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کید کرد:  دادستان کل کشور در اطالعیه ای خطاب به داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تا

تبلیغات زود هنگام ممنوع!

زاینده رود تا اواسط خردادماه 
جاری است

صفحه  4

اقتصاد فرهنگ و مصرف کاالها 
و خدمات فرهنگی

کاالهــا  »میــزان، نــوع، نحــوه و چگونگــی مصــرف 
و خدمــات فرهنگــی، معــّرف مناســبی از ســطح 

پیشــرفت جوامــع اســت.«
فرهنگــی  خدمــات  و  کاالهــا  و  فرهنــگ  مصــرف 
اساســی ترین ُبعــد حیــات فرهنگــی هــر جامعــه اســت 
و مصــرف ابداعــی و بهینــه  فرهنــگ، غنــا و توســعه 
فرهنگــی را در پــی دارد؛ ولــی مصــرف عــادی و بــه 
اوقــات  کــردن  پــر  صرفــا  فرهنــگ،  معمــول  نوعــی 
فراغــت و آشــنایی بــا امــور فرهنگــی را می توانــد بــه 

دنبــال داشــته باشــد.
 امــروزه رونــق اقتصــاد فرهنــگ در جوامــع تابــع تقاضا 
کاالهــا و خدمــات فرهنگــی اســت. در  بــرای مصــرف 
کاالهــا و خدماتــی از  صــورت مصــرف بهینــه چنیــن 
کّمــی، یعنــی میــزان مصــرف توســط اعضــای  نظــر 

کاالهــا و خدمــات مــورد اســتفاده و ... ع  ــو جامعه،ن
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

در  اســام  كــه  می خواهیــد  همــه  شــما 
همــه  كنــد،  پیــدا  تحقــق  مملكــت  ایــن 
 می خواهیــد كــه ایــن جمهــوری اســامی ادامــه 
پیــدا بكنــد؛ ادامــه ایــن بــه ایــن اســت كــه شــما 
در مــواردی كــه می بینیــد كــه دارنــد شــیاطین 
نقشــه می كشــند و توطئــه می كننــد تــا شــما 
را بــه جــان هــم بیندازنــد، بنشــینید بــا هــم و 
تفاهــم كنیــد و آن هــا را مایــوس كنید.امــروز 

تهیــه می بیننــد مخالفیــن شــما،  دارنــد 
مخالفیــن جمهــوری اســامی كــه بــرای 
ایــن    و  كننــد  نفــاق  ایجــاد  انتخابــات 

یــک خطــری اســت 
بــرای كشــور مــا.

توطئه شیاطینپای درس امام ؟ق؟
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یادداشتسرمقاله 

حســینعلی حاجی دلیگانــی دربــاره آخریــن 
پیگیری هــای مربــوط بــه حقوق هــای نجومــی 
بــا توجــه بــه نشســت هفتــه گذشــته اعضــای 
کمیســیون برنامــه و بودجــه بــا رئیــس دیــوان 
محاســبات اظهــار داشــت: مــا از رئیــس دیوان 
محاســبات انتظــار شفاف ســازی داشــتیم؛ 

امــا ایشــان موضــوع را شــفاف نکردنــد.
وی ادامــه داد: حتــی زمانــی هــم کــه از آقــای 
عــادل آذر ســوال کردیــم کــه حقــوق خودتــان 
ــخ  ــت و پاس ــره رف ــان طف ــت، ایش ــدر اس چق
نــداد؛ حتــی از پاســخ دربــاره حقــوق و مزایــای 
طفــره  هــم  دیــوان  معاونــان  و   دادســتان 

رفت.
ــس  ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــر  ــدادن، ب ــخ ن ــن پاس ــل ای ــه دلی ــت: ب گف

ــون  ــی مجلــس و قان ــه داخل اســاس آیین نام
دیــوان محاســبات، بــه دنبــال آن هســتیم تــا 
ــری  ــوان را پیگی ــس دی ــتیضاح رئی ــرح اس ط
کنیــم؛ چــرا کــه وقتــی کســی می خواهــد 
باشــد  حســاب ها  شفاف ســازی  مســئول 
خــودش هــم بایــد وضعیتــش را شــفاف کنــد.

ــه ســلیقه ای  ــاد از تهی ــا انتق ــی ب حاجی دلیگان
گــزارش برخــورد بــا حقوق هــای نجومــی اظهــار 
ــن  ــه در صح ــی ک ــزارش اول ــم گ ــت: ه داش
ــود و هــم  ــت شــد، ســلیقه ای ب ــس قرائ مجل
گــزارش دومــی کــه اتفاقــا در صحــن مجلــس 

ــت نشــد. قرائ
ــای  ــال از آق ــوان مث ــه عن ــرد: ب ــح ک وی تصری
عــادل آذر پرســیده ایم مــاک ۲۰ میلیــون 
تومــان بــرای بررســی حقوق هــای نجومــی را از 
کجــا آورده ایــد؟ ایشــان بــا صراحــت می گوینــد 

ــد! ــه از خودشــان درآورده ان ک
ــس  ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــس  ــتیضاح رئی ــرای اس ــرد: ب ــان ک خاطرنش
ــتیم؛  ــا هس ــل گزارش ه ــال تکمی ــوان در ح دی
ــات  ــن ابهام ــددی از ای ــوارد متع ــه م ــرا ک چ
وجــود دارد. پــس از جمع بنــدی، ایــن مســئله 

ــر ــم. مه ــان می اندازی ــه جری را ب

از  روز  بیست وششــمین  در 
مقاومتــی،  »اقتصــاد  ســال 
اشــتغال«،  و  تولیــد 
حســن  حجت االســام 
رئیس جمهــوری  روحانــی 
اســامی ایــران، بــا حضــور 
ــه  ــته ب ــا وابس ــرکت پنه در ش
پشــتیبانی  و  دفــاع  وزارت 
ضمــن  مســلح  نیروهــای 
بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردهای ۲ ســال اخیــر وزارت 
دفــاع، از نخســتین هواپیمــای جــت آموزشــی بومــی 
ــت شناســایی  ــاد تاکتیکــی مراقب ــر، پهپ ــام کوث ــا ن کشــور ب
 و مســلح مهاجــر 6، موشــک کــروز ضدکشــتی نصیــر 
بــه هــوای فکــور رونمایــی و فرمــان  و موشــک هــوا 
 آغــاز آزمایش هــای حرکــت بــر روی زمیــن )تاکســی( 
 و آماده ســازی پرواز هــای آزمایشــی جنگنــده قاهــر 313 
و تحویل دهــی ۲۰ فرونــد بالگــرد تعمیــر اساسی شــده را 
بــه نیروهــای مســلح و کاربــران کشــوری صــادر کرد.ســردار 
دهقــان کــه رئیس جمهــور را در ایــن برنامــه همراهــی 
می کــرد، اظهــار داشــت: بــه حــول قــوه الهــی متخصصــان و 
دانشــمندان متعهــد و انقابــی پژوهشــکده ســازمان صنایــع 
هوایــی وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح بــا وجود 
تحریم هــا، اولیــن نمونــه هواپیمــای جــت آموزشــی بومــی را 

ــان  ــرکت های دانش بنی ــای ش ــتفاده از توانایی ه ــا اس ــه ب ک
طراحــی و ســاخته شــده، آمــاده انجــام آزمایش هــای 
ــه ســفارش  ــه ب ــا ک ــن هواپیم ــزود: ای ــد.وی اف ــی کردن زمین
و مشــارکت نیــروی هوایــی ارتــش جمهــوری اســامی 
ایــران و بــه صــورت کامــا بومــی طراحــی و ســاخته شــده 
و عــاوه بــر آمــوزش دانشــجویان خلبانــی، قابلیــت اجــرای 
ــواع  ــل ان ــی و حم ــک هوای ــتیبانِی نزدی ــاِی پش مأموریت ه
ــام  ــس از اتم ــاءهللا پ ــت و ان ش ــد داش ــلیحات را خواه تس
ــوری  ــش جمه ــی ارت ــروی هوای ــه نی ــای الزم، ب آزمایش ه
ــار  ــاع اظه ــود.وزیر دف ــل داده می ش ــران تحوی ــامی ای اس
کــرد: ایــن دســتاورد مهــم در راســتای اقتــدار و خوداتکایــی 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــد مق ــورد تأکی ــه م ــی ک ــوزه هوای در ح
)مــد ظلــه العالــی( اســت، حرکتــی اساســی در جهــت قطــع 
ــادی  ــول بنی ــه اص ــی ب ــزام عمل ــارج و الت ــه خ ــتگی ب وابس
اقتصــاد مقاومتــی و ایجــاد اشــتغال در کشــور و تولیــد ملــی 
اســت.وزیر دفــاع در ارتبــاط بــا موشــک هــوا بــه هــوای فکور 
اظهــار داشــت، ایــن موشــک بــا نصــب بــر روی هواپیماهــای 
ــی  ــدات هوای ــواع تهدی ــا ان ــری را ب ــت درگی ــده، قابلی جنگن
ــوا  ــک ه ــتین موش ــور، نخس ــک فک ــزود: موش دارد.وی اف
ــه هــوای کشــور اســت کــه متخصصــان هوافضــای وزارت  ب
دفــاع طراحــی کردنــد و ســاختند و بــا تحویــل آن بــه نیــروی 
هوایــی ارتــش، تــوان عملیاتــی ایــن نیــرو در برابــر تهدیــدات 

ــد. تســنیم ــش می یاب ــه نحــو چشــمگیری افزای ــی ب هوای

ــروز در  ــور خارجــه، دی ــر ام ــف، وزی محمدجــواد ظری
ــک و بیمــه« در  ــورس، بان ــی ب »نمایشــگاه بین الملل

تهــران حضــور یافــت و ســخنرانی کــرد.
و  مشــارکت  ضــرورت  بــر  تاکیــد  بــا  ظریــف   
ــه  ــرای کمــک ب ــاالن اقتصــادی ب ــاش تمامــی فع ت
بهره منــدی از فرصت هــای ایجادشــده پــس از دســت 
ــور  ــه توافــق هســته ای و آمادگــی وزارت ام ــن ب یافت
خارجــه بــرای همــکاری و مســاعدت در ایــن مســیر 
گفــت: ایــن وظیفــه نــه  فقــط بــه عهــده دولــت کــه بر 
ــا همــت  ــا ب دوش همــه فعــاالن اقتصــادی اســت ت
و کمبودهــای  تــوان دوچنــدان عقب ماندگی هــا  و 
گذشــته را جبــران کننــد. در ایــن مســیر دشــوار امــا 
ــه  ــر گون ــاده ه ــه آم ــور خارج ــش، وزارت ام امیدبخ
ــادی،  ــوزه اقتص ــت. در ح ــکاری اس ــاعدت و هم مس
ــرای  ــام ب ــای برج ــری از ظرفیت ه ــرورت بهره گی ض
 تقویــت رشــد اقتصــادی کشــور و در حــوزه سیاســی 
و امنیتــی، اجــرای برجــام بــا نــگاه بــه اقتصــاد 
ــه  ــت در منطق ــت امنی ــک ســو و تقوی ــی از ی مقاومت
از ســوی دیگــر، اولویــت اصلــی وزارت امــور خارجــه 

ــت.  اس
نــگاه  بــا  خارجــه  امــور  وزارت  افــزود:  وی   
در  را  خــود  ظرفیت هــای  تمامــی  وظیفه محــور، 
جهــت تحقــق دیدگاه هــا و سیاســت های اباغــی 

مقــام معظــم رهبــری و 
دســتورات ریاســت محتــرم 
جمهــوری، بــرای تحقــق 
اهــداف اقتصــاد مقاومتــی، 
و  ملــی  تولیــد  ارتقــای 
فرصت هــای  ایجــاد 
بــرای  بیشــتر  شــغلِی 
جوانــان ایــن ســرزمین بــه 
کار گرفتــه و خــود را بیــش 

می دانــد. مســئول  و  موظــف  پیــش  از 
همچنیــن  کشــور  دیپلماســی  دســتگاه  رئیــس 
در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تشــریح 
از  پــس  کشــور  دســتاوردهای  از  گوشــه هایی 
برجــام در ســه حــوزه نفــت و گاز، حمــل و نقــل 
ــا  ــه ب ــدارم ک ــد ن ــزود: »تردی ــی، اف ــی و مال و بانک
تــاش همه جانبــه دولــت تدبیــر و امیــد، تحــت 
ــت  ــاب و مدیری ــه انق ــر فرزان ــه رهب ــری داهیان رهب
هوشــمندانه و شــجاعانه رئیس جمهــور محتــرم و بــا 
ــژه  ــران و به وی ــت ای ــه مل ــکاری قاطب ــاری و هم همی
فعــاالن اقتصــادی در بخــش خصوصــی، شــاهد 
ــک  ــوان ی ــه  عن ــران ب ــامی ای ــوری اس ــور جمه حض
ــی  ــان ط ــه و جه ــادی در منطق ــده اقتص ــدرت بالن ق
ســال های آتــی خواهیــم بــود.« باشــگاه خبرنــگاران

دادســتان کل کشــور و رئیــس ســتاد 
و  انتخاباتــی  جرائــم  از  پیشــگیری 
ــات  ــی تبلیغ ــیون بررس ــو کمیس عض
بــا  جمهــوری،  ریاســت  انتخابــات 
کاندیداهــای  از  اطاعیــه ای  انتشــار 
از  خواســت  جمهــوری  ریاســت 
ــگام  ــغ زودهن ــه تبلی ــر گون ــام ه انج
در فضاهــای حقیقــی و مجــازی از 

ســوی خــود و هوادارانشــان خــوددداری کننــد. 
ــه  ــه حجت االســام و المســلمین منتظــری ب ــل اطاعی ــن کام مت
شــرح زیــر اســت: بســمه تعالــی؛ شــب گذشــته خبــر و فیلمــی 
ــداران  ــده ای از طرف ــع ع ــی از تجم ــبکه های اجتماع ــی ش از بعض
بعضــی کاندیداهــای محتــرم ریاســت جمهــوری مشــاهده کــردم 
کــه تبلیــغ تلقــی می شــود. نظــر بــه اینکــه هــر گونــه تبلیــغ پیــش 
ــرم از ســوی شــورای  از اعــام رســمی اســامی کاندیداهــای محت
ــم  ــار داری ــت، انتظ ــوع اس ــور ممن ــان و وزارت کش ــرم نگهب محت
همــه کاندیداهــای محتــرم رأســا و بــا تاکیــد بــه طرفــداران خــود 
ــا مجــازی تبلیــغ  ــه اقدامــی کــه در فضــای حقیقــی ی از هــر گون
ــد. منتظــری دادســتان کل  محســوب می شــود خــودداری فرماین
ــو  ــی و عض ــم انتخابات ــگیری از جرائ ــتاد پیش ــس س ــور، رئی کش

ــوری ــات ریاســت جمه کمیســیون بررســی تبلیغــات انتخاب

رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین 
ــت  ــام ظرفی ــتفاده از تم ــتار اس خواس
آذربایجــان  اســتان های  در  بســیج 
ــن  ــیل زدگان ای ــه س ــک ب ــرای کم ب

اســتان ها شــد. 
غیب پــرور،  غامحســین  ســردار 
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین، 
در  ســیل  شــدن  جــاری  پــی  در 
اســتان های  از  شهرســتان  چنــد 

ــه ایــن شــرح  آذربایجــان پیامــی صــادر کــرد. متــن ایــن پیــام ب
اســت: خبــر جــان باختــن تعــدادی از هموطنــان عزیــز در 
 اســتان های آذربایجــان موجــب تأثــر و تألــم خاطــر همــگان شــده

 است. 
ــه از  ــن حادث ــدگان ای ــه بازمان ــرض تســلیت ب ــب ضمــن ع اینجان
تمــام بســیجیان اســتان های آذربایجــان می خواهــم از تمــام 
ــای  ــش درده ــرای کاه ــتان ها ب ــن اس ــیج در ای ــای بس ظرفیت ه

ــد. ــردم اســتفاده کنن م
شایســته اســت مســئوالن محتــرم بســیج در ایــن اســتان ها 
ــانی  ــدد کمک رس ــه درص ــه حادث ــاعات اولی ــه از س ــه ک همان گون
برآمده انــد، بــر تاش هــای خــود جهــت خدمات رســانی بــه 
ــد. ــده اند، بیفزاین ــکل ش ــار مش ــه دچ ــن حادث ــه از ای ــرادی ک اف

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده مردم شاهین  شهر مطرح کرد:

طفره رفتن دیوان محاسبات از پاسخ درباره حقوق های نجومی

با حضور رئیس جمهور اتفاق افتاد 

رونمایی از جت آموزشی »کوثر« و جدیدترین »موشک کروز ایرانی« 

ظریف:  

وزارت امور خارجه، خود را مسئول تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می داند 

دادستان کل کشور در اطالعیه ای خطاب به 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: 

 تبلیغات زودهنگام ممنوع!

سردار غیب پرور خبر داد: 

 آمادگی بسیج برای کمک 

به حادثه دیدگان سیل اخیر 

حتما بخوانید!
اشتباه بزرگ ستاد انتخابات وزارت کشور یکشنبه  27  فروردین ماه 21396

ـــمـــاره  405  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 اقتصاد فرهنگ 

و مصرف کاالها و خدمات فرهنگی                                         

ادامه از صفحه یک: 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
دکتر علی رشیدپور

همچنیــن چگونگــی و کیفیــت بهره منــدی از آن هــا، هــم 
غنــای فرهنــگ را شــاهد خواهیــم بــود و هــم آثــار پیشــرفت 

ــود.  ــدا می ش ــدار هوی ــعه پای و توس
مصــرف کاالهــا و خدمــات فرهنگــی، آثــار مثبت و ســازنده ای 
ــه نوعــی ســبب  ــر جــای می گــذارد و ب در اعضــای جامعــه ب
ــده  ــراد ش ــکار در اف ــوآوری و ابت ــت، ن ــوان خاقی ــش ت افزای
ــر مشــکات  ــاری و ســعه صــدر آن هــا را در براب ــر، بردب و صب
ــن  و مســائل موجــود در جامعــه افزایــش می دهــد؛ همچنی
بهبــود و ارتقــای ســرمایه فرهنگــی و کاهــش ناهنجاری هــای 

ــی دارد. ــی و.....  را در پ اجتماع
ــا  ــوع کااله ــن ن ــرای ای ــا ب ــد تقاض ــا رش ــر ب ــرف دیگ   از ط
و خدمــات، به ویــژه تقاضــا بــرای کاالهــا و خدمــات فرهنگــی 
ــی  ــاد اشــتغال، درآمدزای  خــودی، شــکوفایی اقتصــادی ایج
ــدار رقــم خواهــد خــورد.  ــه، امــا پای ــه صــورت کم هزین و ... ب
ــی  ــای فرهنگ ــرف کااله ــل از مص ــای حاص ــج و پیامد ه  نتای
و هنــری بــه صــورت مــداوم بــر میــزان مصــرف آن هــا 
تاثیرگــذار اســت؛ بــه نحــوی کــه هــر چــه ایــن نتایــج 
مثبت تــر باشــند، موجبــات مصــرف هــر چــه بیشــتر و بهتــر 
ــج  ــه نتای ــی ک ــد و در صورت ــال دارن ــه دنب ــا را ب ــن کااله  ای
و پیامدهــای ایــن مصــرف ضعیــف باشــند، خودبه خــود 
مصــرف آن هــا در آینــده کمتــر می شــود و جامعــه از نتایــج و 

ــد. ــره می مان ــا بی به ــرف آن ه ــوب مص ــای مطل پیامد ه
ــا  ــارت اســت از شــی ی ــی عب ــت فرهنگ ــا خدم ــک کاال ی »ی
خدمتــی قابــل اســتفاده و مفیــد که توســط افــرادی از جامعه 
بــرای ارضــای نیازهــا و خواســته های فرهنگــی ســایرین 
ــا  ــا کااله ــول ی ــا پ ــه ب ــد مبادل ــاد و در فرآین ــد و ایج  تولی
و خدمــات دیگــران اعــم از فرهنگــی یــا غیرفرهنگــی معاوضه 
ــات  ــا و خدم ــرف کااله ــر مص ــددی ب ــل متع ــود.« عوام ش
ــد  ــا عبارتن ــی از آن ه ــه بعض ــتند ک ــذار هس ــی تاثیرگ فرهنگ
از: خانــواده، عوامــل روان شــناختی، رفتــار مصرف کننــده، 
طبقه بندی هــای  و  طبقــات  اجتماعــی،  هویــت  مذهــب، 

ــگ.  ــی و فرهن ــبک زندگ ــی، س اجتماع
ــا ناکامــی پذیــرش یــک  ــر موفقیــت ی عوامــل اشاره شــده ب
کاال یــا خدمــت خــاص توســط افــراد نقــش بســزایی دارنــد؛ 
لــذا متولیــان حــوزه فرهنــگ بایــد آثــار ایــن عوامــل و ســایر 
عوامــل تاثیرگــذار بــر مصــرف کاالهــا و خدمــات فرهنگــی را 
شناســایی و از ایــن طریــق، تدابیــر مقتضــی را بــرای ایجــاد 

رونــق و شــکوفایی در ایــن حــوزه اتخــاذ کننــد.
بررســـی های انجـام شـــده درخصــوص مصــرف کاالهــا و 
خدمــات فرهنگــی در کشــور ســه معضــل اساســی را نشــان 
می دهنــد کــه بایــد هــم بــه آن هــا توجــه شــود و هــم بــرای 
رفــع آن هــا اقدامــات الزم اندیشــیده شــود. ایــن معضــات 

ــد از: عبارتن
- پاییــن بــودن میــزان و ســطح مصــرف کاالهــا و خدمــات 
ــزان  ــوع. می ــا در مجم ــودی آن ه ــوع خ ــژه ن ــی، به وی فرهنگ
مصــرف کاالهــا و خدمــات فرهنگــی در بیشــتر مــوارد 
پایین تــر از بســیاری از کشــورها و حتــی جوامعــی اســت کــه 
از ســابقه تمدنــی بســیار ضعیف تــری نســبت بــه کشــور مــا 

برخــوردار هســتند.
ــادی  ــار ع ــی دارای آث ــات فرهنگ ــا و خدم ــرف کااله - مص
ــا  ــم بعضــی از کااله ــگ و مصــرف بســیار ک  در حیطــه فرهن
و خدماتــی کــه معــرف فرهیختگــی و توســعه فرهنگــی 

جوامــع هســتند. )هماننــد تئاتــر و ....(
- ضعــف در کیفیــت و چگونگــی مصــرف کاالهــا و خدمــات 
ــت            ــی اس ــوع انفعال ــرف از ن ــوارد مص ــب م ــی؛ در اغل فرهنگ

ــود. ــده می ش ــی دی ــرف ابداع ــر مص و کمت
ــات  ــا و خدم ــرف کااله ــد و مص ــه تولی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
مصــرف  الگــوی  درخصــوص  برنامه ریــزی  و  فرهنگــی 
آن هــا در حــال حاضــر یکــی از مســائل مــورد توجــه جــدی 
سیاســتگذارن و برنامه ریــزان فرهنگــی همــه کشــورها اســت 
ــل  ــال ها قب ــترده ای را از س ــای گس ــات و فعالیت ه و تحقیق
در ایــن زمینــه شــروع کردنــد و بــه طــور جــدی پیگیــر 
آن هــا هســتند، بــه نظــر می رســد علی رغــم بعضــی از 
ایــن  در  کشــور،  در  انجام شــده  فعالیت هــای گسســته 
زمینــه کار جــدی و هدفمنــدی صــورت نگرفتــه یــا دســت کم 
ــا  ــذا ب جدیــت الزم در ایــن خصــوص مشــاهده نمی شــود؛ ل
ــل  ــه معض ــاره س ــژه درب ــوع، به وی ــت موض ــه اهمی ــه ب توج
اساســی اشاره شــده، بایــد فعالیت هــای علمــی بســیار 
دقیــق بــه منظــور دســتیابی بــه راهکارهــای اساســی طراحــی 
ــت  ــت از وضعی ــاهد برون رف ــا ش ــد ت ــرا درآی ــه اج ــود و ب ش

ــیم. ــوب باش ــع مطل ــمت وض ــه س ــت ب ــود و حرک موج
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ــای  ــش نیروه ــامی، گزین ــر اس ــف مدی ــی از وظای یک
بــه  مســئولیت  ســپردن  جهــت  کاردان  انســانی 
آن هاســت. امــام علــی)ع( بــرای انجــام ایــن کار 
شــاخص هایی را توصیــه می کنــد تــا بتــوان افــراد 
شایســته را انتخــاب کــرد. در شــاخص های مدنظــر 
ــراد را خــوردن  ــاره فریــب  ظاهرســازی اف ــی)ع( درب عل

هشــدار داده شــده اســت.
ــه  ــد ک ــه باش ــا متوج ــد کام ــامی بای ــر اس ــک مدی  ی
بــرای انتخــاب افــراد فقــط بــه برداشــت های شــخصی 
ــش را  ــد ماک هــای گزین ــه بای ــد، بلک ــه نکن خــود تکی

مدنظــر قــرار دهــد. 
ــد  ــد: »نبای ــه می فرماین ــن زمین ــی)ع( در ای ــام عل ام
گزینــش آن هــا را بــر ایــن گمــان شــخصی خــود کــه بــه 
ــان خوش بیــن  ــه آن ــا شــخصا ب نظــرت خــوب آمــده ی
ــازی  ــا ظاهرس ــراد ب ــرا اف ــی؛ زی ــام ده ــتی، انج  هس
ــد؛ در  ــب می کنن ــران را جل ــر مدی ــی نظ و خوش خدمت
حالــی کــه در ورای آن ظاهــر، از خیراندیشــی و امانــت 
اثــری نیســت.« انســان های چرب زبــان و متملــق 
ــئولیت  ــرای مس ــد ب ــا می زنن ــود را ج ــه خ ــه ریاکاران ک
ــود  ــا را آزم ــداری آن ه ــد امانت ــتند. بای ــاک هس خطرن
داشــتن  در صــورت  و  بررســی  را  افــراد  و گذشــته 
ــراد  ــد اف ــذا بای ــرد؛ ل ــذار ک ــان کار واگ ــه آن ــت ب صاحی

ــد. ــان را برگزی ــن و درخش ــابقه روش باس
ــد  ــته باش ــر داش ــه خاط ــواره ب ــد هم ــر بای ــک مدی  ی
کــه بهتریــن معــرف هــر فــرد، اعمــال و رفتــار اوســت؛ 
بنابرایــن بایــد افــراد را بــر اســاس ســابقه کاری آن هــا 

ــد.  انتخــاب کن
ــا  ــا را ب ــد: »آن ه ــه می فرماین ــن زمین ــی در ای ــام عل ام
نحــوه همکاری شــان بــا مدیــران صالحــی کــه پیــش از 

ــد، ارزیابــی کــن… .«  ــر ســر کار بوده ان ــو ب ت
همچنیــن فرمودنــد افــراد خوش ســابقه در نــزد مــردم 
را برگزیــن. یــک مدیــر اســامی هنــگام ســپردن 
ــه قضــاوت عمومــی  ــد ب ــرد، بای ــه یــک ف مســئولیت ب

ــد.  ــته باش ــه داش ــز توج ــرد نی ــاره آن ف درب
»پــس  می فرمایــد:  مالــک  بــه  علــی)ع(  امــام 
ــن.«  ــوم برگزی ــزد عم ــا را در ن ــابقه ترین آن ه خوش س
ــه  ــتند و ب ــئولیت هس ــت مس ــابقه زین ــراد خوش س اف
جایــگاه خدمتــی خــود اعتبــار می بخشــند و جامعــه از 

ــد.  ــش می یاب ــئولیت آرام ــا در مس ــدن آن ه دی
مدیــر بایــد مســئولیت را بــر عهــده شــخصی قــرار دهــد 
کــه شایســتگی الزم را بــرای حفــظ ایــن امانــت داشــته 

 . شد با
ــد: »و کســی  ــک می فرماین ــه مال ــی)ع( ب حضــرت عل
امانتــداری  بــه  بیشــتر، چهــره اش  از همــه   را کــه 
ــن  ــاداری شــناخته شــده انتخــاب کــن.« همچنی و وف
توجــه بــه  صاحیــت اخاقــی افــراد، یــک رکــن مهــم 

در گزینــش اســت. 
انتصاب هــای خــود  بایــد در  یــک مدیــر اســامی 
صاحیــت اخاقــی افــراد را مــد نظــر قــرار دهــد. امــام 
»مکاتبــات  می فرماینــد:  زمینــه  ایــن  در  علــی)ع( 
 و امــوری را کــه حــاوی تمامــی تدابیــر محرمانــه 
ــت  ــه شــخصیت های واجــد صاحی و اســرار توســت، ب
اخاقــی واگــذار.« ایشــان در ادامــه  می فرماینــد: 
ــه  ــدی را ک ــه تعه ــن ک ــانی برگزی ــک! از کس »ای مال
ــوی  ــه از س ــی را ک ــا مقررات ــرد ی ــو می پذی ــب ت از جان
ــو  ــدن ت ــد و از رهانی ــت نباش ــد، سس ــع می کن ــو وض ت
ــرده  ــره در کارت ایجــاد ک ــه گ ــی ک ــدات و مقررات از تعه

ــد.« ــوان نباش نات
را واجــد شــرایط  امیرالمومنیــن علــی)ع( فــردی   
گزینــش می داننــد کــه از قــدر و حــدود خــود در کارهــا 
آگاه، دارای شــهامت و ظرفیــت الزم باشــد. چنانچــه 
ــی  ــه بزرگ ــه ن ــن ک ــاب ک ــی را انتخ ــد: »کس می فرماین
کار او را از پــای درآورد و نــه فراوانــی کار او را دچــار 

ــد.« ــردرگمی کن ــانی و س پریش
ســخن آخــر اینکــه بایــد افــراد دقیــق و هوشــیار 
آنــگاه  برگزیــد کــه فرمودنــد: »پــس  را  و حق گــو 
برگزیده تریــن آنــان در نــزد تــو بایــد حقگوتریــن آن هــا 

در عیــن تلخــی حقایــق تــو باشــد.« 
ــا در انتخــاب  ــرای م ــی ب ــای خوب ــکات، معیاره ــن  ن ای
ــا  ــر اســاس آن ه ــد ب ــده بای ــه در روزهــای آین اســت ک
نماینــدگان خــود را بــرای پارلمــان شــهری و نیــز 

ــم. ــوری برگزینی ــت جمه ریاس

خبر کوتاه 

اشتباه بزرگ ستاد انتخابات وزارت کشورخبر سیاسی 
ثبت نــام داوطلبــان انتخابــات ریاســت  جمهــوری 
انجــام  وزارت کشــور  انتخابــات  ســتاد  محــل  در 
ــه در  ــی ک ــه کوه ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای می ش
ــود    ــده می ش ــور دی ــات وزارت کش ــتاد انتخاب ــر س  بن
قلــه دماونــد نیســت، بلکــه ایــن عکــس کــوه تاراناکــی 

در نیوزیلنــد را نشــان می دهــد. فردانیــوز

  عضو هیئت اجرایی مرکزی انتخابات 
ریاست جمهوری:

 رسانه ها در راستای 

آسیب شناسی انتخابات یاری کنند 
تاجگــردون،  غامرضــا 
اجرایــی  هیئــت  عضــو 
مرکــزی انتخابات ریاســت 
جمهــوری، پــس از بازدیــد 
ــات کشــور  از ســتاد انتخاب
در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه بعضــی مشــکات موجــود 
ــن  ــانه ها و همچنی ــرد: از رس ــار ک ــات اظه ــون انتخاب در قان
راســتای  در  دارم  درخواســت  کشــور  وزارت  مســئوالن 

انتخابــات کمــک کننــد. قانــون  آسیب شناســی 
وی بــا بیــان اینکــه قانــون انتخابــات بــا مشــکاتی روبــه رو 
اســت، ادامــه داد: قانــون انتخابــات به ویــژه در بحــث 
ــا  ــدوارم ب ــه امی ــت ک ــه رو اس ــکاتی روب ــا مش ــا ب ثبت نام ه
همــکاری دوســتان بتوانیــم ایــن قوانیــن را اصــاح کنیــم.
ــراز  ــان اب ــات در پای ــزی انتخاب ــی مرک ــت اجرای ــو هیئ عض
ــا  ــه شــکلی درســت ت ــات ب ــد انتخاب ــرد فرآین ــدواری ک امی

ــا طــی شــود. ایســنا انته

گروه سیاسی - کیمیای وطن

پنجمیــن و آخریــن روز ثبت نــام کاندیداهــای انتخابــات 
ــان  ــه پای ــروز ب ــر دی ــم، عص ــوری دوازده ــت جمه ریاس
رســید و از امــروز شــورای نگهبــان بــه طــور جــدی رونــد 
ــاز  ــات را آغ ــدگان انتخاب ــت ثبت نام کنن ــی صاحی بررس

کــرد.
    حضور چهره های مطرح

از مهم تریــن  تهــران،  قالیبــاف، شــهردار  محمدباقــر 
ــت  ــات ریاس ــرای انتخاب ــروز ب ــه دی ــود ک ــی ب چهره های

جمهــوری 96 ثبت نــام کــرد. 
وی پــس از نام نویســی در جمــع خبرنــگاران ضمــن 
ــران!  ــریف ای ــردم ش ــت: م ــود گف ــع موج ــاد از وض انتق
ــرای  ــی ب ــت 96، زمان ــاز اردیبهش ــای سرنوشت س روزه

ــک انتخــاب تاریخــی اســت. ی
ــه در  ــز ک ــی نی ــاون اول روحان ــری، مع اســحاق جهانگی
روزهــای گذشــته زمزمــه حضــور او شــنیده می شــد 
دیــروز بــا حضــور در وزارت کشــور در انتخابــات ریاســت 

ــرد.  ــام ک ــوری ثبت ن جمه
ــات  ــان در انتخاب ــا اصــرار اصاح طلب وی کــه می گفــت ب
شــرکت می کنــد، پــس از ثبت نــام در جمــع خبرنــگاران 
ــه  ــم ک ــاز کن ــردم ب ــرای م ــا ب ــده ام ت ــار داشــت: آم اظه

اوضــاع کشــور چــه بــود و چــه شــد.
ــه  ــود ک ــی ب ــی، از دیگــر چهره های حمیدرضــا حاجی بابای
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــرکت در انتخاب ــرای ش ــروز ب دی

ــرد. ــام ک ــم ثبت ن دوازده
حمیدرضــا حاجی بابایــی، وزیــر آمــوزش و پــرورش 
دولــت قبــل و نماینــده فعلــی مجلــس شــورای اســامی 
 پــس از ثبت نــام در ایــن دوره انتخابــات ریاســت جمهوری 
ناکارآمــدی برنامه هــا و نادیده گرفتــن مــردم در مدیریــت 
اجرایــی کشــور را دو حلقــه گمشــده در کشــور عنــوان کرد 
ــت  ــه مدیری ــدرت در صحن ــام ق ــا تم ــردم ب ــت: م و گف
ــت  ــد؛ مدیری ــور ندارن ــور حض ــاد کش ــگ و اقتص فرهن

کشــور حتمــا بایــد مردمــی شــود؛ در همیــن راســتا نیــز 
ــی«  ــد و مردم ــت کارآم ــود را »دول ــت خ ــام دول ــن ن م

ــرار دادم. ق
محمــد هاشــمی، بــرادر رئیــس فقیــد مجمــع تشــخیص 
ــا حضــور در ســتاد  ــز روز گذشــته ب مصلحــت نظــام، نی

ــدام کــرد.  ــام اق ــات جهــت ثبت ن انتخاب
ریاســت  انتخابــات  در  ثبت نــام  از  پــس  هاشــمی 
جمهــوری اظهــار کــرد: مــن بــا توجــه بــه آرمان و اندیشــه 
ــاه و آســایش  ــران، رف مرحــوم هاشــمی کــه اعتــای ای
بــرای مــردم اســت، بــر آن شــدم از ایــن طریــق در حــد 

ــم. ــری کن ــان را پیگی ــای ایش ــود، آرمان ه ــوان خ ت
ــوزش و  ــیون آم ــس کمیس ــدی، رئی ــدی زاه محمدمه
تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی، نیــز روز گذشــته 
ــات کشــور آمادگــی خــود را  ــا حضــور در ســتاد انتخاب ب
بــرای کاندیداتــوری انتخابــات ریاســت جمهــوری اعــام 

کــرد. 

وی کــه بــه همــراه نــوه اش بــه وزارت کشــور آمــده بــود، 
ــه  ــده ام ب ــت: آم ــگاران گف ــه خبرن ــاه ب ــخنانی کوت در س

مــردم نویــد تغییــر و تحــول بدهــم. 
ــا و  ــر در نگرش ه ــه تغیی ــم ک ــده ام بگوی ــزود: آم وی اف
نگاه هــا و همچنیــن رفتارهــا و باورهــا را دنبــال می کنــم.

    جلیلی و بذرپاش نیامدند
ــر حضــور او در  ــه بســیاری منتظ ــی ک ــروز جلیل ــا دی ام

ــد.  ــر نش ــام حاض ــرای ثبت ن ــد، ب ــات 96 بودن انتخاب
ــی  ــعید جلیل ــه س ــک ب ــع نزدی ــام مناب ــاس اع ــر اس ب
ــد  ــاب و تمهی ــه انق ــتر در جبه ــدت بیش ــرای وح وی ب
ــات  ــور در انتخاب ــور کش ــاح ام ــرای اص ــرایط ب ــر ش بهت

نکــرد. ثبت نــام  دوازدهــم  ریاســت جمهوری 
مهــرداد بذرپــاش، نماینــده ســابق مــردم تهــران در 
ــا حضــور در محــل ســتاد  ــز روز گذشــته ب ــس، نی مجل
انتخابــات ریاســت  از ثبت نــام در  انتخابــات کشــور 
جمهــوری انصــراف داد و گفــت: بــه نفــع نیروهــای 

در  را  برنامه هایــم  و  می کنــم  کناره گیــری  انقــاب 
اختیــار آن هــا قــرار می دهــم.

    حواشــی آخریــن روز ثبت نــام انتخابــات ریاســت 
ی ر جمهو

نامزدی با نماد گوش پاک کن
ریاســت  انتخابــات  نامزدهــای  ثبت نــام  حواشــی 

ادامــه داشــت. نیــز  پایانــی  روز  جمهــوری در 
ــروز  ــرداز فضــای مجــازی، دی مرتضــی درخشــان، طنزپ
در حالــی در انتخابــات نام نویســی کــرد کــه نمــاد 

انتخاباتــی اش گــوش پاک کــن بــود.
ــاد  ــن نم ــح انتخــاب ای ــات در توضی ــزد انتخاب ــن نام ای
ــان را  ــئوالن گوش هایش ــه مس ــرای اینک ــن ب ــت: م گف
ــم  ــردم ه ــنوند و م ــردم را بش ــدای م ــد و ص ــاک کنن پ
ــردم را  ــای م ــا دروغ ه ــد ت ــاک کنن ــان را پ گوش هایش

ــردم. ــاب ک ــاد را انتخ ــن نم ــنوند، ای بش
لطفا روحانی با من مناظره کند!

ــاره خــود از حســن  ــده از دعــوت چندب ــک ثبت نام کنن ی
ــزد  ــن نام ــد. ای ــا وی می گوی ــره ب ــرای مناظ ــی ب روحان
انتخابــات کــه کــراوات ســبز بســته معتقــد اســت هیــچ 
ــت  ــش دول ــاورده و دولت ــود نی ــا خ ــدی ب ــل و کلی قف

یــدهللا فــوق ایدیهــم اســت. 
ــدت       ــرت، وح ــه فط ــه کلم ــد س ــن می گوی وی همچنی

ــت. ــدی اس ــش کلی ــدرت در دولت و ق
وعده پخت وپز آقایان

می گفــت  تهــران  از  ســاله   6۲ تیمــوری  فــرخ رو 
ــد  ــرد و معتق ــاون اول خــود خواهــد ک همســرش را مع
ــط او را  ــت و فق ــرد دنیاس ــا ابرم ــرش تنه ــت همس اس

قبــول دارد. 
ــور  ــر رئیس جمه ــه اگ ــت ک ــاله گف ــم 6۲ س ــن خان ای
شــود، قانــون اساســی را بــه نیــت اینکــه مــردان 
ــر خواهــد  ــد، تغیی ــاد بگیرن ــدار ی ــک مق ــه داری را ی خان

داد.

اینکــه  بیــان  بــا  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
صاحیــت نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــت:  ــود، گف ــی می ش ــورا بررس ــن ش ــروز در ای از ام
طبــق قانــون اساســی بســیاری از کســانی کــه 
نخواهــد  احــراز  صاحیتشــان   ثبت نــام کردنــد، 

شد.

عباســعلی کدخدایــی دربــاره میــزان ثبت نام کننــدگان 
ــه  ــرادی ک ــت: اف ــوری گف ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــتاق  ــد مش ــد، بای ــام می کنن ــات ثبت ن ــرای انتخاب ب
واقعــی باشــند؛ نبایــد این طــور فکــر کــرد کــه اینجــا 
ــت  ــال پس ــر ح ــه ه ــت. ب ــام اس ــنواره ثبت ن جش
ــام  ــی مق ــون اساس ــق قان ــوری طب ــت جمه ریاس
ــوابق  ــد س ــود و نیازمن ــوب می ش ــور محس دوم کش
ــی  ــه خوب ــی ب ــون اساس ــت و قان ــی باالس مدیریت
ــی  ــال مذهبی سیاس ــرده و از رج ــیر ک ــن را تفس ای

ــد حاضــر شــوند. در ایــن پســت بای
مذهبی سیاســی  رجــال  طبیعتــا  داد:  ادامــه  او 
شــرطی گرانســنگ اســت و بایــد توجــه شــود. 
نبایــد این طــور تصــور شــود کــه ثبت نــام کاندیــدای 

ــام عمومــی اســت.  ریاســت جمهــوری، یــک ثبت ن
ــم کــه قوانیــن و مقــررات مــا در  ــول داری ــه قب البت
ــت؛  ــی نیس ــررات خوب ــن و مق ــه قوانی ــن زمین  ای
ایــن قوانیــن، حداقلــی اســت و ان شــاءهللا بــا 
تاشــی کــه دوســتان در دولــت دارنــد و همچنیــن 
همــت نماینــدگان مجلــس، هــر چــه زودتــر الیحــه 
جامــع انتخابــات هــم بــه تصویــب برســد و در 
ــم  ــت نخواهی ــن وضعی ــاهد ای ــا ش ــده م  ادوار آین

بود.
عضــو هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابات ریاســت 
جمهــوری دربــاره بررســی صاحیــت نامزدهــای 
انتخابــات گفــت: آمــاری از تعــداد افــرادی کــه 
ــه  ــرا ک ــدارم؛ چ ــده، ن ــی ش ــا بررس ــت آن ه صاحی

ــداده  ــکیل ن ــه ای تش ــان جلس ــورای نگهب ــوز ش هن
ــت. اس

ریاســت  انتخابــات  نامزدهــای  شــرایط  بــه  او 
 جمهــوری در اصــل 11۵ قانــون اساســی اشــاره کــرد
ــد  ــام کردن ــه ثبت ن ــانی ک ــیاری از کس ــت: بس و گف

صاحیتشــان احــراز نخواهــد شــد.
ــا  ــی صاحیت ه ــات بررس ــت: جلس ــی گف کدخدای

ــود. ــاز می ش ــنبه آغ ــان از یکش ــورای نگهب در ش
ــف  ــا تعری ــه آی ــاره اینک ــان درب عضــو شــورای نگهب
ــت:  ــه می شــود، گف ــدی از رجــل سیاســی ارائ جدی
در جلســاتی کــه بــرای بررســی صاحیــت کاندیداهــا 
تشــکیل می شــود، راجــع بــه ایــن موضــوع تصمیــم 

گرفتــه خواهــد شــد. ایلنــا

سخنگوی شورای نگهبان:

صالحیت بسیاری از ثبت نام کنندگان احراز نخواهد شد

بررسی صالحیت کاندیداهای ریاست  جمهوری آغاز شد

پایان سونامی ثبت نام
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زندگــی  در  پررنگ تــری  نقــش  روز  هــر  اپلیکیشــن ها 
ــی های  ــد گوش ــدد رش ــه م ــروزه ب ــد. ام ــا می کنن ــا ایف م
ــیاری از  ــادگی بس ــه س ــم ب ــا می توانی ــه م ــمند، هم هوش
ــه اپلیکیشــن ها واگــذار  کارهــای ســخت روزمــره خــود را ب
ــرای  ــه ب ــت ک ــوان یاف ــی را می ت ــر کس ــروزه کمت ــم. ام کنی
بیــدار شــدن هنــگام صبــح از ســاعت های زنگــدار اســتفاده 
ــی  ــه راحت ــمند ب ــی های هوش ــی گوش ــا تمام ــد؛ تقریب کن
ــاز  ــاعت بی نی ــتن س ــما را از داش ــاده ش ــک اپ س ــا ی و ب
می کننــد. اپلیکیشــن های اعــام اذان بــه راحتــی ایــن 
ــان  ــه از جه ــر نقط ــه در ه ــد ک ــما می ده ــه ش ــکان را ب ام
ــد  ــی بتوانی ــره خاک ــن ک ــاط ای ــن نق ــی در دورافتاده تری حت
ســاعت اذان بــه وقــت محلــی را داشــته باشــید. قطب نمــا 
ضربان ســنج و هــزاران امــکان دیگــر، فقــط بخــش کوچکــی 

از دنیــای بــزرگ اپلیکیشن هاســت.
    بازار اپلیکیشن در ایران

بــازار اپلیکیشــن، بــازاری بکــر بــرای درآمدزایــی و اشــتغال 
نشــان  پرفــروش  اپلیکیشــن های  بــه  نگاهــی  اســت. 

می دهــد کــه گاه ســازندگان ایــن برنامه هــا می تواننــد 
ــه  ــرای نمون ــند؛ ب ــته باش ــاده ای داش ــای خارق الع درآمده
اپلیکیشــن کدهــا و رازهــای مخفــی اندرویــد، با قیمــت 2000 
ــش از 50  ــروز بی ــه ام ــا ب ــازار عرضــه شــده و ت ــان در ب توم
هــزار فــروش داشــته اســت. بــا یــک حســاب سرانگشــتی 
ــن اپلیکیشــن  ــه توســعه دهنده ای ــوان متوجــه شــد ک می ت
بیــش از 100 میلیــون تومــان درآمــد کســب کــرده اســت یــا 
ــا قیمــت 5999  ــون ســر می زنیــم کــه ب ــه اپلیکیشــن قان ب
تومــان عرضــه شــده و بیــش از 20 هــزار فــروش داشــته کــه 
ــن  ــا اپلیکیش ــود. صده ــان می ش ــون توم ــادل 120 میلی مع
دیگــر بــا درآمدهایــی مشــابه را می تــوان در کافه بــازار مثــال 
زد کــه درآمدهایــی از ده تــا صــد میلیــون تومــان داشــته اند. 
ــن  ــا چنی ــد اپلیکیشــن هایی ب ــه تولی ــد ک ــر فکــر می کنی اگ
درآمــدی بســیار ســخت و زمانبــر اســت، ســخت در اشــتباه 

هســتید.
    ایده

ایــده در ســاخت اپلیکیشــن، حــرف اول را می زنــد. ســاخت 
ــی از اولویت هاســت.  ــردم باشــد، یک ــاز م ــه نی ــه ای ک برنام
البتــه ایــن بــه معنــی ایــن نیســت کــه برنامــه حتمــا بایــد 

ــن های  ــه اپلیکیش ــی ب ــرا نگاه ــد؛ زی ــدی باش ــی ج خیل
ــا  ــن برنامه ه ــیاری از ای ــه بس ــد ک ــان می ده ــدار نش پرطرف
ــرای  اتفاقــا برنامه هایــی ســرگرم کننده هســتند کــه افــراد ب

ــد. ــتفاده می کنن ــود از آن اس ــت خ ــات فراغ ــردن اوق پرک
    نوآوری و خالقیت

نــوآوری و خاقیــت در اپلیکیشــن، یکــی دیگــر از فاکتورهای 
ــوع  ــک موض ــرای ی ــت ب ــن اس ــرا ممک ــت؛ زی ــی اس اساس
خــاص ده هــا برنامــه مختلــف طراحــی شــده باشــد 
امــا مــردم معمــوال برنامــه ای را انتخــاب می کننــد کــه 

نوآوری هــای بیشــتری داشــته باشــد.
    گامی به سوی تولید و اشتغال

ــن  ــک اپلیکیش ــت ی ــرای موفقی ــیاری را ب ــای بس فاکتوره
می تــوان عنــوان کــرد؛ امــا آنچــه مهــم اســت اینکــه برنامــه 
ــد.  ــته باش ــره داش ــی روزم ــرای زندگ ــای الزم را ب کاربرده

ــر  ــته کامپیوت ــه رش ــزار دانش آموخت ــاالنه ه ــا س ــور م  کش
و آی تــی دارد کــه اتفاقــا بــر اســاس آمارهــا بخــش زیــادی 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــکار را ب ــگان بی ــه دانش آموخت از جامع
می دهنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن افــراد می تواننــد 
بــا اندکــی تــاش و کمــی حمایــت، نه تنهــا از جامعــه 
ــم  ــور ارزآوری ه ــرای کش ــه ب ــوند، بلک ــارج ش ــکاران خ بی
ــن  ــم ای ــی از زیرســاخت های مه ــه یک داشــته باشــند. البت
موضــوع بحــث آمــوزش در دانشگاه هاســت. بــه نظــر 
ــازه،  ــای ت ــن فناوری ه ــرای ای ــد ب ــگاه ها بای ــد دانش می رس
رشــته های تخصصــی ایجــاد کننــد و زمینــه ورود نیروهــای 
متخصــص را بــه ایــن بــازار بالقــوه فراهــم ســازند. اگــر ایــن 
اتفاق هــا بــه صــورت هماهنــگ میــان تمــام نهادهــای کشــور 
ــازار  ــرای ب ــانی را ب ــده درخش ــوان آین ــرد، می ت ــورت بگی ص

اپلیکیشــن متصــور شــد. 

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

 ساخت اپلیکیشن 
گامی به سوی تولید و اشتغال

رئیــس کل بانــک مرکــزی از احتمــال کاهــش نــرخ ســود 
ــی در  ــت: گزارش ــر داد و گف ــاری خب ــال ج ــی در س بانک
ایــن رابطــه بــه شــورای پــول و اعتبــار ارائــه خواهیــم کــرد. 
ولــی هللا ســیف در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر احتمــال 

ســوی  از  بانکــی  ســود  نــرخ  کاهــش 
شــورای پــول و اعتبــار در ســال جــاری 
افــزود: امــا مهم تــر از کاهــش نــرخ ســود، 
ــادل در عرضــه و تقاضــای نقدینگــی در  تع
بــازار اســت کــه بتوانــد نــرخ ســود را پایــدار 

ــگاه دارد.  ن
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بــا 

ــی  ــازار بده ــر ب ــده ب ــای اعمال ش ــه محدودیت ه ــه ب توج
ــرد:  ــح ک ــدار باشــد، تصری ــد پای ــرخ ســود می توان ــن ن ای
بــا ایجــاد انضبــاط می تــوان تــا حــدود زیــادی بــر 
ــا  ــال ب ــن ح ــرد؛ در عی ــال ک ــت را اعم ــرخ ســود مدیری ن
ــورس و  ــازمان ب ــان س ــه می ــای صورت گرفت هماهنگی ه

اوراق بهــادار و بانــک مرکــزی بــر بــازار بدهــی، امیدواریــم 
ــیم.  ــته باش ــترس داش ــوع را در دس ــن موض ــم ای بتوانی
ســیف در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بانک هــا معتقدنــد 
ــرد:  ــد ک ــت، تاکی ــاد اس ــول زی ــده پ ــرخ تمام ش ــه ن ک
بانک هــا بایــد ایــن نــرخ را کاهــش دهنــد. 
بانــک مرکــزی درخصــوص  رئیــس کل 
اعتبــاری غیرمجــاز  و  مؤسســات مالــی 
نیــز گفــت: حفــظ و مراقبــت از منابــع 
در  بایــد  عــادی  مــردم  و  ســپرده گذاران 
دســتور کار قــرار گیــرد و بانــک مرکــزی 
هــم در ایــن رابطــه مراقبــت الزم را خواهــد 
ــن  ــه مؤسســات غیرمجــاز نمی توانســتند ای داشــت. البت
اقدامــات را انجــام دهنــد؛ امــا بــا شــرایط بــه وجــود آمده، 
ــاش هســتیم کــه خســاراتی   ــک مرکــزی در ت ــا در بان م
را کــه ممکــن اســت پیــش بیایــد، مدیریــت و از آن 

ــر ــم. مه ــری کنی جلوگی

ــی و اجــرای  ــد مل ــت از تولی ــژه حمای ــس کمیســیون وی رئی
اصــل ۴۴ قانــون اساســی بــا تاکیــد بــر ضــرورت توقــف تولید 
پرایــد و دو محصــول ایران خــودرو تــا پایــان ســال 9۷ گفــت: 
ــبه انحصاری  ــت ش ــودرو از حال ــت خ ــه صنع ــی ک ــا زمان ت

مــردم  انتخــاب  قــدرت  و  نشــود  خــارج 
ــامان  ــودرو س ــت خ ــد، وضعی ــش نیاب افزای
ــا  ــر ب ــا فوالدگ ــرد. حمیدرض ــب نمی گی مناس
اشــاره بــه اینکــه وجــود بعضــی اســتانداردها 
در خودروهــا اجبــاری و بعضــی اختیــاری 
اســت، اظهــار داشــت: هرگونــه خودرویــی کــه 
ــد  ــت، نبای ــاری اس ــتانداردهای اجب ــد اس فاق

درکشــور تولیــد شــود؛ امــا معمــوال نماینــدگان وزارت صنعــت 
ــتاندارد  ــازمان اس ــی و س ــروی انتظام ــا نی ــازان ب و خودروس
ــد  ــزار می کنن ــدم آن جلســاتی برگ ــا ع ــذاری ی ــرای پاک گ ب
و در نهایــت خودروســازان از ســازمان اســتاندارد بــرای تولیــد 
ــان  ــا بی ــد. وی ب ــت می کنن ــت دریاف ــر مهل ــودروی مدنظ خ

اینکــه چنــد ســالی اســت مقــرر شــده خــط تولیــد بعضــی 
از خودروهــا متوقــف شــود، امــا همچنــان بــرای تولیــد 
ایــن خودروهــا از نهادهــای ذی ربــط مهلــت تولیــد دریافــت 
می کننــد، افــزود: چنــد ســال پیــش زمانــی کــه ایربــگ یــا 
ترمــز ABS اجبــاری شــده بــود، خودروســازان 
چندیــن ســال مهلــت گرفتنــد تــا در نهایــت بــه 

ــن اســتانداردها عمــل شــد.  ای
ــزود:  ــس اف ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــب  ــد متناس ــه بای ــت ک ــم اس ــه مه ــن نکت ای
ــن  ــه تعیی ــه در آیین نام ــی ک ــون و زمان ــا قان ب
شــده بــه قانــون عمــل شــود تــا قانــون بی اثــر 
ــی  ــا ایجــاد فضــای رقابت ــه ب ــان اینک ــا بی ــر ب نشــود. فوالدگ
ــد  ــه افزایــش کیفیــت هســتند، تاکی ــور ب خودروســازان مجب
ــه در رده هــای  ــن خــودرو ک ــان ســال 9۷ چندی ــا پای ــرد: ت ک
فصلــی اعــام کیفیــت خــودرو در رده هــای پاییــن قــرار دارنــد 

ــا ــد خــط تولیدشــان متوقــف شــود. ایمن بای
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ــان  ــه اصفه ــام جمع ــه در اســتان و ام ــی فقی ــده ول نماین
از فــوالد مبارکــه بــه عنــوان قطــب مهــم صنعتــی اســتان 
ــاد و تأکیــد کــرد: از آنجایــی کــه ایــن شــرکت  و کشــور ی
شــرکت های  و  می شــود  محســوب  مــادر  صنایــع  از 
متعــددی بــه آن وابســته هســتند، رکــود یــا رونــق و 
توســعه ایــن شــرکت آثــار زیــادی بــر اقتصــاد می گــذارد. 
ــوروزی  ــدار ن ــژاد در دی ــف طباطبایی ن ــید یوس ــت هللا س آی
مدیــر عامــل، معاونــان و مدیــران فــوالد مبارکــه بــا ایشــان 
 خاطرنشــان کــرد: توجــه بــه توســعه، امــر مهمــی در اداره 
ــن  ــت؛ بنابرای ــت اس ــک صنع ــای ی ــد و بق ــه تولی و چرخ
بایــد در شــرایطی کــه شــرکت بــه لحــاظ مباحــث مالــی 
ــکلی  ــود مش ــان خ ــتمزد کارکن ــوق و دس ــه حق و در زمین

ــه شــود.  ــم پرداخت ــن مه ــه ای نداشــته باشــد، ب
تصریــح کــرد:  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  نماینــده 
ــش  ــه بخ ــه و ب ــا فروخت ــهام آن ه ــه س ــی ک کارخانه های
خصوصــی واگــذار شــده، بایــد دقــت بیشــتری در مخــارج 
خــود داشــته باشــند؛ چــرا کــه بخــش خصوصــی متعلــق 
بــه مــردم اســت؛ بنابرایــن بایــد بــه گونــه ای عمــل کــرد که 

فقــط رضــای خــدا در نظــر 
گرفتــه شــود و حــق کســی 

ضایــع نشــود. 
ایــن  در  اســت  گفتنــی 
ســبحانی  بهــرام  دیــدار 
شــرکت  عامــل  مدیــر 
فــوالد مبارکــه، نیــز ضمــن 
ــرد  ــی از عملک ــه گزارش ارائ

ایــن شــرکت  برنامــه  فــوالد مبارکــه در ســال 95 و 
ــز  ــع موفقیت آمی ــد و توزی ــق تولی ــال 9۶ از رون ــرای س ب
 محصــوالت فــوالد مبارکــه در ســال گذشــته خبــر داد 
و گفــت: از مجمــوع 1۸ میلیــون تــن فــوالد تولیدشــده در 
کشــور، 9 میلیــون تــن ســهم گــروه فــوالد مبارکــه اســت 
کــه در ســند چشــم انداز بایــد تولیــد فــوالد کشــور بــه 55 
میلیــون تــن برســد. وی یــادآوری کــرد: کار تولیــد و ایجــاد 
ــوالد  ــته در ف ــال گذش ــور در س ــرای کش ــزوده ب ارزش اف
ــرایطی  ــبختانه ش ــام و خوش ــوان انج ــام ت ــا تم ــه ب مبارک
فراهــم شــد کــه بخــش بزرگــی از محصــوالت تولیدشــده 
در ایــن شــرکت در بــازار داخــل توزیــع شــد کــه ایــن امــر 

حکایــت از گــردش چرخــه اقتصــادی کشــور دارد.
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مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان گفــت: میــزان 
مصــرف گاز اســتان اصفهــان در ســال 1395 حــدود 
ــزان  ــترین می ــه بیش ــوده ک ــب ب ــر مکع ــارد مت 20 میلی
ــب  ــر مکع ــون مت ــا ۶3 میلی ــه 5۷ ت ــرف گاز، روزان مص
 مربــوط بــه اوج مصــرف در روزهــای ســرد زمســتان 
ــب  ــر مکع ــون مت ــرف، ۴5 میلی ــزان مص ــن می و کمتری
ــاره  ــا اش ــوی ب ــی عل ــید مصطف ــت. س ــوده اس در روز ب
ــش  ــی دربخ ــرف گاز طبیع ــدی مص ــهم 33 درص ــه س ب
نیروگاهــی نســبت بــه مصــرف کل اســتان در ســال 
گذشــته افــزود: بخــش نیروگاهــی اســتان در ایــن مــدت 
بــا مصــرف ۶ میلیــارد و ۶00 میلیون متر مکعب بیشــترین 
مصــرف گاز طبیعــی اســتان را بــه خــود اختصــاص داده 
 و پــس از آن در صنعــت فــوالد بــا حجــم 23 درصــد 

واحدهــای صنعتــی 22 درصــد، خانگــی 19 درصــد و 
ــت.  ــده اس ــرف ش ــی مص ــد، گاز طبیع ــاری 3 درص تج
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: 
مجمــوع کل گاز مصرفــی اســتان بــه تفکیــک شــامل 1۶ 
میلیــارد در بخــش صنعــت، 3 میلیــارد و ۷0۸ میلیــون در 
ــون در بخش هــای تجــاری  بخــش خانگــی و 255 میلی
و عمومــی بــوده اســت. وی افــزود: در حــال حاضــر 99.۶ 
درصــد از جمعیــت اســتان از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار 
هســتند کــه ایــن مهــم جــز بــه لطــف خداونــد و تــاش 
ــد.  ــق نمی ش ــرکت محق ــن ش ــان ای ــبانه روزی کارکن ش
ــه ۴  ــانی ب ــات گازرس ــاز عملی ــرد: آغ ــح ک ــوی تصری عل
شــهر کویــری اســتان، یکــی از اقدامــات مهمــی بــود کــه 
ــا ایــن توضیــح کــه در حــال  در ســال 95 کلیــد خــورد؛ ب
حاضــر 103 شــهر و 133۷ روســتای مشــمول گازرســانی 
اســتان اصفهــان از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار شــده اند.

رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــه رشــد ۴0 درصــدی بیمه هــای 
ــا وجــود محدودیت هــا اشــاره کــرد و گفــت امســال  عمــر ب
ــم. عبدالناصــر  ــرای صنعــت بیمــه می دان ــی ب را ســال خوب
همتــی در دهمیــن نمایشــگاه بــورس، بانــک و بیمــه گفــت: 
توســعه بازارهــای مالــی، مهم تریــن نقــش را در تحــول 
ــم  ــر می خواهی ــاد کان دارد. اگ ــی اقتص ــای حقیق متغیره
شــاخص های بحــث حقیقــی اقتصــاد دچــار تحــول شــود 
ــه داد:  ــی ادام ــود. همت ــول ش ــا متح ــی م ــازار مال ــد ب بای

ــه بیــش  توانســتیم در طــی ســال گذشــته نفــوذ بیمــه را ب
از 2 درصــد برســانیم و امیدواریــم ایــن شــرایط ادامــه یابــد. 
ــه  ــق بیم ــازار از طری ــا، ب ــه جــای دنی ــه داد: در هم وی ادام
عمــر تقویــت می شــود، ولــی در کشــور مــا بیمه هــای عمــر 
نتوانســته اند رشــد کننــد. یکــی از دالیلــش وجــود بــازار پــول 
بــود؛ امــا بــا همــه ایــن محدودیت هــا، ۴0 درصــد رشــد در 
ــه  ــان برنام ــا پای ــم ت ــتیم و امیدواری ــر داش ــای عم بیمه ه
ششــم توســعه، ایــن مقــدار بــه 100 درصــد افزایــش یابــد. 

امام جمعه اصفهان:

رکودورونقاقتصادیفوالدمبارکه،آثارزیادیبراقتصادمیگذارد

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:
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ـــمـــاره 405 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

افزایشقیمتاوراقتسهیالتمسکن
تســــهیات  اوراق  قیمـــت 
ــی  ــای پایان مســکن در روزه
بــا  همزمــان  و  فروردیــن 
افزایــش حجــم معامــات 
ــت  ــاره اوج گرف ــکن دوب  مس
ــان  ــزار توم ــال ۷5 ه و از کان

برای هر برگه عبور کرد. 
بــا توجــه بــه اینکــه اوراق تســهیات مســکن در دو مــاه 
گذشــته در کانــال پایین تــر از ۷0 هــزار تومــان در نوســان 
ــر  ــی ب ــی مبن ــان گمانه های ــیاری از کارشناس ــود، بس ب
تمدیــد رکــود بــازار مســکن در ســال 9۶ مطــرح کــرده 
ــه  ــی ک ــه محدودیت های ــه ب ــا توج ــه ب ــرا ک ــد؛ چ بودن
شــرکت فرابــورس ایــران و ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار بــرای جلوگیــری از خریــد و فــروش دالل مآبانــه 
اوراق تســهیات مســکن گذاشــته اند، در نتیجــه قیمــت 
فعلــی ایــن اوراق کامــا بــر مبنــای عرضــه و تقاضاســت 
کــه افزایــش قیمــت ایــن برگه هــا در روزهــای پایانــی 
ــن  ــات ســنگین ای ــن 9۶ و دور شــدن از تعطی فروردی
ــروز  ــت ام ــش قیم ــته و افزای ــای گذش ــازار در روزه ب
برگه هــای تســهیات، نشــان دهنده رشــد تقاضــا بــرای 
ــت.  ــده اس ــا ش ــش قیمت ه ــه افزای ــد و درنتیج خری
می توانــد  تســهیات  برگه هــای  قیمــت  افزایــش 

ــا نمــادی از افزایــش معامــات باشــد. ایرن

۵00واگنبهناوگانرجاافزودهمیشود
ــای  ــه تاش ه ــا اشــاره ب ــا ب ــل شــرکت رج ــر عام مدی
صورت گرفتــه بــرای دریافــت کمــک از ســهامداران 
رجــا گفــت: تــا پایــان دولــت دوازدهــم، 500 واگــن بــه 

ــود.  ــزوده می ش ــا اف ــاوگان رج ن
ــا تــاش  محمــد رجبــی اظهــار داشــت: خوشــبختانه ب
دوســتان و پیگیری هــای مجدانــه، توانســتیم از برنامــه 
خــود دفــاع کــرده و در روزهــای پایانــی ســال 95 
ســهامداران را متقاعــد کردیــم تــا افزایــش ســرمایه 120 

میلیــارد تومانــی رجــا را ابــاغ کننــد. 
رجبــی درخصــوص وضعیــت رجــا و تغییراتــی کــه بایــد 
ــت،  ــش مدیری ــاس دان ــر اس ــت: ب ــرد، گف ــورت گی ص
ایــن شــرکت بــا وضعیــت موجــود، نمی توانــد بــه 
ــا  ــی در رج ــد تغییرات ــد و بای ــه ده ــود ادام ــات خ حی
صــورت گیــرد. بــر ایــن اســاس مجموعــه ای بــه 
ــت خــود  ــداری، فعالی ــرات و نگه شــکل شــرکت تعمی
را در ماه هــای آینــده آغــاز خواهــد کــرد و بخشــی 
 از واحدهــای فنــی بــه آن شــرکت منتقــل خواهــد 

شد. 
می یابــد  ادامــه  اقدامــات  این گونــه  افــزود:  وی 
ــگ  ــه هلدین ــا ب ــرکت رج ــه ش ــه مجموع ــی ک ــا جای ت
ــد  ــر می رس ــه نظ ــفه ب ــن فلس ــا ای ــود و ب ــل ش تبدی

چارچوب هــای قبلــی بایــد تغییــر یابــد. 
رجبــی اظهــار داشــت: همــه ایــن اقدامــات در راســتای 
درآمدزایــی و افزایــش ســرمایه و بهبــود وضعیــت 

ــن ــاد آنای ــود. اقتص ــام می ش ــرکت انج ش

اختصاص۵26میلیونمترمکعبآب

برایکشاورزیاستاناصفهان
قائم مقــام ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
گفــت: بــر اســاس محاســبات، در صورتــی کــه در ســال 
ــی  ــر بارندگ ــزار و ۴00 میلیمت ــک ه ــاری ی ــی ج زراع
داشــته باشــیم، یــک هــزار و 200 میلیــون متــر مکعــب 
ــدود 52۶  ــه ح ــود ک ــازی می ش ــد ذخیره س آب در س
ــاورزی  ــارف کش ــرای مص ــب آن ب ــر مکع ــون مت میلی

اســت. 
مهــرداد مرادمنــد درخصــوص وضعیــت اختصــاص 
ــه  ــوع آب ب ــت: موض ــار داش ــاورزان اظه ــرای کش آب ب
 یکــی از اصلی تریــن موضوعــات اســتان تبدیــل شــده 

است. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال زراعــی را بــا 190 میلیــون 
ــم  ــاز کردی ــد آغ ــت س ــره آب پش ــب ذخی ــر مکع مت
شــکل گرفته  برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر  افــزود: 
ــر اســاس تقســیم بندی  مقــرر شــد مناطــق مختلــف ب
آب دریافــت کننــد. آب در ایــن ســال زراعــی بــا مقداری 
ــت  ــرار گرف ــاورزان ق ــار کش ــتان در اختی ــر و زمس  تأخی
ــت  ــا وضعی ــاط ب ــی در ارتب ــر نگرانی های ــن تأخی و همی
کشــت بــه وجــود آورد؛ امــا بــا مدیریــت بســیار خوبــی 
کــه شــکل گرفــت، هیچ گونــه مشــکلی بــه وجــود 

ــا ــی ایجــاد شــد. ایمن ــد و ســطح ســبز خوب نیام

احتمالافزایشقیمتمرغ
ــا  ــتی ب ــرغ گوش ــدگان م ــن پرورش دهن ــس انجم رئی
ــرغ در  ــادرات م ــی ص ــزار تن ــش 30 ه ــه کاه ــاره ب اش
ســال گذشــته، گفــت: قیمــت مــرغ بــا نزدیــک شــدن 

ــد.  ــش می یاب ــان افزای ــاه رمض ــه م ب
ــا  ــن کاال ت ــه قیمــت ای ــان اینک ــا بی محمــد یوســفی ب
اواســط اردیبهشــت ماه تغییــر چندانــی نخواهــد داشــت 
ــارک  ــاه مب ــه م ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــت: ب ــار داش اظه
ــود.  ــم ب ــرغ خواهی ــر قیمــت م رمضــان، شــاهد تغیی

ــم  ــه در حــال حاضــر تقاضــا ک ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
و تولیــد زیــاد اســت، گفــت: همیــن امــر ســبب شــده 

ــی نداشــته باشــد.  قیمــت مــرغ تغییــر چندان
مــرغ گوشــتی  پرورش دهنــدگان  انجمــن  رئیــس 
 ۶200 عمده فروشــی  مراکــز  در  را  ایــن کاال  قیمــت 
ــا  ــدود ۴۷00 ت ــز ح ــده را نی ــرغ زن ــرخ م ــان و ن توم
۴۸00 تومــان اعــام کــرد. یوســفی در بخــش دیگــری 
ــان اینکــه صــادرات مــرغ در ۶  ــا بی از ســخنان خــود ب
ــن  ــه اول ای ــه ۶ ماه ــبت ب ــال 95 نس ــه دوم س ماه
ســال، افــت زیــادی داشــت، افــزود: دلیــل ایــن 
مســئله نیــز ممنوعیــت صــادرات مــرغ و تخم مــرغ در 

ــود.  ــدگان ب ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــیوع آنفلوآن ــی ش پ
ــن  ــزار ت ــال 9۴، ۸0 ه ــه در س ــان اینک ــا بی ــفی ب یوس
ــن عــدد را در ســال 95  مــرغ از کشــور صــادر شــد، ای
حــدود 30 هــزار تــن کمتــر و تقریبــا 50 هــزار تــن اعــام 

کــرد. مهــر

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد:

احتمالکاهشنرخسوددرسالجاری

فوالدگر نماینده اصفهان:

صنعتخودروباانحصارساماننمیگیرد

نظافــت شــهر در کوچه هــا بــه علــت چنــد روز در میــان 
شــدن کار رفتگــران، خــوب نیســت، آن هــا هــم تقصیــر  
ندارنــد؛ چــون هــر روز بایــد یــک محلــه را نظافــت کنند؛ 

پــس عــوارض مــردم کجــا خــرج می شــود؟

ســالم هموطــن! می بینــم در شــهر هــر از گاهــی پیــاده روی 
ــود  ــازی می ش ــا نوس ــن پارک ه ــراف چم ــا اط ــان ی خیاب
ــی خــوب اســت و مشــکلی  ــه ســنگفرش قبل ــی ک در حال
ــه چــه کســی  ــن هزینه هــا ضــروری  نیســت. ب ــدارد؛ ای ن
بایــد گفــت؟ فقــط بــرای پیمانــکاران خــوب اســت و اینکــه 

ــود! ــهر کار می ش ــود در ش ــه ش گفت

با سالم!
رانندگی هــای بــد و پراســترس در شــهر، دل را می ســوزاند. 
راســتی چگونــه بایــد تحمــل کــرد؟ مگــر می شــود در ایــن 
شــهر بــزرگ ســوار بــر خــودرو نشــد. ای کاش کمــی هــم 
ــه  ــن هم ــا ای ــرا ب ــد. چ ــد می ش ــی قانونمن ــغ رانندگ تبلی
پیشــرفت و توســعه، هنــوز رانندگــی در بیــن خطــوط یــک 

چالــش اســت؟

در شــهر چــراغ راهنمــا معنــا نــدارد. الیی کشــی، بوق هــای 
بی جــا، پــارک دوبــل و ... مکــرر و غیرقابــل تحمــل اســت. 

لیاقــت شــهر گنبدهــای فیــروزه ای این نیســت.

هر یکشنبه با شما هستیم

3000573433

0913...4303

یکشنبه هر هفته
در #هموطن_سالم

با شما هستیم

0910....1393

غزل اسفرجانی

مهران محمدی

#هموطن_سالم

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس اقتصاد

بین المللــی  بزرگ تریــن کنفرانــس  و  یازدهمیــن    
ــا رویکــرد توریســم الکترونیــک  تجــارت الکترونیــک ب
)ECDC201۷( خدمات الکترونیکی و توریسم ســامت
برگــزار  اصفهــان  شــهر  در  خاورمیانــه  منطقــه   در 

شد. 
برگــزاری  آییــن  در  اصفهــان  دانشــگاه  رئیــس 
تجــارت  بین المللــی  کنفرانــس  یازدهمیــن 
الکترونیــک کــه بــا رویکــرد گردشــگری ســامت 
ــه  ــت ک ــاره داش ــب اش ــن مطل ــه ای ــد ب ــزار ش برگ
ــتای  ــر در راس ــی مؤث ــس، گام ــن کنفران ــزاری ای برگ
ــی  ــامت و چگونگ ــوزه س ــا در ح ــی قابلیت ه معرف
ــن صنعــت اســت.  جــذب گردشــگران خارجــی در ای
ــا اشــاره بــه تجــارت الکترونیــک  هوشــنگ طالبــی ب
بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی توســعه و رشــد 
ــت:  ــی گف ــت جهان ــه رقاب ــور در عرص ــادی کش اقتص
ــتره  ــده گس ــه بازتاب دهن ــر جامع ــعه ه ــزان توس می
توجــه بــه مزیت هــای رقابتــی در حــوزه تجــارت 

ــت.  اس
طالبــی اظهــار داشــت: دانشــگاه اصفهــان بــه عنــوان 
یکــی از دانشــگاه های پیشــگام در نهادینــه کــردن 
تجــارت الکترونیــک در کشــور، گام هــای موثــری 
راه انــدازی  بــه  از جملــه می تــوان  برداشــته کــه 
ــارت  ــه دروس تج ــازی و ارائ ــوزش مج ــای آم دوره ه
و مهندســی  در گروه هــای مدیریــت  الکترونیــک 
و  دانــش  هــدف گســترش  بــا  دانشــگاه  ایــن 
ــاره  ــروت اش ــات و ث ــاوری اطاع ــه فن ــل آن ب  تبدی

کرد.
     تجــارت الکترونیــک در اقتصــاد جایــگاه 

دارد واالیــی 
رئیــس  بین المللــی،  همایــش  ایــن  ادامــه  در   
ــت:  ــان گف ــی اصفه ــاق بازرگان ــارت ات ــیون تج کمیس
ــی  ــع اصل گردشــگری، ســامت و اقتصــاد، ســه ضل
مثلــث گردشــگری ســامت هســتند کــه تنهــا بــا دیــد 
درمانــی، توریســمی یــا اقتصــادی بــه صــورت جداگانه 
داشــته  حــوزه  ایــن  در  را  پیشــرفتی   نمی توانیــم 

باشیم. 
ــا اشــاره بــه اینکــه نمی توانیــم  مســعود گلشــیرازی ب
ــا دیــدگاه درمانــی، توریســمی یــا اقتصــادی  صرفــا ب
ــه  ــم، ادام ــگاه کنی ــک ن ــارت الکترونی ــوزه تج ــه ح ب
داد: در کشــور بــرای اینکــه در حــوزه گردشــگری 
ــتان  ــم، 100 بیمارس ــات دهی ــم خدم ــامت بتوانی س
ــت  ــط وزارت بهداش ــی توس ــاران بین الملل ــرای بیم  ب
آژانــس   1۷ گردشــگری،  خدمــات  حــوزه  در  و 
ــده  ــن ش ــامت معی ــم س ــرای توریس ــگری ب گردش

اســت. 
وی توجــه بــه رویــه اقتصــادی جهانــی را بــه عنــوان 
ــگری  ــامت گردش ــرفت در س ــای پیش ــی از راه ه یک
ــا  ــی ب ــات اینترنت ــت: رســانه تبلیغ ــرد و گف ــوان ک عن
ــر  ــا ب ــته بن ــال گذش ــد در س ــارد دالر درآم 250 میلی
ــون  ــه اکونومیــک، از درآمــد تلویزی گزارش هــای مجل
ــت  ــی از آن اس ــوع حاک ــن موض ــه و ای ــی گرفت پیش
کــه تجــارت الکترونیــک در اقتصــاد، جایــگاه واالتــری 

پیــدا کــرده اســت.
     توریســم ســالمت، بایــد نــگاه ژرف نگرانــه 

ــد ــته باش داش
 کارشــناس روابــط بین الملــل دانشــگاه اصفهــان نیــز 
ــه  ــا ب ــامت تنه ــم س ــت: توریس ــم گف ــن مراس در ای
جــذب گردشــگر نمی پــردازد؛ بلکــه ســاختار ســامتی 
ــی و  ــهروندان داخل ــرای ش ــه و ب ــور را همه جانب کش

ــد. ــم می کن ــر دو، تنظی ــی، ه خارج
منصــور شــبان آزاد افــزود: اســتان اصفهــان بــه دلیــل 
ــامت  ــاختار س ــرای س ــا ب ــد صرف ــودن نبای ــد ب برن
فعلــی برنامه ریــزی کنــد؛ بلکــه بایــد بــا گرفتــن 
و  دارو  درمانــی، ســاخت  آموزشــی،  ظرفیت هــای 
ــات  ــی از خدم ــورها، بخش ــن کش ــتغال ای ــاد اش ایج
 ســامتی گردشــگری ایــن کشــورها را بــا قیمــت 
ظرفیت هــای  ارائــه  بــا  و  مناســب تر  کیفیــت  و 

کشــوری ارائــه دهــد. 
ــه  ــش در زمین ــگاه کشــور اتری ــه جای ــا اشــاره ب وی ب
طــب ســنتی در اروپــا گفــت: اگــر طــب ســنتی 
مراکــز  اصفهــان  و  ویــن  در  اتریــش  و  اصفهــان 
ــی دارد  ــم ارزآوری فراوان ــد، ه ــاد کن ــترکی ایج  مش

و هــم ظرفیت هــای نهفتــه طــب ســنتی اصفهــان در 
نقــاط مختلــف جهــان متبلــور خواهــد شــد. 

وی ضمــن اشــاره بــه میــزان هزینــه زیــاد اصفهــان در 
ارائــه خدمــات ســامت بــه مهاجــران افغانــی گفــت: 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم ــار معاون در آم
ــان  ــارد توم ــه حــدود ۸0 میلی ــر شــده ک ــان ذک اصفه
هزینــه صــرف بیمــاران خارجــی شــده و درصــد 
جالــب توجهــی از ایــن هزینــه از جیــب مــردم ایــران 
ــت آن  ــی بازگش ــس متول ــفانه هیچ ک ــت و متاس  اس

نیست. 
یازدهمیــن کنفرانــس بین المللــی تجــارت الکترونیــک 
خدمــات  الکترونیــک،  توریســم  رویکــرد  بــا 
 )ECDC201۷( ســامت  توریســم  و  الکترونیکــی 
در راســتای برنامه هــای توســعه اقتصــادی کشــور 
 و منطقــه بــا حمایــت اتــاق بازرگانــی و صنایــع 
و معــادن اصفهــان، بانک هــا و هتل هــای برتــر ایــران 
 و دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان برگــزار آغــاز به کار 

کرد.
اســتادان  کنفرانــس  ایــن  در  اســت  گفتنــی   
از  ســامت  گردشــگری  زمینــه  در  بین المللــی 
کشــورهای ایــران، آلمــان، اســترالیا، انگلســتان، کــره 
ــه منتخــب و ۶5  ــه 20 مقال ــا ارائ ــزی ب ــی و مال جنوب
مقالــه چــاپ انگلیســی در مجموعــه مقــاالت بــا 
ــس  ــن کنفران ــان ای ــی IEEE، مهم ــه بین الملل نمای

علمــی هســتند.
ــه ســید حســن قاضــی زاده  ــس بیانی ــن کنفران  در ای
هاشــمی، وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

کشــور قرائــت شــد.

در یازدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک »اصفهان )ECDC۲۰۱۷(« مطرح شد:

معرفیقابلیتهایحوزهسالمتوجذبگردشگر
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حتما بخوانید!
تأسیس 37 شرکت دانش بنیان در...

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره ارتباطــات 
هیئت مدیــره  اعضــای  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای 
ســازمان قطــار شــهری اصفهــان و حومــه از رونــد ســاخت 
ــد. در  ــد کردن ــان بازدی ــار شــهری آزادی اصفه ایســتگاه قط
ــای  ــی اعض ــای هفتگ ــه بازدیده ــه در ادام ــد ک ــن بازدی ای
پــروژه صــورت گرفــت  رونــد ســاخت  از  هیئت مدیــره 
ــه  ــاس برنام ــر اس ــتگاه ب ــاخت ایس ــت س ــن وضعی آخری

زمان بنــدی بررســی شــد. 
ــی  ــه بررس ــان در جلس ــتانداری اصفه ــی اس ــاون عمران مع
ــای  ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــتگاه ب ــن ایس ــاخت ای ــد س رون
صورت گرفتــه طــی هفته هــای گذشــته و آخریــن وضعیــت 
ســاخت آن گفــت: خوشــبختانه اقدامــات بزرگــی در زمینــه 
راه انــدازی قطــار شــهری اصفهــان صــورت گرفتــه و بخــش 
عمــده کار در ایســتگاه آزادی اصفهــان اجــرا شــده اســت؛ اما 
ــاس  ــر اس ــز ب ــده نی ــش باقی مان ــه بخ ــرد ک ــد کاری ک بای

ــود.  ــی ش ــده، اجرای ــه زمان بندی ش برنام
محمدعلــی طرفــه بــا بیــان اینکــه فعالیت هــای باقی مانــده 
ــی و  ــه، هفتگ ــدی روزان ــه زمان بن ــاس برنام ــر اس ــد ب بای
ماهانــه اجرایــی شــود و نظــارت کافــی بــر آن صــورت گیــرد، 

ــع  ــور قط ــه ط ــروژه ب ــرای پ ــای اج ــداد اکیپ ه ــزود: تع اف
ــل ایســتگاه در زمــان  ــا از تکمی ــد ت ــدا کن ــد افزایــش پی بای

مقــرر مطمئــن شــویم. 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــاخت  ــاز س ــورد نی ــواد م ــح و م ــه مصال ــکلی در زمین مش
ایســتگاه وجــود نــدارد، همــه چیــز بــرای تکمیــل ایســتگاه 

ــت. ــم اس ــرر فراه ــان مق در زم
ــاز  ــتگاه ف ــن ایس ــروی آزادی، مهم تری ــتگاه مت     ایس

ســوم
شــهردار اصفهــان نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اهمیــت 
تکمیــل هــر چــه ســریع تر ایســتگاه متــروی آزادی اصفهــان 
ــن  ــروی آزادی، مهم تری ــتگاه مت ــک ایس ــدون ش ــت: ب گف
ــان  ــک قطــار شــهری اصفه ــاز ســوم خــط ی ایســتگاه در ف
بــه شــمار مــی رود و پیگیــری تکمیــل آن، از مهم تریــن 

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــا ب ــای م اولویت ه
مهــدی جمالی نــژاد بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
ــن ایســتگاه وجــود دارد،  ظرفیت هــای کاری بســیاری در ای
ــازمان  ــهری، س ــت ش ــتان، مدیری ــت اس ــه داد: مدیری ادام
ــا  ــد ب ــکاران بای ــران و پیمان ــاوران، ناظ ــهری، مش ــار ش قط

جدیــت و عزمــی جهــادی بــرای افزایــش ســرعت ســاخت 
ایــن ایســتگاه اقدامــات الزم را انجــام دهنــد تــا تکمیــل آن 

ــش رود.  ــدی پی ــاس زمان بن ــر اس ب
ــک  ــط ی ــوم خ ــاز س ــرداری از ف ــه بهره ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــمار  ــه ش ــی ب ــیار مهم ــاق بس ــان اتف ــهری اصفه ــار ش قط
مــی رود، افــزود: همــه تــاش مــا ایــن اســت مــردم بتواننــد 
از متــروی اصفهــان بیشــترین بهــره را ببرنــد و بــا توجــه بــه 
ــرداری از  ــورد بهره ب ــط م ــول خ ــش ط ــوع، افزای ــن موض ای

ــب توجهــی برخــوردار اســت. اهمیــت جال
    آخرین جزئیات ساخت ایستگاه

معــاون مالــی اداری شــهرداری و سرپرســت ســازمان قطــار 
شــهری اصفهــان و حومــه نیــز در ایــن جلســه، تکمیــل هــر 
ــه داد:  ــرد و ادام ــوان ک ــم عن ــتگاه را مه ــریع تر ایس ــه س چ

موضــوع مهــم در ایــن زمینــه، تکمیــل ورودی هــای ایســتگاه 
ــازک کاری  ــورها و ن ــی، آسانس ــای برق ــی ها، پله ه دسترس
ــت  ــت جدی ــا نهای ــه ب ــن زمین ــه در ای ــد ب ــه بای آن اســت ک
اقــدام شــود. محمــد نورصالحــی ادامــه داد: پــس از تکمیــل 
ایســتگاه بایــد نــازک کاری آن به ســرعت انجــام و تمیزکاری 
ــود؛  ــی ش ــرداری از آن عملیات ــت بهره ب ــات الزم جه و اقدام

بنابرایــن بایــد اتفاقــات بزرگــی در آن رقــم بخــورد. 
ــد  ــکار، بای ــد پیمان ــه تعه ــه ب ــا توج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــش  ــتگاه افزای ــی ایس ــت عمران ــیفت های فعالی ــداد ش تع
یابــد، خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر بایــد مدیریــت بــه 
گونــه ای باشــد کــه روزانــه تعــداد 250 نفــر نیــرو در ایســتگاه 
حضــور داشــته باشــد و فعالیت هــای عمرانــی ایســتگاه بــا 

ســرعت بیشــتری پیگیــری شــود.

شهردار اصفهان در بازدید از پروژه قطار شهری مطرح کرد:

 عزم جهادی برای افزایش سرعت 
ساخت ایستگاه آزادی

زاینده رود تا اواسط خردادماه جاری است
ــرداری  ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
ــان  ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ش
گفــت: آب زاینــده رود بــرای ادامــه 
کشــت در منطقــه شــرق اصفهان 
ســال  خردادمــاه  اواســط  تــا 
جــاری اســت. علــی بصیرپــور بــا 
ــزان  ــفانه می ــه متاس ــان اینک بی
ــار  ــوده، اظه ــن ب ــر از میانگی ــان کمت ــا در اســتان اصفه بارش ه
ــه  ــک ب ــا نزدی ــزان بارش ه ــرد می ــرد: در سرشــاخه های چلگ ک
ــبختانه در  ــه خوش ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــوده اس ــن ب میانگی
سرچشــمه های زاینــده رود بارش هــا بــه میــزان میانگیــن 
بلندمــدت بــوده، افــزود: بارش هــا حــدود 1200 میلیمتــر اســت؛ 
در حالــی کــه میانگیــن تــا ایــن زمــان از ســال کمــی از ایــن رقم 
ــرکت آب  ــرداری ش ــت و بهره ب ــاون حفاظ ــت. مع ــتر اس بیش
ــاورزان  ــن آب کش ــرای تأمی ــه داد: ب ــان ادام ــه ای اصفه منطق
برنامــه ای از طــرف شــرکت مدیریــت منابــع آب تنظیــم شــده  
کــه بــا توجــه بــه آورده ســطح زاینــده رود ایــن برنامــه، ماهانــه 
کنتــرل می شــود تــا در صــورت نیــاز اصــاح شــود. بصیرپــور بــا 
اشــاره بــه جــاری بــودن زاینــده رود تــا اواســط خردادمــاه اضافــه 
کــرد: در حــال حاضــر طبــق برنامــه آب بــرای شــرق اصفهــان 
ــاری کشــت غــات را  ــه آبی رهاســازی شــده و کشــاورزان ادام

انجام می دهند. ایسنا

 برخوار در صدور اسناد مالکیت 

حائز رتبه اول شد

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

سرپرســت بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شهرســتان برخــوار 
گفــت: شهرســتان برخــوار در صــدور اســناد مالکیــت در اســتان 
ــدم  ــروز کیانی مق ــرده اســت. به ــه اول را کســب ک ــان، رتب اصفه
اظهــار داشــت: طــی چهــار ســال گذشــته تعــداد 6 هــزار و 5۷۸ 
ــوار  ــتان برخ ــاک شهرس ــنددارکردن ام ــوص س ــده درخص پرون
ــند  ــره س ــزار و ۸۳1 فق ــداد 4 ه ــن تع ــه از ای ــده ک ــکیل ش تش
صــادر و بــه مالــکان تحویــل داده شــده اســت. وی افــزود: ســال 
ــه  ــون الحــاق مــوادی ب ــر اســاس آیین نامــه قان ــز ب گذشــته نی
قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن، 2 هزار 
و 50 پرونــده تشــکیل شــد کــه از ایــن تعــداد، هــزار و 5۸5 ســند 

صــادر شــده اســت. 
سرپرســت بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شهرســتان برخــوار 
ــردن مســکن های  ــاد مســکن در ســنددار ک ــار داشــت: بنی اظه
شهرســتان بــه عنــوان وکیــل در اداره ثبــت اســت و ایــن بنیــاد 
ضمــن نقشــه برداری از ملــک در کمتریــن زمــان و بــا کمتریــن 
ــه  ــکان در روســتاها و کلی ــه صــدور اســناد مال ــدام ب ــه اق هزین

ــد. ــهرها می کن ش

اخبار کوتاه

 اجرای طرح غربالگری فشار خون 

در شرکت آبفار استان اصفهان

کیمیای وطن

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
شــرکت آب و فاضاب روســتایی 
ــش  ــرح پای ــان ط ــتان اصفه  اس
انــدازه گیــری فشــار خــون  و 
در ایــن شــرکت برگــزار شــد. 
رئیــس اداره بحــران، بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت 
ــه  ــت: ب ــوص گف ــن خص ــان در ای ــتان اصفه ــار اس ــرکت آبف ش
مناســبت فرارســیدن هفتــه ســامت، اجــرای طــرح غربالگــری 

ــد.  ــزار ش ــرکت برگ ــن ش ــان ای ــرای کارکن ــون ب ــار خ فش
ــج  ــک معال ــان، پزش ــر خلیلی ــرح، دکت ــن ط ــزود: در ای وی اف
بــا ســنجش فشــار خــون پرســنل ســتادی بــه صــورت 
ــا  ــه ب ــا مواج ــر ی ــرض خط ــه در مع ــنلی ک ــه پرس ــگان، ب رای
فشــار خــون بــاال بودنــد، مشــاوره پزشــکی ارائــه کــرد. 
 حســین محمدیــان بــا حائــز اهمیــت دانســتن بررســی 
ــاری فشــار  ــار داشــت: بیم ــم فشــار خــون اظه ــرل منظ و کنت
 خــون بــاال، می توانــد خطــر ابتــا بــه ســکته های مغــزی 
ــه، مشــکات قلبــی و ســایر بیماری هــا  و قلبــی، نارســایی کلی

را افزایــش دهــد. 
محمدیــان ســامت کارکنــان را بــرای حفــظ شــور و نشــاط در 
زندگــی و ارتقــای بهــره وری در محیــط کار بســیار مؤثــر دانســت 
و افــزود: در ایــن شــرکت، مــوارد مربــوط بــه ایمنــی و ســامت 
ــه صــورت منظــم بررســی  ــکار ب ــان و عوامــل پیمان ــه کارکن کلی

شــده و تحــت کنتــرل اســت.

 BRT خیابان جی تا 15 روز آینده 

به بهره برداری می رسد
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان از 
ــده  ــا 15 روز آین ــی ت ــان ج ــیر BRT خیاب ــرداری مس بهره ب
ــکات  ــی از مش ــه یک ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــر داد و گف خب
ــت،  ــک اس ــل ترافی ــت معض ــهرهای پرجمعی ــگی ش همیش
احــداث مســیرهای BRT در جهــت کاهــش ترافیــک بســیار 
مؤثــر خواهــد بــود. علیرضــا صلواتــی اظهــار کــرد: مســیرهای 
بــرای  مقدمــه ای  تنــدرو،  اتوبوس هــای  ســامانه  خــط 

ــت.  ــده اس ــوا در آین ــدازی ترام راه ان
ــیله  ــر وس ــودرو دیگ ــد خ ــد بدانن ــردم بای ــه داد: م وی ادام
بایــد در سیاســت های فرهنگــی  و همــه  نیســت  رفــاه 
ــد. معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک  ــد نظــر کنن خــود تجدی
شــهرداری اصفهــان در ادامــه یــادآور شــد: طــرح زوج و فــرد 
از 15 فروردین مــاه ســال جــاری بــار دیگــر آغــاز بــه کار کــرده 
و از طریــق دوربین هــای ثبــت تخلــف اعمــال قانــون انجــام 

می شــود. ایمنــا

اخبار کوتاه

مدیــر عامــل شــرکت دانش بنیــان فنــاوری و دانــش 
آرامیــس )TAP۳0( گفــت: پــس از گذشــت 11 مــاه 
راننــدگان  تهــران،  تــپ ســی در  نرم افــزار  از فعالیــت 
و مســافران احســاس رضایــت کامــل دارنــد و چــون 
اصفهــان بــا مباحــث تکنولوژیــک در حمــل و نقــل آشــنایی 

دارد، ایــن نرم افــزار حتمــا جــواب خواهــد 
داد. 

میــاد منشــی پور در نشســت خبــری 
ــی تاکســی  ــدازی درخواســت اینترنت راه ان
)TAP۳0( در اصفهــان بــه عنوان ســومین 
ــرویس های  ــرد: س ــار ک ــور اظه ــهر کش ش
این چنینــی ابتــدا در کشــورهای آمریکایــی 

بــه وجــود آمــد؛ امــا معتقــد هســتیم کــه ایــن سیســتم ها 
ــران اســت  ــل ای ــاز کشــورهایی مث بیشــتر پاســخگوی نی
بــه دو دلیــل؛ اول اینکــه سیســتم های نهفتــه بســیار دارد 
ــی های  ــا تاکس ــی ب ــرای جابه جای ــردم ب ــه م و دوم اینک

ــد.  ــک می مانن ــاعت ها در ترافی ــی س معمول

ــران  ــل ته ــی مث ــهرهای بزرگ ــه در ش ــان اینک ــا بی  وی ب
و اصفهــان کــه ترافیــک، آلودگــی هــوا و ســرعت کار مهــم 
تلقــی می شــود، ایجــاد بســترهای اســتفاده از تکنولــوژی 
ــزود: آنچــه بررســی ها از  ــده باشــد، اف ــد کمک کنن می توان
ابتــدای فعالیــت ایــن سیســتم تاکنــون نشــان می دهــد 
ــت  ــد ظرفی ــا 60 درص ــه 50 ت ــت ک ــن اس ای
ایــن مجموعه هــا بیشــتر در شــهرها مــورد 
ــای  ــی حرکت ه ــرد؛ ول ــرار نمی گی ــتفاده ق اس
این چنینــی از نظــر اقتصــادی بســیار بــه صرفــه 
محســوب می شــود و اقتصــاد مقاومتــی را 

ــد.  ــت می بخش عینی
منشــی پور بــا اشــاره بــه اینکــه هفتــه گذشــته 
ــاوگان مــا در اصفهــان ۳00 راننــده جــذب کــرده، افــزود:  ن
ــده در  ــزار رانن ــا ه ــاوگان ب ــک ن ــده ی ــاه آین ــک م ــی ی ط
ســطح شــهر اصفهــان خواهیم داشــت. اپلیکیشــن تپ ســی 
را هم اکنــون می تــوان از طریــق کافه بــازار، گوگل پلــی و 

اپ اســتور دانلــود کــرد. ایســنا

تپ  سی )TAP30(، سرانجام به اصفهان رسید
ــه ۳۷  ــان اینک ــا بی ــان ب ــی اصفه ــگاه صنعت ــس دانش رئی
شــرکت دانش بنیــان در ایــن دانشــگاه تأســیس شــده  
گفــت: در پنــج ســال گذشــته، 6۸0 قــرارداد ارتبــاط بــا 
صنعــت بــا مجمــوع مبلــغ 1142 میلیــارد ریــال منعقــد شــده 

ــت.  ــه اس ــه یافت ــرح آن خاتم ــه 260 ط ک
دکتــر محمــود مــدرس هاشــمی درخصــوص 
ــی کشــور  ــع علم اجرایی ســازی نقشــه جام
انجام شــده  فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا 
)اصــاح   6 و   1 راهبــرد کان  راســتای   در 
و انســجام بخشــیدن به ســاختارها و نهادهای 
علــم و فنــاوری و هماهنگ ســازی نظــام 
تعلیــم و تربیــت در مراحــل سیاســتگذاری و 

برنامه ریــزی کان و تحــول و نوســازی نظــام تعلیــم و تربیــت 
ــور  ــه منظ ــی ب ــوزش عال ــرورش و آم ــوزش و پ ــم از آم اع
انطبــاق بــا مبانــی تعلیــم و تربیــت اســامی و تحقــق اهداف 
کان نقشــه( منــدرج در نقشــه جامــع علمــی کشــور اظهــار 
کــرد: دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا درک ایجــاد انتظــارات 

ــت های  ــژه سیاس ــتی، به وی ــر باالدس ــناد اخی ــد در اس جدی
اباغــی علــم و فنــاوری، نقشــه جامــع علمــی کشــور و نیــز 
سیاســت بنیــادی اقتصــاد مقاومتــی و تاکیــد مقامــات ارشــد 
نظــام اقــدام بــه تدویــن برنامــه تحــول دانشــگاه از اواســط 
ســال 9۳ کــرده اســت. رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
ــرد  ــا رویک ــگاه ب ــه دانش ــن رابط ــزود: در ای اف
مشــارکت حداکثــری دانشــگاهیان و اســتفاده 
ــر  ــات دانشــگاه های معتب ــات و تجربی از اطاع
داخلــی و خارجــی، ســازماندهی خاصــی در 
قالــب شــش کمیتــه مطالعاتــی در حوزه هــای 
مختلــف، شــورای طــرح و یــک کمیتــه راهبــری 
ــی  ــج مهم ــات نتای ــن اقدام ــل آورد. ای ــه عم ب
ــل  ــا حاص ــا و برنامه ه ــب طرح ه ــی و تصوی ــب بررس در قال
ــه چشــم انداز دانشــگاه  ــه بیانی ــا اشــاره ب آورده اســت. وی ب
صنعتــی اصفهــان افــزود: طبــق ایــن بیانیــه، این دانشــگاه در 
افــق 1404 بایــد تبدیــل بــه دانشــگاهی بین المللــی و دارای 

منابــع مالــی پایــدار شــود. مهــر

در شهر

آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا احمدی   دارای شناسنامه شماره 26 به شرح دادخواست به کاسه 41/96 ش ح 1 )وراثت( 

این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین احمدی  از 

شاپور آبادی  بشناسنامه 15۷1 در تاریخ 1۳95/12/09  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ایران صادقی فرزند حسن ش.ش  ۳9 )همسر متوفی()2( زهرا 

ش.ش 22۳9 )۳( پروانه  ش.ش 56 )4( بتول ش.ش 41 )5( علیرضا ش.ش 26 همگی احمدی 

شاپور آبادی )6(  حجت اله ش.ش 25 احمدی )۷( امراله احمدی ش.ش 204 فرزند حسین 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 5/۳۷/55/م الف به تاریخ  1۳96/01/24

آگهی حصر وراثت
 1 ح  4۳/96 ش  به کاسه  دادخواست  به شرح   4 شماره  شناسنامه  دارای  ابراهیمی  احمدرضا  آقای 

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوروز علی 

ابراهیمی  بشناسنامه 21 در تاریخ 1۳95/0۸/1۸  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:1- محترم ابراهیمی باپوکانی فرزند رضا ش.ش  4۸4 )همسر متوفی()2( 

ملوک نمیریان گله کردی فرزند محمد علی ش.ش 2۷26 )همسر دوم متوفی( )۳( احمد رضا  ش.ش 

فاطمه   )۷( زهرا ش.ش ۳۳    )6(  12۷2404900 مائده ش.ش   )5( )4( غامرضا ش.ش 65۸   4

ش.ش ۸9۳ )۸( بهروز ش.ش 5 همگی ابراهیمی فرزند نوروز علی 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 5/۳۷/51/م الف به تاریخ  1۳96/01/24

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای ابوالقاسم محمد خانی  دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت آقای  سید مهدی اناری  به این 

دادگاه تسلیم که به کاسه 95/۸10 ح1 ثبت و برای تاریخ 96/0۳/0۷ ساعت 06:00 وقت رسیدگی تعیین 

شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی 

مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل 

می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز 

جهت رسیدگی حاضر شود. دفتر دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/50/م الف به تاریخ 96/01/24

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پرونده کاسه 950۳۳9 اجرای احکام که در آن محکوم علیه 

شرکت رهساز عمران سپاهان   محکوم است به پرداخت 14550۳456 ریال در حق خانم منیره مظاهری 

و مبلغ یک میلیون ریال بابت اجرا در حق دولت در نظر دارد جلسه مزایده ای در تاریخ 96/02/25 ساعت 

9 صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین خرید می توانند پنج روز قبل 

مزایده از اموال در پارکینگ شهدای دولت آباد بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده 

کسی است که حداقل ده در صد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین 

قیمت را پیشنهاد نماید .1-ضایعات آهن آالت و تیر آهن فرسوده به میزان 1۸۳0 کیلو گرم از قرار هرکیلو 

۷500 جمعا 1۳۷2500   2-لوله گالوانیزه به مقدار 1160 کیلو گرم هر کیلو 12500 ریال جمعا 14500000    

۳-لوله های مختلف به مقدار ۳990 کیلو گرم از قرار هر کیلو 20000 ریال جمعا ۷9۸00000    4-چهار 

قرقره کابل های مختلف جمعا به وزن 560 کیلو گرم به قیمت 444۸5600 جمع کل 152510600 ریال 

.مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳۷/52/م الف به تاریخ 96/01/24

آگهی حصر وراثت
 1 ح  44/96 ش  به کاسه  دادخواست  شرح  به   112 شماره  شناسنامه  دارای  داوری     مهری  خانم 

داده که شادروان مهدی  نموده و چنین توضیح  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  از  )وراثت( 

داوری بشناسنامه 292 در تاریخ 1۳96/01/0۷  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:1- محمد داوری دولت آبادی فرزند حسین ش.ش  9۸ )پدر  متوفی()2( 

فاطمه داوری فرزند محمد ش.ش 224 )مادر متوفی( )۳( مهری داوری فرزند حسین  ش.ش 112 

داوری  آبادی فرزند مهدی ش.ش 6600205520 )5( حسنا  داوری دولت  )همسر متوفی( )4( زهرا 

دولت آبادی فرزند مهدی  ش.ش 6600۳06۸90 هر دو فرزند مهدی )فرزندان 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 5/۳۷/56/م الف به تاریخ  1۳96/01/24

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کاسه 96001۷ ب 2 ف متهم جنت احمدی  فرزند -  به اتهام قتل غیرعمدی 

مرحوم ابراهیم احمدی  مجهول المکان میباشند لذا در اجرای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری 

مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج وآگهی وبدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد 

ظرف یک ماه از تاریخ آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم باز پرسی  دادسرای عمومی 

وانقاب فاورجان حاضر واز خود دفاع نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم 

معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

هادی بذرافشان  بازپرس شعبه دوم  دادسرای عمومی وانقاب فاورجان 

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 951022 متهم رحمت اله فدایی  فرزند -    به اتهام تغییرکاربری اراضی 

زراعی  موضوع شکایت جهاد کشاورزی  مجهول المکان اعام گردیده است  لذا در اجرای ماده ۳44 

قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله 

اتهام خود در دادگاه  اباغ میگردد که درتاریخ96/۳/۳1 ساعت 10 صبح جهت رسیدگی به  نامبرده   به 

انقاب فاورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم 

معرفی وکیل خود این آگهی بمنزله اباغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد

شعبه 104 دادگاه کیفری دو فاورجان رییس

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 960059 متهم محمد رضا کیماسی  فرزند -  به اتهام کاه برداری وتحصیل 

علی    فرزند سید محمد  ده کهنه  زاده  علی صالح  احمد  موضوع شکایت سید  نامشروع  طریق  از  مال 

مجهول المکان اعام گردیده است  لذا در اجرای ماده ۳44 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  اباغ میگردد که درتاریخ96/۳/۳1 

ساعت 9/۳0 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقاب فاورجان حاضرو از خود دفاع نماید و 

در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این آگهی بمنزله اباغ قانونی 

محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد

شعبه 104 دادگاه کیفری دو فاورجان رییس-

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کاسه 9514۷2 ب 2 ف متهم محمود سلحشور فرزند -  به اتهام سرقت  موضوع 

دادرسی  آیین  قانون  ماده 1۷4  اجرای  در  لذا  المکان میباشند  آقای مهدی هادیان  مجهول  شکایت  

کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج وآگهی وبدینوسیله به نامبرده اباغ می 

گردد ظرف یک ماه از تاریخ آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم باز پرسی  دادسرای عمومی 

وانقاب فاورجان حاضر واز خود دفاع نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم 

معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

هادی بذرافشان بازپرس شعبه دوم  دادسرای عمومی وانقاب فاورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 19/9۷2 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به نام آقای عبداله حیدری کلیشادی فرزند مرتضی  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 روز دوشنبه مورخ 1۳96/2/1۸ 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 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار :1۳96/1/2۷ شماره :4۷/م الف  مجتبی شادمان  معاون واحد ثبتی فاورجان 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 3 فرعی از 4535 اصلی بخش یک گلپایگان
آقای محمود سیفی فرزند حسن  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 

شده مدعی است که تمامی شش دانگ مغازه  پاک 45۳5/۳ در گلپایگان بخش یک که در صفحه 

۳4۳ دفتر 92 اماک ذیل ثبت 1۷50۷ بنام محمود سیفی فرزند حسن  ثبت وصادر وتسلیم گردید 

وبموجب سند رسمی—دفترخانه –به او انتقال قطعی یافته ومعامله دیگری هم انجام نشده وبه موجب 

سند رسمی  شماره –مورخ –دفتر –در قبال مبلغ- –ریال –در رهن است  نحوه گم شدن یا از بین رفتن 

سند اسباب کشی  از بین رفته /مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 

را نمود طبق تبصره یک اصاحی ماده 120ائین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی 

انجام معامله )غیر از انچه در این اگهی ذکر شده ( نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 

باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 

مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس واصل سند مسترد گردد  اگر ظرف مهلت 

مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر وبه 

متقاضی تسلیم خواهد شد

تاریخ  انتشار آگهی  2۷/01/1۳96 مسئول دفتر اماک گرجی م الف ۳5

اخطاریه
 : اباغیه  آگهی  شماره     9500056: بایگانی  شماره     1۳950400212۸000042/1  : پرونده  شماره 

وثیقه  مورد   –  101 ماده  اخطاریه  آگهی      1۳96/01/09: صدور  تاریخ     1۳960۳۸0212۸000001

کاسه  پرونده  بدهکار  فرد  تدین  علیرضا  آقای  به  بدینوسیله   1۳950400212۸000042/1 کاسه 

نگردیده  95/0۷/0۸ شناخته  مورخ  گزارش 1۳950510212۸000425  برابر  1۳950400212۸000042/1 که 

 : فرعی  ثبتی  پاک  دادگستری  رسمی  95/12/25 کارشناس  مورخ  طبق گزارش  می گردد  اباغ  اید 

4451 از پاک اصلی 4 در بخش : ۳ واقع در : گلپایگان مورد وثیقه سند رهنی شماره 26212 تنظیمی  

دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۸ شهر گلپایگان استان اصفهان  به مبلغ ششصد و سی و شش میلیون 

و نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال ارزیابی گردیده  . لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پاک مذکور معترض 

می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این آگهی به ضمیمه فیش بانکی  

دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید . 

ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان – از طرف  مهدی صادقی وصفی م الف ۳0 

دادنامه
کاسه پرونده: 95-924 شماره دادنامه: 116۳ مورخ:95/12/25 مرجع رسیدگی شعبه 25 شورای حل 

اختاف اصفهان  خواهان: محسن مظاهری به نشانی اصفهان، خ ارتش، ک شماره 20 بن-بست قناری 

پاک 2۸ خوانده: علی سلیمانی به نشانی مجهول¬المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه مشوری اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام وبه شرح اتی مبادرت به صدور رای می¬نماید:

))رای شورای حل اختاف(( در خصوص دعوی آقای محسن مظاهری به طرفیت آقای علی سلیمانی 

به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک به شماره 941/0205۳964 مورخ 95/4/15 به عهده 

بانک پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک 

و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه آن داردو اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 

دفاعیات مستند و محکمه پسندی  در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 

است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می-رسد که به استناد مواد ۳10 و۳1۳ قانونتجارت 

و19۸ و 515 و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست 

میلیون ریال بابت اصل خواسته و5/۸50/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه 

قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف مورخ 95/4/15 تا تاریخ اجرای حکم 

در حق خواهان صادر واعام می¬نماید رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می-باشد.

شماره ۷46/م الف قاضی شعبه 25 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 1/1521 واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت 

زارع  رحیم  و  علی  محمد  فرزند  اصفهانی  نصر  نرجس  نام  به  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  اصفهان که 

چاووشی فرزند عباسعلی بترتیب نسبت به چهار دانگ مشاع و دو دانگ مشاع از ششدانگ پاک 1521 

فرعی که از پاک 622فرعی از یک اصلی مجزی شده است .  در جریان ثبت است و عملیات تحدید 

حدود قانونی آن به عمل نیامده  است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 

نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 96/2/1۷ ساعت 9 صبح در محل شروع و به 

عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 

این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 96/1/2۷اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه 

و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  ردیف 1- برابر رای شماره 

1۳9560۳0202۳001۸۳4مورخ 1۳95/12/26 آقای حسین سرشوقی    به شماره شناسنامه ۷12کدملی 

12۸۸66061۸صادره از اصفهان  فرزند صادق   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۷1/۸9 متر 

مربع مفروزی از پاک شماره 10و 11 و 12 فرعی از ۷49-  اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/1/2۷ تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/2/11 

شماره : 1049 / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک 4 فرعی از 101۷4 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق رای شماره 1۳9560۳0202۷012۷42و 1۳9560۳0202۷012۷4۳ مورخ 1۳95/10/0۸  از طرف 

هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شمال اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام احمد رضا طیبی ورتونی 

به شناسنامه 19۳5 صادره از اصفهان و کد ملی شماره 12۸۸049۸۷0 و خانم زهرا نصوحی دهنوی به 

شناسنامه شماره 4۸44صادره از اصفهان و کدملی شماره 12۸۸296991 صادر گردیده و باتوجه به اینکه 

تحدید حدود   اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 

قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1۳96/02/20 چهارشنبه    

ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 

اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 

ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 

۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 

در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1۳96/01/2۷  

شماره :14۳9/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی     نام خانوادگی: کیانی اشترجانی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:عباسعلی   نام خانوادگی:سبزیان با وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان 

نشانی محل اقامت: خیابان شیخ صدوق ساختمان بانک تجارت)ارغوان(طبقه سوم واحد 1۸  محکوم 

به: به موجب رای شماره 1۸1۳ تاریخ95/10/1۸ حوزه ش 11  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 1۷/150/000 ریال بابت اصل خواسته 

و مطالبه وجه چک ها به شماره های 46۳9۸۸ و 46۳9۸6 بر عهده بانک کشاورزی و مبلغ 1/490/000 

ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000ریال و 

حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 9۳/۳/۳0 

و 9۳/2/5 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له صادر و نیم عشر حق االجرای اجرای احکام اعام می 

گردد. ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 

است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 

مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:  6۷6/ م الف دفتر شعبه 11مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1049/95 خواهان مرتضی دهاقانی دادخواستی مبنی بر:الزام به انتقال سند 

به طرفیت سید علی خلیلیان  - االء بازیار تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 

96/۳/10 ساعت 9  تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خیابان هشت بهشت شرقی بعد 

از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی مجتمع شماره ۳ شورای حل اختاف اصفهان شعبه 5۳ 

حقوقی شورای حل اختاف صفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۷0۷/م الف مدیر دفتر شعبه 5۳ مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف اصفهان

تأسیس 37 شرکت دانش بنیان در دانشگاه صنعتی اصفهان
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حتما بخوانید!
هادی حجازی فر هم، بازیگر سریال شد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

بهــار ســینمای ایــران خیلــی زود رنــگ خــزان 
ــتنی  ــر دوست داش ــتانی، بازیگ ــارف لرس ــت. ع گرف
ســینما و تلویزیــون، در کمــال نابــاوری در ســن 45 
ــر  ــار دیگ ــت و ب ــان فروبس ــم از جه ــالگی چش س

ــرد.  ــوک فروب ــری اران را در ش ــه هن جامع
متاســفانه ســال 95، ســال خوبــی بــرای هنــر 
ــن  ــزرگ ای ــدان ب ــیاری از هنرمن ــود و بس ــران نب ای
ســرزمین بــه دیــار باقــی شــتافتند. ایــن امیــدواری 
وجــود داشــت کــه دســت کم در ســال 96، شــاهد 
ایــن حــوادث تلــخ نباشــیم؛ امــا درگذشــت عــارف 
لرســتانی عزیــز، کام هنــر ایــران را در آغازیــن 

ــرد. ــخ ک ــای ســال 96 تل روزه
    زندگی عارف

ــاه  ــن 1350 در کرمانش ــتانی در 15 بهم ــارف لرس ع
ــگ  ــه »جن ــارکت در مجموع ــا مش ــد و ب ــد ش متول
پــای  مدیــری  مهــران  کارگردانــی  بــه   »77
ســینما  و  تلویزیــون  در  بازیگــری  عرصــه   بــه 
ــگ  ــه »جن ــازی در مجموع ــس از ب ــت. او پ گذاش
77« در مجموعه هایــی چــون در حاشــیه، قهــوه 

تلــخ، کوچــه مرواریــد، شــوخی کــردم، ویــای مــن 
و مــرد دوهزارچهــره ایفــای نقــش کــرد و توانســت 
ــره ای  ــه چه ــا ب ــن مجموعه ه ــش در ای ــا درخش ب

ــود.  ــل ش ــردم تبدی ــان م ــتنی در می دوست داش
ــا  ــتانی در آن ه ــه لرس ــری ک ــای دیگ از مجموعه ه
ایفــای نقــش کــرده می تــوان بــه خســته دالن، 
90 شــب و ببخشــید شــما اشــاره کــرد. وی در 
فیلم هــای ســینمایی شــام عروســی، انتخــاب، 
ــت.  ــرده اس ــازی ک ــم ب ــدا ه ــی و ن ــه و مان معادل
ــر  ــه هن ــه عرص ــش از ورود ب ــتانی پی ــارف لرس ع
ــر  ــه هن ــه ب ــل عاق ــه دلی ــا ب ــود، ام ــتی گیر ب کش
ــه  ــد همــواره ب ــار گذاشــت؛ هرچن ــن ورزش را کن ای
ایــن ورزش عاقــه ای خــاص داشــت و هــرگاه 
ــابقات  ــدن مس ــرای دی ــی داد ب ــت م ــی دس فرصت

راهــی ســالن کشــتی می شــد.
ــال  ــم فوتب ــو تی ــن عض ــتانی همچنی ــارف لرس  ع
هنرمنــدان و یکــی از کســانی بــود کــه بــرای 
ــه  ــاپیش هم ــم پیش ــن تی ــه ای ــای خیری دیداره

می شــد.  داوطلــب 
عــارف علی رغــم اینکــه در نقش هــای خشــن و 
ــی  ــخصیت آرام و متین ــد، ش ــر می ش ــی ظاه عصب

ــان و  ــیار مهرب ــش بس ــواه همکاران ــه گ ــت و ب داش
ــود. صمیمــی ب

    آخرین حرف های عارف
عــارف لرســتانی در یکــی از آخریــن مصاحبه هایــش 
ــل  ــود: دلی ــه ب ــزان گفت ــه می ــفند 95 ب در 29 اس
اصلــی کــم کار شــدن مــن، نبــود پیشــنهاد مناســب 
اســت. آثــار، بســیار ضعیــف هســتند و هیــچ 
ــد. در  ــذب نمی کن ــود ج ــه خ ــرا ب ــه ای م فیلمنام
ــق  ــیار موف ــی بس ــش خانگ ــبکه نمای ــک دوره ش ی
ــد؛  ــاق نمی افت ــن اتف ــر ای ــال حاض ــا در ح ــود، ام ب
زیــرا مــردم دیگر بــرای خریــد ســی دی و دی وی دی 
پــول نمی دهنــد. اوضــاع اقتصــادی خــراب شــده و 
بــه همیــن دلیــل دیگــر ســریال خوبــی برای شــبکه 
ــن امــر موجــب  خانگــی ســاخته نمی شــود و همی

ــود.  ــا می ش ــدن م ــگ ش کم رن
بــه امیــد خــدا اگــر مشــکل خاصــی پیــش نیایــد 
ــده راهــی ســینما  ــدم را ســال آین ــم بلن اولیــن فیل
خواهــم کــرد. فیلمبــرداری اثــر از اواخــر بهــار آغــاز 

شــده و امیــدوارم بــه فجــر برســد.
ــن  ــتانی در 26 فروردی ــارف لرس ــب ع ــر ترتی ــه ه ب
مــاه 96 بــه علت ســکته قلبــی در خواب درگذشــت. 
از طــرف روزنامــه کیمیــای وطــن ایــن ضایعــه را بــه 
ــرای  ــم و ب ــلیت می گویی ــران تس ــر ای ــواده هن خان
خانــواده مرحــوم لرســتانی آرزوی صبــر و شــکیبایی 

داریــم. 
روحش شاد و یادش گرامی

ــاه  ــهرزاد« از 29 خردادم ــریال »ش ــل دوم س ــش فص - پخ
در شــبکه نمایــش خانگــی آغــاز خواهــد شــد. رضــا کیانیــان، 
رؤیــا نونهالــی، امیــر جعفــری و آتنــه فقیه نصیــری از بازیگران 
ــه علیدوســتی،  ــار تران ــه در کن ــد فصــل دوم هســتند ک جدی
ــار، مهــدی  ــاز ایزدی شــهاب حســینی، مصطفــی زمانــی، پرین
ــور، گاره عباســی، ســهیا رضــوی،  ــز فاحی پ ســلطانی، پروی
ــش  ــای نق ــی و ... ایف ــین فتح ــص، امیرحس ــا متخص فریب
ــل اول  ــد فص ــی همانن ــن چاوش ــن محس ــد. همچنی می کنن

بــه عنــوان خواننــده، همــراه ایــن ســریال اســت.
ــه  ــی ب ــش به تازگ ــای نق ــرای ایف ــجاع نوری ب ــا ش - علیرض
ســریال »آنــام« بــه کارگردانــی جــواد افشــار و تهیه کنندگــی 

اســماعیل عفیفــه پیوســت.
ــینمایی  ــم س ــورش در فیل ــد حض ــی می گوی ــبنم مقدم - ش
را  تماشــاگران  و  اســت  متفــاوت  بســیار  »اکســیدان« 

ــرد. ــد ک ــگفتزده خواه ش
ــدام  ــران، اق ــینمای ای ــردان س ــاد، کارگ ــان بنی اعتم - رخش
عظیــم قیچی ســاز، ورزشــکار تبریــزی را کــه در مســیر فتــح 
چهاردهمیــن و آخریــن قلــه بــاالی 8 هــزار متــر جهــان اســت 

تحســین کــرد.
- نمایــش »آهــوی فــداکار« بــه نویســندگی ســحر میرزایــی 
 30 از  محمدامیــن کشــانی  و کارگردانــی  طراحــی  بــا  و 
فروردین مــاه در تــاالر شــیخ بهایــی شاهین شــهر بــه صحنــه 

ــی رود. م
ــر روز دوشــنبه  ــی آرش دادگ ــه کارگردان ــت ب ــش همل - نمای
ــانه روی  ــاب رس ــگاران و اصح ــژه خبرن ــاه وی 28 فروردین م

ــه مــی رود. صحن
ــاه  ــای م ــی از برنامه ه ــده یک ــت آم ــه دس ــار ب ــق اخب - طب
ــده  ــدار و پربینن ــه پرطرف ــیما، برنام ــه س ــبکه س ــان ش رمض
»مــاه عســل« بــا اجــرای احســان علیخانــی اســت کــه طبــق 
ســنت چنــد ســال گذشــته تلویزیــون در مــاه مبــارک رمضــان 

ــود. ــش می ش ــیما پخ ــه س ــبکه س 96 از ش
ــت:  ــوار«، گف ــم »بادس ــردان فیل ــیفی، کارگ ــت هللا س - حج
»بادســوار« تــا آخــر اردیبهشــت ماه آمــاده نمایــش می شــود 
و مــا آن را بــرای اولیــن بــار در ســی امین جشــنواره بین المللــی 
ــم. ــه نمایــش می گذاری ــم کــودک و نوجــوان اصفهــان ب فیل

ــان از  ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن - مدی
برگــزاری جشــنواره هنــر توحیــدی در حــوزه نقاشــی در ســال 

ــر داد. جــاری در شــهر اصفهــان خب
- فهرســت فیلم هــای حاضــر در بخــش رقابتــی کــن دو 
ــط  ــه توس ــی ک ــی آن دو فیلم ــد و ط ــام ش ــش اع روز پی
اینترنتــی نت فلیکــس تهیــه شــده بودنــد، بــه  شــبکه  
بخــش مســابقه راه پیــدا کردنــد کــه اعتــراض ســینمادارهای 

ــت. ــی داش ــوی را در پ فرانس
- دبیــر جشــنواره فیلــم کــن از حضــور »جســیکا چســتین« 
بازیگــر آمریکایــی، در میــان داوران جشــنواره کــن 2017 خبــر 

داد.

فیلمنامه نویسی در فضای کودک و نوجوان

کیمیای وطن

بــه گــــزارش روابـــط عمومــی 
فـرهنگـی تفریـحـــی  سـازمــــان 
جلســـه  اصفهــــان،  شـــهرداری 
مقدماتـــی دوره هــای کارگاهــی و 
آموزشــی »مبانــی فیلمنامه نویســی 
ــا  ــرو فعالیت ه ــودک و نوجــوان«، پی ــاس در ســینمای ک  و اقتب
و برنامه هــای ســال گذشــته دفتــر تخصصــی ســینمای ســازمان 
آمــوزش  زمینــه  در  اصفهــان  شــهرداری   فرهنگی تفریحــی 
و حمایــت از فیلمنامه نویســان شــهر اصفهــان بــا همــکاری 
انجمــن ســینمای جوانــان اصفهــان در مجتمــع فرهنگــی 
فرشــچیان برگــزار شــد. ایــن کارگاه مقدماتــی بــا هــدف 
بــرای  نوجــوان  و  کــودک  فیلمنامه نویســاِن  آماده ســازی 
شــرکت در بخــش هفتمیــن مســابقه فیلمنامه نویســِی ســی امین 
جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان اصفهــان بــا حضــور علی اکبــر 
قاضی نظــام، دبیــر بخــش مســابقه فیلمنامه نویســی ســی امین 
جشــنواره کــودک و نوجــوان اصفهــان و مجیــد صدیقــی، از 
ــر  ــد. علی اکب ــزار ش ــان، برگ ــینمای اصفه ــه س ــگران عرص تاش
قاضی نظــام گفــت: بــرای فیلمنامه نویســی در فضــای کــودک و 
نوجــوان در ابتــدا بایــد بــا روحیــات و روان شناســی کــودک آشــنا 
بــود و زبــان کــودک را دانســت. وی دربــاره فیلمنامه نویســی در 
ــرای  ــی ب ــک زمان عرصــه ســینمای کــودک و نوجــوان گفــت: ی
شــروع کارگردانــی و فیلمســاز شــدن، تفکــر افــراد ایــن بــود کــه 
در ابتــدا یــک کار کــودک و نوجــوان بســازند تــا تجربــه کســب 
کننــد؛ امــا ایــن را بدانیــد کــه فیلمنامه نویســی کــودک و نوجــوان 

عرصــه بســیار ســخت و مشــکلی اســت.

 ثبت گروه های نمایشی اصفهان 

از اول اردیبهشت ماه
ــه  ــت ماه ب ــی از اول اردیبهش ــای نمایش ــت گروه ه ــامانه  ثب س
مــدت یــک مــاه آمــاده  ثبــت گروه هــای جدیــد و اصــاح 
اطاعــات گروه هایــی اســت کــه پیــش از ایــن، ثبت نــام آن هــا 
نهایــی شــده اســت. رئیــس انجمــن هنرهــای نمایشــی اصفهان 
و شهرســتان ها اظهــار داشــت: مــا در اســتان اصفهــان 30 گــروه 
نمایشــی داریــم کــه امــکان ویرایــش اطاعــات ایــن گروه هــای 
ثبت شــده و ثبــت گروه هــای جدیــد بــا بازشــدن ســامانه  ثبــت 

ــود.  ــم می ش ــش فراه ــای نمای گروه ه
هوشــنگ جمشــیدیان تصریــح کــرد: ســامانه  ثبــت گروه هــای 
نمایــش از اول تــا آخــر اردیبهشــت ماه فعــال اســت و گروه هــای 
جدیــد پــس از ثبت نــام در ایــن ســایت بایــد مــدارک فیزیکــی 
خــود را بــه دفتــر انجمــن تحویــل دهنــد تــا پــس از تأییــد، ایــن 
ــتاده و در  ــامی فرس ــاد اس ــگ و ارش ــرای اداره فرهن ــدارک ب م

نهایــت ثبــت نهایــی آن هــا اعــام شــود. ایمنــا

اخبار کوتاه

هــادی حجازی فــر، بازیگــر ســینما، نخســتین حضــور در 
تلویزیــون را بــا ســریال »نفــس« بــه کارگردانــی جلیــل 

ــد.  ــه می کن ســامان تجرب
ــش  ــای نق ــا ایف ــینما، ب ــر س ــر، بازیگ ــادی حجازی ف ه
حــاج احمــد متوســلیان در »ایســتاده در غبــار«، بهتریــن 

فیلــم  فیلــم ســی وچهارمین جشــنواره 
ــه شــهرت رســید.  فجــر ب

او کــه این روزهــا فیلــم »ماجــرای نیمــروز« 
را در اکــران ســینماها دارد، در سی وســومین 
ــی وپنجمین  ــاه و س ــم کوت ــنواره فیل جش
ــت  ــزد دریاف ــر، نام ــم فج ــنواره فیل جش

جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد شــد. 
»نفــس« این روزهــا آخریــن مراحــل تصویربــرداری 
ــر  ــذارد و حجازی ف ــر می گ ــت س ــران پش ــود را در ته خ
ــمت از  ــن قس ــه آخری ــه ب ــت ک ــری اس ــن بازیگ آخری
ســه گانه جلیــل ســامان پیوســته و ایفــای یکــی از 

نقش هــای مهــم فیلمنامــه را بــر عهــده دارد. 

ــاره جوانــی پرشــر و شــور اســت  داســتان »نفــس« درب
کــه در بحبوحــه وقایــع انقــاب، رازی در زندگــی اش 
حقیقــت  بــه  رســیدن  بــرای  او  می شــود...  فــاش 

ــذارد.  ــرمی گ ــت س ــده ای را پش ــوادث پیچی ح
مســعود رایــگان، ژالــه صامتــی، علیرضــا کمالــی، بهنــاز 
جعفــری، احســان امانــی، شــهاب شــادابی 
ــان جمشــیدی  ــادی عامل هاشــمی، پژم ه
ــور  ــا حض ــعیدی و ب ــاناز س ــی س ــا معرف ب
فاطمــه گــودرزی، هدایــت هاشــمی، داریوش 
ــودابه  ــمی پور، س ــه قاس ــگ، معصوم فرهن
ــی  ــان نجف ــتاد، قرب ــن راس ــی، رامی بیضای

بازیگــران اصلــی ایــن ســریال هســتند. 
ــوم  ــبکه س ــریال ش ــم و س ــروه فیل ــد گ ــس« تولی »نف
ســیما ســومین ســریال از ســه گانه جلیــل ســامان 
مجــری  نصیری نیــا،  رضــا  همــت  بــه  اســت کــه 
ــر   ــت س ــرداری را پش ــر تصویرب ــای آخ ــرح، هفته ه ط

مهــر می گــذارد. 

هادی حجازی فر به سریال »نفس« پیوست
مراســم اختتامیــه هفتــه هنــر انقاب اســامی روز گذشــته 
در تــاالر اندیشــه حــوزه هنــری برگــزار شــد. در ایــن مراســم 
مســئوالن حــوزه هنــری از جملــه محســن مؤمنــی شــریف 
رئیــس و محمدحمــزه زاده معــاون ســینمایی حــوزه هنــری 
و برخــی از هنرمنــدان و عاقه منــدان بــه هنــر انقــاب 

حضــور داشــتند. 
ایــن  بخش هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
ــی  ــد انقاب ــان هنرمن ــای نش ــم اعط مراس
بــود کــه از میــان 5 نامــزد نهایــی ایــن جایزه 
ــی«  ــه »ســید مســعود شــجاعی طباطبای ب
رســید. در ایــن مراســم بــه پــاس برگــزاری 
ــت  ــون هولوکاس ــور و کارت ــنواره کاریکات جش

ــره  ــوان چه ــه عن ــی ب ــجاعی طباطبای ــعود ش ــید مس از س
هنــر انقــاب در ســال 95 تقدیــر شــد؛ شــجاعی طباطبایــی 
چهــره هنــر انقــاب در ســال 95، جایــزه خــود را بــه 
خانــواده شــهید مدافــع حرمــی کــه در کشــور لبنــان دفــن 

ــرد. ــم ک شــده، تقدی

 شــجاعی پــس از دریافــت جایــزه دربــاره جشــنواره 
ــک کار جمعــی  ــن جشــنواره ی ــرد: ای ــوان ک هولوکاســت عن
بــود.  مــاه پیــش در کشــور لبنــان یــک کاس و کارگاه 
ــع  ــهدای مداف ــزار ش ــام م ــه ن ــی ب ــردم،  در جای ــزار ک برگ
حــرم بــا شــهیدی آشــنا شــدم کــه 13 ســال در زندان هــای 
ــس از  ــود و پ ــیر ب ــتی اس ــم صهیونیس رژی
آزادی بــه دفــاع از حــرم حضــرت زینب)س( 
می پــردازد و در نهایــت شــهید می شــود. 
ــال 95 در  ــاب در س ــر انق ــال هن ــره س چه
نامه هــای  جالــب،  نکتــه  پایــان گفــت: 
دختــر او بــود کــه بــر ســر مــزار ایــن شــهید 
دیــده می شــد.  ایــن جایــگاه و جایــزه را بــه 
ــم.  ــم می کن ــب تقدی ــر او زین ــن شــهید و دخت ــواده ای خان
ــاره ایــن هنرمنــد گفــت:  مؤمنــی شــریف در ســخنانی درب
جشــنواره کاریکاتــور هولوکاســت در شــرایط ویــژه ای برگــزار 
شــد و نشــان دهنده ایــن بــود کــه ادبیــات و هنــر مــا ُبعــد 

ــی ــر فارس ــت. خب ــرده اس ــدا ک ــی پی بین الملل
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ــا  ــی اســت؛ ام بیمــاری آلزایمــر، شــایع ترین شــکل زوال عقل
ــن  ــود دارد. ای ــناخته ای وج ــکات ناش ــاره آن ن ــان درب همچن
بیمــاری بــه طــور معمــول بــه کنــدی پیشــرفت می کنــد             

و نشــانه های آن بــا گذشــت زمــان تشــدید می شــود. 
ــال عملکــرد مغــزی اســت  ــوع اخت ــک ن ــر، ی ــاری آلزایم بیم
ــل  ــار تحلی ــی بیم ــی ذهن ــج توانای ــه تدری ــه آن ب ــه درنتیج ک
ــه  ــال حادث ــل و اخت ــانه آن، زوال عق ــن نش ــی رود. بارزتری م
ــود  ــوط می ش ــر مرب ــع اخی ــه وقای ــه ب ــال حادث ــت. اخت  اس
و خاطــرات قدیمــی هــم از بیــن مــی رود. از دیگــر نشــانه های 
آن می تــوان بــه توهــم و خیــال و اختــال در تکلــم اشــاره کــرد.

    پیر شدن جامعه
دکتــر محمدرضــا نجفــی، متخصــص مغــز و اعصــاب، در 
ــه دلیــل اینکــه جامعــه  ــا کیمیــای وطــن گفــت: ب گفت وگــو ب
بــه ســمت پیــری و میانســالی رفتــه، از ایــن رو افزایــش طــول 
ــران  ــر اســت. در ای ــاالت شــناختی و آلزایم ــل اخت ــر از عل عم
هــم حــدود 7 تــا 8 میلیــون نفــر بــاالی 60 ســال هســتند کــه 
در نتیجــه بــا افزایــش ســن احتمــال بــروز ایــن بیماری هــا در 

ــا 60 ســال بیشــتر می شــود. ــاالی 50 ت ســنین ب
 عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ادامــه 
داد: از دســت دادن قــدرت حفــظ اطاعــات، به ویــژه در حافظــه 
کوتاه مــدت و بــه تدریــج بــا از دســت دادن قــدرت تشــخیص 
ــر  ــارز آلزایم ــانه های ب ــه گیری از نش ــردگی و گوش ــان، افس زم
ــود  ــه وج ــال ب ــاالی 65 س ــراد ب ــاری در اف ــن بیم ــت. ای اس

می آیــد.
    اختالالت حافظه

ــانه  ــن نش ــزود: مهم تری ــاب اف ــز و اعص ــص مغ ــن متخص ای
ــردن  ــم ک ــاالت حافظــه اســت؛ گ ــر، اخت هشــداردهنده آلزایم
ــر  ــب، از دیگ ــح و ش ــدادن صب ــخیص ن ــکان و تش ــان و م زم
نشــانه های آن اســت. اختــال حافظــه ای تــا زمانــی کــه 
مشــکلی در امــور روزانــه ایجــاد نکنــد، هشــداری بــرای 
ــن  ــا نشــانه های ای ــه ب ــی در رابط ــر نجف ــر نیســت. دکت آلزایم
ــر بی ســروصدا خــود  ــاالت آلزایم ــرد: اخت ــح ک ــاری تصری بیم
ــه  ــه ب ــا مراجع ــرونده دارد و ب ــیر پیش ــد و س ــان می ده را نش
ــی  ــن بیمــاری پ ــه ای ــوان ب ــز و اعصــاب می ت متخصصــان مغ
بــرد. اختــاالت آلزایمــر همیشــه علــت مغــزی نــدارد و گاهــی 
ــود. ــث آن می ش ــی باع ــمی و روح ــای جس ــات بیماری ه اوق

    افسردگی
وی افــزود: افســردگی، یکــی از مهم تریــن وجــه افتــراق 
بــا بیمــاری آلزایمــر اســت و بســیاری از عواملــی ماننــد 
ــال در  ــره و اخت ــای روزم ــه کاره ــی ب ــه گیری، بی عاقگ گوش
انجــام کارهــای روزانــه کــه در افســردگی وجــود دارد در آلزایمــر 
ــد بدانیــم افســردگی، یــک  ــی بای هــم مشــاهده می شــود؛ ول
بیمــاری غیرجســمی و یکــی از بیماری هــای زمینه ســاز آلزایمــر 

اســت. 
   توصیه های پزشکی

ــوم  ــی دانشــگاه عل ــروه اعصــاب داخل ــت علمــی گ عضــو هیئ
ــن  ــخیص ای ــای تش ــه معیاره ــاره ب ــا اش ــان ب ــکی اصفه پزش
بیمــاری گفــت: مهم تریــن معیارهــای اختــاالت مغــزی 
اختــاالت حافظــه، تشــخیص نــدادن اشــیا نداشــتن حرکــت 

ــی  ــور کل ــه ط ــم اســت. ب ــم و تکل ــال در فه خودجــوش، اخت
بیمــاران مبتــا بــه آلزایمــر بایــد ســبک زندگــی خــود را تغییــر 
دهنــد. از غذاهــای سرشــار از ویتامین هــا ویتامیــن گــروه بــی 
اســیدفولیک، فســفر، کلســیم و ریزمغذی هــا بیشــتر مصــرف 
ــد.  ــز کنن ــت قرم ــن گوش ــفید را جایگزی ــت س ــد و گوش کنن
کســانی کــه در معــرض ایــن بیمــاری هســتند، بایــد ارتباطــات 
اجتماعــی خــود را افزایــش دهنــد و ســعی کننــد تنهــا نشــوند 
ــای  ــدر فعالیت ه ــر چق ــه داشــته باشــند. ه و پیوســته مطالع
مغــزی بیشــتری داشــته باشــند، کمتــر بــه اختــاالت مغــزی 
دچــار می شــوند. همچنیــن بــرای پیشــگیری از ایــن بیمــاری 
بایــد تــاش کنیــم دچــار ســکته یا حتــی ضربــه مغزی نشــویم 
ــات  ــردن دخانی ــه کارب ــایع و از ب ــای ش ــه عفونت ه ــا ب از ابت

ــم. ــری کنی ــکل جلوگی ــژه ال به وی

دکتر محمدرضا نجفی، متخصص مغز و اعصاب، در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

 اختالالت حافظه 
مهم ترین نشانه هشداردهنده آلزایمر

 ادامه افزایش بی رویه مصرف بنزین 

در کشور
آمارهــا و بررســی های انجام شــده 
مؤّیــد رشــد 5/5 درصــدی مصرف 
ــه  ــت. اگرچ ــوروز اس ــن در ن بنزی
ــی  ــفرها در بعض ــش س ــا افزای ب
مقاطع ســال، همچــون تعطیات 
تشــدید  تابســتانی  و  نــوروزی 
میــزان مصــرف ســوخت، طبیعی 
بــه نظــر می رســد، امــا عــدد و رقمــی کــه میــان میــزان بنزیــن 
تولیــدی و ســوخت مصرفــی بــرآورد می شــود، طبیعــی و 
معقوالنــه نیســت. چنــدی پیــش منصــور ریاحــی، مدیــر عامــل 
شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی، فاصلــه میــان 
ــرد.  ــوان ک ــر عن ــون لیت ــی را 15 میلی ــدی و مصرف ــن تولی بنزی
کاظــم لبافــی، کارشــناس حــوزه انــرژی، درخصــوص مدیریــت 
ــار  ــاس اخب ــر اس ــت: ب ــور گف ــوخت در کش ــرف س ــه مص  بهین
و شــواهد موجــود بــا تدابیــر اتخاذشــده، مشــکل و محدودیــت 
خاصــی در تأمیــن بنزیــن نــوروزی گــزارش نشــده؛ لــذا بــا ایــن 
وجــود می طلبــد بــا یــک برنامه ریــزی مــدون و اصولــی 
ــتاندارد  ــادل و اس ــه تع ــور ب ــوخت در کش ــرف س ــب مص ضری
مطلوبــی برســد. وی افــزود: بــر اســاس اظهــارات مســئوالن بــا 
ــتاره  ــات گازی س ــگاه میعان ــرداری از پاالیش ــدازی و بهره ب راه ان
خلیــج فــارس در تولیــد بنزیــن خودکفــا خواهیــم شــد. لبافــی 
گفــت: بــا همــه ایــن اوصــاف در صــورت اتخــاذ تمهیــدات مؤثــر 
می تــوان بــا بهبــود کیفی بنزیــن تولیــدی و صــادرات آن، ارزآوری 
شایســته و جالــب توجهــی را بــرای کشــور ایجــاد کــرد کــه ایــن 
امــر مهــم بــا جایگزین ســازی ســوخت های مناســب بــه نحــو 

مطلوبی میسر و امکان پذیر خواهد شد. باشگاه خبرنگاران

 3 ساله شدن آموزش فنی وحرفه ای 

از سال 97
ــان  ــا بی ــرورش ب ــر آمــوزش و پ معــاون آمــوزش متوســطه وزی
ــا  اینکــه در حــال استانداردســازی آموزش هــا هســتیم گفــت: ب
3 ســاله شــدن آمــوزش فنی وحرفــه ای از ســال 97 ســاالنه یــک 
میلیــون نفــر خروجــی ایــن رشــته خواهنــد بــود. بــرات قبادیــان 
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »در ســال چنــد نفــر ورودی افراد 
ــان داشــت: ســال  ــه وجــود دارد؟«، بی ــن وزارتخان ــه ای ــر ب ماه
ــمی  ــای غیررس ــاعت آموزش ه ــزار نفرس ــه، 600 ه 95 در برنام
داشــتیم کــه در عمــل، 3 میلیــون نفرســاعت آمــوزش داده شــد؛ 
ــر  ــم و ب ــدای ســال بازخــورد می گیری ــرای آموزش هــای ابت ــا ب م
اســاس آن آموزش هــای کوتاه مــدت و بلندمــدت را برنامه ریــزی 
می کنیــم. قبادیــان بــا تأکیــد بــر اینکــه الزم اســت بانــک 
اشــتغال و اطلــس مشــاغل تهیــه شــود، گفــت: اگــر آموزش هــا 
تقاضامحــور باشــد، کســی بیــکار نمی مانــد؛ مشــکل اینجاســت 

ــر اســاس عرضــه اســت. فــارس کــه آموزش هــا ب

اخبار کوتاه

 تشکیل مجمع ملی خیران ازدواج 

تا پایان بهار
ــی  ــر ازدواج و تعال ــر کل دفت مدی
ــان  ــواده وزارت ورزش و جوان خان
از تشــکیل مجمــع ملــی خیــران 
ــر داد.  ــار خب ــان به ــا پای ازدواج ت
بــا  قراملکــی  ناصـــر صبحــی 
تشـــکیل مجامــع  بــه  اشــاره 
اســتانی خیــران ازدواج در چندین 
ــت: اساســنامه و دســتورکار  اســتان کشــور طــی ســال 95 گف
بــه اســتان های  اجرایــی تشــکیل مجمــع خیــران ازدواج 
مختلــف ابــاغ شــده اســت. وی افــزود: بــه منظور تســهیل گری، 
ارزیابــی، رصــد و آسیب شناســی و همچنیــن برقــراری عدالــت 
ــنامه  ــت اساس ــرار اس ــان، ق ــه جوان ــات ازدواج ب ــه خدم در ارائ
ــه  ــود ک ــه ش ــتان ها تهی ــی اس ــران ازدواج در تمام ــع خی مجم
ــکیل  ــر را تش ــنامه مدنظ ــتان ها اساس ــیاری از اس ــون بس تاکن
داده انــد. صبحــی قراملکــی تاکیــد کــرد: عــاوه بــر اســتان هایی 
ــد، در  ــکیل داده ان ــران ازدواج را تش ــتانی خی ــع اس ــه مجم ک
تعــدادی اســتان دیگــر نیــز مراحــل اجرایــی و شناســایی فعاالن 
ــس از  ــه داد: پ ــت. وی ادام ــام اس ــال انج ــوزه ازدواج در ح ح
شناســایی فعــاالن ازدواج و تشــکیل مجامــع اســتانی در تمامی 
اســتان های کشــور، مجمــع ملــی خیــران ازدواج تشــکیل 
خواهــد شــد. صبحــی گفــت: بــرای برنامه ریــزی کشــوری نیــاز 
بــه اطاعــات دقیــق از خیــران وجــود دارد و مقــرر شــده پــس از 
تشــکیل مجامــع اســتانی در تمــام اســتان ها، مجمــع خیــران 
ــان  ــا پای ــم ت ــا بتوانی ــم ت ــدازی کنی ــتان ها را راه ان ازدواج در اس

بهار، مجمع ملی خیران ازدواج را تشکیل دهیم. مهر

 افزایش 37 درصدی مهاجرت پرندگان 

به چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل حفاظــت محیــط  زیســت اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: امســال تعــداد پرنــدگان مهاجــر بــه 
تاالب هــای اســتان در مقایســه بــا ســال گذشــته، 37 درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. شــهرام احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه 
در حــال حاضــر حــدود 45 هــزار پرنــده بــه تاالب هــای 
ــه  ــدگان ب ــار کــرد: عمــده پرن ــد، اظه اســتان مهاجــرت کرده ان

تاالب هــای گندمــان و چغاخــور مهاجــرت می کننــد. 
وی افــزود: ایــن پرنــدگان از جملــه مرغابــی، قــو، اردک 
ــلک  ــا، پاش ــرحنایی، اردک اره ای، لک لک ه ــبز، اردک س سرس
ــزی و مهاجــر  ــزی، کنارآب ــدگان آب و ... هســتند کــه جــزو پرن
پرنــدگان  عمــده  احمــدی گفــت:  می شــوند.   محســوب 
ــه  ــمالی از جمل ــیبری و ش ــق س ــورهای مناط ــر از کش مهاج
ــای اســتان وارد می شــوند.  ــه تاالب ه ــه ب قرقیزســتان و ترکی
برگشــت پرنــدگان از اواســط مهرماه آغاز شــده و به کشــورهای 

ــد. شبســتان ــارس مهاجــرت می کنن ــج ف حاشــیه خلی

اخبار کوتاه

مدیــر عامــل کانــون هموفیلــی ایــران بــا اشــاره بــه شــعار 
ــبت روز  ــه مناس ــی ب ــی هموفیل ــیون جهان ــال فدراس امس
جهانــی ایــن بیمــاری گفــت: امســال فدراســیون جهانــی 
ــن  ــرای ای ــی، شــعار »صدایشــان را بشــنوید« را ب هموفیل

روز انتخــاب کــرده کــه بــه زنــان و دختــران 
ــاص  ــادی اختص ــاالت انعق ــه اخت ــا ب مبت
دارد. احمــد قویــدل بــا بیــان اینکــه بــر ایــن 
ــان  ــه زن ــژه ای ب ــه وی ــال توج ــاس امس  اس
ــادی  ــاالت انعق ــه اخت ــا ب ــران مبت و دخت
ــیون  ــتا فدراس ــن راس ــزود: در ای ــده، اف ش
 134 انجمن هــای  از  هموفیلــی  جهانــی 

کشــور عضــو ایــن فدراســیون خواســته کــه ایــن شــعار را 
ــردم و کارشناســان را  ــی، م ــات دولت ــغ و توجــه مقام تبلی
بــه مشــکات زنــان و دختــران مبتــا بــه ایــن اختــاالت 
ــر در  ــر 1000 نف ــه از ه ــان اینک ــا بی ــدل ب ــد. قوی ــب کنن جل
ــادی  ــاالت انعق ــه اخت ــر ب ــک نف ــان ممکــن اســت ی جه
ــد  ــا چن ــور م ــفانه در کش ــه داد: متاس ــد، ادام ــا باش مبت

ــاالت  ــه اخت ــا ب ــران مبت ــان و دخت ــه زن ســالی اســت ک
ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــش س ــت پوش ــادی از تح انعق
بــه حمایــت  تنهــا  ایــن ســازمان  خــارج شــده اند و 
داروهــای آن هــا کــه دولــت یارانــه اش را بــه ســازمان های 
بیمه گــر می دهــد، بســنده کــرده اســت. 
ایــران  هموفیلــی  عامــل کانــون   مدیــر 
دربــاره آمــار مبتایــان بــه هموفیلــی در 
کشــور گفــت: طبــق آمــار کانــون هموفیلــی 
ــران، مــا در حــال حاضــر 12 هــزار بیمــار  ای
ــور  ــادی در کش ــاالت انعق ــه اخت ــا ب مبت
ــن  ــاری بی ــاوت آم ــک تف ــه ی ــم. البت داری
ــت  ــن عل ــه ای ــا و وزارت بهداشــت وجــود دارد و ب ــار م آم
اســت کــه بانــک اطاعاتــی وزارت بهداشــت روی بیمــاران 
فعــال کــه ماهیانــه دارو دریافــت می کننــد، متمرکــز اســت 
ــا در  ــوند؛ ام ــت می ش ــر در آن ثب ــف کمت ــاران خفی و بیم
کانــون همــه بیمــاران را ثبــت کردیــم کــه از مــرز 12 هــزار 

ــر گذشــته اســت. ایســنا نف

تهدیــدات  بزرگ تریــن  از  یکــی  دخانیــات،  اســتعمال 
ــا آن مواجــه  ــا ب بهداشــت عمومــی اســت کــه تاکنــون دنی
ــر  ــارد نف ــک میلی ــه بیــش از ی ــه طــوری ک ــوده اســت؛ ب ب
میلیــون(  و ســیصد  میلیــارد  )یــک  مــردم جهــان  از 

مصرف کننــده مــواد دخانــی هســتند. 
اگرچــه شــیوع مصــرف دخانیــات در جوامــع 
ــاد کاهــش یافتــه  ــا درآمــد زی پیشــرفته و ب
ــا رو  ــات در دنی ــرف دخانی ــی در کل مص ول
بــه افزایــش اســت؛ ایــن در حالــی ســت کــه 
اپیدمــی دخانیــات بــه ســمت کشــورهای در 
حــال توســعه رو به گســترش اســت. بیشــتر 

ــا  ــورهای ب ــات در کش ــدگان دخانی ــد مصرف کنن از 80 درص
درآمــد پاییــن و متوســط زندگــی می کننــد. دخانیــات 
ــان در  ــردم جه ــر از م ــون نف ــدود 6 میلی ــرگ ح ــل م عام
ــت  ــه عل ــر ب ــک نف ــه، ی ــر 6 ثانی ــا ه ــت. تقریب ــال اس س
ابتــا بــه بیماری هــای ناشــی از اســتعمال دخانیــات جــان 
ــورد  ــر 10 م ــر از ه ــک نف ــه ی ــد ک ــت می ده ــود را از دس خ

مــرگ بزرگســاالن را شــامل می شــود. دخانیــات بیشــتر از 
 نیمــی از مصرف کننــدگان خــود را بــه کام مــرگ می کشــاند 
ــت  ــه عل ــت. ب ــرگ در دنیاس ــر م ــل خط ــی از 6 عوام و یک
 وجــود فاصلــه زمانــی بیــن شــروع مصــرف دخانیــات 
و بــروز پیامدهــای بیمــاری مربــوط بــه 
ــر  ــرگ و می ــی م ــت اپیدم ــوان گف  آن می ت
ــات  ــرف دخانی ــی از مص ــای ناش و بیماری ه
ــرن بیســتم  ــازه شــروع شــده اســت. در ق ت
ــرف  ــی از مص ــرگ ناش ــورد م ــون م 100 میلی
دخانیــات در دنیــا گــزارش شــده اســت. 
ــی  ــد کنون ــی می شــود چنانچــه رون پیش بین
ادامــه پیــدا کنــد در قــرن بیســت ویکم شــاهد مــرگ یــک 
میلیــارد نفــر از مــردم دنیا بــه علت مصــرف دخانیات باشــیم. 
بــدون انجــام اقدامــات پیشــگیرانه تــا ســال 2030 میــادی 
ــال  ــر در س ــون نف ــه 8 میلی ــات ب ــی از دخانی ــرگ ناش م
خواهــد رســید کــه 80 درصــد ایــن مــوارد در کشــورهای در 

ــی ــر فارس ــدد. خب ــوع می پیون ــه وق ــعه ب ــال توس ح

دخانیات، بزرگ ترین تهدید بهداشت عمومی جامعهکاهش حمایت تأمین اجتماعی از دختران هموفیلی

حتما بخوانید!
کاهش حمایت تأمین اجتماعی...

شجاعی طباطبایی، چهره سال هنر انقالب اسالمی شد
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 عابدینی: 
بهزودیباآدیداسقراردادامضامیکنیم 

بــا اعـــام رئیـــس کمیتـــه 
بازاریابــی فدراســیون فوتبــال 
ــداس  ــرکت آدی ــا ش ــرارداد ب ق

به زودی نهایی می شود. 
فدراســــیون فوتبـــال طبـــق 
ــرکت  ــا ش ــه ب ــه ای ک تفاهم نام
آدیــداس امضــا کــرده، قــرار 
البســه تیم هــای ملــی در تمــام  ایــن شــرکت،  اســت 
ــت:  ــاره گف ــن ب ــی در ای ــر عابدین ــد. امی ــن کن ــا را تأمی رده ه
ــم.  ــا کرده ای ــداس امض ــرکت آدی ــا ش ــه ای ب ــا تفاهم نام م
ــرای مــا  ــرار اســت ایــن شــرکت پیش نویــس قــرارداد را ب ق
ارســال کنــد و مــا در بندهــای مختلــف آن بحــث کنیــم و بــه 
توافــق نهایــی برســیم. او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه حضور 
آدیــداس در فوتبــال ایــران بــرای آن هــا چــه آورده مالــی دارد 
هــم گفــت: مــا قــرار اســت از طریــق قــوه قضائیــه پیگیــری 
کنیــم کــه حتــی اگــر یــک پیراهــن تیــم ملــی تقلبــی در بــازار 
بــود، بتوانیــم شــکایت کنیــم تــا شــرکت آدیــداس بتوانــد بــا 
خیــال راحــت در ایــران بــه فعالیــت بپــردازد. رئیــس کمیتــه 
ــاره پیراهن هــای هــواداری  ــال درب ــی فدراســیون فوتب بازاریاب
ایــران  می گویــد: قــرار اســت شــرکت آدیــداس بــرای 
پیراهن هــای هــواداری هــم طراحــی کنــد کــه ایــن موضــوع 
ــال  ــب فدراســیون فوتب ــی را نصی ــب توجه ــرارداد جال ــم ق ه
و البتــه شــرکت آدیــداس خواهــد کــرد. مــن فکــر می کنــم 
ــود. ورزش 3 ــد ب ــن خواه ــع طرفی ــه نف ــه ب ــن تفاهم نام ای

تاریخشروعلیگبرترفوتسالمشخصشد
بــا تصمیــم مســئوالن کمیتــه فوتســال و نظــر مثبت ســرمربی 
ــر فوتســال روز  ــگ برت ــد مســابقات لی ــی، دور جدی ــم مل تی
6 تیرمــاه آغــاز می شــود. علــی کفاشــیان سرپرســت کمیتــه 
ــه و  ــن کمیت ــر ای ــلیمانی دبی ــم س ــراه کاظ ــه هم ــال ب فوتس
علــی صانعــی ســرمربی تیــم فوتســال زیــر ۲۰ ســال ایــران 
جلســه ای را برگــزار کردنــد و در نهایــت مصــوب شــد تــا دور 
جدیــد مســابقات لیــگ برتــر فوتســال از روز 6 تیرمــاه آغــاز 

شــود.
 در ایــن جلســه حتــی بــا ســید محمــد ناظم الشــریعه 
ســرمربی تیــم ملــی، تمــاس تلفنــی برقــرار شــد تــا نظــر وی 

ــه شــود.  ــن خصــوص گرفت ــم در ای ه
ســلیمانی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: قصــد داشــتیم 
ــاه  ــر م ــه خاط ــه ب ــم ک ــاز کنی ــاه آغ ــابقات را از خردادم مس
مبــارک رمضــان، در نهایــت تصمیــم گرفتیــم یــک روز بعــد از 
عیــد فطــر، بازی هــا را اســتارت بزنیــم. گفتنــی اســت در دوره 
قبلــی ایــن مســابقات، تیــم گیتی پســند اصفهــان موفــق شــد 

ــد. کاپ ــی را از آن خــود کن ــوان قهرمان عن

 پاناتینایکوسبهدنبالجذب

رامینرضاییان 
باشــگاه یونانــی پاناتیایکــوس به 
ــان  ــن رضایی ــذب رامی ــال ج دنب
اســت.  آینــده  فصــل  بــرای 
رامیــن رضاییــان ۲۷ ســاله پــس 
از جدایــی از پرســپولیس بــه 
دنبــال تیــم جدیــد خــود اســت 
ــام  ــور را در ج ــانس حض ــا ش ت
جهانــی روســیه داشــته باشــد. در ایــن بیــن ســایت اســپورت 
۲۴ یونــان خبــر داد: درخشــش کریــم انصاری فــرد و مســعود 
شــجاعی در فوتبــال یونــان باعــث شــده تــا باشــگاه های ایــن 
ــس از  ــند. پ ــی باش ــان ایران ــذب بازیکن ــال ج ــه دنب ــور ب کش
اینکــه صحبت هایــی دربــاره جــذب ســعید عزت اللهــی از 
ــه  ســوی باشــگاه پاناتینایکــوس در تابســتان ســال گذشــته ب
میــان آمــد، ایــن بــار ایــن باشــگاه یونانــی بــه دنبــال جــذب 
ــگاه  ــود را از باش ــه خ ــه رضایت نام ــت ک ــان اس ــن رضایی رامی
ــزده  ــی پان ــان ط ــت. رضایی ــرده اس ــت ک ــپولیس دریاف پرس
ــازی ملــی توانســته دو گل بــه ثمــر برســاند کــه بــرای یــک  ب
مدافــع هافبــک راســت آمــار خوبــی اســت. اخیــرا صحبت هایی 
از پیشــنهاد بــرای جــذب رضاییــان از ســوی تیم هــای بلژیکــی 
ــور دو  ــد حض ــر می رس ــه نظ ــا ب ــده، ام ــنیده ش ــدی ش و هلن
بازیکــن ایرانــی در لیــگ یونــان نظــر مســاعد رضاییــان را بــرای 

حضور در این کشور ایجاد کند. نود

تغییراتجدیدکشتی،گیجکنندهاست
مربــی تیــم ملــی کشــتی آزاد بــا انتقــاد از تغییــرات قوانیــن فنی 
و داوری از ســوی اتحادیــه جهانــی، ایــن تغییــرات را گیج کننــده 
ــا بیــان اینکــه تغییــرات  ــد. امیــر توکلیــان ب و جنجال ســاز خوان
اخیــر قوانیــن از ســوی اتحادیــه جهانــی کارشناسی شــده 
ــه  نیســت، گفــت: طــرح ســیدبندی اتحادیــه جهانــی کشــتی ب
ســود کشــتی ایــران نیســت و دســت مــا را بــه عنــوان یکــی از 
قدرت هــای اصلــی کشــتی جهــان می بنــدد. مربــی تیــم ملــی 
کشــتی آزاد، تغییــرات قوانیــن داوری را نیــز غیرمنطقــی خواند و 
افــزود: محمدابراهیــم امامــی، رئیــس کمیتــه داوران فدراســیون 
کشــتی، به تازگــی بــه اردوی تیــم ملــی آمــد و بســیاری از 
نــکات فنــی و تغییــرات را بــرای اردونشــینان تشــریح کــرد؛ امــا 
ــب اســت.  ــده و عجی ــرات بســیار گیج کنن ــن تغیی ــع ای ــه واق ب
ــان  ــتی گیران و مربی ــر کش ــاوه ب ــد ع ــن جدی ــال قوانی ــا اعم ب
حتــی داوران هــم ســردرگم هســتند کــه در ایــن مواقــع احتمــال 
توکلیــان  افزایــش می یابــد.  اشــتباه و برخــورد ســلیقه ای 
ــت  ــد سرنوش ــرات جدی ــرای تغیی ــا اج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــفانه  ــت: متاس ــده، گف ــپرده ش ــت داوران س ــه دس ــتی ها ب کش
بــا اجرایــی شــدن ایــن تغییــرات، نقــش مربــی و کشــتی گیر در 

ــر ــود. مه ــگ می ش ــیار کم رن ــابقات بس مس

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

بــا ادامــه رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبــال ایــران، فرکانس هــای 
ــر می شــود.  ــم ســپاهان هــم نمایان ت ــای تی ــت پیروزی ه مثب
مضــاف بــر اینکــه علی رغــم ناهماهنگــی هافبک هــا بــا خــط 
ــر می شــود  ــه روز بهت ــی، انســجام تیمــی ســپاهان روزب  دفاع
و مــی رود تــا چهــره واقعــی خــود را پیــدا کنــد. در واقــع بایــد 
ــب  ــم خوش ترکی ــا تی ــاف ب ــپاهان در مص ــازی س ــت ب گف
ــدند  ــر ش ــوب ظاه ــی خ ــه در کار دفاع ــوالد ک ــترش ف گس
حکایــت از ایــن داشــت کــه ســپاهان به ویــژه در نیمــه 
ــن  ــش درآورد و ای ــه نمای ــود را ب ــی خ ــال ذات ــت، فوتب نخس
ــان از  ــردم اصفه ــواداران و م ــه ه ــت ک ــی اس ــان فوتبال هم
ــد.  ــذت می برن ــای آن ل ــد و از تماش ــار دارن ــم انتظ ــن تی ای
ــال  ــه در فوتب ــه ای ک ــت دیرین ــا قدم ــوالد ب ــم گســترش ف تی
ــوب  ــی خ ــته و مرب ــرب و برجس ــا کادری مج ــران دارد، ب  ای
و سرشناســی بــه نــام فــراز کمالونــد از جملــه تیم هــای 
سختکوشــی اســت کــه بــه راحتــی حاضــر بــه باخــت 
نمی شــود و تــا ثانیه هــای پایانــی از تــاش بازنمی مانــد.

ــام  ــا تم ــار ب ــاگردان کرانچ ــای ش ــم پابه پ ــدار ه ــن دی در ای

قــوا و بــدون لحظــه ای درنــگ جنگیدنــد. طبیعتــا پیــروزی در 
مقابــل چنیــن تیمــی کــه کامــا هــم جــوان و پرطــراوت شــده 

ــت. ــواری اس ــد، کار دش ــازی می کن ــرحال  ب و س
    چهره متفاوت سپاهان در لیگ برتر

 بــا ایــن تفاســیر بایــد قبــول کنیــم تیــم ســپاهان بــا تغییــر 
ــا  ــی داشــته، ب ــی و کادر فن ــه در حــوزه مدیریت ــی ک و تحوالت
چهــره متفاوتــی در لیــگ برتــر و جــام حذفــی گام برداشــته 
ــق  ــی موف ــه ویســی، مرب ــا عبدال ــدای فصــل ب اســت. در ابت
پیشــین فــوالد خوزســتان، اولیــن گام هــا را بــا قــدرت 
برداشــت تــا همــگان یقیــن حاصــل کننــد کــه تیــم پرطرفــدار 
ــه و می خواهــد ناکامی هــای  ــی یافت ــان از بحــران رهای اصفه
گذشــته را بــا ایــن مربــی جــوان که ســابقه بــازی در ســپاهان 
ــم  ــاهد بودی ــه ش ــور ک ــا همان ط ــد؛ ام ــران کن ــته، جب را داش
در پــی چنــد باخــت و تســاوی، مســئوالن ســپاهان ترجیــح 
ــپاهان  ــان س ــد. بازیکن ــن وی کنن ــار را جایگزی ــد کرانچ دادن
ــی  ــای طای ــه روزه ــیدن ب ــات و رس ــران ماف ــرای جب ــم ب  ه
و زنــده کــردن خاطــرات خــوش گذشــته عــزم خــود را جــزم 
کرده انــد و نشــان می دهنــد کــه توانایــی زیــادی بــرای 
ــازی ای  ــا ب ــد و ب ــگ دارن ــر در لی ــای حاض ــا تیم ه ــه ب مقابل

کــه در برابــر تیــم گســترش فــوالد انجــام دادنــد، مهــر تائیــد 
ــان  ــر حــال طایی پوشــان اصفه ــه ه ــد. ب ــا زدن ــن ادع ــر ای ب
ــر  ــا گســترش  فــوالد تبریــز کامــا ســوار ب ــازی ب از ابتــدای ب
بــازی، حاکمیــت تــوپ و میــدان را در اختیــار داشــتند و بارهــا 
بــا پاس هــای کوتــاه زمینــی چندیــن موقعیــت گل نصیبشــان 
ــوب  ــع و خ ــای به موق ــرده و واکنش ه ــاع فش ــا دف ــد؛ ام ش
تخســوف دروازه بــان خــوب گســترش فــوالد، اجــازه نــداد تــا 
 بــه گل برســند. ســرانجام در دقیقــه )1+ ۴5( ارســال عمقــی 
و عالــی ســرور جبــاراف و پــاس رو بــه عقــب حســین پاپــی 
ــدنی  ــرکش و مهارنش ــوتی س ــا ش ــی ب ــان حاج صف را احس
تبدیــل بــه گل برتــر ســپاهان کــرد تــا نیمــه نخســت بــا نتیجه 

1 بــر ۰ بــه ســود تیــم ســپاهان پایــان پذیــرد.
ــوالد  ــترش ف ــش گس ــرمربی بادان ــد، س ــه دوم کمالون درنیم

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــت کم ب ــورده و دس ــران گل خ ــرای جب ب
گل تســاوی، تغییراتــی در تاکتیــک بــازی داده بــود؛ امــا 
هوشــیاری کرانچــار و شــاگردانش مانــع از پیــاده کــردن 
تاکتیــک کمالونــد شــد تــا ســپاهان بــا 3 امتیــاز ایــن بــازی 
حســاس و در مجمــوع بــا 39 امتیــاز، جایگزیــن تیــم 
ذوب آهــن در رده چهــارم جــدول رده بنــدی شــود و ذوب آهــن 
ــرار  ــگاه پنجــم ق ــه ســقوط در جای ــا یــک پل ــاز ب ــا 36 امتی ب
ــگاه ۷5  ــوالد در ورزش ــترش ف ــپاهان و گس ــازی س ــرد. ب گی
ــزار  ــر 1۰ ه ــغ ب ــور بال ــا حض ــان و ب ــش جه ــری نق ــزار نف ه
تماشــاگر مشــتاق و هــوادار پــر و پــا قــرص ســپاهان برگــزار 
ــده ای  ــش عم ــان نق ــویق بی امانش ــا تش ــا ب ــه انصاف ــد ک ش
ــپاهان  ــم س ــروزی تی ــان و پی ــه بازیکن ــیدن ب در روحیه بخش

ــتند. داش

در هفته بیست وهفتم لیگ برتر فوتبال ایران:

گسترش فوالد، مقهور شوت سرکش 
حاج صفی شد

رضــا شــکاری، بازیکــن جــوان و آینــده دار تیــم فوتبــال 
ــگاه  ــاع باش ــدون اط ــش ب ــی پی ــه مدت ــن ک ذوب آه
ــور در  ــا حض ــرده و ب ــرک ک ــات را ت ــن تمرین ذوب آه
ــتوف  ــال روس ــم فوتب ــات تی ــیه در تمرین ــور روس کش
ــا حضــور در باشــگاه ذوب آهــن  ــود، ب شــرکت کــرده ب

مدیــر  آذری،  ســعید  بــا  ماقــات  و 
ــراز پشــیمانی  ــل باشــگاه، ضمــن اب عام
و عذرخواهــی از عملکــرد غیرحرفــه ای 
ــا  ــد و ب ــی قانونمن خــود، خواســتار جدای

ــد.  ــن ش ــت طرفی رضای
ــا  ــت: از مدت ه ــاره گف ــکاری در این ب ش
پیــش پیشــنهادی از باشــگاه روســتوف 

روســیه داشــتم کــه متاســفانه در یــک حرکــت اشــتباه 
و غیرحرفــه ای و بــدون اطــاع باشــگاه ذوب آهــن 
ضمــن تــرک تمرینــات ذوب آهــن بــه روســیه رفتــم و 

در تمرینــات روســتوف شــرکت کــردم. 
وی ادامــه داد: متاســفانه در این بــاره بی تجربگــی 

 کــردم و امــروز بــا حضــور در باشــگاه ذوب آهــن 
ــراز  ــی و اب ــن عذرخواه ــای آذری، ضم ــا آق ــدار ب و دی
ــک  ــول ی ــواره و در ط ــه هم ــان ک ــیمانی، از ایش پش
ــاری  ــک و ی ــن کم ــور در ذوب آه ــم حض ــال و نی س
ــه طــور رســمی تقاضــا  ــد، ب ــه مــن کرده ان بســیاری ب
ــد، اجــازه  ــه در صــورت صاحدی ــردم ک ک
فوتبــال  تیــم  بــه  را  مــن  پیوســتن 
ــبختانه  ــد. خوش ــیه بدهن ــتوف روس روس
ــر گــردن مــن  ایشــان کــه حــق پــدری ب
دارنــد و همــواره صــاح و مصلحــت مــن 
را در نظــر داشــته اند، موافقــت کردنــد 
ــاق  ــه اتف کــه در اواســط اردیبهشــت ماه ب
بــه کشــور روســیه و باشــگاه روســتوف ســفر کنیــم و 
ــق  ــوق، در صــورت تواف ــا باشــگاه ف ــره ب ــن مذاک ضم
نهایــی و بــا درنظرداشــتن مصالــح باشــگاه ذوب آهــن 
ــه روســتوف  ــرای مــن، ب و بهتریــن شــرایط ممکــن ب

ــر ــدم. مه بپیون

عذرخواهیهافبکجوانذوبآهن
ســتاره ایرانــی آلکمــار یــک بــار دیگــر خــوش 
درخشــید و بــا گل زیبــا و هوشــمندانه ایــن بازیکــن 
ــز  ــم واری ــن تی ــاب ای ــه حس ــیرین ب ــاز ش 3 امتی
ــد  ــه هلن ــی ویکم، آردیویس ــه س ــاز هفت ــد. در آغ ش
ــس  ــر هیراکل ــه براب ــارج از خان ــازی خ ــار در ب آلکم

بــه برتــری ۲-1 رســید کــه گل دوم 
ــه  ــش ب ــا جهانبخ ــم را علیرض ــن تی ای
ــازی رفــت  ــا همچــون ب ثمــر رســاند ت
ــه  ــی ک ــی دیدن ــد؛ گل ــوش بدرخش خ
ــار  ــاد گل ارزشــمند آلکم ــه ی ــه را ب هم
ــوان  ــه عن ــت ک ــت انداخ ــازی رف در ب
برتریــن گل مــاه ایــن باشــگاه در ســال 

۲۰16 را بــه خــود اختصــاص داد. پــس از ایــن بــازی 
ــی  ــه ســراغ ســتاره ایران دوربیــن باشــگاه آلکمــار ب
ــن  ــن بازیک ــر ای ــاه نظ ــی کوت ــت و در گفت وگوی رف
ــش  ــه جهانبخ ــد ک ــا ش ــازی جوی ــوص ب را درخص
گفــت: »شــب فوق العــاده ای بــود؛ چــون هــم 

ــای  ــم فرصت ه ــم و ه ــام دادی ــی انج ــازی خوب ب
زیــادی خلــق کردیــم؛ فقــط حیــف نتوانســتیم 
گل هــای بیشــتری بزنیــم. در ایــن بخش بدشــانس 
ــازی خــارج  ــاز در ب هســتیم؛ گرچــه کســب 3 امتی
ــای  ــبک از بازی ه ــن س ــت. ای ــوب اس ــه خ از خان
ــازی 1۰ اردیبهشــت  ــا ب ــد ت خــوب را بای
ــه  ــد ادام ــی هلن ــام حذف ــال ج در فین
ــه  ــی در ادام ــوش ایران ــم.« ملی پ دهی
ــه گل زیبایــی کــه وارد دروازه حریــف  ب
ــوپ  ــی ت ــت: »وقت ــاره و گف ــرد، اش ک
ــاس  ــارم ماتی ــردم در کن ــت ک  را دریاف
و وویتــس هــم بودنــد. ســپس حرکــت 
ــن کار را  ــم ای ــه خــودم گفت ــی انجــام دادم و ب خوب
ــه ســمت چــپ دروازه هراکلــس  ــوپ را ب بکــن و ت
بفرســت؛ همیــن کار را انجــام دادم و فکــر می کنــم 
ــگاه از  ــداران باش ــدوارم طرف ــود. امی ــی ب گل زیبای

ــرده باشــند.« ورزش 3 ــذت ب ایــن گل ل
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که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل 

خواسته و یک میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 9۴/۴/11 تا تاریخ  اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم 

عشر حق اجرا. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 

مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 

یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 

به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:  669/ م الف دفتر شعبه ۷مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  ربیعی  خانوادگی:  نام  مجتبی  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام: محمود نام خانوادگی:غروی با وکالت محمد مهدی رضیان  نشانی محل 

اقامت: خیابان شیخ صدوق شمالی،خیابان شیخ مفید،ساختمان شماره سه حقوقی  محکوم به:

به موجب رای شماره 1۰۰5 تاریخ95/9/۲۲ حوزه 1۷  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ چهل میلیون وهفتصد هزار ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ یکصد و هفتاد و یک هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها ۴5119۷ به تاریخ 

91/9/۲5 و ۴5۲۰91 به تاریخ 91/11/۲5  تا اجرای کامل حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق 

اجرا. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 

است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 

مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:  ۷5۲/ م الف دفتر شعبه 1۷مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمدعلی نام خانوادگی: کیانی اشترجانی نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام: سید محمد حسین نام خانوادگی:میری نام پدر: سید عبداله  شغل: 

آزاد نشانی محل اقامت: خیابان امام خمینی،خیابان شریف شرقی،کوچه حسینعلی سهرابی،بن بست 

میری پاک 1۰ محکوم به: به موجب رای شماره 858 تاریخ95/9/3۰ حوزه ۲۷ شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ 6۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید 

چکها 16۲۷89به تاریخ 95/۴/1۰ و تا تاریخ   اجرای حکم و هزینه های نشر آگهی در حق محکوم له 

ونیم عشر حق االجرا. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 

علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 

را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:  ۷51/ م الف دفتر شعبه ۲۷مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
اله نشانی محل  نبی  نام پدر:  نام خانوادگی: رجائیان مونجانی  نام: مریم   مشخصات محکوم علیه: 

نام پدر: حسنعلی  نام خانوادگی:قیصری  نام: محمد   له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول 

شغل: آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان،خیابان جی،خیابان مهدیه کرداباد کوچه شهید منصور رضایی 

پاک 3 محکوم به: به موجب رای شماره 95۰99۷6۷9۷9۰168۲ تاریخ95/1۰/6 حوزه ۴5 شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ ۲5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 1/58۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 

و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )9۴/۴/۲6( تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان صادر میگردد به انضمام نیم عشر دولتی . ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 

ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 

میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:  ۷۴5/ م الف دفتر شعبه ۴5مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
اقامت: مجهول  نام خانوادگی: بشیری نشانی محل  نام:سید محمدمهدی   مشخصات محکوم علیه: 

المکان مشخصات محکوم له: نام: فاطمه نام خانوادگی: رضائی آدریانی نشانی محل اقامت: اصفهان، 

خانه اصفهان،بلوار سپاه مجتمع شهرزاد،طبقه همکف کد پستی: 819۴8۲98۴1 به موجب رای شماره 

یافته است.محکوم  تاریخ95/9/۲9حوزه 1۴شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت   163۷

علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال طبق رسید عادی و مبلغ یکصد و یازده هزار 

تومان بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: 

همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به 

موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 

محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 

مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:  ۷۴۰/ م الف دفتر شعبه 1۴مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  حبیبی  خانوادگی:  نام  نام:علی    علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام: فهیمه نام خانوادگی: طباطبائی فخار با وکالت 1- فرزانه طباطبائی فخار ۲- 

فاطمه مظاهری   نشانی محل اقامت: اصفهان،سه راه سیمین،جنب پمپ بنزین مجتمع تجاری آرش 

طبقه چهارم واحد ۴۰۲ به موجب رای شماره 166۰ تاریخ95/9/۲8حوزه ۷شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ دویست  میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و شش میلیون و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورخ 95/3/۲5 و 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

مورخ 95/۴/۲5 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 3۴ قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 

مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 

حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 

 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.

شماره:  ۷3۰/ م الف دفتر شعبه ۷مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:سعید    نام خانوادگی: اسماعیلی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام: عباس نام خانوادگی: کاوه  نشانی محل اقامت: اصفهان،خیابان جی،خیابان 

حل  شورای   3۲ ش  تاریخ95/11/9حوزه   18۷1 شماره  رای  موجب  به   1۷ مجاهد،پاک  مهدیه،کوچه 

مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختاف 

و   86/5/3۰ تاریخ  به   ۷۴۲۷۰۲ های  شماره  به  چک  فقره  )دو  خواسته  اصل  بابت  ریال   9/۰۰۰/۰۰۰

3۴8889 به تاریخ 8۷/8/۲۰( و مبلغ ۴55/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از 

تاریخ سررسید چکهای موصوف )۷۴۲۷۰۲ به تاریخ 86/5/3۰ و 3۴8889 به تاریخ 8۷/8/۲۰ (لغایت 

اجرای حکم با احتساب نیم عشردولتی .  ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 

و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:  ۷۲6/ م الف دفتر شعبه 3۲مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:مهدی  نام خانوادگی: عیسی پور نام پدر: عبدالزهرا  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: رامین نام خانوادگی: مرادی نام پدر:مجتبی  نشانی محل 

 89۰/95 شماره  رای  موجب  به   c۲ واحد  دوم،زیتون  فرشته،طبقه  اصفهان،بهارستان،مجتمع  اقامت: 

تاریخ95/1۰/۲۲حوزه شعبه  ۴1 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 56/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه دو فقره چک و مبلغ 1/6۴۲/5۰۰ریال 

بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها 95/6/۲۰ و 95/1/۲5 تا زمان اجرای 

حکم و نیم عشر حق االجرا.  ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، 

محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 

که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:  ۷۲5/ م الف دفتر شعبه ۴1مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  میری  خانوادگی:  نام  غام    نام:سید  علیه:  محکوم  مشخصات 

اقامت:  محل  نشانی  کوپائی   جعفری  خانوادگی:  نام  کریم   نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان 

اصفهان،خیابان رباط اول کوی داروخانه شریف کوچه داود پاک 9طبقه دوم به موجب رای شماره 16۴۰ 

علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختاف  حل  شورای   1۴ تاریخ95/1۰/۲حوزه 

محکوم است به: پرداخت مبلغ ۴/1۴6/۰۰۰ ریال طبق نظریه کارشناس  طبق نظر کارشناس به انضمام 

پرداخت مبلغ 1۷۰/۰۰۰  ریال هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی مبلغ 1/5۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه نشر اگهی 

طبق تعرفه قانونی مبلغ 1۲۰/۰۰۰ ریال در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا.  ماده 3۴ قانون اجرای 

احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد 

آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 

استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 

مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:  ۷۲۲/ م الف دفتر شعبه 1۴مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  ممنوعی    خانوادگی:  نام  محمد    نام:علی  علیه:  محکوم  مشخصات 

المکان مشخصات محکوم له: نام:غامعلی   نام خانوادگی: میرزایی با وکالت حسین محمدیان شغل: 

وکیل   نشانی محل اقامت: اصفهان،خیابان شیخ صدوق شمالی،ساختمان بانک تجارت)ارغوان(طبقه 

3 واحد 18 به موجب رای شماره 1399 تاریخ95/8/18حوزه 1۲ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

به  وجه چک  ریال   ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به:  است  علیه محکوم  است.محکوم  یافته  قطعیت  که 

شماره ۷1۰3۴9۰ به تاریخ 93/۴/11 بانک صادرات بابت اصل خواسته و مبلغ 193۰/۰۰۰ریال بابت هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک 

موصوف)93/۴/11( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید و هزینه  نیم عشر حق 

االجرا.  ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 

است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 

مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:  ۷19/ م الف دفتر شعبه 1۲مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  پاریاو   خانوادگی:  نام  نام:طاهره     علیه:  محکوم  مشخصات 

نشانی محل  زهرا کردگاری  وکالت  به  ابریشم کار  نام خانوادگی:  نام:حسن    له:  مشخصات محکوم 

اقامت: اصفهان،خیابان هشت بهشت شرقی،مجتمع تجاری بهشت طبقه اول ورودی سوم به موجب 

یافته  قطعیت  اصفهان که  اختاف شهرستان  حل  شورای   35 تاریخ95/۷/۲9حوزه   893 شماره  رای 

بابت اصل خواسته وجه یک  است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال 

فقره چک به شماره ۰36۷۰۷ به عهده بانک رفاه کارگران شعبه  وپرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 

9۴/1/۲۷ سررسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 

حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی مبلغ صد و شصت و یک هزار تومان پرداخت نیم عشر اجرائیه.ماده 

3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 

اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:  ۷18/ م الف دفتر شعبه 35مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سمیرا  نام خانوادگی: مهربان گهرویی نام پدر: نجات علی  شغل : خانه 

دار نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علی  نام خانوادگی:مهدی زانیائی نام 

پدر : ابراهیم شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: اصفهان،خیابان زینبیه،16 متری طالقانی،کوی امام رضا 

پاک 9۲ محکوم به: به موجب رای شماره 963 تاریخ95/9/3۰ حوزه ۲8 شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 

خواسته و پرداخت مبلغ ۷5۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت 

بانک مرکزی در حق  تاریخ سررسید 9۲/5/3۰ لغایت زمان وصول طبق نرخ شاخص  از  تأدیه  تأخیر 

محکوم له و نیم عشر اجرایی پرونده در حق صندوق دولت. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 

بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 

از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۷1۲/ م الف دفتر شعبه ۲8 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه چک  نیا دادخواستی مبنی  پرونده کاسه 95۰939 خواهان محمدرضا خاتمی  در خصوص 

به طرفیت شاهرخ طهماسبی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ  96/3/1۰ 

ساعت 8/3۰تعیین گردیده است  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان،ابتدای خیابان چهارراه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 659/م الف مدیر دفتر شعبه 1۲ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 96۰۰۲6ش /5 خواهان یوسفعلی باقری دادخواستی مبنی بر:الزام به انتقال 

یک خط تلفن به شماره  ۰913۲688198۰ به طرفیت رامین امینی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 

برای روز.... مورخ   96/3/6 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع  

شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۷۰1/م الف مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده 951۲۰3 شماره دادنامه: 95۰99۷6۷935۰۲11۷ مورخ 95/11/۲6 مرجع رسیدگی: شعبه 

رهنان، خ شریف شرقی جنب  اصفهان خ  زمانی،  علیرضا مشهدی  اختاف  خواهان:  5 شورای حل 

بانک سپه تشک آروین خواب خواندگان:1- رضاهادی مشکنانی ۲- ولی اله هادی مشکنانی هر دو 

مجهول¬المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می¬نماید. )رای شورای حل اختاف ( در خصوص دعوی 

خواسته  به  مشکنانی  هادی  اله  ولی   - مشکنانی  رضاهادی  آقایان  طرفیت  به  علیرضامشهدی  آقای 

مطالبه مبلغ 68/6۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک به شماره 69169۴ مورخ 95/۷/3۰ و 691695 مورخ 95/6/۲۲ 

و 69168۷ مورخ 95/5/3۰ به عهده بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی، 

تصویر مصدق چک وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن داردواینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 

نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان 

از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می-رسد که به استناد مواد 

31۰ و313 قانون تجارت و198 و 515 و 519 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

خوانده به نحو تضامنی پرداخت مبلغ شصت و هشت میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته 

موصوف  سررسید چک  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  و خسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۲/۷۷۰/۰۰۰ و 

)فوق¬الذکر( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می¬نماید رأی صادره غیابی و ظرف 

مهلت ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می-باشد.

شماره ۷3۴/م الف مریم هاشمی قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 96۰۰11 خواهان یوسف عرب سوالری دادخواستی مبنی بر:الزام خوانده به 

انتقال سند قطعی یک دستگاه خودرو پژو پارس ۷56 ه 6۷ ایران 13 به طرفیت مهرداد خاشعی تقدیم 

نموده و وقت رسیدگی برای روز... مورخ   96/3/۷ ساعت ۴/3۰ عصر  تعیین گردیده است لذا  با عنایت  

به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  مستندا به ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی  

مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان سجاد اول 

خیابان ارباب،روبروی مدرسه نیلی پور،جنب ساختمان صبا،پاک 5۷ کد پستی: 8165۷56۴۴1 شورای  

حل اختاف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی  اتخاذ خواهدشد .

شماره: ۷۰۰/م الف مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

ستارهایرانیآلکمارباردیگردرخشید
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه های کیمیای وطن و اصفهان زیبا آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
به  نسبت  محمد  فرزند  کاظمی  ابراهیم   95/12/04 مورخ   139560302007005809 شماره  رای   -  1

از  به مساحت 37.12 مترمربع پالک شماره 290 فرعی  ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی 

24 اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد 

کاظمی قهدریجانی.

2 - رای شماره 139560302007005813 مورخ 95/12/04 روح اله میرزاخانی فرزند غالمعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113.04 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسینعلی هدایت کلیشادی.

3 - رای شماره 139560302007005814 مورخ 95/12/04 عبداله رضائی کلیشادی فرزند عباس نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136.64 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی محمدی کلیشادی.

4 - رای شماره 139560302007005815 مورخ 95/12/04 علیرضا اکبری یزدآبادی فرزند حسین نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246.55 مترمربع پالک شماره 5 فرعی از 4 اصلی واقع در یزدآباد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین اکبری یزدآبادی.

به  نسبت  قهدریجان  پیوند  تعاونی  95/12/04 شرکت  مورخ   139560302007005816 رای شماره   -  5

ششدانگ یکباب انبار به مساحت 1043.39 مترمربع پالک شماره 386 اصلی واقع در قهدریجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی قدیری.

6 - رای شماره 139560302007005835 مورخ 95/12/05 غالم محمدی پاوایی فرزند عباسعلی نسبت 

به ششدانگ دوباب مغازه به مساحت 40.67 مترمربع پالک شماره 497 اصلی واقع در پاوا بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی اکبری پاوایی.

فرزند حسین  رای شماره 139560302007005836 مورخ 95/12/05 مصطفی رحیمی کلیشادی   - 7

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209.35 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین رحیمی کلیشادی.

8 – رای شماره 139560302007005837 مورخ 95/12/05 سید ابراهیم موسوی آغچه بدی فرزند سید 

عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در آغچه 

بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالوهاب موسوی آغچه بدی.

9 - رای شماره 139560302007005838 مورخ 95/12/05 سامول بغوزیان فرزند واغارشاک نسبت به 

ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 100.10 مترمربع پالک شماره 6 فرعی از 6 اصلی واقع در کرسگان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

10 - رای شماره 139560302007005859 مورخ 95/12/08 محمدعلی کرمی میان رشیدی فرزند مراد 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 272.87 مترمربع پالک شماره 4 فرعی از 390 اصلی واقع 

در جیالب بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مراد کرمی میان رشیدی.

11 - رای شماره 139560302007005863 مورخ 95/12/08 مجید شریفی فالورجانی فرزند کریم نسبت 

به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 222.15 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رحیم رهنما.

به  نسبت  فرزند صفرعلی  قاسمی  رای شماره 139560302007005864 مورخ 95/12/08 مهدی   - 12

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145.95 مترمربع پالک شماره 436 اصلی واقع در الرگیجی بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی محمد رحمانی الرگیجی.

13 - رای شماره 139560302007005865 مورخ 95/12/08 علی اردونی فرزند محمد نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 182.46 مترمربع پالک شماره 447 اصلی واقع در اشترجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس کیانی.

حسین  فرزند  رحیمی کلیشادی  محمد   95/12/08 مورخ   139560302007005867 شماره  رای   -  14

نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 23.45 مترمربع پالک شماره 19 

اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین رحیمی 

کلیشادی.

15 – رای شماره 139560302007005618 مورخ 95/11/24 امیر قلی ترابی باغکمه فرزند عباس نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 438.95 مترمربع پالک شماره  41 اصلی واقع در سهلوان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر فرهنگ .

16 - رای شماره 139560302007005615 مورخ 95/11/24 غالمرضا سالمی قهدریجانی فرزند رجبعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 548.86 مترمربع پالک شماره 820 فرعی از 385 اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله جوانمردی.

عباس  فرزند  بجگردی  سهرابی  فردوس   95/11/24 مورخ   139560302007005613 شماره  رای   -  17

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146.12 مترمربع پالک شماره  2707 فرعی از 667 اصلی 

واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

18 - رای شماره 139560302007005290 مورخ 95/11/09 حیدر محمدی پاوایی فرزند یوسف نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248.83 مترمربع پالک شماره 519 اصلی واقع در دستجرد شاده 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

19 - رای شماره 139560302007006119 مورخ 95/12/21 غالمحسین سلطانی فرزند عباس نسبت به 

ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 40.10 مترمربع پالک شماره 380 فرعی از 24 اصلی واقع در باغ 

ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شیرعلی نادری باغ ابریشمی.

20 - رای شماره 139560302007006120 مورخ 95/12/21 غالمحسین سلطانی فرزند عباس نسبت به 

ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مساحت 40 مترمربع پالک شماره 380 فرعی از 24 اصلی واقع 

در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شیرعلی نادری باغ 

ابریشمی.

به  نسبت  اسداله  فرزند  علیخانی  علی   95/12/21 مورخ   139560302007006121 شماره  رای   -  21

ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 20816 مترمربع پالک شماره 447 اصلی واقع در اشترجان بخش 9 

ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

افراسیاب  فرزند  نامدار محمدی سرپیری   95/12/21 مورخ  رای شماره 139560302007006122   - 22

پالک شماره 3  مترمربع  به مساحت 139.63  خانه  یکباب  از ششدانگ  دانگ مشاع  به چهار  نسبت 

فرعی از 407 اصلی واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عباس شیرزادی گارماسه.

23 - رای شماره 139560302007006123 مورخ 95/12/21 مهین محمدی فرزند یونس نسبت به دو 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139.63 مترمربع پالک شماره 3 فرعی از 407 اصلی 

واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس شیرزادی 

گارماسه.

24 - رای شماره 139560302007006124 مورخ 95/12/21 بهمن نوروزی فرزند مرتضی نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215 مترمربع پالک شماره 41 اصلی واقع در سهلوان  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی نوروزی.

باغکمه فرزند جعفر نسبت  نوروزی  25 - رای شماره 139560302007006125 مورخ 95/12/21 اعظم 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215 مترمربع پالک شماره 41 اصلی واقع در 

سهلوان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی نوروزی.

26 - رای شماره 139560302007006126 مورخ 95/12/21 سید ناصر موسوی آغچه بدی فرزند سید 

عبدالغفور نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114.16 مترمربع پالک شماره 275 فرعی از 32 

اصلی واقع در آغچه بدی بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

27 - رای شماره 139560302007006127 مورخ 95/12/21 سید ناصر موسوی آغچه بدی فرزند سید 

عبدالغفور نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 364.42 مترمربع پالک شماره 275 فرعی از 32 

اصلی واقع در آغچه بدی بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

28 - رای شماره 139560302007006128 مورخ 95/12/21 سید ناصر موسوی آغچه بدی فرزند سید 

عبدالغفور نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174.67 مترمربع پالک شماره 275 فرعی از 32 

اصلی واقع در آغچه بدی بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

بهمن  فرزند  قمبوانی  ابراهیمی  اصغر  رای شماره 139560302007006129 مورخ 95/12/21 علی   - 29

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160.68 مترمربع پالک شماره 497 اصلی واقع در پاوا بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

30 - رای شماره 139560302007006130 مورخ 95/12/21 میثم ایزدی فرزند حسن نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 185.73 مترمربع پالک شماره 7 فرعی از 21 اصلی واقع در سودرجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس یزدی.

به  نسبت  رمضان  فرزند  جمالی  یداله   95/12/21 مورخ   139560302007006131 شماره  رای   -  31

ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 424.71 مترمربع پالک شماره 1095 فرعی از 

387 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

32 - رای شماره 139560302007006132 مورخ 95/12/21 روح اله مرادی قهدریجانی فرزند حیدرعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160.50 مترمربع پالک شماره 385 اصلی واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر مرادی قهدریجانی.

33 - رای شماره 139560302007006133 مورخ 95/12/21 حسنعلی رحمانی قهدریجانی فرزند اسداله 

به مساحت  موزائیک سازی  یکباب کارگاه  505.20 سهم ششدانگ  از  294.60 سهم مشاع  به  نسبت 

505.20 مترمربع پالک شماره 386 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود 

مالک رسمی است.

34 - رای شماره 139560302007006134 مورخ 95/12/21 اسداله رحمانی قهدریجانی فرزند ابوالقاسم 

مساحت  به  سازی  موزائیک  یکباب کارگاه  ششدانگ  سهم   505.20 از  مشاع  سهم   210.60 به  نسبت 

505.20 مترمربع پالک شماره 386 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود 

مالک رسمی است.

سید  فرزند  قهدریجانی  موسوی  سادات   95/12/21 مورخ   139560302007006135 شماره  رای   -  35

عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191.75 مترمربع پالک شماره 385 اصلی واقع در 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرحوم غالمعلی جوانمردی.

36 - رای شماره 139560302007006136 مورخ 95/12/22 اسداله کشاورزیان کلیشادی فرزند نصراله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217.78 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله کشاورزیان کلیشادی.

به  نسبت  محراب  فرزند  انصاری  مجید   95/12/22 مورخ   139560302007006137 شماره  رای   -  37

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 188.43 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در شرودان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی دکتر مهدی کیانی.

به  نسبت  مراد  فرزند  محمدرضا کرمی   95/12/22 مورخ   139560302007006138 شماره  رای   -  38

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 388.02 مترمربع پالک شماره 4 فرعی از 390 اصلی واقع در جیالب 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مراد کرمی میان رشیدی.

به  نسبت  عبدالغفار  فرزند  اسدی  مهدی   95/12/22 مورخ  رای شماره 139560302007006139   -  39

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179.55 مترمربع پالک شماره 672 فرعی از 53 اصلی واقع در اراضی 

کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

40 - رای شماره 139560302007006140 مورخ 95/12/22 لیال شریفی کلیشادی فرزند علی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164.33 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله کشاورزیان کلیشادی.

41 - رای شماره 139560302007006142 مورخ 95/12/22 مرتضی محمدی قهدریجانی فرزند عبداله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245.80 مترمربع پالک شماره 713 فرعی از 386 اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالحسن محمدی 

قهدریجانی.

42 - رای شماره 139560302007006143 مورخ 95/12/22 امراله قاسمی علی آبادی فرزند قربانعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169.59 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی براتعلی هدایت.

43 - رای شماره 139560302007006144 مورخ 95/12/22 تاج طال اصغر زاده فرزند رجبعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98.14 مترمربع پالک شماره 447 اصلی واقع در اشترجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس کیانی.

44 - رای شماره 139560302007006145 مورخ 95/12/22 سعید محمودی برام فرزند امان اله نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 129.91 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در جعفرآباد 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا حیدری.

به  نسبت  شکراله  فرزند  ایزدی  حسین   95/12/22 مورخ   139560302007006146 شماره  رای   -  45

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161.19 مترمربع پالک شماره 72 فرعی از 406 اصلی واقع در گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سیف اله ایزدی.

46 - رای شماره 139560302007006147 مورخ 95/12/22 علی  پیش قدم جونقانی فرزند امیدعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119.90 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی جمشیدی.

47 - رای شماره 139560302007006148 مورخ 95/12/22 علی  پیش قدم جونقانی فرزند امیدعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 47.42 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی جمشیدی.

محمدعلی  فرزند  جلفائی  رمضانی  مینا   95/12/22 مورخ   139560302007006149 شماره  رای   -  48

نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 272 مترمربع پالک 

شماره 2 فرعی از 667 اصلی واقع در اراضی کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی محمدعلی رمضانی جلفائی.

49 - رای شماره 139560302007006150 مورخ 95/12/22 محمودرضا رمضانی جلفائی فرزند محمدعلی 

نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 272 مترمربع 

پالک شماره 2 فرعی از 667 اصلی واقع در اراضی کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمدعلی رمضانی جلفائی.

رمضانعلی  فرزند  دهقان کلیشادی  فرزانه   95/12/22 مورخ   139560302007006151 شماره  رای   -  50

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165.08 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خدارحم هدایت کلیشادی.

51 - رای شماره 139560302007006153 مورخ 95/12/23 محمدعلی نژاد آقائی فرزند جعفر نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 301.50 مترمربع پالک شماره 430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غضنفر رشیدی.

52 - رای شماره 139560302007006155 مورخ 95/12/23 علیرضا کریمی ملک آبادی فرزند اکبر نسبت 

به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 781.18 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین کشاورزیان.

53 - رای شماره 139560302007006157 مورخ 95/12/23 علی جان غفاری گوشه فرزند عبده خون 

نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 40.05 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی هدایت.

54 - رای شماره 139560302007006158 مورخ 95/12/23 سعادت توکلی گارماسه فرزند علی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200.95 مترمربع پالک شماره 413 اصلی واقع در ششدر بلندی 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالحسین ولد شمس 

الدین.

فرزند  قهدریجانی  مرادی  تقی  محمد   95/12/08 مورخ   139560302007005868 شماره  رای   -  55

از  193.60 مترمربع پالک شماره 176 فرعی  به مساحت  یکباب خانه  به ششدانگ  حسینعلی نسبت 

رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  قهدریجان  در  واقع  اصلی   385

حسینعلی مرادی.

56 - رای شماره 139560302007006159 مورخ 95/12/23 یوسفعلی امینی الرگانی فرزند یداله نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 303.89 مترمربع پالک شماره 449 اصلی واقع در الرگان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی امینی.

به  نسبت  براتعلی  فرزند  جعفری  محمد   95/12/23 مورخ   139560302007006161 شماره  رای   -  57

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 232.02 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن صالحی کلیشادی.

58 - رای شماره 139560302007006162 مورخ 95/12/23 محمد قائد امینی فرزند بهمن نسبت به 

ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49.35 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی هدایت.

59 - رای شماره 139560302007006163 مورخ 95/12/23 محمد سالمی راد فرزند غالمعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153.02 مترمربع پالک شماره 44 اصلی واقع در ریاخون بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسینقلی نجفی ریاخونی.

60 - رای شماره 139560302007006164 مورخ 95/12/23 علیرضا قاسمی اردالی فرزند رمضان نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه و دو باب مغازه نیمه تمام به مساحت 306.40 مترمربع پالک شماره 437 

اصلی واقع در اردال بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نبی اله قاسمی.

61 - رای شماره 139560302007006165 مورخ 95/12/23 احسان توکلی گارماسه فرزند حسن نسبت 

به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 182.87 مترمربع پالک شماره 408 اصلی 

اله  از مالک رسمی سیف  الواسطه خریداری شده  اصفهان مع  ثبت  واقع در کوپان گارماسه بخش 9 

توکلی گارماسه.

فرزند قاسم  رای شماره 139560302007006166 مورخ 95/12/23 صفرعلی قاسمی فالورجانی   - 62

نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 306.40 مترمربع پالک شماره 407 اصلی 

واقع در برزوان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی احمد قبادوز.

63 - رای شماره 139560302007006167 مورخ 95/12/23 عصمت کافی فالورجانی فرزند محمد نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281.20 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدباقر کیانی فالورجانی.

غالمعلی  فرزند  صادقی کلیشادی  یداله   95/12/24 مورخ   139560302007006182 شماره  رای   -  64

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 292.20 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی صادقی.

65 - رای شماره 139560302007006141 مورخ 95/12/22 احمد حیدری کلیشادی فرزند رضا نسبت به 

ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 149.20 مترمربع پالک شماره 121 فرعی از 22 

اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان محمدی.

66 - رای شماره 139660302007000039 مورخ 96/01/15 محمد قدیری قهدریجانی فرزند رمضانعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246.15 مترمربع پالک شماره 386 اصلی واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضانعلی قدیری قهدریجانی.

67 - رای شماره 139660302007000040 مورخ 96/01/15 علی قدیری قهدریجانی فرزند رمضانعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243.67 مترمربع پالک شماره 386 اصلی واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضانعلی قدیری قهدریجانی.

محمد  فرزند  سودرجانی  ترکی  رمضانعلی   96/01/15 مورخ   139660302007000043 شماره  رای   -  68

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 142.81 مترمربع پالک شماره 21 اصلی واقع در 

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد کریمی.

69 - رای شماره   139560302007006199   مورخ     1395/12/28   طاهره عیسی وند فرزند     اله کرم   

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت 217.99  مترمربع پالک شماره  فرعی از  19 اصلی واقع 

در  جعفراباد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم عباسعلی کشاورزیان کلیشادی

70- رای شماره  6200 13956030200700   مورخ   1395/12/28    اصغر مرادی زاده  فرزند یداله  نسبت 

به ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 42.58   مترمربع پالک شماره  112-113  فرعی از  22   اصلی 

واقع در  سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه مصطفی فرهمند 

71- رای شماره   6204 13956030200700 مورخ 1395/12/28 حسن دهقان   فرزند   فضل اله  نسبت 

به ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت 62.49  مترمربع پالک شماره  فرعی از  32  اصلی واقع در  

آغچه بدی بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  سید تقی موسوی آغچه بدی

72- رای شماره   6206  13956030200700   مورخ   1395/12/28  غالمحسین اسماعیلیان  فرزند   

حسن   نسبت به 4.5دانگ مشاع از ششدانگ   یک باب کارگاه    به مساحت    799.26      مترمربع 

اولیه  رجبعلی  از  6  اصلی واقع در  کرسگان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک  پالک شماره 6   فرعی 

طالبی یزدآبادی

73- رای شماره  6205 13956030200700 مورخ 1395/12/28  ماه منیر ابراهیمی فرد    فرزند     علی   

نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب مغازه   به مساحت  33.82 مترمربع پالک شماره  

262  فرعی از  1  اصلی واقع در    اصفهان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  علی نصر اصفهانی و 

فاطمه شیخی نصراباد

74- رای شماره  6211 13956030200700 مورخ 1395/12/28روشنعلی کاظمی نورالدین فرزند   رمضان 

نسبت به ششدانگ  یک باب خانه   به مساحت  78.90  مترمربع پالک شماره  فرعی از   413  اصلی 

واقع در   شش دربلندی بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالرضا رهنما

75- رای شماره  5570 13956030200700 مورخ  1395/11/20 سید محمد احمدی قهدریجانی فرزند 

سید هادی   نسبت به ششدانگ  یک باب خانه   به مساحت   347.80  مترمربع پالک شماره 216   

فرعی از   387 اصلی واقع در    قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود  متقاضی

76- رای شماره  5595 13956030200700مورخ 1395/12/28 اکبر دهقان کلیشادی   فرزند   عباسقلی   

نسبت به ششدانگ دو باب مغازه به مساحت  106.82 مترمربع پالک شماره   فرعی از   19   اصلی واقع 

در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عباسعلی دهقان کلیشادی

77- رای شماره  5569 13956030200700 مورخ 1395/11/20   عباسعلی جعفرزاده قهدریجانی   فرزند  

قاسم  نسبت به ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 235.31  مترمربع پالک شماره 1112   فرعی از 

385  اصلی واقع در  قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم ابراهیم مهدی زاده

78- رای شماره 4111   13956030200700 مورخ  1395/8/24  غالمرضا سلمانیان قهدریجانی    فرزند 

نقی نسبت به ششدانگ یک بابخانه  به مساحت    208.75   مترمربع پالک شماره  فرعی از   385  

اصلی واقع در   قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسینعلی رحیمی قهدریجانی

79- رای شماره   6175 13956030200700   مورخ   1395/12/24  خدیجه رشیدی باغوحوشی فرزند   

حسنعلی   نسبت به ششدانگ   یک باب خانه  به مساحت    173.5 مترمربع پالک شماره  فرعی از430   

اصلی واقع درمینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسینعلی رشیدی

80- رای شماره   6176 13956030200700   مورخ   1395/12/24  یداله زارعی فرزند  فتح اله  نسبت 

به ششدانگ   یک باب مغازه  به مساحت 161.17 مترمربع پالک شماره   فرعی از  15     اصلی واقع 

درفالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  کریم کیانی

81– رای شماره   6178 13956030200700مورخ  1395/12/24 تقی هادیان قهدریجانی فرزند    علیرضا 

نسبت به ششدانگ   یک باب خانه   به مساحت  574.60  مترمربع پالک شماره   482  فرعی از  386  

اصلی واقع در  قهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  سید محمد هاشمی

مهدی        فرزند  اصفهانی  نصر  منصور   1395/12/24 مورخ   13956030200700   6179 شماره  رای   -82

نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  187.93 مترمربع پالک شماره  266  فرعی از  1  اصلی 

واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود  متقاضی

ابراهیم        فرزند  نژاد  محمدمعینی   1395/12/24 مورخ   13956030200700   6181 شماره   رای   -83

شماره         پالک  مترمربع  مساحت287.5  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت 

فرعی از  386 اصلی واقع در   قهدریجان    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حاجیه بیگم غفوری

84- رای شماره 6183  13956030200700   مورخ   1395/12/24 بتول حسن پور سودرجانی فرزند  

حسنعلی   نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه   به مساحت       233.05   مترمربع 

پالک شماره  8  فرعی از21اصلی واقع در سودرجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه عباس یزدی 

سودرجانی

فرزند  کلیشادی  اکبری  طاهره   1395/12/24 مورخ   13956030200700    6184 شماره  رای   -85

محمدکریم  نسبت به ششدانگ   یک باب خانه    به مساحت 133.18 مترمربع پالک شماره  فرعی از  

19  اصلی واقع در  کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن صالحی

86- رای شماره  6185 13956030200700   مورخ   1395/12/24 صفرعلی کاظمی قهدریجانی  فرزند  

عباس نسبت به ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 392.75 مترمربع پالک شماره   فرعی از      386    

اصلی واقع در  قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اسماعیل کاظمی

87- رای شماره  6186 13956030200700   مورخ   1395/12/24 محمدعلی مرادی قهدریجانی فرزند 

احمد   نسبت به ششدانگ  یک باب خانه به مساحت  218.84  مترمربع پالک شماره   813  فرعی 

از  385 اصلی واقع در  قهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  نوروزعلی و عباسعلی وزبیده 

و غالمعلی نقی زاده

فرزند  قهدریجانی  مرادی  احمد    1395/12/24 مورخ   13956030200700  6187 شماره   رای   -88

حسینعلی  نسبت به ششدانگ   یک باب خانه  به مساحت   295.80  مترمربع پالک شماره  813   

فرعی از  385 اصلی واقع در  اصفهان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  نوروزعلی و عباسعلی وزبیده 

و غالمعلی نقی زاده

89- رای شماره6177 13956030200700 مورخ 1395/12/24 حسن دهقان فرزند  فضل اله  نسبت به 

ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت184.12   مترمربع پالک شماره  فرعی از  19  اصلی واقع در  کلیشاد   

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  تقی دهقان

90- رای شماره  6189 13956030200700   مورخ   1395/12/24 غالمرضا اسماعیلیان   فرزند حسن      

نسبت به 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب کارگاه   به مساحت  799.36  مترمربع پالک شماره     

6   فرعی از  6  اصلی واقع در   کرسگان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رجبعلی طالبی یزد ابادی

91- رای شماره  4588  13956030200700 مورخ 1395/9/24 محمد شیروانی جوچی   فرزند     اکبر   

نسبت به ششدانگ  یکباب خانه   به مساحت  243.50مترمربع پالک شماره  فرعی از   496       اصلی 

واقع  در جوچی   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  کریم شیروانی

92- رای شماره  4156  13956030200700   مورخ   1395/12/29   مصطفی صفری آغچه بدی   فرزند  

محمود  نسبت به ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 117.15 مترمربع پالک شماره   فرعی از   32 

اصلی واقع درآغچه بدی     بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خانم شهربانو بیگم صفری

93- رای شماره 0814 13956030200700 مورخ  1395/02/11  غالمحسین شفیع زاده قهدریجانی   فرزند  

عباسقلی  نسبت به ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   704.94  مترمربع پالک شماره   فرعی از   

385   اصلی واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عباسقلی شفیع زاده

94- رای شماره  3164 13956030200700مورخ  1395/6/29 فاطمه رضایی نژاد فرزند نصراله نسبت به 

سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب خانه   به مساحت 287.5  مترمربع پالک شماره   فرعی از   386   

اصلی واقع در  قهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حاجیه  بیگم غفوری

رمضان      فرزند    افجدی  توکلی  یداله  مورخ 1395/12/24   13956030200700  6190 رای شماره    -95

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  233.05 مترمربع پالک شماره   8  

فرعی از   21  اصلی واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عباس یزدی

96- رای شماره  5057  13956030200700 مورخ   1395/10/23براتعلی مرادی کلیشادی فرزند   رضا 

نسبت به ششدانگ یکبابخانه    به مساحت  255.30  مترمربع پالک شماره   فرعی از 19 اصلی واقع 

درکلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عباسعلی اکبری

97- رای شماره 5052 13956030200700   مورخ   1395/10/23  محمد اکبری  فرزند خدارحم    نسبت 

به ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  202.10 مترمربع پالک شماره  فرعی از19  اصلی واقع درکلیشاد  

بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضی

98- رای شماره 5043  13956030200700 مورخ  1395/10/23 روح اله آقا بابایی  فرزند  یداله     نسبت 

به دو دانگ مشاع ازششدانگ  به مساحت   160  مترمربع پالک شماره  2707  فرعی از   667  اصلی 

واقع در  بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود متقاضی

99- رای شماره 5042  13956030200700   مورخ   1395/10/23 محمدرضا معصومی فرزند نسبت به 

دو دانگ مشاع ازششدانگ  به مساحت  160مترمربع پالک شماره  2707  فرعی از   667  اصلی واقع 

در   بلوارشفق   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود  متقاضی

100- رای شماره  5041  13956030200700 مورخ  1395/10/23  سهراب معصومی  فرزند  علی    نسبت 

به ذو دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  160مترمربع پالک شماره   2707  فرعی از   

667   اصلی واقع در   بلوار شفق   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضی

فرزند      کلیشادی  دهقان  طیبه   1395/10/30 مورخ   13956030200700   5135 شماره   رای   -101

رمضانعلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  175.60  مترمربع پالک شماره   فرعی از  19  

اصلی واقع درکلیشادبخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رمضانعلی دهقان

102- رای شماره 6212  13956030200700 مورخ  1395/12/28  بهرام خدادادی پاوائی فرزند رمضانعلی 

نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  200.34 مترمربع پالک شماره فرعی از  497  اصلی واقع 

در پاوا  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه حسن خدادادی 

فرزندصفرعلی  رحیمی کلیشادی  علی   1396/01/19 مورخ   13966030200700   0109 رای شماره    -103

واقع  19اصلی  از  فرعی  شماره   پالک  275مترمربع  مساحت   به  خانه  باب  یک  به ششدانگ  نسبت 

درکلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عزیز اله رحیمی

به  نسبت  عباس   فرزند  نژاد  متین  رضا   1396/01/19 مورخ   139660302007000110 رای شماره    -104

ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  177.67 مترمربع پالک شماره   فرعی از    24    اصلی واقع در 

باغ ابریشم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن ترابی

105- رای شماره 5035 13956030200700 مورخ  1395/10/23 احمدرضا آزادی مهرگانی فرزند قربانعلی 

نسبت به ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  174/20مترمربع پالک شماره  فرعی از 19 اصلی واقع 

در  کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اکبر فالحیان

فرزند  قهدریجانی  رمضانی  امیر    1395/10/23 مورخ    13956030200700  5054 شماره   رای   -106

غالمعلی  نسبت به ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  197.50مترمربع پالک شماره  18   فرعی از    

385  اصلی واقع در  قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خود متقاضی 

رای اصالحی شماره 13956030207005989  مورخ 1395/12/11  سید محمد میرلوحی فرزند سید علی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 299.03 مترمربع پالک شماره 187 فرعی از 23 اصلی واقع 

در  حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است. 

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز یک شنبه مـورخ 1396/01/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز دو شنبه مورخ 1396/02/11                                                       

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان     اکبر پور مقدم     

 37/م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
وامضاءشهود  هویت  محلی که  استشهادیه  2برگ  استناد  به  ضامن  علی  فرزند  غفاری  حبیب  آقای 

قطعه  یک  تمامت ششدانگ  به  مربوط  دوجلدسندمالکیت  است که  مدعی  است  رسما« گواهی شده 

بسریال583882که  اصفهان  بخش9ثبت  شفق  بلوار  در  ثبتی667.216واقع  پالک  به  مربوط  زمین 

صادر  وسند  شده  ثبت  اصفهانی  محمدی  محمد  نام  ثبت18567به  ذیل  صفحه190دفتر188امالک  در 

مع  آن  مشاع  دانگ  وسه  شده  منتقل  غفاری  حبیب  به  الواسطه  مع  آن  مشاع  دانگ  وسه  شده 

به  وسندمالکیت  ثبت  نامش  ودرصفحه86دفتر347به  انتقال  افروزمنظوری  مهر  خانم  به  الواسطه 

است.  شده  مفقود  یافته  انتقال  غفاری  حبیب  به  واسطه  بدون  سریال197236صادرشده که  شماره 

ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  المثنی  مالکیت  صدورسند  درخواست  نامبرده  چون  بنابراین 

120آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور 

واعتراض  مراجعه  اداره  این  تا10روزبه  آگهی  انتشاراین  میباشدازتاریخ  خود  نزد  مالکیت  سند  یاوجود 

واصل  مجلس  تامراتب صورت  نماید  تسلیم  معامله  وسند  مالکیت  سند  اصل  ارائه  راکتبا«ضمن  خود 

وصول  ویا  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  ودرصورت  گردد.  مسترد  کننده  ارائه  به  سند 

تسلیم خواهد  متقاضی  مالکیت مرقوم صادروبه  .المثنی سند  مالکیت  اصل سند  ارائه  بدون   اعتراض 

شد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3303 فرعی از  7897 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که طبق رای شماره 139560302027013634 مورخ 1394/01/15  از طرف هیات حل اختالف 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 

و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام آقای غالمرضا نصیری فرزند قربانعلی به 

شناسنامه 759 صادره از اصفهان و کد ملی شماره 1283914573 صادر گردیده و با توجه به اینکه تحدید 

حدود  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 

بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/02/27روزچهار شنبه   ساعت 

9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 

آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 

در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1396/01/27 

شماره :1859/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

دادنامه
رسیدگی:  مرجع   95/12/24 مورخ   9509976794402849 دادنامه:  شماره   951376 پرونده:  کالسه 

پرند  به نشانی اصفهان شاهپور جدید،خ  شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضانوری 

با عنایت به  بابایی به نشانی مجهول¬المکان خواسته مطالبه وجه حواله  گاراژ کاوه نو خوانده: حسن 

استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظریه  واخذ  پرونده  محتویات 

از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می¬نماید: رای قاضی شورا در خصوص دعوای 

علیرضا نوری به طرفیت حسن بابایی به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه حواله شماره 

به  عنایت  با  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  سید¬الشهدا  یاوران  قرض¬الحسنه  عهده  به   31521

بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 

استحقاق خواهان درمطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسدگی  و مصون ماندن 

خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 

مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و سیصد و 

هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست 95/11/4 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 

اعالم می¬نماید.  و  در حق خواهان صادر  میباشد  احکام  اجرای محترم  ایرانبرعهده  اسالمی  جمهوری 

رأی صادره غیابی و ظرف بیست روزپس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف 

 بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.

شماره 750/م الف قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  صعیدی  محمد  خواهان   960034 پرونده کالسه  خصوص  در 

حمید حافظی فرقان تک تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز .......... مورخ  96/3/8 ساعت 

9تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 

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

اصفهان ابتدای خیابان شخ صدوق شمالی چهارراه وکال  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 686/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه یک سیار ک11 متهم سید اصغر صالحی  فرزند -   به اتهام ضرب وجرح  

فحاشی  تهدید  توهین    موضوع شکایت سکینه دوستی فرزند عباس  مجهول المکان اعالم گردیده 

است  لذا در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  ابالغ میگردد که درتاریخ 96/3/22 ساعت 8 صبح جهت 

اتهام خود در دادگاه انقالب فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور  رسیدگی به 

یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این آگهی بمنزله ابالغ قانونی محسوب  و مبادرت 

به اتخاذ تصمیم خواهد شد

دادیار شعبه سوم دادسرای فالورجان  محمد حسین حیدری 



یکشنبه  27  فروردین ماه  1396

قال رسول اهلل)ص(:
زِق َو الَحواِئِج َفِاّنَ الُغُدّوَ َبَرَکٌة َو َنجاٌح. باِکروا فی َطـَلَب الّرِ

پیامبر گرامی اسالم)ص(:
در پى روزى و نیازها، سحرخیز باشید؛ چرا که حرکت در 

آغاز روز، ]مایه[ برکت و پیروزى است.
نهج الفصاحه، ص 371

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

بارانی

بارانی

ابری

آفتابى

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

16   ْC

7   ْC

17   ْC

21   ْC

29  ْC

22   ْC

35   ْC

27   ْC

حوادثسالمت 

افزایش پوسیدگی دندان های ایرانیان
بــر اســاس آخریــن آمارهــا بیش 
از ۹۰ درصــد افــراد جامعــه گرفتــار 
مشــکات ســامت دهــان و دندان 
هســتند و در تمــام دنیــا هــم 
ــی  ــای عفون شــایع ترین بیماری ه

پوسیدگی دندان است. 
ــدزاده، رئیــس  ــد صم ــر حمی دکت
اداره بهداشــت دهــان و دنــدان وزارت بهداشــت، گفــت: بــه جــز 
ــات  ــود خدم ــه خ ــرای مجموع ــه ب ــلح ک ــای مس ــه نیروه بیم
دندان پزشــکی ارائــه می کنــد، دیگــر بیمه هــا مشــارکت نکردنــد 
و ایــن خــود باعــث شــده  مــردم بــه ســمت کشــیدن دندان هــا 
برونــد و روزبــه روز بــر تعــداد دندان هــای پوســیده افــزوده 
ــن آمارهــا بیــش از ۹۰  ــر اســاس آخری شــود. وی ادامــه داد: ب
درصــد افــراد جامعــه گرفتــار مشــکات ســامت دهــان و دنــدان 
هســتند و در تمــام دنیــا هــم شــایع ترین بیماری هــای عفونــی 
پوســیدگی دنــدان اســت. صمــدزاده افــزود: تعــداد دندان هــای 
ــاخص ها  ــاس ش ــر اس ــور، ب ــاله های کش ــن ۱۲ س ــیده بی پوس
۲.۰۹ درصــد اســت و ۸۳ درصــد ایــن آمــار مربــوط به پوســیدگی 
ــدان  ــت کم ۲ دن ــاله دس ــرد ۱۲ س ــر ف ــی ه ــت؛ یعن ــدان اس دن
ــه دندان هــای  ــدان ب پوســیده دارد کــه هــر ســه ســال یــک دن
ــا  ــه ب ــر اینک ــاوه ب ــت: ع ــود. وی گف ــه می ش ــیده اضاف پوس
ــزوده  ــیده اف ــای پوس ــداد دندان ه ــر تع ــال ب ــر س ــت ه گذش
ــه  ــی رود ک ــش م ــه ای پی ــه گون ــرایط ب ــفانه ش ــود متاس می ش
هــر فــرد ۳۵ تــا ۴۵ ســاله، ۳ تــا ۵ دنــدان کشیده شــده 
ــت  ــدان وزارت بهداش ــان و دن ــت ده ــس اداره بهداش دارد. رئی
ــزود: در  ــرد و اف ــاره ک ــامت اش ــول س ــرح تح ــرای ط ــه اج ب
ــا در  ــی دندان ه ــگیری از خراب ــوع پیش ــه موض ــرح ب ــن ط ای
ــا در  ــد ت ــه یاب ــن کار ادام ــد ای ــم و بای ــن پرداختی ــنین پایی س
ــده، شــاهد کاهــش تعــداد دندان هــای پوســیده  ســال های آین
ــار داشــت: مــا  و کشیده شــده در کشــور باشــیم. صمــدزاده اظه
ــوزه  ــه ای را در ح ــدان، برنام ــیدگی دن ــگیری از پوس ــرای پیش ب
ســنین بیــن ۶ تــا ۱۴ ســال اجــرا کردیــم کــه ۹۵ درصدشــان در 
ــر  ــا راحت ت ــرل آن ه ــد و شناســایی و کنت ــدارس حضــور دارن م
ــد  ــا ۴۰ درص ــی، ۲۵ ت ــد درمان ــتفاده از فلورای ــا اس ــت و ب اس
کاهــش پوســیدگی را شــاهد بودیــم. وی گفــت: بــرای رســیدن 
بــه هــدف پیشــگیری در حــوزه دهــان و دنــدان بــه یــک زمان ۳ 
تــا ۵ ســال نیــاز داریــم و در کنــار آن بایــد فرهنگ ســازی انجــام 
شــود کــه در طــرح تحــول ســامت و برنامه هــای آموزشــی بــه 
ــراد  ــه برخــی اف ــی اینک ــت اصل ــم. عل ــن موضــوع پرداخته ای ای
ــودن  ــاد ب ــی و زی ــد، ناآگاه ــه نمی کنن ــه دندان پزشــک مراجع ب

ــر ــت. مه هزینه هاس

کشف ژنراتور های قاچاق در اصفهان
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان از کشــف ۹ دســتگاه 
ــه ارزش  ــار ب ــک انب ــی از ی ــاق در بازرس ــور قاچ ــور و ژنرات موت
ــت:  ــر داد. ســرهنگ ســتار خســروی گف ــال خب ــارد ری ۴ میلی
در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر دپــو و توزیــع لــوازم 
ــردی در یکــی  یدکــی خودروهــای اســتوک خارجــی توســط ف
ــه  ــان، رســیدگی ب ــراف شــهر اصفه ــار اط ــه ب ــای تخلی از انباره
موضــوع در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهــی اســتان 
ــات  ــس از انجــام تحقیق ــزود: پ ــت. وی اف ــرار گرف ــان ق اصفه
ــازمان  ــان س ــکاری کارشناس ــا هم ــی ب ــی قضائ الزم و هماهنگ
صنعــت، معــدن و تجــارت محــل مدنظــر بازرســی و تعــداد ۹ 

ــد. ــف ش ــاق کش ــی قاچ ــور خارج ــور و ژنرات ــتگاه موت دس
ایــن مقــام انتظامــی ارزش برآوردشــده ایــن کشــفیات را 
ــرد و  ــام ک ــال اع ــارد ری ــه ۴ میلی ــان مربوط ــط کارشناس توس
بیــان داشــت: در ایــن زمینــه یــک نفــر دســتگیر و جهــت ســیر 
مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد. رئیــس 
ــرد:  ــان خاطرنشــان ک ــان در پای ــس آگاهــی اســتان اصفه پلی
مبــارزه بــا قاچــاق به ویــژه در باراندازهــا و مراکــز تخلیــه و دپــوی 
انبارهــا ادامــه خواهــد یافــت و پلیــس بــا اینگونــه افــراد برخورد 

ــران ــری پلیــس ای ــگاه خب ــد. پای ــی می کن قاطــع و قانون
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در چهارمحال و بختیاری
فرمانــده انتظامــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری از کشــف ۲۰ 
ــی اســتان  ــای مواصات ــاق در محوره ــال کاالی قاچ ــارد ری میلی
خبــر داد. ســردار غامعبــاس غامــزاده اظهــار داشــت: مامــوران 
موفــق شــدند در محورهــای مواصاتــی اســتان ۲۰ میلیــارد ریــال 

کاالی قاچــاق را توقیــف کننــد.
 وی بــا بیــان اینکــه مامــوران در بازرســی از خودرو هــای عبــوری 
ــوازم خانگــی، ۱۴  ــواع ل ــدد ان ــزار و ۲7۸ ع ــق شــدند ۴۱ ه موف
هــزار کیلوگــرم رنــگ خــودرو ، ۸ هــزار کیلوگــرم چــوب قاچاق، ۲ 
هــزار و ۸۶۳ لــوازم آشــپزخانه، ۸۳ قطعــه شــی فرهنگــی، یــک 
ــی  ــوازم آرایش ــدد ل ــزار و ۲۹7 ع ــک ه ــاک، ی ــزار و ۳۰۰ پوش ه
ــه  ــر گون ــد ه ــیگار فاق ــخ س ــزار ن ــیدنی و ۲۰ ه ــدد نوش ۲۲۴ ع
مجــوز بــه ارزش ۲۰ میلیــارد ریــال کشــف کننــد، گفــت: در ایــن 
راســتا ۵۵ نفــر نیــز دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع 
قضائــی تحویــل داده شــدند. فرمانــده انتظامــی اســتان در 
پایــان بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال »اقتصــاد مقاومتــی تولیــد 
- اشــتغال« از ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــراز امیــدواری کرد 
برپایــی اینگونــه طرح هــا گامــی موثــر در راســتای عملــی شــدن 

شــعار ســال باشــد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

ــا گســترش روزافــزون اســتفاده از گوشــی همــراه، ســوال  ب
ــه روز  ــر ســامت انســان ها روزب ــار آن ب ــرات زیان ب ــاره اث درب

ــود.  ــتر می ش بیش
ــتر  ــوع بیش ــراه، دو موض ــی هم ــار گوش ــار زیان ب ــاره آث درب
ــاروری. در  ــه ب ــیب ب ــودن و آس ــرطان زا ب ــت: س ــرح اس مط
علــم پزشــکی همیشــه مــواردی مطــرح می شــود کــه بیشــتر 
 از مبــادی غیرپزشــکی هســتند و اینکــه گوشــی همــراه

ــه  ــد ب ــه، بای ــا ن ــردان دارد ی ــاروری م ــر ب ــاری ب ــار زیان ب آث
ــرد.  ــتناد ک ــر اس ــدارک معتب م

بــا توجــه بــه اینکــه آثــار گوشــی همــراه بــر بــاروری مــردان 
جــزو بحث هــای دوبــاره مطرح شــده رســانه ها در اواخــر 

ــم. ــه آن می پردازی ــود، ب اســفند ســال گذشــته ب
دانشــگاه کلیولنــد  در  میــادی   ۲۰۰۸ ســال  ســپتامبر   
مطالعــه ای منتشــر شــد کــه نشــان مــی داد در مردانــی کــه 

گوشــی همــراه، همیشــه بــه کمرشــان متصــل اســت، قــدرت 
ــردان  ــن م ــد. ای ــیب می بین ــان آس ــت زم ــا گذش ــاروری ب ب
گوشــی همــراه را در جیــب شلوارشــان می گذاشــتند یــا آن را 

ــد.  ــل می کردن ــلوار متص ــد ش ــه کمربن ب
ــواج  ــاله، ام ــت س ــی هش ــن بررس ــج ای ــاس نتای ــر اس ب
الکترومغناطیســی گوشــی همــراه، ســبب آســیب بــه تولیــد 

اســپرم می شــود.
اســپرم دارای ســه پارامتــر اســت: تعــداد، حرکــت و شــکل 
 طبیعــی کــه مهم تریــن پارامتــر حرکــت اســپرم اســت 
و اتفاقــا تشعشــعات گوشــی همــراه، بیشــترین اثــر ســوء را 
روی حرکــت اســپرم دارد. از طرفــی تشعشــع گوشــی همــراه 
از نــوع الکترومغناطیــس اســت و هــر چقــدر میزان تشعشــع 

آن زیــاد باشــد، آثــار مضــرش بیشــتر خواهــد بــود. 
بــرای اندازه گیــری میــزان تشعشــع در گوشــی همــراه، 
ــف  ــه مخف ــود ک ــتفاده می ش ــام SAR اس ــه ن ــدی ب از واح
ــزان  ــی می ــه معن ــارت Specific Absorption Rate ب عب
جــذب اختصاصــی اســت. میــزان جــذب اختصاصــی عبــارت 
اســت از میــزان انــرژی فرکانــس رادیویــی کــه هنــگام 
اســتفاده از گوشــی همــراه جــذب بــدن می شــود و هــر قــدر 
ــت.  ــالم تر اس ــراه س ــی هم ــد، گوش ــر باش ــدد کمت ــن ع ای

ــام  ــه تم ــف شــده ک ــرای آن تعری ــک حــدی ب ــکا ی در آمری
ــوند  ــه می ش ــا فروخت ــاخته ی ــه س ــراه ک ــی های هم گوش
بایــد آن را رعایــت کننــد. ایــن میــزان ۱/۶ وات بــه ازای هــر 
کیلوگــرم اســت؛ ولــی بایــد توجه داشــت کــه میزان تشعشــع 

دریافتــی بــه مقــدار زیــادی بســتگی بــه نحــوه اســتفاده از آن 
ــراه  ــی هم ــد، گوش ــف باش ــی ضعی ــر آنتن ده ــا اگ دارد؛ مث
ــادی  ــر زی ــاط، مقادی ــرار کــردن ارتب ــرای برق ــور اســت ب مجب
ــش  ــع افزای ــزان تشعش ــد و می ــال کن ــی ارس ــواج رادیوی ام
ــف  ــی ضعی ــه آنتن ده ــی ک ــن در مکان های ــد. بنابرای می یاب

ــاد اســتفاده کــرد.  اســت، نبایــد از گوشــی همــراه زی
ــد  ــراه، بای ــد گوشــی هم ــدل و برن ــارغ از م ــان، ف ــس آقای پ
حواسشــان بــه محــل قرارگیــری گوشــی و میــزان اســتفاده 
ــه جــای گذاشــتن گوشــی  ــر اســت ب ــا بهت از آن باشــد؛ مث
ــد و در  ــرار دهن ــوص ق ــف مخص ــل کی ــب، آن را داخ در جی
دســت بگیرنــد. از طرفــی وقتــی آنتــن موجــود نیســت، بــه 
جــای شــماره گرفتــن پشــت  ســر هــم، موقعیــت مکانــی  را 

کمــی تغییــر دهنــد.
دکتر محمدرضا صفری نژاد، جام جم آناین

آثار منفی گوشی همراه بر باروری مردان
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ــاری  ــال ج ــتان در س ــت ورزش اس ــه هیئ ــن جلس در اولی
مهنــدس هاشــم امینــی، رئیس هیئــت ورزش شــرکت های 
ــای  ــت: اعض ــان گف ــتان اصفه ــرو در اس ــه وزارت نی تابع
کمیتــه ورزش شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو در اســتان 
اصفهــان بایــد بــا غلبــه بــر چالش هــا و تهدیداتــی کــه در 
ــه  ــدد ارائ ــود دارد، درص ــی وج ــای ورزش ــوزه فعالیت ه ح

ــند. ــه باش ــن زمین ــوآوری در ای ــت و ن خاقی
ــاده  ــان آم ــای اســتان اصفه وی اعــام کــرد: شــرکت آبف
ــزات و اماکــن ورزشــی خــود  ــات، تجهی ــه امکان اســت ک
را در اختیــار دیگــر شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو در 
ــامت  ــب س ــن ترتی ــا بدی ــد ت ــرار ده ــان ق ــتان اصفه اس
روح و جســم کارکنــان حــوزه وزارت نیــرو در اصفهــان 

ــود. ــم ش فراه

مهنــدس امینــی امکانــات و تجهیــزات ورزشــی را در 
برشــمرد  انتفاعــی  نیــرو  وزارت  تابعــه   شــرکت های 
ــرو  ــه وزارت نی ــرکت های تابع ــاخت: ش ــان س و خاطرنش
بایــد مدنظــر قــرار دهنــد کــه تجهیــزات و اماکــن ورزشــی 
ــر  ــه فک ــد ب ــوان نبای ــچ عن ــه هی ــتند و ب ــی هس انتفاع
درآمدزایــی از ایــن طریــق بــود؛ بلکــه بایــد تدابیــری اتخاذ 
کــرد کــه کارکنــان بــه ورزش کــردن ترغیــب شــوند؛ چــرا 
کــه پرداختــن کارکنــان بــه امــر ورزش در نهایــت موجــب 

ــود. ــره وری می ش ــش به افزای
رئیــس هیئــت ورزش صنعــت آب و بــرق اســتان اصفهان 
ــود  ــون خ ــه پیرام ــع ب ــگاه جام ــد ن ــران بای ــت: مدی گف
ــای  ــام جنبه ه ــه تم ــه ب ــه ای ک ــه گون ــند؛ ب ــته باش داش
ــد و بســتر رشــد و شــکوفایی  ــی یکســان بپردازن مدیریت
بخش هــای عمرانــی، فرهنگــی، ورزشــی، مالــی و ... 
ــه  ــط ب ــه فق ــه اینک ــد؛ ن ــه طــور متناســب فراهــم کنن را ب
بخش هایــی خــاص بیــش از دیگــر زمینه هــا توجــه 

ــود. ش
ــاران  ــه احــداث ســالن ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــدس امین مهن
ــان  ــن ورزشــی در شــهر اصفه ــن اماک ــی از بهتری ــه یک ک
ــح  ــرار گرفــت، تصری محســوب می شــود در دســتور کار ق
ــه  ــی ک ــان هنگام ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــرد : ش ک
اجــرای قانــون هدفمنــدی یارانــه ابــاغ شــد و شــرکت در 

ــالن  ــت س ــود، توانس ــا ب ــی در تنگن ــر مال ــه از نظ آن بره
بــاران را احــداث کنــد؛ چــرا کــه پرداختــن بــه ورزش، یکــی 

اولویت هاســت. از 
ــان در پاســخ  ــای اســتان اصفه ــر عامــل شــرکت آبف مدی
بــه اعضــای کمیتــه ورزش اســتان در رابطــه بــا تنگناهــای 
ــان در  ــای اســتان اصفه ــرد: شــرکت آبف ــوان ک ــی عن مال
ــای  آب و فاضــاب را  ــک، اجــرای پروژه ه ــده ای نزدی آین
بــا رقمــی معــادل ۴7۰ میلیــارد تومــان در دســتور کار قــرار 

می دهــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه اجــرای ایــن پروژه هــا 
ــه بودجه هــای دولتــی عملیاتــی شــد  ــدون وابســتگی ب ب
ــی  ــی اجرای ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــق س و از طری
می شــود؛ بنابرایــن بهتــر اســت کــه اعضــای کمیتــه 
ورزش اســتان در ســالی کــه از ســوی مقــام معظــم 
رهبــری بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« 
ــوآوری درصــدد جــذب  ــا خاقیــت و ن نامگــذاری شــده ب

ــزات ورزشــی باشــند. ــرای توســعه تجهی ســرمایه ب

رئیس هیئت ورزش صنعت آب و برق استان اصفهان:

امکانات ورزشی شرکت های تابعه وزارت نیرو، انتفاعی هستند


