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باز هم استعفا در هیئت اجرایی پلی اکریل اصفهان؛
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فرمانده هوانیروز ارتش: 

ارتش و سپاه»ید واحده« هستند
امیر سرتیپ دوم یوســف قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش در آیین وداع با 
پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در ستاد فرماندهی 
هوانیروز، گفت: در عصری که دشمن با تمام قوا و تجهیزاتش در عرصه جنگ نرم 
جهت تاثیرات سوء فرهنگی بر نســل جوان ظاهر شده است، نظام ما نسل جوانی 
همچون شهید حججی را در خود پرورش داده که تمام نقشه ها و تبلیغات دشمن 

را با صالبت و قدرت ایمان خود نقش بر آب کرده است...

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان گفت: در رکود ساختمانی کشور، 
بازارهای جدید در کشــورهای همسایه عرصه خوبی برای 
سرامیک هســتند؛ امروزه تولید ســرامیک بیش از عرضه 
بوده و کارگاه هــای جدید تنها با نگاه صــادرات می توانند 

فعالیت کنند.
محمد مجیری با اشــاره به صادرات اصفهان اظهار کرد: در 
ســال 94 ، حدود 39 میلیون دالر از محصوالت کاشــی و 
سرامیک از استان صادر شده که این میزان در سال 95 به 21 
میلیون دالر کاهش پیدا کرده است.مجیری دالیل کاهش 
صادرات را عدم اســتفاده از فناوری های روز و فرسودگی و 
در نتیجه قیمت تمام شده باال دانست و ادامه داد: ضعف در 
شناخت بازارهای جهانی و انتقال پول از دیگر مسائلی است 
که صادرات استان را به نصف کاهش داده است. وی با اشاره 
به ضعف واحدهای تولیدی در شــناخت بازارهای جهانی 
توضیح داد: در رکود ساختمانی کشور، بازارهای جدید در 
کشورهای همسایه عرصه خوبی برای سرامیک هستند از 
جمله شرق آفریقا و آســیای میانه؛ امروزه تولید سرامیک 
بیش از عرضه است و کارگاه های جدید تنها با نگاه صادرات 

می توانند فعالیت کنند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان خاطرنشان کرد: دولت، سال گذشته 
یک هزار میلیارد تومان تزریــق مالی به واحدهای صنعتی 
انجام داد و هنوز هم ادامه دارد، اما این نمی تواند راهگشــا 
باشد و تنها برای کوتاه مدت حکم ُمسکن را دارد.مجیری با 
بیان اینکه از لحاظ کیفیت تولید در دنیا حرفی برای گفتن 
داریم و این می تواند به تسهیل صادرات کمک کند، تصریح 
کرد: در کنیا، کاشی اسپانیایی به قیمت 47 دالر به فروش 
می رسد و کاشی ایرانی با کیفیت باالی 17 دالر و این یعنی 

بازاری مناسب برای صادرات.

کاهش چشمگیر صادرات 
اصفهان
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سه ضلعی که با هم کنار نمی آیند؛
متولی  ورزش  همگانی در اصفهان کیست؟
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معاون اداره کل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

خبر
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کشف ۶۵ قبضه سالح غیرمجاز در پاوه
دادستان عمومی و انقالب کرمانشــاه گفت: در شهرستان پاوه توسط هنگ مرزی پاوه از 
سه نفر که در حال مبادله اسلحه بودند تعداد ۶۵ قبضه اسلحه کمری کشف شد، اما بنابر 

تحقیقات اولیه احتمال استفاده از این اسلحه ها برای اقدامات تروریستی مطرح نیست.

بین الملل

اسراییل بزرگ ترین بازنده 
جنگ در سوریه است

شــبکه دوم تلویزیون اســراییل اعالم کرد: اســراییل 
بزرگ ترین بازنده در بحران سوریه است زیرا سرویس های 
اطالعاتی دیر به اوضاع جاری سوریه پی بردند. به گزارش 
اسپوتنیک؛یک تحلیلگر مســائل عربی در شبکه دوم 
تلویزیون اسراییل گفت: در مورد ســوریه، باید بگویم 
اسراییل شکست خورده است، ما بزرگ ترین بازنده در 
آنجا هستیم. دستگاه های اطالعاتی ما در فهم اوضاع دیر 
عمل کردند. به گفته این تحلیلگر اسراییلی، در جنگ 
داخلی سوریه افراد وطرف های زیادی بازنده بودند، اما 
اسراییل بزرگ ترین بازنده بود. وی ادامه داد: شاید این 
حرف من خیلی تلخ باشد؛ اما این نتیجه حاصل ماه ها 
وشاید بیشتر از آن فکر کردن در مورد این موضوع است.

این کارشناس اســراییلی در توضیح این مطلب افزود: 
سرویس های اطالعاتی اسراییل درک درستی از آنچه 
در سوریه اتفاق افتاد، نداشــتند و ابعاد حضور ایران در 
سوریه از سال 2012 به بعد را بررسی نکردند. ما شکست 
خوردیم زیرا هنوز گرفتار نتایــج حاصل از جنگ اول با 
لبنان هستیم؛ می توانستیم وارد سوریه شویم تا شرایطی 
را فراهم کنیم که مخالفان سوری بر حومه جنوبی دمشق 
تسلط یابند نه اینکه شاهد سیطره داعش والقاعده باشیم. 
وی با اشاره به اینکه ارتش آزاد دیگر عمال وجود ندارد، 
اعتراف کرد: شورشیان )ارتش آزاد( دیگر طرف فعالی در 
بحران سوریه نیستند و نابودی آنها تنها به زمان نیاز دارد.

 لبنان برای دومین بار
 از چنگال اشغالگران آزاد شد

ایرنا: لبنانی ها که یک بار در سال 2000 میالدی با بیرون 
راندن رژیم صهیونیســتی از خاک خود طعم شــیرین 
رهایی از اشغال را چشیدند باز هم موفق شدند مناطق 
شــرقی خود را پس از دو عملیات گســترده، از چنگ 
گروه های تروریســتی تکفیری داعش و جبهه النصره 
خارج کنند. با خروج عناصر داعش از مناطق مرزی لبنان 
و سوریه که در پی هشت روز عملیات ارتش لبنان از یک 
سو و ارتش سوریه و حزب ا... از سوی دیگر صورت گرفت، 
بیش از 120 کیلومتر از خاک لبنان به همراه مناطق به 
هم پیوسته آن در سوریه که سه سال در اشغال داعشی ها 

بود آزاد شد.
چند هفته پیش از این عملیات نیز نیروهای مقاومت با 
همکاری ارتش لبنان توانستند گروه تروریستی جبهه 
النصره را از ارتفاعات عرسال در شرق لبنان اخراج کنند.

با توجه به بی ثباتی »اون« و »ترامپ« در رفتارشــان؛ بهتر است 
رهبران همه کشــورهای جهان و خصوصا کشورهای تاثیر گذار 
مثل چین ،روسیه،ایران و کشورهای اروپایی با یک هم افزایی از 
وقوع یک بحران بشری جلوگیری کنند و ترمز جنگ طلبی این 

دو کشور را بکشند.
گزارش های منتشــر شــده حکایت دارد از این دارد که بامداد 
سه شنبه یک موشک از سمت پیونگ یانگ به طرف آب های ژاپن  
شلیک شده که از فراز آسمان ژاپن عبور کرده است.خبرگزاری 
دولتی ژاپن گفته که دولت این کشــور به مردم در شمال ژاپن 
هشدار داده تا آمادگی الزم را در این زمینه داشته باشند.موشک 
کره شمالي که به سمت شمال ژاپن شلیک شده بود به سه قسمت 
تقسیم شد و در نزدیکي آب هاي ژاپن سقوط کرده است.ارتش 
کره جنوبي هم گزارش کرد موشکي که کره شمالي شلیک کرده 
مســافت 2700 کیلومتر را پیمود و در ارتفاع ۵۵0 کیلومتري 
حرکت مي کرد. در واکنش به این اقدام کره شمالی، هم نام جنوبی 
این کشور تنها ساعاتی پس از عبور کردن موشک عموزاده های 
شمالی از فراز آسمان ژاپن، رزمایشی در مرز دو کره برگزار کرده  و  

موشک بالستیک خود را  آزمایش کردند.
چرا ژاپن موشک کره شمالی را سرنگون نکرد؟!

وزیر دفاع ژاپن درباره دلیل خودداری نیروهای ژاپنی از سرنگون 
کردن موشک کره شــمالی هنگام عبور از آســمان این کشور،  

توضیح داد.
وزیر دفاع ژاپن روز سه شــنبه اعالم کرد که رادارهای ارتش این 
کشور موشکی را در آسمان رصد کردند  ولی نیروهای ضد هوایی با 
آن مقابله نکردند.»اتسونوری اوندرا« گفت: تصمیم گرفته شد که 
موشک سرنگون نشود، زیرا خطر اصابت موشک و ایجاد خسارت 
وجود نداشت. وی افزود: عبور موشک از باالی اراضی ما خطرناک 

است و ژاپن قبال با چنین خطری مواجه نشده است.
آمریکا، بمب هسته ای آزمایش کرد

در راســتای تنش های میان کره و آمریکا و تســت های متعدد 
موشــک و همچنین پرواز بمب افکن ها و برگزاری رزمایش ها؛ 
نیروی هوایی آمریکا، دو بمب هسته ای B61-12 در نوادا آزمایش 
کرد.به گزارش اسپوتنیک ؛ نیروی هوایی ایاالت متحده آمریکا 
 به همراه وزارت امنیت هســته ای ملی انرژی دو آزمایش  بمب 

هسته ای B61-12 در نوادا را انجام داده اند.
الزم به ذکر است، این آزمایشــات در چارچوب گسترش برنامه 
کارآیی B61-12 در تاریخ 8 اوت برگزار شــد. این پرتاب ها از 
جنگنده بمب افکن F-15E صورت گرفته اســت.  در طول این 
آزمایش تنها پتانسیل غیر هسته ای این بمب مورد آزمایش قرار 
گرفت و همچنین توانایی این هواپیما برای تحویل سالح ارزیابی 
شده است.از سوی دیگر، اولین آزمایش مشابه در ماه مارس صورت 
گرفته است.در واقع بمب B61-12، صورت پیشرفته تاکتیکی از 

 بمب هسته ای قدیمی B61 است، اولین نسخه بمب هسته ای
 » بی ۶1« در سال 19۶8 مورد آزمایش قرار گرفت. انتظار می رود، 
تا سال 2020، این سالح ها در اروپا جایگزین نسخه های قبلی 

بمب تاکتیکی B61 شود.
ترامپ در برابر حمله موشکی کره شمالی از ورای 

ژاپن، چه باید بکند!
این تیتر، یادداشتی است که پایگاه واشنگتن اگزمینر، طی آن به 
ترامپ پیشنهاد می کند که در پاسخ به شلیک موشک جدید و 

قدرتمند کره شمالی چه اقداماتی انجام دهد.
در این یادداشــت آمده: ابتدا ترامپ باید با نخست وزیر ژاپن به 
اجماع برسد که در صورت تکرار حمله موشکی کره شمالی چه 

واکنشی انجام خواهند داد.
اقدام بعدی ترامپ باید همکاری با نیکــی هیلی و تالش برای 
پیگیری و تصویب تحریم های جدید از ســوی شورای امنیت 
سازمان ملل باشد. سومین اقدام، اعزام نیروی نظامی است که 
توانمندی حمله دریایی به کره شمالی را داشته باشد. این اقدام 
بدین معنی است که واکنش آرام چین به پیشرفت موشکی کره 
شمالی یا تغییر می کند یا آمریکا کره شمالی را مورد حمله قرار 
می دهد. نویســنده در نهایت می افزاید: با اینکه کره شمالی با 
انجام این شلیک ابعاد بحران را تغییر داده و راه حل دیپلماتیک 
 ممکن و ارجح است، ترامپ باید اطمینان بدهد زمان برای اقدام 

مسالمت آمیز رو به اتمام است.
رهبران جهان، ترمز جنگ طلبی را بکشند

با این حال و در نهایت آنچه قابل توجه اســت اینکه »ترامپ« و 
»اون« به عنوان رهبرانی که رفتارهای عجوالنه از خود نشــان 
می دهند و در تصمیم گیری ها بی ثبات هســتند،بدون شــک 
می توانند برای زندگی میلیون ها نفر انسان بی گناه خطر آفرین 

باشند.
بر این اساس می طلبد که دیگر رهبران جهان قبل از آنکه دیر شود 
و جهان با یک جنگ خانمان سوز دیگر روبه رو شود ، ترمز جنگ 

طلبی ها و رفتارهای نابخردانه این دو را بکشند.
چراکه با یک نگاه کوتاه به فیلم ها و عکس های دو شهر هیروشیما 
و ناکازاکی در ژاپن به سادگی می توان فهمید که یک جنگ اتمی 
می تواند چه آثار وحشتناکی داشــته باشد و مطمئنا در صورت 
وقوع چنین جنگی ، این تنها منطقه شرق آسیا و شبه جزیره کره 
نخواهند بود که با پیامدهای آن مواجه خواهند شد، بلکه تمامی 

جهان تحت تاثیر چنین جنگی قرار خواهد گرفت.
بهتر است رهبران همه کشورهای جهان و خصوصا کشورهای 
تاثیر گذار مثل چین ،روسیه،ایران و کشورهای اروپایی با یک هم 

افزایی از وقوع یک بحران بشری جلوگیری کنند.

عبور موشک کره شمالی از فراز آسمان ژاپن؛ آمریکا، بمب هسته ای آزمایش کرد

لطفا یک نفر، ترمز این دیوانه ها را بکشد
 شرق آسیا در آستانه جنگ

یادداشت

نیروهای مسلحپارلمان

مهر : حجت االسالم مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم و 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی روز گذشــته مجلس، قصد ارائه تذکری را 
داشت و در ابتدای سخنان خود به جریان رای اعتماد به 
وزرای پیشنهادی اشاره کرد که مسعود پزشکیان، نایب 
رییس مجلس بالفاصله سخن وی را قطع کرد و به دلیل 
اینکه این تذکر در دســتور نیست، مانع صحبت  کردن 

این نماینده شد.
ذوالنــور هم تاکید کرد کــه من به نحوه اداره جلســه 
اعتراض دارم و ادامــه داد: وقتی تذکر در زمان خودش 
اجازه مطرح شــدن نمی یابد، تبعاتــش دامن مجلس 
را می گیرد.وی افــزود: وقتی آقای زنگنه در پاســخ به 
ســخنان نمایندگان درباره بــه کار گرفتن نمایندگان 
مجلس در صنعت نفت می گوید که اگر این کار را نکنیم، 
مفسده دارد؛ ما به خاطر این حرف ها مورد سوال مردم 

قرار می گیریم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
قطع چندباره سخنانش توسط پزشکیان گفت: »اجازه 
می خواهم که حرفم را بگویم«، اما پزشکیان میکروفن 

وی را قطع کرد و تذکر این نماینده نیمه کاره ماند.

امیر سرتیپ دوم یوسف قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش 
در آیین وداع با پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران 
دفاع مقدس در ســتاد فرماندهی هوانیــروز، گفت: در 
عصری که دشــمن با تمام قوا و تجهیزاتش در عرصه 
جنگ نرم جهت تاثیرات ســوء فرهنگی بر نسل جوان 
ظاهر شده است، نظام ما نســل جوانی همچون شهید 
حججی را در خود پــرورش داده که تمام نقشــه ها و 
تبلیغات دشــمن را با صالبت و قدرت ایمان خود نقش 
بر آب کرده اســت.وی افزود: رویشی که امروز در نسل 
جوان ما ایجاد شده به واســطه فرهنگ دفاع مقدس و 

رهنمودهای مقام معظم رهبری )مدظله العالی( است.
فرمانده هوانیروز ارتش تصریح کرد: اینکه امروز مردم 
ما برای شهدا و تشییع پیکرهایشان با تمام وجود حضور 
می یابند و عاشقانه شــهدای خود را تشییع می کنند، 
بیانگر اثربخشی و اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت طلبی 

در جامعه است.
امیر قربانی ادامه داد: بحمدا... نیروهای مسلح کشورمان 
اعم از سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسالمی ایران و 
سایر نیروها ید واحده هستند و این از افتخارات ارزنده 

نظام جمهوری اسالمی محسوب می شود.

 نماینده مردم قم: 

به خاطر ادعای زنگنه مورد 
سوال مردم قرار گرفته ایم

فرمانده هوانیروز ارتش: 

 ارتش و سپاه »ید واحده« 
هستند

 نایب رییس فراکسیون امید: 

برخی جلسات ما در رستوران 
برگزار می شود

معاون پارلمانی وزارت دفاع: 

زیردریایی »فاتح« تحویل 
نیروی دریایی می شود

عصر ایران: محمد رضا تابش، نایب رییس فراکســیون 
امید در مورد اختالف اعضای این فراکسیون بعد از رای 
نیاوردن بیطرف در مجلس گفت: یک سری اختالف ها 
مربوط به داخل فراکســیون و فعالیت اعضاســت. این 
مسائل در جلسه شــورای مرکزی مطرح و مورد بحث 

قرار گرفت.
نماینــده مــردم اردکان در خانه ملت افــزود: بیطرف 
شــخصیت ممتاز و برجسته  ای اســت ولی در روز رای 
اعتماد نتوانست از خود و برنامه هایش به خوبی دفاع کند 
و این موضوع هم در رای ندادن نمایندگان تاثیر داشت.

تابش خاطرنشان کرد: هر وزیری رای دو فراکسیون از 
سه فراکسیون مجلس را داشته باشد می تواند از مجلس 
رای اعتماد بگیرد. در مورد بیطرف این اتفاق نیفتاد و دو 

فراکسیون مذکور با وی همراه نبودند.
تابش در مورد برگزاری جلسات با وزرا در میدان آرژانتین 
خاطر نشان کرد: بهتر بود جلسات با وزرا در خود مجلس 
انجام می شــد، اما نمی توانیم بگوییم جلسات آرژانتین 
غیرمعقول بوده است. همیشــه در بحث معرفی کابینه 
برخی جلسات در خانه، رســتوران و یا دفتر کار برگزار 

می شود.

فارس : معاون پارلمانی وزارت دفاع با بیان اینکه زیردریایی 
»فاتح« تحویل نیروی دریایی می شود، گفت: در صنایع 
دریایی به خودکفایی رسیده ایم.رضا طالیی نیک، معاون 
پارلمانی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح طی 
سخنانی در جریان بررسی کلیات الیحه تشکیل سازمان 
صنایع دریایی نیروهای مسلح در مجلس، اظهار داشت: 
نیروی دریایی ارتش در دریای عمان و در آب های سرزمینی 
و فراســرزمینی مانند اقیانوس هند ماموریت هایی را در 
دســتور کار دارد؛ نیروی دریایی سپاه نیز ماموریت های 
مخصوص به خود دارد و ماموریت هایی هم در تنگه هرمز 
به لحاظ موقعیت اســتراتژیک آن داریم، بنابراین از این 
جهت متناسب با این ساختار باید صنعت دفاعی خود را 
در تجهیزات تخصصی دریایی، زمینی و هوایی و موشکی 
تطبیق داد تا متناسب باشــد.وی اضافه کرد: شناورهای 
سطحی، زیرسطحی، تولید سالح، سامانه ها و تجهیزات 
فراساحل از گروه های زیر مجموعه این سازمان هستند؛ 
این سازمان 17۶ شــناور را طراحی کرده و ما در صنایع 
دریایی به خودکفایی رسیده ایم، ضمن اینکه هیچ کدام از 
شناورهای ما به دلیل مسائل امنیتی برای تعمیر به خارج 
از کشور نمی رود، این تخصص در داخل کشور وجود دارد.

معاون وزیر خارجه روسیه در شــصت و دومین »کنفرانس پوگواش« در 
آستانه قزاقستان تاکید کرده که مسکو در تالش برای قانع کردن آمریکا 
به اجرای تعهدات برجامی خود است و همچنین درباره خروج واشنگتن 
از توافق هسته ای ایران و گروه 1+۵ هشدار داد. معاون وزیر خارجه روسیه 
می گوید که مســکو در حال تالش برای قانع کردن آمریکا درباره اجرای 
تعهدات برجامی این کشور است.به گزارش اسپوتنیک، سرگئی ریابکوف 
گفت: »ما)روســیه(در حال متمرکز کردن تالش هایمان روی قانع کردن 
شرکایمان در دولت آمریکا درباره اینکه آنها باید تعهدات و وظایفشان طبق 
مفاد برجام را اجرا کنند، هستیم.« وی که عضو ارشد تیم مذاکره روسیه در 
گفت و گوهای منجر به توافق هسته ای ایران و گروه 1+۵ بوده، به آمریکا درباره 
کنار زدن برجام هشدار داد. این مقام روس تصریح کرد: » اگر آمریکا تحت هر 
شرایطی از توافق هسته ای با ایران خارج شود،هر طرفی)که از توافق خارج 

شود(، ضربه ای جبران ناپذیر به امنیت بین المللی و منطقه ای خواهد زد.«

معاون وزیر خارجه روسیه: 

مسکو  به دنبال اجرای 
برجام از سوی آمریکاست

ایسنا: فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست 
آغازین کنفرانس سفیران اروپایی در بروکسل با اشاره به مسئله هسته ای کره 
شمالی گفت: متحدان اتحادیه اروپا در آسیا و فراتر از آن خواهان مشارکت 
این اتحادیه برای حل این مسئله هستند زیرا آنها می دانند که ما همواره به 
دنبال یک راه حل دیپلماتیک هستیم؛ چراکه می دانیم حتی فکر کردن به 
یک راه حل نظامی برای چنین تنشی نه تنها خطرناک است بلکه به هیچ 
وجه مشــکل را حل نمی کند. موگرینی در ادامه با اشاره به برجام گفت: 
این یک توافق میان دو کشور نبود. من بارها و بارها تکرار کرده ام و بازهم  

می گویم که برجام یک تعهد بین المللی است. 
وی گفت: توافق هســته ای تعهدی بود که از یک طرف میان کل جامعه 
بین الملل و از طرف دیگر ایران حاصل شد و در یک قطعنامه شورای امنیت 
سازمان ملل و به طور مکرر از ســوی آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد 

تایید قرار گرفته است.

موگرینی: 

تکرار می کنم ،برجام یک 
تعهد بین المللی است

یادداشت

کافه سیاست

آذری جهرمی: 

افتخار می کنم اطالعاتی بودم
وزیر ارتباطات گفت: افتخار می کنم که کارمند وزارت اطالعات بودم، 
اما موارد نادرستی که در این زمینه به اینجانب نسبت داده شده اساسا 
دروغ اســت. محمدجواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در گفت و گو با تســنیم، در پاســخ به این سوال که »قبل 
از رای اعتماد شما، اصالح طلبان در تبلیغات خود عمدتا در فضای 
مجازی تالش گســترده ای کردند که مانع رای اعتماد نمایندگان 
مجلس به شما شوند، ارزیابی شما از این فضای تبلیغاتی چیست؟« 
با رد شایعه های مطرح شــده در فضای مجازی درباره عملکردش، 
گفت:  من افتخار می کنم که کارمند وزارت اطالعات بودم، اما موارد 
نادرستی که در این زمینه به اینجانب نسبت داده شده اساسا دروغ 
است. محمدجواد آذری جهرمی از 288 رای مأخوذه، با کسب 1۵2 
رای موافق، 120 رای مخالف، 7 رای ممتنع و 9 رای باطله موفق شد 
رای اعتماد نمایندگان را جلب کرده و به وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات برسد.

 استعفای معاون قالیباف
 از شهرداری تهران

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در نامه ای به محمدعلی نجفی 
شهردار تهران از سمت خود استعفا داد.

به گزارش ایسنا، ناصر امانی به دلیل وخامت حال جسمانی پدر خود 
از ادامه فعالیت در شهرداری تهران کناره گیری کرد. امانی در نامه ای 
خطاب به محمدعلی نجفی، شــهردار تهران ضمن تشــریح علت 

استعفای خود درخواست کرد که از این سمت کناره گیری کند.
وی با بیان اینکه قصد داشــته تــا معرفی معاون جدیــد در حوزه 
برنامه ریزی شهر تهران به خدمت خود ادامه دهد تاکید کرده است: 
علی رغم میل باطنی و با توجه به وضعیت بســیار نامساعد جسمی 
پدرم و نیاز به حضــورم در کنار وی، برای ادامه خدمت در ســمت 
معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شــورا از شهردار تهران 
عذرخواهی می کنم. وی افزود: تا زمانی که شهردار محترم تهران در 
خصوص معرفی معاون جدید در حوزه برنامه ریزی به جمع بندی 
الزم برســد آقای مصطفوی، قائم مقام حوزه معاونت برنامه ریزی 

عهده دار پیگیری و انجام امور محوله به این حوزه خواهند بود.

تصویب موافقت نامه همکاری های 
اقتصادی ایران و اسلوونی در مجلس 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی الیحه موافقت نامه همکاری های 

اقتصادی میان دولت های ایران و اسلوونی را به تصویب رساندند.
 نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلســه علنی صبح دیروز 
الیحه موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت های جمهوری 

اسالمی ایران و جمهوری اسلوونی را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس ماده واحده این الیحه »موافقت نامه همکاری های اقتصادی 
بین دولت های ایران و اسلوونی مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده 

تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.«
بر اســاس تبصره این ماده واحده، رعایت اصــول 77 و 1۳9 قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران، در اجرای این معاهده الزامی است.
این الیحه با 1۴0 رای موافق، ۵ رای مخالف و 1 رای ممتنع از مجموع 

20۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
از جمله محورهای همکاری میان دو کشــور که در این الیحه قید 
شده، می توان به این موارد اشاره کرد: حمایت و تسهیل تماس ها و 
تبادالت میان فعاالن اقتصادی، ایجاد شرایط مطلوب سرمایه گذاری، 
تسهیل تبادل اطالعات اقتصادی و تجاری، مساعدت به یکدیگر برای 
سازماندهی بازارها، نمایشگاه ها و سمپوزیوم ها و ترغیب تجارت کاال 
و خدمات و همکاری های بلندمدت در زمینه های صنعتی، زیربنایی، 

ارتباطات راه دور، حمل و نقل، حفظ محیط زیست و گردشگری.

نوبخت: 

 نیروهای امنیتی 
از منزل کروبی خارج شدند

محمدباقر نوبخت روز گذشته در نخستین نشست خبری سخنگوی 
دولت دوازدهم درباره خروج نیروهای امنیتی از منزل مهدی کروبی 
و برگزاری دادگاه گفت: درباره خروج نیروهای امنیتی، وزیر اطالعات 
گزارش کرد که این اتفاق افتاده است. ان شاءا... گام های بعدی هم 
برداشته می شود. اینکه دادگاهی تشکیل شود در حوزه کاری قوه 
قضائیه است. مسائل خوبی هم در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد 
از طرف شورای عالی امنیت ملی مباحث جمع بندی اعالم خواهد 
شد. وی درباره صحبت اژه ای که اعالم کرد خروج نیروهای امنیتی 
از خانه کروبی دروغ محض است؟ افزود: ایشان صحبت خود را اعالم 
کرد و وزیر اطالعات هم گزارش داد که خارج شدند ما را بین بحث دو 
شیخ وارد نکنید. وی درباره دیدار نماینده آمریکا در سازمان ملل با 
آمانو و طرح درخواستش برای بازدید از مراکز نظامی ایران، ادامه داد: 
وزارت خارجه و دستگاه های مسئول به صراحت، اعالم نظر کردند، 
هیچ مسئله ای که خارج از چارچوب باشد مخصوصا مراکز نظامی 
که اطالعاتش طبقه بندی است نمی پذیریم.معاون رییس جمهور 
درباره سفر رییس جمهور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد اظهار کرد: اگر برنامه ای باشد برای هفته آخر 

شهریور تنظیم می شود.

عکس روز

 اعتراض به ترامپ 
به سبک مردم پاکستان

انتخاب : صدها نفر از مردم شهر کویته پاکستان در اعتراض به مواضع 
اخیر ترامپ درباره نقش این کشور در بحران افغانستان تظاهرات 
کردند. ترامپ در جریان اعالم استراتژی جدید آمریکا در افغانستان، 

پاکستان را به پناه دادن به گروه های تروریستی متهم کرده بود.
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ادغامی برای باز شدن گره رکود

مسئله اصلی ادغام یا همان یکپارچه سازی،  بهمن  زین الدین
همواره یکی از دغدغه های اصلی کشور بوده 
است اما این ادغام که به نوعی تسهیل گر بوده و به عنوان وسیله ای 
برای چابک سازی از آن استفاده می شود این روزها بیشتر به تجمیع 
شباهت دارد. ادارات و سازمان هایی که در حوزه های مشابه در حال 
فعالیت هستند، به صورت موازی به اهداف خود ادامه داده و صرف 
هزینه و زمان موضوعی است که در البه الی شرح وظایف آنها مغفول 

می ماند.
بیایید اندکی در فعالیت سازمان ها و اداراتی که بیشتر با آنها سر و کار 
داریم دقت کنیم؛ به طور مثال در گذشته ای نه چندان دور وظیفه 
واگذاری تسهیالت وام مسکن تنها بر عهده بانک های تخصصی بود؛ 
این در شرایطی اســت که در حال حاضر تمام بانک ها و موسسات 
قرض الحسنه در این راســتا فعالیت می کنند و شاید دور از انصاف 
نباشد که بگوییم کیفیت، این روزها قربانی کمیت شده است. حال 
کمی فراتر گام برداریم: این کشور همیشه میدان آزمون و خطای 
سیاستمداران بوده و هست. دولتی با هدف افزایش وزارتخانه ها روی 
کار آمده و ظرف چند سال وزارتخانه ای از دل وزارتخانه دیگر بیرون 
می آید؛ اما با تغییر دولت رویکرد نیز متحول می شود؛ اما اینکه این 
بار در جهت عکس و با شعار چابک سازی وزارتخانه ها برای تسهیل 
در امر توسعه  کدام یک از این رویکردها درست و اصولی و با پشتوانه 
علمی و زیرساخت های الزم محقق شده اند، سوالی است که شاید 

آیندگان پاسخ آن را شاهد باشند.
کارشناســان اعتقاد دارند ادغام ســازمان هــا و ادارات دولتی و 
خصوصی، بــا کارآیی مشــابه در جهت حفظ کارآیــی و افزایش 
راندمان، می                                تواند در حوزه تنظیم بازار، بهبود فضای کسب و کار، 
توسعه صادرات و حتی موضوع تحقیق و توسعه در صنایع و کاالها 
اثرگذار باشد و همه اینها منتج به تولید کاالهای باکیفیت تر شود. 
براساس مطالعات تطبیقی کشورهای مختلف، درمی یابیم که این 

قبیل اقدامات اثرات مثبتی را به همراه داشته است.
مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشــگاه اصفهان، با اشاره به اینکه 
سازمان ها، نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی باتوجه به تفکیک 
وظایف و ویژگی هایی که برای آنها عنوان شده است، به طور حتم 
باید عمل کننــد می گوید: در صورت موازی کار کــردن دو نهاد یا 

سازمان، شرایط اجرا و نظارت دچار تزلزل خواهد شد.
سید کمیل طیبی بزرگ ترین ضربه و آســیب این موازی کاری را 
ازنظر اقتصادی، نابودی منابع و ازمیان رفتــن زمان برای اجرایی 
کردن اهداف سازمان ها می داند و عنوان می کند: درصورت ایجاد 
موازی کاری دو سازمان و نهاد که شاید در عنوان هم مشابهت هایی 
داشته باشــند، با مدیریت ها و نظرات متفاوت به طور حتم عقب 
افتادن پروژه ها و در شــرایط رکود قرار گرفتن و کاهش بهره وری 
را شــاهد خواهیم بود که هر دو، عاملی برای جلوگیری از توسعه 

جامعه است.
 وی یکی دیگر از آسیب های عدم اجرایی کردن ادغام سازمان ها و 
تشکل های تصمیم گیرنده را فربه شدن ظاهری و کاهش عملکرد 
واقعی آنها بیان می کند و ادامه می دهد: در واقع اگر به کشــورهای 
پیشرفته و توسعه یافته نگاهی داشته باشــیم، خواهیم دید که با 
کوچک کردن دســتگاه دولتی، سعی در چابک ســازی و افزایش 
کارآیی آنها داشته و این درحالی است که در نقطه مقابل، کشورهای 
پایین دســتی و توســعه نیافته با گســتردگی حاکمیتی و نظام 
بروکراسی، موازی کاری عظیمی را شاهد هستند که تداخل در شرح 

وظایف و هزینه های متساعد از صرف زمان برای آن را  داراست.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه در اقتصاد هر چه شفافیت 
بیشتر و تفکیک وظایف اصولی تر باشــد، امکان انضباط مالی نیز 
افزایش خواهد یافت، اضافه می کند: به طور مثال اگر بحث گمرک 
را در نظر بگیریم در حالتی که به صورت کامال اصولی با یک سیستم 
مدرن و تحت نظارت منطقی فعالیت داشته باشد، برای ترخیص کاال 
تنها به یک  ساعت زمان نیاز خواهد داشت؛ اما در صورت تداخل و 
موازی کاری چندین ارگان و سازمان و ایجاد شرایطی برای رخنه 
کردن بروکراسی اداری، شاید چندین روز برای ترخیص کاالیی زمان 
نیاز باشد که هزینه های انبار و حمل و نقل و زمان نیز به آن افزوده 
خواهد شد.وی در پایان بر ضرورت چابک سازی بدنه سازمان ها و 
ارگان ها تاکید می کند و می گوید: چابک ســازی در سازمان های 
دولتی و خصوصی به ســرعت دهی در تصمیم گیری و اجرا منجر 
خواهد شد. فربه شدن سازمان ها و ارگان ها اصطالحی است که این 
روزها بسیار با آن روبه رو هستیم. شاید رژیمی الزم باشد برای تناسب 

عملکرد این واحدهای اجرایی تا سالمت جامعه را شاهد باشیم.

دیدگاه

کافه  اقتصاد

افتتاح ۱۰۰ پروژه عمرانی و خدماتی در تیران و کرون
فرماندار تیران و کرون گفت: 100 پروژه عمرانــی و خدماتی در طول هفته دولت 
با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد و ۶۵۸ میلیون تومان افتتاح شــده و به بهره برداری 

خواهد رسید.

 آبیاری محصوالت کشاورزی 
با پساب، سندیت قانونی ندارد 

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: 
گزارشــی که درخصوص آبیاری محصوالت کشاورزی 
ازجمله طالبی، گرمک و صیفی جات با پساب فاضالب 
در ۲0 کیلومتری اصفهان و در نزدیکی روستای فساران 
منتشر شده، براساس هیچ ســند قانونی و گفته علمی 

نبوده است.
اسفندیار امینی اظهار داشت: زمانی می توانیم ادعا کنیم 
در یک قسمت آبیاری محصوالت کشــاورزی با پساب 

صورت می گیرد که طبق مستندات و آزمایش باشد.
وی با بیان اینکه به راحتی یک آزمایشگاه رسمی ازسوی 
معاونت غذا و دارو می تواند سالمتی محصوالت کشاورزی 
و عدم استفاده از پساب زاینده رود را برای راحتی خیال 
عموم انجام دهد و نتایج را اعالم کند، تصریح کرد: همواره 
شرکت میراب سامانه آب و یک شرکت پیمانکار حفاظت 
از زاینده رود، بــه طور مرتب بر ایــن کار نظارت دارند. 
امینی اعالم کرد: کشاورزان شرق اصفهان مزارع خود را با 

چاه های آب آبیاری می کنند.

 نیروگاه خورشیدی سجزی
در انتظار تثبیت نرخ تضمینی 

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهــان گفت: 
ســرمایه گذار خارجی برای بهــره بــرداری از نیروگاه 
خورشیدی شــرق اصفهان در انتظار تثبیت نرخ خرید 
تضمینی برق توسط دولت است. احمدرضا مصور بااشاره 
به آخرین وضعیت بهره برداری از نیروگاه خورشــیدی 
منطقه ســجزی اظهار داشــت: این نیروگاه قرار بود با 
همکاری سرمایه گذار خارجی در اصفهان آغاز به کار کند.

وی با بیان اینکه بعد از انعقاد تفاهم نامه با سرمایه گذار 
خارجی دولت خرید تضمینی برق را کاهش داد، افزود: به 
دنبال این امر سرمایه گذار خارجی نیز خواستار بررسی 

بیشتر سرمایه گذاری در این پروژه شد. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
تفاهم نامه فی مابین شــهرداری و سرمایه گذار خارجی 
درخصوص بهره برداری از نیروگاه خورشــیدی شــرق 
اصفهان به قوت خود باقی است، تصریح کرد: سرمایه گذار 
منتظر تثبیت نرخ خرید تضمینی برق توسط دولت است. 
وی با اشــاره به اینکه اخیرا در هیئت دولت نرخ رسمی 
خرید تضمینی برق توســط دولت مصوب شده است، 
افزود: با این روند پیش بینی می شود هر چه زودتر عملیات 

اجرایی این پروژه آغاز شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: همزمان با 
هفته دولت، ۲0طرح منابع طبیعی شامل جنگل کاری با بذر، نهال کاری 
با پساب فاضالب، انتقال و تامین آب شرب دام، احداث بندهای خاکی 
و سازه های سنگی مالتی در شهرســتان های اصفهان، نایین، کاشان، 
سمیرم، خوانسار، اردســتان، چادگان، شــهرضا، گلپایگان و نطنز به 
بهره برداری رسید. محمدحسین شــاملی افزود: جنگل کاری با بذر در 
هزار و ۲۸هکتار از اراضی منابع طبیعی شهرستان های اردستان، سمیرم، 
چادگان، شهرضا، کاشان و گلپایگان نیز از دیگر طرح هایی است که در 
استان به بهره برداری رسید. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان افزود: قرار است تا پایان امسال مساحت بیابان های نهال کاری 
شده در شرق اصفهان به 7هزار و 400 هکتار برسد تا انتشار گرد و غبار 

و خسارات ناشی از آن کاهش پیدا کند.

بهره برداری از طرح های 
منابع طبیعی استان اصفهان 

در هفته دولت

محسن نیرومند با اشــاره به تالش های وزارتخانه در ارتقای 
ســطح رفاه اجتماعی و اشــتغال، از برگــزاری دوازدهمین 
جشنواره تعاونی های جدید و بهره برداری همزمان و متمرکز 
۶۸ طرح تعاونی در سطح استان اصفهان خبر داد و گفت: آیین 
این افتتاحیه امسال در شهرستان کاشان برگزار می شود و از 
تعاونی های برتر در حوزه صادرات و سایر شاخص های مرتبط 

تجلیل به عمل می آید.
 وی ازتالش های صورت گرفته برای کاهش زمان رسیدگی 
سخن راند و افزود: امسال یکهزار و ۲1۵ پرونده به هیئت های 
حل اختالف واگذار شده که باتوجه به کاهش زمان رسیدگی 
از ۳۸ روز در سال 9۵ به ۲۸ روز در حال حاضر و در هیئت های 
حل اختالف کاهش رسیدگی از ۶۳ روز به ۵۲ روز، توانسته ایم 
تعداد قابل توجهی از مشکالت مربوط  به روابط کار را مرتفع 
کنیم. نیرومند با بیان اینکه بــا ۶۸ بازرس نمی توانیم 9هزار 
واحد صنعتی و دیگر بنگاه های اقتصادی را بازرســی کنیم، 
گفت: از اقدامات پیشــگیرانه مثل بررسی صالحیت ایمنی 
واحدها در بدو تاسیس و فعالیت به شــرط تایید صالحیت 
پیمانکاران اســتفاده می کنیم. وی افزود: در سال گذشته از 
۳4۲ پرونده مورد رســیدگی، ۲0۵ مورد تایید قرار گرفته و 
بقیه باید رفع ایراد شوند و اکنون برای کنترل بیشتر الزم است 
همه کارگران و پیمانکاران دوره های آموزشــی را طی کنند 
که طبق بررسی ها ۲1 درصد کاهش در مشکالت روابط کار 
تحقق یافته است. تشکیل شدن پلیس ایمنی از هر واحد دیگر، 
اقدام جایگزین به جای مراجعه به بازرس محل است که از بین 

کارگران هر کارگاه پلیس ایمنی انتخاب کرده و آموزش های 
الزم در این راستا ارائه می شــود؛ ضمن آنکه امسال ۳ هزار و 
۵۲۵ بازرسی از واحدهای صنعتی صورت گرفته است. محسن 
نیرومند با اشــاره به مشاغل ســخت و زیان آور بیان داشت: 
قانون گذار شرایطی را پیش بینی نموده که شاغلین مشاغل 
سخت به جای ۳0 سال، با ۲0 سال کار بازنشسته شوند. وی 
افزود: کمیته بررسی این مشاغل در اداره کل تعاون مستقر 
بوده و در عین حال تامین اجتماعی موظف است سابقه فعالیت 

این گروه را با احتساب ۲0 سال در نظر بگیرد. 
نرخ بیکاری اســتان اصفهان، باالتر از میانگین 

کشوری
مدیرکل اداره تعــاون، درخصوص بیمه بیــکاری به منظور 
حمایت از کارگران بیکار شده، بیان کرد: تشخیص اینکه بیمه 
بیکاری به چه کسی تعلق می گیرد، به عهده اداره کار است 
و در یکسال گذشــته ۳۵ هزار و ۲4۲ متقاضی بیمه بیکاری 
داشــتیم که البته بیمه آنها تایید شده است. مضاف بر اینکه 
۲4هزار و 797 مقرری بگیر داریم. وی رشد ۳0درصدی بیمه 
بیکاری را ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور، خشکسالی و 
رکود فعالیت های کشاورزی و دالیل دیگر توصیف کرد و افزود: 
آموزش هایی با هدف ارتقای توانمندی افراد بیکار شده ارائه 
می شود؛ ضمن آنکه پیشنهادهایی برای کار می شود و اگر فرد 
امتناع ورزد، بیمه بیکاری قطع می شود که در این راستا بیمه 
بیکاری بیش از 1۵ هزار و ۶۲9 نفر به دالیل مختلف امتناع 
از کار قطع شده است. مهندس نیرومند درخصوص حمایت 

از فرصت های شغلی و پایداری مشاغل از مقابله با قراردادها 
و تسویه حساب های سفیدامضا سخن گفت و افزود: سامانه 
ثبت قراردادها راه اندازی شده است که کارفرمایان موظف به 
ثبت قرارداد در این سامانه هستند و اگر قراردادی ثبت شود، 
به عنوان قرارداد دائمی تلقی خواهد شد. وی با انتقاد از انحالل 
شوراهای سازش که بسیار ساده به رفع مشکالت بین کارگر و 
کارفرما می پرداختند، اظهار کرد: در هر نهادی می توانستیم از 
ظرفیت شوراهای سازش استفاده کنیم؛ ولی باتوجه به ابطال 
این نهاد و نقشی که در حل و فصل اختالفات داشتند، اکنون 
برای راه اندازی مجدد آنها تالش می کنیم. مدیرکل اداره کل 
تعاون، نرخ بیکاری در سال 9۵ را در استان اصفهان 14/۶ و در 
سطح کشور 1۲/4درصد اعالم کرد و نرخ بیکاری در شهرستان 
های اســتان را به ترتیب در لنجــان 1۸/1درصد با باالترین 
نرخ بیکاری و ســپس شاهین شــهر 17/4درصد، خوانسار 
1۶/۳درصد و در آران و بیدگل ۵/9 درصد به عنوان کمترین 
نرخ بیکاری عنوان نمود که حاکی از شــرایط مطلوب کار در 
آران و بیدگل است. محسن نیرومند در تشریح اهم برنامه های 
دولت برای ایجاد اشتغال بیان کرد: صرفا پرداخت تسهیالت 
نمی تواند ایجاد شغل کند؛ ولی شکوفایی اقتصادی در نتیجه 
تولید و فروش خوب می تواند موثر باشد. وی از اجرای طرح 
دینامیک یا پویای اشتغال در هر استان نام برد که کارگزاران 
مربوطه برای تعیین وضعیت اشتغال هر استان فعالیت کرده 
و با تشکیل زنجیره های عرضه به عنوان واحدهای پشتیبان 
می توانند بازار فروش خود را پیدا کنند. همچنین طرح اشتغال 
فراگیر در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی قرار گرفته و اعتبار 
۲00 هزار میلیاردی برای ایجاد 970هزار شغل پیش بینی 

شده است. 
70 درصد اقتصاد کشور، دولتی است

حبیب ا... بهرامی رییس اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به 
اینکه اتاق تعاون، پارلمان بخش تعاون است و اقتصاد کشور بر 
سه پایه تعاون، بخش خصوصی و بخش دولتی پایه ریزی شده، 
اکنون باتوجه به 70 درصد بخش دولتی باید زمینه ای برای 
گسترش بخش تعاون فراهم شود و در مجموع، تعاون و بخش 
خصوصی ۸0 درصد اقتصاد کشور را در دست داشته باشند 
که متاسفانه درحال حاضر  7 تا ۸ درصد در دست تعاون است. 
وی با بیان اینکه مشکالت بخش تعاون را احصا کرده و به سه 
قوه گزارش می کنیم، از عضویت ۳00 نفر در تعاونی ها خبر 
داد و افزود: در ســال جاری ۲9 کارت بازرگانی تعاونی صادر 
شده است. همچنین 1۶۵ نمایشگاه داخلی و خارجی را برای 
تعاون گران اطالع رسانی کرده ایم. حبیب ا... بهرامی با بیان 
اینکه خروج بخش مسکن از رکود به اشتغال کمک می کند، 
از تالش برای برگزاری نمایشگاه مسکن از 4 تا 7 بهمن ماه با 
معرفی توانمندی های مسکن سازان، انبوه سازان و فعاالن این 
عرصه خبر داد و گفت: برای کمک به رونق بازار مسکن، اتاق 

تعاون در چند نهاد عضویت دارد. 

شــرکت پلی اکریل که از ســال های قبل، درگیر مشکالت 
نقدینگی و توقــف خطوط تولید بــود، در ســال جاری با 
تصمیمات هیئت اجرایی منتخب دولــت، اقدامات تازه ای 
را به منظور احیای تولید در دستور کار قرار داد که مرخصی 
اجباری کارگران و استفاده ۶ ماهه آنها از بیمه بیکاری، یکی 

از این اقدامات بود؛ در همین رابطه خبر استعفای رییس این 
هیئت اجرایی مجددا توجهات را بــه پلی اکریل جلب کرد. 
علیرضا شیخ عطار، مسئول هیئت اجرایی شرکت پلی اکریل، 
در نامه ای خطاب به وزیر صنعت از عدم پرداخت ۲0 میلیارد 
تومان وام دولتی به این شرکت گله کرد و آن را ناشی از توطئه 
پشت پرده مراکز قدرت اصفهان، کارشکنی نظام بیمار بانکی 

و مشکالت ساختاری دولتی دانست.
 بر همین اســاس، رییس هیئت اجرایی شرکت پلی اکریل، 

باقی ماندن خود در این سمت را بدون توجیه دانسته و رسما 
اســتعفای خود را اعالم کرد. در همین رابطه اما، اســرافیل 
احمدیه اظهار کرد: اســتعفای یک فــرد از هیئت اجرایی، 
اخاللی در فعالیت کارخانه پلی اکریل ایجاد نمی کند.وی در 
ادامه افزود: هیئت اجرایی چند نفر را به عنوان هیئت حمایت 
مشخص کرده و کارهای اصلی نیز توسط آنها انجام می شود؛ 
بنابراین استعفای اخیر رییس هیئت اجرایی مشکلی ایجاد 
نمی کند. رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 

اصفهان در رابطه با وضعیت بیمه بیکاری کارگران خاطرنشان 
کرد: تعدادی از کارگران تا آخر شــهریور ماه بیمه بیکاری 
دریافت کرده و تعدادی دیگر نیز تا آبان ماه و آذر ماه قرار داد 

دریافت این بیمه را دارند.
 احمدیــه تصریــح کــرد: تولیــد تاحــدی در پلی اکریل 
احیــا شــده و فراخوانــی هــم بــرای بازگشــت 100 
 الــی 1۵0 نفــر از کارگــران بــه کارخانــه صــورت 

گرفته است.

باز هم استعفا در هیئت اجرایی پلی اکریل اصفهان؛

گره کورِ کارخانه

سکه تمام بهار آزادی
12،080،000 ریال)طرح جدید(

6،550،000 ریالنیم سکه

3،820،000  ریالربع سکه

2،510،000 ریالسکه یک گرمی

1،228،820 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، در نشست خبری خود به مناسبت هفته  فرزانه  افسرطه
تعاون، از افتتاح همزمان و متمرکز 68 طرح تعاونی در سطح استان خبر داد و آخرین اقدامات اداره 

تعاون در رسیدگی به موارد مربوط به روابط کار و تحقق قوانین کار را تشریح کرد.

معاون وزیــر راه و شهرســازی، در دیدار با یک هیئــت چینی گفت: 
 اولین خط ریلی سریع الســیر نیز با همکاری کشــور چین در مســیر 
تهرانـ  قمـ  اصفهان در حال اجراست. خیرا... خادمی گفت: هم اکنون 
بیش از 1۳هــزار کیلومتر خط ریلــی در ایران موجود اســت و طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته بناست تا 9 هزار کیلومتر دیگر نیز به این 
شبکه افزوده شود. وی افزود: بخشی از این مسیرها به صورت سریع السیر 
پیش بینی شده و اولین خط ریلی سریع السیر نیز با همکاری کشور چین 
در مسیر تهرانـ  قمـ  اصفهان در حال اجراست. وی پیشنهاد همکاری 
در احداث قطار سریع السیر تهرانـ  مشهد را مطرح و تصریح کرد: این 
مســیر به طول 900 کیلومتر پایتخت را به شهر مقدس مشهد متصل 
می کند و از نظر تسهیل ســفر زوار ثامن الحجج )ع( از اهمیت بسزایی 

برخوردار است.

خط ریلی سریع السیر تهران-
قم-اصفهان با همکاری 

چینی ها درحال اجراست

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

بهره برداری از 68 طرح تعاونی در هفته تعاون

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان گفت: دادگستری 
از فعالیــت قانونی بانک ها حمایت همه جانبــه می کند؛ ولی 
درخصوص دریافت ســود غیرمتعارف ۳9درصدی بی تفاوت 

نیست.
احمد خســروی وفا در نشســت کمیته حمایــت قضائی از 
ســرمایه گذاری اســتان اصفهان افزود: فصل الخطاب همه 
بخش ها باید قانون باشد؛ این در حالی است که یکی از مسائل 
مهم پیش روی فعالیت های اقتصادی، نحوه ارائه تســهیالت 
ازسوی بانک هاست و یک فعال اقتصادی برای تولید و اشتغال، 

تمام سرمایه مادی و معنوی خود را به میدان می آورد.
وی افزود: بخشــی از رکود اقتصادی، به تحریم ها و بخشی به 
نوع مدیریت و رفتار بخش های دولتی و خصوصی بازمی گردد 
که با همکاری  بین بخشــی می توان زمینه رونق اقتصادی و 

اشتغال زایی واحدهای تولیدی و خدماتی را فراهم ساخت.
رییس کل دادگستری استان اصفهان از بانک ها خواست تا با 
قراردادهای ارفاقی، بخشی از مشکل سرمایه گذاران و مدیران 
واحدهای تولیدی را برطرف و به جریان تولید واقعی کمک کنند.

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان، همچنین از تشکیل 
کارگروهی با حضور نمایندگان دادگســتری، اتاق بازرگانی، 
بانک ها،سازمان بازرسی و استانداری با هدف شناسایی مصوبات 
و بخشنامه های متناقض با قانون در سیستم بانکداری استان 

خبر داد.

خســروی وفا افزود: این کارگروه با انطباق قوانین بانکداری با 
رویه های موجود بانک ها، موانع پیــش روی فعاالن اقتصادی 
در مسیر تولید برای دریافت تسهیالت را شناسایی و برطرف 
خواهد کرد. وی گفت: بخشی از تسهیالت بانکی به جای هزینه 
شدن در بخش تولید و تجارت، به خرید زمین اختصاص  یافته 
اســت و بانک ها باید در نحوه هزینه تسهیالت نظارت دقیقی 
داشته باشند. مشاور بانکی استاندار اصفهان نیز در این نشست 
گفت: مجموع مطالبات معوق بانک های دولتی استان ۵0هزار و 
بانک های خصوصی 1۵هزار میلیارد ریال است. مرادعلی صدر 
افزود: میزان مطالبات معوق بانکی در استان 11درصد است؛ 
در حالی که نرخ استاندارد آن در شرایط بحرانی ۵ درصد و در 

شرایط عادی ۲ درصد است.

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، بازار، صادرات، 
تجهیزات و ماشین آالت و محیط زیست، از ۸تا11 شهریور 
مــاه در محل نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان 
واقــع در پل شهرســتان و در زیرگروه هــای کارخانجات، 
شــرکت های مهندســی مشــاور ســازه، خدمات فنی و 
مهندسی، ماشین سازی، تاسیسات آب رسانی، فیلتراسیون و 
محیط زیست، اتوماسیون صنعتی، لوازم آزمایشگاهی، قطعات 
ریخته گری، کیسه های سیمان، معادن و شرکت های بازاریابی 
برگزار می شود. به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان، در این نمایشگاه، ۵۵ شرکت 
داخلی و خارجی از استان های مختلف و نمایندگان خدمات 
و محصوالت کشورهای فرانسه، سوئد، ژاپن، آلمان، ایتالیا، 
ترکیه، آمریکا، تایوان، استرالیا و امارات متحده عربی، حضور 
و مشارکت دارند که در این میان نام کارخانه ها، واحدهای 
تولیدی، واحدهــای تحقیقاتی و دانشــگاهی، واحدهای 
تجهیزکننده کارخانجات، تامین کنندگان ماشــین آالت و 
همچنین شرکت ها و واحدهای صنعتی و اقتصادی معتبری 

به چشم می خورد.
این مجموعه ها طی چهار روز رقابت نمایشگاهی و در فضایی 
به وسعت ۳۵00 مترمربع و در دو سالن نمایشگاهی، نوین 
ترین صنایع، ماشین آالت و تجهیزات صنعت سیمان را ارائه 
و درمعرض دید متخصصان قرار می دهند.  برگزاری چهار 

کارگاه تخصصی با موضوع معرفی سیستم جدید »سرامیک 
روتاری فیدر«،  بررســی علل خرابی بیرینگ ها در صنایع،  
معرفی کلی تجهیزات تولیــدی کمپانی Testing آلمان و  
همایش نکات فنی و اجرایی بتن ریزی، فهرست برنامه های 
جانبی این نمایشگاه را تشــکیل می دهد. ارائه راهکارهای 
کاهش آالیندگی هوا در کارخانه های تولید سیمان، حفظ 
محیط زیست، اشتغال زایی، افزایش صادرات، افزایش راندمان 
تولید داخلی، آشنایی شرکت های ایرانی با آخرین تکنولوژی 
های روز دنیا در صنعت سیمان و بتن و ایجاد زمینه تبادل 
اطالعات و تجربیات بین متخصصان و تولیدکنندگان سیمان 
و بتن، مهم ترین اهداف برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی 

سیمان اصفهان است.

با رویکرد بازار و صادرات؛

سومین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان اصفهان برپا می شود

خبر

در نشست کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری استان اصفهان مطرح شد:

دریافت سود 39 درصدی بانک ها زیر ذره بین دادگستری

صنعت
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»کار آدمای مریخیه« روانه بازار کتاب شد
مجموعه شعرهای عباس تربن باعنوان»کار آدمای مریخیه« توسط کتاب های نردبان به چاپ 
رسید.تصویرگر این اثر محبوبه یزدانی است که با نگاهی متفاوت، به مهارت های رفتاری در 

مواجهه با زندگی و طبیعت می پردازد.

در شهر

مدیر موسسه فرهنگ اول عنوان داشت:

بازار ایران در قبضه شخصیت های 
کارتونی خارجی

مدیر موسسه فرهنگ اول اظهار کرد: تهاجم فرهنگی دربین کودکان 
به  واســطه محصوالت فرهنگی صورت می گیرد. بازار ایران توسط 
حجم زیادی از محصوالت نوشــت افزار خارجی، با شخصیت هایی 

چون هری پاتر و باب اسفنجی و... قبضه شده است.
مهدی کالنتری با بیان اینکه به  واسطه دغدغه ای که دارند جنگ 
نرم را با دشــمن آغاز کرده اند، عنوان کرد: در جنگ نرم برخالف 
جنگ سخت، ادوات و تجهیزات دشمن و میزان تلفاتی که می گیرد 
مشخص نیست. نمی شود فقط مردم را نهی کرد؛ بلکه باید جایگزینی 
هم برای آنها فراهم شــود. تنها نمونه داخلی نوشــت افزار، پروژه 
شکست خورده دارا و ســارا بود؛ بنابراین شروع به شخصیت سازی 
کرده و در کنار آن از شخصیت های صدا و سیما مانند عروسک های 

کاله قرمزی، شکرستان و جناب خان استفاده کردیم.
مســئول چهارمین نمایشــگاه ایران نوشــت اصفهــان در پایان 
خاطرنشان کرد: از مجموعه ای که در ســال 90 کار خودش را در 
زمینه تولید نوشت افزار ایرانی شــروع کرد، امسال به بیش از 100 
شرکت و برند رســیده ایم که 10 تا 15 میلیون نسخه نوشت افزار 
وارد بازار کرده اند، مردم با سالیق و طیف های مختلف از نمایشگاه 

استقبال کرده اند. چون ایرانی هستیم، پس ایرانی می خریم.

با مسئوالن

دبیر جشنواره حسنات خبر داد:

حضور هنرمندان از 53 شهر
دبیر هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان از 
تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا نیمه مهر سال 

جاری خبر داد.
به نقل از ســتاد خبری هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه 
حسنات اصفهان، دبیر این جشنواره گفت: تا کنون 282 اثر 
برای شرکت در هفتمین جشنواره حسنات ارسال شده است.

رسول صدرعاملی اظهار داشت: استقبال هنرمندان از این 
فراخوان تاکنون قابل توجه بوده است. وی با اشاره به اینکه 
تاکنون 282 اثر به دبیرخانه هفتمین جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات ارسال شده اســت، تصریح کرد: 134 اثر در 
بخش داســتانی، 86 اثر در بخش مستند، 40 اثر در بخش 
فیلم نامه و 22 اثر در بخش انیمیشــن برای این جشنواره 
ارسال شده است. دبیر هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه 
حسنات بااشاره به اینکه این تعداد اثر توسط بیش از 170 
هنرمند به دبیرخانه جشــنواره هفتم ارســال شده است، 
افزود: هنرمندان 53 شــهر تاکنون برای این جشنواره اثر 
ارسال کرده اند. وی با اشــاره به اینکه آخرین مهلت ارسال 
آثار به دبیرخانه هفتمین جشنواره حسنات، نیمه مهرماه 
اعالم شده است، گفت: عالقه مندان می توانند با مراجعه به 
hasanatfilm.ir درگاه اطالع رسانی جشنواره به آدرس 

اطالعات الزم در خصوص شرایط ثبت  آثار در این جشنواره 
را دریافت کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبرداد:

مرمت طبقات فوقانی میدان 
امام)ره( توسط مرمتگران امانی

 به نقــل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان، مدیر کل میراث فرهنگی اظهار داشت: باتوجه به 
تخصیص مناســب اعتبارات طرح های عمرانی، هم اینک 
50 کارگاه مرمت در آثار تاریخی شهر اصفهان تجهیز شده 
اســت. فریدون الهیاری تاکید کرد: تجهیز این کارگاه ها، 
در آثار و مجموعه های ثبت جهانی از جمله مجموعه های 
جهانی میدان امام)ره( و بناهای پیرامون آن، کاخ چهلستون 
و مسجد جامع و همچنین سایر بناهای تاریخی همچون 
کوه آتشگاه، بنای تاریخی منارجنبان، کاخ هشت بهشت، 
موزه هنرهای تزئینی و تعدادی از خانه های تاریخی شهر 
اصفهان صورت می پذیرد.  وی تصریح کرد: بجز این طرح ها، 
برخی طرح های مرمتی نیز توسط مرمتگران امانی اداره کل 
به صورت اضطراری در برخی بناهای تاریخی شهر اصفهان، 
همچون مسجد امام)ره( و طبقات فوقانی میدان امام)ره( 

اجرا می شود.

اینستاگردی

 تندیس بهترین لبخند
 به بازیگر ترانه مادری رسید

ســیاوش خیرآبی، بازیگر فیلم ترانه مادری، در واکنش به دریافت 
جایزه بهترین لبخند از نگاه مردمی در برنامه خندوانه، با اشتراک 
گذاشتن پستی در اینســتاگرامش از این لطف و محبت طرفداران 
خود تشکر کرد. او در اینســتاگرامش نوشت:»سالم.امروز تندیس 
بهترین لبخند از نظر بینندگان برنامه جذاب خندوانه به دســتم 
رسید.ممنون از جناب رامبد جوان و برنامه خندوانه که باعث شدند 
من اولین هدیه خودمو از رای مردم بگیرم.برام ارزشمنده؛ چون این 
تندیسو مردم به من هدیه دادن و در آخر ســپاس از طرفدارهای 

واقعی بنده که همه جا پا به پای بنده بودن. سپاس«

محمدرضا رهبــری ادامه داد: اما در بررســی این موضوع و 
رسیدن به توسعه تئاتر، نیاز بود وضع موجود به خوبی تحلیل 
شــود. در وضع موجود ما شــاهد دو طیف فعالیت تئاتری 
هســتیم: یکی تئاتر مفرح و طیف دیگر که نزدیک به تئاتر 
روشنفکری اســت و البته مخاطبین عالقه مند دیگر گونه ها 

فراموش شده اند.
وی افزود: در گونه مفرح اجراهایی را در شــهر داشته ایم؛ اما 
گونه دیگری که جای خالی آن حس می شد، تئاتر دینی بود 
که ضرورت داشــت برای اجرای آن تدبیری اندیشیده شود 
که در اولیــن گام کانون تئاتر دینی بــه راه افتاد و جمعی از 

عالقه مندان را دور هم جمع کرد. اما 
با توجه به اینکه مدتی می گذشت 
که کار شــاخصی در ایــن زمینه 
ارائه نشده بود، نمایشنامه خوب 
محمد رحمانیــان را انتخاب 
کردیم؛ کاری کــه تولید آن 
به دلیل حجم باالی بازیگر، 
دکور عظیمی که نیاز دارد 
و دیگر امکانــات اجرای 
تئاتر، با رنــج و زحمت 
خاص خود همراه است؛ 
اما مــی تواند مخاطب 
جدیدی را بــه گروه 
مخاطبان تئاتر دینی 
اضافه کند؛ کســانی 
کــه تئاتــر دینی را 
همراه با نگاه هنری 
می خواهند. درواقع 
چنیــن نمایش هایی 
می تواند الگوی خوبی 

بــرای نویســندگان و 
کارگردان های اول باشد 

تا آنها ببینند نویسنده چطور 
از موضوعی آشنا، روایتی متفاوت 

ولی قابل تعمیم به امروز ارائه می کند 
و به این ترتیب از جسارت نویسنده برای نگارش 

و ارائه تصویر از بخش نگفته واقعه عاشــورا و ندیده آن الهام 

بگیرند.
مدیر تاالر هنر، نگاه عمیق نویســنده، ســابقه قابل قبول و 
درخشان گروه اجرایی و طرح محتوایی آشنا ولی تفکر برانگیز 
برای اجرا از منظری نســبتا جدید با روشــی جذاب و قابل 
پذیرش از سوی مخاطب را از معیارهایی دانست که در انتخاب 
این متن و گروه اجرایی موثر بوده و در ادامه، درخصوص اینکه 
چرا اجرای نمایشنامه ای سنگین و پرهزینه تصویب شده و 
نمایشنامه های دیگری با این موضوع انتخاب نشده اند که به 
توان اجرایی کمتری نیاز داشته باشند، گفت: در کنار این اثر، 
دو اثر دیگر هم در زمینه کارهای دینی در دست تولید داریم.

 رهبری افزود: بودجه این نمایش در مقابل حجم باالی بازیگر 
و دیگر عوامل و تعداد روز زیاد اجرا که ســی روز تمام است، 
رقمی معمولی و متعارف تئاتر اصفهان بوده و احتماال کسانی 
که به این موضوع اعتراض کرده اند، یا از هزینه ها بی خبرند 

یا مایل اند تئاتر و هنرمندانش را 
در بی بودجه ای و فقر همیشــگی ببینند؛ عالوه بر 

اینکه این بودجه قرار است به هنرمندان همین شهر برسد؛ 

کسانی که هیچ کدامشان از بیرون اصفهان نیامده اند. من فکر 
می کنم این موضوع ناشی از درست فکر نکردن و توجه نکردن 
به تمام ابعاد یا متاســفانه گاهی تنگ نظری اســت. گذشته 
از این توجه داشته باشــید که بودجه این کار اصال از بودجه 
سالیانه تاالر هنر تامین نشد و می بینید که تاالر هنر در این 
شش ماهه اغلب به طور همزمان از چندین نمایش و فعالیت 
تئاتری حمایت کرده است. اگر این نمایش تولید نشود، بودجه 
آن هم خرج تئاتر نخواهد شد؛ چرا که در اصل متعلق به تاالر 
هنر نبوده است. همراهی و حمایت آگاهانه و خوب مدیرعامل 
محترم، معاونت فرهنگی و مدیریت هنری سازمان فرهنگی 
تفریحی، موجب جــذب این بودجه بــرای تولید این 
نمایش شد. امیدوارم دوستان به این موارد توجه 
کنند تا در شش ماهه دوم سال نیز شاهد آثار 
بزرگ روی صحنه باشــیم که نشان دهنده 
بلوغ تئاتر اصفهان اســت. این مدیر هنری 
در پایان درباره نمایش »اسب ها« گفت: 
اســب ها به نوعی روایت و تحلیل رفتار 
آدم هایی اســت که به ظاهــر از واقعه 
دورند؛ اما باید تکلیفشــان را با اصل 
ماجرا که جدال ابــدی حق و باطل 
است مشخص کنند. به نظرم این 
نمایشنامه و اجرا می تواند به خوبی 
ذهن مخاطــب را درگیر کند و 
بیش از داشتن یک روایت ساده 
از واقعه ای که همه می دانند، 
پیش رفته و سعی کند مخاطب 
را به تامل وادارد. او خاطرنشان 
کرد: گروه انتخابی برای اجرای 
نمایــش هــم از بهترین های 

اصفهان هستند. 
بازیگران پر قدرت و با ســابقه 
مثل مژگان نوایی، حسن جویره 
و حسن محمدی که ســال ها از 
تئاتر این شهر دور بود و خوشبختانه 
االن در حال فعالیت اســت و محســن 
عربزاده که کارگردان با ســابقه و پرقدرتی 

است.

مدیر تاالر هنر عنوان داشت:

اجرای نمایش »اسب ها« با هدف توسعه تئاتر اصفهان

مفاد آرا
آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
5/555 برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي شهرضاتصرفات مالكانه وبالمعارض 
متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي وملك موردتقاضابه شرح زيربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاينده رودواصفهان 
امروزچاپ وآگهي ميشــودتادرصورتي كه اشخاصي نســبت به صدورسندمالكيت 
متقاضيان اعتراضي دارندميتوانندازتاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاتسليم وپس ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضايي تقديم نمايند وطرح دعوا 
رابه اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاارائه نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت 

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
شماره 4654 فرعي از3 اصلي موغان

1-راي شماره 139660302008002109 -  22 / 04 / 96 - نصرت مهديان ماراني 
فرزند عبدالحسين ششدانگ يكباب خانه نيمه تمام مفروزي ازپالك 4654 فرعي از3 

اصلي موغان به مساحت ششدانگ 83 / 140 مترمربع 
سيد اسداله موسوي - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا

تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 5 / 96
تاريخ انتشارنوبت دوم  08 / 6 / 96

م الف 444
مفا آرا

آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي

5/591 برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقدسندرسمي مستقردرواحدثبتي شهرضاتصرفات مالكانه وبالمعارض 
متقاضي محرزگرديده است لذامشخصات متقاضي وملك موردتقاضابه شرح زيربه 
منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاينده رود و اصفهان 
امروزچاپ اصفهان آگهي ميشودتادرصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسندمالكيت 
متقاضيان اعتراضي دارندميتوانندازتاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاتسليم وپس ازاخذرسيدظرف مدت يك ماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضايي تقديم نمايند وگواهي طرح 
دعوا رابه اداره ثبت واسنادوامالك شهرضاارائه نمايندبديهي است درصورت انقضاي 

مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد
شماره 886 و 887 و 1 / 887  ) كه به 13935 تبديل شده ( فرعي از2 اصلي فضل آباد 
1-راي شــماره 139660302008002277 -  31 / 04 / 96 - زهراخجسته فرزند 
محمدحسن ششدانگ يكباب مغازه مفروزي ازپالك 886 و 887 و 1 / 887  ) كه به 

13935 تبديل شده ( فرعي از2 اصلي فضل آباد به مساحت 33 / 97 مترمربع
سيد اسداله موسوي - رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا

تاريخ انتشارنوبت اول  24 / 5 / 96
تاريخ انتشارنوبت دوم  8 / 6 / 96

م الف 436
تحديد حدود اختصاصی

6/66 چون تحديد حدود ششــدانگ يكباب كارگاه پالك 434 فرعی از 48 اصلی 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام اشرف كالنتری دهقی 
فرزند حسين در جريان ثبت است و رای شماره 139660302027006265 مورخه 
1395/10/24 از طرف هيات حل اختالف موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالك منطقه 
شرق اصفهان نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده اســت و با توجه به اينكه تحديد 

حدود اوليه پالك اصلی فوق قانونی نبوده اســت اينك بنا به دستور قسمت اخير از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم 
در تاريخ 1396/07/18 روز سه شــنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكيــن و مجاورين اخطار می گردد كه 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك 
مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديد حدود تا ســی 
روز پذيرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبــت معترض بايد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواســت به مراجع 
ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به ايــن منطقه ثبتی ارائه نمايد 
در غير اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس 
اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض عمليات ثبتی را با رعايــت مقررات ادامه خواهد 
 داد.  م الــف:17225 هاديزاده رئيس ثبت اســناد و امالك منطقه شــرق اصفهان

)266 كلمه، 3 كادر(
تحديد حدود اختصاصی

6/76 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالك 16 فرعی از 10288 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام مريم قربانی زاده فرزند حسين 
در جريان ثبت است و رای شــماره 139660302027001059 مورخه 1396/2/2 
از طرف هيات حل اختــالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالك منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملك مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينكه تحديد حدود اوليه پالك 
اصلی فوق قانونی نبوده است اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 1396/7/17 
روز دو شنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابــق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين 
اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود 
را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی 
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را اخذ و به اين 
منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:17161 هاديزاده رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 

شرق اصفهان)286 كلمه، 3 كادر(
رای عدم افراز

6/169 شماره: 1396/04/407003 - 96/6/1 آگهی رای عدم افراز پالك 9/532 
نظر به اينكه خانم ثريا خبازی عليائی احدی مشــاعی پالك 532 فرعی از شماره 9 
اصلی واقع در علياء جزء بخش 9 ثبتی شهرســتان نطنز؛ خواستار افراز سهمی خود 
بطرفيت ساير مالكين مشاعی بنامهای محمد جاللی و طاهره و ام البنين و مهدی و 
حسن جاللی عليائی و كرشمه وفائی نژاد و فرامرز انوری و شمسی طيالبی و فاطمه 
و مجتبی و مرتضی و مصطفی جاللی عليائی و محمد انوری شده و اعالم نموده كه از 
آدرس تعدادی از مالكين مشاعی بنامهای محمد انوری و كرشمه وفائی نژاد اطالعی 
و دسترســی به آنها مقدور نميباشــد و نهايتا منجر به صدور رای عدم افراز بشماره 
1396/04/405497 مورخ 1396/5/29 اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان نطنز 
گرديده لذا اين آگهی بمنزله ابالغ بوده و چنانچه مشــاراليهم نسبت به رای مزبور 
اعتراضی دارند، اعتراض خود را ظرف مدت 10 روز از تاريخ نشــر اين آگهی طبق 
مادتين 5 و 6 آيين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوبه 1375 به دادگستری 
شهرستان نطنز تسليم و رســيد اخذ نمايند. م الف: 265 عمرانی رئيس ثبت اسناد و 

امالك نطنز )189 كلمه، 2 كادر(

مفاد آرا
6/170 شماره صادره: 1396/04/407203 تاريخ ثبت صادره: 

1396/6/2 ابالغ مفاد راي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه 
قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي. 

برابر راي شــماره 139560302033000034 مــورخ 1395/01/31 و اصالحی 
139660302033000038 مورخ 1396/05/22 هيات قانون تعيين تكليف اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك نطنز تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقای بهزاد سهرابی طاری فرزند حسين به شماره ملی 
0042928680 در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 435.5 مترمربع پالك 1595  
مكرر فرعي از 1 اصلي واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرســتان نطنز ) در 
راستای استانداردسازی به پالك 2882 فرعی از اصلی مرقوم تبديل گرديده است( 
خريداری از ورثه مالك رسمی خانم سلطان سهرابی طاری محرز گرديده است و چون 
در رای صادره قبلی مقدار مالكيت نامبرده 15 سهم از 23 سهم قيد و آگهی گرديده 
است و بموجب رای اصالحی مذكور به ششدانگ اصالح گرديده است لذا در اجرای 
ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عمومي از طريق 
روزنامه كثيراالنتشار و محلي آگهي مي شود تا چنانچه شخص يا اشخاصي به راي 
مذكور اعتراضي داشته باشند از تاريخ انتشار آگهي ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل تسليم  و رســيد اخذ نمايند و معترض بايستي ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست در مراجع 
ذيصالح قضايي نموده و گواهي مشعر بر تقديم دادخواست را به اين اداره تسليم نمايد. 
بديهي است درصورتي كه اعتراضي در مهلت قانوني واصل نشده باشد و يا معترض 
گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت برابر مقررات مبادرت 
به صدور سند مالكيت خواهد نمود. صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
م الف: 267 اكبری كارشناس امالك نطنز

تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/06/08 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/06/23 

تحديد حدود اختصاصی
6/191 شــماره صادره: 1396/04/407089 - 1396/6/4 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی معروف ســرفلقان تقريبا 6 قفيزی پالك شماره 1146 فرعی 
100 اصلی واقع در طامه بخش 9 ثبت نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
حسن قنبری طامه فرزند عباس و غيره در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود 
قانونی آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1396/07/03 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كليه 
مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند 
و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.م الف: 269  اكبری كارشناس امالك 

نطنز )146 كلمه، 2 كادر(
مزايده 

6/198 اجرای احكام حقوقی شــعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلســه مزايده ای در 
خصوص پرونده اجرايی كالسه 961954 ج/4 له افســانه پژنگ و عليه سعيد ارشد 
مبنی بر دستور فروش ملك در  روز پنج شــنبه مورخه 96/6/30 ساعت 8/30 صبح 
در محل اجرای احكام دادگســتری اصفهان طبقه زيرزمين اتاق 15 جهت فروش 
شش دانگ ملكی با مشخصات مندرج در نظريه كارشناسی كه ذيال درج شده است 
و اكنون در تصرف مالكانه خوانده می باشــد توسط كارشناس رسمی دادگستری به 
شرح ذيل ارزيابی شــده و نظريه وی مصون از تعرض طرفين واقع گرديده برگزار 
نمايد. طالبين  خريد می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی فوق مراجعه 
و از ملك بازديد و با سپردن 10% قيمت پايه به حساب سپرده دادگستری به شماره 

2171290210008 در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت 
برنده مزايده خواهد بود تسليم ملك مورد مزايده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت 
خواهد گرفت. هزينه های اجرايی بر عهده محكوم عليه می باشد. اوصاف ملك مورد 
مزايده: با راهنمايی خواهان از محل قرار كارشناسی به آدرس اصفهان خيابان فروغی 
خيابان آيت اله خادمی فرعی 9، پالك 6 با كدپستی 8138747466 بازديد و پس از 
بررسی و معاينات فنی و همچنين تحقيقات صورت گرفته نتيجه به شرح ذيل تقديم 
می گردد. ملك مورد نظر ششدانگ يك باب خانه مسكونی به پالك ثبتی 26/3719 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مســاحت عرصه مطابق ســند مالكيت، 315/4 
مترمربع دارای حدود 200 مترمربع اعيانی مشتمل بر يك طبقه وياليی و زيرزمين با 
كاربری انبار می باشد. مشخصات ساختمان عبارت است از ديوارها به صورت آجری 
باربر، پوشش سقف به صورت طاق ضربی )تيرآهن و آجر(، كف سراميك ديوارهای 
گچ و نقاشی، آشــپزخانه كاشی و كف ســراميك با كابينت، دربهای داخلی چوبی و 
دربهای ورودی پنجره ها فلزی و شيشه خور بوده، دارای حياط سازی و نمای سيمانی 
تگری و انشعابات آب و فاضالب، برق و گاز و همچنين دارای قدمت قابل مالحظه 
ای می باشد. )باالی 30 سال( نمای بيرونی از سنگ و پالستر تگرگی می باشد. ملك 
فوق با موقعيت دوبر جنوبی و شرقی واقع گرديده است. نظريه كارشناسی: با عنايت 
به مطالب صدراالشــاره، موقعيت، نوع كاربری )مسكونی( انشعابات، قدمت مصالح 
بكار رفته، جميع جهات موثر در قضيه كارشناسی و همچنين تحقيقات صورت گرفته 
ارزش ششــدانگ  پالك فوق اعم از عرصه و اعيان در زمان مباشــرت جمعا مبلغ 
10/750/000/000 ريال معادل يك ميليارد و هفتاد و پنــج ميليون تومان برآورد 
اعالم می گردد. م الف: 15370 شــعبه چهارم اجرای احــكام مدنی اصفهان )409 

كلمه، 4 كادر(
فقدان سند مالكيت

6/199 چون آقای ابوالفضل سلطانی فرزند علی آقا مالك يكصد و پانزده سهم و شش 
دهم سهم مشاع از سه هزار و سيصد ســهم ششدانگ پالك 10387 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان با تسليم استشهاد محلی كه هويت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است كه سند مالكيت مزبور به شماره ثبت 77889 صفحه 469 دفتر 461 بنام 
متقاضی ثبت وسند به شماره چاپی 643251 صادر و تسليم گرديده است و بموجب 
سند انتقال شماره 59226 مورخه 35/2/20 دفتر 15 اصفهان به نامبرده انتقال شده 
و اعالم نموده كه سند بعلت جابجائی مفقود شــده و درخواست صدور سند المثنی 
نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آئيــن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 
شود كه هر كس مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن 
يا سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 17716 هاديزاده رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان)194 كلمه، 2 كادر(  
تحديد حدود اختصاصی

6/201 شــماره صادره: 1396/04/407962 - 1396/6/4 چون تمامی ششدانگ 
قطعه باغچه معروف باغ چرخ گره پالك شماره 177 فرعی از 33 اصلی واقع در نطنز 
بخش 9 ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فاطمه كشميری فرزند نصراله 
و غيره در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. 
اينك بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز يكشنبه مورخ 1396/07/02 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين اخطار می گردد كه در 
روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 

خواهد شد.م الف: 272  اكبری كارشناس امالك نطنز )143 كلمه، 2 كادر(

به نقل از مشاور رسانه ای نمایش »اسب ها«، مدیر تاالر هنر انتخاب این نمایشنامه را در راستای توسعه تئاتر اصفهان دانست و گفت: مؤلفه اصلی که فعالیت های 
دفتر تخصصی تئاتر گرد آن می چرخد، »توسعه تئاتر« است که وجوه مختلفی دارد.
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ویژه 

علم پژوهی

پهپادی با الهام از زنبور ساخته شد
محققان پهپادی ساخته اند که قابلیت تحمل هر نوع برخورد یا ضربه ای دارد و به عبارت 
دیگر دارای ساختاری انعطاف پذیر است؛ به همین دلیل پس از هر برخوردی به شکل 

اولیه خود برمی گردد. محققان با الهام از زنبور این پهپاد را ساخته اند.

کشف اولین قوانین مثلثات 
جهان در لوح باستانی بابلیان

آنا: دانشمندان استرالیایی با انجام تجزیه و تحلیل روی 
یک لوح گلی به این نتیجه رسیدند که بابلیان باستان 

اولین تمدنی بودند که قوانین مثلثات را وضع کردند.
بابلیان باستان که حدود 4 هزار سال قبل از میالد مسیح 
در عراق امــروزی زندگی می کردنــد، از درک باالیی 
درخصوص مثلثات راست زاویه برخوردار بودند که از 
مثلثاتی معمولی که در حال حاضر در مدارس آموزش 

داده می شود، راحت تر و دقیق تر است.
نتایج تحقیقات اخیر نشــان می دهد که بابلیان تنها با 
استفاده از نســبت دقیق دو طرف مثلث راست زاویه، 
قادر به ســاخت یک جدول مثلثاتی بودند. این شکلی 
کامال متفاوت از مثلثات است که نیازی به مفهوم مدرن 

زاویه ها ندارد.
در مدرسه به ما گفته می شــود که شکل مثلث راست 
زوایه به دو زاویه دیگر بستگی دارد. این زاویه با محیط 
دایره کــه به 360 بخش یا درجه تقســیم می شــود، 
مرتبط است. سپس با اســتفاده از این زاویه نسبت دو 
طرف مثلث راست زاویه از طریق سینوس، کسینوس 
و تانژانت تعریف می شــود؛ اما دایره هــا و مثلث های 

راست زاویه بسیار متفاوت هستند.
خاســتگاه روش مدرن مثلثــات، به اخترشــناس و 
ریاضیدان یونانی به نام »هیپارکوس« بازمی گردد. گفته 
می شود وی پدر مثلثات است؛ چراکه این ریاضیدان از 
جدول وتری خود برای محاسبه مدارهای خورشید و 

ماه استفاده کرده است.
بابلی ها مثلثات منحصر به فــرد خود را طی دوره بابلی 
قدیم )1900-1600 قبل از میالد مســیح( کشــف 
کردند؛ تقریبا 1500 سال زودتر از فرم یونانی مثلثات. 
جالب اســت بدانید مثلثات آنها شــامل هیچ کدام از 
نشانه های مثلثات مدرن امروزی نمی شود؛ در مثلثات 

بابلیان از زاویه ها و تقریب استفاده نمی شود.
»پلیمپتون 322« یک لوح گلی متعلق به شهر باستانی 
الرسا، یکی از شهرهای سومریان واقع در عراق امروزی 
است که بین ســال های 1762 تا 1822 قبل از میالد 

مسیح نوشته شده است.
در ســال 1920 ادگار بنکس، باستان شناس، این لوح 
گلی را در عراق کشــف کرد. وی بعدهــا این لوح را به 
جرج آرتور پلیمپتون، ناشر آمریکایی، فروخت و دلیل 

نام گذاری این لوح نیز به همین دلیل است.
این لوح دارای چهار ســتون و 15 ردیف شماره بوده 
و بر اساس نوعی سیستم عددی شــصت تایی نوشته 

شده است.

وزیر ارتباطات خبر داد:

اینترنت نامحدود تا یک ماه دیگر 
تعیین تکلیف می شود

وزیر ارتباطات گفت: تا یــک ماه آینده وضعیــت مصوبه فروش 
اینترنت نامحدود مشخص می شود و این موضوع را به عنوان اولویت 

این وزارتخانه در برنامه صدروزه دولت دیده ایم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در حاشــیه 
مراسم معارفه خود در جمع خبرنگاران در مورد گرانی نرخ اینترنت 
با دفاع از تعرفه های فعلی اینترنــت موبایل گفت: قیمت اینترنت 
موبایل در دنیا گران است؛ اما با این وجود ایران به لحاظ شاخص 

»ارزیدن« جزو ده کشور اول دنیاست.
وی گفت: موضوعی که در مورد گرانی اینترنت مطرح می شــود 
مربوط به اینترنت ثابت است که کشور ما شاخصی بهتر از رتبه 90 
در دنیا ندارد و این غیرطبیعی بودن قیمت سبب شده برنامه اصالح 

تعرفه ها را مد نظر قرار دهیم.
وی اضافه کرد: کمیته ای برای بررسی وضعیت تعرفه اینترنت ثابت 
و ارائه اینترنت نامحدود  که پیش از این مصوب شد تشکیل شده 

است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده این تعرفه ها را نهایی کنیم.
وی ادامــه داد: موضوع تعییــن تکلیف تعرفه اینترنــت ثابت، در 
اولویت برنامه های صــدروزه دولت در حوزه فنــاوری اطالعات و 

ارتباطات است.

رفتار اپل با توسعه دهندگان ایرانی 
بازتاب جهانی پیدا کرد

اپلیکیشن های محبوب ایرانی اپ استور یکی پس از دیگری در حال 
حذف شدن هســتند و این روند در هفته گذشته سرعت بیشتری 

به خود گرفت. 
با این حال کاربران ایرانی بار دیگر از طریق شبکه های اجتماعی، 
صدای خود را به گوش رسانه های جهانی رساندند تا بلکه پاسخی 
از سوی اپل دریافت کنند. در چند روز گذشته با استفاده از هشتگ 
»StopRemovingIranianApps« در توییتر، کاربران ایرانی 
موفق به آغاز کمپینی مجازی شده اند که توجه  رسانه های سراسر 

جهان را جلب کرده است.
اما روز پنجشنبه، پس از حذف شــدن اپلیکیشن »اسنپ« از اپ 
استور، موج خبری رفتار اپل با توســعه دهندگان ایرانی، به گوش 
»نیویورک تایمز« و بسیاری از وب سایت ها و خبرگزاری های دیگر 

ازجمله واشنگتن پست، تک کرانچ، ورج، مشیبل و انگجت رسید. 
اپل نیــز در ایــن میان صرفــا اصل ماجــرا یعنی حذف شــدن 
اپلیکیشن های ایرانی را تایید کرده و به هیچ یک از رسانه ها پاسخ 
دقیقی درخصوص علت حذف شدن اپ ها نداده است. در این میان 
»محمدجواد آذری جهرمی«، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم نیز که 
روز پنجشنبه از پیگیری حقوقی این مسئله خبر داده بود، به جمع 
 »StopRemovingIranianApps« کاربرانی که با هشتگ
توییت می کردند، پیوســت و در توییت خود که به زبان انگلیسی 
ارسال شده، نوشت: بیشتر کاربران ایرانی از زمان آغاز این کمپین 
مجازی، تالش کردند با زبان انگلیســی در این رابطه توییت کنند 
و صدای مخالفت خود با سیاســت های اخیر اپل را به این شکل به 

گوش رسانه های جهانی برسانند.

فناورانه

بنا بــر اظهــارات CNN، حــدود 83 میلیــون از صفحات 
فیس بوک، 20 میلیــون از صفحات توئیتــر و 2 میلیون از 
صفحات اینستاگرام جعلی است. جالب است بدانید تعدادی 
از فالوئرهای برخی افــراد محبوب و معــروف در صفحات 
اجتماعی نیز واقعی نیســتند و حتی این افــراد می توانند 

درصورت پرداخت وجه، برای خود فالوئر بخرند. 
بســیاری از افرادی که در صفحات اجتماعی حضور دارند، 
عالقه مند به تشخیص صفحات اصلی از جعلی هستند. برای 
بازاریابی تاثیرگذار، شناسایی اکانت های جعلی تا حدودی 
چالش برانگیز است اما غیرممکن نیســت. حال، با توجه به 
برخی ویژگی ها، می توان از جعلی بودن فالوئرهای یک صفحه 

آگاهی پیدا کرد.
افزایش ناگهانی تعداد فالوئرها

جذب فالوئــر و هــوادار یک شــبه امکان پذیر نیســت و 
فروشــندگان یا افراد تاثیرگذار برای جذب افراد، باید تالش  
بسیاری کنند. معموال پس از پســت مطلبی در اینترنت تا 
جذب هوادار و دریافــت بازخورد، یک وقفــه زمانی وجود 
دارد. چنانچه تعداد فالوئرهای یک صفحه بســیار بیشتر از 
فعالیت های ادمین آن صفحه باشد، یعنی آن صفحه از فالوئر 

جعلی استفاده می کند.
البته برخی از افراد هم در طول شــب پست هایی جنجالی 
می گذارند که یک شبه تعداد فالوئر آنها باال می رود. اگرچه 
این تعداد فالوئر هم جعلی محسوب می شود اما ممکن است 

برای مدت طوالنی تری در صفحه باقی بمانند.
آمار فالوئر های جعلی متناقض است

برای فروشــندگان آنالین، لوکیشن مشــتریان بسیار مهم 
است؛ برای مثال، کســی که محدوده فروش کاالهایش در 
لندن است، به فالوئرهایی که در شهر یا کشور دیگری زندگی 
می کنند، احتیاج ندارد. بنابراین استفاده از ابزارهای ردیابی 

محل، به کشف فالوئر جعلی بسیار کمک می کند.
افرادی که به دنبال فالوئر جعلی هستند، محدوده جغرافیایی 
فالوئرها برایشــان اهمیت ندارد. در صورتی که سایر افراد، 
اولویت اولشان جذب فالوئر در شهر و کشور محل زندگی خود 
است. البته کسانی مثل خوانندگان یا بازیگران هالیوودی، از 
سرتاسر دنیا فالوئر دارند؛ اما به خاطر داشته باشید که همه 

آدم ها، شهرت این افراد را ندارند.
میزان اشتغال و ســرگرمی و تعداد فالوئر رابطه 

مستقیم دارند

در پایان هر روز میزان پســت های منتشــر شده در صفحه 
اجتماعی فرد، میزان الیک ، اشــتراک گذاری و کامنت هایی 
که یک پست دریافت می کند، نشان دهنده تالش آن فرد در 
رسانه های اجتماعی است. چنانچه تعداد این آیتم ها پایین 
اما تعداد فالوئرها باال بود، نشانگر جعلی بودن فالوئرهای آن 

صفحه است.
چرا بازاریاب هــا نباید از بات یــا فالوئر جعلی 

استفاده کنند؟
همیشه می توان فالوئر خرید. با اینکه این کار قانونی نیست 
اما هیچ محدودیتی در ارتباط با خرید و فروش فالوئر جعلی 
اعمال نشده اســت. جالب است بدانید که بســته به تعداد 
فالوئرها، میزان قیمت آنها نیز متفاوت است. در ادامه، بایدها 
و نبایدهای اســتفاده از فالوئر جعلی را بــه اختصار توضیح 

می دهیم:
بعد اخالقی

فالوئر جعلی، خالف تعریف های بازاریابی تاثیر گذار اســت. 
اولین موردی که در بازاریابی تاثیر گذار اهمیت دارد، اخالق 
است و فروشندگانی که از این بعد استفاده نمی کنند، قابل 

اعتماد نیستند.
فالوئر جعلی محکوم 

به فناست
تصور کنید که از فالوئرهای 
جعلــی در صفحــه خــود 

استفاده می کنید. 
اگر ســایتی که از آن فالوئر 
جعلــی خریــداری کردید، 
یک شبه تعطیل شود، تمام 
هزینه ها و حتــی زحماتی 
که کشــیدید، ظــرف چند 
ســاعت از بیــن مــی رود؛ 
بنابراین همیشــه بــه فکر 
 عواقب خریدهای اینچنینی 

باشید.
فالوئر جعلی؛ مزاحم 

تعامالت واقعی
در صــورت اســتفاده از 

فالوئر جعلی، تعامالت ســالم بــا فالوئر حقیقــی به تدریج 
از بین می رود؛ چراکــه بازاریابان تاثیرگــذار نمی توانند با 
فالوئرهای اصلــی و ثابت خود در تماس باشــند؛ به همین 
 دلیل، در مدت زمان کمی، کل اهداف تجاری آنان نیز از بین

می رود.

چگونه فالوئرهای جعلی را از حقیقی تشخیص دهیم؟

رسانه کلیک: بازاریابی تاثیرگذار، استراتژی جذابی برای فروش محصوالت افراد و شرکت های مختلف 
است؛ به شرطی که تعداد فالوئر آنها در صفحات اجتماعی، واقعی باشد؛ چراکه در صورت جعلی بودن 

فالوئرها، بازاریابی تاثیرگذار به شکست منجر می شود.

چنانچه تعداد 
فالوئرهای یک 

صفحه بسیار بیشتر 
از فعالیت های 

ادمین آن صفحه 
باشد، یعنی آن 
صفحه از فالوئر 
جعلی استفاده 

می کند

ابالغ رای
6/134 کالســه پرونده :96-289 شــماره دادنامــه:   613-1396/4/31  مرجع 
رسیدگی: شعبه 53 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد حسین حشمت 
نشانی: خانه اصفهان خلیفه ســلطانی کوچه 15 جنب مشاور امالک خانه اصفهان  
خوانده: ایرج جمدی و مهدی شیرانی نشانی: هردو مجهول المکان خواسته: مطالبه 
مبلغ 44/300/000 ریال وجه دوفقره چک  گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه غوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
قاضی شورا ختم رسیدگی را  اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا درخصوص دعوی آقای محمد حسین حشمت فرزند هوشنگ به طرفیت 
آقایان ایرج جمدی  و مهدی شیرانی به خواسته مطالبه مبلغ 44/300/000 ریال بابت 
دو فقره چک به شــماره های 766724- 96/2/15 و 766725- 95/9/15 عهده 
ی بانک ملی ایران به انضمام کلیه ی هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده و بقائ اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت 
توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده ی ردیف اول به عنوان 
صادر کننده ی چک ها و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن دارد و اینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشــده و دفاعی به عمل نیاورده اند 
لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص به اســتناد مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و 310 و 311 و 313 قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت 44/300/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 798/750 
ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها لغایت وصول که 
در اجرای احکام طبق نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می شوند در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشد. م الف: 15388 شــعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 مجتمع شماره یک)322 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/136 کالسه پرونده: 96-160 شماره دادنامه: 593- 96/5/1 مرجع رسیدگی: شعبه 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اسدا... سجادی نشانی: اصفهان شاپور جدید- خ 
مشیرالدوله تعمیرگاه طلوع خوانده: علی رضا عاقلی نشانی: مجهول المکان خواسته 
مطالبه وجه طبق رســید عادی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند کتعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. در خصوص دعوای اسدا... سجادی به طرفیت 
علی رضا عاقلی به خواسته مطالبه مبلغ 18/085/000 ریال بابت رسید عادی شماره 
07528، 07528، 07530 به انظمام مطلق خســارات قانونی با عنایت به محتویات 
پرونده اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی و مصون ماندن 
خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده لذا شورا به اســتناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی حاکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ 
18/085/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/446/250 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/2/10 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده ی اجرای محترم احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ضرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل 
واخواهی در ایهن شــورا و ظرف بیســت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل 
تجدید نظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف: 15408 
 شعبه 53 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)258 کلمه، 3 کادر(

اخطار اجرایی
6/102 شماره: 951573 ش 7 به موجب رای شماره 9609976793701882  تاریخ 
96/3/20 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه سمیه زمانی فروشــانی ) 1284996255( به نشانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ دویســت میلیون ریال بابت اصل خواسته و شش 
میلیون و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 95/8/22 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان ســید صادق طباطبایی فرزند 
سیدحسین تاریخ تولد: 66/6/23 شماره شناسنامه: 18227 کد ملی: 1292099410 
به نشانی شاهپور جدید خ باباگلی بعد از بانک ملی کانون کامیون دارها. و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا ضمنا تامین خواسته به شماره دادنامه 9509976793703123 - 
95/12/22 به اجرای احکام ارسال گردیده است. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
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، صریحاً اعالم نماید. م الف:15386 شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()210 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/103 شماره: 950877 ش ح 15 به موجب رای شماره 9509976794500151  
تاریخ 96/2/19  حوزه 15 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه حسین صلصالی حسین آبادی به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک فقره چک به شماره 
828097/54 مورخ 95/5/14 و پرداخت 1/655/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول محکوم به در حق 
محکوم له منصور ترکی به نشانی اصفهان خ امام خمینی خ شریف شرقی کوچه 52. 
و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:15387 شعبه 15 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()191 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/106 شماره: 951429 ش 12 به موجب رای شماره 9600481 تاریخ 96/5/15  
حوزه 12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه: 
بهرام ترابی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال وجه چک شماره 181812 - 92/7/25 عهده بانک ملت بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/465/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 92/7/25 تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان 
سعید شاه سیاه  به نشانی اصفهان خ مشــیرالدوله ج گاراژ ابوذر ایران تراک. صادر و 
اعالم می نماید و هزینه نیم عشــر حق االجرا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا 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، صریحاً اعالم نماید. م الف:15348 شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()193 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
6/105 شماره: 960010 ش 5 به موجب رای شماره 9609976793500807 تاریخ 
96/3/23  حوزه 5 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیهم: 1- عباســقلی محمدی جانکی 2- محمدخلیل صادقی به نشانی 
مجهول المکان، شماره ملی عباســقلی محمدی جانکی: 4668850292. محکوم 
است به  نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه 
چک به شماره ی 901/11988978 - 94/7/20 و پرداخت مبلغ 1/595/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان محمدحسین حشــمت به نشانی خانه اصفهان 
خلیفه سلطانی کوچه 15 موتور سیکلت حشمت. به انضمام نیم عشر دولتی. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا 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، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:15392 شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()198 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

شــماره    9610426793900072 اجراییــه: شــماره   6 /100
پرونده:9509986793900950  شماره بایگانی شعبه:950950 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610096793900793 و شماره دادنامه مربوطه 
9509976793901807 حکم بر محکومیت خوانده رضا ابراهیمی فرزند عباسعلی 
به نشــانی مجهول المکان به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/505/000 ریال باب هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/7/30( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان مجید عبادی فرزند رسول به نشانی اصفهان خ جابر انصاری 
نرســیده به چهارراه رزمندگان پ 285 با وکالت: فاطمه شیاسی ارانی فرزند حسین 
به نشانی اصفهان خ جی خ نیرو جنوبی کوی ولوی زاده کوچه حبیبی پ 10. صادر 
میگردد به انضمام نیم عشر دولتی.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 

توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 15382 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره 

یک()428 کلمه، 4 کادر(
اجرایيه

شــماره    9610426704700029 اجراییــه: شــماره   6 /107
پرونده:9509986794700469  شماره بایگانی شعبه:950460 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794700124 
محکوم علیه: کیومرث قنبری به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 5/870/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/7/6 تا اجرای 
کامل حکم در حق خواهان محمدرضا رزدان فرزند عســکری به نشــانی اصفهان 
منطقه صنعتی دولت آباد خ بهارستان ک ســوم پ 147.  محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای حکــم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده امــوال برای پرداخت دیون کافی 
نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 
 15373 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم(

)391 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

6/217 نظر به اینکه خواهان علی جعفری نژاد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت سردار حاجی علیانی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف به کالسه 642/95 ثبت و 
برای تاریخ 96/10/10 ساعت 18 وقت رســیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه 
های عمومی وانقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در 
جلسه دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این 
آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف: 5/2/96/365 شعبه 2 شورای حل اختالف آران و بیدگل، عباس 

اربابی)143 کلمه، 2 کادر(
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مفادآرا
تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  آگهی 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
اصفهان  شرق  ثبت  در  مستقر  رسمی   سند   فاقد 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
بر حسب  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
هیات  این  طرف  از  که  ذیل  آرا  مذکور  قانون   3 ماده 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
مبنی  گواهی  ارایه  و  صالحه  دادگاه  به  دادخواست 
موکول  ثبت  اقدامات  و  نمایند  اقدام  دعوی  طرح  بر 
صورت  در  و  بود  خواهد  دادگاه  قطعی  حکم  ارایه  به 
انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
 1 - راي شماره 139460302027014538 مورخ 1394/05/13 
از  صادره   187 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  شاهین  اکرم 
خوراسگان بشماره ملي 1291470905 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6521 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 108/56 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
2 - راي شماره 139560302027004241 مورخ 1395/04/05 
محمود ابراهیم عابدي فرزند حسن بشماره شناسنامه 165 صادره 
از  مشاع  دانگ  پنج  در   1291353208 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 6119 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 168/85  

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
3 - راي شماره 139560302027004242 مورخ 1395/04/05 
زهرا مشهدي خوراسگاني فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 
10707 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283808943 در يکدانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6119 پالک  زمین 

168/85  مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
4 - راي شماره 139560302027008159 مورخ 1395/06/31 
رضا کرمي باصري فرزند نجاتعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   5659826504 ملي  بشماره  کوهپايه 
در  واقع   12611 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   144/05 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
5 - راي شماره 139560302027011416 مورخ 1395/09/14 
حسین محسن پوراژيه فرزند اقاعلي بشماره شناسنامه 56 صادره 
از کوهپايه بشماره ملي 5659790828 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 198 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
6 - راي شماره 139560302027012702 مورخ 1395/10/07 
شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  خوراسگاني  مالکوچکي  صغرا 
240 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291237291 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6607 و 
6609 و 6610 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 281/66 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

سیدرضا حسینی نژاد فرزند محمد علی .
مورخ 1395/10/07  7 -راي شماره 139560302027012719 
بتول کورنک بهشتي فرزند مهدي بشماره شناسنامه 3919 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1288287720 ملي  بشماره  اصفهان  از 
 286 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

144/21 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
مورخ 1395/11/06  8 -راي شماره 139560302027014446 
علیرضا لطیفي خوراسگاني فرزند محمود بشماره شناسنامه 518 
ششدانگ  در   1291385681 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6440 
مترمربع.   289/56 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
9 - راي شماره 139560302027014722 مورخ 1395/11/11 
شناسنامه  بشماره  عبدالرضا  فرزند  قهدريجاني  زاده  رفیع  صديقه 
در   1110231555 ملي  بشماره  فالورجان  از  صادره   6157
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
مساحت 181/75  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
10 -راي شماره 139560302027014786 مورخ 1395/11/11 
غالمرضا نخعي فرزند محمدقلي بشماره شناسنامه 105 صادره از 
تیران بشماره ملي 5499347867 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
11 - راي شماره 139560302027014790 مورخ 1395/11/11 
فرنگیس کاظمي فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 552 صادره از 
اهواز بشماره ملي 1753455571 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
12 - راي شماره 139560302027015624 مورخ 1395/11/23 
شناسنامه  بشماره  احمدرضا  فرزند  کردآبادي  آقابابائي  حمیدرضا 
1093 صادره از اصفهان بشماره ملي 1288411545 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15202 اصلي  از  فرعي   5 پالک  زمین 
اصفهان به مساحت 219/96 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
13 - راي شماره 139560302027015627 مورخ 1395/11/23 
علیرضا آقابابائي کردآبادي فرزند احمدرضا بشماره شناسنامه 446 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291473505 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 5 فرعي از اصلي 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 219/96 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
14 - راي شماره 139560302027016652 مورخ 1395/12/15 
بتول جعفري کیچي ئي  فرزند محمد بشماره شناسنامه 72510 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1282467417 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 12611 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/47 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
15 - راي شماره 139560302027016727 مورخ 1395/12/16 
از  صادره   353 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  صباغي  جواد 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291384030 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6543 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 99/14 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
16 - راي شماره 139660302027000378 مورخ 1396/01/15 
محبوبه شیخ هرندي فرزند رضا بشماره شناسنامه 1242 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1286521653 ملي  بشماره  اصفهان  از 
 237 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

197/80 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
17 -  راي شماره 139660302027000539 مورخ 1396/01/19 
ايرج رحمان فرزند پرويز بشماره شناسنامه 276 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1291105697 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي 
از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5  بر روي قسمتي 
مترمربع. خريداري طي سند  به مساحت 194/10  اصفهان  ثبت 

رسمي.
18 - راي شماره 139660302027000557 مورخ 1396/01/19 
شناسنامه  بشماره  سیدمحمود  فرزند  شهرضا  میرنیام  اصغر  سید 
530 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287966799 در ششدانگ 
يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 
فرعي از اصلي 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

22/34 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
19 - راي شماره 139660302027000595 مورخ 1396/01/20 
سرور توکلي فیض آبادي فرزند علي بشماره شناسنامه 4 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   5659836067 ملي  بشماره  کوهپايه  از 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 70/07 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
20 -  راي شماره 139660302027000596 مورخ 1396/01/20 
محمدجواد توکلي فیض آبادي فرزند اسداله بشماره شناسنامه 7 
صادره از کوهپايه بشماره ملي 5659796087 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 70/07 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
21 - راي شماره 139660302027000646 مورخ 1396/01/21 
از  صادره   1070 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  زارعي  هادي 
اصفهان بشماره ملي 1291562788 در 150 سهم مشاع از 400 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  سهم 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 400 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
22 - راي شماره 139660302027000649 مورخ 1396/01/21 
نسیمه موذني فرزند اصغر بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان 
سهم   400 از  مشاع  سهم   50 در   1270307371 ملي  بشماره 
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
 400 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
23 - راي شماره 139660302027000652 مورخ 1396/01/21 
از  شناسنامه 13 صادره  بشماره  علي  قاسم  فرزند  خدادادي  رضا 
اصفهان بشماره ملي 1291551867 در 200 سهم مشاع از 400 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ  سهم 
زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 400 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
24 - راي شماره 139660302027000654 مورخ 1396/01/21 
صادره   853 شناسنامه  بشماره  علي  محمد  فرزند  خاني   حسین 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291560610 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10199 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 268/60 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
25 - راي شماره 139660302027000655 مورخ 1396/01/21 

وحید خاني کردآبادي فرزند محمد علي بشماره شناسنامه - صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1271010186 ملي  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 10199 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 268/60 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
26 -  راي شماره 139660302027000733 مورخ 1396/01/26 
 351 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  خوراسگاني  اکبريان  اصغر 
ششدانگ  در   1291384014 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 7949 
مترمربع.   125/22 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
27 - راي شماره 139660302027001296 مورخ 1396/02/07 
شناسنامه  بشماره  سیدمحمود  فرزند  شهرضا  میرنیام  اصغر  سید 
530 صادره از اصفهان بشماره ملي 1287966799 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 2 فرعي 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12953 اصلي  از 

141/54 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
28 - راي شماره 139660302027001684 مورخ 1396/02/17 
نوروزعلي خیرخواه  فرزند حیدر بشماره شناسنامه 4393 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1090561083 ملي  بشماره  آباد  نجف  از 
 1.2.3 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  گاوداری 
فرعي از اصلي 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

1508/11 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
29 - راي شماره 139660302027001887 مورخ 1396/02/21 
 2 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  آبادي  خاتون  اسماعیلي  اصغر 
ششدانگ  در   1291291393 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب انبار احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9333 
مترمربع.  مساحت 2815/62  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
30 - راي شماره 139660302027002556 مورخ 1396/03/06 
زهرا اکبري بابوکاني فرزند ايت اله بشماره شناسنامه 2381 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1283593092 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 68 فرعي از اصلي 
 185/25 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10354

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
31 - راي شماره 139660302027002574 مورخ 1396/03/07 
از  صادره   408 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  ابوالحسني  زهره 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291421807 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   7949 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   352/91 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
از مالک رسمي يداهلل دهقانی فرزند  الواسطه بصورت عادي  مع 

اسمعیل .
32 -راي شماره 139660302027002635 مورخ 1396/03/08 
سید حسین میرصفائي ريزي فرزند سید اسد اله بشماره شناسنامه 
416 صادره از لنجان بشماره ملي 1170454216 در چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمین پالک 1592 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 299/68 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
33 -راي شماره 139660302027002637 مورخ 1396/03/08 
از  صادره   255 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  سلیمیان  خديجه 
لنجان بشماره ملي 1170483933 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 1592 
فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

299/68 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
34 - راي شماره 139660302027002649 مورخ 1396/03/08 
شناسنامه  بشماره  براتعلي  فرزند  خوراسگاني  آئي  امین  حسن 
در   1283804311 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   10244
زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 348 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 198/62 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
35 - راي شماره 139660302027002652 مورخ 1396/03/08 
رحمت اله محسني اژيه فرزند علي بشماره شناسنامه 37 صادره 
از کوهپايه بشماره ملي 5659768008 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   11934 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   167/19 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
36 - راي شماره 139660302027002653 مورخ 1396/03/08 
اکبر اخالقي بوزاني فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 2 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291413189 ملي  بشماره  اصفهان 
از اصلي  از قطعه زمین پالک 3 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
 175/92 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12547

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
37 - راي شماره 139660302027002661 مورخ 1396/03/08 
اکرم شیراني اصفهاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 50679 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1280932414 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 108 فرعي از اصلي 
 174/18 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10353
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

بنیاد مستضعفان .
38 - راي شماره 139660302027002914 مورخ 1396/03/16 
مجید نائیني فرزند محمد علي  بشماره شناسنامه 179 صادره از 
مغازه  يکباب  بشماره ملي 1291506462 در ششدانگ  اصفهان 

احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9390 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 79/56 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
39 - راي شماره 139660302027003106 مورخ 1396/03/21 
سعید صدري کوپائي فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 16 صادره 
از کوهپايه بشماره ملي 5659362745 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   13017 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 112/44 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي اسداله فروغی .
40 - راي شماره 139660302027003203 مورخ 1396/03/23 
مرضیه مرديها  فرزند علي بشماره شناسنامه 492 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1284515109 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمین پالک 50 فرعي از اصلي 15191 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 301/66 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
41 -  راي شماره 139660302027003438 مورخ 1396/03/29 
بمانعلي يزدي بوزاني فرزند رمضان بشماره شناسنامه 309 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1283654768 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   10393 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   289/16 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
42 -  راي شماره 139660302027003439 مورخ 1396/03/29 
شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند  خوراسگاني  مهتري  محمدحسین 
103 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291333142 در ششدانگ 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 6250 
مترمربع.   234/12 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
43 - راي شماره 139660302027003465 مورخ 1396/03/29  
عبدالرضا قالبي  فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 0 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1272583805 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 14 فرعي از اصلي 
43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 162/27 مترمربع. 
خريداري مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي کريم و رحیم 

حسینعلی زاده.
44 -  راي شماره 139660302027003519 مورخ 1396/03/30 
شناسنامه  بشماره  قربانعلي  فرزند  جشوقاني  اعرابي  محمدحسن 
از کوهپايه بشماره ملي 5659550584 در ششدانگ  13 صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 11516 
مترمربع.   230/09 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
45 - راي شماره 139660302027003640 مورخ 1396/04/03 
بشماره  محمد  سید  فرزند  آبادي   حسن  فاطمي  جالل  سید 
ملي 5649414361  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 2269 صادره 
در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین 
پالک 12619 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/04 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

حسن فروغی ابری .
46 - راي شماره 139660302027003642 مورخ 1396/04/03 
از شهرضا  بشماره شناسنامه 7 صادره  يداله  فرزند  عباس ذهبي 
بشماره ملي 1199626971 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتي  روي 
الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   95/42 مساحت  به  اصفهان 

بصورت عادي از مالک رسمي حیدر علی زارعی .
47 - راي شماره 139660302027003648 مورخ 1396/04/03 
اصغر دهقاني راراني فرزند بمانعلي بشماره شناسنامه 7 صادره از 
انبار   يکباب  ششدانگ  در   1291656901 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 9335 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 576/60 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
48 - راي شماره 139660302027003655 مورخ 1396/04/03  
شناسنامه 6  بشماره  فرزند غالمحسین  اسفنداراني  امیني  فاطمه 
صادره از جرقويه بشماره ملي 5649828822 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 277 فرعي از 
اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148/91 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
49 - راي شماره 139660302027003667 مورخ 1396/04/03 
 218 شناسنامه  بشماره  اله  امین  فرزند  ارداجي  قاسمي  ملیحه 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291382682 در سه دانگ مشاع 
از قطعه زمین  بر روي قسمتي  احداثي  از ششدانگ يکباب خانه 
پالک 6683 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/70 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
50 -  راي شماره 139660302027003668 مورخ 1396/04/03  
 174 شناسنامه  بشماره  اسداله  فرزند  خوراسگاني  گیاهچین  علي 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1291321403 در سه دانگ مشاع 
از قطعه زمین  بر روي قسمتي  احداثي  از ششدانگ يکباب خانه 
پالک 6683 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/70 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
51 - راي شماره 139660302027003779 مورخ 1396/04/07 
از  صادره   0 شناسنامه  بشماره  محمدعلي  فرزند  صفي  ملیحه 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1270390619 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمین پالک 78 فرعي از اصلي 
15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174 مترمربع. 

خريداري طي سند رسمي.
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52 - راي شماره 139660302027003780 مورخ 1396/04/07 
بشماره شناسنامه 77  رمضان  فرزند  اسفيدواجاني  جميله شفيعي 
ششدانگ  در   1290185786 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
از قطعه زمين پالک 237  بر روي قسمتي  احداثي  يکباب خانه 
فرعي از اصلي 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   61/3

رسمي خانم صديقه مسائلی فرزند حسين .
53 - راي شماره 139660302027004289 مورخ 1396/04/18  
 1 شناسنامه  بشماره  عبدالحميد  فرزند  كجاني  بصيري  محمود 
صادره از اردستان بشماره ملي 1249826543 در يک و نيم دانگ 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  از ششدانگ  مشاع 
در بخش  واقع  اصلي 15190  از  فرعي  زمين پالک 305  قطعه 
5 ثبت اصفهان به مساحت 182/48 مترمربع. خريداري طي سند 

رسمي.
54 - راي شماره 139660302027004294 مورخ 1396/04/18 
اميد بصيري كجاني فرزند عبدالحميد بشماره شناسنامه 48 صادره 
از اردستان بشماره ملي 1249971950 در يک و نيم دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
زمين پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 182/48 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
55 - راي شماره 139660302027004299 مورخ 1396/04/18 
محمدرضا توسلي فرزند حيدرعلي بشماره شناسنامه 1548 صادره 
از نائين بشماره ملي 1249301459 در يک و نيم دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 182/48 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
56 - راي شماره 139660302027004303 مورخ 1396/04/18 
جواد بصيري كجاني فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه 19 صادره 
از نائين بشماره ملي 1249813212 در يک و نيم دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 305 فرعي از اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 182/48 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
57 - راي شماره 139660302027004315 مورخ 1396/04/18 
عبدالعباس ناصري پور فرزند مهدي بشماره شناسنامه 114 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1829742248 ملي  بشماره  خرمشهر  از 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  اعياني  ثمنيه  بها  باستثناء  ساختمان 
قطعه زمين پالک 347 فرعي از اصلي 7725 واقع در بخش 5 
مترمربع. خريداري طي سند  به مساحت 126/27  اصفهان  ثبت 

رسمي.
58 - راي شماره 139660302027004391 مورخ 1396/04/20  
از  صادره   39 شناسنامه  بشماره  تقي  فرزند  زاده  عباسعلي  بتول 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291332502 ملي  بشماره  اصفهان 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 9335-9334 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

137 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
59 - راي شماره 139660302027004394 مورخ 1396/04/20 
اصغر مشهدي خوراسگاني فرزند رضا بشماره شناسنامه 89 صادره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291304347 ملي  بشماره  اصفهان  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 9335-9334 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

137 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
60 - راي شماره 139660302027004459 مورخ 1396/04/21  
علي طالبي اسفنداراني فرزند اسمعيل بشماره شناسنامه 24 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 5649807078 در ششدانگ يکباب خانه 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 283 فرعي از اصلي 
 176/16 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
61 - راي شماره 139660302027004465 مورخ 1396/04/21 
از  صادره   149 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  آزاد   برومند  بتول 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291309772 ملي  بشماره  اصفهان 
از اصلي  از قطعه زمين پالک 1 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
 170/18 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5957

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
62 - راي شماره 139660302027004472 مورخ 1396/04/21 
جهانگير رفيعي سندگاني  فرزند عباسقلي بشماره شناسنامه 548 
صادره از لردگان بشماره ملي 6329847754 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 8855 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 203 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
63 - راي شماره 139660302027004482 مورخ 1396/04/21 
شناسنامه 32261  بشماره  رمضانعلي   فرزند  نفرده سرخي  عفت 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1282252461 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 11797 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/30 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
64 - راي شماره 139660302027004486 مورخ 1396/04/21  
اعظم رفيع نژاد  فرزند محمود بشماره شناسنامه 1400 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1284731529 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   11548 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   225/85 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
65 -راي شماره 139660302027004498 مورخ 1396/04/22 
عباس قاسمي ابري  فرزند اكبر بشماره شناسنامه 390 صادره از 
اصفهان بشماره ملي 1291486402 در ششدانگ يکباب خانه 4 
طبقه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 12550 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 147 مترمربع. خريداري مع 

الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي تاج الملوک بنکدار.
 66 - راي شماره 139660302027004499 مورخ 1396/04/22  
از  صادره   2257 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند  زماني  ايمان 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1288423179 ملي  بشماره  اصفهان 
فرعي  زمين پالک 1  قطعه  از  بر روي قسمتي  احداثي  4 طبقه 
از اصلي 12484 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
67 - راي شماره 139660302027004525 مورخ 1396/04/22 
سيدرسول حسيني فرزند سيد محمد بشماره شناسنامه 766 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1286449987 در ششدانگ يکباب انبار 
در  واقع   15234 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 903/60 مترمربع. خريداري مع 
الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي محمد علی رشتی سيدنا 

فرزند نصراله.
68 - راي شماره 139660302027004530 مورخ 1396/04/22 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 62977  فرزند  ليال مزيدي اصفهاني 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1281056138 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
پالک 10107 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 115/44 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

احمد كردگاری.
69 - راي شماره 139660302027004533 مورخ 1396/04/22 
بشماره  اسماعيل  محمد  فرزند  زيارتگاهي  توكلي  علي  مراد 
در  ملي 1199620191  بشماره  از شهرضا  شناسنامه 10 صادره 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي 
از قطعه زمين پالک 10107 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 115/44 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي 

از مالک رسمي احمد كردگاری.
70 - راي شماره 139660302027004538 مورخ 1396/04/22  
نصرت جعفري چادگاني  فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 111 
صادره از چادگان بشماره ملي 5759616463 در سه دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب  ششدانگ  از 
 5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   43079 پالک  زمين 
ثبت اصفهان به مساحت 210 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
71 - راي شماره 139660302027004543 مورخ 1396/04/22  
صادره   57 شناسنامه  بشماره  درويش  فرزند  تقيان  لطفعلي 
از  مشاع  دانگ  سه  در   5759609051 ملي  بشماره  چادگان  از 
ششدانگ يکباب ساختمان احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلي  از  فرعي   43079 پالک 

اصفهان به مساحت 210 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
72 - راي شماره 139660302027004588 مورخ 1396/04/24 
زهرا صلواتي جلواني فرزند براتعلي بشماره شناسنامه 4 صادره از 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291684808 ملي  بشماره  اصفهان 
احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 19 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 95/16 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
فرزند  جلوانی  صلواتی  براتعلی  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت 

حسن.
73 - راي شماره 139660302027004607 مورخ 1396/04/25 
ناصر زماني فرزند حسين بشماره شناسنامه 3215 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1293397350 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي 
بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6111 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 189/86 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
74 - راي شماره 139660302027004611 مورخ 1396/04/25 
از  صادره   30 شناسنامه  بشماره  حسين  فرزند  منصوري  اصغر 
خانه  يکباب  ششدانگ  در   5649885761 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   10393 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   234/70 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
75 - راي شماره 139660302027004625 مورخ 1396/04/25 
رضا يزديان خوابجاني فرزند قربانعلي بشماره شناسنامه 11 صادره 
يکباب  ششدانگ  در   1291301763 ملي  بشماره  اصفهان  از 
 118 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان 
فرعي از اصلي 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

453/33 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
76 - راي شماره 139660302027004627 مورخ 1396/04/25 
مرتضي هرمزي فرزند عبداله بشماره شناسنامه 7960 صادره از 
خانه  يکباب  در ششدانگ  ملي 6569829726  بشماره  الرستان 
در  واقع   12135 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 148 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
77 - راي شماره 139660302027004661 مورخ 1396/04/26 
طلعت گنجي اسماعيل ترخاني فرزند سيف اله بشماره شناسنامه 
دانگ  دو  در   5419407124 ملي  بشماره  مباركه  از  صادره   13
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
در بخش 5  واقع  اصلي 10354  از  فرعي  زمين پالک 45و 44 
ثبت اصفهان به مساحت 241 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
78 - راي شماره 139660302027004662 مورخ 1396/04/26 
حسن قرباني اراضي فرزند شيرمحمد بشماره شناسنامه 7 صادره 
از  مشاع  دانگ  چهار  در   5419361256 ملي  بشماره  مباركه  از 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
ثبت   5 بخش  در  واقع   10354 اصلي  از  فرعي   44 45و  پالک 

اصفهان به مساحت 241 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 79 - راي شماره 139660302027004837 مورخ 1396/04/31  
از  فرزند حسين بشماره شناسنامه 503 صادره  عليرضا سعيدي  
خانه  يکباب  ششدانگ  در   1291411399 ملي  بشماره  اصفهان 
در  واقع   9570 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 

خريداري  مترمربع.   153/4 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5  بخش 
طي سند رسمي.

80 - راي شماره 139660302027004970 مورخ 1396/05/03 
بشماره شناسنامه 83 صادره  ابراهيم  فرزند  محمدحسن كيخائي 
از دهاقان بشماره ملي 5129630459 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   10388 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 99/53 مترمربع. خريداري طي 

سند رسمي.
 81 - راي شماره 139660302027004988 مورخ 1396/05/03 
رسول كبيري خوراسگانی فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 38 
ششدانگ  در   1291364137 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 6466 
مترمربع.   169/36 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
-82 راي شماره 139660302027005023 مورخ 1396/05/04 
جهان روغني ابري فرزند چراغعلي بشماره شناسنامه 15 صادره 
از اصفهان بشماره ملي 1291228209 در ششدانگ يکباب خانه 
در  واقع   12836 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي 
خريداري  مترمربع.   289/94 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

طي سند رسمي.
83 - راي شماره 139660302027005160 مورخ 1396/05/08 
بتول عاصمي اصفهاني فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 348 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1286445817 در ششدانگ يکباب 
خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 305 فرعي از 
اصلي 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 231/76 

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
84 - راي شماره 139660302027005183 مورخ 1396/05/08 
 25 شناسنامه  بشماره  اكبر  علي  فرزند  هوره  درخشان  بنيامين 
ششدانگ  در   4623294250 ملي  بشماره  كرد  شهر  از  صادره 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  ساختمان  يکباب 
 140/54 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11933

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
85 -  راي شماره 139660302027005215 مورخ 1396/05/08 
 9 شناسنامه  بشماره  كمال  سيد  فرزند  بزمه  هاشمي  جمال  سيد 
ششدانگ  در   1129757056 ملي  بشماره  فريدونشهر  از  صادره 
يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 113/5 مترمربع. خريداري 
كشاورز  معصومه  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع 

هفدانی فرزند غالمحسين.
86 - راي شماره 139660302027005219 مورخ 1396/05/08  
زيبا باسره فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 6 صادره از كوهپايه 
بشماره ملي 5659565840 در ششدانگ يکباب خانه احداثي بر 
ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي 
اصفهان به مساحت 152 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت 

عادي از مالک رسمي يداله زارعی هفدانی فرزند رحمت اله.
87 -  راي شماره 139660302027005237 مورخ 1396/05/09 
سيد اصغر مکاري پائين دروازه فرزند سيد مهدي بشماره شناسنامه 
سه  در   1281613096 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   51602
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از 
قطعه زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع.   136

رسمي رحمت اله زارعی هفدانی.
88 - راي شماره 139660302027005240 مورخ 1396/05/09 
 3 شناسنامه  بشماره  رحيم  فرزند  آدرمنابادي  رنجکش  حميده 
دانگ  سه  در   6609524793 ملي  بشماره  آباد  دولت  از  صادره 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از قطعه 
زمين پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 136 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 

رحمت اله زارعی هفدانی.
89 - راي شماره 139660302027005301 مورخ 1396/05/10 
حسين طالبی اسفندارانی  فرزند يارمحمد بشماره شناسنامه 271 
صادره از اصفهان بشماره ملي 1287793746 در ششدانگ يکباب 
از قطعه زمين پالک 11548  بر روي قسمتي  ساختمان احداثي 
مترمربع.   194/35 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

خريداري طي سند رسمي.
90 - راي شماره 139660302027005585 مورخ 1396/05/16 
ليال وفادار فرزند اسماعيل بشماره شناسنامه 190 صادره از دهاقان 
بشماره ملي 5129660951 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثي 
از قطعه زمين پالک 10393 واقع در بخش 5  بر روي قسمتي 
ثبت اصفهان به مساحت 180/65 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
بصورت عادي از مالک رسمي خديجه امينی فرزند حاج عبدالغفار.

91 - راي شماره 139660302027005604 مورخ 1396/05/17 
از  صادره   16347 شناسنامه  بشماره  اكبر  فرزند  عنايتي  مهدي 
مشاع  دانگ  نيم  و  در سه  ملي 1283865432  بشماره  اصفهان 
از  قسمتي  روي  بر  احداثي  بافندگی  كارگاه  يکباب  ششدانگ  از 
 5 بخش  در  واقع  اصلي 15202  از  فرعي   5 پالک  زمين  قطعه 
ثبت اصفهان به مساحت 247/36 مترمربع. خريداري مع الواسطه 
فرزند  كردآبادی  غالمی  حسين  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت 

محمد.
مورخ   139660302027005607 شماره  راي    -  92
شناسنامه  بشماره  رمضانعلي  فرزند  عنايتي  اكبر   1396/05/17
780 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283983419 در دو و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب كارگاه بافندگی احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 5 فرعي از اصلي 15202 واقع در 
خريداري مترمربع.   247/36 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5  بخش 

  مع الواسطه بصورت عادي از مالک رسمي حسين غالمی كردآبادی
 فرزند محمد.

93 - راي شماره 139660302027005623 مورخ 1396/05/17 
از  صادره   589 شناسنامه  بشماره  رجبعلي  فرزند  باطني  محسن 
از  مشاع  دانگ  دو  در   1286828465 ملي  بشماره  اصفهان 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ 
پالک 1 فرعي از اصلي 12126 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 77/50 مترمربع. خريداري مع الواسطه بصورت عادي از 
مالک رسمي حسن زندی و عباس رزاقی و ملوک زندی و حاجيه 

خانم احمدی و رضوان منوچهر ) ورثه علی زند آتشبار(.
94 - راي شماره 139660302027005626 مورخ 1396/05/17  
بي بي فاطمه توكلي فرزند عباس بشماره شناسنامه 132 صادره از 
آباده بشماره ملي 2410918123 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب مغازه احداثي بر روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي 
از اصلي 12126 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 77/50 
رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه  مع  خريداري  مترمربع. 
حسن زندی و عباس رزاقی و ملوک زندی و حاجيه خانم احمدی 

و رضوان منوچهر ) ورثه علی زند آتشبار(.
مورخ   139660302027005630 شماره  راي   -  95
شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  كالنترنيک  ايرج   1396/05/17
دو  در   1281618551 ملي  بشماره  اصفهان  از  صادره   52148
قسمتي  روي  بر  احداثي  مغازه  يکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
بخش  در  واقع  اصلي 12126  از  فرعي   1 زمين پالک  قطعه  از 
مع  خريداري  مترمربع.   77/50 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5
عباس  و  زندی  حسن  رسمي  مالک  از  عادي  بصورت  الواسطه 
منوچهر  و رضوان  احمدی  خانم  حاجيه  و  زندی  ملوک  و   رزاقی 

) ورثه علی زند آتشبار(.
96 - راي شماره 139660302027001185 مورخ 1396/02/04 
اكبر بصيري فرزند حسين بشماره شناسنامه 938 صادره از اصفهان 
بشماره ملي 1286451701 در سه دانگ يکباب خانه احداثي بر 
روي قسمتي از قطعه زمين پالک 1 فرعي از اصلي 11919 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 227/5 مترمربع. خريداري 

طي سند رسمي.
97 -  راي شماره 139660302027001186 مورخ 1396/02/04 
از  صادره   43083 شناسنامه  بشماره  علي  فرزند  زركوب  زهره 
خانه  يکباب  دانگ  سه  در  ملي 1280856424  بشماره  اصفهان 
از اصلي  از قطعه زمين پالک 1 فرعي  بر روي قسمتي  احداثي 
 227/5 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11919

مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
 139660302027002060 شماره  اصالحی  -راي   98
فرزند  خوراسگانی  غالمی  محمدحسين   1396/02/26 مورخ 
بشماره  اصفهان  از  صادره   166 شناسنامه  بشماره  اصغرعلي  
و  زمين  قطعه  يکباب  دانگ  سه  در   1291353216 ملي 
پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  احداثي  بناي 
 163/26 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5207
در  كه  ميباشد  رسمي.صحيح  سند  طي  خريداري  مترمربع. 
شماره139560302027008774مورخ1395/07/13به  رای 

 اشتباه ثبت شده بود.
مورخ   139660302027002061 شماره  اصالحی  راي   -  99
بشماره  احمد  فرزند  خوراسگاني  چنگاني  زهره   1396/02/26
شناسنامه 239 صادره از اصفهان بشماره ملي 1284104982 در 
روي  بر  احداثي  احداثي  بناي  و  زمين  قطعه  يکباب  دانگ  سه 
ثبت   5 بخش  در  واقع   5207 پالک  زمين  قطعه  از  قسمتي 
اصفهان به مساحت 163/26 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.
شماره139560302027008776 رای  در  كه  باشد  می   صحيح 

مورخ1395/07/13به اشتباه ثبت شده بود.
مورخ   139660302027002508 شماره  اصالحی  راي   -  100
1396/03/06 محمدرضا خدائی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 14 
صادره از محالت بشماره ملي 0569877350 در ششدانگ يکباب 
در  واقع  زمين پالک 18  قطعه  از  بر روي قسمتي  احداثي  خانه 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 175/25 مترمربع. خريداري 
طي سند رسمي.صحيح می باشد كه در رای شماره139460302

027025672مورخ1394/10/19به اشتباه ثبت شده بود.
مورخ   139660302027005029 شماره  اصالحی  راي   -  101
بشماره  حسن  فرزند  خوراسگاني  ساساني  مهدي   1396/05/04
شناسنامه 659 صادره از اصفهان بشماره ملي 1291443800 در 
زمين  قطعه  از  قسمتي  روي  بر  احداثي  خانه  يکباب  ششدانگ 
پالک 6530 - 6531 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
باشد  می  رسمي.صحيح  سند  طي  خريداري  مترمربع.   133/35
شماره139560302027015668مورخ1395/11/24  رای  در  كه 

به اشتباه ثبت شده بود
مورخ   139660302027005229 شماره  اصالحی  راي   -  102
بشماره  رحيم  فرزند  خياداني  رحيمي  پريزاد    1396/05/09
شناسنامه 13507 صادره از اصفهان بشماره ملي 1283836823 
در ششدانگ يکباب خانه باستثناء بها ثمنيه اعياني احداثي بر روي 
قسمتي از قطعه زمين پالک 7849 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 279/10 مترمربع. خريداري طي سند رسمي.صحيح 
شماره139660302027000541مورخ رای  در  كه  باشد   می 

1396/01/19به اشتباه ثبت شده بود
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/05/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/06/08

هاديزاده رييس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان
م الف: 15926
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يادداشت

اخبار

اهدای جهیزیه به نو عروسان نیازمند استان اصفهان
خیران نیک اندیش اصفهانی، بیــش از ۱۵میلیارد ریال کمــک هزینه خرید 
جهیزیه به نوعروســان بی بضاعت پرداخت کردند. این میــزان کمک هزینه با 

سرانه ۵0میلیون ریال در اختیار 300نوعروس نیازمند استان قرار گرفته است.

با هدف توانمندسازی و افزايش آگاهی زندانیان؛ 

انعقاد قرارداد ا داره زندان ها و 
جهاد دانشگاهی اصفهان

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان از انعقاد 
قرارداد همکاری آموزشی بین اداره کل زندان های استان 
اصفهان و جهاد دانشگاهی واحد اصفهان خبر داد.احمد 
مکاری اظهار کرد: در راســتای برنامه جامع آموزشی 
شعبه تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان، این قرارداد همکاری 
آموزشی بین اداره کل زندان ها و جهاد دانشگاهی واحد 
اصفهان ویژه زندانیان منعقد شد.وی هدف از این قرارداد 
را توانمندسازی زندانیان بیان کرد و افزود: این قرارداد 
همکاری در راســتای برنامه جامع آمــوزش دوره های 
تخصصی کارآفرینی به منظور توانمند سازی و افزایش 
آگاهی زندانیان، بین این دو ارگان منعقد شــده است. 
معاون آموزشی جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان بیان 
کرد: طی قــرارداد منعقده برگزاری کارگاه آموزشــی 
کارآفرینی تخصصــی در قالــب 20 دوره کارگاه و ۱0 
همایش آموزشی )آشنایی با قانون کار،آشنایی با اصول 
مشــتری مداری، فرآیند تاســیس و راه اندازی کسب 
و کار، روابط کار، مدیریت زمان ، انگیــزش در کار و...( 
صورت خواهد گرفت. وی تصریح کــرد: این کارگاه ها 
در زندان های مرکزی و شهرســتان های زرین شــهر، 
نجف آباد، خمینی شهر، کانون اصالح و تربیت و... انجام 
می گیرد. این قرارداد در 9 ماه، به مدت 4 ســاعت برای 
هر کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و کار است که در 
 مجموع 4۵00 نفر در این کارگاه های آموزشی شرکت

 می کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

شناسنامه دار  شدن مجرمان 
خاص توسط پلیس اصفهان

فرمانــده انتظامــی اســتان با بیــان اینکــه پلیس 
روی تحــرکات افــراد شــرور و مجرمان ســابقه دار 
اشــرافیت کامــل دارد، گفت: مجرمان خاص کشــور 
 در پلیــس آگاهی ایــن فرماندهــی شناســنامه دار 
می شوند.ســردار مهدی معصوم بیگی با اشاره به طرح 
شناسنامه دار شدن مجرمان خاص کشور اظهار داشت: 
چشم انداز نیروی انتظامی این اســت که تا پایان سال 
۱404 بتواند به پلیس نخست منطقه در تمام زمینه ها 
تبدیل شود و در این زمینه بسترهای آن  فراهم شده و 

برنامه هایی را در دستور کار خود قرار داده است.

يادداشتيادداشتيادداشتيادداشت

 اعمال قانون 
برای احساسات پشت وانتی!

شــعر و شــاعری و خصلت برونگرایی  مهشید موسويان 
احساسات در میان ما ایرانی ها به حدی 
است که حتی استفاده از این صناعت ادبی در پشت ماشین ها و به 
خصوص کامیون ها و وانت نیســان های آبی رنگ بسیار پررنگ به 
چشم می آید. اگر گذری در خیابان ها داشته باشیم،به این نتیجه 
می رسیم مطالبی که عمدتا با زبان شعر جلوه کرده اند بسته به حال 
و احوال صاحب وسیله نقلیه و مناسبت های ملی و مذهبی تغییر 
می کند. در برخی مواقع این مطالِب حکاکی شــده بر بدنه وسایل 
نقلیه، هرچند دارای پیام اخالقی است و یا شاید سوژه ای طنز، اما 
نگاه رانندگان  خودرو های دیگر را به خود جلب می کند. گاهی این 
مطالــب در قالب یک جملــه روی خودرو خودنمایــی می کند و 
رانندگان خودرو ها بــرای خواندن آن چند ثانیــه ای محو جمله 
می شوند و همین امر موجب حواس پرتی راننده پشت سری شده و 

این حواس پرتی احتمال بروز تصادف را افزایش می دهد.
جالب اســت بدانیم که نوشتن احساســات روی وسیله نقلیه تنها 
مختص ما ایرانی هاست؛ حرکتی که شاید در تصور ما فقط یک نوع 
عرض ارادت نسبت به شخص یا موضوعی خاص باشد، اما در اصل 
تخلفی محســوب می شــود که در قانون حتی برای آن مجازات و 

جریمه پیش بینی شده است. 
معاون اجتماعی پلیس راهور ناجــا در جدیدترین اظهارنظر خود 
عنوان کرده مطابق کد تخلفی 2069 مصوب سال 90 برابر قانون 
هر خودرویی که اقدام به نصب استیکر و برچسب روی بدنه خودرو 
کند توســط عوامل پلیس اعمال قانون و 300 هــزار ریال جریمه 
خواهد شد. اینکه تا چه حد قانون و مجازات پیش بینی شده برای 
این حرکت، بازدارنده بوده جای سوال دارد. قانون گذار و مجریان 
قانون تا چه میزان بر اجرای درســت و اصولی و ممانعت از نوشتن 
قطعات ادبی و نقاشی ها همت گماشته اند و در آینده چه میزان از 

این ناهنجاری در سطح شهر کاسته می شود.

 اجرای طرح هجرت
 بسیج دانش آموزی استان اصفهان 

 تابســتان امســال 37هزار نفــر- روز، در طرح هجرت بســیج
 دانش آموزی استان اصفهان شرکت کردند.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان،طرح هجرت 
3 را بهترین فرصت برای اســتعدادیابی دانش آموزان بســیجی 
دانســت و گفت: اجرای این طرح ضمن تقویت روحیه خودباوری 
ومشارکت پذیری ،کشــف اســتعدادهای نهفته با بهره گیری از 
خالقیت و تالش دانش آموزان را مسئولیت پذیر کرده و آنها را در 
 برقراری ارتباطات اجتماعی و فراگرفتن مهارت های نوین زندگی

 آماده می کند .
ســرگرد محمد ادیب هدف از برگزاری اردوهــای طرح هجرت 
را غنی ســازی اوقات فراغت دانش آموزان با بهســازی ونوسازی 
وزیباسازی مدارس عنوان کرد و افزود: این طرح امسال در بیش از 

3۵0 مدرسه استان اجرا شده است. 

مجتبی ناجی با بیان اینکه جایگاه بهزیســتی در عرصه های 
اجتماعی از پیش شناخته تر شده و در مرکز توجه قرار گرفته 
است خاطرنشان کرد: امروزه با گسترش خدمات، بهزیستی به 
یک سازمان تخصصی با ویژگی های منحصر بفرد در حوزه های 
مختلف تبدیل شده است. وی اســتقبال مردم از طرح های 

پیشگیری از آســیب های اجتماعی را خوب ارزیابی کرد و با 
بیان اینکه در شاهین شهر بعد از مسائل بین فردی و ارتباطی 
دومین مشکل و آســیب اختالالت خلقی است افزود: استان 
اصفهان به لحاظ اعتیاد در بین اســتان های کشور در ردیف 
بیست و سومین استان و به لحاظ طالق و آسیب های اجتماعی 

در ردیف هجدهمین استان کشور قرار دارد.
با آموزش می توان بسیاری از آسیب های اجتماعی 

را کاهش داد
 رییس اداره بهزیستی شاهین شهر و میمه نیز به فعالیت ها و 
خدمات بهزیســتی در حوزه های مختلف اشاره کرد و با بیان 
اینکه تقدم مسئله پیشگیری بر درمان اولویت اصلی سازمان 
بهزیستی اســت گفت: به منظور پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعی در تالش هستیم با آموزش کودکان در مهدکودک ها 
و مدارس و اقشار مختلف در سنین مختلف از بروز بسیاری از 

آسیب های اجتماعی و معلولیت ها پیشگیری کنیم.
امین عسگری با اشاره به طرح های غربالگری شنوایی و بینایی 
ســنجی بیان کرد: با تشــخیص به موقع و درمان می توان از 
بســیاری از معلولیت ها جلوگیری کرد که به همین منظور 
نوزادان در بدو تولد و کودکان زیر شش سال، تحت غربالگری 

شنوایی سنجی و بینایی سنجی قرار می گیرند.
برای 21 نفر از مددجويان بهزيستی اشتغال ايجاد 

شد 
 عسگری از جمعیت همیاران ســالمت و خیریه ها به عنوان 
سمن های همکار بهزیستی نام برد و افزود: جمعیت همیاران 
سالمت با بهزیســتی در برگزاری همایش و مشاوره ازدواج، 

طالق و اعتیاد و ... همکاری می کند.
وی افزود: به مناسبت گرامیداشــت هفته دولت، ساختمان 
جدید جامعه معلوالن شــاهین شــهر، کارگاه تولید صنایع 
دستی معلوالن، دو واحد مهد کودک و دو واحد اشتغال زایی 
پیرایش مردانه و ساخت وسایل چوبی و مبل با اعتباری بالغ بر 
دو میلیارد ریال از محل سرمایه گذار بخش خصوصی افتتاح و 
به بهره برداری می رسد. بر این اساس،  این طرح ها در مجموع 
برای 2۱ نفر از مددجویان بهزیستی ایجاد اشتغال کرده است.

ناجی، معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل بهزيستی استان اصفهان گفت: استان اصفهان به 
لحاظ اعتیاد در رده بیست و سوم و از نظر آمار طالق در جايگاه هجدهم کشــور قرار دارد  اين در حالی است که 
سازمان بهزيستی با وجود محدوديت های مالی با تالش در خدمات رسانی، محور سالمت و مسئولیت اجتماعی 

شناخته شده است. خبر

معاون اداره کل بهزيستی استان اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ رتبه هجدهم کشور در آمار طالق

مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت:  32 دستگاه تاتو 
غیر مجاز و هفت عدد دستگاه اپیالسیون از سطح آرایشگاه های 

اصفهان جمع آوری شد.
حمید ترک زاده اظهار داشــت: کارشناسان بهداشت محیط 
شماره یک اصفهان با تعدادی از آرایشــگران متخلف مطابق 
قانون برخورد و سه آرایشگاه زنانه به دلیل تخلفات متعدد پلمب 

و پرونده آنها به مراجع قضائی ارجاع داده شد.
وی بیان داشت: در همین راســتا چهار مورد اخطار کتبی به 

آرایشگرانی که دارای نواقص متعدد بهداشتی بودند، داده شد و 
همچنین 32 دستگاه تاتو غیرمجاز و هفت دستگاه اپیالسیون 

با شرایط  نامناسب و مخاطره آمیز توقیف و جمع آوری شد.
مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان اعالم کرد: از آنجایی که 
هر گونه فعالیت غیر مجاز در آرایشگاه های زنانه منجر به بروز 
مخاطرات جبران ناپذیر می شود، واحد بهداشت محیط شماره 
یک اصفهان با مشــارکت نماینده اداره اماکن نیروی انتظامی 
به صورت مداوم با انجام پیگیری های الزم با متخلفان برخورد 

و پرونده آنها را جهت پیگرد قانونی به مراجع قضائی ارســال 
می کند.وی از اجرای طرح ضربتی ویژه آرایشــگران زنانه در 
حوزه مرکز بهداشت شماره یک اصفهان خبر داد و تصریح کرد: 
تعدادی از آرایشگران غیر مجاز اقدام به انجام  فعالیت مخفیانه 
و غیر مجاز از قبیل انجام تاتو، کاشت ناخن و سایر فعالیت های 
مخاطره آمیز می کنند که می تواند تهدیدی جدی علیه سالمت 
مراجعه کنندگان باشد. ترک زاده اعالم کرد: در همین خصوص 
به مردم توصیه می شود در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر 
مجاز در آرایشگاه های زنانه و یا سالن های زیبایی مراتب را به 

شماره تلفن ۱90 اطالع دهند تا به آن رسیدگی شود.

۳۲ دستگاه تاتو غیرمجاز از آرایشگاه های اصفهان جمع آوری شد

اخطار اجرایی
6/215 مشخصات محکوم علیه:1- نام:ملیحه نام خانوادگی:بیاضی تپه دشت نام 
پدر:حسین نشانی محل اقامت: مجهول المکان 2- نام: هادی نام خانوادگی:پیران 
زارع نشــانی محل اقامت: آران و بیدگل، خ سلمان فارســی، کوچه شهید اربابی. 
مشخصات محکوم له: نام:عباس نام خانوادگی:رمضانی نام پدر:امراله نشانی محل 
اقامت: آران و بیدگل،خ نواب صفوی، کوچه شــورای حل اختالف، منزل شخصی. 
محکوم به: به موجب رأی شــماره 935 تاریخ 95/12/24 حوزه دوم شــورای حل 
اختالف شهرســتان آران وبیدگل که قطعیت یافته اســت محکوم علیهما محکوم 
هستند به: مبلغ پانزده میلیون ریال به عهده بانک پست بانک ایران به شماره حساب 
01/ 54131213142152، 94/11 بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می گردد. رای صادره غیابی 
است. هزینه اجرا نیم عشــر دولتی بر عهده خوانده می باشد. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
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 درصورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. م الف: 13/2/96/394 

شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان آران و بیدگل )238 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رأی

6/216 به تاریخ 1396/05/19 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه ســوم شورای 
حل اختالف آران وبیدگل به تصدی امضاء کننده ذیل تشــکیل و پرونده کالســه 
1171/95 تحت نظر اســت با عنایت به جمیع اوراق و محتویــات پرونده و ضمن 
اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. رأی قاضی شورا 
در خصوص دادخواســت آقای ابوالفضل رزمی منش فرزند علــی با وکالت آقایان 
حمیدرضا نجارزاده و احســان بانویی به طرفیت خانم کبری محمدی زانیایی فرزند 
احمد به خواسته مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
419003 مورخ 95/05/24 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه به وجود چک مستند 
دعوا در ید خواهان و امضای خوانده در ذیل چک و نظــر به اینکه امضای مذکور از 
تعرض مصون مانده و خوانده نیز علی رغم ابالغ قانونی در شعبه حضور نیافته و به 
نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است. لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص 
داده و مســتندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و 
همچنین پرداخت خسارات دادرســی طبق تعرفه قانونی که قابل محاسبه و وصول 
در اجرای احکام مدنی می باشد و پراخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمــی تورم بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 
نظرخواهی در محاکم  عمومی حقوقی این شهرستان می باشد.م الف: 5/22/96/393 
 قاضی شعبه ســوم شــورای حل اختالف آران و بیدگل- زهره گرامی نوش آبادی

)319 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

6/218 مشــخصات محکوم علیه:1- نام:محمــد نام خانوادگی:دهقــان زاده نام 
پدر:اسکندر نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:علی نام 
خانوادگی:منعمیان بیدگلی نام پدر:ماشااله نشانی محل اقامت: آران و بیدگل،شهرک 
صنعتی سلیمان صباحی، انتهای بلوار شماره یک. محکوم به: به موجب رأی شماره 

259 تاریخ 95/03/13 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان آران وبیدگل که 
قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال به 
عنون اصل خواسته با احتساب خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 88/11/27  
لغایت یوم الوصول آن و نیز هزنیه دادرســی آن. هزینه نیم عشر اجراییه محاسبه و 
وصول گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 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 درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.م الف: 13/2/96/392 شعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان 

آران و بیدگل)191 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

6/219 آقای سید حســین باقری دارای شناسنامه شــماره 11 به شرح دادخواست 
به کالسه 467/96/ 3 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ســید آقا باقری بشناســنامه 22 در تاریخ 1395/04/09 
اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به سید حسین باقری فرزند ســیدآقا به ش ش 11 فرزند متوفی، سید یحیی باقری 
فرزند ســید آقا به ش ش 3267 فرزند متوفی، ســید مهدی باقری فرزند سیدآقا به 
شش 46371 فرزند متوفی، پروین باقری فرزند سیدآقا به ش ش 10 فرزند متوفی، 
ماه بانو خانم باقری فرزند سیدآقا به ش ش 2 فرزند متوفی، زهراسادات باقری فرزند 
سیدآقا به ش ش 160 فرزند متوفی، مهین باقری فرزند سیدآقا به ش ش 141 فرزند 
متوفی، مهناز باقری فرزند ســیدآقا به ش ش 6 فرزند متوفی وراث قانونی مشارالیه 
می باشند والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت، 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 شد.م الف: 5/2/96/397 رییس شــعبه سوم شــورای حل اختالف آران و بیدگل

)198 کلمه، دو کادر(
اجراییه

6/220 مشخصات محکوم له: نام: علی عباس نام خانوادگی: قاسمی مقدم نام پدر: 
حسین نشانی: بیدگل، سه راه معین آباد. مشــخصات محکوم علیه: نام:عطاءاله نام 
خانوادگی:فروغی نام پدر:آقامحمد نشانی:مجهول المکان مشخصات نماینده قایم 
مقام قانونی محکوم له: نام:محســن نام خانوادگی:کمال آرانی نام پدر:رمضانعلی 
نشانی:کاشــان، نوش آباد، نبش بلوار معلــم منزل آقای عباس چاووشــی، طبقه 
دوم،کدپســتی8746143893، دفتر وکالــت آقای محمد صادق چاووشــی. نوع 
رابطه:وکیل محکوم له: علی عباس قاسمی مقدم. محکوم به : بسمه تعالی. به موجب 
شماره دادنامه مربوطه 9609973620200494 مورخ 1396/04/12 محکوم علیه 
محکوم است به حضور در یکی از دفاتر رسمی و انتقال رسمی سند سه دانگ مشاع 
از 6 دانگ دو قطعه زمین مزروعی به ترتیب الف( 17 قفیزی مورد پالک ثتبی 349 
فرعی به متراژ 570 مترمربع و ب( 14 قفیزی زیر مالالر علی خالو به شــماره 411 
فرعی به متراژ 470 متر مربع هر دو واقع در مزرعه ایوب آباد سنگ 2 اصلی بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل به نام محکوم له ضمنا رای صادره غیابی می باشد و هزینه 
اجرا به عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه: 
1-ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 

کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دگیر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضایی ارایه 
نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(/ 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(.5-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معال نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.)ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(.6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارایه 
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394.( م الــف: 5/2/96/398  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شــعبه دوم دادگاه 
 عمومی)حقوقی( دادگستری شهرســتان آران و بیدگل، زهره رمضانی مقدم آرانی

)488 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

شــماره    9610426794700028 اجراییــه: شــماره   6 /88
پرونده:95099867947000690 شماره بایگانی شعبه:950690 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794700571 
محکوم علیهم: 1- نوید انصاری 2- رضا کشاورز 32- نیما انصاری صدر محکوم اند 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند به نام خواهان با مشخصات 33 ایران 
83 ق 292 و پرداخت مبلغ 2/520/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان: بهرام 
محمدی فرزند محمدصادق به نشانی 4 راه نورباران مقابل بانک صادرات پ 110. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 
15378 شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( 

)390 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/135 کالسه پرونده: 821/95 شــماره دادنامه: 52 – 96/2/20 مرجع رسیدگی: 

شعبه 34 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجتبی زراعتی شمس آبادی به 
نشانی اصفهان خ پروین ابتدای 7 تیر مجتمع سیروس طبقه دوم خوانده: فرزاد ملکی 
صدر به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی مجتبی زراعتی شمس آبادی به 
طرفیت فرزاد ملکی صدر به خواسته مطالبه مبلغ  شصت میلیون ریال وجه چک به 
شماره 25335496 - 95/4/25 به عهده بانک پست بانک ایران به  انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد  و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانــون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
شصت میلیون ریال  بابت اصل خواسته و دو میلیون و سیصد و چهل هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف  94/4/25  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از اتمام مهلت وخواهی ظرف بیســت روز قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:15383 شعبه 34 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره 

سه()308 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/144 کالسه پرونده: 151/96 شماره دادنامه: 9609976805200569 - 96/5/18 
مرجع رسیدگی: شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اکبر حکیمی نیک 
به نشانی خ حکیم بازارچه نو پاساژ امین طبقه همکف پ 202 وکیل: اصغر دهقانی 
به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 20/310/000 بابت سه فقره چک 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا در خصوص دعوی اکبر حکیمی نیک به طرفیت اصغر دهقانی به خواسته 
مطالبه مبلغ 20/310/000 ریال وجه چک به شــماره ی 914921 - 72/11/10 و 
589773 - 72/8/20 و 589772 - 72/8/15 بانک صادرات مطلق خسارات قانونی 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد  و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 20/310/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 697/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 72/11/10 و 72/8/20 و 72/8/15 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام 
مهلت وخواهی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:15425 شعبه 52 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره سه(

)315 کلمه، 3 کادر(
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نوشیدن روزانه ۴ فنجان قهوه موجب افزایش طول عمر می شود
تحقیقات محققان نشــان می دهد کســانی که حداقل روزی چهار فنجان قهوه 
بنوشند در مقایســه با افرادی که هرگز یا تقریبا هیچ وقت قهوه نخورده  اند ، ۶۴ 

 آیا مخدر تاثیری برای کاهش درصد کمتر در معرض مرگ به هر علتی قرار  می گیرند.
درد میگرن دارد؟

کارشناسان آمریکایی معتقدند 
بســیاری از مــوارد اســتفاده 
مسکن های حاوی مخدر توسط 
بیمــاران مبتال به ســردردهای 
میگرنــی غیرضــروری اســت.

کارشناســان در ایــن مطالعه 
دریافته انــد از نزدیک به ۲۹۰۰ 

آمریکایی که برای درمان سردرد میگرنی به پزشک مراجعه کرده اند 
برای ۱۵ درصد مسکن های حاوی مخدر تجویز شده و این در حالی 
اســت که این نوع از داروهای مســکن باید آخرین گزینه درمانی 
برای این بیماران در نظر گرفته شــوند.دکتر »الری چارلستون« 
از کارشناسان این مطالعه در دانشکده پزشکی دانشگاه میشیگان 
گفت: مسکن های حاوی مخدر نه تنها نسبت به داروهای مخصوص 

میگرن کمتر تاثیرگذار هستند بلکه برای فرد خطر هم دارند.
همچنین مصرف مداوم این مســکن ها می تواند به تکرار بیشــتر 
سردردهای میگرنی و مزمن تر شــدن آن کمک کند. عالوه بر این، 

این داروها می توانند باعث اعتیاد در فرد هم بشوند.
به گفته کارشناسان، شایع ترین دلیل میگرن های مزمن مصرف بیش 
از حد داروهاست. این مسکن ها باید در شرایط بسیار نادر و مواقعی 
که فرد تحمــل درد را ندارد یا با داروهای معمــول میگرن درمان 

نمی شود، مصرف شوند.   

 به کودک خود تخم مرغ
 و بادام زمینی بدهید

محققان بیمارســتان کودکان 
کلورادو، با بررســی ۱۴۶ مطالعه 
قبلی دریافتند زمان اولین وعده 
غذایی به کودک بر ریســک بروز 
آلرژی تاثیــر دارد. همچنین آنها 
دریافتند هیچ ارتباطی در مورد 
این زمــان و بروز بیمــاری های 

خودایمنی وجود ندارد.
محققان با قطعیت متوسط گزارش می کنند نوزادانی که در سن ۴ 
تا ۶ ماهگی تخم مرغ دریافت کرده اند دارای ریسک پایین تر ابتالی  
آلرژی به  تخم مرغ هستند و به کودکانی که در سن ۴ تا ۱۱ ماهگی 
بادام زمینی داده شده است نیز کمتر از کودکانی که در سنین باالتر 
بادام زمینی دریافت کرده اند در معرض ریسک آلرژی به بادام زمینی 

قرار دارند.
طبق این مطالعه، دادن زودهنگام ایــن دو ماده خوراکی به کودک 
 می تواند موجــب کاهش ۲۲ مــورد ابتال به آلرژی بــه تخم مرغ و

 ۱۸ مورد آلرژی به بادام زمینی در هر ۱۰۰۰ نفر شود.
طبق شواهد مطالعاتی، این رابطه در مورد ورود زودهنگام ماهی به 

رژیم غذایی کودک مشاهده نشد.

کولیت زخمی و بیمــاری کرون دو بیمــاری مزمن درمان 
ناپذیر مرتبط با روده هســتند. این دو بیماری اغلب در یک 
گروه کنار هم قرار گرفته و به عنوان بیمــاری التهابی روده 
)IBD( شناخته می شــوند، زیرا عالئم مشابه دارند. به طور 
کلی، بیماری التهابی روده بیماری افراد سفیدپوست ساکن 
در کشورهای توسعه یافته جهان است و بیشتر در نوجوانان و 

جوانان تشخیص داده می شود.
در شرایطی که به نظر می رسد بیماری کرون و کولیت زخمی 
در خانواده ها دیده شــود، اما ارتباط همواره مستقیم نیست 
)مانند از پــدر و مادر به فرزند(. خطر بــه ارث بردن بیماری 
التهابی روده به طور کلی کم است، به استثنای مواردی که هم 
پدر و هم مادر به یک نوع از بیماری التهابی روده مبتال باشند.

در چه سنی بیماری التهابی روده شایع تر است؟
بیماری التهابی روده به عنوان بیمــاری نوجوانان و جوانان 
در نظر گرفته می شــود، زیرا برای نخســتین بار بیشتر در 
افرادی که در بازه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال قرار دارند، تشخیص 

داده می شود.
بیماری التهابی روده بیشتر در مردان شایع است 

یا زنان؟
بیماری التهابی روده هم مردان و هم زنان را به میزان مساوی 

تحت تاثیر قرار می دهد.
آیا عوامل محیطی بر خطر ابتال به بیماری التهابی 

روده تاثیرگذار هستند؟
دو عامل آپاندکتومی و ســابقه سیگار کشــیدن بر ابتال به 

بیماری التهابی روده تاثیرگذار هستند. نتایج ۱3 مطالعه که 
بین سال های ۱۹۸7 تا ۱۹۹۹ انجام شد، نشان داده اند که 
برداشتن آپاندیس می تواند خطر ابتال به کولیت زخمی را تا 

۶۹ درصد کاهش دهد.
افرادی که در گذشــته ســیگاری بوده اند در معرض خطر 
بیشتری برای ابتال به کولیت زخمی قرار دارند، در شرایطی 
که افراد سیگاری با کمترین میزان خطر مواجه هستند. این 
گرایش نشان می دهد سیگار کشیدن به پیشگیری از ظهور 
کولیت زخمی کمک می کند. سیگار کشیدن روی بیماری 
کرون اثری معکوس دارد؛ افراد ســیگاری یــا افرادی که در 
گذشته ســیگاری بوده اند نســبت به افراد غیر سیگاری در 

معرض خطر بیشتری برای ابتال به بیماری کرون قرار دارند.
خطر به ارث بردن بیماری التهابی روده

به نظر می رســد خطر به ارث بردن بیماری کرون بیشتر از 
کولیت زخمی است.

خطر ابتال به بیماری کرون در طــول زندگی برای کودکانی 
که یکی از والدین آنها به این بیماری مبتالست 7 تا ۹ درصد 
و خطر ابتال به نوعی از بیماری التهابی روده ۱۰ درصد است.

خطر ابتال به نوعی از بیماری التهابــی روده در کودکانی که 
 پدرو مادر آنها هر دو به بیماری التهابی روده مبتال هســتند

 3۵ درصد اســت.تقریبا ۲۰ درصد از افراد مبتال به بیماری 
التهابی روده دارای یک عضو خانــواده مبتال به این بیماری 

هستند.
خطر بیماری التهابی روده برای افــرادی که یکی از اعضای 
خانواده آنها به این شرایط مبتالست، ۱۰ برابر بیشتر از افراد 
عادی دیگر است.خطر بیماری التهابی روده برای افرادی که 
برادر یا خواهر آنها به این بیماری مبتالست، 3۰ برابر بیشتر 
از افراد عادی است.عوامل دیگر مانند رژیم غذایی، استفاده از 
گزینه های ضدبارداری خوراکی و عفونت ها نیز مورد مطالعه 

قرار گرفته اند، اما نقش آنها همچنان نامشخص است.

چه کسانی به بیماری التهابی روده مبتال می شوند؟
دانستنی ها

محققان فنالندی هشدار می دهند؛

مصرف زیاد نمک احتمال 
نارسایی قلبی را ۲ برابر می کند

 اگر چیپس، چوب شــور و آجیل نمکــی جزو تنقالت 
پرمصرف شما هستند، بهتر است به فکر کاهش مصرف 
آنها باشید؛ چراکه طبق مطالعه اخیر، مصرف زیاد نمک 

با خطر مضاعف نارسایی قلبی همراه است.
»پکا جوسیالهتی« سرپرســت تیم تحقیق از موسسه 
ملی سالمت فنالند، در این باره می گوید: »مصرف زیاد 
نمک )کلرید ســدیم( یکی از دالیل اصلی فشارخون 
باال و فاکتور پرخطر بیماری قلبی عروق کرونر و سکته 
است.«وی همچنین در ادامه می افزاید: »نارسایی قلبی 
یکی از بیماری های اصلــی قلبی-عروقی در جهان به 
شــمار می رود، اما همچنان نقش افزایش مصرف زیاد 
نمک نامشخص است.«محققان در این مطالعه، به مدت 
۱۲ سال وضعیت بیش از ۴۰۰۰ نفر را از لحاظ ارتباط 
 مصرف نمک و ابتال به نارســایی قلبی بررسی کردند.

در این مطالعه از استخراج ۲۴ ساعته سدیم استفاده شد 
که به عنوان استاندارد طالیی برای برآورد مصرف نمک 
در سطح فردی در نظر گرفته شده است.در طول مدت 
۱۲ سال پیگیری وضعیت افراد، ۱۲۱ مرد و زن مبتال به 
نارسایی قلبی شده بودند.به گفته جوسیالهتی، »افرادی 
که بیش از ۱3/7 گرم نمــک در روز مصرف کردند در 
مقایســه با افرادی که کمتــر از ۶/۸ گرم نمک مصرف 
می کردند، دو برابر بیشــتر در معرض ریسک نارسایی 

قلبی قرار داشتند.«

توصیه محققان استرالیایی به دختران جوان؛

ورزش به حفظ اطالعات 
یادگیری شده کمک می کند

 محققان عنوان می کنند ورزش دقیقا بعد از یادگیری 
مطلبی جدید می تواند به دختران کمک کند تا اطالعاتی 
را که در مدرسه یاد می گیرند به خوبی به خاطر بسپارند.

همه می دانند که ورزش دارای فواید متعددی اســت و 
به بهبود ســالمت ذهنی و فیزیکی فرد کمک می کند.

مطالعه جدید نشــان می دهد ورزش عالوه بر بسیاری 
از فواید شناخته شــده، می تواند به دختران جوان در 
حفظ اطالعاتی که در مدرسه یاد می گیرند کمک کند.

در چهار آزمایش، ۲۶۵ شرکت کننده ۵ دقیقه ایروبیک 
قدمی بعد از یادگیری انجام دادند یا هیچ ورزشی بعد از 
یادگیری انجام ندادند.محققان دریافتند زنانی که بعد از 
یادگیری ورزش کرده بودند، این مطالب را بهتر از افرادی 

که ورزشی انجام نداده بودند، به یاد آوردند.

توصیه روز

 »تستوسترون« می تواند به رشد تومورهای پروستات کمک کند 
به همین جهت اغلب برای مردان مبتال به ســرطان پروستات، 
درمان مهارکننده هورمون تجویز می شــود. نتایج یافته های 
جدید محققان مرکز تحقیقات و ارزیابی کالیفرنیای جنوبی نشان 
می دهد تجویز این نوع درمــان در مراحل اولیه بیماری ممکن 
است احتمال نارسایی قلبی را برای مردان به همراه داشته باشد.
درمان موردنظر در این مورد به درمان »محرومیت از اندروژن« 
معروف است. دکتر »رینا هکیو«سرپرست تیم تحقیق، در این 

باره می گوید: »پیام این مطالعه جدید این است که بیماران مبتال 
به سرطان پروستات متمرکز باید به منظور به حداقل رساندن 
اثرات سالمت ناشی از درمان محرومیت آندروژن روی سیستم 
قلبی عروقی تحت نظر باشند.«وی در ادامه می افزاید: »بیماران 
باید تغییرات شیوه زندگی ســالم برای قلب را در نظر بگیرند و 
پزشکان سالمت بیمار را به طور منظم برای عالئم اولیه بیماری 
قلبی تحت کنترل داشته باشند.«به گفته محققان، این داده های 
جدید در مورد تصمیم گیری برای نوع درمان تعیین شده برای 

مراحل اولیه بیماری حائز اهمیت است.تیم تحقیق اذعان می کند 
که در سال های اخیر استفاده از درمان مهارکننده هورمون برای 
سرطان پروستات توسعه یافته است. این نوع درمان قبال محدود 
به تومورهای پیشرفته پروستات بود، اما اکنون به تعداد بیشتری 
از مردان مبتال به سرطان پروستات که در مراحل ابتدایی بیماری 
بوده و بیماری به سایر قسمت های بدن گسترش نیافته است، نیز 
داده می شود.در این مطالعه، بیش از 7۶۰۰ مرد مبتال به سرطان 
پروستات در مراحل اولیه مورد ارزیابی قرار گرفتند. این مردان 
بالغ بر ۱۲ ســال تحت نظر بودند.محققان دریافتند مردان در 
مراحل اولیه سرطان پروستات که در ابتدا مبتال به بیماری قلبی 
نبودند، اما درمان های محرومیت از هورمون دریافت کرده بودند، 

۸۱ درصد بیشتر در معرض ریسک نارسایی قلبی قرار داشتند.

محققان می گویند:

درمان متداول سرطان پروستات با مشکالت قلبی همراه است

سوال روز

مزایده 
6/213 اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزیده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 962312 ج/اول له شــهرام یزدانی و علیه حجت 
هشیارخانی مبنی بر مطالبه مبلغ 2/196/591/395 ریال بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی و حق االجرای دولتی در روز چهارشــنبه مورخه 96/6/29 ســاعت 
9 صبح در محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت 
فروش 19/522  حبه از 72 حبه  شــش دانگ ملکی با مشخصات مندرج در نظریه 
کارشناسی که ذیال درج شده است و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین برنده مزایده خواهد بود. تسلیم ملک مورد مزایده پس 
از پرداخت تمام بدهی های آن صورت خواهــد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده 
محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص خواسته ارزیابی منزل 
مسکونی پالک ثبتی 15190/28098 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان خیابان 
حکیم شفایی دوم بن بست امیر پالک 24 کدپستی 8199877395 خواهان آقای 
محمود اسماعیلی )وکیل/ شهرام یزدانی( به طرفیت خوانده حجت هوشیارخانی و 
مراجعه به دفتر محترم دادگاه  و مطالبه پرونده و قرار کارشناسی، ضمن هماهنگی 
با خواهان و خوانده و اســتماع و اخذ توضیح طرفین و تصاویر و مدارک و مستندات 
ابرازی مالحظه و مطالعه شده و مراجعه به محل با حضور طرفین در 2 نوبت، مراجعه 
در مورخ 95/12/24 و ممانعت خوانده از بازدید و اعالم کارشناس به شعبه محترم 2 
اجرای احکام حقوقی اصفهان و مراجعه نوبت دوم در 96/2/31 از محل ملک مورد 
خواسته بنشانی فوق بازدید، اندازه گیری و معاینه محل شد. مشخصات ساختمان: 
منزل مسکونی مورد نظر با قدمتی بیش از پانزده سال با کاربری مسکونی به مساحت 
عرصه حدود سیصد و چهارمترمربع و شصت و نه دسیمتر مربع )به مساحت 304/69 
متر مربع( و اعیانی بازسازی  شده به مســاحت حدود 175/3 مترمربع مشتمل بر 3 
خواب و زیرزمین و پارکینگ می باشد بنا و مستحدثات: نمای بنا: ترکیب آجر و سنگ و 
کاشی، درب ورودی آهنی و درب پنجره های حیاط آلومینیومی است. سازه و اسکلت 
اجری و سقف طاق ضربی و پوشش پشت بام ایزوگام است. مشخصات اتاق ها: کف 
سرامیک و دیوارها کاغذ دیواری و با کمد و دکور ام دی اف و سقف سفیدکاری و رنگ 
آمیزی بوده. هال و پذیرایی: کف پارکــت و دیوارها کاغذ دیواری و با کمد و دکور ام 
دی اف و سقف سفید کاری و رنگ آمیزی بوده و چارچوب ها فلزی و دربهای داخلی 
و کمدها از جنس چوب می باشد. آشپزخانه: دیوار کاشیکاری و کف سرامیک شده و با 
کابینت ام دی اف است. سرویس بهداشتی: دیوار کاشیکاری و کف سرامیک و سقف 
پوشش پی وی سی می باشند. حمام: دیوار کاشیکاری و کف سرامیک و سقف پوشش 
پی وی سی می باشد. دارای انشعابات برق اختصاصی و انشعابات آب و گاز دایر و خط 
تلفن مجزا می باشد سیستم سرمایش کولرآبی و سیستم گرمایش گاز پکیج می باشد. 
با عنایت به موارد فوق و موقعیت و کاربری و کیفیت و قدمت ساختمان و جمیع جهات 
و در زمان بازدید و در وضع موجود با بررسی و برآوردهای محلی، مجموع ارزش کل 
ششدانگ عرصه و اعیان: منزل مسکونی پالک ثبتی 15190/28098 بخش 5 ثبت 
اصفهان با آدرس و مشخصات فوق، به مبلغ هشت میلیارد و یکصد و یک میلیون ریال 
)8/101/000/000 ریال( ارزیابی می گردد. م الف: 15394 شعبه اول اجرای احکام 

حقوقی شهرستان اصفهان )566 کلمه، 6 کادر(
مزایده 

6/214 اجرای احکام حقوقی شعبه 5 اصفهان در نظر دارد جلسه مزیده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالســه 961285 ج/5 له مرتضی کارگر بــا وکالت آقای محمدآقا 
ابراهیمی و علیه محمود کالهدوزان مبنی بر مطالبه مبلــغ 730/433/300 ریال 
بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در روز سه شنبه مورخه 

96/6/28 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش 1/8570 حبه از 72 حبه شش دانگ ملکی با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است و اکنون در تصرف مالکانه محکوم علیه 
می باشد توسط کارشناس رسمی دادگســتری که ذیال درج شده است و اکنون در 
تصرف مالکانه محکوم علیه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین  خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشانی فوق مراجعه و 
از ملک بازدید و با سپردن 10% قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 
2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت 
خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. که اوصاف ملک 
مورد مزایده فوق واقع در اصفهان خیابان ســروش خیابان آل خجند سمت خیابان 
سروش پالک 15 به موقعیت مکانی S  39{UTM  565839  3614809  کدپستی 
59311 - 81996 بنام مجتمع دریا بازدید به عمل آورده و ضمن معاینه بنا، بررسی 
قیمت بنا و ســایر موارد موثر در قیمت گزارش خود را به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
مشخصات بنا: بنا فوق عبارت است از بنایی در هفت سقف با اسکلت بتن آرمه و سقف 
تیرچه بلوک. عرصه برابر 250 متر مربع و اعیانی طبق گزارش شهرداری حدود 1180 
مترمربع می باشد. ســاختمان فوق بصورت آپارتمانی می باشد به تعداد 5 آپارتمان 
حدود 160 مترمربع مفید به همراه پارکینگ و انباری با یک دستگاه آسانسور و یک 
دستگاه راه پله که در هر طبقه یک دستگاه آپارتمان وجود دارد. نما ساختمان سنگ 
و آجر، کف واحدها در سالن سرامیک و در خواب ها موزاییک، بدنه گچ پرداختی به 
همراه محل هایی چوب کاری، درب های داخلی چوبی، دارای آسانســور، سرویس 
بهداشتی کامل، کابینت آشپزخانه ام دی اف سیستم گرمایش موتورخانه و رادیاتور، 
سرمایش کولر آبی است. اشــتراکات به ازای هر آپارتمان یک انشعاب برق مجزا، و 
پنج انشعاب گاز مجزا )که، یک انشعاب برق عمومی، فاضالب و آب مشترک است.( 
مشخصات ثبتی ملک: شماره ملک: 1590/5433 بخش پنج ثبت اصفهان و سهم 
مالکیت دو نیم دانگ از شــش دانگ نتیجه: با توجه به موقعیت بنا و قیمت منطقه و 
کلیه عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزش تمامیت عرصه و اعیانی دو و نیم دانگ مشاع 
از شش دانگ مبلغ 11/800/000/000 ریال معادل یازده میلیارد و هشتصد میلیون 
ریال به حروف یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون تومان برآورد می گردد. و ارزش 
مورد مزایده که 1/8570 می باشــد 730/433/300 ریال ارزیابی  شده است. ضمنا 
ملک مذکور دارای ســابقه توقیف به میزان 200/000/000 ریال تامین خواسته از 
سوی شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف می باشد که توقیف مذکور به خود 
 باقی می ماند. م الف: 15395 شعبه پنجم اجرای احکام حقوقی شهرستان اصفهان

)507 کلمه، 5 کادر( 
اخطار اجرایی

6/109 شماره: 951036 به موجب رای شماره 00751- 960997  تاریخ 96/3/17  
حوزه 2 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
عبداالمیر رضایی فر فرزند بدیر شــغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 93/1/1 لغایت 96/3/31 جمعا مبلغ شــانزده میلیون 
و دویست و بیست و سه هزار تومان به انضمام دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد 
تومان بابت هزینه دادرســی و کارشناسی در حق خواهان شــهناز دمگرزاده فرزند 
عبدالمحمد شــغل خانه دار به نشانی اصفهان فوالدشــهر محله C1 مجتمع اقاقیا 
طبقه 6 واحد 6. و پرداخت نیم عشــر اجرایی دولت. مــاده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا 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 باشــد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 

را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:15377 
 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)194 کلمه، دو کادر(
اجرایيه

شــماره    9610426825300119 اجراییــه: شــماره   6 /93
پرونده:9509986825300254  شماره بایگانی شعبه:950342 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976825300096 
محکوم علیه خلیفه بهمنی فرزند امیرقلی به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ ششصد و هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت 
تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه بر مبنــای نرخ تورم ازتاریــخ 1395/4/6 تا زمان 
وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و مبلغ دو میلیون 
و چهارصد و سی و شش هزار ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان سعید 
صادقی بلخاری فرزند محمود به نشانی اصفهان خ معراج )هفتون( جنب ساختمانهای 
شهرداری،رستوران شاهین کدپستی 8138617513 همراه 09135450177 صادر 
و اعالم می نماید. خواهان مکلف است به محض وصول اولین قسمت از محکوم به 
هزینه دادرسی را فورا به خزانه دولت پرداخت نماید. پرداخت مبلغ 34/000/000 ریال 
بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشــت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی 
روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 15318 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)454 کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

شــماره    9610426794700032 اجراییــه: شــماره   6 /108
پرونده:9509986794700459  شماره بایگانی شعبه:950459 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976794700600 
محکوم علیه: حسین لیاقت به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
75/000/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 2/795/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 369125 به تاریخ 91/03/15 
و 422008 به تاریخ 91/06/25 تا اجرای کامل حکــم در حق خواهان محمدرضا 
رزدان فرزند عسکری به نشــانی اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد خ بهارستان ک 
سوم پ 147.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 

آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 
15374 شــعبه 17 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شهدای مدافع 

حرم)399 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/133 کالسه پرونده: 290/96 شــماره دادنامه: 596 - 96/5/1 مرجع رسیدگی: 
شعبه 53 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدحسین حشمت به نشانی 
خانه اصفهان خلیفه ســلطانی کوچه 15 موتور سیکلت حشمت خوانده: محمدعلی 
قانعیان سبدانی به نشــانی مجهول المکان خواســته: مطالبه 34/000/000 ریال 
وجه چک بــا عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا 
در خصوص دعوی محمدحســین حشمت فرزند هوشــنگ به طرفیت محمدعلی 
قانعیان سبدانی فرزند قدیرعلی به خواســته مطالبه مبلغ 34/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 229928 - 90/5/30 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد  و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانــون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ 
34/000/000 ریال  ) ســی و چهار میلیون ریال( بابت اصل خواســته و 640/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  
90/5/30 تا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 
مهلت وخواهی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:15389 شعبه 53 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره سه(

)302 کلمه، 3 کادر(
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علی دایی و خیابانی  هم کالس شدند
علی دایی و جواد خیابانی که مدتی قبل خبر حضورشان در کنکور مقطع دکترا منتشر 
شده بود، بعد از قبولی در دانشگاه با هم همکالس شدند.این دو قرار است در کالس های 

مقطع دکترای جامعه شناسی ورزش در دانشکده علوم تحقیقات شرکت کنند.

رییس هیئت هندبال اســتان اصفهان گفت: در مسابقات لیگ هندبال 
ن  ا اســتان اصفهان، عنوان قهرمانی بــه تیم نونهاالن پســر

سپاهان رسید.
ســید حســن افتخاری اظهار کرد: 
مرحله نیمه نهایی و فینال مسابقات 
نونهــاالن لیگ هندبال پســران 
اســتان اصفهان به میزبانی خانه 
هندبال اصفهان با حضور جمعی از 

مسئوالن برگزار شد.
وی افزود: در بازی نخست مرحله نیمه 
نهایی دو تیم نجف آباد و فالورجان به 
مصاف هم رفتند که به تساوی رسیده و در ضربات 
پنالتی، نجف آباد به پیروزی رسید.رییس هیئت هندبال استان اصفهان 
تصریح کرد: در دیگر دیدار این مرحله تیم فوالد مبارکه سپاهان با نتیجه 
22 بر 13 تیم خمینی شــهر را مغلوب کرد تا دو تیم نجف آباد و سپاهان 
فینالیســت شــوند. به گفته وی، در دیدار رده بندی این مسابقات، تیم 
خمینی شهر با حساب 25 بر 18 فالورجان را شکست داد و به مقام سوم 
رسید. افتخاری به دیدار فینال اشاره کرد و بیان داشت: در این دیدار که 
هر دو تیم شایستگی دستیابی به  عنوان قهرمانی را داشتند، تیم سپاهان با 

نتیجه 18 بر16 به پیروزی رسید و بر سکوی نخست این پیکارها ایستاد.

 قهرمانی تیم سپاهان 
در لیگ هندبال نونهاالن

منهای فوتبال

رییس هیئت بوکس استان اصفهان:

مجبوریم با گران شدن 
تجهیزات کنار بیاییم

رییس هیئت بوکس استان اصفهان گفت: با گران شدن 
دالر، دســتکش، کاله و تجهیزات مربوط به این رشته 
هم افزایش قیمت پیدا کرده، اما مجبور هستیم با این 

موضوع کنار بیاییم.
مجید رمضانپور درمورد برنامه های این هیئت، اظهار 
کرد: تیــم نونهاالن اصفهــان چند روز گذشــته و در 
مسابقات کشوری در شــهر همدان توانست یک مدال 
طال و 2 مدال نقره  کسب کند. تیم جوانان نیز در اردوی 
آماده سازی به ســر می برد تا در تاریخ 1۴ شهریور به 
مسابقات قهرمانی کشور اعزام شــود.وی ادامه داد: با 
هشت تیم، لیگ اســتان را راه اندازی کرده ایم و بعد از 
آن اردویی را به میزبانی شاهین شهر برگزار کردیم که 
اگر بتوانیم این روند را ادامه بدهیم، ورزشــکاران ما به 
آمادگی الزم خواهند رســید. بعد از مسابقات جوانان، 
 مســابقات قهرمانی کشور بزرگســاالن را نیز درپیش 
داریم.رییس هیئت بوکس استان اصفهان در خصوص 
برگزاری دوره های آموزشــی بیان کرد: برای برگزاری 
دوره های داوری و مربیگــری برنامه ریزی کرده ایم و 
ثبت نام ها از شــهریورماه آغاز و تا آخر ماه ادامه دارد. 
به خاطر اینکه در فدراســیون تغییراتی انجام شــد و 
تشــکیل کمیته آموزشــی به طول انجامیــد، تاریخ 
برگزاری این دوره ها نیز عقب افتاد و منتظر هســتیم 
با تشکیل کمیته آموزش فدراسیون برای این دوره ها 

مدرس اعزام شود.
وی در پاسخ به این ســوال که امکانات سخت افزاری 
هیئت در چه ســطحی اســت، افــزود: در اصفهان و 
شهرستان هایی مانند شــهرضا، شاهین شهر، کاشان، 
خمینی شــهر، داران، فریدن، مبارکه و ... خانه بوکس 
داریم و به هر حال با گران شدن دالر، دستکش، کاله 
و تجهیزات مربوط به این رشته هم افزایش قیمت پیدا 
کرد، اما مجبور هستیم با این موضوع کنار بیاییم. اگر 
 تفاهم نامه هایی کــه اداره کل تربیت بدنی امضا کرده 
 به سرانجام برسد و به هیئت کمک مالی کند، به مشکل 

زیادی بر نمی خوریم.
رمضانپور در مورد ملی پوشــان اصفهانی گفت: در رده 
سنی بزرگساالن، محمدعلی شهیدی حدودا سه سال 
عضو تیم ملی بود و در حال حاضر نیز مشغول تمرین 
است تا از طریق مسابقات کشوری بتواند دوباره به تیم 
ملی راه پیدا کند و در مسابقات آسیایی جاکارتا شرکت 
کند. در رده های سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان هم 

تعدادی ورزشکار در تیم ملی فعالیت می کنند.

خبر روز

پیشنهاد روز

ســامان قدوس، هافبک جدید تیم ملی در پاسخ به این سوال که آیا با 
کارلوس کی روش به صورت تلفنی حرف زده ای، می گوید: »ما اخیرا 
زیاد با هم در ارتباط بوده ایم. تلفنی حرف نمی زنیم ولی پیامک های 
زیادی برای هم ارســال می کنیم. من با میکو، مربــی تیم ملی دیدار 
داشتم و در مورد افکارمان و آنچه که من دنبالش هستم، حرف زدیم. 
همان موقع معلوم شد که می توانم در تیم ملی باشم. آقای کی روش 

هم از من خواست تا به کره جنوبی بروم و آنجا همدیگر را ببینیم.«
وی ادامه می دهد: »برای من افتخار بزرگی است که برای تیم ملی بازی 
کنم. واقعا منتظر حضور در اردوی تیم ملی هستم. می خواهم به جایی 
بروم که هرگــز آن را ندیده ام. چیزهای خیلی خوبی درباره کشــورم 

شنیده ام. مخصوصا درباره فرهنگ ایرانی.« 

سال 2013 تیم ملی ایران در یک بازی تاریخی موفق شد کره جنوبی را 
در اولسان با یک گل شکست دهد. زننده آن گل تاریخی که زمینه ساز 
صعود ایران به جام جهانی برزیل شد، کسی نبود جز رضا قوچان نژاد. 
هنوز همه یک سوال از رضا دارند. اینکه چطور در آن بازی تاریخی، توپ 
را از جلوی بازیکن کره که مالکیت آن را داشت ربود. خیلی ها می گویند 
اگر هر مهاجم دیگری جای او بود دنبال آن تــوپ نمی رفت. رضا در 
این باره می گوید: »من می  دانستم توپ را می  گیرم. بازی سخت بود. 
موقعیت کم  گیر می  آمد. فشــار روی تیم ما زیاد بود. در آن موقعیت 
 حس کردم که مدافع من را نمی  بیند. همین  طور هم بود. او من را ندید. 
گفتم صد درصــد روی توپ بــروم و آن را بدزدم. بقیــه  اش را هم که 

دیدید.«

اس ام اس بازی جنجالی 
کی روش و قدوس!

 روایت مهاجم تیم ملی 
از یک دزدی تاریخی!

اخبار و شــایعات دربــاره وضعیت کریــم انصاری فرد در 
المپیاکوس تمامــی ندارند. آخرین خبــر حکایت از این 
دارد کــه مهاجم ایرانی قصــد دارد در این تیــم بماند. به 
گزارش رادیو ورزش یونان، باشگاه المپیاکوس یونان آماده 
اســت تا درباره آینده کریم انصاری فرد، مهاجم ایرانی اش 
 تصمیم جدی بگیرد و به نظر می رسد ترجیح می دهد او را

 نگه دارد.
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ایمان موسوی، مهاجم سابق تیم های استقالل، فوالد خوزستان، 
گسترش فوالد و ... که در زمان حضور علی کریمی در نفت تهران 
به این تیم رفته بود، با حضور درخشان از این تیم جدا شد و شنیده 
می شود به زودی راهی تیم ذوب آهن خواهد شد. امیر قلعه نویی که 
در فصل نقل و انتقاالت نتوانست یک مهاجم شش دانگ به تیمش 
اضافه کند،  قصد دارد با خرید موســوی و همچنین اضافه شدن 

بازیکن برزیلی وضعیت خط حمله تیمش را بهبود بخشد.

احمد نوراللهی در حال حاضر کارهای مربوط به ترخیص از خدمت 
سربازی اش را انجام می دهد. در حالی که خدمت او به صورت قانونی 
29 شهریورماه به پایان می رسد، اما به دنبال مجوز بازی پیش از این 
تاریخ است. وضعیت هافبک پرسپولیس تا هفته آینده مشخص 
می شود و  اگر این بازیکن موفق به دریافت مجوز بازی شود، می تواند 
از دیدار هفته ششم لیگ برتر سرخپوشان و همچنین دیدار برگشت 

با االهلی عربستان تیمش را همراهی کند.

ایمان موسوی در راه ذوب آهنمجوز بازی نوراللهی صادر  می شود انصاری فرد در المپیاکوس می ماند

 منصور ابراهیم زاده، مربی ســابق تیم ملی 
برای کارلوس کی روش پیشنهاد ویژه ای 
دارد؛ اینکه در دو بــازی باقی مانده 
مرحله انتخابی جام جهانی که برای 
ایران جنبه تشریفاتی دارد تاکتیک 
تیمش را عوض کنــد. ابراهیم زاده 
به ایســنا گفته: از قبــل گفته بودم 
وقتی تیــم ملی به جــام جهانی صعود 
کرد بهتر است به دو بازی آینده تیم به 
دید بازی های تدارکاتی نگاه شود و کمی شیوه بازی 
تیم را تغییر بدهیم. به طور مثــال در بازی های قبلی، تیم ملی بازی 
بسته ای ارائه می کرد و با ضد حمالت به گل می رسید، اما می توانیم 
در بازی های آینده شیوه بازی را تغییر دهیم و به طور مثال از یک سوم 
دفاعی حریف بازی را ببندیم و اجازه ندهیم حریف بازی سازی کنند. 
اگر این گونه باشد تیم پلن های دیگر بازی را هم تمرین می کند تا در 

مواقع نیاز از آنها استفاده کند.

پیشنهاد ابراهیم زاده به کی روش:

 تغییر تاکتیک

با توجه به هشــدار کمیته بین المللی المپیک به فدراســیون جهانی 
وزنه برداری، به نظر می رسد در آینده ای نزدیک 
یکی از اوزان وزنه برداری در المپیک کم 
خواهد شد. بر اســاس آخرین تصمیم 
فدراســیون جهانی وزنه برداری که 
با هشــدار IOC همراه بوده به دلیل 
برابری جنســیتی و با توجه به اینکه 
در المپیک 8 وزن برای مردان و ٧ وزن 
برای زنان وجود دارد، باید یک وزن از 8 
وزن مردان کم شــود. بر همین اساس از 
المپیک 2020 توکیو وزنه برداری مردان در ٧ وزن 
برگزار می شود؛ البته مسابقات جهانی همچنان در 8 وزن برگزار خواهد 
شد.هرچند هنوز تصمیمی مبنی بر اینکه چه وزنی حذف شود گرفته 
نشده، اما گفته می شود وزن 9۴ کیلوگرم به احتمال زیاد حذف می شود. 
وزنی که سهراب مرادی در آن روی تخته می رود.با این حال احتمال 

دارد که اوزان وزنه برداری مانند کشتی تغییر کند.

داریوش مصطفوی، رییس اسبق فدراســیون فوتبال درباره ماجرای 
انتخاب ساندرو پل به عنوان داور بازی معروف 
ایران و اســترالیا در پلی اف جام جهانی 
98 به دوربین برنامه نود گفته:» فیفا 
داوری صربســتانی  را بــرای بازی 
برگشت ایران و استرالیا انتخاب کرده 
بود. آن زمان هم اوج درگیری صرب ها 
با مسلمانان بود. من در تماسی که با 
»سپ بالتر« داشتم به او گفتم انتخاب 
چنین داوری پذیرفته نیست.ساندرو پل 
هم االن بیکار است. چند ساعت بعد داور بازی تغییر 

کرد و ساندرو پل داور شد.«

ویتولو که به صورت قرضــی از اتلتیکو به الس پالماس پیوســته، در 
تمرینات روز یکشــنبه دچار مصدومیت شده 
بود. حال فدراسیون اسپانیا تایید کرد که 
واسکز، مهاجم رئال مادرید، جانشین او 
در خط حمله الروخا خواهد شد. در 
بیانیه فدراسیون اسپانیا آمده: صبح 
روز یکشنبه، ویتولو از ناحیه لگامنت 
دچار مشــکل شــد. پس از بررسی 
موضوع با تیم پزشــکی باشگاهش، او 
تیم ملی را ترک خواهد کرد. ویتولو نقش 

 در تیم لوپتگی ایفــا می کرد و در 5 بازی،مهمی 
  ۴ گل به ثمر رسانده بود.  

کاهش یک وزن از اوزان وزنه برداری 
در المپیک

ساندرو  پل، چطور داور بازی ایران شد؟

واسکز، جانشین ویتولو در تیم ملی اسپانیا

اتفاق روز

سوال روز

فوتبال جهان

ورزش شــهروندی وبه طور کل ورزش همگانی یکــی از مقوالت 
بسیار مهم در جوامع امروزی است؛ از همین رو در تمامی شهرها و 
جوامع پیشرفته شاهد گسترش ورزش همگانی در میان آحاد مردم 
هستیم و نباید فراموش کرد که ورزش قهرمانی از دل همین ورزش 
همگانی استعدادیابی می  شود. اهمیت ورزش همگانی و شهروندی 
عاملی شــده اســت که این حوزه از ورزش، متولیان زیادی داشته 
باشــد و از طرفی اداره کل ورزش و جوانان مرتبط با موضوع ورزش 
همگانی است و از سوی دیگر شهرداری ها در راستای افزایش نشاط و 
سالمتی شهروندان در این حوزه فعالیت دارند؛ فدراسیون ورزش  های 
همگانی و هیئت های زیرمجموعه در اســتان ها نیز ضلع سوم این 
مثلث هستند.ورزش همگانی متولیان زیادی دارد، اما همین تعدد 
متولیان عاملی شده است که بعضا مسئولیت ها بین آنها پاس کاری 
شود و هرکدام به بهانه ای،  از بار سالمت تمامی مردم شانه خالی کند.

ورزش شهروندی و همگانی مورد تاکید اسالم و مقام معظم رهبری 
نیز بوده است و ایشان همیشه در جای جای صحبت هایشان در حوزه 

ورزش به این موضوع تاکید داشته اند.
بار ورزش همگانی به دوش شهرداری اصفهان باقی مانده 

است
در کالنشهر اصفهان ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان یکی از 
متولیان ورزش همگانی است که بنا بر وظایف ذاتی شهرداری ها در 
این حوزه ورود پیدا کرده و فعالیت می کند؛ همان طور که اداره کل و 
همچنین هیئت ورزش های همگانی در این حوزه فعالیت می کنند 
اما به گفته علی قاسمی، مدیر سازمان ورزش شهرداری اصفهان بار 

این حوزه تنها به دوش شهرداری اصفهان مانده است.
جایی که هیئت ورزش  های همگانی مــدت زیادی را بدون رییس 
سپری می کند و اداره کل ورزش و جوانان هم  آنقدر سمن دارد که 

یاسمن ورزش  همگانی در آن گم است.
علی قاسمی با اشــاره به اینکه در قانون به صراحت 

آمده اســت که شــهرداری ها می توانند به عنوان محــور و مرکز 
هماهنگی و اجرای ورزش همگانی باشند، اظهار کرد: سال گذشته 
با همکاری اداره کل ورزش و جوانان آیین نامه ها و دستورالعمل  هایی 
را بر اساس اسناد باالدستی و با هماهنگی حوزه های مربوط تنظیم 
کردیم تا کارگــروه ورزش همگانی بر عهده شــهرداری اصفهان و 

مدیریت شهری قرار گیرد.
وی افزود: این آیین نامه ها بر اســاس اسناد باالدستی که اختصاصا 
فدراسیون ورزش همگانی و مصوبات شورای معاونین وزارت ورزش 
و جوانان است، آماده شد و قرار بود در جلسه ای با حضور مدیرکل و 
معاونان و همچنین رییس فدراسیون ورزش های همگانی و استاندار 
اصفهان، ابالغ رسمی به مدیریت شهری داده شود و شرح وظایف نیز 

به پیوست آن ارائه گردد.
ماجرای جلسه ای که از مسیر اصلی خود خارج شد 

مدیر سازمان ورزش شهرداری اصفهان ادامه داد: متاسفانه این جلسه 
برخالف آنچه قرار بود رخ دهد، پیش رفت و جلسه به شکل نمادین 
تنها به گزارش دهی سپری شد تا برنامه ریزی کارگروه های استان در 
آن صورت گیرد؛ از همین رو زمانی که استاندار محترم در نخستین 
جلسه پنجمین شورای اسالمی شهر اظهار کرد که متولی ورزش 

شهروندی و همگانی شهرداری است، به کلی جا خوردم.
اینکه متولی ورزش همگانی هیئت ورزش های همگانی باشد یا اداره 
کل و یا حتی شهرداری تفاوت آن چنانی ندارد و تنها موضوع بر سر 
این است: زمانی که چندین ارگان، متولی یک موضوع هستند، چرا 
بر سر یک میز نمی نشینند تا به یک توافق جامع برسند و بهترین 

تصمیم را برای مردم و ورزش همگانی بگیرند.
هیئت ورزش همگانی بــا فدراســیون رابطــه دارد و می تواند از 
ارتباطاتش اســتفاده کند؛ اداره کل ورزش و جوانان نیز به عنوان 
متولی ورزش، یک پای این موضوع اســت و با دولت و تصمیمات 
دولتی در ارتباط اســت و از ســوی دیگر سازمان ورزش 

شهرداری نیز وظیفه تامین ورزش شهروندی را برای مردم دارد و از 
سوی دیگر عالوه بر منابع مالی و امکانات، از طریق ورزش می تواند 
سطح سالمت و نشــاط جامعه را افزایش دهد که از وظایف ذاتی 

شهردار ی هاست.
فعالیت جزیره ای در حوزه ورزش همگانی دردی را دوا 

نمی کند
با وجود این ســه ضلع در ورزش همگانی و در کالنشــهری به نام 
اصفهان نباید شاهد ناهماهنگی و ضعف در ورزش همگانی باشیم 
این در حالی است که این اضالع هرکدام به صورت جزیره ای در حال 
فعالیت هستند و این گونه فعالیت کردن هیچ سودی برای ورزش 
همگانی ندارد. جزیره ای عمل کردن این اضالع در حوزه ورزش نه به 
نفع مردم و نه به نفع این ارگان هاست؛ زمانی که سه ضلع که هرکدام 
یک توانایی دارند، در یک حوزه دغدغه و فعالیت داشته باشند، لزوم 
وجود یک مرکز ثقل برای ایجاد هم افزایی و برنامه ریزی منطقی و 
خوب برای کالنشهر اصفهان خودنمایی می کند. اداره کل به عنوان 
متولی ورزش اســتان وظایف فراوانی دارد و از ســوی دیگر نیز با 
محدودیت مالی و بودجه مواجه است؛ هیئت ورزش های همگانی نیز 
در قیاس با اداره کل و شهرداری اصفهان از ظرفیت و منابع کمتری 
برخوردار اســت و از همین رو بهترین گزینه بــرای متولی ورزش 
همگانی شهرداری ها هستند. سازمان ورزش شهرداری اصفهان از 
سویی دست بازتری در منابع دارد و از سوی دیگر یکی از مهم ترین 
اولویت هایش مسئله ورزش شهروندی و نشاط است؛ از سوی دیگر 
تنها وظیفه این سازمان فعالیت در ورزش شهروندی و همگانی است 
و باتوجه به امکانات و منابعی که در اختیار دارد، شایسته ترین گزینه 
برای متولی بودن این امر است. انتظار می رود در روزهایی که مدیریت 
شهری تغییر یافته و احتمال تغییر و تحوالت در سطح مدیران کل نیز 
باالست، بهترین تصمیم برای مردم گرفته شود و در تمامی حوزه ها 
فارغ از اتفاقات سیاسی، صالح مردم در نظر گرفته شود.

ناکامی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی پاریس دل همه را به درد آورد 
و جامعه ورزش و کشتی را در شوک فرو برد؛ چرا که در این سال ها انتظارات 
از این رشته آنقدر باال رفته که مردم دیگر حتی با یکی دو مدال طال هم راضی 
نمی شوند و از تمام کشــتی گیران خود انتظار ارائه کشتی های بی نقص و 
دالورانه همچون یزدانی را دارند؛ موضوعی که نیازمند کار کارشناســی و 
استعدادیابی دقیق تری برای شناسایی نخبه هاست.عملکرد فدراسیون کشتی 
و شخص رسول خادم به عنوان نفر اول مدیریتی و فنی ورزش ملی کشور به 
هیچ عنوان قابل دفاع نیست؛ چرا که یکی از ضعیف ترین نتایج تاریخ این رشته 
در فرانسه رقم خورد، اما ورود وزیر ورزش به این بحث و با این سرعت و ادبیات، 
کمی شائبه برانگیز و در حالتی بدبینانه مشکوک است.چرا وزیر ورزش همین 
چند روز قبل و پس از قهرمانی حســن یزدانی در پاریس با انتشار متنی به 
سرعت این قهرمانی را تبریک گفت، اما چندی بعد با چرخشی 180 درجه ای 
دستور به بررسی علل ناکامی کشتی در مسابقات جهانی داد؟البته باید این 
موضوع را به فال نیک گرفت و با خوش بینی از اهمیت ورزش کشتی در دید 
وزیر حسن برداشت کرد؛ بدون شک تمام مردم و عالقه مندان به ورزش ملی 
کشور خواستار بررسی علل این ناکامی و شکست هستند، اما چه بهتر که 
سلطانی فر کمی تامل می کرد و اجازه می داد ابتدا این موضوع در شورای فنی 
این رشته )مانند تمام رشته ها( مورد بررسی قرار می گرفت و خروجی مشخص 
 می شد و سپس اگر دالیل قانع کننده نبود، شخصا ورود می کرد چون این حق 
سلطانی فر به عنوان متولی ورزش کشور است که پیگیر دالیل نتایج ضعیف 
کشتی آن هم در مسابقاتی مانند رقابت های جهانی باشد، اما باید دید آیا این 

حساسیت در قبال تمام رشته ها به خصوص رشته های المپیکی وجود دارد؟
شاید یکی از دالیلی که این موضوع را شائبه برانگیز می کند همین باشد؛ چرا 
وزارت ورزش و جوانان در مقابل نتایج ضعیف برخی رشته های المپیکی دیگر 
همچون تکواندو از مدیران این رشته حمایت می کند و یا در مورد یازدهم شدن 
ما بین دوازده تیم در لیگ جهانی والیبال و اتالف هزینه های سرسام آور در این 
رشته هم هیچ نامه ای منتشر نمی شود. از سوی دیگر در قبال بداخالقی های 
رشته ای مانند والیبال و ملی پوشانی که به نظر می رسد خود را گم کرده اند 

و تافته جدابافته می دانند، هیچ واکنشی از سوی وزارتخانه اتخاذ نمی شود.
در هرحال جــدای از بحث تاکید کمیته بین المللی المپیک به اســتقالل 
فدراسیون ها و لزوم عدم دخالت دولت )وزارت ورزش و جوانان( در امور آنها 
که ممکن است حساسیت اتحادیه جهانی به مشکالت اساسنامه را دوباره به 

جریان بیندازد، ذکر چند نکته در این زمینه خالی از لطف نیست.
فدراسیون کشتی در حالی به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت ورزش 
فعالیت می کند که در این سال ها موفق ترین فدراسیون از نظر بحث جذب 
حامیان مالی بوده به طوری که مسئوالن وزرات ورزش بارها به این موضوع 
تاکید داشته اند پس وقتی وزارتخانه تنها سهم کوچکی در تامین هزینه های 

این فدراسیون دارد، در همان سطح هم می تواند انتظار داشته باشد.
البته توجه وزرات ورزش و جوانان به کشتی می تواند اتفاق خوبی باشد، اما 
ای کاش در مقابل موفقیت ها نیز از این رشته حمایت نه مادی بلکه معنوی 
الزم می شد تا از انتشار این نامه شــائبه ای دیگر مبنی بر اختالف با مدیران 

فدراسیون کشتی مطرح نشود.

در حاشیه

نگاه ناتنی  وزارت ورزش به فرزند تنی کشتی 

  قاب روز

ملی پوشان تکواندو در کنار اهرام ثالثه مصر

ملی پوشان تکواندوی ایران در کنار اهرام ثالثه مصر عکس یادگاری گرفتند.

سه ضلعی که با هم کنار نمی آیند؛

متولی ورزش همگانی در اصفهان کیست؟
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برپایی مراسم دعای عرفه در آرامستان باغ رضوان
محمد پرورش، مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری، از برپایی مراسم دعای عرفه 
از ساعت۱۴:۳۰دقیقه روز پنجشنبه با نوای مداحان اهل بیت حجت االسالم محمدرضا 

ناصری،مهدی حق شناس وکربالیی مهدی هادی آغاز خبر داد.

یادداشت

شهرداری

در سال جاری انجام می شود؛

سرویس دهی بیش از هشت هزار 
دستگاه خودرو به دانش آموزان

معاون اجرایی سازمان تاکســیرانی شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
سهمیه شرکت های مجاز حمل و نقل مسافر برای سرویس مدارس 
به آموزش و پرورش اعالم شده و ثبت نام برای سرویس مدرسه در 

این شرکت ها از روز گذشته آغازشد.
ســیدرضاجعفریان ادامه داد: نرخ کرایه ســرویس مدرســه در 
دست بررسی کارشناسی اســت و پس از تصویب شورای اسالمی 
شــهر اصفهان قابلیت اجرایی پیــدا می کند؛ البتــه هم اکنون 
 ۲۰۰هزار تومان بــه عنوان پیش پرداخــت از متقاضیان دریافت

 می شود.
معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان عنوان کرد: در 
همین راستا مجوزهای رانندگان سرویس مدارس از اول شهریورماه 

سال جاری تا اول شهریورماه سال بعد تمدید می شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری هشــت هزار و ۳۰۰ دستگاه 
خودرو، وظیفه ســرویس دهی به دانش آمــوزان را برعهده دارند 
 که در شــرکت های مختلف حمل و نقل مسافر ســهمیه بندی 

می شوند.

رییس دفتر تخصصی سینمای سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: تماشای فیلم های جشنواره 
سینما حقیقت به عنوان تخصصی ترین جشنواره در حوزه فیلم مستند، برای همه بخصوص برخی عالقه مندان به فیلم 
مستند در شهرستان ها امکان پذیر نیست؛ به همین دلیل تالش کردیم تا بتوانیم فیلم هایی که به تهیه کنندگی مرکز 

گسترش سینمای مستند و تجربی و از فیلم های خوب جشنواره بوده است، به نمایش گذاشته شود.
مصطفی حیدری  بیان کرد: فیلم »متهمین دایره بیستم« به کارگردانی 
حسام اسالمی، در جشنواره فیلم فجر بهترین فیلم شناخته شد و هنوز نه 
در هنر و تجربه و نه در گروه های دیگر اکران نشده یا فیلم »رییس الوزرا« 
جایزه بهترین فیلم سال گذشته سینما حقیقت را گرفته است و فیلم های 
دیگر هم عنوان دار هستند. حیدری خاطرنشان کرد: فیلم »مردی که با 
خرگوش ها می دود« تنها فیلم بلند استان اصفهان است که سال گذشته 

در سینما حقیقت حضور داشت.
وی ابراز کرد: این برنامه تا 9 شــهریورماه در نگارستان امام خمینی)ره( 
با اکران 8 فیلم مستند برگزار شده و طبق برنامه در دو روز اول از ساعت 
۱7 الی ۲۰:۳۰ و در روز سوم از ساعت ۱7 الی ۱8:۳۰ به اکران فیلم های 

مستند پرداخته می شود و شرکت تماشای فیلم ها برای عموم آزاد و رایگان است.

رییس دفتر تخصصی سینمای سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان خبر داد:

بازنمایش8 فیلم مستند از جشنواره سینما حقیقت

رییس دفتر تخصصی سالمند شــهرداری اصفهان گفت: با توجه به اینکه باغ تجربه تنها مرکز ویژه برای شهروندان 
ارشد اصفهان به شمار می رود، طرح دوشنبه های نقره ای هم مطرح شد تا به سراغ شهروندان سالمند در پارک های 

سطح شهر اصفهان برویم.
فریبا زارعان تصریح کرد: دوشنبه های نقره ای روزهای دوشنبه از ساعت 8 تا ۱۲ همراه با برنامه های جذابی همچون 

بازی و سرگرمی، تفریح و مشاوره هایی مطابق با نیازهای سالمندان ارائه 
می شود.

وی اظهارکرد: برنامه هایی که در طرح دوشنبه های نقره ای اجرا می شود، 
مطابق با نیازهای سالمندان و با هدف افزایش امید به زندگی، عزت نفس و 

هدفمندکردن اوقات فراغت آنها درنظر گرفته شده است.
رییس دفتر تخصصی سالمند شــهرداری اصفهان، با اشاره به اینکه گروه 
مخاطب این طرح افراد ۴۰ سال به باال هســتند، از همه شهروندان ارشد 
شهر، پیشکسوتان و هنرمندان  دعوت کرد دوشنبه ها در پارک های شهر 
در برنامه های دوشنبه های نقره ای حضور پیدا کنند و عضو دفتر تخصصی 
سالمند شهرداری اصفهان شــوند. زارعان خاطرنشــان کرد: این طرح 

دوشنبه ها در ۱۰نقطه از شهر و البته بیشتر در پارک های محلی اجرا می شود و تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.

رییس دفتر تخصصی سالمند شهرداری اصفهان خبر داد:

برپایی طرح دوشنبه های نقره ای تا پایان شهریور

خبر

فرمانده نیروی انتظامی خبرداد:

 صدور۱۰میلیون کارت 
پایان خدمت جدید

فرمانده نیروی انتظامی گفت: تاکنون بیش از ۱۰میلیون 
کارت پایان خدمت قدیمی تعویض شــده است.  سردار 
حســین اشــتری  اظهار داشــت: پس از ثبت و اعالم 
درخواست مشــموالن درحال تحصیل، اطالعات آنها 
توسط ســازمان وظیفه عمومی، برداشت و بعد از پایش 
اولیه به دانشگاه ها ارسال می شــود. در ادامه این روند 
دانشگاه های مد نظر پس از بررســی اطالعات ارسالی 
سازمان وظیفه عمومی، تاییدیه و گواهی تحصیل صادر 

می کند که این گواهی برای ما کافی است.
وی خاطرنشان کرد: تمامی فرآیند ها در راستای تسهیل 
و تســریع در امور و خدمات انتظامی است؛ ضمن اینکه 
در رویکردهای جدید، عالوه بر ســرعت، دقت بیشتری 

نیز وجود دارد.
سردار اشــتری ادامه داد: طبق قانون کسانی که 8 سال 
از زمان معرفی شان گذشته است، مطابق قانون مصوب 
مجلس و ابالغ ســتاد کل نیروهای مسلح می توانند به 
مراکز ســازمان وظیفه عمومــی، مراجعه و درخصوص 
خدمت خریدشــان اقدام کننــد که البتــه  این قانون 
درخصوص افراد با شــرایط تحصیلی مختلف، متفاوت 
است. فرمانده نیروی انتظامی بیان کرد: تاکید ما به جوانان 
عزیز این اســت که در زمان مقرر بــرای معرفی خود به 
سازمان وظیفه عمومی ناجا، اقدام و دوره مقدس سربازی 
را سپری کنند؛ ولی با کســانی که به هر دلیلی مراجعه 
نمی کنند و طبق قانون، »غایب« محسوب می شوند نیز 
برابر ضوابط برخورد می شود که البته این گروه از یکسری 
خدمات اجتماعی مانند صدور مجوز خروج از کشــور، 

استخدام در دستگاه های دولتی و ... محروم می شوند.
اشتری در خصوص مشموالن غایب خارج از کشور نیز 
عنوان کرد: اگر کسانی باشند که تا قبل از ۲۲ بهمن ماه 
خودشان را معرفی کنند، حتما شامل قانون بخشودگی 

غیبت خواهند شد. 
فرمانــده نیــروی انتظامی اظهــار کــرد: ۵۳۰ هزار 
نفر برای صــدور کارت معافیت ثبت نام کــرده اند که 
تاکنون بــرای ۳۲۰ هــزار نفــر آنهــا کارت معافیت 
صــادر شــده اســت. وی همچنیــن از تعویض بیش 
از ۱۰ میلیــون کارت پایان خدمت قدیمــی خبر داد 
وگفت: برای آنان ۱۰ میلیون کارت جدید صادر شــده 
اســت. اشــتری ادامه داد: در آینده ارائه کارت خدمت 
جدید در تسهیل بســیاری از امور کارگشاست. ضمن 
 اینکــه  اعتبــار کارت هــای قدیمی به پایان رســیده

 است.

سیداحمد خاتون آبادی افزود: اگر به منابع آب کشور نگاهی 
ملی و نه استانی می شــد و حوضه های آبریز استانی یکپارچه 
دیده می شــدند و حیات رودخانه ها قبــل از بارگذاری های 
سنگین صنعتی و کشاورزی در اولویت قرار می گرفت، امروز 
زاینده رود را چنین خشک و بی رمق نمی یافتیم. در کشوری 
مثل ایران که اقلیم خاصی دارد و روی نوار خشکی کره زمین 
قرار گرفته، نمی توان بدون نگاه به وضعیت زیست محیطی و 
منابع آبی و اکوسیستمی یا زیست بومی برنامه ریزی بارگذاری 

توسعه اقتصادی انجام داد.
وی ادامــه داد: در کشــورهای پــر آب جهان کــه از اتفاق 
توسعه یافته نیز هستند، عمدتا به بحث آب، عالوه بر جنبه های 
سود و زیان و بازدهی، به شکل سرمایه گذاری و از جنبه های 
اقتصادی هم نگاه می کنند؛ امــا در منطقه خاورمیانه و فالت 
مرکزی ایران، اشتباهی که سرمایه گذاران اقتصادی و دولتی 
داشــتند این بود که فرض کردند منابع آبــی در این منطقه 
بی انتهاســت و به این نتیجه رســیدند که هرگونه بارگذاری 

می تواند رخ بدهد.
خاتون آبادی تاکید کرد: در مناطق خشک، منابع آب محدود 
بوده و توسعه اقتصادی ما بایســتی متوازن با منابع آب باشد، 

در اصفهان این اتفاق نیفتاده و به ویژه اوایل دهه های گذشته 
از زمان تاسیس ذوب آهن این نگاه وجود داشته که زاینده رود 
دائمی است و به طور تزایدی سرمایه گذاری های اقتصادی و 
صنعتی و توسعه ای ناپایدار پشت سر هم به سرانجام رسیدند 
و نتیجه آن زاینده رودی شــد که امروز کسی رغبت به دیدن 

آن ندارد.
وی با بیان اینکه ســرمایه گــذاران در اصفهــان باید الگوی 
توســعه ای را بیش از ظرفیت آب و منابع آبی در نظر بگیرند، 
گفت: آنچه امروز برای اصفهان رخ داده، این است که صنایع 
با مصارف ملی در این استان در حال کار هستند و آب استان 
نیز به مناطق دیگر فرســتاده می شود. براساس پیش بینی ها 
اصفهان در پنج سال آینده شهری نیست که گردشگر داشته 
باشد؛ زیرا تمام آثار باســتانی در این شهر وابسته به آب های 
زیرزمینی بوده و آب های زیرزمینی وابسته به زاینده رود است 

و به این صورت ابنیه تاریخی نشست خواهند کرد.
ایــن فعــال محیــط زیســت ادامــه داد: گاوخونــی تکه 
تفکیک ناپذیــری از پیکره زاینده رود اســت؛ رودخانه ای که 
از کوهرنگ بختیاری، شــروع و به گاوخونی ختم می شود و 
درواقع خشکی گاوخونی، به منزله کنده شدن تکه ای از پیکره 

زاینده رود است که منجر به نابودی آن می شود. از میان رفتن 
گاوخونی یعنی از بین رفتن تعادل های زیستی در رودخانه، 
آالینده های رودخانه، جذب زهاب آلوده به نیترات و ســموم 
شــیمیایی و دفع آالینده های کارخانه ها، به شرطی که این 

تاالب، آب داشته باشد.
خاتون آبادی تاکید کرد: این جمله شــاید کمی تامل برانگیز 
باشد، اما بادهای شرق به غرب ریزگردهای سمی، خاک ها و 
ریزگردهای آلوده به مواد شیمیایی و فلزات سنگین را تا شعاع 
هزار کیلومتری پراکنده می کند و منطقه مرکزی کشــور که 

نقطه تمرکز جمعیتی نیز هست را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از مشکالت مطرح شده 
که چندان دور هم نیستند، باید۱7۰میلیون متر مکعب حقابه 

ساالنه که توسط وزارت نیرو تعیین شده، به این تاالب برسد.
این استاد دانشگاه صنعتی اصفهان درخصوص اینکه آیا رییس 
جدید ســازمان محیط زیســت می تواند زاینده رود و تاالب 
گاوخونی را احیا کند، گفت: برای احیا باید یک عزم ملی صورت 
گیرد. رییس ســازمان محیط زیست به عنوان معاون ریاست 
جمهوری باید به این موضوع اشراف داشته باشد. اعتقاد بنده 
این است که رییس این سازمان باید با کمک معاون حقوقی و 
ازطریق مذاکره با دیگر وزارتخانه ها که به اشتباه ریاست آب 
را بر عهده گرفته اند، به تغییر مدیریت حوضه آبریز رودخانه 
از استانی به یکپارچه و حوزه ای و منطقه ای اقدام کند؛ با این 
کار می توانند نه تنها گاوخونی بلکه تمام تاالب های خشکیده 

کشور را احیا کنند.
خاتون آبادی خاطرنشان کرد: حل مشکل گاوخونی فقط به 
دست اداره محیط زیست نیست. همکاری بین بخشی با وزارت 
صنایع، نیرو و جهادکشــاورزی از نکته های بسیار مهم است؛ 
چراکه هم باید توسعه صنایع فوالد، متوقف و هم برنامه های 
بلند مدت براي کنترل صنایع و جمعیت شهر اصفهان تدوین 

شود.
وي با بیان اینکه محور اقتصادی اصفهان به جای صنعت، باید 
بخش خدمات کشاورزی باشد؛ چراکه کشاورزی در اصفهان 
عامل پوشش گیاهی، امنیت غذایی و جلوگیری از فرسایش 
خاک اســت، اظهار کرد: اگــر با همین وضع پیــش برویم و 
صنایعی که مناســب اقلیم شــکننده اصفهان نیستند مدام 
افزایش یابند و جمعیت و افزایــش آن با وضعیت فعلی پیش 
برود، منابع آب سطحی و زیرزمینی هم دیگر کارساز نخواهند 
بود. این فعال محیط زیســت ادامه داد: برای حفظ کشورمان 
بایستی درخصوص توسعه مناطق مرکزی کویری و بیابانی، 

عاقالنه و بلندمدت بیندیشیم.

عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان کرد:

گاوخونی؛ تکه تفکیک ناپذیراز پیکره زاینده رود

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان گفت: به مناسبت هفته دولت 
اورژانس های اجتماعی در اصفهان افزایش یافته و به ۱۶ پایگاه می رسد.

مرضیه فرشاد با اشــاره به فعالیت اورژانس اجتماعی در اصفهان اظهار داشت: عمده 
فعالیت اورژانس های اجتماعی، مداخله در آسیب های اجتماعی بوده و خط قرمز ما 

کودک آزاری، سالمند آزاری و خشونت علیه زنان است.
وی با اشاره به آماری پیرامون تعداد اورژانس های اجتماعی فعال در استان اصفهان، به 
تبیین فعالیت های این اورژانس ها پرداخت و اظهار داشت: اورژانس اجتماعی در ۱۴ 
شهرستان فعالیت می کند و به مناسبت هفته دولت نیز شهر بهارستان و شهرستان 
سمیرم نیز صاحب این اورژانس خواهند شد و در کل استان دارای ۱۶ اورژانس خواهیم 

شد. معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان بیان کرد: مراجعه به این اورژانس  ها به صورت 
خود معرف، اطالع دیگران یا به صورت تماس با شــماره ۱۲۳ تماس انجام می شود؛ 
همچنین درخصوص مواردی که از ســوی قوه قضائیه و نیروی انتظامی به همکاران 
ما معرفی می شــوند، پس از تایید صحت موارد، به بررسی و حل مشکلشان خواهیم 

پرداخت.
وی پیرامون تیم اورژانس اجتماعی خاطرنشان کرد: در بعضی از مداخالت که توسط 
تنها تیم سازمان بهزیستی )که شامل یک مددکار و روان شناس و در صورت مشکوک 
شدن به شرایط، همراه با یک پرستار خواهد بود( انجام خواهد شد، اگر فضای مداخله 
فضای امنی باشد تیم به این ۲ یا ۳ نفر بسنده خواهد کرد؛ اما اگر شرایط مهیا نباشد و 
یا به ما اجازه مداخله ندهند، با حکم قضائی و همکاری نیروی انتظامی عملیات خود را 
انجام خواهیم داد. فرشاد تصریح کرد: هچنین تیم های ما با حضور در محالت پرآسیب 
یا مشکوک به آسیب های اجتماعی، کار فرهنگی انجام می دهند و به آموزش مسائل 

اجتماعی می پردازند.وی در مورد انواع مداخالت سازمان گفت: ما مداخالتی در زمینه 
کاهش طالق انجام می دهیم و ســوژه های مد نظر از طرف دادگستری به ما معرفی 
می شوند و همکاران ما در این حوزه به فعالیت های خود به منظور جلو گیری از طالق 
می پردازند. وی افزود: تا کنون مداخالت ما بسته به نوع شهرستان محل سکونت افراد، 
توانسته است ۲۰ تا ۲۵ درصد موارد را به زندگی مشترکشان بازگرداند. معاون امور 
اجتماعی بهزیستی اصفهان با بیان اینکه تدابیری نیز برای بعد از طالق اندیشیده ایم، 
گفت: در مواردی که زنان خشونت دیده باشند آنها را در خانه امن سکونت می دهیم 
یا به طور مثال اگر وضعیت فرزندان طالق مطلوب نباشــد، آنها را به بهزیســتی یا 
شیرخوارگاه بسته به نوع گروه سنی شان معرفی خواهیم کرد. وی معضل اصلی سازمان 
بهزیستی را عدم وجود اورژانس اجتماعی در شهرستان هایی مطرح کرد که هنوز در 
آنها راه اندازی نشده و گفت: تا پایان ســال ۱۳97 تمام شهرستان  های ما که بیش از 

۵۰هزار نفر جمعیت دارند، دارای اورژانس اجتماعی خواهند شد.

به مناسبت هفته دولت انجام شد؛

افزایش اورژانس های اجتماعی اصفهان  

به گزارش ایسنا، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهارکرد: مشکل خشکسالی زاینده رود، مشکل 
امروز یا دیروز نبود؛ بلکه مربوط به سالیان پیش است و متاسفانه جنبه های اجتماعی و فرهنگی در زمینه به 

وجود آمدن وضع فعلی رودخانه بی تاثیر نیستند.

معاون خدمات شـهری شـهرداری اصفهان با اشـاره به تولیـد روزانه بیش 
از یک هـزار تن نخاله سـاختمانی در شـهر اصفهان اظهار داشـت: در حال 

حاضر ایـن زباله ها در منطقـه گردنه زینـل اصفهان دفن می شـود.
احمدرضـا مصـور بـا بیـان اینکـه سـاماندهی نخاله هـای سـاختمانی در 
گردنه زینل در دسـتور کار خدمات شـهری شـهرداری اصفهان قرار دارد، 
افـزود: بـرای این امـر در نظـر داریـم همچـون کشـورهای خارجـی، این 
زباله هـا را بـه پودر سـنگ، تبدیـل و به چرخـه سـاخت و سـاز وارد کنیم.

وی با اشـاره به اینکه برای سـاماندهی نخاله های سـاختمانی گردنه زینل 
نیازمند حضـور سـرمایه گذاران هسـتیم، افزود: البتـه تاکنون بـا تعدادی 

سـرمایه گذار رایزنی داشـته و در انتظـار اعالم نظر آنها هسـتیم.

معـاون خدمـات شـهری شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه تدویـن طرح 
جامـع سـایر پسـماندهای شـهر اصفهـان ابـراز داشـت: بـا توجـه بـه 
برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه، ایـن طـرح تـا سـال ۱۴۰۰ اجرایـی 

خواهـد شـد.
مصـور در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه معـاون خدمات شـهری شـهرداری 
اصفهـان در دوران تغییـر، فعالیت هـای خـود را بـا قـوت ادامـه می دهد، 
افـزود: در این زمینه ضروری اسـت که اعضای شـورای پنجـم درخصوص 
اجـرای راه انـدازی فاضـالب  توسـط شـهرداری و بهره بـرداری ۲۰ سـاله 
شـهرداری از این پروژه اهتمام داشـته باشـند تا در کمتریـن زمان ممکن  

اجرایی شـود.

به بهانه خداحافظی جمالی نژاد از شهرداری اصفهان؛

تالش جهادی، سرلوحه مدیرجوان بود
از سال ۱۲8۶ شمسی در ایران نخستین  اعظم 

قانون شهرداری با عنوان »قانون بلدیه« حاجی رضازاده
بــه تصویــب رســید. در ســال های 
۱۳۰9،۱۳۰8 ،۱۳۲8 و در نهایت ۱۳۳۴، اصالحاتی در این قانون 
صورت پذیرفــت و قانون 
مــدون ســال ۱۳۳۴ به 
عنوان آخرین قانون، مورد 
استناد شــهرداری ها قرار 

گرفت.
کالنشــهر اصفهان از سال 
۱۳۲۵ هجــری شمســی 
شــاهد حضور ۲7 شهردار 
بــوده و همچنیــن بعد از 
انقالب تاکنون ۱۱مدیر ایــن وظیفه را برعهده داشــتند.یکی از 
روزهای زمستان ســال ۱۳9۴ بود که خبر رسید مردی جوان به 
عنوان یازدهمین شهردار روی صندلی مدیریت شهری کالنشهر 
اصفهان نشست. شاید کسی باور نداشــت که مهدی جمالی نژاد 
بتواند نظر اعضای شــورای شــهر را جلب کند و با ایده های نوین 
که تصور اجرای آن برای دیگران ســخت و گاه غیر ممکن به نظر 
می رسید، سکان مدیریت شهر را بر عهده بگیرد. یکی از این ایده ها، 
پیاده رو کردن محور تاریخی چهارباغ بــود که در نهایت در زمان 

سکانداری جمالی نژاد در شهرداری اصفهان مطرح و اجرا شد. 
سه شنبه های بدون خودرو، یک موضوع جهانی بود که در شهرهای 
دیگر کشور نیز اجرا شده بود؛ ولی با پیاده رو شدن چهارباغ اصفهان، 

این اتفاق خوشایند جدی تر انجام و کشوری شد.
در ابتدا حدود نیمی از کسبه چهارباغ منتقد این طرح بودند؛ ولی 
در حال حاضر نه تنها این کسبه ناراضی نیستند بلکه درصد باالیی 
از آنها از این طرح دفاع کرده و حتی مدافع آن شدند و از توسعه آن 
در قسمت های دیگر شهر نیز استقبال کردند. درحال حاضر حتی 
بخشی از این محور به صورت رســمی، اجرا و از تردد وسایل نقلیه 

جلوگیری شده است.
 ایده شــهردار با همکاری شبانه روزی مســئوالن در همه ابعاد، 
آرام آرام جای خود را در اصفهان باز کــرد و در ادامه اجرای آن در 
میدان امام)ره(، از نظر ترافیک و آلودگی هــوا روزهای بهتری را 
داشتیم.این حرکت بسیار مهم فرهنگی به صورت جدی در شهر 
اصفهان شــکل گرفت و با همکاری موثر همه مدیران، همچنین 
همکاری و همراهی شهروندان، به شهرهای دیگر نیز تسری یافت.

طی دو ســال گذشــته جمالی ن ژاد برای رفع مشکالتی همچون 
آلودگی هوا و حمل ونقل، به غیر از انجام فعالیت ها و وظایف روزمره 
شــهرداری، در بخش های مختلف همچون تمیزی شهر، احداث 
فضای سبز و بوستان ها، ساخت بزرگراه ها و پل ها، گسترش مترو 
و ایجاد فضاهای ورزشــی، مدیریت جهادی را سرلوحه امور خود 
قرار داد تا اصفهان، شهر اسطوره ها و افسانه ها را به سمت جهانی 

شدن پیش ببرد.
اصفهان در این مدت به نمادی از شهر دوچرخه ها ، صلح، آبادانی ، 
توسعه محالت و سعادت تبدیل شد که به عنوان الگو  و خط دهنده 

در این زمینه ها برای شهرهای دیگر کشور مطرح شده است.
رمز این موفقیت ها تالش مبتنی بر علــم و درایت مدیران جوانی 
همچون مهدی جمالی نژاد اســت که حدود ۲ هزار پروژه بزرگ و 

کوچک را در کالنشهر اصفهان به سرانجام رساند.
 به طوری که شــهرهای دیگر کشــور خواهان چنیــن تفکری با 
درایت هستند و این بار از بین پنج شــهر، قرعه به نام یزد درآمد 
 و از این به بعد باید شــاهد تغییرات گســترده در این جهان شهر

 باشیم.
امید است که مدیریت شهری جدید بتواند با ارائه برنامه ای منسجم 
در حوزه های مختلف و در نظر داشتن دغدغه های شهروندان و به 
دور از جهت گیری های سیاسی، همچنین با تکیه بر پتانسیل های 
بی نظیر کالنشهر اصفهان، باعث پیشرفت و درخشش بیش از پیش 

آن در ایران و جهان شود.

صاحب عکس بــه نام 
محمــد خســروی 41 
ســاله در تیرماه سال 
1395 از منــزل خــود 
واقــع در علویجه، بلوار 
بهشــتی خارج شده و 
تاکنون مراجعه ننموده 
است. مراتب در پرونده 
کالسه 960587 دادگاه 
مهردشــت و آگاهــی 
نجف آبــاد منعکس می 
باشد. در صورت مشاهده 
و یا داشتن هرگونه خبری 

از نامبرده، با شماره تلفن 36639225-031 تماس حاصل نمایید.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای طرح جامع سایر پسماندهای شهرتا سال ۱4۰۰
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

 عوامل موثر بر بهداشت روانی شاغالن
استرس های محیط کار 

همه مشاغل حتی مشــاغلی که ظاهر آسانی دارند 
دارای لحظاتی نفســگیر و پرتنش هستند. طوالنی 
شدن استرس های شــغلی و فشــارهای کاری در 
نهایت به خستگی شدید و فرسودگی روانی فرد منجر 

خواهد شد.
 توصیه هایی برای ارتقای بهداشت روانی در 

محیط کار
مدیران بخوانند 

1- کارهــای اضافه را کــم کنید؛ اصــاح و بهبود 
فرآیندهای کاری، راهکاری مناسب برای جلوگیری 
از کارهای اضافه و دوباره کاری است. در این زمینه با 

کارکنان خود مشورت کنید.
2- به کارکنان خود اجازه و فرصت »نه گفتن« برای 
انجام اضافه کاری بدهید، به شرطی که وقفه ای در 

کارهای مجموعه به وجود نیاید.
 3- کارکنان خود را بر سر دو راهی »کار یا زندگی« قرار 
ندهید. نباید کارکنان را برای انتخاب بین پیشرفت 
شغلی و رسیدگی به خانواده تحت فشار بگذارید یا 
اینکه آنها را وادار کنیــد از ادامه تحصیل صرف نظر 
کنند. بلکه باید راهکارها و شاخص های ارتقای شغلی 
به نحوی طراحی شود که به زندگی خصوصی کارکنان 
صدمه ای وارد نکند؛ مثا اگر انجام برخی امور در خانه 
ممکن است و فرد ترجیح می دهد در منزل وظایف 
خود را انجام دهد، بتواند به جای اجبار به ماندن در 
محل کار و اضافــه کاری، در خانه به امور کاری خود 

رسیدگی کند.
 4- ماموریت ها و شیفت های خارج از ساعت کاری را 

به حداقل برسانید.
کارکنان بخوانند 

1- در ســاعات کاری به ذهن خود استراحت دهید. 
نفس عمیق، بلند شدن از پشت میز و قدری راه رفتن 
و صحبت کردن با همکاران مثبــت نمونه هایی از 

استراحت هستند.
2- به درخواســت های غیرمنطقــی مانند اضافه 

کاری های زیاد، محترمانه »نه« بگویید.
3-تاش کنید کار را کمتر به خانه ببرید. در صورت 
مجبور بودن به این کار، باید زمــان خاصی را به آن 
اختصاص دهید؛ برای مثال زمانی کــه فرزندان به 

خواب رفتند.
4- استانداردهای معقولی برای خود در نظر بگیرید و 
از خود انتظارات کمال گرایانه در انجام کارها نداشته 

باشید.

مهارت زندگی

 از بهداشت روانی
 در محیط کار چه می دانید!)2(

یادداشت

مردن ندا شاه نوری
به قول ارسطوی سریال پایتخت، مرگ هم این 
روزها یک موضوع خیلی »الکچری« است. آبرو و حیثیت میت و حتی 
یک خاندان بسته به این است که آدم کجا بمیرد، چطور بمیرد، کجا 
دفن شود، در کدام محل برایش مجلس ختم بگیرند، غذا چی بدهند و 
گل چی بیاورند. یعنی خدا آن روز را نیاورد که خانواده ای توی مراسم 
کفن و دفن هم دنبال چشم و هم چشمی بروند. چه خرج هایی که 
برای خودشان نمی تراشند و چه بریز و بپاش ها و اسراف هایی که نمی 
کنند. شما در مراسم عزا کارهای محیرالعقولی می توانید انجام بدهید 
که انجام دادنش در مراسم عروسی غیر ممکن است. مثا توی همین 
فامیل مذکور ما یک بنده خدایی فوت شد که 3 تا پسر داشت. هر کدام 
از پسرها جداگانه برای آن عزیز از دست رفته، مراسم گرفتند، چرا؟ 
چون کار آن یکی برادرشان را قبول نداشتند و مراسم را در شأن پدر 
عالی قدرشان نمی دانستند. ما هم برای اینکه حرف و حدیثی پیش 
نیاید، 3 بار به مراسم ختم، 3 بار به مجلس هفت و 3 بار به چهلم آن 
مرحوم مغفور رفتیم و از همین االن داریم خودمان را برای 3 تا مراسم 
سالگرد آماده می کنیم؛ البته بنده شخصا به نوبه خودم از اینکه میت 
را در سه نقطه دور از هم دفن نکردند، صمیمانه سپاسگزارم. اصطاح 
زیر گل رفتن که در طول زندگی آدم نوعی بد و بیراه است، بعد از مرگ 
یکی از معیارهای سنجش ثروت، قدرت و نفوذ متوفی می شود. شما 
این موضوع سنگ قبر را ساده نگیرید، ان شاءا... از هفت پشت تان دور 
باشد، اما از کسانی که به تازگی دچار این ماجرا بوده اند، بپرسید که 
انتخاب نوع سنگ، کشوری که از آن وارد شده، رنگ سنگ، نوع خط 
و نحوه چاپ عکس میت روی سنگ خودش چه داستانی است. در 
حین انتخاب همه این گزینه ها سنگ میت باید همزمان از سنگ های 
بغلی، اینوری و اونوری و سنگ قبر همه اموات فامیل باکاس تر باشد.

باغ 
کاغذی

خیابان یک طرفه! مصاحبه پرسنلی)ســازمانی( کتاب دیگر               
»رامین تبرایی« دفترهفتم از مجموعه فعاالن فرهنگی منتشر 
شد. مصاحبه یک تماس چهره به چهره است که به مصاحبه 
کننده امکان می دهد تا رفتار مصاحبه شــونده و شخصیت او 
را از جهات مختلف مشاهده و ارزیابی کند. شما به عنوان یک 
فعال فرهنگی باید با افراد با روش هــای کامال هدفمندانه به 
مصاحبه بپردازید. روشن است که درهر یک از انواع مصاحبه 
الزم اســت که از فنون و مهارت های مربوط به آن برخوردار 
باشــید. برخی از این مهارت ها به صــورت عمومی مربوط به 

انجام هر نوع مصاحبه است، اما از آنجا که مصاحبه ها با اهداف 
گوناگونی صورت می پذیرد؛ بنابرایــن فنونی اختصاصی نیز 
وجود دارد که بایــد آنها را فرا گرفت. در ایــن دفتر خواننده 
با اصول عمومی مصاحبه، مهارت هــای مربوط به طرح ریزی 
ساختار مصاحبه، ویژگی های مصاحبه کننده، اصول برگزاری 
مصاحبه، مهارت گوش دادن فعال، شرایط برگزاری مصاحبه 
)مکان و زمان مصاحبه(، مهارت های مربوط به آغاز مصاحبه، 
کیفیت محورهــای مصاحبه،کیفیت طرح پرســش ها، انواع 

مصاحبه و چگونگی پایان دادن به مصاحبه آشنا خواهد شد.

خیابان یک طرفه!  چشم و هم چشمی

دیوانه وار ترین بازی ها در شهربازی های دنیا
دانستنی ها

گاهی باید بگذاریم زندگی کارش را بکند
اولین قدم برای یاد گرفتن شنا، نترسیدن از آب 
و رها شدن است. مربی همیشه می گوید: »بپر، 
خودتو رها کن، زیر آب چشــماتو باز کن، بعد 
خودت آروم آروم برمی گردی به ســطح آب«. 
شرط اول، همان دســت و پا نزدن است. گاهی 
باید واقعا بی خیال شد و رفت گوشه ای نشست. 

باید بی خیال دست و پا زدن شد.
گاهی باید بگذاریم زندگی کارش را بکند. شاید 
بعدش آرام آرام برگشتیم به ســطح آب ... به 

زندگی ... بی خفگی.
»اتوبوسی به نام هوس« 
 »تنسی ویلیامز«

جدول شماره 2222

افقی
1- از آحاد زمان - گرو گذاشــتن - اولین سلسله 

پادشاهی ایران - چوب
2- قوم ترکمن - ســدی در اســتان خوزستان - 

پاپوش سنتی
3- ناخن کشیدن،نام ســازی - ضرورت توسعه 

اقتصادی - تبعیدگاه ناپلئون
4- سوسن زرد - شیمیدان معاصر آمریکایی که 
در سال 1951 با مشارکت مک میان جایزه نوبل 

را دریافت کرد - موجود نامرئی،همنشین انس
5- امر از زدودن - بندری در هند - آذری زبان،رها 

کردن،شکاف - فوری،زود و فوری،بی درنگ
6- آمریکایی - هادی
7-  مقابل پود - تیره

8- لباس آخرت ،لبــاس اموات،جامه متوفی - پا 
افراز

9- میستان،بیشه - مار بزرگ
10- از القاب حضــرت فاطمــه)س( - خاندان 

حضرت رسول)ص(
11- ظرف روغن - هواپیمای روسی - شیخ نشین 

امارات - خاطر
12- تاکسی جادار،درخت زبان گنجشک - آیین 

مهرپرستی - حیوان بارکش

13- بچه تازه دندان درآورده می گیرد،بخار - بنده 
و غام،زاویه هدف گیری برای توپ خانه - فات 

آسیایی،سرزمین اورست
14- دوری و هجران - مستمری - شتر بی کوهان

15- قاتــل درخت،درخــت انداز،قاطع چوب و 
درخت - فلز پر مصرف - خروس مازندرانی - قمر 

زمین،چراغ آسمان
عمودی

1- التهاب سینوس - مراوده 
2- مادر عرب،عزیز تازی - ســوا،منفصل - لقب 

علمای یهودی - خداوند،چاشنی
3-چپ چشم - قیام مردم فلســطین - ایستگاه 

راه آهن
4- گشاد نیســت،پارچ بلورین - خط ژاپنی - نام 

ستاره ای در صورت مراه السلسله
5-پوشــش روی چرخ اتومبیــل - از ملزومات 

سوارکاری
6- یار غم،هر دو - جدیــد - هنوز التین،عامت 

مصدر جعلی - کلمه شگفتی
7- کوتاه،ناقص،نابالغ،غیر هادی - دشت و بیابان

8- اندیشه- همنشین برهمن
9- چیز ارزشــمندی کــه به دیگری بخشــیده 
شود،بخشش و انعام،بخشــش از سوی پروردگار 

- مرض قند
10- ضمیر اشاره،اشاره به دور،از خواهران برونته - 
پرگویی،زدنی پرچانه ها،طرف - حرف نداری،کام 

فقدان - پهلوان
11- پرده تاشو - باید

12- درنده گله - الهه شجاعت - صندلی راحتی
 13- مرطوب - مــدارس شــهریه ای - کامل و 

تمام،همبازی جری
 14- نمایش تلویزیونی،شــوهر روستایی،شــب 
روستایی - ذات - موسیقیدان آلمانی،از استادان 

موسیقی آلمان - من و تو،ضمیر جمع،آب تازی
 15- از شاگردان ابن سینا - از ساطین ایران
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حس شناور بودن را با این تختخواب تجربه کنید!

حس شــناور بودن را با تختخواب Zerobody تجربــه کنید ؟! این تبلیغ 
شرکت سازنده تختخواب عجیب و خاصی اســت که یک شرکت ایتالیایی 
موفق به تولید آن شده است،یک تشــک آبی شبیه به یک مبلمان که حس 
شناور بودن خاصی- همچون موقعی که در استخر از پشت شنا می کنید- را 
Ze�بدون خیس شدن به استفاده کنندگانش القا می کند.این محصول که 

robody نام دارد از یک تشک گرم پر از آب تشکیل شده و به شما احساس 
شناور بودن را القا می کند.حس شــناور بودن با این تختخواب و چگونگی 
عملکرد این محصول جدید هنوز دقیقا مشــخص نیست و شرکت سازنده 
جزئیات دقیقی از چگونگی تنظیم درجه حرارت بدن و تولید اندورفین ارائه 
نکرده، اما باید گفت که محصول ارائه شــده آزمایش های خود را با موفقیت 
پشت سر گذاشته و شرکت سازنده آن یعنی Starpool برای تولید محصول 
تختخــواب از   بیشــتری 
 Zerobody بــا کمپانــی 
قــرارداد   Neocogita
همکاری امضا کرده اند.امروزه 
از این فناوری هــا به منظور 
رهایی از استرس استفاده شده 
و طرفداران آن می گویند که 
این محصوالت به کاهش درد 
و دستیابی به سطوح جدیدی 

از آگاهی کمک می کند.

اینکه هرجایی بروید یک قایــق کایاک هم با خود حمل کنید شــاید کار 
خسته کننده و ســختی به نظر بیاید. از طرفی هم شاید جاهایی برای اجاره  
قایق وجود داشته باشد، اما بازهم تضمینی وجود ندارد که در نزدیکی خانه تان 
بتوانید پارو بزنید؛ همچنین نگهداری یک قایق در خانه هم کار غیرممکنی به 

نظر می آید به خصوص اگر در شهر باشید.
اما کمپانی وجود دارد که اخیرا محصولی طراحی کرده که مشــکل کایاک 
سواران را حل کرده است و عاقه مندان به قایق سواری می توانند هرموقع که 

دلشان خواست وسایلشان را جمع کنند و به قایق سواری بروند.
پاکایاک یکی از معدود قایق های بازار اســت که قابلیت ســرهم شدن و باز 
شــدن را دارد. طراحی فوق العاده  این قایق به شــما اجــازه می دهد تا یک 
قایق 4 متری را به یک کوله پشــتی 1 متری تبدیل کنید.کمپانی سازنده  
این قایــق اظهار می کند 
که می توان پاکایاک را در 
کمتر از 5 دقیقه ســرهم 
کــرد. طراحی ســبک و 
راحت این قایق برای افراد 
حرفه ای نیز مناسب است. 
شما می توانید این قایق را 
در سایت کمپانی سازنده 
به قیمت حــدود 1700 

دالر پیش خرید کنید.

قایقی که کوله پشتی می شود!

تصاویر روز

درخت صد ساله داخل یک کلیسا در یونان

سرعت، پیچ و تاب، هیجان، جیغ و وحشت ما را به سمت حرف حساب
شهر بازی ها جذب می کنند. خیلی از ما دوست داریم 
آخر هفته هایمان را، خســته از کار و زندگی روزمره و 
کسالت بار در شهربازی ها بگذرانیم. به محض ورود به هر 
شهربازی صدای خنده و جیغ و فریاد به سمتتان هجوم 
می آورد. دستگاه هایی غول پیکر که هر کدام به شیوه ای، 
هیجان را در رگ هایتان جاری می سازند؛ یکی با سرعت 
سرسام آور، دیگری با ارتفاع خوفناک و بعضی هایشان 

هم با پیچ و تاب های فراوان و پی در پی.
قبل از آشنایی با وحشتناک ترین وسایل شهرهای بازی 
بهتر است این نکته را هم متذکر شویم که شهربازی هایی 
که در این مطلب نام برده می شوند، وسایل و دستگاه های 
مهیج بســیاری را در خود جای داده اند که پرداختن به 

تمام آنها در این مطلب نمی گنجد. 
1- ترن هوایی وایلد وان- آمریکا

»رولر کوستر«ها یا همان ترن های هوایی از اقام متداول 
 )Wild One( تمام شــهربازی ها هســتند. وایلد وان

رولر کوستری اســت در اولین شعبه شهربازی سیکس 
فلگــز )Six Flags( آمریــکا که با آغوش بــاز، انتظار 
دیوانه های هیجان را می کشد. این رولر کوستر با سرعت 
85 کیلومتر بر ساعت و ارتفاع 30 متر، در پیچ و خم های 

فراوان حسابی شما را می گرداند.
وایلد وان از سال 1917 مشغول خدمت رسانی است و هم 
اکنون حدود صد سال، یعنی بیش از خیلی هایمان عمر 
دارد. اگرچه این دستگاه هیچگاه با هیچ مشکلی مواجه 
نشده و همواره مســافرانش را با ایمنی کامل به گردش 
برده، اما با این حال سوار شدن بر وسیله ای چوبی آن هم 

با این قدمت کمی دل و جرأت می طلبد.
با سوار شدن بر وایلد وان نه تنها تفریحی پر شور را تجربه 
خواهید کرد، بلکه می توانید ادعا کنید که از یک شیء 

تاریخی استفاده کرده اید!
هزینه ورودی سیکس فلگز: حدود 68 دالر )حدودا 260 

هزار تومان(
آدرس: آمریکا، نیو یورک، مجموعه سیکس فلگز
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