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تندیس استقامت

له
قا

رم
س امروز در تقویم و تاریخ انقالب اسالمی یوم اهلل 

که  است  روزی   ،1369 مرداد   26 روز  است. 
خورد  ورق  انقالب  تقویم  از  دیگر  برگی  آن   در 

و ملت انقالبی و منتظر، در انتظار عزیزان دور از وطن 
برگشته شان  سفر  از  فرزندان  تا  کردند   ثانیه شماری 
از  پس  را  وجودشان  عطر  و  بگیرند  آغوش  در  را 
صدام  اسارت  زندان  در  شکنجه  و  زجر  سال ها 
چشم انتظار  مردم  همه  روز  آن  کنند.  استشمام 
همه  فرزندان  آزادگان،  که  چرا  بودند؛  خود  فرزند 
اسالم  کیان  از  پاسداری  برای  آنان  هستند؛   ملت 
گرفتار  و ملت به جبهه رفتند و در چنگال صدامیان 

شدند.
ثانیه های  شد.  متولد  دیگری  یوم اهلل  امروز  آری،   
در  کشور  مردم  همه  می گذشت.  کندی  به  انتظار 
شهر و روستا  به استقبال پرنده های مهاجری آمده 
که در سال های سخت هجران از وطن، بال  بودند 
کفر شکسته بودند.  و پر خود را در زیر شکنجه های 

که هرچند... درست این است 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  نقش موسیقی 
در تصادفات رانندگی   صفحه 8

  باالترین سطح سواد رسانه ای 
داشتن ارتباط مؤثر با رسانه هاست  
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  پرداختن به رخدادهای فرهنگی 
ضامن پیشرفت ایران است  صفحه 4

  روزه سکوت سازمان حمایت 
در قبال گرانفروشی ها   صفحه 3

ویژه های امروز

۱۹ هزار نفر استخدام می شونداخبار روز
 محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 

گفت: بیش از 19 هزار نفر امسال در بدنه دولت و دستگاه ها   و بودجه 
کشور استخدام می شوند... و سازمان های مختلف 

رئیس قوه قضائیه:

 مردم ما، جنایت منافقان 
را  فراموش نمی کنند

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات 
میان دوره ای مجلس در اصفهان 

مشخص شد
صفحه 2

گهی تجدید مزایده عمومی«چاپ  دوم »آ
  )نوبت اول(

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــه شــماره 4/1227 مــورخ 93/02/16 شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد مزایــده ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت دعــوت بــه 

ــد. ــل می آی عم

مبلغ پایه 
)به ریال(

مبلغ سپرده 
 شرکت 

در مزایده 
)به ریال( 

 موضوع مزایده شماره مزایده
 ردیف

طبق لیست پیوست
95/11764 
95/05/16 

فروش واحدهای تجاری در قطعه شماره 
671 )3واحد( تجاری و شماره 674 

)11واحد تجاری( و )3 واحد انباری( در 
محله شهید دکتر چمران )CI( را طبق 

لیست پیوست از طریق مزایده عمومی و 
بصورت نقدی و با قیمت پایه کارشناسی 

1

نوع 
فروش

مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده 

)ریال( 

قیمت پایه کارشناسی 
کل پالک )ریال(

قیمت هر متر 
مربع )ریال( 

 مساحت
)مترمربع(

شماره 
پالک

ردیف

نقدی 37/730/000 754/600/000 22/000/000 34/30 3 1

نقدی 37/730/000 754/600/000 22/000/000 34/30 4 2

نقدی 26/880/000 537/600/000 24/000/000 22/40 5 3

نوع 
فروش

مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده 

)ریال( 

قیمت پایه کارشناسی 
کل پالک )ریال(

قیمت هر متر مربع
 )ریال)

مساحت
)مترمربع)

 شماره
پالک

ردیف

نقدی 64/350/000 1/387/000/000 30/000/000 42/90 1 .1
نقدی 33/740/000 674/800/000 28/000/000 24/10 3 .2
نقدی 31/603/000 633/060/000 26/000/000 24/31 8 .3
نقدی 37/664/000 753/280/000 22/000/000 34/24 11 .4
نقدی 41/181/000 823/620/000 21/000/000 39/22 12 .5
نقدی 29/535/000 590/700/000 22/000/000 26/85 13 .6
نقدی 24/356/250 487/125/000 22/500/000 21/65 14 .7
نقدی 27/487/500 549/750/000 25/000/000 21/99 17 .8
نقدی 30/962/500 619/250/000 25/000/000 24/77 18 .9
نقدی 25/600/000 512/000/000 25/000/000 20/48 19 .10
نقدی 53/212/500 1/064/250/000 25/000/000 42/57 20 .11

)CI( لیست واحدهای با کاربری تجاری قطعه 671 محله شهید چمران

)CI( لیست واحدهای با کاربری تجاری قطعه 674 محله شهید چمران

)CI( لیست واحدهای با کاربری انباری قطعه 674 محله شهید چمران

نوع 
فروش

مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده 

)ریال( 

قیمت پایه کارشناسی 
کل پالک )ریال(

قیمت هر متر مربع
 )ریال)

مساحت
)مترمربع)

 شماره
پالک

ردیف

نقدی 7/125/000 142/500/000 9/500/000 15 1 1

نقدی 18/000/000 360/000/000 8/000/000 45 2 2

نقدی 7/125/000 142/500/000 9/500/000 15 3 3
متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/6/6 جهت اطاع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

صفحه 6

دوران اسارت 
دوره خودسازی بود

 ســــالروز بازگشــــت آزادگـــان 
به میهن اسالمی مبارک باد



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

اخبار سیاسی 

فرمانــده ناجــا از هماهنگــی بیــن شــهرداری و نیــروی 
داد  خبــر  متکدیــان  جمــع آوری  بــرای   انتظامــی 
و گفــت: مهم تــر از جمــع آوری، نگهــداری و بازپــروری 
متکدیــان و در نهایــت برگردانــدن آن بــه جامعــه 
ــتگاه ها  ــر دس ــه دیگ ــل وظیف ــن مراح ــه ای ــت ک اس

اســت.
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــتری در گفت  وگ ــین اش ــردار حس  س
ــاره بعضــی اظهارنظرهــا  ــه  ملــت، درب خبرگــزاری خان
ــی  ــروی انتظام ــن نی ــی بی ــدم هماهنگ ــر ع ــی ب  مبن
و شــهرداری بــرای جمــع آوری متکدیــان و معتــادان 
ــه صــورت مســتقیم  ــان ب ــع آوری متکدی ــزود: جم اف
ــزو  ــا ج ــا م ــت؛ ام ــی نیس ــروی انتظام ــه نی وظیف
ــه  ــتیم ک ــتگاه هایی هس ــرای دس ــی ب ــکاران اصل هم
ــز  ــی نی ــی خوب ــد و هماهنگ ــئولیت را دارن ــن مس ای

ــود دارد. ــهرداری وج ــا و ش ــن م بی
وی بــا بیــان اینکــه جمــع آوری معتــادان و متکدیــان 
در تهــران آغــاز شــده اســت، ادامــه داد: در ســال های 
ــه؛  ــورت گرفت ــان ص ــع آوری متکدی ــز جم ــته نی گذش

ــش کار ــک بخ ــا ی ــه تنه ــت ک ــت آن اس ــا واقعی  ام
جمــع آوری متکدیــان اســت و بخــش دیگــر کار 
نگهــداری آن هاســت؛ مــا پیشــنهادمان آن اســت 
ــد  ــوند بای ــع آوری می ش ــراد جم ــن اف ــه ای ــی ک زمان

بتواننــد در مکان هایــی نگهــداری شــوند و در بعضــی 
مواقــع نیــز بتواننــد بــه ســوی خانواده هایشــان 
جمهــوری  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده  بازگردنــد. 
ــان  ــر اینکــه ســاماندهی متکدی ــا تأکیــد ب اســامی ب

ــس از  ــد پ ــه بای ــت ک ــی اس ــیار مهم ــوع بس موض
ــزود:  ــرد، اف ــرار گی ــه ق ــورد توج ــا م ــع آوری آن ه جم
بایــد بــه ایــن افــراد کمــک کــرد؛ برخــی از آن هــا یــا از 
خانــه فــرار کرده انــد یــا بــه دلیــل بعضــی مشــکات 
ــد؛ ایــن مــوارد  ــه تکدیگــری می کنن زندگــی اقــدام ب
ــه  ــار دیگــر ب ــا آن هــا بتواننــد ب بایــد بررســی شــود ت

ــد. ــه بازگردن جامع
ســردار اشــتری افــزود: بایــد بررســی شــود کــه اگــر 
کــودکان متکــدی نیــز بی سرپرســت هســتند، بــا 
ــه  ــه سرپرســتی پذیرفت کمــک ســازمان بهزیســتی ب
شــوند. در ایــن میــان، تنهــا وظیفــه نیــروی انتظامــی 
 جمــع آوری ایــن افــراد اســت کــه وظیفــه خــود 
ــروی  ــده نی ــت. فرمان ــام داده اس ــی انج ــه خوب را ب
ــر  ــرد: مهم ت ــد ک ــامی تأکی ــوری اس ــی جمه انتظام
متکدیــان  بازپــروری  و  نگهــداری  جمــع آوری،   از 
ــه جامعــه اســت کــه  ــان ب ــدن آن و در نهایــت برگردان
ــد  ــت و بای ــر دستگاه هاس ــه دیگ ــل وظیف ــن مراح ای

ــد. ــن کار را انجــام دهن ــی ای نهادهــای متول

سردار اشتری:

جمع آوری متکدیان به صورت مستقیم وظیفه نیروی انتظامی نیست

عضــو  و  اســدآباد  نماینــده  رنجبــرزاده،  اکبــر 
هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســامی دربــاره 
برخــورد بــا فیش هــای حقوقــی نجومــی اظهــار کــرد: 
ــه  ــان ب ــه حقوقش ــتگاه هایی ک ــا دس ــد ب ــت نبای دول
نوعــی از حقــوق عمومــی مــردم و بیت المــال تأمیــن 

ــد. ــته باش ــه داش ــورد دوگان ــود، برخ می ش
دریافت کننــدگان  بــا  قاطــع  برخــورد  بــر  وی 
حقوق هــای نجومــی تأکیــد کــرد و گفــت: نبایــد 
برخوردهــا بــه گونــه ای باشــد کــه پاک ســازی در 
ــا  ــه مث ــی ک ــرد و در جای ــورت بگی ــش ص ــک بخ ی
ــن مســئله گذشــت؛  ــار ای ــود دارد از کن ــه ای وج رابط

ــاع نیســت. ــل دف ــی قاب ــن برخوردهای ــه چنی چــرا ک
اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس  هیئت رئیســه  عضــو 
اعضــای  از  تــن   2 همچنیــن  و  هیئت مدیــره 
ــا وجــود بازنشســتگی  ــک تجــارت ب ــره بان هیئت مدی
همچنــان مشــغول بــه کار هســتند و حقوق هــای 
ــرد:  ــان ک ــد، خاطرنش ــت می کنن ــارف دریاف غیرمتع
ــاع  ــل دف ــرادی قاب ــن اف ــا چنی ــورد ب ــل در برخ تعل
نیســت و مجلــس ضمــن ورود بــه ایــن موضــوع بــا 

ــرد. ــد ک ــورد خواه آن برخ
اقتصــاد  وزیــر  از طیب نیــا،  ادامــه  در  رنجبــرزاده 

حقوق هــای  دریافت کننــدگان  بــا  کــه  خواســت 
نجومــی برخــورد قاطــع کنــد.

ــره بانک هــای  ــا بیــان اینکــه حقــوق هیئت مدی وی ب
خصوصــی از ســهامداران تأمیــن می شــود و مجلــس 
نیــز مدافــع حقــوق مــردم اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــره همــه  ــه اطاعــات موجــود، هیئت مدی ــا توجــه ب ب
بانک هــای خصوصــی، دریافت هــا و پاداش هــای 

ــی داشــته اند. ــا میلیون صده
ــه  ــتار ارائ ــان خواس ــدآباد در پای ــردم اس ــده م نماین
هیئت مدیــره  پاداش هــای  و  حقــوق  گــزارش 

بــه مجلــس شــد. بانک هــای خصوصــی 

ــاور  ــی و مش ــه عرب ــوم ب ــاف موس ــخنگوی ائت س
توقیــف  ادعایــی،  در  عربســتان  دفــاع  وزیــر 
ــی را در نزدیکــی آب هــای  ــادان ایران قایق هــای صی
ــی  ــروی دریای ــت نی ــه دس ــعودی ب ــه ای س منطق

عربســتان تکذیــب کــرد.
ــه آنچــه رســانه های  ــی شــد ک ــد عســیری مدع ام
ایرانــی از توقیــف قایق هــای ایــن کشــور در نزدیکــی 

ــروی  ــت نی ــه دس ــعودی ب ــه ای س ــای منطق آب ه
بی اســاس  داده انــد،  خبــر  عربســتان  دریایــی 

ــت.  اس
ایرانــی  ادعــا کــرد کــه توقیــف قایق هــای   وی 
ــت  ــا نادرس ــن قایق ه ــین ای ــت 16 سرنش و بازداش

اســت.
ســرهنگ امیــن خســروی روز شــنبه در جمــع 

ــه  ــف س ــه توقی ــاره ب ــا اش ــهر ب ــگاران در بوش خبرن
ــر  ــتگیری 16 نف ــی و دس ــج ایران ــک لن ــق و ی قای
ــت:  ــتان گف ــور عربس ــط کش ــینان آن توس از سرنش
ایــن شــناورها مربــوط بــه بوشــهر، گنــاوه و شــیف 
ــن  ــینان مطمئ ــودن سرنش ــده ب ــه از زن ــد ک بوده ان

ــتیم. هس
افــزود:  بوشــهر  شهرســتان  دریابانــی  فرمانــده 
دستگیرشــده  افــراد  سرنوشــت  از  هم اکنــون 

نیســت. دســت  در  دقیقــی  اطاعــات 

معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــت  ــه دول ــال در بدن ــر امس ــزار نف ــش از 1۹ ه ــت: بی  گف
ــتخدام  ــور اس ــف کش ــازمان های مختل ــتگاه ها و س و دس
می شــوند. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، محمدباقــر نوبخــت 
معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــت  ــه دول ــال در بدن ــر امس ــزار نف ــش از 1۹ ه ــت: بی  گف
ــتخدام  ــور اس ــف کش ــازمان های مختل ــتگاه ها و س و دس
ــی و بخــش  ــت اصل ــه داد: اولوی می شــوند. نوبخــت دادم
عمــده ایــن اســتخدام ها مربــوط به نیروهــای قــراردادی در 

ــت. ــف اس ــازمان های مختل س
رشــته ها  بعضــی  در  ثبت نــام  کار  تصریــح کــرد:   وی 
و ســازمان های مختلــف آغــاز شــده و در حــال انجــام 
درخصــوص  ســؤالی  بــه  پاســخ  در  نوبخــت  اســت. 
تغییــرات احتمالــی در کابینــه دولــت یازدهــم در یــک 
ــی در  ــه اساس ــت و برنام ــزود: اولوی ــده، اف ــال باقی مان س
ایــن مــدت، تکمیــل کارهــای نیمه تمــام، به ویــژه در حــوزه 

ــود. ــد ب ــد خواه ــق تولی ــاد و رون اقتص
ــردم  ــرم م ــتقبال گ ــور و اس ــور پرش ــر از حض ــا تقدی  وی ب
رئیس جمهــوری  از  بویراحمــد  و  قدرشــناس کهگیلویــه 
ظرفیــت  بــا  اســتان  ایــن  افــزود:  دولــت  هیئــت   و 
ــوی  ــژه از س ــگاه وی ــت و ن ــته خدم ــتعداد، شایس و پراس

ــت در  ــت دول ــوری و هیئ ــت. رئیس جمه ــردان اس دولمت
ــرداد ۹5  ــنبه 24م ــح یکش ــتانی صب ــفر اس ــی امین س س

ــدند.  ــد ش ــه و بویراحم ــز کهگیلوی ــوج مرک وارد یاس
اختصــاص ۹هــزار و 660 میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای اجرای 
ــف  ــای مختل ــادی در بخش ه ــی و اقتص ــرح عمران  46 ط
ــی  ــهیات بانک ــه تس ــال یاران ــارد ری ــزار و 400 میلی و یکه
ــی مشــکل  ــدی و صنعت ــای تولی ــه واحده ــک ب ــرای کم ب
دار، مهم تریــن دســتاورد ســفر 2 روزه کاروان تدبیــر وامیــد 

ــزاری دانشــجو ــود. خبرگ ــد ب ــه و بویراحم ــه کهگیلوی ب

دبیــر کل جبهــه پیــروان بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه عــدم 
پشــیمانی و توبــه ســران فتنــه از عملکــرد گذشــته امــکان 
رفــع حصــر منتفــی اســت، گفــت: محاکمــه در هــر دادگاه 
ــرد، احــکام ســختی در انتظــار  ــه ای کــه صــورت پذی عادالن

ســران فتنــه خواهــد بــود.
ــو  ــروان در گفت وگ ــه پی ــر کل جبه ــر، دبی ــا باهن محمدرض
ــا یکــی  ــر خــود ب ــه اخی ــه مصاحب ــا اشــاره ب ــارس، ب ــا ف ب
از رســانه های اصاح طلــب و صحبت هایــی کــه دربــاره 
ــه مطــرح  شــده  ــی از ســران فتن ــه موســوی، یک ــام ب پیغ
بــود، اظهــار داشــت: درخصــوص ابهاماتــی کــه دربــاره 
 مصاحبــه بنــده بــا خبرگــزاری ایلنــا بــه وجــود آمــده 
رســانه ها  و  افــراد  از  برخــی  شــد کــه  دســتاویزی  و 
ــده  ــل بن ــه تحلی ــات و آرزوهــای خــود را منتســب ب مکنون
کننــد و البتــه درصــدد قلــب واقعیــت عملکــرد ســران فتنــه 

ــم. ــرح کن ــی را مط ــد توضیحات ــد، بای ــر بیاین ب
ــاط  ــچ ارتب ــب هی ــه اینجان ــا ک ــه داد: اوال ازآنج ــر ادام باهن
نــدارم  فتنــه  ســران  بــا  غیرعلنــی  و  علنــی   رســمی 
ــوی(  ــه موس ــام ب ــرح پیغ ــم )ط ــته باش ــم داش و نمی توان
نفــع  بــه  ایــن  و  می کنــد  تداعــی  را  ارتبــاط  شــائبه 
ــرد  ــه عملک ــه ب ــا توج ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــان نیس  دوستانش
ــه همــراه  ــت و کشــور ب ــرای مل ــی کــه آن هــا ب و هزینه های

ــورت  ــه ص ــه ای ک ــر دادگاه عادالن ــه در ه ــتند، محاکم داش
ــود. ــرد، احــکام ســختی در انتظــار آن هــا خواهــد ب گی

دبیــر کل جبهــه پیــروان تصریــح کــرد: نکته دوم این اســت 
ــی واضــح اســت کــه حداقــل نشــانه  کــه ازآنجــا کــه خیل
اینکــه متوجــه شــوید فــردی متنبه شــده اســت، پشــیمانی 
وی از عملکــرد گذشــته اســت، تحلیــل بنــده ایــن اســت کــه 
ــه  ــچ نشــانه ای از پشــیمانی و توب ــه هی ــه اینک ــا توجــه ب ب
آن هــا در دســت نیســت، امــکان رفــع حصــر نیــز منتفــی 

اســت. فــارس

نوبخت:
۱۹هزارنفراستخداممیشوند

باهنر:
رفعحصرسرانفتنه،منتفیاست

اداره  از  نقــل  بــه  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
کل روابــط عمومــی اســتانداری اصفهــان، ســتاد 
انتخابــات کشــور بــا انتشــار اطاعیــه شــماره )1( 
نمایندگــی  داوطلبــان  ثبت نــام  شــرایط  و  زمــان 
انتخابیــه  مجلــس شــورای اســامی را در حــوزه 
اعــام کــرده   اصفهــان و ۳ حــوزه دیگــر کشــور 

است. 
بــر اســاس ایــن اطاعیــه، اولیــن میــان دوره ای 
دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی در ایــن 
ــان  ــورای نگهب ــت ش ــا موافق ــه ب ــای انتخابی حوزه ه
تاریــخ 1۳۹6/02/2۹ برگــزار می شــود و زمــان  در 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــان نمایندگ ــام از داوطلب ثبت ن
اســامی از تاریــخ 1۳۹5/12/۸ بــه مــدت یــک هفتــه 

ــت.  ــده اس ــن ش تعیی
ــره  ــرای تبص ــت:  در اج ــده اس ــه آم ــن اطاعی در ای
شــورای  مجلــس  انتخابــات  قانــون   2۹ مــاده   6

اســامی، مراتــب زیــر اعــام می گــردد: 
انتخابــات  قانــون   2۹ مــاده  بــه  اســتناد  بــا 
مشــمول  داوطلبــان  اســامی  شــورای  مجلــس 
مــاه   6 دســت کم  بایــد  قانــون  ایــن  بندهــای 
اســتعفا  خــود  ســمت  از  ثبت نــام  روز  از   قبــل 

کنند.

ــر  ــتیضاح وزی ــای اس ــش امض ــبزوار از افزای ــردم س ــده م نماین
داد. خبــر  آموزش وپــرورش 

حســین مقصــودی، نماینــده مــردم ســبزوار در مجلــس شــورای 
ــگاران  ــی باشــگاه خبرن ــگار پارلمان ــا خبرن ــو ب اســامی در گفت وگ
تســنیم »پویــا«، بــا اشــاره بــه طــرح اســتیضاح علی اصغــر فانــی، 
وزیــر آموزش وپــرورش در مجلــس شــورای اســامی اظهــار کــرد: 
ــر  ــف، پیگی ــدگان از جریان هــای سیاســی مختل بســیاری از نماین

ایــن اســتیضاح هســتند.
ــرورش  ــر آموزش وپ ــتیضاح وزی ــث اس ــه بح ــان اینک ــا بی وی ب
شــدت بیشــتری بــه خــود گرفتــه  تصریــح کــرد: 75 نماینــده پــای 
ــد. ســخنگوی کمیســیون  ــی را امضــا کرده ان ــه اســتیضاح فان برگ
شــوراها و امــور داخلــی مجلــس بــا بیــان اینکــه برخــی از اعضــای 
ــتیضاح  ــث اس ــدن بح ــرح ش ــز از مط ــس نی ــه مجل هیئت رئیس
وزیــر آموزش وپــرورش اســتقبال کرده انــد، گفــت: احتمــاال بیشــتر 

ــد. ــت می دهن ــی رأی مثب ــه اســتیضاح فان مجلــس ب
ــر  ــتیضاح علی اصغ ــده اس ــنیم، پرون ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــیون  ــه کمیس ــه ب ــرورش، از هیئت رئیس ــر آموزش وپ ــی، وزی فان
ــر روز  ــاال وزی ــاغ شــده و احتم ــس اب ــات مجل ــوزش و تحقیق آم
ــیون  ــه کمیس ــات ب ــه توضیح ــرای ارائ ــرداد( ب ــنبه 26 م )سه ش

آمــوزش می آیــد.

 رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: منافقــان جــزو بزرگ تریــن گروه هــای تروریســتی جهــان بودنــد 
و مــردم مــا جنایــت آن هــا را فرامــوش نخواهنــد کــرد.

آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن عالــی قضائــی افــزود: متأســفانه بــر اثــر 
بعضــی شــیطنت های رســانه های غربــی، بحثــی در کشــور مطــرح شــده اســت و جریان هــای 
مرمــوزی هــم بــه فکــر تطهیــر منافقــان و اقدامــات خباثت آلــود و جنایتکارانــه آن هــا افتادنــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه منافقــان از ابتــدای انقــاب تــا ســال ها بــه خشــونت آمیزترین 
جنایتکارانه تریــن و بدتریــن روش هــا دســت زدنــد و بــزرگان، افــراد متدیــن و ائمــه جمعــه مــا 
را تــرور کردنــد، گفــت: بیــش از 17 هــزار تــرور در کشــور انجــام دادنــد و حــاال جریانــی بــرای 

ــام آن هــا راه افتــاده اســت.  تطهیــر و احیــای ن
رئیــس دســتگاه قضــا افــزود: مــا حــدس می زنیــم کــه بعضــی کشــورهای غربــی و 
ــور  ــی در کش ــی عملیات ــات در پ ــن موضوع ــرح ای ــا ط ــان ب ــا و اذنابش ــن آمریکایی ه همچنی
 هســتند کــه مقالــه اخیــر یکــی از وزرای قبلــی کشــورهای عربــی ایــن امــر را اثبــات 

می کند. 
آیــت هللا آملــی الریجانــی گفــت: چقــدر بایــد تأســف خــورد بــرای کســانی کــه بــا پخــش بعضــی 
فایل هــای صوتــی بــه بعضــی رســانه های غربــی مستمســکی دادنــد و بــه دنبــال مطــرح کــردن 

دوبــاره ایــن منافقــان ســیاه دل و جنایتــکار هســتند. 
رئیــس دســتگاه قضــا بــا اشــاره بــه اینکــه ملــت ایــن منافقــان را می شناســد و جنایــات آن هــا 
را از یــاد نخواهنــد بــرد، افــزود: این هــا تطهیرشــدنی نیســتند؛ امــا جریــان مرمــوزی از ناحیــه 

ــتند.  ــی هس ــی برنامه های ــا در پ ــا و اروپایی ه آمریکایی ه
آیــت هللا آملــی الریجانــی گفــت: برخــی هــم در داخــل بــه نحــوی بــا ایــن سیاســت ها همگامــی 
ــا احــدی مســامحه  می کننــد؛ امــا جمهــوری اســامی ایــران در بــاب امنیــت و اقتــدار خــود ب
ــوه  ــرد و ق ــد ک ــب خواه ــری و تعقی ــی را پیگی ــان عموم ــویش اذه ــه تش ــر گون ــد و ه نمی کن

ــا اقتــدار عمــل می کنــد. ــاره ب قضائیــه هــم در ایــن ب

زمانثبتنامداوطلبانانتخابات
میاندورهایمجلسدراصفهانمشخصشد

امضای۷۵نماینده
پایبرگهاستیضاحفانی
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ـــمـــاره  228  ســـــال دوم         ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

تندیساستقامت
ادامه از صفحه یک: 

ــه  ــچ گاه روح و اندیش ــی هی ــود، ول ــد ب ــان در بن ــم آن جس
ــن و ایمــان  ــاد دی ــه ی بلندشــان تســخیر نشــد و قلبشــان ب
ــرداد، روز  ــد. 26 م ــن می تپی ــاک وط ــاک پ ــمان و خ و آس
بازگشــایی قفس هــای صدامــی بــود و روز پــرواز آزادی 
آزادگان غیــور و بــا غیــرت، روز شــادمانی کشــور و مــردم، روز 
 شــادباش و تبریــک، روز وصــل و دیــدار. وطن آغوش گشــوده 
ــتی  ــه راس ــت. ب ــای می گرف ــی در آن ج ــوج مردانگ و فوج ف
ــود  ــات را در خ ــکوه آن لحظ ــد ش ــاعت می توان ــن س کدامی
بگنجانــد و کدامیــن صفحــه کاغــذ و ابــزار صوتــی و تصویــری 

ــت برســاند. ــه ثب ــدار را ب ــد شــوق آن لحظــه دی می توان
ــی  ــان چراغان ــور وجودش ــا ن ــن را ب ــانی وط ــن روز کس  در ای
و روشــن کردنــد کــه امــام راحــل در توصیفشــان فرموده انــد: 
آزادی انــد  ســرود  خــود  دژخیمــان  چنــگال  در   »اســرا 

و آزادگان جهان آن را زمزمه می کنند.«
 بــه یقیــن، آزادگان نه تنهــا اســیر نبودنــد، بلکــه دور از هرگونــه 
وابســتگی ها و دلبســتگی ها بودنــد و نــدای آزادمــردی را بــه 

گوش همــه جهانیــان رســاندند.
مقــام معظــم رهبــری نیــز چنیــن فرموده انــد: »شــما ذخیــره 
بــزرگ الهــی و یــک ثــروت عظیــم انســانی هســتید کــه در 
ــد. خــدای متعــال شــما   دســت دشــمن غصــب شــده بودی

را به مّلت و به این کشور اسامی برگرداند.«
 ایشــان همچنیــن می فرماینــد: »ســازندگی زنــدان و اســارت
دیگــر  جــای  در  را  آن  اســت.  مخصوصــی  ســازندگی 
 نمی شــود پیــدا کــرد.« در جــای دیگــری فرموده انــد: »صبــر 

و استقامت شما به اسام آبرو بخشید.«
ــه  ــقانه در کوچ ــتند. عاش ــی داش ــس غریب ــه ح آن روز هم
ــت  ــان یاف ــار پای ــره انتظ ــد. باالخ ــار بودن ــان در انتظ  و خیاب
ــی  ــر و جوان ــر پی ــه ه ــود ک و بازگشــت پرســتوها، ســخنی ب
ــر  ــار آزادی ب ــز اســارت و به ــود. پایی ــرده ب ــان خــود ک ورد زب
شــما مبــارک بــاد. در 26 مــرداد، عشــق طلــوع کــرد. مــردم 
ــا همــان عشــقی کــه هشــت ســال پیــش فرزندانشــان را  ب
ــد،  ــرده بودن ــه ک ــر بدرق ــدگان دیگ ــه رزمن ــتن ب ــرای پیوس ب
امــروز بــا همــان عشــق بــه اســتقبال آمدنــد. اشــک شــوق از 
دیــدگان و چشــم های همــگان جــاری بــود؛ چــرا کــه وعــده 
خــدا محقــق شــده بــود: »اِنَّ َمــَع اْلُعْســرِ ُیْســرا؛ بــه درســتی 
کــه پــس از هــر ســختی آســانی اســت.« »و ان تنصــروهللا 
ــروزی  ــی و پی ــرت اله ــدا، نص ــاری خ ــس ی ــم؛ در پ ینصرک

اســت.«
ــه  ــراج برگشــتگان ب ــن از مع ــه ای ــون 26 ســال اســت ک اکن
 فعالیــت مشــغولند و هــم دوش هم ســنگران دیروزشــان

روح بزرگــی و صابــت را در جامعــه میدمنــد. اینــک رســالت 
مــا، بــه ویــژه نســل جــوان ایــن اســت کــه بــا دنبالــه روی از 
ســیره ایــن ســرافرازان، کشــور خــود را در برابــر دشــمنان بــه 
ــای  ــن گنجینه ه ــدر ای ــد ق ــم. بای ــه کنی ــن نشســته بیم کمی
ــزت  ــه در اوج ع ــی ک ــت؛ آزادمردان ــاب را دانس ــمند انق ارزش
ــت و ایســتادگی  ــا صاب ــه وطــن بازگشــتند و ب ــداری ب و پای
بــرای خدمــت در ســنگر ســازندگی ایــران آزاد و آبــاد در 
صحنه هــای مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی آمــاده 

ــد. و مقاومن
ــون ــش و خ ــای آت ــدس و روزه ــاع مق ــادگاران دف ــن ی  ای

ــن و دل هــای سرشــار از عشــق و ایمــان  ــا گام هــای مطمئ ب
بــه خــدا و وطــن، بــرای رســیدن بــه قله هــای فتــح و ظفــر 
ایســتاده اند؛ پــس مــا نیــز بایــد صبوری شــان را ارج نهیــم و 

پــای غفلــت بــر آن نگذاریــم.
مــا نیــز بــه قــدر وســع، چنــد روزی اســت کــه بــرکات دوران 
اســارت بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتی در اســارت را کــه برگرفته 
ــر  ــر منتش ــه آخ ــت، در صفح ــز اس ــرات آزادگان عزی از خاط
می کنیــم. ان شــاءهللا درســی باشــد بــرای همــه کــه در ایــن 
دوره حســاس بایــد بــه آن توجــه شــود تــا بــا اقتدار از شــرایط 
ــدنی  ــن روز فراموش نش ــم. ای ــرون آیی ــمن بی ــی دش  تحمیل
خانــواده  و  و صبــور  غیــور  آزادگان  بــه محضــر همــه  را 
بزرگوارشــان تبریــک و تهنیــت عــرض می کنیــم. امیدواریــم 
ایــن عزیــزان همچــون دوران دفــاع مقــدس در دفــاع از 
ــه برکــت وجودشــان  ــه باشــند و ب انقــاب اســامی در صحن

ــم. ــوس نمایی ــمن را مأی دش

خودباختگی
جانشین سردبیر

علی حاجیان

حیرت انگیــز  می بینــد کــه  چیزهایــی  آدم  روزهــا  ایــن 
ــرا؟  ــه چ ــد ک ــه دق کن ــد از غص ــان بای ــی انس ــت و گاه اس
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــی؟ ام ــه بی توجه ــن هم ــرا ای چ
ــده  ــر دی ــر منک ــا دیگ ــی از چیزه ــا خیل ــت؟ ی ــر کجاس منک
ــا  ــده اند؟ خیابان ه ــط ش ــروف خل ــر و مع ــود و منک نمی ش
و کوچه هــا بــه نمایشــگاه متحرکــی تبدیــل شــده کــه 
ــزی از آن  ــد و چی ــی می بینن ــط و خطوط ــا از آن خ خیلی ه
ســردرنمی آورند. حتــی کســانی کــه بــه عنــوان تابلــو و پایــه 
بنــر متحــرک ایفــای نقــش می کننــد از محتــوا و چــه بســا 
معنــای خطــوط تابلــو خبــر ندارنــد؛ فقــط چــون نقشــی غیــر 
از نقوشــی دارد کــه از خــودش اســت، گویــا می پســندد.

ــا  ــه ب ــن ک ــال س ــدود 50-60 س ــا ح ــی ب ــی را می بین خانم
همــان ریخــت و قیافــه ایرانــی و مســلمانی و لبــاس و چــادر 
ــال  ــن در ح ــنگین و رنگی ــا س ــول قدیمی ه ــه ق ــان، ب خودم
ــر خانمــی  ــد و ... . امــا دخت حرکــت اســت و مشــغول خری
حــدود 20 ســاله همراهــش اســت کــه هیــچ تناســب ظاهری 
 بیــن او و مــادرش دیــده نمی شــود. البتــه مانتــوی بلنــد دارد 
امــا بــر پشــت آن کلمــه ای بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده 
کــه معنــای خوبــی هــم نــدارد و شــالی بــر ســر گذاشــته کــه 
ــوش  ــم منق ــدارد و آن ه ــادرش ن ــری م ــه روس ــباهتی ب ش
بــه کلمــات انگلیســی اســت! صبــح از خانــه بیــرون مــی روی 
بــه  اوقــات چشــمت  پیاده روهــا بســیاری  می بینــی در 
این گونــه پوشــش ها می خــورد و متعجبــی کــه چــرا انســان 
حاضــر می شــود تابلــوی تبلیغــات بی جیــره و مواجــب 
ــم نیســت  ــم ه ــه ک ــه مســائل ک ــه این گون ــه شــود؟ ب بیگان
خودباختگــی فرهنگــی گفتــه می شــود کــه نتیجــه ولنــگاری 
فرهنگــی اســت. مســئله ای کــه رهبــر معظــم انقاب اســامی 
ــه آن توجــه  ــر ب ــد و متأســفانه کمت ــاره آن هشــدار داده ان درب

ــد: ــه فرمودن ــود. چنانچ ــده و می ش ش
مــن بــه شــما جوانــان عــرض می کنــم امــروز دســتگاه های 
تبلیغاتــی فــوق مــدرن غربــی، بــه خصــوص آمریکایــی 
فعالیت هــا  و  مــا  ذهــن  بــرای  دارنــد  صهیونیســتی   و 
ــد.  ــه می کنن ــی تهی و احساســات و اراده  شــما طــرح عملیات
ــرای  ــا آن هــا ب ــد، ب آن هــا ایــن 30 میلیــون جــوان را می بینن
ــا  ــتند، ب ــزی هس ــغول برنامه ری ــان مش ــدف خودش کار و ه
ــا  ــان م ــان جوان ــده و ایم ــر و عقی ــرای اخــاق و فک ــا ب آن ه
دارنــد برنامه ریــزی می کننــد. آن هــا می خواهنــد نســلی 
کــه الگــوی جــوان فــداکار برجســته  دنیــا شــد، بــه یک نســل 

ــود. ــل ش ــت تبدی بی خاصی
ــیار  ــاره هوش ــرر درب ــدارهای مک ــن هش ــان ضم ــه ایش البت
بــودن در مقابــل نفــوذ فرهنگــی دشــمن بــر اســاس »الذیــن 

ــد: ــنه« فرموده ان ــون احس ــول فیتبع ــتمعون الق یس
ــت.  ــا و زشتی هاس ــه اى از زیبایی ه ــرب، مجموع ــگ غ فرهن
هیچ کــس نمى توانــد بگویــد فرهنــگ غــرب یــک ســره 
زشــت اســت؛ نــه، مثــل هــر فرهنــگ دیگــرى، حتمــا 
زیبایی هایــى هــم دارد. هیــچ کــس بــا هیــچ فرهنــگ 
ــا  ــه م ــد ک ــه بگوی ــد ک ــه برخــورد نمى کن ــن  گون ــه اى ای بیگان
ــه.  ــم؛ ن ــگ ببندی ــن فرهن ــد روى ای ــان را صددرص درِ خانه م
ــر  ــگ ه ــل فرهن ــرق، مث ــگ ش ــل فرهن ــرب، مث ــگ غ فرهن
ــا، یــک فرهنــگ اســت کــه مجموعــه اى از  جــاى دیگــر دنی
خوبی هــا و بدی هاســت. یــک ملــت عاقــل و یــک مجموعــه  
ــودش  ــگ خ ــه فرهن ــرد، ب ــا را مى گی ــد، آن خوبی ه خردمن
آن  و  مى ســازد  غنــى  را  خــودش  فرهنــگ  مى افزایــد، 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــد )از بیان ــا را رد مى کن بدی ه

ــن 77(. ــان، 13 بهم ــا جوان ــخ ب ــش و پاس ــه  پرس جلس
خودباختگــی فرهنگــی در اصــل نوعــی خودباختگــی اســت 
کــه فــرد نســبت بــه فرهنــگ و جامعــه  خــود بــر اثــر 
ــه آن دچــار می گــردد  ــه او می شــود، ب ــات منفــی کــه ب  القائ
ــود  ــه  خ ــه جامع ــبت ب ــرزنش گونه نس ــی س ــواره حالت و هم
و دیــدی آرمانــی نســبت بــه فرهنــگ و تمــدن جامعــه  
الگوگرفتــه دارد. بــرای حفــظ و تــداوم انقــاب اســامی 
ــم  ــگاه داری ــده ن ــواره در خــود زن ــن احســاس را هم ــد ای  بای
و از خودباختگــی و احســاس خودکم بینــی در مقابــل مکاتــب 
بیگانــه بپرهیزیــم. انقــاب مشــروطه از همیــن نقطــه آســیب 

دیــد؛ همچنانــی کــه اندلــس.
ــه فرهنــگ اصیــل ایرانــی و داشــتن روحیــه   ــاور و یقیــن ب ب
ــه  ــرد ک ــد ک ــک خواه ــه کم ــراد جامع ــه اف ــتقال طلبی، ب اس
ــورش فرهنگــی غــرب  ــاران و ی ــر بمب مقاومــت آن هــا در براب
روزبــه روز بیشــتر شــود. بی تردیــد بــا چنیــن یقینــی، فرهنــگ  
ــتر از  ــه بیش ــامی در جامع ــی و اس ــاب دین ــای ن و ارزش ه
ــتگاه های  ــا و دس ــذا نهاده ــد؛ ل ــد ش ــان خواه ــته نمای گذش
 مســئول بایــد از خــواب غفلــت بیدارشــوند و بــه خــود آینــد 
ندهنــد  را  لباس هــا  این گونــه  توزیــع  و  تولیــد  اجــازه   و 
ــود؛  ــور می ش ــاق وارد کش ــای قاچ ــا از راه ه ــد این ه و نگوین
ــوع  ــن ن ــد کــه بیــش از 60-70در صــد ای ــرا همــه می دانن زی
لباس هــا تولیــد داخــل و بــا آرم و برنــد خارجــی اســت! چــرا 

خــود را بــه ...زده ایــم؟
ــیب  ــک آس ــوان ی ــه عن ــد ب ــی بای ــی فرهنگ ــه خودباختگ ب
جــدی اجتماعــی نگریســته شــود و بــه دنبــال برطرف ســازی 
آن پیــش رفــت. البتــه واضــح اســت کــه مــا از هــر آنچــه بــا 
 فرهنــگ دینــی و ملــی مــان هم خوانــی و مطابقــت دارد 
ــا  ــا آنج ــم. ام ــتقبال می کنی ــد، اس ــض نمی کن ــا را نق و آن ه
ــود  ــمام می ش ــتگی استش ــی و وابس ــوی خودباختگ ــه ب ک
بایــد ایســتاد و مقابلــه کــرد. محافظــت از ارزش هــای 
ســایه   در  بینشــی کــه  می طلبــد؛  ژرف  بینشــی  الهــی، 
انتقــال فرهنــگ غــرب را شناســایی   آن، همــه  عوامــل 
و کنتــرل می نمایــد و در صــورت لــزوم، آن را طــرد و منــزوی 
می ســازد. از ایــن رو، بــر همــه  مســئوالن امــر واجــب اســت 
 کــه بــه هــر شــکل ممکــن، جلــوی نفــوذ فرهنگــی دشــمن 
را بگیرنــد. چنانچــه ایــن کار انجــام نشــود، همــه مســئولند.

ــری از  ــرای جلوگی ــا ب ــن راه ه ــن و اصلی تری ــال از بهتری ح
ــان  ــان، نش ــا جوان ــه و مخصوص ــراد جامع ــی اف خودباختگ
دادن هــر چــه بیشــتر محاســن و خوبی هــای فرهنــگ 
اصیــل دینــی و ایرانــی اســت و قطعــا فراهــم کــردن الگوهای 
مناســب فرهنگــی بــرای جوانــان در تســریع هــر چــه دقیق تــر 
ــرد.  ــد ک ــزایی خواه ــک بس ــناخت، کم ــن ش ــریع تر ای و س
ایــن بایــد از منبــر و وعــظ گرفتــه تــا رســانه ملــی و ...فعاالنــه 
ــری  ــای هن ــازی و نمایش ه ــد در فیلمس ــود؛ بای ــال ش  دنب
و نوشــته ها و ســخنرانی ها و همــه و همــه یــک چیــز 
ــان و  ــت خودم ــوم درس ــی آداب و رس ــود: معرف ــال ش دنب
آشکارســازی زشــتی ها و بدی هــای فرهنــگ وارداتــی غــرب.

قائممقامصداوسیما:

شبکه»کاالیایرانی«تأسیسمیشود
قائم مقــام رســانه ملــی دربــاره تغییــرات ســاختاری در 
ــان  ــدی بی ــد آخون ــاب مجی ــا انتص ــیما ب ــازمان صداوس س
 کــرد کــه معاونــت خبــر بــه معاونــت سیاســی انتقــال یافتــه 
و عنوانــش عــوض شــده اســت. بــه گــزارش خبرنــگار مهــر 
ــروز  ــر دی ــوی مقدم ظه ــان موس ــید رمض ــام س حجت االس
25 مــرداد در حاشــیه مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس مرکز 
صداوســیما در جمــع خبرنــگاران دربــاره انحــال و بازگشــت 
شــبکه ها و اینکــه چــه تغییــرات دیگــری در راه اســت، بیــان 
کــرد: شــبکه بــازار بــه میــان شــبکه ها بازنمی گــردد و شــبکه 
ــه  ــود ک ــدازی می ش ــران کاال« راه ان ــا »ای ــی« ی »کاالی ایران
ــل  ــاخت داخ ــای س ــی و کااله ــاد مقاومت ــه اقتص ــوط ب مرب
کشــور اســت. وی ادامــه داد: شــبکه هایی کــه اکنــون دوبــاره 
ــز  ــه مراک ــوط ب ــما« مرب ــبکه »ش ــل ش ــوند مث ــال می ش فع
ــی  ــکات مال ــل مش ــه دلی ــا ب ــه موقت ــد ک ــتان ها بودن اس
متوقــف شــدند و دوبــاره کار خــود را شــروع می کننــد. شــبکه 
پنــج ســیما هــم بــه مأموریــت اصلــی خــود بازگشــت و بــا 
ــبکه اچ دی  ــد و ش ــت می کن ــران فعالی ــتان ته ــوع اس موض

نیــز بــه شــبکه تماشــا تبدیــل شــده اســت.

آخرینوضعیتبررسی
فیشهایحقوقینجومی

قاضــی ســراج در رابطــه بــا آخریــن وضعیــت بررســی 
حقوق هــای نامتعــارف اظهــار کــرد: کلیــات گــزارش را بــه 
رؤســای ســه قــوه اعــام کرده ایــم. رئیــس ســازمان بازرســی 
کل کشــور در ادامــه افــزود: در حــال حاضــر در مرحلــه 
راســتی آزمایی هســتیم و موضــوع حقوق هــای نامتعــارف 
ــورت  ــوردی ص ــی م ــم و بررس ــد می کنی ــور رص را در کل کش
می گیــرد. وی خاطرنشــان کــرد: پیوســته گــزارش مــوارد مهــم 

ــزان ــم. می ــام می کنی ــوا اع ــای ق ــه رؤس را ب
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ــطوره ای  ــور اس ــم از عب ــزی ک ــران، چی ــن وام در ای گرفت
رســتم از هفــت  خــوان نــدارد و چــه بســا ســخت تر هــم 
ــر  ــران دیگ ــای ای ــب بانک ه ــب و غری ــد. روال عجی باش
ــت  ــات دول ــت و اقدام ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــروز ب  ام
ــا بــه امــروز ره  و مجلــس و همــه دســت اندرکاران نیــز ت
بــه جایــی نبــرده و همچنــان اوضــاع بانکــداری در ایــران 
خــارج از بســیاری از دســتورات شــرعی و قانونــی اســت. 
در ایــن اوضــاع بی سروســامان، پرداخــت وام هایــی 
ــده و ســخت  ــدر پیچی ــا کاال آنق ــد ازدواج مســکن ی مانن
 شــده کــه بســیاری عطــای وام را بــه لقایــش می بخشــند 
و قیــد آن را می زننــد. در ایــن اوضــاع نابســامان پرداخــت 
ــت؛  ــرده اس ــوک ک ــود را ک ــاز خ ــز س ــی نی ــر بانک وام، ه
 یکــی وام 100 میلیونــی بــه خودروهــای لوکــس می دهــد

ــه  ــد کار ب ــر می کنی ــر فک ــد و اگ ــی اصــا وام نمی ده یک
ــخت  ــه س ــم ک ــد بگویی ــود بای ــم می ش ــا خت ــن ج همی
ــز از راه  ــی کاال نی ــه وام 50 میلیون ــرا ک ــتباهید؛ چ در اش

رســیده اســت.
    وام کاال

وام کاال از آن دســته وام هــای خــردی اســت کــه جایــگاه 
ــرای آن هــا  ــدان ب ــدارد و چن ــا ن ــن بانک ه ــژه ای در بی وی
ــم،  ــان ه ــر متقاضی ــویی دیگ ــت. از س ــه نیس ــه صرف ب
حتــی اگــر مایــل بــه دریافــت آن باشــند، شــرایطی کــه 
از ســوی شــبکه بانکــی برایشــان تعییــن شــده، بیشــتر 

موجــب بی میلــی آن هــا بــرای دریافــت ایــن تســهیات 
ــی اســت کــه ســال ها تســهیات  می شــود. ایــن در حال
ــرای  ــا ب ــود و بانک ه ــان ب ــون توم ــد 4 میلی کاال در ح
ــد؛ وجــود  ــف می کردن اعطــای آن شــرایط ســختی تعری
ــا  ــا دو ضامــن، وثیقــه، ســودهای بیشــتر از ۲۷ ت یــک ت

۲۸ درصــدی و ســپرده گیری. 
ــا مصوبــه شــورای  ســرانجام در اردیبهشــت ماه 1۳۹4 و ب
پــول و اعتبــار ســقف ایــن تســهیات تــا ۸ میلیــون تومان 

افزایــش یافــت که در مــدت گذشــته فراینــد پرداخت وام 
کاال بــر اســاس مصوبــه پیــش نرفــت و بــه روال بعضــی 
وام هــای مصــوب، بانک هــا طبــق آنچــه خــود تشــخیص 
دادنــد، عمــل کردنــد؛ بــه طــوری کــه مراجعــات اخیــر بــه 
شــعب نشــان داد کــه ضوابــط مشــخصی بــرای پرداخــت 
ــدارد  ــود ن ــی وج ــبکه بانک ــان در ش ــه متقاضی وام کاال ب
ــاوت  ــر متف ــرایط دیگ ــود و ش ــی، س ــام پرداخت و در ارق

ــد. ــل می کنن عم

    وام 50 میلیونی
یکــی از بانک هــای بــزرگ، میــزان تســهیات کاالی 
قابــل پرداخــت خــود را 50 میلیــون تومــان اعــام 
ــون و ۳00  ــک میلی ــاط ی ــا اقس ــهیات ب ــن تس ــرد! ای ک
ــرای  ــی ب ــل 5 میلیون ــپرده حداق ــا س ــی و ب ــزار تومان ه
چنــد مــاه قابــل پرداخــت اســت. متقاضــی البتــه بایــد 
پیش فاکتــور خریــد کاال را نیــز بــه منظــور دریافــت ایــن 
تســهیات ارائــه کنــد. رئیــس شــعبه می گویــد کــه یــک 

ــد. ــهیات بگیری ــد و تس ــه کنی ــور تهی پیش فاکت
    نگهداشتن بخشی از وام

ــی  ــک، بعض ــن بان ــان ای ــبتا آس ــرایط نس ــل ش در مقاب
دیگــر از بانک هــا اصــا ایــن را پرداخــت نمی کننــد. 
بعضــی دیگــر هــم شــرایط خــاص خــود را دارنــد؛ یکــی 
10 میلیــون و دیگــری تــا 14 میلیــون تومــان وام کاال دارد؛ 
امــا بــا ایــن شــرط کــه بایــد تــا ۲5 درصــد وام پرداختــی 

بــه عنــوان وثیقــه در اختیــار بانــک باقــی بمانــد. 
ــه نگهداشــتن بخشــی  ــرای وثیق ــا ب ــدام بانک ه ــن اق ای
از تســهیات اعطایــی، خــود نوعــی تخلــف اســت؛ چــرا 
کــه آن هــا حــق ندارنــد وام اعطایــی را وثیقــه کننــد. امــا 
بــه راحتــی ایــن کار را انجــام می دهنــد و بــه کســی هــم 
ــهیات  ــه ای از تس ــا نمون ــتند. وام کاال تنه ــخگو نیس پاس
وام هــای  از  بانک هاســت و بســیاری  بی سروســامان 
مصــوب بانــک مرکــزی یــا شــورای پــول و اعتبــار چنیــن 
وضعیتــی دارنــد و بانک هــا بی توجــه بــه قوانیــن بــه کار 

ــد. ــه می دهن ــود ادام خ

 کیمیای وطن بررسی کرد:

بی سروسامان تر از وام

ــای  ــتان انتقاده ــل تابس ــت آب در فص ــوع کیفی موض
اینکــه  علی رغــم  و  داشــته  پــی  در  را  بســیاری 
آب  شــرکت  عامــل  مدیــر  جانبــاز،   محمدرضــا 
ــت  ــه کیفی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــور ب ــاب کش و فاض
آب نســبت بــه گذشــته تغییــری نکــرده، امــا اعتــراض 

مــردم از اســتان های متفــاوت گویــای 
ــت.  ــری اس ــوع دیگ موض

جانبــاز معتقــد اســت کــه میــزان کیفیــت 
آب بــا تغییــر جــدی روبــه رو نشــده و در 
بعضــی مناطــق همچــون خوزســتان نیــز 
بــه دلیــل تخصیــص دادن حجــم زیــادی 
از اعتبــارات بــه طــرح غدیــر کیفیــت آب 

ــه  ــود یافت ــته بهب ــه گذش ــبت ب ــز، نس ــه نی ــن منطق ای
اســت. 

کیفــت  شــاخص های  بررســی  دیگــر  ســوی  از 
آب، بیانگــر ایــن اســت کــه کیفیــت آب در بعضــی 
ــاد برداشــت از آب هــای  ــل ازدی ــه دلی مناطــق کشــور ب
ــه گفتــه علی اصغــر  زیرزمینــی کاهــش پیــدا کــرده و ب
 قانــع، معــاون برنامه ریــزی و توســعه شــرکت آب 

و فاضــاب کشــور، بــا توجــه بــه محدودیت هــای منابــع 
ــی رود  ــال م ــی احتم ــالی های پی درپ ــی و خشکس آب
کــه در بعضــی نقــاط شــاهد تغییــر کیفــی آب باشــیم. 
وی تنهــا راه مدیریــت و حــل ایــن مســئله را مدیریــت 
ــت  ــق مدیری ــا از طری ــزود: تنه ــت و اف ــرف دانس مص
ــران  ــن بح ــوان ای ــا می ت ــرف و تقاض مص

ــرد.  ــت ک را مدیری
عــاوه بــر ایــن درخصــوص وضعیــت 
شــائبه هایی  نیــز  تهــران  آب  کیفیــت 
کمیســیون  اعضــای  و  دارد  وجــود 
شــهرداری نیــز گایه هایــی مبنــی بــر 
ــران  عــدم ارســال گــزارش کیفیــت آب ته
ــه  ــه گفت ــه ب ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــاد آن دارن ــرات زی و نیت
رحمــت هللا حافظــی، رئیــس کمیســیون ســامت 
ــون  ــدای ســال جــاری تاکن ــران از ابت شــورای شــهر ته
اطاعــات الزم درخصــوص کســب اطمینــان از ســالم یــا 
ناســالم بــودن آب شــرب از ســوی مبــادی رســمی در 
اختیــار کمیســیون ســامت شــورای شــهر تهــران قــرار 

ــع ــت. ربی ــه اس نگرفت

آب، زیر ذره بین کیفیت
معــاون وزیــر صنعــت از رســمی شــدن قــرارداد ایــران 
ــر داد  ــک خب ــده نزدی ــز در آین ــا بن ــزل ب ــودرو دی  خ
ــو  ــازی رن ــرکت خودروس ــرد ش ــرد: عملک ــام ک و اع
ــا شــیوه قبلــی  در ایــران بایــد تغییــر کنــد؛ چراکــه ب

ــن نیســت.  ــکاری ممک ــه هم ادام
محســن صالحی نیــا بــا اشــاره بــه 
خودروســازهای  قــرارداد  وضعیــت 
خارجــی در ایــران و ادامــه همــکاری 
آن هــا در ایــن صنعــت عنــوان کــرد: 
متأســفانه قاعــده فعلــی رنــو بــه عنــوان 
یــک خودروســاز خارجــی در ایــران اصا 
ــه  ــرای ادام ــد ب ــت و بای ــه نیس پذیرفت
همــکاری تغییراتــی را در عملکــرد خــود 

ــد. ــل کن ــا عم ــرات م ــا نظ ــق ب ــد و منطب ــاد کن ایج
ــه  ــی ک ــو در مکاتبات ــد رن ــت ارش ــزود: مدیری  وی اف
ــی  ــای کل ــتند چهارچوب ه ــم داش ــن ه ــود م ــا خ ب
ــت  ــه اس ــه راه پذیرفت ــوان نقش ــه عن ــات را ب توافق
ــی از  ــا یک ــد ت ــرار ش ــایپا، ق ــا س ــش ب و در مذاکرات
داخلــی  شــرکت  ایــن  زیرمجموعــه   واحدهــای 

را بــه عنــوان آورده ســایپا بــرای ایجــاد یکــی شــرکت 
ــه  ــود را ب ــز آورده خ ــا نی ــرد و آن ه ــارکتی بپذی مش

تناســب داشــته باشــند. 
ــه  ــی ک ــز محدودیت های ــه ج ــزود: ب ــا اف صالحی نی
ــای  ــد، ارزیابی ه ــوالت دارن ــی محص ــه بعض در عرض
آن هــا از آورده هــای خــود و پلتفرم هــای 
ــن  ــد از ای ــه بای ــی ک ــود و روش های خ
ــا  ــد، م ــره بپردازن ــه مذاک ــا آن ب ــس ب پ
امیــدوار هســتیم تــا توافقــات خوبــی در 
همکاری هــای ایــن شــرکت خودروســاز 
بــا خودروســازان داخلــی صــورت بگیــرد. 
وی بــا بیــان اینکــه قــرارداد ایران خــودرو 
بنــز ســرعت خوبــی دارد  بــا   دیــزل 
ــز  ــا بن ــودرو ب ــرکت ایران خ ــرارداد ش ــرد: ق ــوان ک عن
ــروش و  ــات پــس از ف در دو حــوزه مشــارکتی خدم
تولیــد از ســرعت خوبــی برخــودار اســت و امیدواریــم 
ــر رســمی شــدن قــرارداد ایــن  ــه زودی بتوانیــم خب ب
ــوم  ــاع عم ــه اط ــانه ها ب ــق رس ــرکت را از طری دو ش

برســانیم. مهــر

در راســتای توســعه خدمــات پســتی، ثبت نام و صــدور مســترکارت ایرانیان 
ــه ــای دوجانب ــعه همکاری ه ــتای توس ــد. در راس ــپرده ش ــت س ــه پس  ب

ــه خدمــات مســترکارت  ــی، شــرکت پســت در زمین ــژه تعامــات مال به وی
بــا شــرکت ویــژن کارت ایرانیــان مشــارکت می کنــد و متقاضیــان پــس از 
دریافــت کارت از طریــق وب ســایت شــرکت مذکــور می تواننــد بــرای شــارژ 
کارت صــادره اقــدام کننــد. خبــر ایــن توافــق را نجــاری، عضــو هیئت مدیــره 
 پســت اعــام کــرده کــه بــر اســاس آن فرایندهــای احــراز هویــت، ثبت نــام

تأییــد و تحویــل ایــن کارت هــای اعتبــاری بــه پســت ســپرده شــده اســت. 
ــع  ــای الزم از مراج ــان مجوزه ــژن کارت ایرانی ــرکت وی ــام، ش ــر اع ــا ب بن
ــی  ذی صــاح داخلــی و بین المللــی را کســب کــرده و تنهــا شــرکت داخل
ــره،  ــو هیئت مدی ــت. عض ــی اس ــترکارت جهان ــوی مس ــد از س ــورد تأیی م
 ،HSBC ــای ــور را بانک ه ــرکت مذک ــرارداد ش ــرف ق ــت بانک های ط پس
ملــی چیــن، ملــی هنگ کنــگ و چندیــن بانــک دیگــر اعــام کــرده و گفتــه 
ــق ســایت های  ــد از طری ــور می توانن ــدگان کارت هــای مذک ــه دارن اســت ک
مســترکارت، ترانــس فارکــس و وب ســایت ویــژن کارت ایرانیــان از طریــق 
ــودی،  ــاهده موج ــر مش ــه نظی ــات مربوط ــری خدم ــد کارب ــص ک تخصی
ــی  ــد. گفتن ــت کنن ــردن کارت و ... را دریاف ــز ک ــی، فری ــد الکترونیک خری
ــق  ــی مناط ــاری در تمام ــال ج ــهریورماه س ــتر کارت از اول ش ــت مس اس
ــور  ــر کش ــب سراس ــد منتخ ــاه در 1۷0 واح ــران و از اول مهرم ــتی ته پس

ــد. ــد ش ــادر خواه ــام و ص ــترکارت ثبت ن مس

ــن  ــه همی ــد، ب ــکن ش ــال رکوردش ــور، امس ــرق در کش ــرف ب ــزان مص می
ــی  ــر خاموش ــی ب ــئوالن مبن ــوی مس ــددی از س ــای متع ــل پیش بینی ه دلی
سراســری کشــور صــورت گرفــت؛ امــا بــا پیگیری هــای صورت گرفتــه 
ــم  ــز رق ــران نی ــد در ای ــی از تولی ــی ناش ــدون خاموش ــال ب ــن س پانزدهمی
خــورد. احمــدی یــزدی معــاون دفتــر مدیریــت مصــرف بــرق شــرکت توانیــر 
درخصــوص آخریــن وضعیــت پیــک مصــرف بــرق در کشــور گفــت: معمــوال 
ــرف  ــت مص ــرای مدیری ــه ب ــم ک ــترکان می خواهی ــهریورماه از مش ــا 15 ش ت
اهتمــام داشــته باشــند؛ چــرا کــه بــر اســاس تجربیــات ســال های گذشــته 
ــز شــاهد باشــیم. وی  ــرق را در شــهریورماه نی ممکــن اســت اوج مصــرف ب
بــا بیــان اینکــه ایــن درخواســت بیشــتر از مشــترکان صنعتــی و کشــاورزی 
و همچنیــن مشــترکان پرمصــرف خانگــی اســت، گفــت: اگــر در شــهریورماه 
نیــز مدیریــت مصــرف صــورت بگیــرد، قطعــا بــا هیچ گونــه مشــکلی مواجــه 
نخواهیــم شــد. معــاون دفتــر مدیریــت مصــرف بــرق شــرکت توانیــر ادامــه 
ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــازمان هواشناس ــای س ــه پیش بینی ه ــه ب ــا توج داد: ب
ــز  ــرق نی ــرف ب ــت مص ــا وضعی ــود، قطع ــر ش ــوا خنک ت ــی ه ــای آت در روزه
ــن  ــردم ای ــا از م ــای م ــود تقاض ــن وج ــا ای ــا ب ــد؛ ام ــد ش ــر خواه متعادل ت
اســت کــه تــا ۲0 روز آینــده نیــز بــا صنعــت بــرق همــکاری داشــته باشــند. 
وی بــا بیــان اینکــه پیــک امســال تابســتان بــدون خاموشــی ناشــی از تولیــد 
پشــت ســر گذاشــته شــد، گفــت: قطعــا ایــن مســئله بــه دلیــل همــکاری ۳۳ 

میلیــون مشــترک تحقــق یافتــه اســت. ایســنا

ــدگان  ــت مصرف کنن ــازمان حمای ــکوت س ــاهد س ــت ش ــی اس ــد وقت چن
بــه عنــوان مرجــع ذی صــاح در حمایــت از حقــوق تضییع شــده مــردم در 
مســائل اقتصــادی هســتیم؛ ســکوتی کــه گویــا بــه سیاســتی تعریف شــده 
بــرای ایــن ســازمان در قبــال گرانفروشــی و آشــفتگی بــازار بعضــی 
محصــوالت اساســی تبدیــل شــده اســت. موضــوع گرانــی قیمــت بعضــی 
محصــوالت و کاالهــا همــواره وجــود داشــته؛ امــا نکتــه اساســی در ایــن 
ــاح  ــئول و ذی ص ــای مس ــکوت نهاده ــه، س ــرا رواج یافت ــه اخی ــه ک رابط
ــت از  ــازمان حمای ــع، س ــن مراج ــدر ای ــت. در ص ــاره گرانفروشی هاس درب
ــت  ــی اس ــد صباح ــی چن ــرار دارد؛ ول ــدگان ق ــدگان و تولیدکنن مصرف کنن
ــی ها  ــا گرانفروش ــاط ب ــاد در ارتب ــن نه ــی ای ــع انفعال ــاهد موض ــه ش  ک
اعمــال نظــارت بــر اجــرای قیمت هــا و رســیدگی بــه تخلفــات بــر اســاس 
قانــون تعزیــرات هســتیم. شــکر، تنهــا محصولــی نیســت کــه طــی مــدت 
اخیــر شــاهد افزایــش قیمــت بی رویــه آن بوده ایــم. در مــدت چندماهــه 
اخیــر محصوالتــی همچــون خرمــا و برنــج از دیگــر محصــوالت پرمصــرف 
مــردم بوده انــد کــه بــا افزایــش قیمــت آن هــا مواجــه شــده ایم و 
مســئوالن دربــاره برخــورد بــا آن ســکوت کرده انــد. حــال بایــد پرســید کــه 
بــه چــه علــت نــه تنهــا دربــاره ایــن افزایــش قیمت هــا بــه مــردم توســط 
ســازمان حمایــت حقــوق مصرف کننــدگان توضیحــی داده نمی شــود، 
ــه برخــوردی توســط مســئوالن  ــه شــاهد هیچ گون ــه اســت ک ــه چگون بلک

ــر فارســی ــا افزایــش قیمت هــا نیســتیم. خب ــن ســازمان ب ای

جزئیات صدور مسترکارت برای ایرانیان

هر 3 روز، یک خودروی میلیاردی قاچاق می آید
طبــق جدیدتریــن اعــام ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، طــی چهــار ماهــه ابتــدای امســال، ۴۵ دســتگاه خــودروی لوکــس 
قاچــاق کشــف شــده اســت؛ یعنــی بــه طــور متوســط هــر ســه روز یکبــار و البتــه کمتــر، یــک خــودروی میلیــاردی بــه صــورت قاچــاق 

وارد کشــور می شــود!

در قاب تصویر

روزه سکوت سازمان حمایت در قبال گرانفروشی هاپیک امسال بدون خاموشی گذشت

حتما بخوانید!
3زعفران به نام اصفهان، به کام اسپانیا سه شنبه 26 مردادماه  1395

ـــمـــاره 228 ســـــال دوم         ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز خودروهای داخلی 

خودرو

24 میلیون و 100 هزار تیبا
تومان

SE111 20 میلیون و 400 هزار پراید
تومان

20 میلیون تومانپراید 131

29 میلیون و 900 هزار پژو 405
تومان

EF7 سمند
29 میلیون و 800 هزار 

تومان

35 میلیون و 900 هزار پژو پارس سال
تومان

قیمت بازار

ایران معبری امن برای تجارت جهانی
توســعه  دفتــر  کل  مدیــر 
ســازمان  خدمــات  صــادرات 
ایــران  تجــارت،   توســعه 
ــرای تجــارت  ــری امــن ب را معب
جهانــی دانســت و گفــت: بایــد 
بــا بهره منــدی از ایــن مزیــت در 
راســتای توســعه پایــدار حرکــت 
کــرد. محمــود اســکندری گفــت: ایــران بــا توجــه بــه 
موقعیــت اســتراتژیک و ژئوپولوتیــک خــود از زمان هــای دور 
معبــری امــن بــرای تجــارت جهانــی بــوده اســت و در طــول 
ــن  ــی، ای ــبکه های ارتباط ــایل و ش ــترش وس ــا گس ــخ ب تاری
نقــش پررنگ تــر شــده و پیدایــش کشــورهای نوظهــور 
آســیای میانــه کــه عمدتــا محصــور در خشــکی هســتند، بــر 
اهمیــت ایــن مســیر افــزوده اســت. مدیــر کل دفتــر توســعه 
ــران افــزود:  صــادرات خدمــات ســازمان توســعه تجــارت ای
ــن کشــورها در  ــا صرفه تری ــن و ب ــه یکــی از مهم تری ــران ب ای
مســیر کریدورهــای شــمال- جنــوب و شــرق- غــرب مبــدل 
ــت و حرکــت در راســتای   ــن مزی ــدی از ای ــه بهره من شــده ک
ــزی، ســرمایه گذاری و توســعه  ــا برنامه ری ــدار، ب توســعه پای

زیرساخت ها ممکن است.

کم کیفیت و باکیفیت ترین خودروها 
در تیرماه

در  خودروهــا  کیفــی  ارزیابــی  جــدول  اســاس  بــر 
تیرمــاه امســال کــه از ســوی وزارت صنعــت منتشــر 
 1۳1 پرایــد  بــه  مربــوط  پایین تریــن کیفیــت   شــده، 
و باالتریــن کیفیــت مربــوط بــه تنــدر ۹0 اتوماتیــک 
بــوده اســت. خودروهــای پــژو ۲0۶ و برلیانــس بــه 
 ترتیــب بیشــترین و کمتریــن میــزان تولیــد خــودرو 
ــن  ــد. همچنی ــه خــود اختصــاص داده ان ــاه ب ــن م  را در ای
۷ مــدل خــودرو بــا حجــم تولیــد 5 هــزار و 5۹۷ دســتگاه 
ــداد 14  ــا تع ــودرو ب ــدل خ ــتاره، ۹ م ــی ۳ س در رده کیف
هــزار و ۳۷4 دســتگاه در رده کیفــی ۲ ســتاره و 1۷ مــدل 
ــا تعــداد 45 هــزار و ۶11 دســتگاه در رده کیفــی  خــودرو ب
ــچ  ــران هی ــن حــال در ای ــد. در عی ــرار دارن ــک ســتاره ق ی
مــدل خودرویــی در رده کیفــی 4 ســتاره و 5 ســتاره قــرار 
نمی گیرنــد. ایــن گــزارش نشــانگر آن اســت کــه در کاس 
قیمتــی بــاالی 100 میلیــون تومــان، خــودروی نیومــزدا ۳ 
ــد؛  ــرار دارن ــی ق ــن رده کیف ــا ســراتو در باالتری ــار کی در کن
ــان  ــون توم ــا 100 میلی ــی ۷5 ت ــن در کاس قیمت همچنی
ــه  ــه رتب ــو در س ــس و آری ــار برلیان ــک در کن ــودروی ج خ
ــاس در  ــن اس ــر ای ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــی برت کیف
تومــان،  تــا 50 میلیــون  کاس قیمتــی ۲5 میلیــون 
ــا ۲ در  ــه کیفــی و تیب ــن رتب ــدر ۹0 اتوماتیــک در باالتری تن
پایین تریــن رده کیفــی قــرار گرفته انــد. در کاس قیمتــی 
ــایپا 1۳۲ در  ــودروی س ــز، خ ــان نی ــون توم ــر ۲5 میلی زی
باالتریــن رده کیفــی بــا یــک ســتاره و ســایپا 1۳1 در 

ــد. ــرار دارن ــتاره ق ــک س ــا ی ــی ب ــن رده کیف پایین تری

 کشاورزی ایران، بزرگ ترین 
مصرف کننده آب تجدیدپذیر

دبیــر کل خانــه کشــاورز گفت: 
کشــاورزی  بخــش 
 ۹0 حــدود  مصرف کننــده 
ــران در  ــت و ای ــد آب اس درص
ــا  ــان تنه ــورهای جه ــن کش بی
ــرف  ــه مص ــت ک ــوری اس کش
آب بیشــتر از 50 درصــد منابــع 
کــرد:  اظهــار  کانتــری  عیســی  دارد.  را  تجدیدپذیــر 
ــاد کشــاورزی  ــاف نظــر وزارتخانه هــای جه ــم اخت علی رغ
ــهم  ــزان س ــی می ــه یک ــرف آب ک ــه مص ــرو در زمین و نی
بخــش کشــاورزی را ۶0 درصــد و دیگــری ۹0 درصــد اعــام 
می کنــد، بایــد گفــت کــه بخــش کشــاورزی حــدود ۸0 تــا 
ــود  ــه خ ــور را ب ــر کش ــی تجدیدپذی ــد آب مصرف ۹0 درص
اختصــاص داده اســت کــه در ایــن زمینــه بایــد بیشــتر از 
گذشــته تــاش شــود تــا ســهم آب بخــش کشــاروزی از 
منابــع تجدیدشــونده کاهــش یابــد. دبیــر کل خانــه 
کشــاورز افــزود: ســاالنه در کشــور ۸۸ میلیــارد متــر 
مکعــب آب تجدیدپذیــر داریــم؛ امــا وزارت نیــرو مصــرف 
آب را ۹۶ میلیــارد متــر مکعــب، یعنــی 10۸ درصــد اعــام 
ــی  ــازمان های بین الملل ــه س ــه هم ــی ک ــد؛ در حال می کن
تعــادل  می خواهــد  کشــوری  اگــر  می کننــد  اعــام 
ــی  ــع آب ــد مناب ــد ۲0 درص ــد، بای ــته باش ــی داش اکولوژیک
ــک  ــورت خش ــد و در ص ــرف کن ــود را مص ــر خ تجدیدپذی
ــا 40 درصــد  ــا ت ــودن بارندگــی نهایت ــودن کشــور و کــم ب ب
حــق مصــرف آب را دارد و در جهــان تنهــا ۸ کشــور هســتند 
کــه بیــش از 40 درصــد مصــرف آب دارنــد و ایــران تنهــا 

کشوری است که مصرفش بیشتر از 50 درصد است.

قیمت ذرت به زودی کاهش می یابد  
معــاون شــرکت پشــتیبانی دام کشــور بــا اشــاره بــه 
ــدت  ــل ش ــه قب ــور از دو هفت ــه کش ــه واردات ذرت ب اینک
گرفتــه اســت، گفــت: قیمــت ذرت بــه زودی در بــازار 
ــوزی  ــاس وال ــود. عب ــادل می ش ــد و متع ــش می یاب کاه
ــا  ــور ب ــور دام کش ــتیبانی ام ــرکت پش ــه ش ــان اینک ــا بی ب
هــدف حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی بــر نحــوه توزیــع 
ذرت مدیریــت و نظــارت می کنــد تــا مشــکلی بــرای 
ــی ایجــاد نشــود، افــزود: همچنیــن  ــدگان نهای مصرف کنن
بــه منظــور ایجــاد شــفافیت مالــی بــازار، ذرت بــرای 

ــد.  ــه ش ــورس عرض ــی در ب ــرف عموم مص
وی اضافــه کــرد: در ایــن اقــدام، مــا دو هــدف دسترســی 
آســان مصرف کننــدگان واقعــی بــه ذرت و همچنیــن 
ــورد  ــول را م ــن محص ــت ای ــش قیم ــری از افزای جلوگی

ــم.  ــرار دادی توجــه ق
ذرت  کیلوگــرم  هــر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  والــوزی 
ــک هــزار  ــرای شــرکت پشــتیبانی دام کشــور ی ــی ب  داخل
ــرکت  ــن ش ــزود: ای ــت، اف ــده اس ــام ش ــان تم و 150 توم
ــان  ــت ۸۸0 توم ــه قیم ــرم ذرت را ب ــر کیلوگ ــون ه هم اکن

ــد. ــه می کن ــدگان عرض ــه تولیدکنن ب

 مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:
 پروژه ماشین ریخته گری فوالد مبارکه 

به زودی راه اندازی می شود
کیمیای وطن

دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر 
عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 
در بازدیــد از مراحــل پیشــرفت 
پــروژه ماشــین ریخته گــری 
شــماره 5 ناحیــه فوالدســازی 
و ریخته گــری مــداوم ایــن 
شــرکت بــا ابــراز رضایــت از رونــد رو بــه رشــد ایــن پــروژه 
گفــت: ایــن پــروژه در زمــان منطقــی و معقــول در حــال 
ــدازی اســت. در ایــن بیــن، تمــام نیروهــای  اجــرا و راه ان
ــر مراحــل  ــد کــه هرچــه زودت ــر ایــن دارن ــروژه ســعی ب پ
نصــب، تجهیــزات و راه انــدازی بــه مرحلــه نهایــی برســد؛ 
ــهریورماه  ــرداری در ش ــرای بهره ب ــزی ب ــه برنامه ری ــرا ک چ
ــا انجــام  انجــام شــده تــا بتوانیــم بــر اســاس اولویــت، ب
ــانیم.  ــا برس ــه انته ــر کار را ب ــام و زمانب ــای ناتم فعالیت ه
ــا  ــدازی جرثقیل ه ــزود: راه ان ــه اف ــبحانی در ادام ــر س دکت
یکــی از کارهــای عمــده ای اســت کــه بایــد انجــام شــود. 
پیمانــکار در اســرع وقــت کارهــای باقــی مانــده را بــه انتهــا 
ــا  رســانده و تســت ســرد و گــرم ماشــین انجــام شــود ت
پــس از راه انــدازی ماشــین ریخته گــری بــا ذوب، عیــوب 

و مشــکات نیــز بررســی و رفــع شــود. 
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه بــا تأکیــد بــر تأمیــن نیــروی 
انســانی ایــن واحــد افــزود: الزم اســت بــه منظــور حصــول 
ماشــین  مناســب  و  بهره بــرداری کامــل  از  اطمینــان 
ریخته گــری شــماره 5 از ســوی معاونــت نیــروی انســانی 
تأمیــن  جهــت  الزم  هماهنگی هــای  بهره بــرداری،  و 
نیــروی متخصــص مــورد نیــاز ایــن ماشــین، برنامه ریــزی 
ــا ظرفیــت اســمی  ــر ایــن تجهیــز ب ــا هرچــه زودت  شــود ت

در خط تولید قرار گیرد. 
وی در پایــان افــزود: شــرکت چینــی تاکنــون بــه تعهــدات 
ــام داده  ــی انج ــه خوب ــود را ب ــرده و کار خ ــل ک ــود عم خ
ــان  ــز در زم ــروژه نی ــکار پ ــاور و پیمان ــه مش ــت. البت اس
ــده را انجــام  ــی مان ــای باق ــد کاره ــول بای ــی و معق منطق
دهنــد تــا بهره بــردار ماشــین ریخته گــری را تحویــل 
بگیــرد و همــه بــرای راه انــدازی و بهره بــرداری کامــل 

ــویم. ــاده ش آم

زعفران به نام اصفهان، به کام اسپانیا
حــوزه  در  اصفهــان  سال هاســت کــه  کیمیای وطن
کشــت زعفــران ورود پیــدا کــرده اســت؛ 
امــا هنــوز یــک کارخانــه بســته بندی زعفــران در اصفهــان 
ــه  ــئوالن مربوط ــرای مس ــه ب ــی ک ــدارد. موضوع ــود ن وج
ــطح  ــت. در س ــته اس ــه نداش ــای دغدغ ــم ج ــدان ه چن
جهــان، زعفــران تنهــا بــا دو برنــد ایــران و اســپانیا عرضــه 

می شود. 
ایــن در حالــی اســت کــه بیشــتر زعفران هایــی کــه 
ــود  ــادر می ش ــورها ص ــر کش ــه دیگ ــپانیا ب ــوان اس ــا عن ب
زعفــران ایــران و از جملــه اصفهــان اســت؛ چــرا کــه 
تولیــد  زعفــران  تــن  یــک  فقــط  در ســال،  اســپانیا 
ــران کاری  ــار زعف ــا داشــتن ۶1۲ هکت ــان ب ــد. اصفه می کن
 در مناطــق خشــک از جملــه نظنــز، نجف آبــاد، تیــران 
 و کــرون اردســتان، نائیــن، کاشــان، خوروبیابانــک، فریــدن 
ــدود  ــار ح ــرم در هکت ــرد ۶.4 کیلوگ ــا عملک ــادگان ب  و چ

۳ هزار و ۲۷0 کیلوگرم زعفران تولید می کند. 
اســپانیا حــدود 40 هــزار کیلــو زعفــران از ایــران خریــداری 
ــه ســایر  و پــس از بســته بندی، برندســازی و تبلیغــات ب
کشــورها صــادر می کنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه تولیــد 

زعفــران خــود اســپانیا تنهــا یــک تــن در ســال اســت.

 برداشت 3 هزار تن نخود و عدس
 از مزارع چهارمحال و بختیاری

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان چهارمحــال 
پیش بینــی  از  بختیــاری  و 
ــن  ــزار و ۲00 ت ــت ۳  ه برداش
مــزارع  از  عــدس  و  نخــود 
ــر  ــاری خب چهارمحــال و بختی
داد. ســیروس بیک بــکان از 
آغــاز برداشــت حبوبــات از جملــه نخــود و عــدس در 
 اســتان خبــر داد و اظهــار کــرد: پیش بینــی می شــود 
۳ هــزار و ۲00 تــن نخــود و عــدس از مــزارع اســتان 

برداشت شود.
  وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســطح زیرکشــت حبوبــات 
۷ هــزار و 500 هکتــار اســت، افــزود: ۳ هــزار هکتــار ســطح 
زیــر کشــت اختصــاص یافتــه بــه نخــود و عــدس اســت 

کــه عمــده کشــت در اســتان، کشــت دیــم اســت. 
بیک بــکان بــا بیــان اینکــه در کشــت دیــم بــه طــور 
متوســط در هــر هکتــار یــک تــن محصــول تولیــد 
می شــود، گفــت: ۲ هــزار و ۸00 هکتــار از نخــود و عــدس 
بــه کشــت دیــم و ۲00 هکتــار بــه کشــت آبــی اختصــاص 

دارد. 
ــه ســال  ــم نســبت ب ــه کشــت دی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
گذشــته 10 درصــد افزایــش یافتــه اســت، تصریــح کــرد: 
کشــت حبوبــات راهــی مناســب بــرای مبــارزه ســن غــات 
و همچنیــن موجــب حاصلخیــزی خــاک می شــود. 
ــود  ــدم وج ــن گن ــه س ــی ک ــزود: در مناطق ــکان اف بیک ب
ــود  ــه نخ ــی از جمل ــال حبوبات ــک س ــت ی ــر اس دارد، بهت
 کشــت شــود تــا ســن گنــدم در آن منطقــه کاهــش

 یابد. 
ــت  ــده کش ــتان، عم ــاورزی اس ــاد کش ــت جه ــر زراع مدی
 را در شهرســتان های اردل، بروجــن و لــردگان دانســت 
و تصریــح کــرد: عمــده نخــود تولیــدی اســتان در داخــل 
اســتان مصــرف و مقــداری هــم بــه اســتان های هم جــوار 

ــود.  ــتاده می ش فرس
 وی ارقــام نخــود اســتان را آزاد، آرمــان و محلــی دانســت 
و گفــت: کشــت رقــم محلــی یــا بومــی از مهم تریــن 
ــنهاد  ــاورزان پیش ــه کش ــه ب ــت ک ــازمان اس ــداف س اه

می شود.

قرارداد ایران خودرو دیزل با بنز رسمی می شود
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ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــتی س ــع دس ــاون صنای ــاور مع مش
کشــور گفــت: پرداختــن بــه رخدادهــای فرهنگــی و اجتماعــی 
می توانــد نقــش مهمــی در پیشــرفت جوامــع و به ویــژه 
ــی  ــت هم اندیش ــیوا، در نشس ــد ش ــد. امی ــته باش ــران داش ای
برگــزاری هجدهمیــن نشســت شــورای جهانــی صنایــع 
افــزود:  اصفهــان  رســانه های  مدیــران  در جمــع  دســتی 
ــاد  ــوزه اقتص ــت در دو ح ــروز رقاب ــای ام ــک در دنی ــدون ش ب
و فرهنــگ، پیشــرفت جوامــع را رقــم می زنــد. متأســفانه 
ــران بســیار  ــا در تحــوالت ای ــن رخداده ــش ای در گذشــته نق
ــورت  ــه ص ــن مقول ــه ای ــی ب ــه چندان ــوده و توج ــگ ب کم رن
ــا ایــن وصــف معتقدیــم برگــزاری هجدهمیــن  نمی گرفــت. ب
ایــران  در  دســتی  صنایــع  جهانــی  شــورای   نشســت 
و به ویــژه اصفهــان از ســه جنبه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی 
ــا برقــراری تعامــل  ــرای ایــران حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا ب  ب
و ارتبــاط بــا جهانیــان می توانیــم دردنیــای متکثــر امــروزی بــه 
پیشــرفت نائــل شــویم. مشــاور معــاون صنایــع دســتی کشــور 
افــزود: بــا نگاهــی بــه بــازار صنایــع دســتی کشــور چیــن کــه 
دارای شــباهت های فراوانــی بــا ایــران اســت، درمی یابیــم کــه 
چیــن در ســال گذشــته بــا تکیــه بــر رخدادهــای فرهنگــی از 
صنایــع دســتی خــود، درآمــدی بالــغ بــر 4میلیــارد دالر کســب 

کــرده اســت؛ درحالــی کــه درآمــد ایــران از صنایــع دســتی در 
ــا  ــوده اســت. ب ــون دالر ب ــط 500 میلی ــان مشــابه، فق مدت زم
ــن وصــف کامــا مشــخص اســت کــه فقــدان دیپلماســی  ای
رقابــت  از  ایــران  بازمانــدن  علــت  گذشــته،  در  فرهنگــی 

ــت. ــوده اس ــری ب ــی و هن ــای فرهنگ ــادی در حوزه ه اقتص
     مرزبندی میان بخش خصوصی و دولتی نداریم

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهان نیز در این نشســت  
تصریــح کــرد: تــاش کرده ایــم تــا بــا توســعه همــکاری میــان 

میــراث  حوزه هــای  در  خصوصــی  و  دولتــی  بخش هــای 
ــان  ــدی می ــگری، مرزبن ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
بخش هــای دولتــی و خصوصــی شکســته شــود؛ لــذا نشســت 
شــورای جهانــی صنایــع دســتی بــا همــکاری صمیمانــه بخش 
ــگری  ــه گردش ــی در عرص ــش خصوص ــاالن بخ ــی و فع  دولت
و صنایع دســتی اســتان اصفهان در مهرماه ســال جــاری برگزار 
 خواهــد شــد. فریــدون الهیاری به جایــگاه صنایع دســتی ایران 
و اصفهــان در جامعــه بین المللــی اشــاره کــرد و افــزود: 

ــی ــراث فرهنگ ــازمان می ــای س ــن برآورده ــاس آخری ــر اس  ب
هم اینــک از مجمــوع بیــش از 600 رشــته صنایــع دســتی 
موجــود در جهــان، 297 رشــته هنرهــای ســنتی در ایــران 
فعــال اســت و در ایــن میــان بــا احتســاب هنرهــای مربــوط 
بــه فرشــبافی، 199 رشــته صنایــع دســتی متعلــق بــه اصفهــان 
ــه یک ســوم صنایــع دســتی  ــا وجــود نزدیــک ب ــذا ب اســت؛ ل
ــان پــس از آنکــه  ــا اصفه ــان، تــاش شــده ت ــان در اصفه جه
ــه عنــوان شــهر جهانــی صنایــع دســتی )در ســال گذشــته(  ب
انتخــاب شــد، امســال بــه عنــوان نماینــده جمهــوری اســامی 
 ایــران و به ویــژه بــه عنــوان نماینــده قــاره کهــن آســیا
ــع  ــی صنای ــورای جهان ــت ش ــن نشس ــده هجدهمی برگزارکنن
دســتی باشــد. ایــن رخــداد فرهنگــی کــه نتیجــه دیپلماســی 
ــد نقــش  ــران اســت، می توان ــوری اســامی ای فرهنگــی جمه
ــان  ــه جهانی ــی ب ــنتی ایران ــای س ــی هنره ــی را در معرف مهم
و همچنیــن نســل های آینــده ایرانــی بــه عنــوان نشــانی 

ــد.  ــا کن ــت ایف ارزشــمند از هوی
ــون  ــت، مره ــن نشس ــق ای ــزاری موف ــرد: برگ ــح ک وی تصری
همــکاری مشــترک ســازمان میــراث فرهنگــی و فعــاالن 
بخــش خصوصــی در حوزه هــای صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــان  ــان، تمامــی مرزهــای می ــود. هم اینــک در اصفه خواهــد ب
بخــش دولتــی و خصوصــی در حوزه هــای مربــوط بــه میــراث 

فرهنگــی شکســته شــده اســت.

در هجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی عنوان شد:

 پرداختن به رخدادهای فرهنگی، ضامن پیشرفت ایران است

حتما بخوانید!
همکاری دانشگاه صنعتی با دانشگاه ...

سه شنبه  26 مردادماه    1395
ـــمـــاره 228 ســـــال دوم            ݡسݒ

در شهر

 برگزاری جلسه کمیته ترافیک 
در شهرداری فوالدشهر

 
کیمیای وطن

ســاختارهای  وجــود 
ــل  ــهری از دالی ــتاندارد ش غیراس
فوالدشــهر  تــردد  مشــکات 
روابــط  گــزارش  بــه  اســت. 
عمومــی شــهرداری فوالدشــهر 
بــا  ترافیــک  کمیتــه  جلســه 
محوریــت شــهرداری فوالدشــهر و بــا حضــور بخشــدار مرکــزی 
 لنجــان، اعضــای کمیتــه ترافیــک و معــاون خدمــات شــهری 
 و فنــی عمرانــی در شــهرداری فوالدشــهر برگزار شــد. خــدادادی
ضمــن  شــهرداری  شــهری  خدمــات  حــوزه  سرپرســت 
ــاختار  ــوص س ــی را درخص ــران توضیحات ــه حاض ــدم ب خیرمق
 شــهر فوالدشــهر، میادیــن، چهارراه هــا و ورودی هــا ارائــه 
و یکــی از دالیــل مشــکات تــردد شــهر را وجــود ســاختارهای 
غیراســتاندارد شــهری بیــان کــرد. وی در ادامــه بــا بیــان ایــن 
ــری  ــیار فرهنگ پذی ــراد بس ــهر اف ــن ش ــردم ای ــه م ــب ک مطل
ــه  ــن ترافیکــی ب ــه فرهنگ ســازی و آمــوزش قوانی هســتند، ب
شــهروندان اشــاره و تأکیــد کــرد: در ابتــدای امــر، بایــد بــرای 
ــه  ــی ک ــر عوامل ــا و دیگ ــای جهت نم ــا، تابلوه ــاح میدان ه اص

ــود.  ــدام ش ــود اق ــد می ش ــهیل رفت وآم ــث تس باع
در ادامــه جلســه بــا بررســی ورودی هــا، پارکینگ هــا، میادیــن 
ــد و در  ــایی ش ــهر شناس ــز ش ــاط حادثه خی ــا، نق و چهارراه ه

دســتور کار جلســه قــرار گرفــت.

 افزایش 5 درصدی بیمه شدگان 
در چهارمحال و بختیاری

مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
از افزایــش 5 درصــدی بیمه شــدگان در اســتان در ســال 94 
ــه  ــدی ادام ــا محم ــر داد. غامرض ــال 93 خب ــه س ــبت ب نس
ــا احتســاب افــراد تبعــی و تحــت تکفــل بیمه شــدگان   داد: ب
و مســتمری بگیران، جمعیــت تحــت پوشــش ایــن ســازمان 
در چهارمحــال و بختیــاری، 479 هــزار و 145 نفــر اســت کــه 
ــاره  ــا اش ــرد. وی ب ــتان را دربرمی گی ــت اس ــی از جمعی نیم
ــانی  ــرای خدمت رس ــاخت های الزم ب ــدن زیرس ــه فراهم ش ب
ــا  ــزود: ب ــر اف ــد ســال اخی ــن ســازمان طــی چن کیفــی در ای
الکترونیکــی  گوناگــون  برنامه هــای  و  طرح هــا  اجــرای 
ســهولت دسترســی بــه خدمــات افزایــش و ســطح مراجعات 
فیزیکــی بــه شــعب کاهــش می یابــد. محمــدی ادامــه 
ــه  ــن ارائ ــق ســاختار نوی ــات از طری ــد کیفی ســازی خدم رون
خدمــت بــه مخاطبــان اجتماعــی را یــادآور شــد و گفــت: بــا 
اجــرای طــرح خدمــات نویــن، ســازمان تأمیــن اجتماعــی در 
پاســخگویی چابک تــر و دسترســی افــراد بــه خدمــات تأمیــن 

اجتماعــی آســان تر می شــود.

اخبار کوتاه

 اعالم تعرفه های جدید تلفن ثابت 
استان اصفهان

 
کیمیای وطن

روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
مخابــرات  شــرکت  عمومــی 
اســتان اصفهــان، طبــق مصوبــه 
ــماره 237  ــه ش ــماره 6 جلس ش
مقــررات  تنظیــم  کمیســیون 
 95/03/22 مــورخ  ارتباطــات 
تعرفه هــای جدیــد تلفــن ثابــت بــه شــرح زیــر خواهــد بــود:

ــی دو  ــت آبونمان ــط ثاب ــک خ ــال ی ــه اتص ــقف هزین  1-س
ــال  ــون ری ــک میلی ــه ی ــود ک ــن می ش ــال تعیی ــون ری میلی
ــس از  ــاه پ ــی 36 م ــی آن ط ــام و مابق ــان ثبت ن آن در زم
زمــان راه انــدازی خــط از مشــترک اخــذ می شــود. 2-ســقف 
تعرفــه هــر دقیقــه مکالمــه بــه ثابــت داخــل اســتانی موضــوع 
ردیــف اول جــدول بنــد 2 مصوبــه شــماره 3 جلســه شــماره 
ــود.  ــن می ش ــال تعیی ــغ 45 ری ــورخ 92/12/25 مبل 184 م
ــات  ــی مکالم ــرای تمام ــترکین ب ــرد مش ــبه کارک 3-محاس
ــام  ــه انج ــاس دقیق ــر اس ــتانی ب ــل اس ــت داخ ــن ثاب  تلف
و بــرای کســری از دقیقــه بــه بــاال گــرد و معــادل یــک دقیقــه 

محســوب خواهد شــد. 
ــات  ــی مکالم ــرای تمام ــترکین ب ــرد مش ــبه کارک 4-محاس
تلفــن ثابــت بــه ثابــت بیــن اســتانی و ثابــت بــه تلفــن همراه 
بــر اســاس ثانیــه انجــام و بــرای کارکردهــای زیــر 30 ثانیــه 
بــه بــاال نیــم دقیقــه گــرد و محاســبه می شــود. 5-کمتریــن 
کارکــرد ماهانــه هــر تلفــن ثابــت، بــرای مشــترکین روســتاها 
بــه میــزان 200 دقیقــه مکالمــه درون اســتانی و بــرای ســایر 
ــتانی  ــه درون اس ــه مکالم ــزان 330 دقیق ــه می ــترکین ب مش

ــود. ــبه می ش ــن و محاس تعیی

 کشف 8 جوجه دلیجه 
در نجف آباد اصفهان

 8 جوجــه دلیجــه در یکــی از روســتاهای شهرســتان نجف آباد 
از قاچاقچیــان پرنــدگان شــکاری کشــف و ضبــط شــد. 
ــی از روســتاهای شهرســتان  ــی در یک ــدگان از منزل ــن پرن ای
ــتان  ــن شهرس ــی ای ــس آگاه ــکاری پلی ــا هم ــاد ب نجف آب

ــد.  ــط ش ــف و ضب کش
دلیجــه از راســته شاهین ســانان اســت کــه در زیســتگاه های 
مختلفــی بــه ســر می بــرد و معمــواًل تــک زی اســت. جریمــه 

هــر پرنــده دلیجــه 200 میلیــون ریــال اســت. 
 دلیجــه از پرنــدگان شــکاری کمیابــی اســت کــه حمــل

نگهــداری، خریــد و فــروش آن برابــر قانــون جــرم و مســتحق 
مجــازات اســت. طــول بــدن ایــن پرنــده حــدود 32 تــا 38 
ســانتیمتر اســت کــه هنــگام بــاز کــردن بال هــا، بــه حــدود 60 

ــد. ــه نظــر می آی ــر ب ســانتیمتر گســترده می شــود و بزرگ ت

اخبار کوتاه

دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا دانشــگاه  کیمیای وطن
در  ســنگال  دایــوپ  آنتــا  شــیخ 
تفاهم نامــه  از جملــه کشــاورزی  زمینه هــای مختلــف 

همکاری امضا کرد.
دانشــگاه  رئیــس  مدرس هاشــمی،  محمــود  ســید   

بــا  دیــدار  ایــن  در  اصفهــان  صنعتــی 
ــن  ــن دانشــگاه در بی ــگاه ای ــه جای اشــاره ب
امیــدواری  ابــراز  ایــران،  دانشــگاه های 
کــرد کــه ایــن دیــدار مقدمــه توســعه 
همکاری هــای گســترده دوجانبــه باشــد. 
دایــوپ  آنتــا  شــیخ  دانشــگاه  رئیــس 
ــد از  ــا تمجی ــدار ب ــن دی ــز در ای ــنگال نی س
توانایی هــا و امکانــات ایــران، زمینه هــای 

ــی  ــگاه صنعت ــا دانش ــکاری ب ــرای هم ــه را ب ــورد عاق م
ــرد.  ــریح ک ــان تش اصفه

دکتــر تیــوب ابراهیمــا بــا اشــاره بــه تــاش نظــام آموزشــی 
ســنگال و دانشــگاه شــیخ آنتــا دایــوپ ایــن کشــور بــرای 
ــود  ــای خ ــاختار و بنیان ه ــی در س ــول اساس ــاد تح ایج
گفــت: ایــن کشــور در تــاش اســت تــا امکانــات تحصیــل 

ــد  ــه و مهندســی را گســترش ده ــوم پای در رشــته های عل
و در بیــن علــوم مهندســی، رشــته مهندســی کشــاورزی بــا 
توجــه بــه نقــش راهبــردی آن در توســعه کشــورها بســیار 

مــورد توجــه آنــان قــرار دارد. 
وی گفــت: پــس از بررســی دانشــگاه های ایــران مشــخص 
شــد کــه دانشــگاه صنعتــی اصفهــان از لحاظ 
 علــوم کشــاورزی، قوی ترین دانشــگاه اســت 
و دانشــگاه شــیخ آنتــا دایــوپ تمایــل دارد تا 
بــا امضــای تفاهم نامــه بــا ایــن دانشــگاه در 
ــوم کشــاورزی  ــه توســعه گروه هــای عل زمین
ــگاه  ــی دانش ــتادان و کادر علم ــه اس از تجرب

ــود. ــد ش ــان بهره من ــی اصفه صنعت
آنتــا  شــیخ  دانشــگاه  هیئــت  اعضــای   
ــان  ــوپ ســنگال همچنیــن از دانشــگاه صنعتــی اصفه دای

بازدیــد کردنــد.  آن  و بخش هــای مختلــف 
دایــوپ، بزرگ تریــن دانشــگاه  آنتــا  دانشــگاه شــیخ 
غــرب  دانشــگاه های  بزرگ تریــن  از  یکــی  و  ســنگال 
آفریقاســت کــه حــدود 100 هــزار دانشــجو در ایــن دانشــگاه 

ــغولند. ــل مش ــه تحصی ب

همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان با دانشگاه دایوپ سنگال
ســرمایه گذاری  از  حمایــت  رئیــس کمیســیون 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: ســاالنه بیــش 
از یــک میلیــارد دالر صــادرات بــرای اصفهــان 
ثبــت می شــود و طــی چهــار ســال گذشــته از 
ــت.  ــده اس ــتر نش ــادرات بیش ــار ص ــم، آم ــن رق ای

قاســمعلی جبــاری اظهــار داشــت: 
ــال  ــار س ــرف چه ــان ظ ــتان اصفه اس
گذشــته در هیــچ شــرایطی بیشــتر 
ــون  ــد میلی ــارد و چهارص ــک میلی از ی
اســت کــه  نداشــته  صــادرات  دالر 
ــه یــک  ایــن رقــم در ســال گذشــته ب
 میلیــارد و یکصــد میلیــون دالر رســیده 

است.
 وی بیــان داشــت: از ایــن مقــدار حــدود 68 
ــش  ــیمی و بی ــت و پتروش ــه نف ــوط ب ــد مرب درص
ــه  ــت. درنتیج ــوالد اس ــه ف ــوط ب ــد مرب از 20 درص
و  بنگاه هــای کوچــک  و  خصوصــی  بخــش  در 
متوســط )SME( فعالیــت زیــادی وجــود نداشــته 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه ســرانه اســتان در 

ــه ازای هــر نفــر 200  ــه طــور متوســط ب صــادرات ب
دالر اســت، تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه 
ســرانه پرداخــت مالیــات دو برابــر ایــن رقــم اســت 
ــور  ــاد کش ــه اقتص ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام و ای
ــیون  ــس کمیس ــد. رئی ــعه یاب ــد توس ــتان بای و اس
اتــاق  ســرمایه گذاری  از  حمایــت 
ــفانه  ــزود: متأس ــان اف ــی اصفه بازرگان
ــوازم  ــدگان ل ــون تولیدکنن ــی چ صنایع
یدکــی، لــوازم خانگــی و دارو نتوانســته  
ــازاری  ــدازه قابلیت هــای خــود، ب ــه ان ب
در ســطح منطقــه و بین الملــل بــه 

ــت آورد.  دس
جبــاری افــزود: بــه نظــر می رســد 
ــده  ــهرهای خواهرخوان ــی در ش ــور فیزیک ــا حض ب
ــرای  ــزی ب ــا مراک ــا ی ــاد بازارچه ه ــان و ایج اصفه
فــروش  یــا  فنی مهندســی  خدمــات  ارائــه 
توســعه  جهــت  در  بتوانیــم  خــود،  کاالهــای 
 روابــط اقتصــادی بــا کشــورهای دیگــر اقــدام 

کنیم.

مفادآراء
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  »آگهی 
اصفهان  شرق  شمال  ثبت   در  مستقر  رسمی   سند  فاقد  ساختمانهای  و   اراضی 
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر 
حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض 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 دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
بود . به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر   مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 
1- رای شماره 139460302027002553 مورخ 1395/03/24انیسه شبکی ساز  فرزند مرتضی 
بشماره شناسنامه 2798 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288166990 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 278 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 90/75 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
2- رای اصاحی شماره 139560302027004161 مورخ 1395/04/02  رمضان محمدی هستیانی 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291212159 در ششدانگ 
از قطعه زمین پاک 10952 واقع در بخش 5 ثبت  یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
اصفهان به مساحت 335/27مترمربع. خریداری طی سند رسمی صحیح است که در رای شماره1

39460302027024411مورخ1394/10/06امساحت اشتباه200متر قیدشده بود.
3- رای شماره 139460302027028152 مورخ 1394/11/25علیرضا هادیان  فرزند علی محمد 
بشماره شناسنامه 154 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286906644 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1570 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 193/65مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
4- رای شماره 139460302027029332 مورخ1394/12/05 حسن روغنی اروجه فرزند علی اکبر 
بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659580920 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
5- رای شماره 139560302027000680 مورخ 1395/01/25 علی حسین باقری  فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 41 صادره از قم بشماره ملی 0384914616 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 198/42مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
6- رای شماره 139560302027001467 مورخ 1395/02/11 نفیسه مطلبی فشارکی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270878360 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسین  داستانپور  حسین  1395/02/14محمد  مورخ   139560302027001673 شماره  رای   -7
آبادی  فرزند غامعلی بشماره شناسنامه 22 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649638152 در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027001687 مورخ1395/02/14 مهری حاجیان حسین آبادی فرزند 
محمد حسن بشماره شناسنامه 78 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284239918 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسن  فرزند  جزی  موالئی  1395/02/14كبری  مورخ   139560302027001731 شماره  رای   -9
بشماره شناسنامه 295 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4621384546 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
10- رای شماره 139560302027001738 مورخ 1395/02/14 جواد فروغی ابری فرزند قدیرعلی 
بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291352791 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 25 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 188/60مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027001742 مورخ 1395/02/15 غامرضا رحمانی خواجوئی فرزند 
در ششدانگ  ملی 1287635245  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 1335 صادره  عباس 
یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 746/24 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اكبر هشیاری پور فرزند حسین  12- رای شماره 139560302027001785 مورخ 1395/02/15 
از  مشاع  دانگ  در سه   1287653111 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 1546  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 249 فرعی از اصلی 15201 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/16مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
باقر بشماره  13- رای شماره 139560302027001788 مورخ 1395/02/15مهری زاهدی فرزند 
شناسنامه 45531 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280880899 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 249 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 117/16مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
14- رای شماره 139560302027001904 مورخ 1395/02/19  فرزانه صاحبان  فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 1645 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284956903 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1592 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 301/6 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عباسعلی  فرزند  زاده  تقی  1395/02/19حسین  مورخ  رای شماره 139560302027001907   -15
بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291695567 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1592 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 301/16 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
16- رای شماره 139560302027002429 مورخ 1395/02/30 مریم بهارزاده فرزند یداله بشماره 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1282355589 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   43004 شناسنامه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

194/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  خلیلی  دهقان  صغری   1395/03/01 مورخ   139560302027002760 شماره  رای   -17
قربانعلی  بشماره شناسنامه 5 صادره از فسا بشماره ملی 2571884506 در ششدانگ یکباب 
خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 39 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت115/5 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

حاج میرزا محمد برادران توتونچی فرزند میرزاحسین.
ناصر  فرزند  مظاهری  علیرضا   1395/03/08 مورخ   139560302027003054 شماره  رای   -18
از مبارکه بشماره ملی 5419528436 در ششدانگ یکباب خانه  بشماره شناسنامه 67 صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 108 و 278 فرعی از اصلی 10353 و 15201 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 126/17 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  قربانیان کردآبادی   اصغر   1395/03/10 مورخ  رای شماره 139560302027003143   -19
از اصفهان بشماره ملی 1291405445 در ششدانگ یکباب  اکبر   بشماره شناسنامه 7 صادره 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 194/67 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  قربانیان کردآبادی   اصغر   1395/03/10 مورخ  رای شماره 139560302027003153   -20
اکبر  بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291405445 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

82/14 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی .
علی  فرزند  پزوه  طغیانی  حسن   1395/03/11 مورخ   139560302027003210 شماره  رای   -21
بشماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291285334 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 256/88 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
22- رای شماره 139560302027003217 مورخ 1395/03/11 عصمت جعفری فزوه فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 37827 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282305727 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 7897 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت256/88مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رمضان  فرزند  وفائی  1395/03/12کرمعلی  مورخ   139560302027003267 شماره  رای   -23

بشماره شناسنامه 149 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284207854 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 12550 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

182/42 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
24- رای شماره 139560302027003268 مورخ 1395/03/21مرتضی رضائی خوراسگانی فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 392 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291452109 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 170 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
25- رای شماره 139560302027003316 مورخ 1395/03/13رحیم حسینی باالم فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 769 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283577151 در ششدانگ یکباب کارگاه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 250 
مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج حسین ضیائی فرزند حاج 

علی محمد.
26- رای شماره 139560302027003412 مورخ 1395/03/16محمد میهن خواه فرزند نورالدین 
بشماره شناسنامه 813 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288661622 در ششدانگ پنج باب مغازه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 3745 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 107/57 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
27- رای شماره 139560302027003657 مورخ 1395/03/22رحمت اله شریفی  فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 246 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287084079 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

116/94مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
خوراسگانی  زمانیان  مورخ 1395/03/24محمدباقر  شماره 139560302027003787  رای   -28
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1010 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291479236 در ششدانگ 
ثبت  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پاک 6731  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب ساختمان 

اصفهان به مساحت 153/55مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027003827 مورخ1395/03/25  امیر توكلی  فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 24 صادره از نائین بشماره ملی 1249531772 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1715 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 171/97 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
30- رای شماره 139560302027003864 مورخ1395/03/25  محبوبه درویش هرندی فرزند 
یکباب  اصفهان بشماره ملی 5659711421 در ششدانگ  از  علی بشماره شناسنامه 77 صادره 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1593 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 253/36 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
31- رای شماره 139560302027003868 مورخ1395/03/25  ثریا صلواتی جلوانی فرزند محمد 
علی بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291720431 در ششدانگ یکباب خانه 
از قطعه زمین پاک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  احداثی بر روی قسمتی 

162/58 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  کاهیدباصری   1395/03/27خسرو  مورخ   139560302027003930 شماره  رای   -32
غامعلی بشماره شناسنامه 107 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284176223 در ششدانگ یکباب 
به  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پاک 5758  بر روی قسمتی  احداثی  خانه 

مساحت188/66 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
آبادی فرزند  33- رای شماره 139560302027003994 مورخ 1395/03/30علی صانعی ینگ 
رضا بشماره شناسنامه 357 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288456387 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ دو باب مغازه و دفترکار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 285 فرعی از اصلی 

15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 46/63 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
آبادی  نیک  صانعی  مسعود  مورخ1395/03/30   139560302027003998 شماره  رای   -34
فرزند رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270813900 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ دو باب مغازه و دفترکار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 285 فرعی از اصلی 

15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 46/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027004096 مورخ 1395/04/01 عبدالرسول بهروز فرزند عبدالمطلب 
بشماره شناسنامه 16 صادره از شهرضا بشماره ملی 5129811178 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 70/33 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند محمد  زاهدی مقدم  1395/04/01 علی  رای شماره 139560302027004099 مورخ   -36
بشماره شناسنامه 60 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649873658 در ششدانگ یکباب خانه 
باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 6468 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 73/92 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
37- رای شماره 139560302027004106 مورخ1395/04/01مسیح داودی حموله فرزند اله مراد 
بشماره شناسنامه 556 صادره از فارسان بشماره ملی 5558646462 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 12659 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

197/1 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عباسقلی  فرزند  میرزائی  كمال   1395/04/1 مورخ   139560302027004119 شماره  رای   -38
بشماره شناسنامه 207 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129304353 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1-2-3 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 151/17 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
39- رای شماره 139560302027004159 مورخ 1395/04/02  حسن ثمری خوراسگانی  فرزند 
حاجی باقر بشماره شناسنامه 2049 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283687828 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 6565 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 13/95 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  جبلی  عابدی  مصطفی   1395/04/03 مورخ   139560302027004190 شماره  رای   -40
در ششدانگ   5658948509 ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   1169 شناسنامه  بشماره  رجبعلی 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 12544 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 86/50 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی سهیا روغنی 

ابری فرزند براتعلی.
41- رای شماره 139560302027004215 مورخ 1395/04/03 مهین اسدی دومکانی فرزند حسن 
خان بشماره شناسنامه 872 صادره از لردگانی بشماره ملی 4668830496 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 
_ فرعی از اصلی 9995 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/40 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
42- رای شماره 139560302027004219 مورخ 1395/04/03 محمد مرادیان  فرزند آقاویس 
از  مشاع  دانگ  سه  در   4669392077 ملی  بشماره  لردگان  از  صادره   158 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 
_ فرعی از اصلی 9995 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/40 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
فرزند  باقری  محسن   1395/04/03 مورخ   139560302027004221 شماره  رای   -43
دانگ  در سه  بشماره ملی 5659547321  از كوهپایه  بشماره شناسنامه 15 صادره  محمدعلی 
از  از قطعه زمین پاک 9176 فرعی  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  از ششدانگ  مشاع 
 اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 216/97 مترمربع. خریداری طی سند

 رسمی.
عباس  فرزند  مظاهری  زهرا   1395/04/03 مورخ   139560302027004224 شماره  رای   -44
از  دانگ مشاع  در سه  بشماره ملی 1287877036  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 424 صادره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 9176 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 216/97 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
درویشی  مرتضی    1395/04/05 مورخ   139560302027004235 شماره  رای   -45
در   1249775337 ملی  بشماره  نائین  از  صادره   3 شناسنامه  بشماره  عبدالرسول  فرزند 
پاک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 
سند طی  خریداری  مترمربع.   200 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10393 

 رسمی.
فرزند  نائینی  درویشی  احمد   1395/04/05 مورخ   139560302027004238 شماره  رای   -46
عبدالرسول بشماره شناسنامه 179 صادره از نائین بشماره ملی 1249343097 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ادامه در صفحه 5

ثبت ساالنه بیش از یک میلیارد دالر صادرات برای اصفهان



ادامه از صفحه 4
47- رای شماره 139560302027004274 مورخ 1395/04/05  معصومه آقاكوچكی بوزانی فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 13552 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283837277 در یک و نیم دانگ

مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 215/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

48- رای شماره 139560302027004278 مورخ 1395/04/05 احمد اخالقی بوزانی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 10326 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283805138 در چهار و نیم دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 215/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
49- رای شماره 139560302027004299 مورخ 1395/04/06 رحمت اله مزرعه کار فرزند علی کرم 
بشماره شناسنامه 2813 صادره از آبادان بشماره ملی 1818056585 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13134 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

247 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
50- رای شماره 139560302027004307 مورخ 1395/04/06 رضوان حقیقی پوده فرزند علی 
محمد بشماره شناسنامه 62 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129792513 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12198 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 131/41 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
51- رای شماره 139560302027004479 مورخ 1395/04/12 رسول باقری فرزند حیدر بشماره 
شناسنامه 239 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289387648 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 92/32 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
نیان فرزند یداله  52- رای شماره 139560302027004492 مورخ 1395/04/12  احمد عبدی 
خانه  یکباب  در ششدانگ  ملی 1291669345  بشماره  اصفهان  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره 
از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  احداثی بر روی قسمتی 

180/40 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی شاه بیگم رحیمی .
53- رای شماره 139560302027004495 مورخ 1395/04/12  ربابه صالحیان خوراسگانی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 8300 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283784785 در ششدانگ یکباب 
به  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  زمین پالک 6539  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  خانه 

مساحت 140/26 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اسداله  فرزند  باقری  حمیدرضا   1395/04/12 مورخ   139560302027004501 شماره  رای   -54
بشماره شناسنامه 1726 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286565588 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

205/25 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
55- رای شماره 139560302027004504 مورخ 1395/04/12 علی مجید  فرزند اسداله بشماره 
شناسنامه 533 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286360439 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 205/25 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
56- رای شماره 139560302027004508 مورخ 1395/04/12 زهرا اذان گویان فرد فرزند حسین 
از  از اصفهان بشماره ملی 1286494745 در سه دانگ مشاع  بشماره شناسنامه 355 صادره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/43 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  عبداللهی  اله  حجت   1395/04/13 مورخ   139560302027004597 شماره  رای   -57
در ششدانگ  ملی 1129764559  بشماره  فریدونشهر  از  صادره   11 شناسنامه  بشماره  مصطفی 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 39 واقع در بخش 18 

ثبت اصفهان به مساحت 68/74 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  ابری  اتحادی  عزت   1395/04/14 مورخ   139560302027004617 شماره  رای   -58
در ششدانگ  ملی 1291272461  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 33 صادره  غالمحسین 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 33 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 194/13 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

حسین و اکبر و جواد و فرزین و نگین فاضلی و حمیدرضا حریری.
59- رای شماره 139560302027004618 مورخ 1395/04/14  علی اصغر موسوی مدنی فرزند 
صدر بشماره شناسنامه 1040 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285597109 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 153/5 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی کریم 

حسینعلی زاده .
60- رای شماره 139560302027004623 مورخ 1395/04/14 عبدالرسول کرباسی زاده اصفهانی 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 30636 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282233920 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10670 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/74 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

61- رای شماره 139560302027004626 مورخ 1395/04/14 عباس کرباسی زاده اصفهانی فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 1516 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287999492 در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10670 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/74 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

اصفهانی  زاده  مورخ 1395/04/14 محسن کرباسی  رای شماره 139560302027004632   -62
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 30635 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282233912 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10670 فرعی از اصلی 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/74 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  حیدری کبریتی  محمد   1395/04/15 مورخ   139560302027004656 شماره  رای   -63
از شمیران بشماره ملی 0450588343 در ششدانگ  حسین بشماره شناسنامه 4127 صادره 
یکباب مغازه و دفترکار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 74/38 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
64- رای شماره 139560302027004725 مورخ 1395/04/15 رضوان اسماعیلی فرزند مسیح 
اله بشماره شناسنامه 121 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291092072 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی ثریا کیان ارثی فرزند عزت هللا.
فرزند  چوپانی کلمانی  مریم    1395/04/15 مورخ  شماره 139560302027004733  رای   -65
در ششدانگ  ملی 1293379964  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 1477 صادره  حسین 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 10240 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 144/92 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
66- رای شماره 139560302027004743 مورخ 1395/04/19  نادعلی مهتری خوراسگانی  فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 17 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291274162 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6251 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

154/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  مستاجران گورتانی  رضا   1395/04/19 مورخ   139560302027004751 شماره  رای   -67
اسداله بشماره شناسنامه 30 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289876398 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 10393 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  زاده  رضوی  سیدسجاد   1395/04/19 مورخ   139560302027004752 شماره  رای   -68
در   1288205325 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3595 شناسنامه  بشماره  سیدعبدالرسول 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 123 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 384/27 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
احمدرضا  فرزند  آقاپور  سمیرا   1395/04/19 مورخ   139560302027004753 شماره  رای   -69
بشماره شناسنامه 3311 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288433719 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 6395 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 83/55 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
70- رای شماره 139560302027004756 مورخ 1395/04/19 زینب كریمی حارث آبادی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 2 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649859558 در ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 162/16 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

71- رای شماره 139560302027004765 مورخ 1395/04/19 میالد لباف  فرزند محمود بشماره 
شناسنامه - صادره از اصفهان بشماره ملی 1270820486 در ششدانگ یکباب قطعه زمین محصور 
جهت تلفیق به پالک 11515/60 احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11515 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 30/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  بندگانی  محمدحسین   1395/04/19 مورخ   139560302027004767 شماره  رای   -72
غالمرضا بشماره شناسنامه 62908 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281056820 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
73- رای شماره 139560302027004771 مورخ 1395/04/19 احمدرضا مشكین فرزند منوچهر 
بشماره شناسنامه 2004 صادره از یزد بشماره ملی 4431686517 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  ابری  دهقانی  محمد   1395/04/19 مورخ   139560302027004774 شماره  رای   -74
محمود بشماره شناسنامه 29 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291341714 در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

12594 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
75- رای شماره 139560302027004777 مورخ 1395/04/19 زهرا فروغی ابری فرزند مصطفی 
بشماره شناسنامه 6 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291360816 در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12594 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 190 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
76- رای شماره 139560302027004779 مورخ 1395/04/19 یوسف ترابی فرزند خسرو بشماره 
شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289358397 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 97/27 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
77- رای شماره 139560302027004786 مورخ 1395/04/20 شهناز شفیعی بوانی فرزند رجب 
علی بشماره شناسنامه 59 صادره از اهواز بشماره ملی 1755706618 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 782 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 74/36 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
78- رای شماره 139560302027004787 مورخ 1395/04/20 محمد یزدان بخش پوده فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 23 صادره از شهرضا بشماره ملی 5129808071 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 143/33 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
79- رای شماره 139560302027004885 مورخ 1395/04/20 محمدرضا سلیمانی حسن آبادی 
فرزند خداداد بشماره شناسنامه 11 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288627041 در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12971 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 207 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
80- رای شماره 139560302027004888 مورخ 1395/04/20 صدیقه زیدی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 393 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289281564 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12971 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 207 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  فرزند حسن  زهرا جبلی  مورخ 1391/04/21  رای شماره 139560302027004940   -81
شناسنامه 2254 صادره از كوهپایه بشماره ملی 5659022847 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 155/74 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
82- رای شماره 139560302027004963 مورخ 1395/04/21 محمود تورجی زاده فرزند اسداله 
بشماره شناسنامه 199 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284002217 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7741 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 155/74 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
83- رای شماره 139560302027004966 مورخ 1395/04/21 حسین حیدریان کلهرودی فرزند 
استاد حسن بشماره شناسنامه 4 صادره از نطنز بشماره ملی 1239567332 در 76/90 سهم از 
151/90 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8945 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/20 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
فرزند  كلهرودی  كرمی  زهرا   1395/04/21 مورخ   139560302027004969 شماره  رای   -84
از  در 75 سهم  بشماره ملی 1239397712  نطنز  از  بشماره شناسنامه 1278 صادره  عبدالغنی 
151/90 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8945 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/20 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
85- رای شماره 139560302027004973 مورخ 1395/04/21 براتعلی یوسفی باصیری فرزند 
علی بشماره شناسنامه 41 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129852419 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12568 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

307/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
نوراله  فرزند  برزمهری  علیرضا   1395/04/22 مورخ   139560302027004981 شماره  رای   -86
بشماره شناسنامه 12065  صادره از اصفهان بشماره ملی 1283822547 در ششدانگ چهاردیواری  
و اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 167/66 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  زاده   رای شماره 139560302027005097 مورخ 1395/04/26  مصطفی گلستان   -87
رمضانعلی بشماره شناسنامه 282 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286428572 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  بوانی  مساح  جمیله   1395/05/02 مورخ   139560302027005390 شماره  رای   -88
عبدالکریم بشماره شناسنامه 2 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199554170 در ششدانگ یکباب 
به  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  زمین پالک 13199  از قطعه  بر روی قسمتی  احداثی  خانه 

مساحت 168/45 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  دهاقانی  باقرپور  ابراهیم   1395/05/02 مورخ   139560302027005419 شماره  رای   -89
دانگ  پنج  در  از دهاقان بشماره ملی 5129593251  بابا بشماره شناسنامه 197 صادره  هاجی 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13114 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 202 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
90- رای شماره 139560302027005422 مورخ 1395/05/02 طوبی حجازی دهاقانی فرزند باقر 
بشماره شناسنامه 125 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129592530 در یکدانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13114 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 202 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
91- رای شماره 139560302027005425 مورخ 1395/05/02 محمدعلی عباسی هستیانی  فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 36 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283995859 در ششدانگ یکباب 
خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11518 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 404/22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسین  فرزند  اوحدی  1395/05/03مریم  مورخ   139560302027005459 شماره  رای   -92
یکباب  در ششدانگ  ملی 1281780405  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 68128 صادره 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8447 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 136/14 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
93- رای شماره 139560302027005478 مورخ 1395/05/04 نصراله گرامی فرزند رستم علی 
بشماره شناسنامه 16 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199693405 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 128/06 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
حسن  فرزند  سرتاج  1395/05/04غالمرضا  مورخ   139560302027005491 شماره  رای   -94

بشماره شناسنامه 1509 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287735150 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3 و 4 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان به مساحت 269/49مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

حسین و بتول بنائی جزی و پروانه پور قباد.
یداله  فرزند  قضاوی  1395/05/04عباس  مورخ   139560302027005492 شماره  رای   -95
یکباب  ششدانگ  در   1291316787 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   257 شناسنامه  بشماره 
به  از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  بر روی قسمتی  خانه احداثی 
مساحت155/30مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی سید عبدالرحیم 

روغنی .
علی  فرزند  جوزی  علیرضا   1395/05/04 مورخ   139560302027005493 شماره  رای   -96
بشماره شناسنامه 22 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129702162 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1.2.3 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 81/8 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی قاسم 

داوری فرزند اسماعیل.
مصطفی  فرزند  نقش  1395/05/04مجید  مورخ   139560302027005513 شماره  رای   -97
بشماره شناسنامه 317 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286572721 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5464 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 242 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
98- رای شماره 139560302027005516 مورخ 1395/05/04علیرضا ناظمی فرزند باقر بشماره 
شناسنامه 2056 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659050816 در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت  ثبت اصفهان  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی 

200/96مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
كتایونچه   احمدی  رضا  1395/05/04حمید  مورخ   139560302027005519 شماره  رای   -99
فرزند احمد بشماره شناسنامه 413 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290486298 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 138 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 409/33مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
100- رای شماره 139560302027005554 مورخ 1395/05/04 حیدر كریمی كردآبادی فرزند 
ششدانگ  در   1291283791 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   31 شناسنامه  بشماره  عبدالعلی 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10099 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 309/85مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج میرزا 

محمد باقر امامی .
101- رای شماره 139560302027005559 مورخ 1395/05/04علیرضا محمودی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 168 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291419403 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10302 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
فرزند  قربانیان  رسمی حسن  مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  203/6مترمربع. خریداری 

حاجی رمضانعلی.
102- رای شماره 139560302027005571 مورخ 1395/05/04زهرا جاللی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه حسن صادره از اصفهان بشماره ملی 1285491238 در ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2783 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 354/23مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
103- رای شماره 139560302027005594 مورخ 1395/05/05سید حسن كراری فرزند سید 
داود بشماره شناسنامه 7212 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293437158 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عباسعلی تقی زاده فرزند  82 مترمربع. خریداری مع 

رمضانعلی.
فرزند  پزوه   نصیری  مورخ1395/05/05 محسن  رای شماره 139560302027005643   -104
قربانعلی بشماره شناسنامه 254 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293368237 در ششدانگ 
یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 221/50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
105- رای شماره 139560302027005653 مورخ 1395/05/06  محمدتقی ملکوتی خواه  فرزند 
نصراله بشماره شناسنامه 14 صادره از كوهپایه بشماره ملی 5659495265 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

199/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
احمد  فرزند  پوده  رای شماره 139560302027005668 مورخ 1395/05/05زهرا جابری   -106
بشماره شناسنامه 13 صادره از شهرضا بشماره ملی 5129859189 در یک و نیم دانگ مشاع 
اصلی  از  از قطعه زمین پالک 277 فرعی  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  از ششدانگ 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 127/35مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

107- رای شماره 139560302027005671 مورخ 1395/05/05اکبر جابری فرزند محمود بشماره 
از  دانگ مشاع  نیم  و  1286618101 در چهار  اصفهان بشماره ملی  از  شناسنامه 2378 صادره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 277 فرعی از اصلی 15201 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 127/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
آبادی  حبیب  اشرفی  مهری  مورخ1395/05/05   139560302027005672 شماره  رای   -108
از اصفهان بشماره ملی 1291792015 در سه  فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 3 صادره 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی 
از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت258/63 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
109- رای شماره 139560302027005675 مورخ 1395/05/05رضا اشرفی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 575 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1091020175 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 258/63مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
110- رای شماره 139560302027005692 مورخ 1395/05/05 صفرعلی حیدری فرزند رضاقلی 
از  مشاع  دانگ  سه  در   5659537162 ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   8 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت199/21 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  قاسمی  ذبیحی  اعظم   05/05/1395 مورخ   139560302027005693 شماره  رای   -111
حسین بشماره شناسنامه 525 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291086331 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 

اصفهان به مساحت 199/21مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
112- رای شماره 139560302027005705 مورخ1395/05/10 مرتضی مالکاظمی  فرزند محمد 
علی بشماره شناسنامه 253 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286550874 در ششدانگ یکباب 
مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5947 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 36 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
نیا  فرزند حسین  113- رای شماره 139560302027005711 مورخ1395/05/10ناصر نخجوان 
یکباب  ششدانگ  در   1286520053 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1082 شناسنامه  بشماره 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5466 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 199/64 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
آبادی  نجف  همایونی  1395/05/10مرضیه  مورخ   139560302027005712 شماره  رای   -114
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1927 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286758981 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5947 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 36 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  پوده  جابری  سکینه   1395/05/10 مورخ   139560302027005749 شماره  رای   -115
و  در سه  بشماره ملی 5129733967  از سمیرم سفلی  بشماره شناسنامه 17 صادره  حسین 
هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 277 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/51مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
دستجردی  رفیعی  سیمین    1395/05/10 مورخ   139560302027005752 شماره  رای   -116
فرزند احمد بشماره شناسنامه 51 صادره از اسالم آباد بشماره ملی 3341194436 در یک و 

نیم دانگ یکباب مشاع از ششدانگ خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 277 
فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/51مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
117- رای شماره 139560302027005755 مورخ 1395/05/10 زهرا جابری پوده فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 13 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129859189 در هفتاد و پنج صدم 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 277 فرعی 
به مساحت 149/51 مترمربع. خریداری طی  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5  از اصلی 15201 

سند رسمی.
118- رای شماره 139560302027005865 مورخ 1395/05/12 محمدرضا کاظمی اسفه فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 2 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199535583 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 21 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت99/60مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
ادهمیان فرزند حسین  119- رای شماره 139560302027005885 مورخ 1395/05/13 زهره 
بشماره شناسنامه 165 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286680451 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 210 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
120- رای شماره 139560302027005889 مورخ 1395/08/02 فاطمه ابراهیمیان فرزند كاظم 
بشماره شناسنامه 52752 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280955872 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 207/09مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
121- رای شماره 139560302027005893 مورخ1395/05/13علی قادری زفره  فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 3591 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289644081 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

151 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
122- رای شماره 139560302027005965 مورخ1395/05/14بتول قاسمیان خوراسگانی  فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 197 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291310258 در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 5955 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/24 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
خوراسگانی   ناظوری  فاطمه  مورخ1395/05/14   139560302027005966 شماره  رای   -123
فرزند علی بشماره شناسنامه 4376 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293408964 در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 
5955 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/24مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

خوراسگانی   مهتری  سمیه   1395/05/14 مورخ   139560302027005967 شماره  رای   -124
از اصفهان بشماره ملی 1291577645 در دو  فرزند حیدر علی بشماره شناسنامه 103 صادره 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی 
به مساحت 125/24مترمربع. خریداری طی  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  اصلی 5955  از 

سند رسمی.
125- رای شماره 139560302027006003 مورخ1395/05/16 ثریا نساج پور اصفهانی  فرزند 
در ششدانگ   1283608324 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1366 شناسنامه  بشماره  مهدی 
یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 190 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
126- رای شماره 139560302027006019 مورخ 1395/05/16فاطمه آقاجان زاده فرزند نعمت 
اله بشماره شناسنامه 1380 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286633095 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6270 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 124/10 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
127- رای شماره 139560302027006043 مورخ1395/05/16 نیره مصوری خوراسگانی فرزند 
محمدحسین بشماره شناسنامه 8726 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283789132 در 18 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ و بهاء ثمنیه 54 حبه دیگر یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 9038 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت239/80 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
128- رای شماره 139560302027006049 مورخ 1395/05/16مهری قادری فرزند علی بشماره 
شناسنامه 1823 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291627936 در 13/5حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
9038 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

129- رای شماره 139560302027006055 مورخ 1395/05/16 مجتبی قادری خوراسگانی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 4503 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293410233 در 27 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 9038 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239/80مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
130- رای شماره 139560302027006060 مورخ 1395/05/16 لیال قادری خوراسگانی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270937499 در 5/13 حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
9038 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 239/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
131- رای شماره 139560302027006228 مورخ 1395/05/19  احمد خداپرست فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 13 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129705048 در ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت  ثبت اصفهان  واقع در بخش 18   1 از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی 
فرزند  زارعی  عزیزهللا  مالک رسمی  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  مترمربع. خریداری   77/16
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 »                                                      رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شمال شرق اصفهان 
                                                                              حسین هادیزاده«

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  شماره های  آرای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 
ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
1-برابر رای شماره 139560302018001568 کالسه پرونده 1391114402018002017 آقای سعید 
طالبی فرزند محمد بشماره شناسنامه 4536 صادره از خرزوق نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 358.40 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 

اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
آقای   1391114402018002018 پرونده  کالسه   139560302018001569 شماره  رای  2-برابر 
دانگ  سه  به  نسبت  اصفهان  از  صادره   9 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  فروغی  علیرضا 
قسمتی  روی  بر  احداثی  مربع  358.40متر  مساحت  به  باب کارگاه  یک  از ششدانگ  مشاع 
مشاعی  مالکیت  ازای  در  اصفهان  ثبت   16 بخش  آباد  دولت  در  واقع  اصلی   320 پالک   از 

اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/11  

  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/26
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/473/الف/م به تاریخ 95/05/04

5اطالع رسانی  سه شنبه  26 مردادماه   1395
ـــمـــاره 228 ســـــال دوم              ݡسݒ



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

نابغه کشتی، قربانی مشاورانش شد سه شنبه  26  مردادماه   61395
ـــمـــاره  228 ســـــال دوم             ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

تیم ملی کشتی آزاد ایران وارد ریو شد
تیــم ملــی کشــتی آزاد ایــران 
وقــت  بــه  دوشنبه شــب 
در  حضــور  بــرای  محلــی 
 ۲۰۱۶ المپیــک  بازی هــای 
محــل  ریودوژانیــرو  وارد 
شــد.  رقابت هــا  برگــزاری 
ــتی  ــی کش ــم مل ــای تی اعض
ــری، حســین  ــم نصی ــران را حســن رحیمــی، میث آزاد ای
یزدانــی، علیرضــا کریمــی، رضــا یزدانــی و کمیــل قاســمی 
و ۱۲۵ کیلوگــرم   ۹۷ ،۸۶ وزن هــای ۵۷، ۶۵، ۷۴،  در 
رســول خــادم  بــه همــراه  تشــکیل می دهنــد کــه 
ســرمربی، رضــا الیــق، علی اکبــر دودانگــه، امیــر توکلیــان 
حســین کریمــی، مربیــان و همچنیــن علــی بیــات 
ــم وارد  ــن تی ــاژور ای ــواری ماس ــد ک ــت و محم سرپرس

دهکده بازی ها شدند. 
طــی  المپیــک  بازی هــای  آزاد  کشــتی  مســابقات 
روزهــای ۲۹ تــا ۳۱ مردادمــاه در شــهر ریودوژانیــرو برزیل 

برگــزار می شــود.

 مخالفت با تغییر زمان دیدار
 تراکتور – پرسپولیس

مســئول برگــزاری مســابقات لیــگ برتــر فوتبــال 
می گویــد کــه هیــچ دلیــل موجهــی بــرای تغییــر زمــان 
دیــدار تراکتورســازی و پرســپولیس وجــود نــدارد. 
امیرحســین فتاحــی دربــاره درخواســت شــفاهی 
ــر زمــان  ــرای تغیی پرسپولیســی ها از ســازمان لیــگ ب
دیــدار ایــن تیــم برابــر تراکتورســازی در هفتــه  پنجــم 
ــر  ــن تغیی ــرای ای ــی ب ــرد: دلیل ــار ک ــر اظه ــگ برت لی
ــرای  ــه پرسپولیســی ها ب ــی ک ــدارد و بهانه های وجــود ن
ــزود:  ــت. او اف ــه نیس ــد، موج ــت دارن ــن درخواس ای
تراکتورســازی و پرســپولیس هیچ گونــه درخواســت 
ــازی نداشــته اند. ضمــن  رســمی بــرای تغییــر زمــان ب
ــن  ــرای چنی ــای باشــگاه پرســپولیس ب ــه بهانه ه اینک

ــت. ــه نیس ــتی پذیرفت درخواس
ــان  ــداد ملی پوش ــث تع ــر بح ــه  داد: اگ ــی ادام  فتاح
ــهریور  ــی ۱۷ ش ــم   مل ــد، تی ــرح باش ــپولیس مط پرس
در تهــران اســت و پرســپولیس، چهــار روز قبــل از 
بــازی بــا تراکتورســازی، بازیکنانــش را در اختیــار دارد. 
ضمنــا قبــل از داربــی اصــا امــکان تغییــر زمــان بــازی 
وجــود نــدارد. مســئول برگــزاری مســابقات لیــگ برتــر 
فوتبــال همچنیــن افــزود: ورزشــگاه محــل بــازی 
ــی  ــپولیس ربط ــه پرس ــه ب ــت ک ــئله ای نیس ــم مس ه
داشــته باشــد. تراکتورســازی موظــف اســت کــه بــرای 
بــازی یــک ورزشــگاه را اعــام کنــد و همین طــور هــم 

می شــود و بــازی برگــزار می شــود.

پسر فقیر جامائیکایی باز هم درخشید
بــه  بولــت  اوســین  نــگاه 
گاتلیــن  ژوســلین 
در  رقیبــش  نزدیک تریــن 
المپیــک  متــر   ۱۰۰ فینــال 
نمایــش  آخــر  پــرده 
جاماییکایــی  میگ میــگ 
بــود. آیــا شــک داشــتید کــه 
صاحــب مــدال طــای دوی ۱۰۰ متــر کســی جــز 
ــه افســانه  ــت باشــد؟ مــردی کــه حــاال ب یوســین بول
بــرای  و  شــده  تبدیــل  المپیــک  رقابت هــای 
ــان  ــط پای ــان دوی ۱۰۰ از خ ــی قهرم ــومین بار متوال س
ــی  ــل دو دوره قبل ــا مث ــرد ت ــور ک ــه عب ــر از هم زودت
بــرای تماشــاگزان حاضــر در  را  ژســت آشــنایش 
ــابقه  ــان مس ــد. او در پای ــرار کن ــا تک ــگاه المپی ورزش
گفــت: حــاال جاودانــه شــده ام. بولــت متولــد ۲۱ 
آگوســت ۱۹۸۶ در خانــواده نســبتا فقیــر در شــهر 
در  ترالونــی  اســتان  توابــع  از  کانتنــت  شــروود 
جامائیکاســت کــه بــا گذشــت دو دهــه از تولــدش بــه 
بزرگ تریــن افتخــار ورزش کشــورش تبدیــل شــد و در 
ــود  ــرای خ ــیاری ب ــاب بس ــک الق ــای المپی رقابت ه
بــا یــک متــر و ۹۵  بولــت  پیــدا کــرد. یوســین 
ــک ۲۰۰۸  ــرم وزن در المپی ــد و ۹۴ کیلوگ ــانتیمتر ق س
پکــن توانســت اولیــن مــدال طــا را بــر گــردن آویــزد 
و در لنــدن هــم عنــوان خــود را تکــرار کنــد. ایــن بــار 
نیــز در ریــو بــا هت تریــک در کســب طــا بــرای 
اولین بــار نامــش را بــه عنــوان دونــده ای کــه ســه بــار 

متوالی قهرمان دوی ۱۰۰ متر شده، جاودانه کرد.

 محمدی: 

مصدومیتم خیلی حاد نیست
مدافــع تیــم تراکتورســازی ابــراز امیــدواری کــرد بعد از 
تعطیــات لیــگ، رونــد خــوب تیمــش ادامه پیــدا کند. 
هــادی محمــدی در جریــان دیــدار بــا ماشین ســازی از 
ناحیــه مــچ دســت دچــار آســیب دیدگی شــد و ناگزیــر 
دســتش را گــچ گرفــت. او دربــاره مصدومیتــش 
می گویــد: مشــکلم آنقــدر حــاد نیســت؛ امــا بــه 
 دلیــل مشــکلی کــه در کپســول انگشــتم پیــش آمــده

ــدت  ــه م ــم چ ــوز نمی دان ــم. هن ــچ گرفت ــتم را گ دس
ــازی  ــه ب ــم ب ــا فکــر می کن ــن هســتم؛ ام دور از میادی
بــا پرســپولیس برســم. او بــا اشــاره بــه عملکــرد تیــم 
تراکتورســازی این طــور صحبــت می کنــد: شــرایط 
خیلــی خوبــی داریــم و از همــه نظــر شــرایطمان 
ــواداران  ــته ایم ه ــبختانه توانس ــت. خوش ــوب اس  مطل
را راضــی کنیــم و امیــدوارم ایــن رونــد خــوب برایمــان 

ادامــه داشــته باشــد.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزشی

ــرگ  ــازی م ــروزی در ب ــا پی ــران ب ــال ای ــی والیب ــم مل  تی
و زندگــی برابــر تیــم مصــر، بــه جمــع ۸ تیــم برتــر المپیــک 
ریــو صعــود کــرد. تیــم ملــی والیبــال ایــران، پــس از 
ــه  ــه مرحل ــی ب ــرای راهیاب ــا، ب ــم کوب ــل تی ــروزی در مقاب پی
ــک ۲۰۱۶  ــر المپی ــم برت ــع ۸ تی ــن در جم ــرار گرفت ــد و ق بع
ریــو نیــاز بــه پیــروزی در چهارمیــن بــازی خــود مقابــل تیــم 
مصــر داشــت. لــذا بــا انگیــزه ای بــاال و روحیــه ای دوچنــدان 
بــه مصــاف ایــن تیــم رفــت و در ۳ ســت متوالــی و بــا نتایج 
۲۶/۲۸، ۲۵/ ۲۲ و ۱۶/۲۵ تیــم قدرتمنــد و ســختکوش مصر 
را شکســت داد و بــه جمــع ۸ تیــم برتــر المپیــک صعودکــرد. 
رائــول لوزانــو، ســرمربی آرژانتینــی تیــم ملــی والیبــال ایــران 
ــروف ــور، ســعید مع ــاد عبادی پ ــودی، می ــا شــهرام محم  ب

ــارآزاد  ــادل غامــی و ی محمــد موســوی، فرهــاد قائمــی، ع
تیــم، مهــدی مرنــدی بــه دیــدار تیــم مصــر رفــت. شــریف 
آل شــمری، ســرمربی تیــم مصــر هــم بــا محمــد ابوحلیــم ۲ 
متــر و ۱۰ ســانتیمتری، عبدالرحیــم ممــدوح، محمــد منعــم 
ــه ۱۵۰  ــا تجرب ــد )ب ــان(، یوســف احم ــح )کاپیت احمــد صال
بــازی ملــی( و احمــد عبــدل هــادی )لیبــرو( پــای بــه ایــن 
ــازی خــود  ــازی از ۳ ب ــدان گذاشــت. مصری هــا کــه ۲ ب می
را بــا شکســت ســپری کــرده بودنــد و تنهــا یــک بــرد برابــر 
تیــم کوبــا را در کارنامــه داشــتند، بــرای پیــروزی در مصــاف 
بــا ایــران، خیلــی خــوب بــازی را آغــاز کردنــد و ســت اول را 
امتیــاز بــه امتیــاز برابــر بــا حریــف ایرانــی خــود پــی گرفتنــد. 

ایــن بــازی پایاپــای تــا امتیــاز ۲۶ جریــان داشــت کــه یــک 
ســرویس خــوب قائمــی و آبشــار عالــی عبادی پــور نتیجــه 

را ۲۸ ــــ ۲۶ بــه ســود ایــران کــرد.
    ست دوم

ــه  ــی را ب ــاز پیاپ ــا، ۲ امتی ــت دوم مصری ه ــدای س در ابت
ــس از تســاوی دو  ــا پ ــد؛ ام ــام کردن حســاب خودشــان تم
ــک  ــا ی ــران ب ــی، ای ــی غام ــاع عال ــا دف ــاز ۲ ب ــم در امتی تی

ــود.  ــت دوم ب ــتاز س ــاز پیش امتی
ــه ســختی  ــو ب ــای لوزان ــوش آق ــه شــاگردان قرمزپ  در ادام

ــا مصــدوم شــدن حســام  ــا ب ــد؛ ام ــاز می کردن کســب امتی
عبدالــه، آل شــمری، اشــرف ابوحســن ۴۱ ســاله را بــه 
میــدان فرســتاد کــه در بــدو ورود بــا یــک آبشــار نه چنــدان 
محکــم موفــق بــه کســب امتیــاز شــد. لیکــن حســام عبداله 
کــه آســیب چندانــی ندیــده بــود، بــه جــای خــود بازگشــت 
کــه در ایــن فاصلــه تیــم مــا نتیجــه را ۲۲ ــــ ۱۹ بــه ســود 

خــود تغییــر داد.
ــل  ــت دوب ــتفاده از حرک ــا اس ــار ب ــرای اولین ب ــا ب  مصری ه
ــاع مــا را کــه انتظــار چنیــن حرکتــی را نداشــت  وســط، دف

غافلگیــر کــرد و در پــی آن بــا یــک ســرویس خــوب اختاف 
امتیــاز را بــه یــک رســاند. امــا در نهایــت ســعید معــروف کــه 
ــا  ــود و توپ ه ــرده ب  ســرعت را چاشــنی پاس هــای خــود ک
ــری  ــه برت ــران را ب ــی داد، ای ــرار م ــی ق ــت غام ــر دس را زی

۲۲/۲۵ ســوق داد.
    ست سوم

ســت ســوم را بازیکنــان روحیه گرفتــه ایــران مقتدرانــه 
ــا ۳  ــد و ب ــم نگرفتن ــت ک ــا را دس ــد و مصری ه ــاز کردن آغ
امتیــاز اختــاف )۱۰/۱۳( از حریــف دندان گــرد خــود پیشــی 

ــد. گرفتن
 مصری هــای عصبــی رو بــه ســرویس های بــا ریســک 
زیــاد آوردنــد تــا شــاید دریافت هــا را بــرای بچه هــای 
ــاد  ــای بســیار خــوب فره ــا دریافت ه ــد؛ ام ــا دشــوار کنن م
ــه  ــن نقش ــدی ای ــدی مرن ــور و مه ــاد عبادی پ ــی، می قائم
مصری هــا را هــم خنثــی کــرد تــا علی رغــم هــدر دادن 
ــتر  ــج بیش ــه تدری ــا ب ــه امتیازه ــرویس، فاصل ــن س چندی
شــود. در نهایــت تیــم ایــران روی درخشــش عالــی شــهرام 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــی ک ــوی و غام ــور، موس ــودی عبادی پ محم
ــور، آبشــارها را یکــی پــس از دیگــری تبدیــل  دفــاع روی ت
بــه امتیــاز می کردنــد، موفــق شــد ســت ســوم را ۲۵ بــر ۱۶ 
بــه ســود خــود کنــد و فاتحانــه ۳ بــر ۰ ایــن بــازی را کــه در 
حقیقــت حکــم مــرگ و زندگــی داشــت، ببــرد و بــه جمــع 
ــن و  ــد. بهتری ــود کن ــو صع ــک ۲۰۱۶ ری ــر المپی ــم برت ۸ تی
امتیازآورتریــن بازیکــن ایــن میــدان، شــهرام محمــودی بود.

والیبال ایران، همچنان مقتدر

گذر ایران از تونل مصر

ســیر نزولــی ســوریان در رقابت هــای جهانــی ۲۰۱۵ 
ــا ناکامی هــای ســریالی  الس وگاس آغــاز شــد و ب
ــتان  ــک در قزاقس ــی المپی ــای گزینش او در رقابت ه
و مغولســتان ادامــه یافــت. همــان زمــان کــه 

ــتقیم  ــتی مس ــی کش ــیاری از اهال بس
ــد  ــه او پیشــنهاد کردن و غیرمســتقیم ب
طــای  دومیــن  کســب  ســودای 
ــون  ــرون و همچ ــر بی ــک را از س المپی
یــک قهرمــان همیشــه جــاودان از 
دنیــای قهرمانــی خداحافظــی کنــد. 
ــان  ــز در زم ــوریان نی ــه س ــد ک ــر چن ه
قهــر و غیبــت محمــد بنــا در تیــم ملــی 

ــات  چنیــن نظــری داشــت و حتــی مدت هــا تمرین
مــداوم و منظمــی نداشــت، امــا بازگشــت بنــا 
ــد و تاریخ ســاز  ــا بمان ــه او داد ت ــاره ای ب ــزه دوب انگی
شــود کــه ای کاش نمی مانــد و بــا کوله بــاری از 
ــوس  ــا کاب ــروز ب ــا ام ــت ت ــار می رف ــدال و افتخ م

ــد. ــرم نکن ــت وپنجه ن ــو دس ری

 زمانــی کــه ســوریان در بــرزخ مانــدن یــا رفتــن بــود 
بســیاری از چهره هــای عنــوان دار و شناخته شــده 
ــنهاد  ــه پیش ــد ب ــه کردن ــه او توصی ــا ب ــتی باره کش
بــزرگان کشــتی توجــه نکنــد و همچنــان در صحنــه 

بمانــد. 
ــی  ــا برخ ــه اتفاق ــوریان ک ــان س اطرافی
در  مهمــی  مســئولیت های  آن هــا  از 
عرصــه ورزش ایــران دارنــد، معتقــد 
ــه  ــود را ب ــورد خ ــد رک ــد او می توان بودن
۸ مــدال طــای جهــان و المپیــک ارتقــا 
دهــد. اینجــا بــود کــه ســوریان هــم بــر 
ســر دو راهــی مانــدن یــا رفتــن گرفتــار 
ــاب  ــدن« را انتخ ــه »مان ــرا، گزین ــد ماج ــد و از ب ش
کــرد. آنچــه مســلم اســت حمیــد ســوریان همچنــان 
بــه عنــوان قهرمــان بــا اخــاق و دســت نیافتنی 
کشــتی ایــران در قلــب و خاطــر مــا خواهــد مانــد. 
نابغــه ای کــه ســال ها باعــث شــادی و غــرور ملــی 

ــد. ــی ش ــا ایران میلیون ه

 نابغه کشتی
 قربانی مشاورانش شد

ــا بیــان اینکــه  ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران ب
ــی  ــم مل ــه تی ــا، گزین ــا تنه ــپ در ایتالی ــزاری کم برگ
ــران در راه  ــان ای ــه حریف ــاره ب ــا اش ــت، ب ــوده اس ب
رســیدن بــه جــام جهانــی گفــت: کــره جنوبــی 

ــا محســوب می شــود.  ــزرگ م ــب ب رقی
برپایــی  دربــاره  کارلــوس کــی روش 
ــو  اردوی تیــم ملــی در منطقــه کاورچیان
ــا  ــپ تنه ــن کم ــرد: ای ــار ک ــا اظه ایتالی
ــی  ــم مل ــرای تی ــه ب ــود ک ــه ای ب گزین
ــود. وقتــی ایــن فرصــت  ــا ب ــران مهی ای
مرکــز  در  تــا  شــد  ایجــاد  برایمــان 
تمرینــی تیــم ملــی ایتالیــا حضــور 

ــت.  ــندی داش ــای خرس ــا ج ــیم، واقع ــته باش داش
مطمئنــا برپایــی اردو در ایــن مــکان بــرای مــا گزینــه 
ــز  ــن مرک ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــاب می آم ــه حس ــی ب خوب
هــم تاریــخ بزرگــی دارد و هــم اینکــه بازیکنــان 

بزرگــی در گذشــته در اینجــا حضــور داشــته اند.
ــن  ــی ای ــا برپای ــه ایــن ســؤال کــه آی  او در پاســخ ب

ــع  ــم راج ــت: نمی خواه ــت، گف ــر نیس ــی دی اردو کم
ــم و بعــد از بازی هــای  ــه ایــن مســئله صحبــت کن ب
ــت  ــائل صحب ــن مس ــاره ای ــی درب ــم مل ــمی تی رس
خواهــم کــرد. اکنــون می خواهــم تمرکــزم را بــر 
روی آماده ســازی بازیکنانــم بگــذارم. 
در گذشــته فرصــت را بــرای داشــتن 
اردوهــای آماده ســازی خــوب از دســت 
دادیــم و اکنــون فقــط می خواهــم از 
فرصــت بــه وجــود آمده بــه نحو احســن 
ــتفاده  ــم اس ــازی بازیکنان ــرای آماده س ب
کنــم. ســرمربی تیــم ملــی ایــران دربــاره 
حریــف اصلــی ایــران در رقابت هــای 
مطمئنــا گــروه  جهانــی گفــت:  جــام  انتخابــی 
ــزرگ  ــب ب ــن ســطح، رقی ــم. در باالتری ســختی داری
 مــا کــره جنوبــی اســت و دیگــر تیم هــا نظیــر چیــن
ــن  ــران ای ــراه ای ــه هم ــر ب ــوریه، قط ــتان، س ازبکس
شــانس را دارنــد کــه بــه جــام جهانــی صعــود کننــد. 

ورزش۳

کی روش: 
رقیب بزرگ ما، کره جنوبی است

دکتــر اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور در آییــن امضــای قــرارداد مشــارکت 
بخــش خصوصــی در ۲۲ طــرح آب و فاضــاب کشــور گفــت:  در زمینــه تأمیــن آب شــرب و 
ســامانه های فاضــاب، کارهــای وزارت نیــرو بســیار خــوب بــوده و گزارش هــا حاکــی از ایــن 
اســت کــه وزارت نیــرو در اجــرای برنامــه اقتصــاد مقاومتــی در بیــن دســتگاه های اجرایــی 

کشــور، بهتریــن عملکــرد را داشــته اســت.
ــه رو  ــای جــدی در کشــور روب ــا تنگناه ــه آب ب ــون در زمین وی خاطرنشــان ســاخت: هم اکن
ــت آب کشــور  ــه مدیری ــق در زمین ــزی دقی ــد برنامه ری ــا نیازمن ــن تنگناه هســتیم و حــل ای
اســت.مدیر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان دربــاره امضــای قــرارداد مشــارکت بخــش 
ــی،  ــاد مقاومت ــارز اقتص ــق ب ــی از مصادی ــت: یک ــاب گف ــت آب و فاض ــی در صنع خصوص
مشــارکت بخــش خصوصــی در اجــرای پروژه هــای آب و فاضــاب اســت؛ چــرا کــه می تــوان 
بــا بهره گیــری از ظرفیــت و تــوان مالــی بخــش خصوصــی چالش هــا و تنگناهــای مالــی را 

ــرد. ــع طرح هــای توســعه ای می شــود، برطــرف ک ــه موق ــع از اجــرای ب ــه مان ک
مهنــدس هاشــم امینــی بــا بیــان اینکــه آبفــای اســتان اصفهــان در ســال »اقتصــاد مقاومتی، 
اقــدام و عمــل«، تاش هایــی را در جهــت بهره گیــری بیــش از پیــش از تــوان بخــش 
خصوصــی در اجــرای پروژه هــای آبفــا نمــوده اســت، اعــام کــرد: آبفــای  اســتان اصفهــان 
در آییــن امضــای قــرارداد مشــارکت بخــش خصوصــی در صنعــت آب کــه بــا حضــور معــاون 
اول رئیس جمهــور، وزیــر نیــرو، مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور بــود، 
ــا اجــرای شــبکه  ــل در رابطــه ب ــع متقاب ــب بی ــا بخــش خصوصــی در قال ــرارداد مهــم ب ۵ ق
ــوده  ــد نم ــاد منعق ــرگاب و نجف آب ــاد، گ فاضــاب در شــهرهای دســتگرد خــورزوق، دولت آب

اســت.
ســرمایه گذاری  مجمــوع  ریــال،  میلیــارد   ۵۳۰ و  هــزار  ســاخت:  خاطرنشــان  وی 
دســتگرد شــهرهای  در  فاضــاب  شــبکه  پــروژه  اجــرای  در  خصوصــی   بخــش 

خورزوق، دولت آباد، گرگاب و نجف آباد است. 

ــهرداری های  ــا ش ــا ب ــرکت آبف ــان ش ــده می ــرارداد منعقدش ــوص ق ــی درخص ــدس امین مهن
دســتگرد، خــورزوق، دولت آبــاد، گــرگاب و نجف آبــاد گفــت: مقــرر شــد شــهرداری دســتگرد 
ــه پســاب جهــت فضــای  ــر در ثانی ــی تخصیــص یافتــه ۱۵ لیت ــر دب در ازای دریافــت حداکث
ــر شــبکه فاضــاب شــهر دســتگرد  ــه اجــرای ۲۶ کیلومت ــدت ۱۵ ســال هزین ــه م  ســبز و ب
را تأمیــن کنــد. همچنیــن مقــرر شــد شــهرداری خــورزوق در ازای دریافــت ۱۵ لیتــر در ثانیــه 
پســاب تخصیــص یافتــه جهــت فضــای ســبز شــهری و بــه مــدت ۱۵ ســال، هزینــه اجــرای 

۲۶ کیلومتــر شــبکه فاضــاب شــهر خــورزوق را تأمیــن نمایــد.
ــاد  ــاب در دولت آب ــبکه فاض ــرای ش ــه اج ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــل ش ــر عام مدی
ــن  ــا تأمی ــاد ب ــهرداری دولت آب ــراردادی ش ــی ق ــد ط ــرر گردی ــرد: مق ــح ک ــت و تصری پرداخ
ــاد در ازای آن  ــر شــبکه فاضــاب در شــهر دولت آب ــت اجــرای ۴۷ کیلومت ــی جه ــع مال  مناب

۳۰ لیتر در ثانیه پساب را جهت فضای سبز به مدت ۱۵ سال دریافت نماید.
ــان  ــمرد و بی ــم برش ــروری و مه ــیار ض ــاد را بس ــاب نجف آب ــه فاض ــای تصفیه خان وی ارتق
ــاد  ــاب نجف آب ــه فاض ــزات تصفیه خان ــای تجهی ــه ارتق ــت ک ــال اس ــن س ــت: چندی داش
ضــروری و الزم بــه نظــر می رســید. متأســفانه بــه دلیــل تنگناهــای مالــی ایــن امــر 
ــاد مقــرر شــد در ازای  ــا شــهرداری نجف آب ــا امضــای قــرارداد ب ــون ب محقــق نشــد و هم اکن
ــه مــدت ۳۰ ســال، منابــع مالــی حــدود ۲۰۰ کیلومتــر  تحویــل ۱۲۰ لیتــر در ثانیــه پســاب ب
ــاد توســط شــهرداری تأمیــن  ــه فاضــاب نجف آب ــز ارتقــای تصفیه خان  شــبکه فاضــاب و نی
ــبکه  ــر ش ــرای ۱۰ کیلومت ــت اج ــی جه ــع مال ــن مناب ــت: تأمی ــی گف ــدس امین ــود. مهن ش
ــت فضــای ســبز  ــه پســاب جه ــر در ثانی ــت ۱۰ لیت ــرگاب در ازای دریاف فاضــاب در شــهر گ
شــهری بــه مــدت ۱۰ ســال توســط شــهرداری گــرگاب، یکــی دیگــر از مفــاد قــرارداد همــکاری 

ــا شــهرداری گــرگاب اســت. شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان ب
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در ســال ۱۳۶۰ و زمانــی کــه ۱۵ ســال بیشــتر نداشــت بــا ورود بــه لشــکر امــام حســین و بــه 
ــه مناطــق عملیاتــی جنــوب اعــزام شــد.  عنــوان یــک نیــروی پشــتیبانی در قالــب ۴ مــاه ب
پــس از آن بــه اصفهــان بازگشــت و بــا گذرانــدن دوره آموزش هــای رزمــی در پــادگان غدیــر در 
ســال ۶۱ و بــه مــدت ســه مــاه بــا حضــور در واحــد ثــارهللا در کردســتان و منطقــه دیوانــدره بــه 

دفــاع از مــرز و بــوم کشــورش پرداخــت و در همــان منطقــه نیــز مجــروح شــد.
ــال  ــا س ــت و ت ــین بازگش ــام حس ــکر ام ــه لش ــر ب ــار دیگ ــتان ب ــت از کردس ــس از بازگش پ
۱۳۶۳ در مناطــق عملیاتــی جنــوب و بیشــتر در منطقــه دارخویــن در برابــر دشــمن متجــاوز 
ــز  ــق نی ــن مناط ــود، در ای ــال ب ــان س ــه در هم ــارتش ک ــل از اس ــا قب ــرد و ت ــپر ک ــینه س س
ــدی  ــاز ۳۵درص ــار جانب ــدال افتخ ــون م ــه هم اکن ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــت ش ــار مصدومی  دچ

را بر سینه دارد.
او در عملیــات بــدر کــه بــا هــدف انحــراف تمرکــز و فشــار دشــمن از جزایــر مجنــون در منطقــه 
شــرق دجلــه انجــام شــد، شــرکت داشــت و در ایــن عملیــات آب و خاکــی بــود کــه به اســارت 

ــمن درآمد. دش
آزاده ســرافرازی کــه بخشــی از سرگذشــتش را در ابتــدای ایــن گفت وگــو آورده ایــم »محمــود 
 جهانبخــش« اســت کــه از ســال ۶۳ تــا ۶۹ در اردوگاه هــای بعــث عــراق اســیر دشــمن بــود 
و پــس از آزادی اش از دوران اســارت بــا تــاش و پشــتکاری کــه داشــت، سرنوشــت تــازه ای 

بــرای خدمتــش در کلیــه زمینه هــا رقــم خــورد.
ــه  ــه گفت ــرد و ب ــر ب ــه س ــارت ب ــی اش را در اس ــال از دوران جوان ــرافراز، ۷ س ــن آزاده س  ای
ــود و توانســت  ــه تحصیــل نیــز مشــغول ب ــی کــه وارد جنــگ شــد، همزمــان ب خــودش زمان
تــا قبــل از اســارتش تــا مقطــع دوم دبیرســتان نظــام قدیــم در رشــته ریاضــی درس بخوانــد.

بــرادر  بــدر  عملیــات  همــان  در  هســت؛  هــم  شــهید  بــرادر  جهانبخــش  محمــود 

بزرگ ترش)محمــد( مفقوداالثــر شــد و پیکــرش در ســال ۱۳۷۳ مــورد تفحــص و شناســایی 
ــات  ــدرود در عملی ــان ارون ــه ناجی ــز از جمل ــد( نی ــرادر کوچک ترش)حمی ــت و ب ــرار گرف ق
کربــای۴ بــود کــه بــا ۱۷۵ جــوان و نوجــوان همرزمــش ســال ها گمنــام ماندنــد تــا اینکــه در 

ــت. ــواده بازگش ــوش خان ــه آغ ــرش ب ــد و پیک ــر آم ــه س ــا ب ــال ۹۴ انتظاره س
ایــن آزاده ســرافراز مقــارن بــا ســالروز ورود آزادگان بــه ایــران در گفت وگــوی اختصاصــی بــا 
خبرنــگار کیمیــای وطــن، وصــف حــال پــدر، پــس از بازگشــت از دوران اســارت را از مهم تریــن 
خاطراتــی می دانــد کــه هیــچ گاه از ذهنــش محــو نمی شــود و بــا اینکــه اکنــون جــای پــدر در 
زندگــی اش خالــی اســت، امــا همیشــه نگرانــی و دلهــره ای را کــه در وجــود پــدر در اولیــن دیدار 

و پشــت درب هــای قرنطیــه پــادگان غدیــر مشــاهده کــرده، بســیار جالــب توجــه می دانــد.
 جهانبخــش نحــوه اســارتش در عملیــات بــدر را این گونــه شــرح می دهــد: ۳۰۰ نفــر نیــروی 
عملیاتــی کــه اصطاحــا بــه گردان هــای خط شــکن معروفنــد از لشــکرامام حســین در قالــب 
ــا  ــات ب ــرای عملی ــل از اج ــاعت قب ــر ۴۸ س ــن جعف ــی ب ــن و موس ــای امیرالمؤمنی گردان ه
ــد  ــک روز بع ــه وارد شــدند. ی ــراق در شــرق دجل ــری ســنگر ع ــه ۵۰۰ مت ــم  ب  اســتفاده از بل
ــز  ــون نی ــر مجن ــر جزای ــه ب ــی را ک ــنگرهای عراق ــتیم س ــده  توانس ــی غافلگیرکنن و در عملیات
احاطــه زیــادی داشــتند، تصــرف کنیــم. نکتــه جالــب توجــه در ایــن عملیــات آن بــود کــه تنهــا 
ــا ۴۸ ســاعت  یــک غــواص در ایــن خــط مجــروح شــد و فرماندهــان یگان هــای عراقــی  ت

اصــا مطلــع نبودنــد کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت.
ــراق  ــع ع ــه مواض ــا ب ــد ت ــی کردن ــیر را ط ــر مس ــی ۲۵ کیلومت ــای ایران ــال نیروه ــر ح ــه ه ب
ــراق  ــرار گرفــت، ع ــران ق ــدگان ای ــار رزمن ــن مواضــع در اختی ــه ای رســیدند. پــس از دو روز ک
ــع آبــی کــه  ــاال و موان ــا پوشــش زرهــی بســیار ب متوجــه حضــور گردان هــای ایــران شــد و ب
در شــرق دجلــه ایجــاد کــرده بــود، باعــث گردیــد کــه برخــی از گردان هــا در عملیــات  نتواننــد 

بــه عقــب برگردنــد.

وی ادامــه داد: زمانــی کــه نیروهــای عراقــی در منطقــه حضــور یافتنــد، فرمانــده گــردان حــاج 
محمــد ســلیمانی دســتور دادنــد کــه بــه دلیــل عــدم ارتبــاط بیســیم چی چنــد نفــر دســتور 
ــتند،  ــه داش ــا فاصل ــا م ــری ب ــه ۲ کیلومت ــین ک ــام حس ــردان ام ــه کادرگ ــینی را ب عقب نش
اعــام کننــد. مــن بــه همــراه دو نفــر از نیــرو هــا بــه خــط  عملیــات برگشــتیم تــا فرمــان را 
ابــاغ کنیــم؛ پــس از اینکــه ایــن پیــام بــه فرماندهــان ابــاغ شــد در راه بازگشــت، متأســفانه 
ــد و ۱۳ نفــر از افــراد ایــن گــردان اســیر شــدند. تانک هــای عراقــی اســکله را محاصــره کردن

ــد: ۱۲۰  ــده، می گوی ــارت گذارن ــی اش را در اس ــاه از دوران جوان ــه ۶۹ م ــرافراز ک ــن آزاده س ای
نفــر نیرویــی کــه در عملیــات بــدر اســیر شــدند، همــه از فرماندهــان گروهان هــا و یگان هــای 
ــده  ــن نیرو هــای رزمن ــد؛ امــا حفاظــت اطاعــات در بی ــر و از لشــکر۵ نصــر بودن تیــپ الغدی
بــه حــدی بــود کــه تــا آخریــن روزهــای اســارت، هیــچ یــک از اســرا از فرمانــده بــودن آن هــا 
ــود کــه در بســیاری از خاطــرات و رخدادهــای جنــگ وجــود  ــود و ایــن شــیوه ای ب ــع نب مطل
داشــت؛ بــه گونــه ای کــه فرماندهــان عراقــی از ایــن حفاظــت اطاعــات اســرا بســیار ناراحــت 
بودنــد. جهانبخــش کــه دوران اســارتش را در اردوگاه رومادیــه عــراق گذارنــده اســت و بــه گفتــه 
ــد: در  ــاح شــد، می افزای ــراق افتت ــرای ع ــدر ب ــات ب ــا ســربازان عملی ــن اردوگاه ب خــودش ای
دوران اســارت همیشــه صبــر و شــکیبایی یــا اعتصاب هایــی کــه اســرا بــرای  تحقــق خواســته 
ایشــان داشــتند، بــرای همــه شــایان تحســین بــود؛ زیــرا عــاوه برخودســازی نیروها بســیاری 

از فرماندهــان عراقــی بارهــا اعتــراف کردنــد کــه مــا اســیر شــما هســتیم.  
وی تأکیــد کــرد: ســال ۶۹ یکــی ازپرکارتریــن ســال های زندگــی ام بــود؛ زیــرا پــس از بازگشــت 
 از اســارت بافاصلــه دوره ســوم و چهــارم دبیرســتان را بــه صــورت همزمــان بــه پایــان رســاندم 
و در همــان ســال بــا رتبــه ۱۰۱ در رشــته عمران وارد دانشــگاه صنعتــی اصفهان شــدم.  ،همزمان 
ازدواج کــردم و در ســال ۷۴ از دانشــگاه فــارغ التحصیــل شــدم. بــا اتمــام تحصیــل بــه بــازار 
ــگان  ــمه لن ــل چش ــد و تون ــرو، س ــون وزارت نی ــی چ ــای مختلف ــدم و در بخش ه  کار وارد ش
و تونــل کوهرنــگ نظــارت داشــتم. همچنیــن در وزارت صنایــع و کارخانــه ســیمان شــهرکرد نیز 
ــودم، ســازمان  ــه فعالیــت ب مســئولیت هایی داشــتم و آخریــن پســتی کــه در آن مشــغول ب

قطــار شــهری اصفهــان بــود کــه بــه عنــوان قائم مقــام ایــن ســازمان بازنشســته شــدم.

به بهانه سالروز ورود آزادگان:

دوران اسارت، دوران خودسازی بود
صبر و شکیبایی اسرای ایرانی برای فرماندهان عراقی، مثال زدنی بود
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حتما بخوانید!
انتقال دبیرخانه جشنواره فیلم های ...

ــا  ــد ب ــه نق ــه کاف ــی وچهارمین برنام س کیمیای وطن
ــل  ــه منظــور تحلی موضــوع جم زدگــی، ب
ــا  ــواره ای جــم ب ــا و رویکردهــای شــبکه های ماه برنامه ه
ــکار صــدا  ــز پژوهــش و ســنجش اف  حضــور رئیــس مرک
رســانه های جدیــد  و  ماهــواره  مدیرگــروه  و  و ســیما 
ــا موضــوع  ــد ب ــه نق ــه کاف ــزار شــد. برنام صداوســیما برگ
ــاره برنامه هــا و رویکــرد  ــا پخــش کلیپــی درب جم زدگــی ب
 شــبکه جــم آغــاز شــد. ســپس رئیــس مرکــز پژوهــش 
و ســنجش افــکار صداوســیما بــه ارائــه ســخن پرداخــت. 
جعفــر عبدالملکــی بــا قدردانــی از دســت اندرکاران برنامــه 
کافــه نقــد بــه عنــوان محمــل علمــی بســیار خــوب بــرای 
دانشــگاهیان و اصحــاب رســانه کــه می تواننــد بــه صــورت 
علمــی و کاربــردی، ابعــاد و زوایــای رســانه ها را مــورد 
ــر  ــه تعبی ــانه ب ــت: رس ــار داش ــد، اظه ــرار  دهن ــث ق بح
اندیشــمندان جامعه شــناس و علمــای مطالعــات ارتباطــی 
ــه  ــه اســت؛ هال ــا ســایه انداخت ــی م ــی، در زندگ و فرهنگ
رســانه در زندگــی مــا وجــود دارد و جــزو جدایی ناپذیــر از 
زندگــی همــه ماســت و در ســبک زندگــی آحــاد همــه مــا 

جایگاه و پایگاه ویژه ای دارد. 
ــیما  ــکار صداوس ــنجش اف ــش و س ــز پژوه ــس مرک رئی
ــوان  ــا عن ــه نقــد ب ــه موضــوع جلســه کاف ضمــن اشــاره ب
جم زدگــی گفــت: مــا در مرکــز پژوهــش و ســنجش 
 افــکار صداوســیما، گروهــی مطالعاتــی بــا عنــوان ماهــواره 

جدیــدی  فضــای  کــه  داریــم  جدیــد  رســانه های  و 
ــانه ای  ــد رس ــش جدی ــانه ای و آرای ــپهر رس ــت و در س اس
مطــرح اســت کــه هــم فرصتــی مناســب و هــم تهدیــدی 
جــدی اســت؛ بــه شــرطی کــه بدانیــم در مباحــث 
ــل  ــن رســانه ها قائ ــرای ای سیاســت گذاری چــه نقشــی ب
باشــیم و رویکردهــای ســلیقه ای مــا چگونــه بایــد باشــد. 
دکتــر جعفــر عبدالملکــی افــزود: جم زدگــی در بطــن 
ــی  ــد؛ ول ــاد می کن ــرس ایج ــاس ت ــی احس ــودش کم خ
ــگاه  ــا ن ــگاه م ــر ن ــرا اگ ــه نیســت؛ زی ــی جــای واهم خیل
درســت و متکــی بــر یــک سیاســت گذاری جامــع در ابعــاد 
کالن و در ابعــاد خــرد متکــی بــه تعمیــق ابعــاد رســانه ای 
باشــد، جــای تــرس و واهمــه از عــرض انــدام شــبکه های 

ــدارد. ــف وجــود ن مختل
    سوادرسانهای

در ادامــه برنامــه، مدیرگــروه ماهــواره و رســانه های جدیــد 
صداوســیما دربــاره اهــداف شــبکه جــم ســخن گفــت. 

جــم  شــبکه های  معرفــی گــروه  بــه  یــاوری  بهنــام 
بــه صــورت اجمالــی پرداخــت و گفــت: بــر اســاس 
تقســیم بندی کالســیک در شــبکه های فارســی زبان در 
ــبکه از  ــا 10 ش ــه 8 ت ــبکه ها را ب ــن ش ــی، ای ــع علم مجام
 جملــه سیاســی، خبــری، ســرگرمی، شــبکه های موســیقی 
شــبکه های فیلــم و ســریال، شــبکه های تجزیه طلــب 
بازاریابــی  عمومــی، شــبکه های مذهبــی، شــبکه های 

تقســیم می کننــد. 
ــا  ــیما ب ــد صداوس ــانه های جدی ــواره و رس ــروه ماه مدیرگ
طــرح ایــن ســؤال اصلــی کــه چــه بایــد کــرد، اعــالم نمــود: 
ــاره  ــانه ای اش ــواد رس ــه س ــی ب ــورت کل ــه ص ــه ب همیش
ــه آن  ــی ب ــورت عملیات ــه ص ــچ گاه ب ــی هی ــود؛ ول می ش

ــه نشــده اســت. پرداخت
وی افــزود: بحــث مدیریــت مصــرف مســئله ای اســت کــه 
ــی  ــرد؛ یعن ــرار گی ــورد توجــه ق ــواده ای م ــد در هــر خان  بای
هــم مدیریــت مصــرف خانــواده را مــد نظــر قرار دهــد و هم 
مدیریــت شــخصی خــود را درنظــر بگیــرد و هــر رســانه ای 
ــانه ای  ــواد رس ــی س ــطح ابتدای ــن س ــد؛ ای ــرف نکن را مص
ــه  ــه آگاهان ــد مواجه ــز می توان ــات نی ــن جلس ــت. ای  اس
و تفکــر انتقــادی را نســبت بــه رســانه ها تقویــت کنــد؛ ولــی 
بــاز هــم ایــن ســطح میانــی اســت. باالترین ســطح ســواد 
رســانه ای، داشــتن ارتبــاط مؤثــر بــا رسانه هاســت. یــاوری 
ــرد  ــاره ک ــا اش ــانه ای در دنی ــواد رس ــاخص های س ــه ش  ب
و اظهــار داشــت: بحــث ارتبــاط مؤثــر بــا رســانه ها بــه ســه 
ــر  ــاط مؤث ــن ســطح ارتب حــوزه تقســیم می شــود؛ باالتری
بــا رســانه ها، حــوزه تولیــد اســت؛ یعنــی بتوانــد محصــول 
ــته  ــیل آن را داش ــا پتانس ــد ی ــد کن ــی تولی ــانه ای خوب رس
 باشــد. ســطح پایین تــر ایــن حــوزه، بحــث اشــتراک 
و توزیــع محتــوای خــوب اســت و حــوزه ســوم نیــز بحــث 

تعامــل و بازخــورد دادن بــه صاحبــان رسانه هاســت.

در برنامه کافه قند با موضوع جم زدگی مطرح شد:

باالترین سطح سواد رسانه ای، داشتن ارتباط مؤثر با رسانه هاست

- بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس 
ــه  ــالروز ورود آزادگان ب ــاه، س ــه ای 26 مردادم در بیانی
میهــن اســالمی و آزادســازی شــهر پــاوه را از رخدادهای 
الهام بخــش و نمــاد مقاومــت و پایــداری ملــت ایــران 
در برابــر نظــام ســلطه و اســتکبار و ضدانقــالب داخلــی 

دانســت.
- فــاز چهــارم تصویربــرداری مجموعــه تلویزیونــی 
ــی کاظــم معصومــی  ــه کارگردان »روزهــای بیقــراری« ب
و تهیه کنندگــی امیرحســین شــریفی در شــمال کشــور 
ــارا  ــی، س ــان بازغ ــید. پژم ــان رس ــه پای ــرداد ب 2۵ م
ــه  ــرب ب ــل پورع ــدی و ابوالفض ــام حمی ــی، اله صوفیان
همــراه تعــداد دیگــری از بازیگــران ســینما و تلویزیــون 
چهره هایــی بودنــد کــه جلــوی دوربیــن ایــن مجموعــه 

تلویزیونــی رفته انــد.
ــه در  ــرد ک ــالم ک ــه« اع ــه »فیتیل ــده برنام - تهیه کنن
ــز  ــل پایی ــاز فص ــا آغ ــه ب ــند ک ــر در تالش ــال حاض ح
آنتن هــای  از  یکــی  راهــی  را  جدیدشــان  برنامــه 

تلویزیــون کننــد.
- بــا گذشــت چهــل روز از درگذشــت عباس کیارســتمی 
ــا وجــود دســتور صریــح وزیــر بهداشــت بــه نظــام  و ب
در  تشکیل شــده  نتیجــه کمیســیون های  پزشــکی، 
ــت  ــخص نیس ــاز مش ــن فیلمس ــکی ای ــده پزش  پرون
و ایــن روزهــا بهمــن کیارســتمی خبر از شــکایت رســمی 

از پزشــک معالــج و بیمارســتان »جــم« می دهــد.
- مجموعــه 4جلــدی »پســر کوچولویــی بــه نــام غوره« 
بــه قلــم مجیــد راســتی و بــا تصویرگــری ســمانه 

ــازار شــد. ــا راهــی ب رهبرنی
ــی ســمانه  ــه کارگردان - نمایــش »نســبیت خــاص« ب
زندی نــژاد ۳1 مردادمــاه بــرای اجــرا در فســتیوال تئاتــر 
اشــپکتیکل زوریــخ، راهــی کشــور ســوئیس می شــود.

- گــروه موســیقی تلفیقــی »ده و ده دقیقــه«، 22 
رســمی خــود  آلبــوم  اولیــن  امســال   شــهریورماه 
را بــا عنــوان »لیتیــوم« منتشــر می کنــد و ســپس 
آغــاز  کنســرت  برگــزاری  بــرای  برنامه ریزی هــا 

. د می شــو
- فیلــم ســینمایی »آپاندیــس« کــه مراحــل ســاخت 
تیتــراژ ابتدایــی و پایانــی آن آغــاز شــده، بــرای برخــی از 

مســئوالن ســینمایی بــه نمایــش گذاشــته شــد.
صداوســیما  ســازمان  رئیــس  عســکری،  علــی   -
ــاون  ــوان مع ــه عن ــی را ب ــان جبل ــی، پیم ــی احکام ط
ــاون  ــوان مع ــه عن ــدی را ب ــد آخون ــرزی و مجی برون م

ــرد. ــوب ک ــازمان، منص ــن س ــی ای سیاس
- علیرضــا کاویــان راد از نــگارش فیلمنامــه ســری 
جدیــد مجموعــه انیمیشــن »گلســتان ســرزمین مــن« 

ــر داد. خب

ترویجسیرهرضوی
راهگشایزندگیجامعهبشریاست

کیمیای وطن

فرهنگی مطبوعاتــی  معــاون 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  کل 
ــان در  اســالمی اســتان اصفه
ــتداران  ــران و دوس ــع زائ جم
رضــا)ع(  امــام  حضــرت 
گفــت: وجــود مقــدس امــام هشــتم شــیعیان در 
ســرمایه ای گرانبهاســت.  و  بــزرگ  افتخــاری  ایــران 
امــام  ســیره  گفــت:  ارزانــی  امیــر  حجت االســالم 
رضــا)ع(، الگویــی بــرای تحقــق ســبک زندگــی اســالمی 
اســت. از ایــن جهــت ترویــج ســیره رضــوی، راهگشــای 
ــی  ــالم ارزان ــت. حجت االس ــری اس ــه بش ــی جامع زندگ
ــا بیــان اینکــه هــر انســان مســلمان و شــیعه ای بایــد  ب
تــالش کنــد تــا معرفــت حقیقــی بــه ایــن امــام همــام 
ــارف  ــری از ســیره و مع ــد و در راســتای بهره گی ــدا کن پی
واالی ایشــان در تــالش باشــد، اظهــار داشــت: پیــروی از 
ســیره عملــی و رفتــاری اهــل بیــت)ع( و حضــرت علــی 

 بــن  موســی  الرضا)ع( تنهــا راه رســتگاری اســت.

اجراینمایشعبورازغباردرهتل
ادیبالممالکیزد

نمایــش »عبــور از غبــار« نوشــته  »محمدرضــا امیرخانی« 
ــر  ــهریار« ه ــعید ش ــی »س ــه کارگردان ــن تجرب و تازه تری
ــزد  ــک ی ــب الممال ــل ادی ــاعت 20:۳0 در هت ــب از س ش
ــت،  ــک ثاب ــی مل ــن نمایــش مجتب اجــرا می شــود.در ای
مطلبــی،  مجتبــی  مالکــی،  مهــدی  آرزو جعفریــان، 
ــدی  ــبی، مه ــن طهماس ــی، حس ــادات طباطبای فخرالس
ــه  ــان ب ــلمان حیدری ــی و س ــاری، داود زارچ ــان چن دهق

ــد. ــش پرداخته ان ــای نق ایف

اعالمزمانومکان
نمایشگاهلباسعاشورایی

نخســتین نمایشــگاه لبــاس عاشــورایی بــه همــت 
 2۵ از  کشــور  لبــاس  و  مــد  ســاماندهی  کارگــروه 
دوم  دهــه  بــا  همزمــان  آبان مــاه  اول  تــا  مهــر 
می شــود.  برگــزار  وحــدت  تــاالر  در  محــرم  مــاه 
ایده هــا  ارائــه  بــرای  طراحــان  تشــویق  و   ترغیــب 
ــورایی،  ــزاداری و عاش ــی، ع ــاس مذهب ــای لب و طرح ه
ــرم و  ــام مح ــرد آن در ای ــاس و کارب ــش لب ــی نق بررس
ــداف  ــه اه ــورا از جمل ــگ عاش ــال فرهن ــیوه های انتق ش

ــت. ــگاه اس ــن نمایش ای

اخبار کوتاه

ــه  ــودکان ب ــای ک ــنواره فیلم ه ــی امین جش ــه س دبیرخان
اســتان اصفهــان منتقــل می شــود؛ ولــی هنــوز زمــان 
ــس  ــود پ ــرار ب ــد ق ــت. هرچن ــخص نیس ــی آن مش برپای
ــه  ــان ب ــودکان و نوجوان ــای ک ــک جشــنواره فیلم ه از تفکی

ــان و جشــنواره  جشــنواره فیلم هــای نوجوان
فیلم هــای کــودکان جشــنواره فیلم هــای 
کــودکان در نیمــه دوم ســال ۹۵ برگــزار 
شــود، امــا هنــوز خبــری از انتشــار فراخــوان 

ــد.  ــوش نمی رس ــه گ ــنواره ب ــن جش ای
کــه  اســت  آن  از  حاکــی  پیگیری هــا 
جشــنواره،  دو  ایــن  تفکیــک  از  پــس 

ــا جشــنواره فیلم هــای کــودکان  ــر ایــن شــده ت ــم ب تصمی
ــی  ــن در حال ــان برگــزار شــود. ای ــان در شــهر اصفه همچن
اســت کــه جشــنواره فیلم هــای نوجوانــان در اســتان 
ــی  ــری از چگونگ ــوز خب ــد هن ــزار شــد. هرچن ــدان برگ هم
ــده  ــر نش ــودکان منتش ــای ک ــنواره فیلم ه ــزاری جش برگ
ــه  ــه دبیرخان ــی از آن اســت ک ــا شــنیده ها حاک اســت، ام
منتقــل  اصفهــان  بــه  فیلم هــای کــودکان  جشــنواره 

ــگ  ــکاری وزارت فرهن ــا هم ــتان ب ــن اس ــا ای ــود ت  می ش
و ارشــاد اســالمی، جشــنواره فیلم هــای کــودکان را برگــزار 
کنــد. تــا پیــش از ایــن، اســتان اصفهــان فقــط برگزارکننــده 
جشــنواره بــود و دبیرخانــه ایــن جشــنواره در تهــران قــرار 
داشــت و بــه نظــر می رســد دایــره اختیــارات 
ــای  ــنواره فیلم ه ــزاری جش ــان در برگ اصفه

کــودکان گســترده تر شــده اســت.
 از ســوی دیگــر بعضــی خبرهای تأییدنشــده 
حاکــی از آن اســت کــه قــرار اســت بــار 
ــان در  ــودکان و نوجوان ــر دو جشــنواره ک دیگ
ــال های  ــد س ــود و مانن ــام ش ــر ادغ همدیگ
ــان  ــب جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوان ــل در قال قب
برگــزار شــوند. البتــه بــا توجــه بــه تأکیــدات اخیــر مقــام 
ــه گــروه ســنی  ــزوم توجــه ب ــر ل ــی ب ــری مبن معظــم رهب
ــازه  ــن ب ــرای ای ــی ب ــوای فرهنگ ــد محت ــوان و تولی نوج
ــه  ــنواره ب ــک جش ــرح تفکی ــد ط ــر می رس ــه نظ ــنی ب س
 دو بخــش کــودکان و نوجوانــان می توانــد ادامــه پیــدا 

کند. ربیع

انتقالدبیرخانهجشنوارهفیلمهایکودکان
بهاصفهان

پــوران درخشــنده کــه به تازگــی بــرای انتخــاب بعضــی از 
بازیگــران فیلــم تــازه اش فراخوانــی تلگرامی داده اســت، 
گفــت: تصــور نمی کــردم بعــد از ایــن فراخــوان، 12 هــزار 

نفــر، ظــرف 4 روز ثبت نــام کننــد. 
ایــن فیلمســاز کــه قصــد دارد فیلــم »زیــر 
ــا  ــو ب ســقف دودی« را بســازد، در گفت وگ
ایســنا ادامــه داد: طبیعتــا در کنــار بازیگران 
ــم  ــی ه ــش فرع ــد نق ــم، چن ــی فیل اصل
بازیگــران  از  می توانســتیم  داریــم کــه 
ــردم  ــر ک ــا فک ــم؛ ام ســینما کمــک بگیری
ــدان  ــرای ورود عالقه من ــا را ب ــن نقش ه ای

ــد وارد حیطــه  ــازه ای کــه دوســت دارن و اســتعدادهای ت
ــال فرصــت هســتند ــه دنب  بازیگــری ســینما شــوند و ب

ــر  ــردم بهت ــر ک ــل فک ــن دلی ــه همی ــم. ب ــر بگیری در نظ
اســت بــا یــک فراخــوان تلگرامــی، آن هــا را دعــوت بــه 

ــم.  ــکاری کن هم
وی دربــاره برگــزاری آزمــون از ایــن متقاضیــان توضیــح 
داد: قــرار اســت روزهــای آینــده از آنــان تســت بگیریــم 

و پــس از ارزیابــی اولیــه، دســت بــه انتخــاب می زنیــم. 
هــر چنــد بــا ایــن شــیوه، انتخــاب بازیگــر بســیار دشــوار 
ــط  ــت خ ــادی پش ــداد زی ــورت تع ــر ص ــت و در ه اس
می ماننــد. درخشــنده بــرای تمــام عالقه منــدان ورود 
بــه ســینما آرزوی موفقیــت کــرد و در عیــن 
حــال گفــت: ایــن تجربــه باعــث شــد کــه 
دیگــر بــرای فیلم هــای بعــدی ام فراخــوان 
 ندهــم؛ چــون واقعــا شــرایط دشــواری 

را ایجاد می کند. 
بــه گفتــه او، در حــال حاضــر حضــور مریــال 
ــر  ــم »زی ــی در فیل ــاد اصالن ــی و فره زارع
ــده  ــد روز آین ســقف دودی« قطعــی اســت و ظــرف چن

ــود.  ــخص می ش ــران مش ــی بازیگ ــب نهای ــز ترکی نی
ــنده  ــوران درخش ــد پ ــم جدی ــقف دودی« فیل ــر س »زی
ــت.  ــی اس ــالق عاطف ــاره ط ــوع آن درب ــه موض ــت ک اس
ایــن فیلمســاز امیــدوار اســت مهرمــاه ایــن فیلــم را کلیــد 
ــش آن در  ــتین نمای ــد نخس ــی می کن ــد و پیش بین بزن

جشــنواره فیلــم فجــر باشــد. ایســنا

پوراندرخشنده:
دیگرفراخواننمیدهم

اخطاراجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: محسن عرب   نام خانوادگی: جعفری محمد آبادی  نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: محمد علی  نام خانوادگی:علی 
اکبری  نشانی محل اقامت: اصفهان - خ رباط اول سر پل رباط روبروی داروخانه شبانه 
روزی منزل علی اکبری محکوم به:به موجب رای شماره 1۵0 تاریخ۹۵/1/۳1 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به:پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال وجه چک شماره 210644/1۵-۹4/10/1۵ بانک ملت 
بابت اصل خواسته و مبلغ 4۵۵000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا/ماده ۳4 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:14۹47/ م الف دفتر 

شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطاراجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: ایمان    نام خانوادگی: نور افشان    نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: محمد رضا    نام خانوادگی:میرزا پودانیان   
نشانی محل اقامت: اص . بهارستان خ اردیبهشت غربی خ فردوس مجتمع مسکونی 
ساحل پالک ۵ محکوم به:به موجب رای شماره 17۳ تاریخ۹۵/۳/4 حوزه 2۳ شورای 
است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل 
به:پرداخت 21/000/000 ریال بابت خسارات تصادف مبلغ 600/000 ریال هزینه دادرسی و 
مبلغ 1/۵00/000 ریال هزینه کارشناسی و هزینه نشر آگهی در طبق خواهان صادر گردید و 
پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.شماره:14۹42/ م الف دفتر شعبه 2۳ مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطاراجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: مرتضی    نام خانوادگی: شهبازی رنانی     نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: حمید رضا     نام خانوادگی:کاجی 
حقیقی نشانی محل اقامت: اصفهان ملک شهر خ مفتح کوی طلوع هشت متری رسالت 
آخرین بن بست میخک محکوم به:به موجب رای شماره 20۳0 تاریخ۹4/12/17 حوزه 
سی وسه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 
محکوم است به:حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو سواری 
پیکان مدل 81 به شماره انتظامی ایران 1۵۵/1۳ن1۳به نام محکوم له و پرداخت مبلغ 
220/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نشر آگهی بر مبنای تعرفه قانونی 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی/ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:14۹۳1/ م الف دفتر شعبه ۳۳ مجتمع 

شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطاراجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: میثم    نام خانوادگی: حسینی     نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: شهربانو    نام خانوادگی:ملکی  نشانی محل 
رای  به:به موجب  برج ک شاهد پالک ۳۳۳محکوم  دنبال – ک  پارک الله –  اقامت: 
شماره 28 تاریخ۹۵/1/18 حوزه 12  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ده میلیون ریال وجه چک شماره 
6 ۹02004/16۳00-۹۳/11/28 بانک رفاه کارگران بابت اصل خواسته و مبلغ 16۵000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک 
موصوف )۹۳/11/28( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و 

هزینه نیم عشر حق االجراء/
ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 
اختالف  حل  شورای  دو   شماره  مجتمع   12 شعبه  دفتر  الف  م  نماید.شماره:14۹4۳/ 

شهرستان اصفهان
اخطاراجرائی

عزت  پدر:  نام  پور  صمد  خانوادگی:  نام  هللا    عطاء  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
هللا      نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: مرتضی     نام 
خانوادگی:درویش محمدی  نام پدر : عباسعلی نشانی محل اقامت: ملک شهر خ مفتح 

ک آبان پ 14
اختالف  نهم  شورای حل  تاریخ۹۵/4/6 حوزه  رای شماره 4۵4  به:به موجب  محکوم 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:حضور در دفتر 
اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یکدستگاه سواری پیکان به شماره انتظامی7۹7ح24 – 
ایران 21 به نام محکوم له و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق محکوم له و نیم عشر حق اجرا در حق اجرای احکام 
شورای حل اختالف.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.شماره:14۹۳8/ م الف دفتر شعبه ۹مجتمع شماره دو  شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطاراجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: جعفر    نام خانوادگی: زارع  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام: ناصر   نام خانوادگی:باب السالم نام پدر : حسن شغل 
: بازنشسته   نشانی محل اقامت: اصفهان خ ملک جنوبی کوچه شیخ علیخان پالک 
۳ محکوم به:به موجب رای شماره 126 تاریخ۹۵/۳/22 حوزه 4۹ شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 
16800/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۹00/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و نشر 

آگهی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد.
ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.شماره:14۹0۹/ م الف دفتر شعبه 4۹ شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطاراجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: محمد رضا     نام خانوادگی: رزاقی   نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: شهناز    نام خانوادگی:رحیمی حاجی آبادی  

نشانی محل اقامت: اصفهان ملک شهر – پشت هزار دستگاه مادی فجر پالک 1۳۹
محکوم به:به موجب رای شماره 261 تاریخ۹۵/2/18 حوزه سی وسه  شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:حضور در دفتر 
خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی ایران 6۳/ 8۹۳ ب 48 
قبلی و ایران 841/2۳ ج 47 فعلی به محکوم له و پرداخت مبلغ 16۵/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و یکصد و بیست هزار ریال هزینه نشر آگهی در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر اجرایی/ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اعالم نماید.شماره:14۹۳0/ م الف دفتر شعبه ۳۳مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵-288خواهان مرتضی صدیقی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
وجه  به طرفیت حسین جان  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. 
مورخه ۹۵/7/10 ساعت 16:00 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 
 .... صبا – پالک ۵7 کد پستی 816۵7۵6441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   41 شعبه  دفتر  مدیر  الف  شماره: 14۹۳۹/م 

اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 28۹/۹۵خواهان مرتضی صدیقی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
وجه  به طرفیت حسین جان  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. 
مورخه ۹۵/7/10 ساعت 16:۳0 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 
 .... صبا – پالک ۵7 کد پستی 816۵7۵6441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 14۹40/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

مفقودیبرگسبزوبرگکمپانی
برگ سبز و برگ کمپانی موتور سیکلت سیستم دلتا ثیپ agl160  به رنگ آبی و مدل 1۳۹0 
نام مالک سید شریف نژاد نوش آبادی شماره موتور: nc۵161fmj*f۵204182۹شماره 
اعتبار  درجه  از  و  :614۵2222مفقود  انتظامی  شماره  و   160g۹012761***nc۵: تنه 

ساقط است.
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 206/۹۵خواهان بانک ملت استان اصفهان دادخواستی مبنی 
بر:الزام به ایفای تعهد  به طرفیت 1- اعظم جاللی 2- سپیده بزرگ خو ۳- یداله جاللی 
عاشق آبادی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹۵/6/27 
ساعت 16/00 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 
حل  شورای   .... شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   816۵7۵6441 پستی  ۵7 کد 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 110۹1/م 

الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 2۳۳/۹۵خواهان خانم انسیه بنی زاده به وکالت از بانک ملت 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه   به طرفیت 1- پروانه هنرمند 2- سپیده بزرگ خو 
۳- یدهللا جاللی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹۵/6/27 
ساعت 16/۳0 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 
حل  شورای   .... شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   816۵7۵6441 پستی  ۵7 کد 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 110۹2/م 

الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهیحصروراثت

خانم بدری شیریان علی آبادی دارای شناسنامه شماره ۵۳0 به شرح دادخواست به کالسه 2۹1/۹۵ 
داده که  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  درخواست گواهی حصر  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ش ح 
بدرود  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 1۳۹4/0۹/1۹   آبادی بشناسنامه 6۵ در  شادروان علی بهجت 
حسن  فرزند  فر  سعادتی  به:1-کوکب  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته 
آبادی فرزند رمضان ش.ش ۵۳0 )همسر  ش.ش ۵6 )مادر متوفی( )2( بدری شیریان علی 
متوفی( )۳( امیر حسین بهجت آبادی ش.ش 66001141۳4 )4( امیر محمد بهجت آبادی ش.ش 

660021044۳ هردو فرزند علی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/4۵4/م الف به تاریخ ۹۵/0۵/24
آگهیحصروراثت

خانم زهرا رفیعی دولت آبادی دارای شناسنامه شماره ۵10002۵6۹7 به شرح دادخواست به کالسه 
2۹0/۹۵ ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید حسین حسینی بشناسنامه ۵777 در تاریخ 1۳87/02/12  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-فاطمه سادات حسینی دولت 
آبادی فرزند سید محمد ش.ش 17 )همسر متوفی( )2( سید جواد ش.ش 20۹6 )۳( سید 
احسان ش.ش 66000۳4076 )4( فخرالسادات ش.ش 204 )۵( سیده مریم ش.ش 27۳ )6 
( معصومه سادات ش.ش 11۵۹0 )7( زهرا السادات ش.ش 11۳۳8 )8( زهره السادات ش .ش 
السادات ش.ش ۵1000411۵۳ )11( راضیه  السادات ش.ش ۵68 )10( عزت  11۵۹0 )۹( عفت 
سادات ش.ش 66000۵۹26۵ همگی حسینی فرزند سید حسین )فرزندان متوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/۵42/م الف به تاریخ ۹۵/0۵/2۳
آگهیابالغدادخواستوضمائم

آقای اسدهللا احمدی دادخواستی به خواسته مطالبه   به طرفیت ابراهیم یبلویی به شماره ملی 
112۹0۳1020 به این شورا تسلیم که به کالسه ۹۵/27 ثبت و برای روز ۹۵/06/17 و ساعت 04:4۵ 
4شنبه وقت رسیدگی تعیین شده جهت استماع شهادت شهود است، نظر به اینکه خوانده مجهول 
المکان می باشد، لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.

در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . 
چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/۵44/م الف به تاریخ ۹۵/04/۳0

آگهیابالغدادخواستوضمائم
آقای بهزاد کمالی دادخواستی به خواسته الزام به انتقال سند خودروی مزدا مدل 86 به شماره 
انتظامی ۵۳-286 م 1۳   به طرفیت پوریا اورنگی، مجید ادیبی سده، مهدی موحدی سیچانی 
به این شورا تسلیم که به کالسه ۹4/۳61 ثبت و برای روز ۹۵/08/04 و ساعت 17:۳0 شنبه وقت 
رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 7۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود 
و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر 
شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست 
ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد 

فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/۵4۳/م الف به تاریخ ۹۵/0۵/24
آگهیابالغدادخواستوضمائم

 خواهان : علیرضا خالقی دادخواستی به طرفیت خوانده : مهدی محمدی  به خواسته مطالبه 
دادگاه  تقدیم  بابت...   وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارات 
های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی 
)حقوقی (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده ۹40۹۹8۳7۵14011۹4  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳۹۵/07/0۳ و ساعت 11:۳0 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار
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حوادثیادداشت

نقش موسیقی در تصادفات رانندگی )1( 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
سرهنگ رضا رضایی 

امــروزه گــوش دادن بــه موســیقی هنــگام رانندگــی بــه 
ــل شــده اســت؛  ــدگان تبدی ــرای رانن ــر ب ــری اجتناب ناپذی ام
 امــا بایــد گفــت هــر چقــدر صــدای موســیقی بلندتــر 
ــده از  ــدن رانن ــارج ش ــد، خ ــان باش ــادتر و دارای هیج و ش
ــتر  ــوار بیش ــوادث ناگ ــوع ح ــال وق ــی  و احتم ــت طبیع حال
ــن«  ــن ك ــم روش ــینت رو ه ــی دی ماش ــود. »اون س می ش
ــن آهنــگ  ــه كــم صــدای موســیقیت رو كــم كــن« ، »ای »ی
ــن  ــا ای ــا باره ــه م ــی دوســت دارم« و... ؛ شــاید هم رو خیل
جمــات را بــر زبــان آورده باشــیم. بســیاری مواقــع هــم ایــن 
جمــات را هنگامــی كــه ســوار ماشــین دوســتان می شــویم  
یــا در حــال رانندگــی هســتیم، بــر زبــان می آوریــم. در 
ــچ  ــه هی ــن اســت كــه رانندگــی امــروزه ب حقیقــت تصــور ای
ــر  ــیقی امكان پذی ــک موس ــه ی ــوش دادن ب ــدون گ ــوان ب عن
نیســت. این هــا نشــان می دهــد كــه روحیــات مــا بــه شــدت 
ــد  ــرات می توان ــن تأثی ــرار دارد و ای ــر موســیقی ق تحــت تأثی
بــر رانندگــی مــا تأثیرگــذار باشــد. گــوش دادن بــه موســیقی 
هنــگام رانندگــی تــا چــه انــدازه می توانــد خطرآفریــن باشــد؟ 
ــه  ــت ك ــت اس ــن واقعی ــانگر ای ــه نش ــات صورت گرفت تحقیق
بــه موســیقی های تنــد و خشــن هنــگام  گــوش دادن 
ــر رفتارهــای راننــدگان تأثیــر مســتقیم می گــذارد.  رانندگــی ب
موســیقی كــه  نــوع  می دهــد  نشــان  تحقیقــات  ایــن 
ــا  ــار آن ه ــوع رفت ــر ن ــد ب ــد می توان ــوش می كنن ــدگان گ رانن
ــیر  ــدگان هم مس ــر رانن ــه دیگ ــبت ب ــی و نس ــگام رانندگ هن
ــد  ــیقی های تن ــه موس ــی ك ــع رانندگان ــذارد. در واق ــر بگ تأثی
ــن تر  ــان خش ــد رفتارش ــوش می كنن ــد راک گ ــن مانن و خش
و تندتــر اســت و نســبت بــه دیگــر راننــدگان هــم، رفتارهــای 
ناشایســتی دارنــد. در ایــن تحقیقــات همچنیــن آمــده: 
ــوش  ــیقی های آرام گ ــی موس ــگام رانندگ ــه هن ــی ك رانندگان
ــال  ــن احتم ــد و همچنی ــری دارن ــار معقول ت ــد، رفت می كنن
تصــادف آن هــا هــم کمتــر اســت. امــروزه یكــی از مهم تریــن 
 و بیشــترین علــل تصادفــات ناگــوار در راه هــای شــهری

ــت  ــود اس ــراف خ ــه اط ــده ب ــی رانن ــهری بی توجه و برون ش
ــاح  ــه اصط ــار و ب ــیقی های ناهنج ــش موس ــه پخ ــه البت ك
مقابــل  بــه  راننــده  بی توجهــی  ایــن   در   گوش خــراش 

و اطراف خود نقشی اساسی دارد.
ــاب  ــه انتخ ــد ب ــدگان بای ــان، رانن ــده روان شناس ــر عقی  بناب
بــه  دادن  گــوش  از  و  دقــت  داخــل خــودرو  موســیقی 
ــد.  ــودداری کنن ــاال خ ــم ب ــا ریت ــی ب ــیقی های هیجان  موس

                                                              ادامه دارد...

بچه دزدی در یکی از درمانگاه های شیراز
ــه روزه ای  ــوزاد س ــاری ن ــال ج ــاه س ــه در تیرم ــوان ک زن ج
بــا  بــود،  دزدیــده  شــیراز  درمانگاه هــای  از  یکــی  از  را 
همدســتانش دســتگیر شــد. بــه گــزارش خبــر جنــوب، ایــن 
ــان روز  ــاری رخ داد. در هم ــال ج ــاه س ــم تیرم ــه پنج حادث
ــی  ــه روزه ای از یک ــوزاد س ــش ن ــوص ربای ــی درخص گزارش
از درمانگاه هــای شــیراز توســط خانــواده ایــن نــوزاد بــه 
ــن  ــام ای ــس از اع ــد. پ ــه ش ــی ارائ ــس آگاه ــوران پلی مأم
ــعبه 17  ــرس ش ــدی بازپ ــرس اس ــتور بازپ ــه دس ــوع ب موض
دادســرای جنایــی شــیراز، تحقیقــات بــرای افشــای راز ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــب نوزادرباه ــد. در تعقی ــاز ش ــی آغ نوزادربای
حساســیت موضــوع کارآگاهــان شــعبه 9 اداره آگاهــی اســتان 
ــده را در  ــن پرون ــه ای ــیدگی ب ــد رس ــت یافتن ــارس مأموری ف
ــاره  ــه درب ــات اولی ــد. در تحقیق ــرار دهن ــود ق ــتور کار خ دس
ایــن نوزادربایــی فــاش شــد کــه نــوزاد ســه روزه در یکــی از 
درمانگاه هــای شــیراز توســط زنــی جــوان ربــوده شــده اســت.

در ابتــدا مأمــوران بــه بررســی دوربیــن مداربســته بیمارســتان 
زینبیــه کــه نــوزاد در آن متولــد شــده بــود، پرداختنــد و پــی 
بردنــد کــه از اردیبهشــت ماه ســال جــاری زنــی ناشــناس بــا 
ــا خانواده هــای  ــه بیمارســتان مذکــور و صحبــت ب مراجعــه ب
ــودن  ــد رب ــا قص ــت آن ه ــب رضای ــده و جل ــوزادان متولدش ن
نــوزادان را داشــته کــه هــر بــار موفــق بــه انجــام ایــن اقــدام 
نمی شــود. بررســی های بعــدی کــه از تلفــن همــراه ایــن زن 
صــورت گرفــت فــاش کــرد کــه نامبــرده بــا تعــدادی دیگــر از 
ــب  ــوده و قصــد جل ــاط ب ــد در ارتب ــوزاد دارن خانواده هــا کــه ن
نظــر آن هــا را بــا وعده هــای مالــی داشــته؛ امــا هــر بــار موفــق 
نمی شــود. بــا توجــه به ســرنخ های بــه دســت آمــده، مأموران 
ــد  ــر پرداختن ــوزاد دخت ــواده ن ــق از خان ــه تحقی ــر ب ــار دیگ  ب
و پــی بردنــد کــه مدتــی قبــل از ایــن ماجــرا، زنــی جــوان بــه 
ــدی  ــا ترفن ــک شــده و ب ــا نزدی ــه آن ه ــف ب بهانه هــای مختل
 ماهرانــه توانســته اطمینــان ایــن خانــواده را جلــب کنــد 
ــت.  ــته اس ــد داش ــز رفت وآم ــا نی ــه آن ه ــه خان ــی ب و حت
تحقیقــات دربــاره ایــن نوزادربایــی مشــخص کــرد ایــن زن بــا 
ادعــای کمــک مالــی، بــا ایــن خانــواده طــرح دوســتی ریخته 
و روز حادثــه زمانــی کــه مــادر ایــن نــوزاد و مادربزرگــش بــه 
ــه یکــی از درمانگاه هــای شــیراز بــرای زدن  ــا ب همــراه نوزادرب
واکســن مراجعــه کــرده بودنــد از ســهل انگاری خانــواده 
نــوزاد سوء اســتفاده و در یــک موقعیــت بــا برداشــتن آرزوی 
ســه روزه فــرار می کنــد. کارآگاهــان شــعبه 9 پــازل ایــن 
ــه  ــه ب ــرنخ هایی ک ــا س ــده و ب ــم چی ــار ه ــی را کن نوزادربای
دســت آورده بودنــد توانســتند یــک مــرد بــه نــام ســعید- پ 

ــد. را شناســایی  کنن

ــدن شــما متصاعــد می شــود  ــدی از ب ــوی ب ــه ب ــن حــس ک ای
بســیار آزاردهنــده اســت و همــه مــردم هــم از بــوی بــد فــراری 
ــما  ــی ش ــت اجتماع ــر فعالی ــد ب ــد می توان ــوی ب ــتند. ب هس

ــه   ــران ب ــن دیگ ــما در ذه ــدی از ش ــره ب ــذارد و خاط ــر بگ تأثی
جــای بگــذارد. ترشــحات زیــر بغــل از غــددی بــه  نــام اپویریــل 
ــو  ــود بدب ــودی خ ــه خ ــحات ب ــن ترش ــود. ای ــد می ش متصاع
نیســتند؛ امــا باکتری  هــا از مــواد درون آن هــا تغذیــه می کننــد 
و زیــر بغــل شــما بــوی بــد می گیــرد. بــرای رهایــی از بــوی بــد 
بایــد در قــدم اول ایــن باکتری هــا را از بیــن ببریــد. می توانیــد 
بــا اســتفاده از راه هــای متفــاوت از شست وشــو گرفتــه تــا 
اســتفاده از محصــوالت ضدعــرق مختلــف اســتفاده کنیــد. مــا 
ســعی کرده ایــم بــه شــما دربــاره انــواع ضدعرق  هــا توضیحاتــی 
ــه  ــد ک ــی می رون ــگ باکتری های ــه جن ــا ب بدهیم.دئودورانت ه
از عــرق تغذیــه می کننــد؛ بــه ایــن محصــوالت رایحه هــای 
 گوناگونــی افــزوده شــده اســت تــا بــه شــما احســاس تازگــی 
و مطبوعــی بدهــد؛ امــا کار اصلــی آن هــا ایــن اســت کــه پوســت 

زیــر بغــل را بــرای باکتری هــا نامناســب کننــد و باکتری هایــی 
را کــه بــو تولیــد می کننــد، از بیــن ببرنــد.

    چطور استفاده کنیم
  دئودورانت هــا بــرای تمــام نقــاط بــدن قابــل اســتفاده اند 
و فقــط مخصــوص زیــر بغــل نیســتند. اگرچــه دئودورانت هــای 
ــا  ــواع آن هســتند، ام ــن ان ــل، پر مصرف  تری ــر بغ مخصــوص زی
ــی  ــوی نامطبوع ــه ب ــدن ک ــه از ب ــر نقط ــرای ه ــا ب  دئودورانت ه

را تولید می کنند، قابل استفاده هستند. 
ایــن مــاده بــه شــکل مایــع، ژل، پــودر، کــرم و اســپری موجــود 
 اســت. دئودورانــت پودری، بهتریــن گزینه برای پاهای شماســت 

و نوع کرمی یا اسپری آن برای زیر بغل  مناسب تر است.
    درمان خانگی - از نسخه های سنتی کمک بگیرید

شــما می توانیــد بــا اســتفاده از روش هــای خانگــی و بــا همــان 

مــواد درون آشــپزخانه نیــز بــه جنــگ بــوی نامطبــوع زیــر بغــل 
بروید. 

     یکــی از راه حل هــا، اســتفاده از جوش شــیرین اســت
جوش شــیرین از قدیــم بــه  عنــوان یــک پاک کننــده و ضدبــوی 
ــن مــاده بو هــای مختلــف  ــه  اســت.  ای ــه کار می رفت  طبیعــی ب

را نیز به  خود جذب می کند. 
ــه دلیــل همیــن ویژگی هــای پاک کنندگــی و بوگیــری، شــما  ب
ــل  ــر بغ ــوی زی ــردن ب ــن ب ــرای از بی ــاده ب ــن م ــد از ای می توانی
ــف  ــما را متوق ــردن ش ــرق ک ــاده ع ــن م ــد.  ای ــتفاده کنی اس
ــع  ــا، مان ــل داشــتن بعضــی از ویژگی ه ــه دلی ــا ب ــد ام نمی کن
از ایــن می شــود کــه باکتری هــا بتواننــد از عــرق شــما تغذیــه 
کننــد و در نتیجــه باکتری هــا تکثیــر نمی شــوند و عــرق شــما 

ــرد. ــو نمی گی ب

بوی بد عرق را بکُشید

معاون بهره برداری شرکت آبفار استان اصفهان عنوان کرد:

حفظ کیفیت و سالمت آب شرب، اولویت خدمت رسانی به روستائیان
دریافت گواهینامه استاندارد سختگیرانه و بین المللی 17025، مهر تأیید جهانی بر کیفیت آب شرب روستاهای استان اصفهان

شهردار اصفهان در نخستین آیین یاد مهر:

ماندگاری خاک اسطوره-شهر اصفهان، مرهون معلمان است

ممیــزی نهایــی اســتاندارد بین المللــی 17025 آزمایشــگاه های 
ــتایی  ــاب روس ــرکت آب و فاض ــوژی ش ــیمیایی و میکروبیول ش
بین المللــی  اعتباردهنــده  مرجــع  توســط  اصفهــان،   اســتان 
آب  شــرکت  بهره بــرداری  معــاون  شــد.  انجــام   TURKAK 
اســتاندارد  گفــت:  اصفهــان  اســتان  روســتایی  فاضــاب  و 
ــه  ــت ک ــی اس ــه الزامات ــامل کلی ــی ISO/IEC17025 ش بین المل
آزمایشــگاه های آزمــون و کالیبراســیون بایــد آن هــا را بــرآورده 
ســازند تــا بتواننــد اثبــات کننــد کــه سیســتم کیفیــت بــه کار گرفتــه 
شــده در آن از نظــر فنــی، صاحیــت الزم را دارد و نتایــج آن معتبــر 
 اســت. وی افــزود: ایــن اســتاندارد بســیار ســختگیرانه بــوده 
ــای  ــگیرانه، ممیزی ه ــات پیش ــت، اقدام ــرل کیفی ــتم کنت و سیس
داخلــی، شــرایط محیــط کار، تجهیــزات و امکانــات و نمونه بــرداری 
ــا  ــوی ب ــد موس ــید عبدالحمی ــدس س ــت. مهن ــات آن اس از الزام
اشــاره بــه اهمیــت و لــزوم تأمیــن ســامت آب شــرب روســتائیان 
ــگاه های  ــه آزمایش ــت: مجموع ــرکت گف ــن ش ــش ای ــت پوش تح
ــزات  ــا دســتگاه ها و تجهی ــار اســتان ب آب و فاضــاب شــرکت آبف
ــرب  ــود، آب ش ــد خ ــه و توانمن ــا تجرب ــان ب ــرفته و کارشناس پیش

مصرفــی همــه روســتاهای تحــت پوشــش را بــه صــورت روزانــه پایــش می کنــد 
و ســامت آن هــا را از نظــر شــیمیایی، میکروبــی و فلــزات ســنگین مــورد بررســی 
ــتایی  ــاب روس ــرکت آب و فاض ــرداری ش ــاون بهره ب ــد. مع ــرار می ده ــق ق دقی

اســتان اصفهــان، دریافــت گواهینامه هــای کنتــرل کیفیــت را تأییــدی بــر 
اســتاندارد بــودن و صحــت نتایــج آزمایشــگاه های ایــن شــرکت دانســت و افــزود: 
 ISO9001 مجموعــه آزمایشــگاه های ایــن شــرکت گواهینامه هــای اســتاندارد 

و ISO14002 و ISO17025 را کســب کــرده اســت. مهندس موســوی 
درخصــوص دریافــت گواهینامــه اســتاندارد ISO/IEC17025 توســط 
آزمایشــگاه شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان 
ــگاه  ــتاندارد در آزمایش ــن اس ــتقرار ای ــور اس ــه منظ ــت: ب ــار داش اظه
ــال  ــاه س ــتان، تیرم ــز اس ــوژی مرک ــیمیایی و میکروبیول فیزیکیوش
93 قــراردادی بــا شــرکت مشــاور منعقــد شــده و بــا ســاخت 
آزمایشــگاه جدیــد و خریــد تجهیــزات و دســتگاه های آزمایشــگاهی 
پیشــرفته، شــرایط بــرای پیاده ســازی اســتاندارد مذکــور مهیــا 
تجربــه  بــا  و  متخصــص  کارشناســان  داد:  ادامــه  وی  شــد. 
ــتند  ــداوم توانس ــال کار م ــا دو س ــرکت، ب ــن ش ــگاه های ای آزمایش
ــرا  ــتاندارد را اج ــن اس ــات ای ــه و الزام ــتندات آن را تهی ــه مس  کلی
و 21 پارامتــر فیزیکوشــیمیایی و میکروبــی را در SCOP آزمایشــگاه 
ــان  ــتان اصفه ــار اس ــرکت آبف ــرداری ش ــاون بهره ب ــد. مع ــرا کنن اج
ــتان  ــگاه های اس ــه آزمایش ــی مجموع ــزی نهای ــت: ممی ــار داش اظه
 TURKAK شــرکت  بین المللــی  اعتباردهنــده  مرجــع  توســط 
 ترکیــه در روزهــای 27 و 28 تیرمــاه انجــام شــد و شــرکت آب 
و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهان توانســت با دریافــت گواهینامه 
اســتاندارد بین الملــی ISO/IEC17025 برتــری خــود را در بیــن شــرکت های 
ــظ  ــرب حف ــت آب ش ــرل کیفی ــه کنت ــور در زمین ــتایی کش ــاب روس  آب و فاض

کند.

شــهردار اصفهــان گفــت: مانــدگاری نــام ســرزمین گهربــار و خــاک اســطوره ای شــهر 
اصفهــان، مرهــون اســتواری علم و دانش بزرگان آن اســت. به گــزارش اداره ارتباطات 
ــل  ــن تجلی ــتین آیی ــژاد در نخس ــدی جمالی ن ــان، مه ــهرداری اصفه ــانه ای ش  رس
از معلمــان برجســته فرهنــگ، علــم، اندیشــه و قلــم کــه بــا عنــوان »یــاد مهــر« و بــا 
حضــور اســتاندار اصفهــان، رئیــس و اعضــای شــورای اســامی شــهر اصفهــان، مدیــر 
کل آموزش وپــرورش اســتان اصفهــان و تنــی چنــد از اســاتید و معلمــان پیشکســوت 
و برجســته اســتان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: جایــگاه فرهنگــی امــروز شــهر مــا، فقــط 
ــی  ــراث غن ــدی خاصــه نمی شــود؛ بلکــه می ــار تاریخــی و کالب  در حــوزه بناهــا و آث
و اصیــل معنــوی مــا بــه همــراه خالقــان آن هاســت کــه از ارزش زیــادی برخــوردار 

بــوده و هســت.
ــار و خــاک اســطوره ای شــهر  ــام ســرزمین گهرب ــدگاری ن ــه مان ــان اینک ــا بی  وی ب
اصفهــان، مرهــون اســتواری علــم و دانــش بــزرگان آن اســت، تصریــح کــرد: 
افــرادی کــه در دامــان ایــن موزه شــهر پــرورش یافته انــد، بــرای کشــور مایــه 
فخــر و مباهــات شــده اند. شــهردار اصفهــان ادامــه داد: اهمیــت معلمــان در 
ــه  ــود ک ــم ش ــی فراه ــا فضای ــد ت ــاب می کن ــا ایج ــده م ــل آین ــاران نس ــام معم مق
 خردمندتریــن و کاردان تریــن افــراد جامعــه در ایــن شــغل شــریف احســاس رضایت 

و خوش بینی داشته باشند.
  وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اســام معلــم را بــه عنــوان پــدر روحانــی معرفــی می کنــد

اســت  تــو، معلمــی  ثاثــه  پــدران  از  یکــی  دارد  تأکیــد  اســام  بیــان کــرد: 
دربــاره  کــه  حقوقــی  تمــام  بنابرایــن  می آمــوزد؛  دانــش  تــو  بــه   کــه 
ــری رعایــت  ــه صــورت کامل ت ــد ب ــم، بای ــدر و مــادر رعایــت می شــود در حــق معل پ

شــود.

    دانشمندان، وارثان پیامبرانند
جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه حدیثــی از امــام صــادق)ع( کــه می فرمایــد »دانشــمندان 
ــئول  ــم مس ــام، معل ــت اس ــم و تربی ــام تعلی ــت: در نظ ــد«، گف ــان پیامبرانن  وارث
تمــام مقدراتــی اســت کــه بــرای یک کشــور یــا جامعــه پیش می آیــد و مســئول تمام 
انســان هایی اســت کــه زیردســت او بایــد تربیــت شــوند. وی اضافــه کــرد: نشســت 
»یــاد مهــر«، نخســتین برنامــه از سلســله برنامه های آییــن تجلیــل از پیشکســوتان 

ــز  ــان زحمتکــش شــهرمان نی ــرای ســایر معلم ــه ب ــان اســت ک ــم شــهر اصفه  معل
در برنامه هــای آتــی تــداوم خواهــد داشــت. شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه »نشــان 
 پــرورش« کــه الهام گرفتــه از معلم عشــق و ایثــار، حضرت اباالفضل عباس)ع( اســت

افــزود: ایــن نشــان هــم یــاد و خاطــره اســتاد فرزانــه اصفهانــی علی اکبــر پــرورش 
را زنــده نــگاه مــی دارد، هــم بــه معلمــان پیشکســوت اصفهــان کــه چــون شــمعی 
ــگاه  ــن ن ــن شــهر تاریخــی روش ــت و ادب را در ای ــم و تربی ــل عل ســوختند و محف

ــود.  ــدا می ش ــتند، اه داش
پیامبــر  اســت کــه  عالمانــی  ســتودن  معلمــان،  از  تجلیــل  داد:  ادامــه  وی 
اکــرم)ص( دربــاره آن هــا می فرمایــد »بــه راســتی َمَثــل عالمــان در زمیــن 
خشــکی  تاریکی هــای  در  مــردم  کــه  اســت  آســمان  در  ســتارگان   َمَثــل 
و دریــا بــه کمــک آن هــا راه خــود را پیــدا می کننــد. هــرگاه ایــن ســتارگان 
خامــوش شــوند، راه یافتــگان نیــز گمــراه می شــوند.« جمالی نــژاد بــا بیــان 
ــد  ــزود: امی ــت، اف ــه اس ــران جامع ــای مدی ــع راهگش ــن جم ــور در ای ــه حض اینک
 اســت بــا اجــرای چنیــن برنامه هایــی بتوانیــم بخــش کوچکــی از زحمــات 
و ایثارگری هــای معلمــان را ارج نهیــم و فرهنــگ پاسداشــت مقــام معنــوی معلــم 

را بیــش از پیــش ترویــج کنیــم.

    معلمان، کارگردانان نخبه پروری هستند
ــن  ــز در ادامــه ای ــان نی رئیــس مرکــز فناوری هــای نویــن شــهری شــهرداری اصفه
برنامــه گفــت: بــرای نقــش معلــم بــودن شــهرمان بایــد از همــه فناوری هــای نویــن 
ــت تاریخــی  ــن فناوری هــا ریشــه در هوی ــر ای شــهری اســتفاده شــود کــه چــه بهت
ــکل  ــوز ش ــه هن ــان اینک ــا بی ــان ب ــا نیلفروش ــد. محمدرض ــته باش ــهرمان داش  ش
ــه  ــر اســاس شــهر معلم محــور مشــهود و وظیف و کارکــرد ســخت افزاری شــهرمان ب
ــروری  ــان نخبه پ ــان، کارگردان ــرد: معلم ــح ک ــت، تصری ــت آن اس ــظ و تقوی ــا حف م
ــی  ــه دلگرم ــرور و مای ــهر نخبه پ ــداوم ش ــروز، ت ــان دی ــپاس از معلم ــتند. س هس
ــه  ــت. وی ادام ــد اس ــل بع ــرای نس ــازی ب ــل شخصیت س ــروز و عام ــان ام معلم
ــن شــهری  ــای نوی ــه فناوری ه ــن برنام ــان، طوالنی تری ــن نکوداشــت معلم  داد: آیی
و اصلی تریــن راه ارتبــاط صمیمانــه بــا نخبــگان حــال و آینــده اســت کــه البتــه کــم 

ــم. ــز می دانی ــر را نی ــه خطی ــن وظیف و کاســتی های ای

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

به  از طریق مناقصه عمومی  را  شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
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