کشــور از وضعیــت 
در حــــوزه  بحرانــــی کشــــور 
بلنـدمـــدت  خشکسـالی هـــای 
هواشناســی خبــر داد و گفــت: 
شــرایط خشکســالی هواشناســی 
ــای وســیعی از  ــی می شــود؛ چــون پهنه ه ــم ارزیاب کشــور وخی
ــیار  ــدید و بس ــالی ش ــار خشکس ــدت دچ ــگاه درازم ــوردر ن کش
شــدید هســتند. شــاهرخ فاتــح آخریــن وضعیــت خشکســالی 
ــرد  ــریح ک ــدت تش ــدت و بلندم ــر کوتاه م ــور را در دو منظ  کش
و گفــت: بــر اســاس شــاخص کوتاه مــدت خشکســالی، بســیاری 
از اســتان ها دارای درجــات مختلفــی از خشکســالی هســتند. در 
شــرایط حاضــر بخــش وســیعی از اســتان های خوزســتان، یــزد 
 خراســان جنوبــی، سیســتان و بلوچســتان، کرمــان و کهگیلویــه 
و بویراحمــد از خشکســالی های متوســط و شــدید رنــج می برنــد. 
ــاله  ــک س ــاخص ی ــن ش ــاس ای ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
منتهــی بــه پایــان اســفند ۹5 تعــدادی از اســتان ها نیــز از 
خشکســالی های خفیــف و متوســط رنــج می برنــد، اظهــار 
شــرقی  آذربایجــان  غربــی،  آذربایجــان  اســتان های  کــرد: 
ــوی  ــان رض ــمنان، خراس ــران، س ــم، ته ــتان، ق ــان، کردس زنج
خراســان شــمالی، هرمــزگان، بوشــهر و ایــام بــا خشکســالی های 

خفیف تا متوسط درگیر هستند. ایسنا

تسهیالت ویژه برای سربازان غایب و مشموالن
ــغول  ــموالن مش ــه، مش ــام وظیف ــازمان نظ ــه س ــر اطاعی ــا ب بن
خدمــت و ســربازان فــراری  می تواننــد از قانــون جریمــه مشــموالن 
ــه پیــش از  ــن خدمــت ک ــد. ســربازان حی ــب اســتفاده کنن غای
اعــزام بــه خدمــت ســربازی و تــا تاریــخ 2۹ اســفند ۹5 بیــش 
از 8 ســال غیبــت داشــته باشــند، در شــمول ایــن مقــررات قــرار 
ــد 15 اســفند ســال 67 کــه  ــال 1: مشــمول متول ــد؛ مث می گیرن
در تاریــخ 31 خــرداد 85 موفــق بــه اخــذ دیپلــم شــده و پــس از 
آن نیــز ادامــه تحصیــل نــداده اســت؛ چنانچــه از تاریــخ 1۹ آبــان 
ــه خدمــت شــده باشــد، غیبــت وی از 85/12/1  ۹3 مشــغول ب
ــخ ۹3/8/1۹ دارای بیــش از 8 ســال  ــا تاری محاســبه شــده و ت
غیبــت خواهــد بــود و در شــمول ایــن معافیــت قــرار می گیــرد. 
ــه خدمــت اشــتغال  ــه ب ــی ک ــن خدمــت در صورت ســربازان حی
دارنــد، پــس از احــراز شــرایط و گذرانــدن مراحــل رســیدگی، از 
خدمــت ترخیــص خواهنــد شــد. ســربازان فــراری کــه از آخریــن 
تاریــخ فــرار از خدمــت آنــان بیــش از 8 ســال گذشــته باشــد و 
تاکنــون نیــز مشــغول بــه خدمــت نشــده باشــند، در شــمول این 
مقــررات قــرار خواهنــد گرفــت؛ الزم بــه توضیــح اســت کــه مــدت 

فــرار آنــان تــا پایــان ســال ۹5 محاســبه می شــود. پلیــس

اخبار کوتاه

 درمان خودسرانه بیماری 

موجب پیدایش عفونت می شود
کارشــناس ارشــد کمیته کشــوری 
تجویــز و مصــرف منطقــی داروی 
گفــت:  دارو  و  غــذا  ســازمان 
ــای  ــرانه بیماری ه ــان خودس درم
بــا داروهــا  از عفونــت  ناشــی 
می توانــد بــه جــای ریشــه کــردن 
عفونــت، موجــب پیدایــش عفونت 
تاکیــد کــرد:  نوشــین محمدحســینی  خطرناک تــر شــود. 
ــدون  ــرانه و ب ــا، خودس ــرف آنتی بیوتیک ه ــد مص ــچ گاه نبای هی
ــرد:  ــان ک ــرد. وی خاطرنش ــورت گی ــک ص ــا پزش ــورت ب مش
ــان  ــا درم ــا مشــابه باشــند؛ ام ــم بیماری ه ممکــن اســت عائ
آن هــا متفــاوت اســت و تشــخیص ایــن امــر بــر عهــده بیمــار 
نیســت؛ بلکــه مســئولیت پزشــک اســت. وی افــزود: دوره 
ــا آنتی بیوتیــک بایــد کامــل شــود. حتــی اگــر عائــم  درمــان ب
بیمــاری از بیــن رفتــه باشــد. کارشــناس ارشــد کمیتــه کشــوری 
ــار  ــذا و دارو اظه ــازمان غ ــی داروی س ــرف منطق ــز و مص تجوی
داشــت: اغلــب عائــم ســرماخوردگی و گلــودرد ناشــی از 
ــان آن  ــک در درم ــه آنتی بیوتی ــت ک ــی اس ــای ویروس عفونت ه
بی تأثیــر اســت و معمــوال پــس از ســه تــا پنــج روز خودبه خــود 
بهبــود می یابــد. محمدحســینی بــه مــردم توصیــه کــرد کــه اگــر 
ــت  ــان الزم ندانس ــرای درم ــک را ب ــز آنتی بیوتی ــک تجوی پزش
توصیــه پزشــک را بپذیرنــد و اگــر عائــم پــس از یــک هفتــه از 
بیــن نرفــت، دوبــاره نــزد پزشــک برونــد و بــرای حــل مشــکل 

با او مشورت کنند. ایلنا

آمار 12/6 درصدی افسردگی در ایران
معــاون دفتــر ســامت روان، اجتماعــی و اعتیاد وزارت بهداشــت 
ــان  ــرای درم ــاور ب ــه مش ــردم ب ــه م ــت مراجع ــت: وضعی گف
اختــاالت روان پزشــکی نســبت بــه گذشــته بهتــر شــده و معموال 
ــن  ــر اســت. در عی ــا کشــورهای توســعه یافته کمت در مقایســه ب
ــاوره  ــات مش ــت خدم ــمت دریاف ــه س ــم ب ــردم کم ک ــال م ح
ــاالت  ــار کل اخت ــزود: آم ــن اف ــی اســدی همچنی ــد. عل می رون
روان پزشــکی بــر اســاس پیمایــش ملــی ســال ۹0 حــدود 23.6 
ــی  ــورت اختصاص ــه ص ــز ب ــردگی نی ــار افس ــت. آم ــد اس درص
ــد  ــز 14.5 درص ــی نی ــاالت اضطراب ــد و اخت ــدود 12.6 درص ح
اســت. اینکــه در حــال حاضــر ایــن رقــم تغییــر کــرده یــا خیــر، 
مشــخص نیســت. پیمایــش ملــی کشــور معمــوال در همــه جای 
دنیــا دســت کم هــر پنــج ســال یــک بــار انجــام می شــود و مــا 
هــم درصــدد هســتیم کــه در ســال ۹6 دوبــاره آن را تکــرار کنیــم. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه آمــار اختــاالت روان پزشــکی در ایــران 
ــان  ــر نیســت بی ــی باالت ــه میانگیــن جامعــه بین الملل نســبت ب
ــکی               ــای روان پزش ــتفاده از داروه ــه اس ــاور ک ــن ب ــد: ای می کن

و ضــد افســردگی اعتیــاد مــی آورد، نادرســت اســت. مهــر

اخبار کوتاه

انجمــن بین المللــی جراحــی زیبایــی )ISAPS( در 
ــال 2013  ــرده: در س ــام ک ــود اع ــزارش خ ــن گ تازه تری
بیــش از 23 میلیــون عمــل جراحــی و روش غیرجراحــی 
ــان 10  ــران در می ــه ای ــده ک ــام ش ــا انج ــی در دنی زیبای

ــت.  ــور اول دنیاس کش
ســال  در  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 
2013 حــدود 175 هــزار مــورد جراحــی 
و غیرجراحــی زیبایــی در ایــران انجــام 
بین المللــی  انجمــن  اســت.  شــده 
جراحــی زیبایــی کــه بیــش از 2700 جــراح 
پاســتیک در ۹5 کشــور دنیــا عضــو آن 

هســتند، مجمــوع عمل هــای جراحــی و روش هــای 
 2010 ســال های  در  دنیــا  در  را  زیبایــی   غیرجراحــی 
و 2011 بــه ترتیــب 14 میلیــون و 100 هــزار و 14 میلیــون 
ــون  ــه 20 میلی ــود ک ــرده ب ــزارش ک ــورد گ ــزار م و 700 ه
ــن عمل هــا و روش هــا روی خانم هــا )87/2  مــورد از ای
ــد.  ــام ش ــردان انج ــورد روی م ــون م ــد( و 3 میلی درص

ــی  ــی زیبای ــال جراح ــان اعم ــزارش در می ــن گ ــق ای طب
ــی  ــی، شــایع ترین جراحــی زیبای ــران، جراحــی بین در ای
بــا 37423 مــورد اســت. ایــران از نظــر تعــداد جراحــی 

بینــی در دنیــا پنجــم اســت. 
بینــی، جراحی هــای  از جراحــی  پــس 
اصــاح  بــه  یــا  چربــی  بــا  ترمیمــی 
پیونــد چربــی، رایج تریــن جراحی هــای 
ــوده  ــورد ب ــا 12143 م ــران ب ــی در ای زیبای
ــان  ــن جراح ــج بررســی انجم اســت. نتای
ــا در  ــکا در 38 کشــور دنی پاســتیک آمری
ســال 2014 نشــان می دهــد کــه عمــل 
جراحــی زیبایــی در بیــن خانم هــا بیــش از ۹ برابــر 
آقایــان اســت؛ هــر چنــد در کشــور مــا آمــار دقیقــی در 
ایــن بــاره وجــود نــدارد و آمــار غیررســمی گویــای ایــن 
ــاری 3  ــده و آم ــا رشــدی خیره کنن ــان ب ــه آقای اســت ک
برابــر میانگیــن جهانــی، حــدود 35 درصــد جراحی هــای 
زیبایــی در ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد. ایمنــا

رئیــس کمیتــه ویــژه حادثــه ملــی پاســکو گفــت: هیــچ نهاد 
ــی و  ــاختمان های قدیم ــی س ــئولیت ایمن ــخصی مس مش
مهــم را بــر عهــده نــدارد. محمدتقــی احمــدی، رئیــس هیئت 
ویــژه، در پاســخ بــه پرسشــی درخصــوص مبحــث 22 

ــه  ــون ملــی ســاختمان کــه در ایــن حادث قان
ــت،  ــه اس ــی حادث ــر اصل ــده مقص تعیین کنن
گفــت: 21 مبحــث از قوانیــن ملــی ســاختمان 
مربــوط بــه ســاختمان های جدیــد اســت کــه 
بســیار ســختگیرانه اســت و تنهــا مبحــث 22 
ــی ســاختمان هایی  ــداری و ایمن ــط نگه ضواب
ــم ســاخته شــده اند را مشــخص  ــه در قدی ک

کــرده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش بعــد از ایــن قانــون 
ــده  ــر عه ــن دســتورکارها ب ــن ای ــر اجــرا و در تدوی نظــارت ب
ــت  ــه معاون ــوده ک ــور ب ــازی و وزارت کش وزارت راه و شهرس
ــتورکارها و  ــن دس ــازی در تدوی ــکن وزارت راه و شهرس مس
ــر  ــش دیگ ــت. پرس ــرده اس ــی ک ــا کوتاه ــاغ آیین نامه ه اب
ــابه  ــاختمان هایی مش ــت س ــوص فعالی ــگاران درخص خبرن

پاســکو ماننــد آلومینیــوم بــود کــه احمــدی در ایــن رابطــه 
ــش  ــرل و پای ــرای کنت ــه ب ــفانه آیین نام ــح داد: متاس توضی
ــی  ــاختمان های قدیم ــی س ــرای ایمن ــی ب ــات قانون  اقدام
و مهــم کشــور کــم داریــم. ســاختمان های جدیــد مقــررات 
ــه  ــد ک ــی دارن ــوزه ایمن ــختگیرانه ای در ح س
ــا  ــی می شــود؛ ام حــدود 50 درصــد آن اجرای
ســاختمان های  ایمنــی  درخصــوص  بایــد 
اندیشــیده شــود   مهــم قدیمــی چــاره ای 
در  شــهرداری  و  شهرســازی  و  راه  وزارت  و 
یــک اقــدام مشــترک، ســریع و هماهنــگ، 10 
ســاختمان قدیمــی را کــه دارای ضعف هایــی 
تــا  ایمن ســازی کننــد  پایلــوت  صــورت  بــه  هســتند، 
الگوهــای بومــی ملــی اســتخراج شــود. احمــدی در پاســخ 
ــوری در  ــئوالن کش ــور مس ــوص حض ــی درخص ــه پرسش ب
ــت  ــت نیس ــوری درس ــن حض ــت: چنی ــه گف ــه حادث  صحن
و بــه عملیــات لطمــه می زنــد و حتــی درســت نبــود برخــی 

نهادهــا در ایــن وســعت در صحنــه حاضــر باشــند. ایســنا

خأل قانونی در حوزه ایمنی ساختمان های قدیمیایران جزء 10 کشور اول در جراحی زیبایی

حتما بخوانید!
درمان خودسرانه بیماری ...

نمایش »ماجرای نیمروز« در افتتاحیه  پردیس چهارباغ
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حتما بخوانید!

یکشنبه  20  فروردین ماه   61396 امیدهای والیبال در راه لهستان
ـــمـــاره  400 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 مرخصی های کی روش 

با هماهنگی قبلی است 
ــرد  ــام ک ــال اع ــیون فوتب فدراس
کــه کارلــوس کــی روش دوشــنبه 
و  برمـی گــــردد  ایــــران  بــه 
ــی   ــا هماهنگ ــای او ب مرخصی ه
قبلــی اســت. ســایت فدراســیون 
فوتبــال در اطاعیه ای نوشــت: در 
ســوی  از  اخبــاری  درج  پــی 
بعضــی از رســانه ها درخصــوص عــدم حضــور کارلــوس 
کــی روش، ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال در ایــران، فدراســیون 
ــا روز  فوتبــال اعــام کــرد کــه ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ت
دوشــنبه هفتــه جــاری در تهــران خواهــد بــود و فعالیت هــای 
ــن  ــد. ضم ــری می کن ــال را پیگی ــی فوتب ــم مل ــه تی ــوط ب مرب
اینکــه ســفرهای ســرمربی تیــم ملــی بــا هماهنگی فدراســیون 
ــکاری  ــا هم ــا ب ــی برنامه ه ــرد و تمام ــورت می گی ــال ص  فوتب
ــال از رســانه ها  و تعامــل در حــال اجراســت. فدراســیون فوتب
می خواهــد کــه پیــش از انتشــار اخبــار خــود، جهــت تکمیــل 
اطاعــات خبــر مربوطــه، اطاعــات الزم را کســب و ســپس بــه 

درج آن اقدام کنند. فدراســیون فوتبال

امیدوارم سهراب برگردد
ــکات  ــدوارم مش ــت: امی ــرداری گف ــی وزنه ب ــم مل ــرمربی تی س
مرتفــع شــود و ســهراب مــرادی برگــردد. اگــر همیــن شــرایط 
ــاکله  ــم، ش ــت بدهی ــرات را از دس ــد و نف ــته باش ــداوم داش ت
ــم  ــاق تی ــن اتف ــم و ای ــم را از دســت داده ای ــدرت تی ــی و ق اصل

ــد.  ــرر می کن ــار ض ــی را دچ مل
ــتانه  ــی در آس ــم مل ــت تی ــاره وضعی ــیروانی درب ــجاد انوش س
ــرد:  ــان ک ــی آســیا، بی ــرداری قهرمان حضــور در مســابقات وزنه ب
ــیا  ــی آس ــابقات قهرمان ــرای مس ــود را ب ــره خ ــت ۱۰ نف فهرس
فرســتاده ایم. البتــه یــک مقــدار در ایــن فهرســت دچــار مشــکل 
ــوی بهــداد ســلیمی دچــار مشــکل شــد   شــده ایم؛ چــرا کــه زان
و نخواســتیم فشــار زیــادی بــه او بیاوریــم. از ایــن رو قــرار شــد 
ــان  ــی جه ــرای مســابقات قهرمان ــی خــوب ب ــداد را خیل ــه به ک
آمــاده کنیــم. ســهراب مــرادی هــم مصاحبــه کــرده و مشــکات 
ــیا  ــی آس ــرای قهرمان ــا ب ــت م ــام او در فهرس ــت؛ ن ــه اس را گفت
حضــور دارد و امیدواریــم کــه مشــکات حــل شــود و او برگــردد. 
البتــه می دانــم کــه او ۱۰۰ درصــد تمریــن می کنــد و تمریناتــش 
ــار نمی گــذارد. ســهراب یکــی از کســانی اســت کــه وقتــی  را کن
ــد. از  ــزه می گیرن ــر از او انگی ــرات جوان ت ــد، نف ــم باش ــار تی کن
ــود  ــع ش ــرده، مرتف ــوان ک ــه عن ــکاتی ک ــدوارم مش ــن رو امی ای
ــن  ــه ای ــم باشــد. انوشــیروانی در پاســخ ب ــار تی ــاره در کن و دوب
ــته  ــرادی داش ــهراب م ــا س ــی ب ــود او صحبت ــه خ ــش ک پرس
اســت، تصریــح کــرد: مــن بــا او تمــاس گرفتــم و آرزو کــردم هــر 

چــه زودتــر مشــکات حــل شــود. ایســنا

 امیدهای والیبال در راه لهستان 
ــران  ــد ای ــال امی ــی والیب ــم مل تی
قــرار اســت بــرای برگــزاری چنــد 
دیــدار تدارکاتــی بــه لهســتان 
ــال امیــد  ــرود. تیــم ملــی والیب ب
ایــران بــا هدایــت خــوان ســیچلو 
خــود را بــرای حضــوری موفــق در 
ــه  ــیا ب ــی آس ــای قهرمان رقابت ه
میزبانــی اردبیــل آمــاده می کنــد. مهــدی نفــر، سرپرســت تیــم 
ــن  ــی ای ــاره برنامه هــای تمرین ــران، درب ــد ای ــال امی ــی والیب مل
تیــم اظهــار داشــت: طبــق برنامه ریزی هــا و اگــر مشــکل 
خاصــی رخ ندهــد، مــا بــرای برگــزاری چنــد دیــدار تدارکاتــی بــه 
لهســتان خواهیم رفت. طبق درخواســت کادر فنــی و هماهنگی های 
صورت گرفتــه ۳ دیــدار تدارکاتــی بــا تیــم ملــی زیــر ۲۳ ســال 
اردبیــل  عــازم  آن  از  پــس  و  می دهیــم  انجــام  لهســتان 
ــم.  ــرار بگیری ــود ق ــیایی خ ــان آس ــر حریف ــا براب ــویم ت می ش
دومیــن دوره مســابقات والیبــال قهرمانــی زیــر ۲۳ ســال آســیا 
ــران، چیــن تایپــه، چیــن، ژاپــن  ــا حضــور ۱۳ تیــم شــامل ای ب
ــن، پاکســتان ازبکســتان ــد، اســترالیا، قزاقســتان، فیلیپی  تایلن

ــی  ــود. دور مقدمات ــزار می ش ــزی برگ ــو و مال ــریانکا، مالدی س
ــور  ــه حض ــود ک ــزار می ش ــروه برگ ــار گ ــا در چه ــن رقابت ه ای
ایــران و فیلیپیــن در گــروه نخســت قطعــی شــده و تیــم ســوم 

پس از قرعه کشی مشخص می شود. ورزش ۳

گزارش ها برسد، برخورد انضباطی می کنیم
رئیــس کمیتــه انضباطــی توضیحاتــی دربــاره اتفاقــات هفتــه 
بیســت و ششــم لیــگ برتــر داد. اســماعیل حســن زاده گفــت: 
درخصــوص مســابقاتی کــه در روزهــای ۱6، ۱7 و ۱8 فروردیــن 
ــر  ــزار شــد، منتظ ــر برگ ــگ برت ــای لی ــاه از ســری رقابت ه م
هســتیم تــا گزارش هــا از مقامــات رســمی بازی هــا بــه 
دســت مــا برســد و قطعــا پــس از بررســی، تصمیمــات الزم 
اتخــاذ می شــود. وی ادامــه داد: امــا بــا توجــه بــه اطاعاتــی 
کــه اکنــون از مســابقات انجام شــده داریــم، به ویــژه آن 
دســته از مســابقاتی کــه پخــش تلویزیونــی داشــته، حکایــت 
ــان در  ــی از بازیکن ــه برخ ــی از ناحی ــه تخلفات ــن دارد ک از ای
داخــل زمیــن و تخلفاتــی از ســوی کادر فنــی بعضــی تیم هــا و 
حتــی برخــی از تخلفات از ســوی تماشــاگران رخ داده اســت. 
ــی  ــا، مصاحبه های ــی تیم ه ــم کادر فن ــواردی ه ــژه در م به وی
علیــه داوری داشــته اند کــه همــه این هــا بــه موقــع بررســی 
ــان گفــت: در  ــه انضباطــی در پای خواهــد شــد. رئیــس کمیت
شــرایطی کــه تمــام لیگ هــای فوتبــال مــا اعــم از لیــگ برتــر 
و ...، بــه هفته هــای پایانــی خــود نزدیــک می شــوند، انتظــار 
مــا ایــن اســت کــه تمــام عوامــل تیــم )مربیــان و بازیکنــان( 
بــه ضوابــط و قوانیــن احتــرام بگذارنــد و از تماشــاگران نیــز 
درخواســت داریــم کــه بیــش از پیــش موازیــن قانونــی را در 

روی ســکوها رعایــت کننــد. نــود
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تیــم تراکتورســازی بــا انبوهــی از بازیکنــان نامــدار کــه یا 
بــه واســطه ارقــام نجومــی یــا بــه اجبــار قوانیــن مربــوط 
بــه خدمــت ســربازی در ایــن تیــم حضــور داشــتند، بــار 

ــد.  ــی را ازدســت رفته می بین ــای قهرمان دیگــر رؤی
قرمـزپوشـــان تبریـــزی کــه تــا نیـم فصـــل رقابــت 
بــه  داشــتند،  پرسپولیســی ها  بــا  شانه به شــانه ای 
ــه رو  ــش روب ــی فاح ــا افت ــل دوم ب ــاره در نیم فص یک ب

شــدند. 
امیــر قلعه نویــی کــه ســابقه طوالنــی ای در قهرمــان 
ــد  ــن فصــل بتوان ــود در ای ــدوار ب ــا دارد، امی ــردن تیم ه ک
تراکتوری هــا را بــه آرزوی دیرینه شــان برســاند؛ امــا ایــن 
ــت  ــکری شکس ــا لش ــرال ب ــت و ژن ــاد رف ــم برب آرزو ه
 خــورده تنهــا امیــدوار بــه کســب ســهمیه لیــگ قهرمانــان 

آسیاست.
جایخالیجوانگرایی    

پــس از محرومیــت تراکتــور در نیم فصــل ایــن تیــم هــم 
بــا شــرایط مشــابهی ماننــد اســتقال روبــه رو شــد. ایــن 
ــی، بیــک زاده و عالیشــاه حســاب  ــم کــه روی نورالله تی
ــور شــد نیم فصــل دوم را  ــود، مجب ــرده ب ــاز ک ــژه ای ب وی

ــن موضــوع  ــه ای ــد. البت ــاز کن ــان آغ ــن بازیکن ــدون ای ب
ــای  ــد و جوان ه ــاری ش ــق اجب ــک توفی ــتقال ی در اس
ــا درخششــی مثال زدنــی خــود را  آبی پــوش توانســتند ب
از نیمــه پایینــی جــدول بــه رده دوم رقابت هــا برســانند؛ 
امــا در آن ســو قلعه نویــی اعتقــادی بــه جوان هــای 
تراکتــور نداشــت یــا شــاید هــم اصــا جوانانــی در اختیار 

نداشــت. 
حــق  ســؤال برانگیز  رونــدی  بــا  کــه  تراکتــور  تیــم 
اســتفاده از بازیکنــان ســرباز را ماننــد تیم هــای نظامــی 
ــرورش  ــه جــای پ ــح داده ب ــن ســال ها ترجی دارد، در ای
ــای  ــه در تیم ه ــی ک ــزی از بازیکنان ــتعدادهای تبری اس
ــای  ــد و حاصــل دســترنج تیم ه ــرورش یافته ان ــر پ دیگ
زحمتکــش هســتند اســتفاده کنــد. همیــن موضــوع هــم 
ــان  ــد بازیکن ــم نتوان ــن تی ــان ای ــم جوان باعــث شــده تی
شــاخص خــود را بــه تیــم اصلــی برســاند و عمــا 

ــتند. ــوختن هس ــال س ــزی در ح ــتعدادهای تبری اس
    مهاجمانگلنزن

تراکتورســازی در خــط حملــه پنــج بازیکــن خــوب 
ــو  ــا برانک ــپولیس ب ــن پرس ــه همی ــاال دارد ک ــطح ب و س
ــو،  آرزوی داشــتن دو مهاجــم آن را دارد. لوســیانو ادینی
ــی و  ــد ابراهیم ــی، محم ــرزاد حاتم ــودرزی، ف شــهرام گ

ــازی  ــه تراکتورس ــط حمل ــان خ ــریفی بازیکن ــدی ش مه
ــی  ــرای هــر مرب ــک از آن ب ــه داشــتن هــر ی هســتند ک
آرزوســت؛ امــا ایــن مهاجمــان در تیــم قلعه نویــی 

تبدیــل بــه بازیکنانــی بی اثــر شــده اند.
    بازیکنساالری

کارلــوس  منتقــدان  اصلی تریــن  از  کــه  قلعه نویــی 

ــی  ــم مل ــی تی ــد مرب ــته مانن ــت نتوانس ــی روش اس ک
جلــوی بازیکن ســاالری و بازیکنــان بی اخــاق تیــم 
ــرزاد  ــرار جاســم، ف ــد ک ــی مانن ــرد؛ بازیکنان ــود را بگی خ
حاتمــی و چندیــن و چنــد بازیکــن دیگــر بارهــا در 
تیــم قلعه نویــی تشــنج ایجــاد کردنــد بــدون اینکــه 
ــن  ــاید همی ــوند و ش ــه رو ش ــب روب ــی مناس ــا تنبیه ب
ــم یکدســت اول  ــور تی موضــوع هــم باعــث شــده تراکت

ــد. ــل نباش فص
پایانژنرالها 

بــه نظــر می رســد امیــر قلعه نویــی در تراکتورســازی بــه 
ــه  ــرای نتیج ــه ای ب ــار بهان ــر ب ــیده و ه ــط رس ــان خ پای

ــد.  ــرح می کن ــش مط ــن تیم نگرفت
اینکــه او عنــوان کــرده گل دوم صبــای قــم مشــکل 
ــا  ــئوالن ی ــک از مس ــچ ی ــوی هی ــون از س ــته تاکن داش
ــد  ــر می رس ــه نظ ــده و ب ــد نش ــان داوری تأیی کارشناس
او از آخریــن حربه هــای در اختیــارش بــرای توجیــه 

می کنــد.  اســتفاده  ناکامی هــا 
مدت هاســت عنــوان می شــود دوران ژنرال هــا و ســلطان ها 

در فوتبــال ایــران بــه پایــان رســیده اســت. 
در فوتبــال مــدرن امــروز، دیگــر جایــی بــرای روش هــای 
ســنتی مربیــان نیســت. فوتبــال مــدرن بــر پایــه 
ــر  ــه بهت ــی ک ــر تیم ــده و ه ــتوار ش ــم اس ــش و نظ دان
ــام و نشــان  ــارغ از ن ــد، ف ــک اســتفاده کن ــن تاکتی از ای
می توانــد فاتــح مســابقاتی همچــون لیــگ برتــر شــود. 
ــتقال  ــان اس ــام و نش ــم بی ن ــا تی ــوع را قب ــن موض ای

ــرد. ــات ک ــتان اثب خوزس

نگاهی به دالیل افت تراکتورسازی تبریز

سقوط ژنرال

ــان  ــال جه ــده فوتب ــره شناخته ش ــر، چه رودی فول
و یکــی از اســطوره های فوتبــال آلمــان، آمــاده 

ــت. ــران اس ــال ای ــه فوتب ــک ب ــکاری و کم هم
نســاجی  ســابق  ســرمربی  طالبــی،  ابراهیــم   
ــگ دســته اول  ــه لی ــم ب ــن تی ــا ای ــه ب قائمشــهر ک

ــی  ــیار خوب ــج بس ــرد و نتای ــود ک صع
ــد:  ــت، می گوی ــم گرف ــن تی ــا ای ــم ب ه
مــن هنــوز ارتباطــات خیلــی خوبــی بــا 
فوتبــال آلمــان دارم و بعــد از اینکــه 
ــان  ــتم بازیکن ــال های دور توانس در س
ــه پاشــازاده  ــران از جمل ــادی را از ای زی
تیموریــان  دین محمــدی،  یزدانــی، 

و خــداداد عزیــزی و منصوریــان را بــه فوتبــال 
آلمــان ببــرم، دوبــاره می خواهــم بــه فوتبــال ایــران 
ــر  ــا رودی فول ــه ب ــی ک ــی تماس ــم و ط ــک کن کم
داشــتم، قــرار بــر ایــن شــد کــه طــی جلســه ای بــا 
ــک برنامــه  ــران طــی ی ــال ای ــران فوتب یکــی از مدی

اســتعدادیابی وســیع در ســطح ایــران بــا همــکاری 
ــد  ــران مفی ــال ای ــرای فوتب ــی ب ــگاه های آلمان باش

ــوم.  ــع ش واق
طالبــی ادامــه می دهــد: متاســفانه مــا بعــد از جــام 
ــطح  ــی در س ــای خوب ــتیم لژیونره ــی نتوانس جهان
ــا  ــان داشــته باشــیم ب ــال جه اول فوتب
اینکــه لیاقتــش را و بازیکنــان باکیفیــت 
باالیــی را در اختیــار داشــتیم، امــا ایــن 
اتفــاق نیفتــاد؛ بــا ایــن حــال مــن 
اتفاقــات  آینــده  در  می دهــم  قــول 
خیلــی خوبــی در ایــن زمینــه بــرای 
بــا  و  شایســته  بازیکنــان  از  برخــی 
ــش رشــد  ــه حاصل ــد ک ــران بیفت ــال ای ــت فوتب لیاق
و شــکوفایی فوتبــال ایــران و کیفیــت بازیکنــان 
ــج  ــا نتای ــی می شــود و ب ــران در ســطح بین الملل ای
 خــوب تیــم ملــی ایــن امــر میســر و راحت تــر 

است. ورزش ۳

اسطوره فوتبال آلمان آماده همکاری با ایران
ــپولیس  ــده، پرس ــش آم ــدول پی ــه در ج ــرایطی ک ــا ش ب
ــل  ــی اش قب ــردن قهرمان ــی ک ــرای قطع ــادی ب شــانس زی
ــن  ــوردن ای ــم خ ــورت رق ــا در ص ــی دارد؛ ام ــه پایان از هفت
اتفــاق تنهــا ســرخ ها می تواننــد خودشــان جشــن بگیرنــد 

ــود. ــد ب ــی نخواه ــری از جــام قهرمان و خب
ــی  ــه اینجاســت کــه حتــی اگــر قهرمان  نکت
پرســپولیس زودتــر قطعــی شــود تــا هفتــه 
آخــر، جامــی بــه تیمــی داده نخواهــد شــد؛ 
ــم  ــه تی ــام ب ــدای ج ــم اه ــه مراس ــرا ک چ
قهرمــان بــه نوعــی اختتامیــه لیــگ بــه 
حســاب می آیــد و مرســوم نیســت کــه 
ــان لیــگ جــام داده و  ــل از پای ــد قب بخواهن

ــد. ــه بگیرن ــم اختتامی مراس
 از طرفــی ایــن شــایعه هــم وجــود دارد کــه ســیاه جامگان 
در صــورت بقــا در لیــگ بــازی هفتــه آخــرش مقابــل 
پرســپولیس را در تهــران برگــزار می کنــد؛ امــا اخبــار 
رســیده از مشــهد حاکــی از آن اســت کــه مدیــران باشــگاه 

ســیاه جامگان بــه شــدت بــا ایــن موضــوع مخالفــت 
ــزار نمی شــود.  ــران برگ ــوق در ته ــازی ف ــز ب ــد و هرگ کرده ان
بنابرایــن پرسپولیســی ها بایــد جشــن قهرمانــی خــود را در 

ــد.  ــزار کنن ــام رضــا)ع( برگ ــوار ام ج
پیــش از ایــن شــایعه شــده بــود در صــورت قطعــی شــدن 
ــر قبــل از  بقــای تیــم مشــهدی در لیــگ برت
ــازی پایانــی مدیــر عامــل ایــن باشــگاه در  ب
ــه  ــازی هفت ــول داده ب ــی خصوصــی ق محفل
آخرشــان مقابــل پرســپولیس را در تهــران 
ــی  ــئله کم ــن مس ــاور ای ــه ب ــد ک ــزار کنن برگ
ــواداران  ــاب ه ــن حس ــا ای ــت. ب ــوار اس دش
پرســپولیس نبایــد هیــچ امیــدی بــه برگزاری 
بــازی آخــر مقابــل ســیاه جامگان در تهــران داشــته باشــند. 
پرســپولیس در بــازی بــا پدیــده و ذوب آهــن کــه در تهــران 
برگــزار می شــود شــانس گرفتــن جشــن قهرمانــی بــا 
هوادارانــش را خواهــد داشــت؛ امــا مراســم اهــدای جــام 

ــی ــر فارس ــود. خب ــزار می ش ــهد برگ در مش

دادنامه
 : پرونده  شماره   ۱۳95/۱۱/۱9  : تنظیم  تاریخ   95۰99768۳6۳۰۲۰6۳  : دادنامه  شماره 

95۰99868۳6۳۰۱۰۰۴ شماره بایگانی شعبه :95۱۱۳5  پرونده کاسه ۱۰۰۴ 95۰99868۳6۳۰ شعبه 

۳ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( تصمیم نهایی شماره خواهان: آقای 

حبیبه فیاضی فرزند غام نبی به نشانی استان اصفهان- شهرستان اصفهان- بهارستان - کهندژ- 

جوی آباد-خ محمدی روبه روی ورزشگاه - کد پستی 8۴۱68559۱۱ تلفن همراه ۰9۱۳9598658 

المکان  خواسته: دستور  فعا مجهول  نشانی  به  یاور  علی  فرزند  نوری  علی  آقای محمد  خوانده: 

موقفت ، حضانت رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم حبیبه فیاضی فرزند غام نبی بطرفیت 

اقای محمد علی نوری فرزند علی باور به خواسته حضانت فرزندش عمران ۳/5 ساله با این توضیح 

که خواهان اظهار داشته همسرم بسمه اله نوری فرزند خوانده مذکور چند سال قبل منزل مشترک را 

ترک و تاکنون به خانه بازنگشته است و از وی نیز خبر ندارم و در این مدت فرزندم عمران با خوانده 

زندگی می کند و نامبرده در این مدت اجازه ماقات من را با فرزندم نداده است و اخیرا با حکم 

دادگاه توانستم در هفته به مدت یک ساعت با او ماقات داشته باشم از انجا که فرزندم از لحاظ سنی 

و عاطفی نیازمند مادر می باشد و متقابا من نیز به وی وابستگی عاطفی دارم تقاضای رسیدگی و 

حضانت فرزندم را از دادگاه خواستارم علی هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده اظهارات خواهان 

و ماحظه وضعیت خاص طفل مذکور و شرائط سنی و عاطفی وی و اینکه خوانده با وصف اباغ 

قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و سایر قرائن و شواهد موجود دعوی خواهان را محمول بر صحت 

تلقی مستندا به مواد ۱۱69 قانون مدنی و مواد ۴۱ و ۴5 قانون حمایت خانواده حکم به حضانت طفل 

مذکور در حق خواهان می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

تجدیدنظر  در محاکم محترم  تجدیدنظر خواهی  قابل  این شعبه و سپس ظرف همین مهلت   نزد 

می باشد. ط

شماره :787/م الف  رئیس شعبه ۳ دادگاه خانواده اصفهان -  محمد ناصری

آگهیابالغنسخهدادخواستوضمائمدادخواستتجدیدنظرنسبتبهدادنامهشماره
9509973720301807مورخ95/12/18شعبهدومدادگاهحقوقیگلپایگان

بایگانی شعبه  نامه : 96۱۰۱۱۳7۲۰۳۰۰۰5۳  شماره پرونده :95۰998۳7۲۰۳۰۰۴8۴  شماره  شماره 

: 95۰۴8۴  تاریخ تنظیم : ۱۳96/۰۱/۱5  تجدید نظر خواه   : سید وحید میر الماسی   تجدید نظر 

خواندگان : ۱ – مهدی فرهمند فرزند بهمن ۲ – حمید رضا ابطحی فرزند محمد باقر ۳ سید حمید 

  95/۱۲/۱8 مورخ   ۱8۰7 شماره  دادنامه   : خواسته   نظر  تجدید  ابوالقاسم   فرزند  خدادوست  رضا 

نظر  تجدید  بودن  المکان  مجهول  بواسطه  اینکه  به  نظر    حقوقی گلپایگان    دادگاه  دوم  شعبه 

دادخواست  ثانی  نسخه  اباغ  خدادوست  رضا  حمید  سید  و  ابطحی  رضا  حمید  آقایان  خواندگان 

دادرسی  آیین  قانون   7۳ ماده  اجرای  راستای  در  لذا  نبوده  میسور  لوایح  تبادل  جهت  ضمائم  و 

النتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف  مدنی مراتب یک مرتبه در یکی از جراید کثیر 

مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر این دادگاه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

 تحویل و چنانچه مطلبی دارد کتبا به این دادگاه اعام نمایند در غیر این صورت وفق مقررات اقدام

میگردد .  

م الف ۲۴   مدیر دفتر شعبه دوم  دادگاه حقوقی گلپایگان  - محمد حبیب  زاده 

دادنامه
شماره دادنامه : 95۱۰۱۰68۳6۲۱۰۲9۰ شماره پرونده : 95۰99868۳6۲۰۰69۲ شماره بایگانی شعبه : 

95۰797 تاریخ تنظیم : ۱۳95/۱۲/۲5 پرونده کاسه ۲۰۰69۲ 95۰99868۳6 شعبه ۲ دادگاه خانواده 

سوسن کریمی  خانم  خواهان:  شماره  نهایی  تصمیم  قدوسی(  شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان 

فرزند غامعلی به نشانی اصفهان- رباط دوم - ک گل محمدی ۳ - نبش ک شاهد ۳ - پ 8 - ط 

اول ش م ۱8۱9۳96۲8۲ خواندگان: ۱.آقای میاد شمس ۲.  خانم فاطمه شمس ۳. آقای یحیی 

شمس ۴. خانم حلیمه شمس همگی به نشانی اصفهان- رباط دوم  ک گل محمدی ۳ - نبش 

اقای اسماعیل شمس خوزانی 6 خانم همدم شمس خوزانی  ک شاهد ۳ - پ 8 - ط اول 5. 

همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت دادرسی ۲. اعسار از پرداخت هزینه 

اعام  با  دادگاه  االرث  از سهم  تامین خواستهخواسته: مطالبه مهریه  دادرسی ۳. مطالبه مهریه ۴، 

ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رأی دادگاه در خصوص دعوی خواهان 

میاد همگی شمس  یحیی،  فاطمه،  به طرفیت خواندگان حلیمه،  فرزند غامعلی  سوسن کریمی 

و اسماعیل و همدم شمسی خوزانی به خواسته مطالبه مهریه به نرخ روز و خسارات دادرسی به 

محتویات  و  اوراق  بررسی  با  دادگاه  مجید شمس  مرحوم  زوج  ترکه  از  خوانده  االرث  نسبت سهم 

پرونده پرونده نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و دفاعیات و کای وی و با احراز رابطه زوجیت 

خواهان با مورث خواندگان حسب سند ازدواج  شماره ۳۳۲۱-6۰/۰7/۲۴ دفتر رسمی ثبت ازدواج 

شماره ۱78 اصفهان و اینکه به مجرد عقد نکاح زن مالک مهریه میگردد و حق دارد هرگونه تصرفی 

با و گواهی حصر وراثت شماره ۱5۱9-76/7/۱۳ شعبه اول دادگاه عمومی  بخواهد در آن بنماید و 

شاهین شهر و اینکه ورثه در صورت قبول ترکه مسئول پرداخت دیون متوفی به نسبت سهم االرث 

خود از ترکه خواهد بود و با توجه به اینکه خواندگان علیرغم اباغ قانونی و انتظار کافی حضور نیافته 

و در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاعی ننموده اندو دلیلی بر پرداخت مهریه یا رد ترکه ارائه ننموده 

است لذا دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد ۱98 و 5۱5 قانون ائین دادرسی مدنی و 

پرداخت مهریه  به  به محکومیت خوانده  امور حسبی حکم  قانون  قانون مدنی و ۲۴5  ماده ۱۰8۲ 

روز  نرخ  به  مرکزی  بانک  اعامی  شاخص  اساس  بر  ریال   86۲/88۲/۰59 مبلغ  شامل  خواهان 

محاسبه شده به نسبت سهم االرث خواندگان از ترکه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲/۰79/۰۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادرو اعام می نماید. 

ریال   ۲5/886/۴6۱ مبلغ  به  را  دادرسی  هزینه  تفاوت  اجرائیه  صدور  زمان  است  مکلف  خواهان 

به خواندگان  نسبت  و  قطعی  تا چهارم  اول  ردیف  به خواندگان  نسبت  رای صادره  نماید.  پرداخت 

مرجع همین  در  اعتراض  قابل  اباغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  ششم  و  پنجم   ردیف 

 می باشد.

شماره :78۴/م الف  رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – فدایی تهرانی 

دادنامه
 : پرونده  شماره   ۱۳95/۱۰/۰5  : تنظیم  تاریخ   95۰997۰۳5۱۱۰۱5۴۴: دادنامه  شماره 

فرزند  رنانی  عباس کبیری  آقای  خواهان:   95۰۴۴8  : شعبه  بایگانی  شماره   95۰998۰۳5۱۱۰۰۴۱۱

علی به نشانی اصفهان- رهنان - خیابان شریف شرقی کوچه ۲5 پاک 9 کد پستی ۱897۱5566 8 

تلفن همراه ۰9۱۳۲۲۴۳9۲6 خواندگان: ۱. آقای رسول هفت برادران فرزند اکبر ۲. خانم نصرت هفت 

برادران فرزند اکبر ۳. آقای مهدی هفت برادران فرزند اکبر ۴. خانم ایران هفت برادران فرزند اکبر 

5. اقای حسین هفت برادران فرزند اکبر 6 خانم انما هفت برادران فرزند اکبر 7. اقای عباس هفت 

برادران فرزند اکبر 8 خانم عصمت هفت برادران فرزند اکبر 9. خانم ملک هفت برادران فرزند اکبر 

۱۰. خانم بتول هفت برادران فرزند اکبر ۱۱. آقای احمد هفت برادران فرزند اکبر ۱۲. خانم بیگم هفت 

برادران فرزند اکبر همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها:  مطالبه خسارت دادرسی  الزام به 

تنظیم سند رسمی ملک گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید. رای دادگاه در خصوصی دعوی آقای عباس کبیری رنانی فرزند علی به طرفیت آقایان و 

خانم ها ۱- احمد ۲-حسین ۳- عباس ۴- مهدی 5- رسولی 6- نما 7- ملک 8- عصمت 9- 

بتول ۱۰- ایران ۱۱- بیگم ۱۲- نصرت نام خانوادگی همگی هفت برادران فرزندان اکبر به خواسته 

الزام به تنظیم سند رسمی ۲۰۲/5 مترمربع زمین از پاک ثبتی ۳۰۳۱/۱8 بخش ۱۴ ثبت اصفهان 

واقع در رهنان محله ماشاده صحرای چهارراه مقوم به دویست و ده میلیون ریال و ارزش منطقه 

ای ۳/6۴5/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و قرارداد 

حوزه  اماک  و  اسناد  ثبت  اداره  از  واصله  استعام  پاسخ  و   ۱۳95/۱۱/۱۱ مورخ  عادی  نامه  مبایعه 

ثبت ملک غرب اصفهان به شماره ۴96 ۲۰۲5۰۰۰ 6۰۰ ۱۳95۰ مورخ 95/5/۲۱ که حاکی از مالکیت 

رسمی خواندگان نسبت به پاک مذکور بوده و نظر به اینکه با وصف نشر آگھی و رعایت انتظار کافی 

ایراد و  از هر گونه  خواندگان در وقت مقرر حاضر نشده و دعوی خواهان و مستندات وی مصون 

اعتراضی باقی مانده لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد ۱۰ و ۲۱9 و 

۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱98 و 5۰۲ و 5۱5 و 5۱9 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 

در امور مدنی مصوب سال ۱۳79 حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ۲۰۲/5 مترمربع از 

پاک ثبتی ۳۰۳۱/۱8 بخش ۱۴ ثبت اصفهان در حق خواهان به عنوان اصل خواسته و محکومیت 

خواندگان بالمناصفه به پرداخت مبلغ 8۲6/۱۲5 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۴۳8/۰۰۰ 

ریال بابت هزینه اوراق و تعرفه خدمات دفتر خدمات قضایی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. 

رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس 

 از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان

 می باشد./ض

 شماره :798/ م الف رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان –حسین جعفر زاده 

آگهیفقدانسندمالکیت
آقای حسین صادقی به وکالت از طرف آقای علی ابوطالبی فرزند ید اله دو برگ استشهاد محلی که 

هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده است که سند مالکیت به شماره چاپی ۰۳۱۳58۳ 

ب 85 بمیزان ششدانگ یک باب خانه پاک ۳5/۱8۱ واقع در بخش ۱6 ثبت اصفهان که در صفحه 

۱6۴ دفتر ۲6 ذیل ثبت شماره ۴999 به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رهنی 

شماره ۱۴۲87 مورخ ۱۳89/۱۲/۰۳ دفتر خانه ۱5۱ دولت آباد برخوار در رهن بانک سپه شعبه دولت 

آباد می باشد  اظهار داشته که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی 

سند مالکیت نموده است طبق ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 

مدعی انجام معامله )غیر آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 

خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 

اصل سند مالکیت و سند معاملع تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 

مسترد گردد . اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

تاریخ انتشار : ۱۳96/۰۱/۲۰ 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره: ۴ /۳7/۰5/الف/م به تاریخ 96/۰۱/۱6

آگهیحصروراثت
آقای اکبر داوری بشناسنامه شماره ۳۴ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت ورثه درخواستی 

بشماره ۱۴-96 ش ح تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علی داوری 

بشناسنامه شماره 5۳۰۲ در تاریخ 95/۱۱/۱8 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی 

عبارتند از )۱(  اقدس داوری دولت آبادی فرزند عزیزاله ش.ش ۳۰ )همسر متوفی( )۲( اکبر ش. 

ش ۳۴ )۳( محمد ش.ش 95۲6 )۴( جعفر ش.ش ۳6 )5( جواد ش.ش 8۳9 )6( زهره ش.ش 

۱۰۲۳5 )7( زهرا ش.ش ۲7۴ همگی داوری دولت آبادی فرزند علی )فرزند متوفی( اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/6/م الف به تاریخ 95/۰۱/۱7

آگهیحصروراثت
آقای مجتبی نظریان  بشناسنامه شماره ۱8۱9۰۰559۳ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت 

ورثه درخواستی بشماره ۱۲-96 ش ح تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

صغرا صادقیان بشناسنامه شماره 9 در تاریخ 95/۱۱/۰5 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از )۱(  مجتبی نظریان فرزند اسکندر  ش.ملی ۱8۱9۰۰559۳ )همسر متوفی( 

تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزند   66۰۰۱۲۲5۰۱ ملی  فرزند مجتبی ش.  نظریان  امیر   )۲(

مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

 او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/7/م الف به تاریخ 95/۰۱/۱7

آگهیحصروراثت
ورثه  رونوشت  و  و گواهی فوت  باستناد شهادتنامه   ۱6 بشناسنامه شماره  قربانی سینی  آقای علی 

درخواستی بشماره ۱7-96 ش ح تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

دائمی  اقامتگاه  در  تاریخ 95/۱۲/۳۰  در  بشناسنامه شماره 5۱۰۰۱۴۴۴۲۴  قربانی سینی  حمیدرضا 

خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از )۱(  صدیقه قربانی سینی فرزند ناصر ش.ش 

۱75۰ )مادر متوفی( )۲( علی قربانی سینی فرزند محمد  ش. ش ۱6 )پدر متوفی( اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی 

صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/8/م الف به تاریخ 95/۰۱/۱7

آگهیحصروراثت
و  فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد   ۴8۲7 شماره  بشناسنامه  دستجردی  علیزاده  عباس  آقای 

رونوشت ورثه درخواستی بشماره ۱5-96 ش ح تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است 

که شادروان حسن علیزاده دستجردی بشناسنامه شماره ۳۴ در تاریخ 95/۱۲/۰8 در اقامتگاه دائمی 

خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از )۱(  اصغر علیزاده دستجردی فرزند حسن ش.ش 

55 )۲( محمد علیزاده دستجردی فرزند حسن ش. ش 79 )۳( عباس علیزاده دستجردی ش.ش 

۴8۲7 )۴( صدیقه علیزاده فرزند حسن ش.ش ۳ )5( اقدس علیزاده فرزند حسن ش.ش ۴۱ )6( 

خدیجه علیزاده دستجردی فرزند حسن ش.ش ۱7 همگی )فرزند متوفی( اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/۱/م الف به تاریخ 96/۰۱/۱

آگهیحصروراثت
آقای رمضانعلی بهشتی نیا بشناسنامه شماره 69 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت ورثه 

درخواستی بشماره ۱۳-96 ش ح تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

در  خود  دائمی  اقامتگاه  در   95/۰۲/۱۲ تاریخ  در   ۱69۲ بشناسنامه شماره  خرزوقی  آقاجانی  مریم 

گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از )۱(  رمضانعلی بهشتی نیا فرزند قدیر علی ش.ش 69  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/۱/م الف به تاریخ 96/۰۱/۱6

آگهیحصروراثت
ورثه  رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد   ۲7۳ شماره  بشناسنامه  داوری  فاطمه  خانم 

درخواستی بشماره ۱8-96 ش ح تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

اقامتگاه دائمی خود در گذشته  بابائی بشناسنامه شماره ۳۲6 در تاریخ 95/۱۲/۲۲ در  ابراهیم آقا 

و ورثه حین الفوت وی عبارتند از )۱(  فاطمه داوری فرزند رحیم  ش.ش ۲7۳ )همسر متوفی(  

ش.ملی  طاهره    )۴(  5۱۰۰۰۳6۰79 ش.ملی  اعظم   )۳(  ۱۲7۰۰۰99۱5 ملی  ش.  عاطفه   )۲(

تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزند  ابراهیم  فرزند  مرغی  آقابابائی  همگی    66۰۰۱۰88۳5

مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

 او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/۱/م الف به تاریخ 96/۰۱/۱

آگهیابالغدادخواستوضمائم
الشه  استرداد  خواسته  به  دادخواستی  مهر  فروزان  رضا  وکالت  به  اصفهانی  احسان کوهی  آقای 

ثبت   95/988 به کاسه  تسلیم که  شورا  این  به  خوانی  آذر  رنجبر  علیرضا  آقای  طرفیت  به  چک 

مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است  شده  تعیین  رسیدگی  وقت   ۱7 ساعت   96/۰۳/۲۰ روز  برای  و 

از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  برحسب  لذا  باشد  می  المکان 

آید جهت  به عمل می  از خوانده مذکور دعوت  و  و نشر می شود  االنتشار طبع  روزنامه های کثیر 

جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت 

رسیدگی حاضر شود. در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی 

روز  ده  آن  مدت  و  درج  نوبت  یک  فقط  باشد  آگهی  به  نیازی  بعدا  چنانچه  نمود  خواهد   اتخاذ 

است.

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/۱۱۳۴/م الف به تاریخ 95/۱۲/۲6

آگهیابالغدادخواستوضمائم
خواهان : محمد ابراهیمی یزد آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده : آقای عبدالحکیم کریمی فرزند 

کریمداد به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان برخوار نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر برخوار )۱۰۱ جزایی سابق( واقع در شهرستان 

رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   ۱۰۱ ج   95۱679-95۰998۳75۱8۰۰۴۲6 به کاسه  و  ارجاع  برخوار 

آن ۱۳95/۰۳/۲۰ و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 

تا خوانده  آگهی می شود  االنتشار  از جراید کثیر  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  و دستور  مدنی 

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.

دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/۱/م الف به تاریخ 96/۰۱/۱۴

آگهیابالغوقترسیدگی
به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  پور   محمدی  مریم  95۱۴۰۴خواهان  پرونده کاسه  خصوص  در 

روز 96/۲/۲۳ ساعت 8/۳۰ صبح  برای  و وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  پور  اصغر محمدی  طرفیت 

ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  است.با  تعیین گردیده 

این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   7۳

اختاف  حل  شورای  وکا،  نیکبخت،چهارراه  خیابان  شمالی،  صدوق  شیخ  خیابان  در  واقع  شعبه 

اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  ۳۳مراجعه  حرم،شعبه  مدافع  شهدای  اصفهان، 

خواهد اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم  صورت   نماید.در 

 شد.

شماره:۴۰۴۲9/م الف مسئول دفتر شعبه ۳۳ شورای حل اختاف اصفهان

انتقال جشن قهرمانی به تهران، هرگز!
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فاقد سند رسمی   و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  از هیات  آرا صادره  مفاد  ابالغ  »آگهی 
مستقر در ثبت شرق اصفهان دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی 
متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
از  ماه  و در مهلت یک  نموده  اداره تسلیم  این  به  را  اعتراض خود  ماه  انتشار ظرف مدت دو  اولین  تاریخ  از  دارند 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی 
اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد

 بود .«
بشماره  عباسعلی  فرزند  خوراسگانی  قادری  زهرا  مورخ1395/03/27    139560302027003923 شماره  رای   -1

شناسنامه 224 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283998734 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 135 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 126/90 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رمضان  فرزند  کردآبادی  کریمی  مورخ  1395/03/27حسن   139560302027003927 شماره  رای   -2

شناسنامه 128 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283994747 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 135 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 126/90 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

3- رای شماره 139560302027006914 مورخ 1395/06/03 عزت سادات طباطبائی خوراسگانی فرزند سید حسن 

بشماره شناسنامه 605 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291386556 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 5957 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  146/48مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

4- رای شماره 139560302027006917 مورخ 1395/06/03 امراله سلیمانیان خوراسگانی فرزند بمانعلی بشماره 

شناسنامه 212 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291373985 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء 

بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 5957 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  146/48مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

5- رای شماره 139560302027007081 مورخ 1395/06/07  غالمحسین توازیانی  فرزند عباسقلی بشماره شناسنامه 

58 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129728307 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  189/3مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

6- رای شماره 139560302027010875 مورخ  1395/08/26حمیدرضا ابراهیمیان فرزند اسحق بشماره شناسنامه 

893 صادره از خرم آباد بشماره ملی 4070519564 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 159/51 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

7- رای شماره 139560302027011596 مورخ  1395/09/16 ابوالقاسم بیغمیان فرزند هاشم بشماره شناسنامه 552 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1286304903 در ششدانگ چهار باب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  119/92مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

8- رای شماره 139560302027012309 مورخ 1395/10/01 زهره دائی خوراسگانی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 

8315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283784939 در دو دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان پنج طبقه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6700 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  97/67مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  محمد   فرزند  خوراسگانی  دانشمند  مورخ  1395/10/01عباس   139560302027012312 شماره  رای   -9

شناسنامه 65 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291320318 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان پنج طبقه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6700 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  97/67مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

10- رای شماره 139560302027012510 مورخ  1395/10/05احمد دهقانی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 422 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1290997039 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  150/86مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

11- رای شماره 139560302027012512 مورخ  1395/10/05فرزانه احمدی هرندی فرزند علی بشماره شناسنامه 

124 صادره از هرند بشماره ملی 5659711898 در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  150/86مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

آبادی فرزند محمد علی  12- رای شماره 139560302027012538 مورخ 1395/10/05 فاطمه جمشیدی حسن 

بشماره شناسنامه 92 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649860629 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  199/19مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

13- رای شماره 139560302027012544 مورخ  1395/10/06ذبیح اله محمدی فرزند نوروز علی بشماره شناسنامه 

64 صادره از سمیرم بشماره ملی 1209579243 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 2 فرعی از اصلی 10279 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  244/82مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027012547 مورخ   1395/10/06سعید انصاریپور  فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 16 

صادره از شهرضا بشماره ملی 1199519261 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 242 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  محمدآقا  فرزند  پیران  جلیل  مورخ 1395/10/07 محمدرضا   139560302027012713 شماره  رای   -15

شناسنامه 1 صادره از لردگان بشماره ملی 4669731831 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  156/60مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

16- رای شماره 139560302027012761 مورخ  1395/10/08مرادعلی فروغی ابری فرزند رمضان بشماره شناسنامه 

1028 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283639114 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 12584 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 124/18 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

17- رای شماره 139560302027012863 مورخ  1395/10/11عباس  ترابی زیارتگاهی فرزند رحیم بشماره شناسنامه 

33065 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282258117 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 77 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  92/38مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

18- رای شماره 139560302027013065 مورخ  1395/10/15حسنعلی زارعین فرزند اصغر بشماره شناسنامه 1 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1291335676 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  240/72مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

19- رای شماره 139560302027013142 مورخ  1395/10/15مهدی شایسته رخ فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 

432 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287877117 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1727 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  155/70مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  خوراسگانی  باقرزاده  زهرا   1395/10/25 مورخ   139560302027013859 شماره  رای   -20

شناسنامه 1480 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291566910 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6558 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  273/66مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

21- رای شماره 139560302027013874 مورخ  1395/10/25علی کریمی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 12 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1291436261 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  126/76مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

22- رای شماره 139560302027013877 مورخ1395/10/25  زهرا دادخواه فرزند علی بشماره شناسنامه 47815 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1282401734 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  126/76مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

23- رای شماره 139560302027014402 مورخ  1395/11/05ماهرخ موسوی فرزند سید علی اکبر بشماره شناسنامه 

3266 صادره از سمیرم بشماره ملی 1209243547 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  257/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

24- رای شماره 139560302027014439 مورخ 1395/11/06 رقیه نیکخواه فرزند بمانعلی بشماره شناسنامه 386 

صادره از یزد بشماره ملی 4431449264 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10388 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  175/75مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

25- رای شماره 139560302027014502 مورخ 1395/11/07 علیرضا عبدالهی فرزند بمانعلی بشماره شناسنامه 3 

صادره از اصفهان بشماره ملی 5659831214 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

9566 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  72/90مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بابوکانی فرزند محمدعلی بشماره  26- رای شماره 139560302027014503 مورخ 1395/11/07 عصمت حسنی 

از  بر روی قسمتی  از شهرضا بشماره ملی 1199524174 در ششدانگ یکباب خانه احداثی  شناسنامه 3 صادره 

قطعه زمین پالک 10281 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  274/76مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اسمعیل  فرزند  دقارونی  محمدی  ناهید   1395/11/07 مورخ   139560302027014530 شماره  رای   -27

بر روی قسمتی  از اصفهان بشماره ملی 1287906621 در ششدانگ یکباب خانه احداثی  شناسنامه 138 صادره 

از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195/02 مترمربع.  از قطعه زمین پالک 1576 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.

28- رای شماره 139560302027014534 مورخ  1395/11/07محمدصادق کاظمی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 

2144 صادره از آبادان بشماره ملی 1817095293 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 249 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  31/32مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

29- رای شماره 139560302027014538 مورخ 1395/11/07 محمود مهوری حبیب آبادی فرزند محمد حسین 

بشماره شناسنامه 807 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286830648 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه 

اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3753 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 150 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

30- رای شماره 139560302027014589 مورخ  1395/11/09فاطمه نقشینه فرزند تقی بشماره شناسنامه 361 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283598019 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 6535 و 6536 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  287/83مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

31- رای شماره 139560302027014591 مورخ  1395/11/09 زهرا نقشینه فرزند تقی بشماره شناسنامه 25 صادره 

از اصفهان بشماره ملی 1291337547 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 6535 و 6536 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 287/83 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

32- رای شماره 139560302027014594 مورخ  1395/11/09 مرتضی زارعی خوابجانی فرزند علی محمد بشماره 

شناسنامه 2470 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285994264 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  223/25مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027014595 مورخ  1395/11/09حجت اله زارعی خوابجانی فرزند ولی اله بشماره 

شناسنامه 436 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286097517 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  223/25مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

34- رای شماره 139560302027014641 مورخ  1395/11/09محمد کشول  فرزند نوروز بشماره شناسنامه 786 

صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129170969 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  130/51مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

35- رای شماره 139560302027014660 مورخ  1395/11/10 ابرار افخمی اردکانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 0 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1274374367 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 196/47 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  خوراسگانی  اکبری  مورخ  1395/11/13احمد   139560302027014901 شماره  رای   -36

شناسنامه 1963 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291629351 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6148 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  185/45مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  فرزند حسین  اکبری خوراسگانی  مورخ  1395/11/13محمود  رای شماره 139560302027014902   -37

شناسنامه 131 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291419039 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6148 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  185/45مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  خوراسگانی  حیدری  مورخ  1395/11/13زهرا   139560302027014905 شماره  رای   -38

شناسنامه 190 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291506578 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6148 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 185/45 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

39- رای شماره 139560302027014907 مورخ 1395/11/13 مرتضی محمدی فرزند عباس بشماره شناسنامه 34 

صادره از اهواز بشماره ملی 1756651167 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  193/65مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  خوراسگانی  طغیانی  مورخ  1395/11/20محمد   139560302027015456 شماره  رای   -40

شناسنامه 1519 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291624805 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 841 فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت255/66  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

41- رای شماره 139560302027015461 مورخ  1395/11/20مریم پویان فر فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1573 

صادره از بهبهان بشماره ملی 1861241712 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 841 فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  255/66مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

42- رای شماره 139560302027015463 مورخ  1395/11/20 محمد حسن زاهدی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

15100 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292679263 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  173/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

43- رای شماره 139560302027015617 مورخ  1395/11/23مجتبی امیری فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 

688 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286049601 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 3755 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  15/82مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

44- رای شماره 139560302027015619 مورخ 1395/11/23 حسین لطیفی خوراسگانی فرزند اسماعیل بشماره 

شناسنامه 31 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291274308 در ششدانگ یکباب ساختمان باستثناء بها ثمنیه اعیانی 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6580 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  98/63مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

45- رای شماره 139560302027015622 مورخ 1395/11/23 عباس فرقانی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 137 

صادره از تیران و کرون بشماره ملی 5499312230 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 44903 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  18/79مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

46- رای شماره 139560302027015644 مورخ  1395/11/23ذبیح اله هونجانی فرزند خدابخش بشماره شناسنامه 

21 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199782191 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  117/11مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

47- رای شماره 139560302027015645 مورخ  1395/11/23اکبر عابدی خوراسگانی فرزند محمد حسین بشماره 

شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284012451 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 5104 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  325/53مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

48- رای شماره 139560302027015646 مورخ  1395/11/24احمد محمدی سمسوری فرزند اسماعیل بشماره 

شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291257225 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 252 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  238/47مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

49- رای شماره 139560302027015649 مورخ  1395/11/24احمد ابوالحسنی فرزند جواد بشماره شناسنامه 2 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291265236 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10409 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  298/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

50- رای شماره 139560302027015655 مورخ  1395/11/24احمد محمدی سمسوری فرزند اسماعیل بشماره 

شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291257225 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 252 فرعی از اصلی 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  148/76مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

51- رای شماره 139560302027015671 مورخ  1395/11/24حسین شریفی فرزند علی بشماره شناسنامه 28156 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1282209086 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  136/64مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

52- رای شماره 139560302027015729 مورخ 1395/11/25 اکبر طباطبایی خوراسگانی فرزند سید عباس بشماره 

شناسنامه 9613 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283798001 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 9379 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 217 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

53- رای شماره 139560302027015901 مورخ  1395/11/28سیدرضا فاطمی فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 

2502 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649416729 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 12641 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  161/15مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

54- رای شماره 139560302027015914 مورخ  1395/11/28علی بابا حسن زاده  فرزند سلطان محمد بشماره 

شناسنامه 548 صادره از اردل بشماره ملی 4689570256 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 184/41 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

55- رای شماره 139560302027015918 مورخ  1395/11/28بتول قنبری لفدانی  فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 

3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291688862 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  16/65مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

56- رای شماره 139560302027015932 مورخ  1395/11/30 اکبر ذهبی فرزند اسفندیار بشماره شناسنامه 6 صادره 

از شهرضا بشماره ملی 1199617032 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  هاجی  فرزند  طالخونچه  غفاری  مورخ  1395/11/30اکرم   139560302027015935 شماره  رای   -57

یکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  ملی 1170092012  بشماره  لنجان  از  شناسنامه 9337 صادره 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  سیاوش  فرزند  دارانی  خسروی  مورخ  1395/12/01ماندانا   139560302027015992 شماره  رای   -58

شناسنامه 34 صادره از فریدن بشماره ملی 1159509026 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1572 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190/96 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

59- رای شماره 139560302027015997 مورخ  1395/12/01علیرضا رحمانی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 22 

صادره از پیرانشهر بشماره ملی 2899797182 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

به مساحت  190/96مترمربع.  از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 1572 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.

60- رای شماره 139560302027016079 مورخ  1395/12/02 محمد قربانیان کردآبادی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 

390 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291613528 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 10302 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  148/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

61- رای شماره 139560302027016083 مورخ   1395/12/02احمدرضا عابدی فشارکی فرزند علی بشماره شناسنامه 

2188 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283529637 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

62- رای شماره 139560302027016086 مورخ  1395/12/02طاهره غالمی فشارکی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 

3999 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287381332 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 210 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

63- رای شماره 139560302027016109 مورخ 1395/12/03 رسول حجه فروش فرزند رضا بشماره شناسنامه 2799 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1286737540 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 4860 فرعی از اصلی 15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/46 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

64- رای شماره 139560302027016112 مورخ1395/12/03  وجیهه دمساز فرزند علی بشماره شناسنامه 487 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1290375240 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 4860 فرعی از اصلی 15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/46 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

65- رای شماره 139560302027016118 مورخ 1395/12/03  حسن ربانی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 37  

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291259732 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11926 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  174/91مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

66- رای شماره 139560302027016139 مورخ  1395/12/03تقی کنگازیان فرزند یداله بشماره شناسنامه 133 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283997827 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

9350 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  66/85مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

67- رای شماره 139560302027016190 مورخ 1395/12/04 محمدعلی قادری خوراسگانی فرزند اسماعیل بشماره 

شناسنامه 7016 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283771942 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  148/90مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی احمدرضا اخالقی بوزانی.

68- رای شماره 139560302027016366 مورخ 1395/12/08 حجت اخالقی فرزند احمد بشماره شناسنامه 17 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291425330 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

12546 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  157/16مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

69- رای شماره 139560302027016379 مورخ  1395/12/08نصراله سلمانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 96 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1283996413 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  205/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

70- رای شماره 139560302027016430 مورخ  1395/12/08قربانعلی خسرویان فرزند رضا بشماره شناسنامه 56 

صادره از شهرضا بشماره ملی 1199747122 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

71- رای شماره 139560302027016432 مورخ  1395/12/08زهرا گودرزی  فرزند فرج بشماره شناسنامه 3775 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1282785680 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

10119 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  ابوالقاسم   فرزند  هفدانی   بنائی  مورخ  1395/12/08اصغر   139560302027016444 شماره  رای   -72

شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291678808 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  171/5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

73- رای شماره 139560302027016455 مورخ  1395/12/09محسن امینی فرزند عباس بشماره شناسنامه 11 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291367357 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  219/43مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

74- رای شماره 139560302027016476 مورخ 1395/12/09 اعظم رحیمی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 329 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291084371 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  180/5مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  پوش  مامن  مورخ  1395/12/09عبدالرسول   139560302027016479 شماره  رای   -75

شناسنامه 2177 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285725522 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180/5 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

76- رای شماره 139560302027016481 مورخ 1395/12/09  طاهره جانقربان  فرزند قاسمعلی بشماره شناسنامه 

25 صادره از سمیرم بشماره ملی 5129753046 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 9946 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  148/87مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

77- رای شماره 139560302027016484 مورخ  1395/12/09علیرضا جانقربان فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 

3 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129877187 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 9946 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  148/87مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

78- رای شماره 139560302027016534 مورخ  1395/12/09محمدرضا آزادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 

1146 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288040989 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

79- رای شماره 139560302027016537 مورخ  1395/12/09حمیدرضا آزادی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 0 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1270379372 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

رضا   فرزند محمد  اللهی خوراسگانی  مورخ  1395/12/09جواد حبیب  رای شماره 139560302027016538   -80

بشماره شناسنامه 623 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291475362 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

قسمتی از پالک شماره2 فرعی از 5946  اصلی و 5946  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

به مساحت 149/51 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

عبدالهی خوراسگانی فرزند حسین  بشماره  رای شماره 139560302027016541 مورخ  1395/12/09زهرا    -81

شناسنامه 1203 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291564128 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه قسمتی از 

پالک شماره2 فرعی از 5946 اصلی و 5946  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان به مساحت 

 149/51مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره شناسنامه  علی  فرزند  زاده  اصغر حسین   1395/12/09 مورخ  رای شماره 139560302027016542   -82

از اصفهان بشماره ملی 1280297328 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از  40890 صادره 

قطعه زمین پالک 67 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  50/16مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  علی  فرزند  آبادی  محمدی کمال  مورخ  1395/12/10احمد   139560302027016565 شماره  رای   -83

شناسنامه 1235 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649501599 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  113/93مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

84- رای شماره 139560302027016644 مورخ 1395/12/15 رمضان گرمکی  فرزند باقر بشماره شناسنامه 228 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291327622 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 6169 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 272/48 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

85- رای شماره 139560302027016656 مورخ  1395/12/15غالمرضا سعادت  فرزند قاسمعلی بشماره شناسنامه 

4276 صادره از تهران بشماره ملی 0056112361 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 12546 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  107/73مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  خوراسگانی  جمالی  اکبر  مورخ  1395/12/15   139560302027016658 شماره  رای   -86

شناسنامه 145 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291368698 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 6546 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  16/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

87- رای شماره 139560302027016754 مورخ  1395/12/16عباس عابدینی پزوه فرزند حسن بشماره شناسنامه 

1918 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291628908 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

88- رای شماره 139560302027016757 مورخ 1395/12/16 اعظم عابدینی پزوه فرزند حسن بشماره شناسنامه 

1813 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291522743 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 152 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

89- رای شماره 139560302027016974 مورخ  1395/12/26مجید قیصری فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 

891 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287993249 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 11942 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  103/34مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

90- رای شماره 139660302027000084 مورخ 1396/01/06 پریجان رئیسی گهروئی فرزند علی بشماره شناسنامه 

87 صادره از شهرکرد بشماره ملی 6339619886 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  93/37مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

91- رای شماره 139660302027000085 مورخ 1396/01/06 احمد برکت خوراسگانی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 

8262 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283784408 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 9605 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 423/12 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

92- رای شماره 139660302027000088 مورخ 1396/01/06 امیرحسین موید  فرزند اکبر بشماره شناسنامه 163 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1284719170 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 11846 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 76/85 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

93- رای شماره 139660302027000089 مورخ 1396/01/06 مسعود مختاری فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 

2214 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288191537 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11846 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 76/85 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

94- رای شماره 139660302027000093 مورخ 1396/01/06 رضا شفیعی پوردلیوند فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 

1145 صادره از رشت بشماره ملی 2593355921 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11846 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  76/85مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

95- رای شماره 139660302027000095 مورخ  1396/01/06 محمود فروغی ابری  فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 

4315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282790722 در ششدانگ اصطبل اسب بدون هرگونه ساخت و ساز ، تغییر 

کاربری و ... احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 35 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 770 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

96- رای شماره 139660302027000201 مورخ 1396/01/08 تاجماه چیوائی فرزند یداله بشماره شناسنامه 36 صادره 

از الیگودرز بشماره ملی 4172415709 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 179/66 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

97- رای شماره 139660302027000236 مورخ 1396/01/14 احمد صبوری فرزند حسین بشماره شناسنامه 353 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291396993 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  106/92مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

98- رای شماره 139660302027000237 مورخ  1396/01/14محمود صبوری فرزند حسین بشماره شناسنامه 756 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291454731 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  106/92مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

99- رای شماره 139660302027000261 مورخ  1396/01/14حسن پیردیر فرزند قاسم بشماره شناسنامه 21439 

صادره از شیراز بشماره ملی 2291723677 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 

واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  113/52مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

100- رای اصالحی شماره 139660302027000357 مورخ 1396/01/15 زهرا امینی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 

97 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659703801 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

به  به مساحت 73/80 مترمربع صحیح میباشد که در رای صادره  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5  پالک 12591 

شماره 139560302027011723 مورخ  1395/09/20بطور اشتباه پالک ثبتی 12951 ثبت شده است لذا بدینوسیله 

اصالح میگردد .

101- رای اصالحی شماره 139660302027000376 مورخ  1396/01/15محمد یزدان بخش پوده فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 23 صادره از شهرضا بشماره ملی 5129808071 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 236 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 142/33 مترمربع صحیح میباشد 

که در رای صادره به شماره 139560302027004787 مورخ 20/04/1395 بطور اشتباه پالک ثبتی 15201/237 ثبت 

شده است لذا بدینوسیله اصالح میگردد .

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/01/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/04

»رییس منطقه ثبت اسناد وامالک  شرق اصفهان   حسین هادیزاده«     

 858/م الف

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
اجرای احکام شعبه نهم دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 

940745 له مرتضی قربانی علیه احمد آقاعلیان مبنی بر مطالبه مبلغ 475/487/000 ریال بابت اصل خواسته و 

هزینه های دادرسی و مبلغ 23/774/350 ریال حق االجرای دولتی در روز پنج شنبه تاریخ 96/2/7 ساعت 9 صبح 

در محل این اجرا )200 متر پایین تر از ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3- واحد5 ( جهت فروش 

36/03 حبه از 72 حبه از ششدانگ پالک ثبتی 11794فرعی از 14915 اصلی بخش 5 که اکنون در تصرف مستاجر 

خانم زهرا حمیدی می باشد و با وصف کارشناسی زیر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا 

طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی خیابان 24 متری اول – نرسیده به مسجد امام جعفر 

صادق – مقابل کبابی طوس – کوی 23 )شهید سید مرتضی طباطبایی (- نبش کوی صبا – پ2 مراجعه و از آن 

بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده 

شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت مزایده ، برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم 

علیه می باشد.اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس مشخصات کلی ملک: ملک مذکور منزل مسکونی یک طبقه 

با قدمت حدود 30 سال و بازسازی شده می باشد. مساحت این ملک بر اساس مندرجات سند متعلقه به میزان 

94/31 متر مربع بصورت ناخالص است و دارای اعیانی در حدود 71 متر مربع در یک طبقه با سازه دیوار باربر و سقف 

تیر آهن و نمای آجر پالک و بصورت در تو حیاط می باشد و هم اکنون با داشتن مشترکات مورد نیاز )آب ، برق ، گاز 

شهری ( در حال بهره برداری است. مشخصات ثبتی : منزل مسکونی مورد نظر دارای یک جلد سند مالکیت منقوله 

دار بشماره چاپی 0540191 و بشماره ملک 14915/11794واقع در بخش 5 ثبتی اصفهان ثبت در دفتر 337 در صفحه 

592 بشماره ثبت 68027 س- بتاریخ 88/4/3 به میزان شش دانگ بمالکیت آقای محمد قاسمی فرزند روح اله 

می باشد. الزم به یاد آوری است در راستای رعایت ضوابط شهرسازی به هنگام نوسازی این ملک از دو محور موجود 

میبایستی عقب نشینی الزم را بنماید  )مطابق ضوابط اعالم شده از شهرداری منطقه ( . فلذا ارزش این عقب نشینی 

در ارزشیابی لحاظ شده است.  ارزشیابی :ارزش کل شش دانگ )عرصه و اعیانی (ملک مورد نظر با مشخصات یاد 

شده و باتوجه به جمیع جهات وکلیه عوامل تاثیر گذار در قضیه )از نظر موقعیت – محدودیت ارتفاع به هنگام ساخت 

و ساز – دسترسی و ارزش مشترکات متعلقه و سایر ( و عنایت به قیمت عادالنه زمان مباشرت به امر کارشناسی 

علی الخصوص میزان عرضه و تقاضا در راستای خرید و فروش امالک جمعا به مبلغ 950/000/000 ریال )معادل نود 

و پنج میلیون تومان ( برآورد و اعالم نظر می گردد. 

شماره :37705/م الف مدیر اجرای احکام شعبه 9 د ادگاه حقوقی اصفهان 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510423653300437 شماره پرونده: 9309983653300018 شماره بایگانی شعبه : 930045تاریخ 

تنظیم: 1395/12/24 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :خزعلی   نام خانوادگی : حسنی  نام پدر: راجبعلی     نشانی: 

فوالدشهر محله ب 2 ب 3 بلوک 22 واحد 114 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: مجید     نام خانوادگی : 

سعیدی باغ ابریشمی  نام پدر : اصغر    نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم 

له /محکوم علیه نام : ملیحه  نام خانوادگی : کتانی  نام پدر : مصطفی  نشانی : اصفهان – فالورجان – فالورجان 

شهر ابریشم ابتدای ورودی شهر بلوار الغدیر خ شهید بهشتی ط فوقانی مشاور امالک  نوع رابطه : وکیل محکوم له 

/ محکوم لهم خز علی حسنی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 

دادنامه مربوطه 9509973653301068 محکوم علیه محکوم است به : پیرو اجرائیه شماره 95010423653300059 

خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ مطالبه یعنی 1392/12/29 )تاریخ تقدیم دادخواست (لغایت زمان وصول که محاسبه 

آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام خواهد بود در حق محکوم له.  محکوم علیه 

مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 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 1394(  .4- خودداری 

محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) 

ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 

مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 

موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه 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 1394( 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان فالورجان – علی صادقیان



وضعیت آب و هوا

ابری

ابری

ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

9   ْC

-2   ْC

2   ْC

12   ْC

26   ْC

21   ْC

26   ْC

30   ْC

حوادثسالمت

 درمان نابینایی 

با ماده شیمیایی مغز ماهی
بــه  موفــق  دانشــمندان 
کشــف یک مــاده شــیمیایی 
گــورخـرمـــاهی  مغـــز  در 
ــه فهــم رشــد  شــده اند کــه ب
دوبــاره شــبکیه چشــم کمک 

می کند.
یافته هــای محققان دانشــگاه 
وانــدر بیلــت آمریــکا نشــان داد میــزان GABA )گامــا 
 آمینوبوتیریــک اســید(، انتقال دهنــده عصبــی و دارای 
نقــش اصلــی در آرام ســازی فعالیــت عصبــی، بــا 
می یابــد.  خودبازســازی کاهــش  فرآینــد  شــروع 
از ایــن رو متوقــف کــردن ایــن مــاده شــیمیایی 
ــاری  ــرای بیم ــدی ب ــان جدی ــه درم ــد منجــر ب می توان
چشــمی AMD )دژنراســیون ماکــوال مرتبــط بــا ســن( 

ــود.  ش
ایــن بیمــاری متداول تریــن علــت نابینایــی و رتینیــت 

پیگمنتــوزا )اختــال شــدید نابینایــی( اســت.
ــور در پشــت  ــه ن ســاختار شــبکیه )بافــت حســاس ب
ــابه  ــا مش ــتانداران عمدت ــایر پس ــی و س ــم( ماه چش
ــر  ــت آغازگ ــن اس ــش در GABA ممک ــت و کاه اس

ــد. ــبکیه باش ــازی ش ــای بازس احی
جیمــز پاتــون، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره 
می گویــد: »فرضیــه مــا ایــن اســت کــه کاهــش 
تجمــع GABA می توانــد آغازگــر احیــای شــبکیه 
باشــد. اگــر فرضیــه مــا درســت باشــد، ایــن احتمــال 
ــان  ــم انس ــبکیه چش ــک ش ــا تحری ــه ب ــود دارد ک وج

ــد.« ــازی کنن ــم و بازس ــان را ترمی ــا خودش آن ه
در ایــن مطالعــه، زمانــی کــه دانشــمندان داروهایــی را 
تزریــق کردنــد کــه غلظــت GABA را در شــبکیه چشــم 
ماهــی نابینــا در ســطح بــاال حفــظ می کــرد، دریافتنــد 

کــه فرآینــد بازســازی متوقــف می شــود.
پــس از تزریــق آنزیمــی کــه میــزان GABA را در 
ماهــی عــادی کاهــش می دهــد، آن هــا دریافتنــد کــه 
ــر  ــه تغیی ــر )ســلول های شــبکیه( شــروع ب ــا مول گلی

ــد.  ــر کردن و تکثی
و  بازســازی  در  را  اصلــی  نقــش  کــه  گلیــا مولــر 
احیــای ایفــا می کنــد، نــوع خاصــی از ســلول بنیــادی 
ــا  ــد ب ــان امیدوارن ــن رو، محقق بزرگســال اســت. از ای
ــان  ــت درم ــزرگ در جه ــی ب ــد گام ــیوه بتوانن ــن ش ای

نابینایــی بردارنــد. ســامت نیوز

 کشف عتیقه های 20 میلیاردی 

دوران هخامنشی در یزد
ــزد از کشــف پنــج مجســمه  رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان ی
عتیقــه مربــوط بــه دوره هخامنشــی بــه ارزش 20 میلیــارد ریــال 
توســط مامــوران پلیــس آگاهــی ایــن اســتان خبر داد. ســرهنگ 
حســین رضایــی گفــت: در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر اینکــه 
غارتگــران میــراث فرهنگــی قصــد فــروش تعــدادی عتیقــه در 
 ســطح شــهر یــزد را دارنــد، بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه 
در دســتور کار کارآگاهــان اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
ــه  ــاره ب ــن اش ــت. وی ضم ــرار گرف ــتان ق ــی اس ــس آگاه پلی
تحقیقــات گســترده مامــوران پلیــس افــزود: کارآگاهــان ضمــن 
ــا مقامــات قضائــی و انجــام کارهــای اطاعاتــی و  هماهنگــی ب
ــرهنگ  ــد. س ــایی کردن ــان را شناس ــگاه متهم ــی، مخفی پلیس
رضایــی ادامــه داد: مامــوران پلیــس در یــک عملیــات ضربتــی 
و غافلگیرانــه ســه نفــر از قاچاقچیــان اشــیای عتیقــه را دســتگیر 
و در بازرســی از مخفیــگاه آن هــا پنــج مجســمه از آثــار باســتانی 
را کشــف کردنــد. وی گفــت: بــا حضــور کارشناســان اداره 
ــد  ــخص ش ــی  های الزم مش ــام بررس ــی و انج ــراث فرهنگ می
ــوده  ــی ب ــه دوره هخامنش ــوط ب ــده مرب ــمه های کشف ش مجس
و کارشناســان ارزش ریالــی ایــن عتیقه هــا را 20 میلیــارد ریــال 
ــان  ــا بی ــزد ب ــد. رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان ی ــرآورد کردن ب
اینکــه متهمــان ایــن پرونــده بــه دادســرا معرفــی شــدند، افــزود: 
ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه دارای تاریخــی بــس کهــن 
ــته های  ــه از گذش ــن رو آنچ ــت و از ای ــه دار اس ــی ریش و تمدن
دور بــرای ایرانیــان بــه جــا مانــده در مقایســه بــا ســایر کشــورها 

ــران ــگاه خبــری پلیــس ای ــل مقایســه نیســت. پای قاب

کفش های قاچاق به مقصد نرسید 
  فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســمیرم از کشــف یــک محمولــه 
ــتگیری  ــال و دس ــون ری ــه ارزش 73 میلی ــی ب ــش خارج کف
ــت:  ــی گف ــا برات ــرهنگ غامرض ــر داد.  س ــی خب ــک قاچاقچ ی
مامــوران انتظامــی شهرســتان ســمیرم حیــن گشــت زنی و 
کنتــرل خودروهــای عبــوری از ایــن شهرســتان بــه یک دســتگاه 
ســواری پــژو مشــکوک شــدند و آن را متوقــف کردنــد. وی ادامــه 
ــی  ــش خارج ــت کف ــودرو، 612 جف ــن خ ــی از ای داد: در بازرس
ــام  ــن مق ــد. ای ــف ش ــی کش ــده گمرک ــدارک ثبت ش ــد م فاق
ــان داشــت: ارزش کفش هــای کشف شــده توســط  انتظامــی بی
ــام  ــال اع ــزار ری ــون و 560 ه ــه 73 میلی ــان مربوط کارشناس
شــده اســت. ســرهنگ براتــی بــا اشــاره بــه دســتگیری راننــده 
خــودرو افــزود: نیــروی انتظامــی برخــورد بــا قاچاقچیــان کاال را 
در اولویــت کاری خــود قــرار داده اســت. پایــگاه خبــری پلیــس

ــش های  ــی از پرس ــا یک ــد ام ــر برس ــه نظ ــب ب ــاید عجی ش
ــرگرمی های  ــه س ــوط ب ــغلی مرب ــای ش ــج در مصاحبه ه رای
ــا  ــید، ام ــه نباش ــاید متوج ــت. ش ــراد اس ــه اف ــورد عاق م
ــر از اشــکال  ــزی فرات ــه شــما چی ــورد عاق ســرگرمی های م
ــه  ــه ب ــرگرمی هایی ک ــتند. س ــرگرمی هس ــش س آرامش بخ
ــر هــوش شــما  ــع ب ــه واق ســوی آن هــا جــذب می  شــوید، ب
ــه  ــد ک ــان داده ان ــی نش ــواهد علم ــتند و ش ــذار هس تاثیرگ
ــه موجــب  ــد ک ــد را شــکل می دهن ــی جدی مســیرهای عصب
عملکــرد ســریع تر و بهتــر مغــز می شــود. در ادامــه بــا بعضــی 
از ســرگرمی ها کــه می تواننــد هــوش را افزایــش دهنــد 

ــویم. ــنا می ش ــتر آش بیش
    بازی های ویدئویی

بــه رغــم بحث هایــی کــه در ایــن زمینــه مطــرح اســت 
ــدن  ــر ش ــد در باهوش ت ــی می توان ــای ویدئوی ــام بازی ه انج

 شــما تاثیرگـــذار باشـــند. مطالعـــه انجام شــده توســط 
پژوهشــگران دانشــگاه نانیانــگ در ســنگاپور پیونــد بین انجام 
 بازی هــای ویدئویــی بــا حافظــه بهتــر )هــم پــردازش حافظــه 
ــه  ــی ارتقایافت ــرد حرکت ــن عملک ــادآوری( و همچنی ــم ی و ه
)مهارت هــای حرکتــی خــوب(، برنامه ریــزی راهبــردی و 

ــت. ــان داده اس ــه را نش ــی ارتقایافت ــری فضای ناوب
    مطالعه

نتایــج مطالعــه ای کــه در نشــریه وال اســتریت ژورنــال 
ــه  ــد ب ــه می توان ــه مطالع ــد ک ــان می ده ــد، نش ــر ش منتش
بهبــود مجموعــه ســه گانــه هــوش - هــوش عاطفــی، هــوش 
متبلــور و هــوش ســیال کمــک کنــد. بــه گفتــه دانشــمندان 
ــت می شــوند  ــه تقوی ــا مطالع ــه ب ــوش ک ــوع ه ــن ســه ن ای

ــر ــس بهت ــزت نف ــد ع ــزی مانن ــدرت مغ ــواع ق ــام ان ــر تم  ب
همدلــی بهتــر بــا احساســات دیگــران، حــل مســئله و 
تشــخیص الگــوی ارتقایافتــه، مدیریــت زندگــی بهتــر و 

اســترس کمتــر تاثیرگــذار اســت.
    ورزش

ــد  ــد جســمانی مانن ــدی از فوای ــرای بهره من ــردم ب بیشــتر م
ــه  ــی ارتقایافت ــر، اســتقامت، ســامت قلبی عروق ــدرت بهت ق
ــن وجــود، ورزش  ــا ای ــد. ب ــا مدیریــت وزن، ورزش می کنن ی
کــردن می توانــد بــر هــوش افــراد نیــز تاثیــر مثبــت داشــته 

باشــد. 
ــد  ــان می ده ــکا نش ــامت آمری ــی س ــه مل ــه موسس مطالع
کــه تعریــق هنــگام دویــدن، دوچرخه ســواری یــا پیــاده روی 

ــه  ــه ب ــیا از حافظ ــخیص اش ــا را در تش ــی م ــد توانای می توان
ــت  ــه را تقوی ــه حافظ ــی ک ــش BDNF )پروتئین ــف افزای لط

ــد. ــود ببخش ــد( بهب می کن
    مدیتیشن

مطالعــه ای کــه در ســال 2015 توســط پژوهشــگران دانشــگاه 
کالیفرنیــا، لــس آنجلــس )UCLA( انجــام شــد، نشــان داد 
کــه مدیتیشــن در دســتیابی بــه روشــنفکری و هــوش باالتــر 

نقــش دارد. 
پژوهشــگران بــا اســتفاده از تصویربرداری MRI کشــف کردند 
ــب  ــور جال ــه ط ــد ب ــام می دادن ــه مدیتیشــن انج ــرادی ک اف
توجهــی از بخــش خاکســتری بیشــتر و بافــت ضخیم تــر در 
قشــر پیش پیشــانی )مســئول کنتــرل و توجــه( در مقایســه 
بــا شــرکت کنندگانی کــه مدیتیشــن انجــام نمی دادنــد 

ــد. برخــوردار بودن

با این سرگرمی ها، باهوش تر می شوید

تظاهرات علیه حمله به سوریه در آمریکا

مخالفان جنگ در شهرهای مختلف آمریکا علیه حمله موشیک این کشور به یک 

پایگاه هوا�ی در سوریه تظاهرات کردند. مهر

یکشنبه  20 فروردین ماه  1396 ـــمـــاره 400 ســـــال سوم                ݡسݒ

قال رسول اهلل)ص(:
صرا الَیدُخُلُه إاّل ُصّواُم َرَجٍب 

َ
ِة ق

َ
إّنَ فی الَجّن

پیامبر)ص( می فرمایند:در بهشت قصرى است 
که جز روزه داران ماه رجب وارد آن نمی شوند.

-«  حدیث روز   »-
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ــن  ــرای اولی ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
بــار در کشــور یــک درآیــگاه وزیــن بــا ســبک معمــاری 
ــطح  ــع غیرهمس ــرای تقاط ــار اج ــامی در کن ایرانی اس
اســتقال ســاخته خواهــد شــد، ابــراز امیــدواری کــرد 
ــم  ــگاه عل ــرح درآی ــا ط ــراه ب ــتقال هم ــروژه اس  ابرپ
و فنــاوری ظــرف مــدت دو تــا ســه مــاه آینــده تکمیــل 

شــود و بــه طــور کامــل بــه بهره بــرداری برســد. 
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  بــه گــزارش 
اصفهــان، محــدوده میــدان اســتقال بــه دلیــل وجــود 
کارگاه هــا و کارخانه هــای زیــاد اطــراف آن، در بســیاری 
ــار ترافیکــی شــدید همــراه اســت  ــا ب از ســاعات روز ب
ــی از  ــه یک ــدان ک ــن می ــکل ای ــع مش ــرای رف ــه ب ک
ــع  ــداث تقاط ــت، اح ــان اس ــهر اصفه ــای ش ورودی ه
ــتقال  ــدان اس ــای می ــه پل ه ــطح و مجموع غیرهمس

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق در دس
    میدان استقالل

ــه خمینی شــهر  ــا 6 ورودی از جمل ــدان اســتقال ب می

ــان  ــان اســتقال و خیاب ــراه آزادگان، خیاب ــو، بزرگ دهن
امــام خمینــی)ره(، یکــی از بزرگ تریــن میادیــن شــهر 
ــرات  ــاز خط ــاله زمینه س ــر س ــه ه ــت ک ــان اس اصفه

ــادی اســت.  ــی زی ــی و مال جان
میــدان اســتقال کــه بــه جهــت قرارداشــتن در مســیر 
ــدان  ــه می ــان ب ــر اصفه ــگاه های معتب ــی از دانش یک
دانشــگاه صنعتــی نیــز معــروف اســت، در طــول ســال 
ــجویان،  ــگران، دانش ــور گردش ــت عب ــه عل ــواره ب هم
ترانزیــت ســوخت از پاالیشــگاه و حمــل مــواد معدنــی 
و ســنگ بــه کارخانه هــا از موقعیــت اســتراتژیکی 
ــرای  ــه ب ــکاتی ک ــر مش ــاوه ب ــال ها ع ــوردار و س برخ
داشــت  وجــود  آن  مختلــف  محله هــای  ســاکنان 
محــل تصادفــات مرگبــار بــود؛ بــه نحــوی کــه در طــول 
ــیر  ــن مس ــیاری در ای ــراد بس ــادی اف ــال های متم س

ــد.  ــت می دادن ــود را از دس ــان خ ج
میــدان نامبــرده کــه از شــمال غــرب بــه شاهین شــهر، 
بــه  غــرب  جنــوب  از  امین آبــاد،  و  محمودآبــاد 

ــه  ــمال ب ــان و از ش ــه اصفه ــرق ب ــهر، از ش خمینی ش
ــی می شــود، در شــمالی ترین  ــان اســتقال منته خیاب
ــوب  ــات مطل ــا از امکان ــرار دارد؛ ام ــان ق ــه اصفه نقط
تــردد و جــاده ای بی بهــره بــود. ایــن موضــوع مســئوالن 
شــهرداری اصفهــان را بــر آن داشــت امکاناتــی جهــت 
ــاد  ــن ایج ــهروندان و همچنی ــن ش ــردد ایم ــرح ت ط
شــهر  ورودی  دروازه  در  دلنشــین  و  بــاز  فضایــی 

ــد. ــاد کنن ــان ایج اصفه
    حلقه چهارم ترافیکی شهر اصفهان

مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار اصفهــان، در حاشــیه 
بازدیــد از پــروژه میــدان اســتقال اظهــار کــرد: میــدان 
ــارم  ــه چه ــزرگ حلق ــای ب ــی از تقاطع ه اســتقال، یک
ــای  ــن پروژه ه ــان و از مهم تری ــهر اصفه ــی ش ترافیک
 شــهرداری محســوب می شــود کــه در یــک ســال 

و نیم اخیر به اجرا درآمده است. 
ــزرگ  ــه مشــخصات ایــن طــرح ب ــا اشــاره ب وی ب
ــع  ــداث تقاط ــرد: اح ــح ک ــان تصری ــی در اصفه عمران
پنــج ســطحی میــدان اســتقال اصفهــان شــامل 
میــدان بــا 3 پــل در همســطح، دو پــل مــوازی 
روگــذر، پــل قطــار شهـــری، پــل زیرگــذر، پــل رمــپ 
جهتــی )چپگــرد( اســت کــه مسیـــر دسترســی 
ــوار  ــی، بل ــام خمین ــوار ام ــتقال، بل ــان اس ــه خیاب ب
دانشــگاه صنعتــی اصفهـــان، بزرگــراه آزادگان و خیابان 

محمودآبــادی را فراهــم مــی آورد.
 شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه ورودی شــمال شــهر 
ــتقال  ــطح اس ــع غیرهمس ــرای تقاط ــا اج ــان ب اصفه
دلیــل  بــه  کــرد:  اضافــه  می شــود،  ســاماندهی 
ــن  ــهر، ای ــمال ش ــی در ش ــگاه صنعت ــری دانش قرارگی
ــذاری  ــاوری نامگ ــم و فن ــگاه عل ــام درآی ــه ن ورودی ب

ــت. ــده اس ش

    معماری ایرانی اسالمی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اولین بــار در کشــور یک 
درآیــگاه وزیــن بــا ســبک معمــاری ایرانی اســامی در 
ــار اجــرای تقاطــع غیرهمســطح اســتقال ســاخته  کن
خواهــد شــد، ابــراز امیــدواری کــرد ابرپــروژه اســتقال 
ــرف  ــاوری، ظ ــم و فن ــگاه عل ــرح درآی ــا ط ــراه ب هم
ــه  ــود و ب ــل ش ــده تکمی ــاه آین ــه م ــا س ــدت دو ت م
ــا  ــژاد ب ــد. جمالی ن ــرداری برس ــه بهره ب ــل ب ــور کام ط
اشــاره بــه اســتفاده و به کارگیــری تکنولــوژی نویــن در 
ســاخت پــل ششــم میــدان اســتقال اظهــار کــرد: پــل 
ــت  ــری از ظرفی ــا بهره گی ــتقال ب ــدان اس ــم می شش
ــث  ــه از حی ــود ک ــام می ش ــا انج ــرارگاه خاتم االنبی ق
پــل  معمــاری  و  ســاخت  تکنولــوژی  به کارگیــری 

منحصربه فــرد اســت.
    ساماندهی و کاهش بار ترافیکی

بــار   و کاهــش  ســاماندهی  خاطرنشــان کــرد:   وی 
ترافیکــی، کاهــش آلودگــی هــوا و ایجــاد دسترســی های 
ــل ورودی  ــاال در مح ــرعت ب ــا س ــن ب ــتقیم و ایم مس
ــه اهــداف اجــرای  ــان از جمل اســتراتژیک شــهر اصفه
ــا بیــان اینکــه  ایــن طــرح اســت. شــهردار اصفهــان ب
 ایــن درآیــگاه بــه عنــوان یــک میــدان بی نظیــر 
و منحصربه فــرد در کشــور بــرای ورودی شــهر اصفهــان 
ــن  ــرد: در اطــراف ای ــح ک مطــرح خواهــد شــد، تصری
میــدان نورپردازی هــای زیبــا، َابنماهــا و فضاهــای 
ــی  ــان زینت ــا کاشــت درخت ــراه ب ســبز مخصــوص هم

ــت. ــده اس ــی ش پیش بین
ــاره  ــای انجام شــده 12 من ــق طراحی ه ــزود: طب وی اف
در یــک ســو و 12 منــاره در ســوی دیگــر ورودی 
میــدان علــم و فنــاوری نصــب می شــود کــه در حــال 

ــاره احــداث شــده اســت. حاضــر اســکلت 4 من

    احــداث زیباتریــن بوســتان حاشــیه زاینــده رود 
تــا نیمــه نخســت ســال جــاری

همچنیــن معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان 
ــا مســاحت  ــر ب گفــت: عملیــات احــداث پردیــس هن
ــا نیمــه  ــع در دســت اجراســت و ت ــر مرب 70 هــزار مت

ــود.  ــل می ش ــاری تکمی ــال ج اول س
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  بــه گــزارش 
ــد  ــد از رون ــیه بازدی ــر در حاش ــرج مظف ــان، ای اصفه
اجرایــی پردیــس هنــر آبشــار اظهــار کــرد: بــا احــداث 
شــهر رؤیاهــا حضــور شــهروندان بــرای گذرانــدن اوقات 
فراغــت خــود در شــهر بــازی آبشــار کم رنــگ شــد و در 
ایــن راســتا شــهرداری تصمیــم گرفــت در ایــن مــکان 
ــه  ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــر احــداث کن ــس هن ــک پردی ی
ــته  ــال گذش ــار س ــر آبش ــس هن ــک پردی ــه تمل اینک
انجــام شــد، افــزود: عملیــات احــداث پردیــس هنــر 
بــا مســاحت 70 هــزار متــر مربــع در دســت اجراســت 

ــود. ــل می ش ــاری تکمی ــال ج ــه اول س ــا نیم و ت

    اجرای پروژه با اعتبار 15 میلیارد تومان
بــا  اصفهــان  شــهرداری  شــهری  عمــران  معــاون 
بیــان اینکــه احــداث ایــن پــروژه تاکنــون 25 درصــد 
ــن  ــرای ای ــرای اج ــرد: ب ــام ک ــته، اع ــرفت داش پیش
پــروژه اعتبــار 15 میلیــارد تومــان از منابــع و اعتبــارات 

منطقــه 6 پیش بینــی شــده اســت. 
ــی  ــکان طراح ــن م ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب مظف
ــا  ــا، تراس ه ــرج آبنم ــرش گل، ب ــون ف ــژه ای همچ وی
ــان  ــت، بی ــده اس ــی ش ــای گل و...پیش بین و باغچه ه
کــرد: همچنیــن یــک نمــاد آبشــار در ورودی خیابــان 

ــود.  ــداث می ش ــار اح آبش
وی عنــوان کــرد: بــا اجــرای ایــن پــروژه، پردیــس هنــر 
بــه ادامــه بوســتان آبشــار متصــل و ایــن بوســتان نیــز 

ــا می شــود. احی
ــت:  ــان گف ــهرداری اصفه ــهری ش ــران ش ــاون عم  مع
پردیــس هنــر آبشــار، یکــی از زیباتریــن بوســتان های 

حاشــیه زاینــده رود خواهــد شــد.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

افتتاح ابرپروژه بی نظیر و منحصربه فرد استقالل تا سه ماه آینده


