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در برنامه رادیویی »جاری حیات« در شهر بهارستان عنوان شد:

ترویج مصرف بهینه آب، یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است

مشروعیتومقبولیت

له
قا

رم
س که در فلسفه سیاست به   از جمله اصطالحاتی 

در  است.  مقبولیت  و  مشروعیت  می رود،  کار 
عین  مشروعیت  سیاسی،  نظام های  از  بعضی 

گر شخصی را مردم به عنوان  مقبولیت است؛  یعنی ا
کرد، مشروعیت  کم پذیرفتند و او مقبولیت پیدا  حا
کسی مشروعیت و حق  هم دارد. به عبارت دیگر، 
کرده  کمیت او را قبول  که مردم، حا کمیت دارد  حا
با  مقبولیت  شیعی،  اسالم  سیاسی  نظام  در  باشند. 
شخصی  نظام،  این  در  دارد.  تفاوت  مشروعیت 
که از طرف خداوند  کمیت و مشروعیت دارد  حق حا
شود.  داده  او  به  حقی  چنین  شریعت  و  متعال 
کثریت  ا پذیرش  و  مقبولیت  از  غیر  مشروعیت  این 
بیشتر مردم  را  کسی  مردم است. چه بسا حکومت 
چنین  نباشد؛  شریعت  تأیید  مورد  ولی  بپذیرند، 
مشروعیت  و  تأیید  ندارد.  کمیت  حا حق  کسی 
ع مقدس به دو شیوه انجام   بخشیدن از طرف شار

می گیرد...

موضوع  با  حیات«  »جاری  رادیویی  برنامه  سلسله نشست های  از  برنامه  نهمین 
مصرف بهینه آب در شهر بهارستان برگزار شد. در این برنامه، یکی از شهروندان از 
در  آب  مصرف  مدیریت  اعمال  راهکارهای  درخصوص  بهارستان  آبفای  عامل  مدیر 
این شهر پرسید. سیف اله بستاکی گفت: اجرای هوشمندسازی شبکه آب، استفاده 
آب در شبکه   GIS به کارگیری  حوادث،  آب، کنترل  زون بندی شبکه  فشارشکن،   از 

استفاده از تله متری در ایستگاه پمپاژ آب و شبکه، مهار حوادث در کوتاه ترین زمان 
مشاوره  خراب،  کنتورهای  تعویض   ممکن، 
و بازدید از ادارات، نهادها و سازمان ها، مساجد 
از  به کارگیری  در  درمانی  مراکز  مدارس،  و 
تجهیزات کاهنده به منظور مصرف بهینه آب 
چاپ و نشر کتاب و بروشور و پوستر درباره 
برگزاری همایش  آب،   درست مصرف کردن 
و نشست هایی مانند همایش »ناجیان آب« 
میادین  در  بنر  نصب  بهارستان،  مدارس  در 
بهینه  مصرف  پیام های  انتشار  شهر،  اصلی 
آب در روزنامه های محلی و نیز با بهره گیری 
در  جماعات  و  جمعه  ائمه  رهنمودهای  از 
روزهای مختلف سال به مردم درباره مصرف 
بهینه آب که در نهایت مدیریت مصرف را به 

همراه دارد، در دستور کار قرار گرفت.
امیرحسین  سید  رادیویی،  برنامه  این  در 
نیکبخت درباره چگونگی اعمال مصرف بهینه 
سؤال کرد  نظامی  مراکز  و  پادگان ها  در  آب 
که در جواب تشیعی، مسئول خانه فرهنگ 

 آب آبفای استان اصفهان، گفت: استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف در مراکز نظامی 
از  حاصل  آب های  طریق  از  باید  پادگان ها  فضای  آبیاری  همچنین  پادگان ها،  و 
اقدامات  از  دیگر  یکی  هم،  سبز  فضای  کشت  الگوی  تغییر  باشد.  بازچرخانی 
درخصوص مصرف درست آب است؛ به طوری که از گیاهانی که به آب کمتری نیاز 
دارند، می توان در فضای سبز استفاده کرد. آبیاری هم باید به روش نوین که همان 

آبیاری قطره ای و تحت فشار است، توصیه می شود.

رادیویی جاری حیات سؤالی  برنامه  از حاضران در ضبط  علیرضا وطن دوست یکی 
درخصوص کیفیت آب بهارستان پرسی. حسین شاه میرزایی، مدیر بهره برداری آبفای 
 بهارستان پاسخ داد: آب شرب بهارستان از آب طرح اصفهان بزرگ تأمین می شود 
 و از سویی فرایند تصفیه آب در تصفیه خانه باباشیخعلی با بهترین روش و استفاده 
با  ذی صالح  مراکز  که  طوری  به  می گیرد؛  انجام  دنیا  روز  تکنولوژی  بهترین  از 
بررسی های پیوسته که در دستور کار قرار داده اند، کیفیت آب شرب بهارستان را بسیار 
مطلوب ارزیابی و مراکز  ذی صالح  از  
 لحاظ میکروبی و شیمیایی، سالمت آن 

را بارها اعالم کردند.
در  حاضران  از  دیگر  یکی  زمانی  حامد 
تصفیه  روش  چگونگی  برنامه،  این 
فاضالب  تصفیه خانه  در  را  فاضالب 
جابری  ادیب  شد.  جویا  بهارستان 
بهارستان  فاضالب  تصفیه خانه  رئیس 
پاسخ داد: عملیات اجرائی تصفیه خانه 
در  و  شد  آغاز   86 سال  در  بهارستان 
بهمن ماه سال 89 به بهره برداری رسید. 
تصفیه در این تصفیه خانه به روش لجن 
فعال با حذف ازت انجام می گیرد؛ این 
در حالی است که تصفیه خانه فاضالب 
پیشرفته ترین  از  یکی   بهارستان، 
و بهترین تصفیه خانه های کشور به شمار 

می آید. 
تصفیه خانه  اسمی  ظرفیت  همچنین 
فاضالب بهارستان، 150 هزار نفر با دبی 20 هزار متر مکعب است که هم اکنون حدود 
70 هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد و دبی آن 13 هزار متر مکعب در روز است. 
از آنجایی که تجهیزات به کار رفته در تصفیه خانه بهارستان با تکنولوژی روز دنیا برابری 
لحاظ کیفی مطابق  از  این تصفیه خانه  در  تولیدشده  اساس پساب  این  بر  می کند، 
استانداردهای  با  می توان گفت  طوری که  به  است،  شده  تعریف  استانداردهای  با 

بین المللی مطابقت دارد.

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
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ویژه های امروز

کرداخبار روز گفتههایاروپاوآمریکاتوجه نبایدبه
کرد؛  گفته های اروپا و آمریکا توجه  گفت: نباید به   رئیس قوه قضائیه 

گر نگاه  بلکه باید به مطالب علمی  اهل بیت)ع( توجه داشت. ا
توحیدی در زندگی فردی و اجتماعی ما وارد شود، تأثیر 

 عمیق بر روابط خارجی، اقتصاد، فرهنگ و تمام 
شئون زندگی ما خواهد داشت...
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نگاهیبهفیلم»آبنباتچوبی«
ساختهمحمدحسینفرحبخش



یادداشتسرمقاله

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

ــای  ــه مقام ه ــت: در حالی ک ــی نوش ــریه آمریکای نش
ارشــد نظامــی  آمریــکا نمی خواهنــد بــه تبلیــغ نقــاط 
آســیب پذیر خــود بپردازنــد، ایــران و روســیه در حــال 
ــود از  ــی موج ــی و سیاس ــأ جغرافیای ــردن خ ــر ک پ

دریــای بالتیــک تــا خلیــج فــارس هســتند.
بــه گــزارش فــارس، نشــریه آمریکایــی »فوربس« در 
تحلیلــی نوشــت: ارتــش آمریــکا بیــم نبــرد احتمالــی 
در جهــان را در پنــج ســال آینــده دارد و البتــه از پــس 

هزینه هــای مالــی ایــن نبردهــا نیــز بــر نمی آیــد.
بــه نوشــته فوربــس، نبــرد در 5 ســال آینــده اذهــان 
فرماندهــان ارشــد ارتــش آمریــکا را پــر کــرده اســت. 
ــیان  ــت ها و شورش ــا تروریس ــه ب ــد ک ــا می دانن آن ه
ــا  ــد؛ ام ــد جنگی ــی خواهن ــل پیش بین ــده قاب ــا آین ت
آنچــه کــه اذهانشــان را در واقــع مشــغول کــرده 
 ایــن اســت کــه شــاید در اروپــای شــرقی بــا روســیه

در خاورمیانــه بــا ایــران و در شــرق دور بــا کــره 
شــمالی درگیــری تمام عیــاری داشــته باشــد و شــاید 

ــود. ــر ش ــکان درگی ــه م در س
بــه نوشــته ایــن رســانه آمریکایــی، مقام هــای ارشــد 
ــرات  ــاره خط ــث درب ــه بح ــکا در زمین ــی  آمری نظام
ــه طــور شــفاف  ــه در مجامــع ب ــن زمین موجــود در ای
محتاطنــد. آن هــا نمی خواهنــد بــه تبلیــغ نقــاط 
آســیب پذیر آمریــکا بپردازنــد؛ امــا آشــکار اســت کــه 
چرخــش دولــت اوبامــا بــه ســمت اقیانــوس آرام کــه 

در ســال 2012 اعــام شــد، خلــأ جغرافیایی سیاســی 
را از دریــای بالتیــک تــا خلیــج فــارس ایجــاد کــرده 
کــه ایــران و روســیه ســعی در پــر کــردن آن دارنــد. 
پیش بینــی کــره  قابــل  غیــر  دولــت  ضمــن  در 
شــمالی نیــز رفتــار خصمانــه بــه ســمت کــره جنوبــی 
را کــه آمریــکا متعهــد بــه دفــاع از آن اســت از خــود 

نشــان می دهــد.
بــر ایــن اســاس، واشــنگتن اشــتیاق چندانــی بــرای 
نبردهــای جدیــد نــدارد؛ امــا اگــر کشــورهای یادشــده 
اراده خــود را بــا کمــک قــوای نظامــی  بــر کشــورهای 
ــای  ــکا گزینه ه ــد، ســران آمری ــل کنن همســایه تحمی

کمــی  در دســت دارنــد.

 ایــن تجــاوز چــه در قالــب برانــدازی باشــد یــا 
پاســخ  بــه  مجبــور  آمریــکا  مســتقیم،  تهاجــم 
دادن اســت؛ زیــرا موفقیــت مهاجمــان بــه طــور 
ــکا  ــه ضــرر آمری ــی را ب چشــمگیری چشــم انداز جهان
ــب  ــه قل ــیه ب ــش روس ــه ارت ــد. اینک ــر می ده تغیی
ــی  ــرل بیشــتر مناطــق نفت ــران کنت ــردد، ای ــا برگ اروپ
 خاورمیانــه را در دســت گیــرد یــا کــره شــمالی 

کره جنوبی را تصرف کند، چندان تخیلی نیست.
اســت:  آنچــه  آمــده  مطلــب  ایــن  انتهــای  در 
ــن  ــد ای ــران می کن ــکا را نگ ــزان نظامی آمری برنامه ری
ــرای  اســت کــه ارتــش ایــن کشــور آمادگــی کافــی ب

چنیــن ســناریوهایی نــدارد. 
ــیا  ــود را در آس ــی خ ــای زمین ــا نیروه ــکا نه تنه آمری
ــروی  ــر نی ــی ب ــتر متک ــش داده و بیش ــا کاه و اروپ
ــه ای  ــت منطق ــظ امنی ــرای حف ــی ب ــی و دریای هوای
عرصــه  در  ســرمایه گذاری  بلکــه  اســت،  شــده 
ــز  ــی را نی ــروی زمین ــرای نی ــد ب ــای جدی فناوری ه

فروکشــانده اســت.
 بودجــه کامــل بــرای توســعه و تولیــد تجهیــزات 
بالگــرد  موشــک،  تــا  گرفتــه  تانــک  از   جدیــد 
دولــت  مخــارج  روز  دو  بــا  برابــر  خمپاره انــداز  و 
ــردن  ــزان هزینه ک ــا از می ــت؛ ام ــال اس ــدرال در س ف
شــده کاســته  باورنکردنــی  طــور  بــه   تقریبــا 

 است.

فوربس:

ارتش آمریکا توان کافی برای رویارویی با ایران ندارد

ــس  ــی مجل ــن علن ــه در صح ــردم ارومی ــده م نماین
ــای  ــتا، حقوق ه ــرکت شس ــر در ش ــا نف ــت: ده ه گف

نجومــی  بازنشســتگی دریافــت می کننــد.
مجلــس گــروه سیاســی  خبرنــگار  بــه گــزارش 
باشــگاه خبرنــگاران جــوان، نــادر قاضی پــور، نماینــده 
مــردم ارومیــه در مجلــس، در واکنــش بــه اظهــارات 
وزیــر کار دربــاره ســؤالی مبنــی بــر اینکــه چــرا 
بعضــی از شــرکت های شســتا و بازنشســتگی، در  
ــده اند  ــان ده ش ــابی زی ــران انتس ــی مدی ــر بی لیاقت اث
گفــت: آقــای ربیعــی! ایــن ســؤال، ســؤال مشــترک 

ــت. ــوب اس ــای محج ــده و آق بن
وی افــزود: در حــال حاضــر، برخــی از کارمنــدان 
واضــح  قوانیــن  بعضــی  وجــود  بــا  کار،  وزارت 

ــدون  ــه ب ــد ک ــا می کنن ــدی را امض ــای خری قراداده
انجــام می شــود. مجــوز وزیــر 

ــوط  ــه مباحــث مرب ــا اشــاره ب ــه ب ــور در ادام  قاضی پ
بــه حقوق هــای نجومــی  در کشــور گفــت: آقــای 
بــا موضــوع حقوق هــای  رابطــه  در  وزیــر! شــما 
ــی  ــه دادگاه معرف ــورد را ب ــک م ــون ی ــی  تاکن نجوم

نکرده ایــد. 
نماینــده مــردم ارومیــه تصریــح کــرد: در حــال 
ــی  ــای نجوم ــتا حقوق ه ــر در شس ــا نف ــر، ده ه حاض
 بازنشســتگی می گیرنــد کــه شــما تنهــا نظاره گــر 

ایــن مــوارد بوده ایــد.
ــص از  ــق و تفح ــه تحقی ــاره ب ــا اش ــه ب  وی در ادام
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بیــان داشــت: ایــن 
تحقیــق و تفحــص در مجلــس نهــم کلیــد خــورد؛ امــا 
ــق و تفحــص  ــن تحقی ــات ای ــه  شــما مصوب وزارتخان
ــه  ــه در ادام ــردم ارومی ــده م ــد. نماین ــا نکردن را امض
ــده  ــه بن ــد ک ــد بدانی ــر! بای ــای وزی ــان داشــت: آق بی
و آقــای محجــوب، رئیــس فراکســیون کارگــری 
 مجلــس، دربــاره حقوق هــای کارگــران، کشــاوزان 

و بازنشستگان، با هیچ کس معامله نمی کنیم. 
ایــن نماینــده مجلــس ادامــه داد: آقــای وزیــر! بایــد 
ــار  ــود کن ــت خ ــتگان، از فعالی ــرعت، بازنشس ــه س ب

ــان وارد عرصــه کار شــوند. ــا جوان گذاشــته شــوند ت

ــی وی ــل از پرس ت ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ  ب
امــور  هماهنگ کننــده  گلدریــک،  مــک   جیمــی  
ــه  ــرد ک ــد ک ــن تأیی ــل در یم ــازمان مل ــتانه س بشردوس
ــی  ــزار قربان ــت  کم 10 ه ــن دس ــه در یم ــگ 18 ماه جن
ــع  ــه مناب ــود اینک ــا وج ــن ب ــت.پیش از ای ــه اس گرفت
محلــی در یمــن اعــام کــرده بودنــد کــه تهاجــم ائتــاف 
عربســتان ســعودی بــه ایــن کشــور فقیــر عربــی منجــر 
بــه مــرگ بیــش از 10 هــزار نفــر شــده اســت مقامــات 
ســازمان ملــل، آمــار قربانیــان را بیــش از 6 هــزار نفــر 
عنــوان می کردند.امــا مــک  گلدریــک روز سه شــنبه 
ــن،  ــت یم ــا، پایتخ ــری در صنع ــت خب ــک نشس در ی
ــع پزشــکی و  ــر اســاس آمــاری کــه مناب اعــام کــرد: ب
ــان  ــداد قربانی ــد، تع ــه کرده ان ــن ارائ بیمارســتانی در یم
ــت:  ــن گف ــر رســیده اســت.وی همچنی ــزار نف ــه 10 ه ب
ــش از  ــن، بی ــگ در یم ــاِن جن ــداد قربانی ــاال تع احتم
ــق در  ــی از مناط ــه بعض ــی ک ــا از آنجای ــت؛ ام این هاس
یمــن فاقــد مراکــز درمانــی اســت، اطاعــاِت مربــوط بــه 

ــت. ــده اس ــت نش ــته ها ثب کش

یمــن  بعضــی مناطــِق  افــزود: در  مــک   گلدریــک 
ــواده  ــوام، خان ــدن اق ــته ش ــس از کش ــردم پ ــز م  نی
ــه مراجــع در اســرع  ــدون اطــاع ب و دوســتان خــود، ب

ــد. ــن می کنن ــا را دف ــت آن ه وق
ــد  ــل متح ــازمان مل ــر س ــوق بش ــر حق ــر دفت پیش ت
ــا انتشــار گزارشــی اعــام کــرد:  ــخ 4 شــهریور ب در تاری
حمــات هوایــی ائتــاف تحــت امــر عربســتان ســعودی 
بــه یمــن، عامــل عمــده قتــل 3 هــزار و 799 غیرنظامــی 
ــر  ــی دیگ ــهروند یمن ــزار و 711 ش ــدن 6 ه  و زخمی ش

بــوده اســت.

ــای  ــه گفته ه ــد ب ــت: نبای ــه گف ــوه قضائی ــس ق  رئی
اروپــا و آمریــکا توجــه کــرد؛ بلکــه بایــد بــه مطالــب 
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــه داش ــت)ع( توج ــل بی ــی  اه علم
ایرنــا، آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی روز سه شــنبه 
ــاالنه  ــت س ــن نشس ــایش هفدهمی ــم گش در مراس
اســتادان بســیجی دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش 
ــر اســاس اصــول  ــزود: ب ــی کشــور در مشــهد اف عال
قانــون اساســی، نظــام مــا مبتنــی بــر کلمــه »ال الــه 
اال هللا« اســت و هــر فــرد ســکوالر کــه می گویــد 

ــد.  ــول دارد، دروغ می گوی ــی را قب ــون اساس قان
وی اظهــار کــرد: اگــر نــگاه توحیــدی در زندگــی 
فــردی و اجتماعــی مــا وارد شــود، تأثیــر عمیــق بــر 
ــئون  ــام ش ــگ و تم ــاد، فرهن ــی، اقتص ــط خارج رواب

ــت.  ــد داش ــا خواه ــی م زندگ
رزق هــا  و  امدادهــا  قدرت هــا،  تمــام   وی گفــت: 
از ناحیــه خداونــد اســت و اگــر انســان موحــد باشــد 
ــه  ــرا هم ــد؛ زی ــم نمی ترس ــوی و تحری ــدرت دنی از ق

ــد.  ــی می دان ــدرت را از حــق تعال ــای ق رزق و مبن

ــگاه  ــا ن ــه ب ــزود: البت ــی اف ــی الریجان ــت هللا آمل  آی
و تــوکل بــه حــق تعالــی، بایــد برنامــه داشــت و بــه 

ــرد.  ــا نک ــینی اکتف گوشه نش
ســهراب صاحــی، رئیــس ســازمان بســیج اســاتید 
ــه  ــدم ب ــن خیرمق ــن مراســم ضم ــز در ای کشــور، نی
مدعویــن گفــت: جمهــوری اســامی  ایــران بــا رهبری 
جامــع، واحــد و مقتــدر، وجــود موقعیت راهبــردی در 
منطقــه و مردم ســاالری دینــی، ظرفیــت الزم را بــرای 

ــی دارد. ــه قــدرت بین الملل رســیدن ب

سازمان ملل:
جنگ یمن، دست کم ۱۰ هزار قربانی گرفته است

رئیس قوه قضائیه:
نباید به گفته های اروپا و آمریکا توجه کرد

امــام جمعــه اصفهــان گفــت: اقتــدار نظامــی  امــروز 
ایــران بــه گونــه ای اســت کــه کارشناســان نظامــی  اذعــان 
ــر  ــا ه ــی ب ــی رویاروی ــور آمادگ ــن کش ــه ای ــد ک می کنن

قــدرت نظامــی  متجــاوزی را دارد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا ســید یوســف 
طباطبایی نــژاد در ســومین یــادواره یکهــزار شــهید کارمنــد 
اســتان اصفهــان در ســالن کوثــر ارتــش در اصفهــان گفت: 
 اگــر در ابتــدای جنــگ مــا فاقــد ســاح و مهمــات بودیــم 
و امــکان ســاخت آن را نداشــتیم، امــروز موشــک هایی بــا 

بــرد 2 هــزار کیلومتــر تولیــد کرده ایــم.

وی گفــت: باالتــر از قــدرت و تــوان تســلیحاتی ایــن اســت 
کــه نظــام اســامی  مــا انســان های متدیــن و مخلصــی 
را تربیــت کــرده اســت کــه حاضرنــد بــرای دفــاع از اســام 
هــزاران کیلومتــر دورتــر از مرزهــای جغرافیایــی ایــن 
کشــور حضــور پیــدا کننــد. امــام جمعــه اصفهــان گفــت: 
روحیــه شــهادت طلبی در مدافعــان حــرم، روحیــه بســیار 
ارزشــمندی اســت کــه خداونــد بــه جوانــان این ســرزمین 
عنایــت کــرده و بــه رغــم وضعیــت نامناســب فرهنگــی در 
ســطح شــهرها، وجــود چنیــن انســاهای بزرگــی را در بیــن 

ــم. ــان احســاس می کنی خودم

تســنیم  از  نقــل  بــه  وطــن  کیمیــای  گــزارش   بــه 
حجت االســام و المســلمین محمدعلــی نکونــام  پیــش 
ــار  ــور اظه ــان رئیس جمه ــا معاون ــدار ب ــروز در دی ــر دی از ظه
ــع  ــا رف ــی اداری و زدوبنده ــه بوروکراس ــی ک ــا وقت ــت: ت داش
ــت  ــوردار نیس ــتحکام الزم برخ ــتم اداری از اس ــود، سیس نش

ــت. ــزل اس و متزل
 وی بــا اشــاره بــه ضــرورت شــکل دهی سیســتم اداری
اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســت خارجــه افــزود: وقتــی کــه 
ــه  ــر گفت ــا ب ــد و بن ــب توجــه دارن ــی جال ــوا همدل رؤســای ق
خــود همچــون قبلی هــا اهــل تــک روی نیســتند، پــس چــه 

ــه ای داریــم کــه مبناســازی انجــام نشــود؟ بهان
ــان  ــا بی ــاری ب ــال و بختی ــه در چهارمح ــی  فقی ــده ول نماین
ــای اقتصــادی را در  ــرات طرح ه ــد اث ــردم بای ــوده م ــه ت اینک
ــت  ــن اس ــرد: ممک ــه ک ــد، اضاف ــاهده کنن ــود مش ــی خ زندگ
ــد  ــا نبای ــد، ام ــاهده کنن ــرات را مش ــن اث ــاص ای ــده ای خ ع
ــرا در  ــام شــود؛ زی ــک بخــش انج ــا در ی ســرمایه گذاری تنه

ــت. ــده اس ــرار نش ــتی برق ــه  درس ــت ب ــورت عدال ــن ص ای
حجت االســام و المســلمین نکونــام بــا ابــراز اینکــه تــرس از 
ایــن اســت کــه تــورم چــون بــا اقتصــاد روان کنتــرل نشــده 
آســیب زا باشــد، خاطرنشــان کــرد: ضمــن کنتــرل تــورم حتمــا 
بــه روان ســازی اقتصــاد توجــه و تــورم بــا اقتصــاد روان 

کنتــرل شــود.
ــت  ــه اس ــب  توج ــازار جال ــود در ب ــه رک ــام اینک ــا اع وی ب
گفــت: در گوشــه هایی فعال ســازی انجــام شــده، امــا کافــی 

نیســت.
نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری تصریــح کــرد: 
ــرمایه گذاری  ــه س ــه ب ــای توج ــه  ج ــادی ب ــه اقتص در زمین
خارجــی بایــد بــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان نیــز بهــا داده 
ــه خارجی هــا ســپرده شــود. ــد اقتصــاد ب ــد کلی شــود و نبای

بــه  اشــاره  بــا  نکونــام  المســلمین  و  حجت االســام 
دغدغه هــای حــوزه فرهنگــی گفــت: برجــام و مذاکــرات نبایــد 
ــد. ــم کنن ــور فراه ــمن را در کش ــوذ دش ــه نف ــودآگاه زمین ناخ

ــه  ــد ب ــردان بای ــت: دولتم ــی گف ابوالفضــل ابوتراب
خدمت رســانی بــه مــردم بــه عنــوان یــک کار 
مقــدس نــگاه کننــد و در دوران خدمــت خــود بــه 

ــروه نباشــند. ــال حــزب و گ دنب
ــب  ــده منتخ ــن، نماین ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــس  ــرون در مجل ــران و ک ــاد و تی ــردم نجف آب م
ــران  ــفیر تی ــا س ــو ب ــامی  در گفت وگ ــورای اس  ش
و کــرون گفــت: رفــع موانــع اداری و اصــاح نظــام 
بانکــی و اســتفاده و فعال ســازی ظرفیت هــای 
ــه انتظــارات از دولتمــردان کشــور ــی از جمل  داخل

 است. 
ــا  ــرون ب ــران و ک ــاد و تی ــردم نجف آب ــده م نماین
اشــاره بــه ویژگی هــا و شــخصیت شــهید رجایــی 
و بــا هنــر ادامــه داد: ایــن دو شــهید در رأس 
ــوری  ــام جمه ــداکار نظ ــاش و ف ــردان پرت دولتم
ــی  ــه تمام ــرا ک ــد؛ چ ــرار دارن ــران ق ــامی  ای اس

الهــی رضایــت  راســتای  در  را    کارهــای خــود 
ــام  ــردم انج ــایش م ــردم و آس ــه م ــب توج  جل

می دادند. 
ــدد  ــد درص ــران بای ــئوالن و مدی ــزود: مس وی اف
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــردن منوی ــی ک اجرائ
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــه کار  گیرن ــت ســعی خــود را ب نهای
مشــکات مــردم را برطــرف کننــد کــه ایــن اقــدام 

ــت. ــمندی اس ارزش
ــا بیــان اینکــه هفتــه دولــت، فرصــت   ابوترابــی ب
 مناســبی بــرای تشــریح دســتاوردهای نظــام 
و بازگــو کــردن آن هــا بــرای افزایــش روحیــه 
نشــاط و امیــد در جامعــه اســت، خاطرنشــان 
کــرد: بازگــو کــردن اقدام هــای صــورت یافتــه 
توطئه هــای  خنثی ســازی  در  قطعــا  دولــت، 

بیگانــگان و دشــمنان مؤثــر اســت.
 وی مــردم را ســرمایه های نظــام دانســت و بیــان 
کــرد: آگاه ســازی مــردم درخصــوص برنامه هــای 
دولــت، شــاخصه نظــام مردم ســاالری دینــی 

اســت.
  نماینــده منتخــب مــردم نجف آبــاد و تیــران 
و کــرون در مجلــس شــورای اســامی  افــزود: باید 
همــه تــاش کننــد تــا پایه هــای اقتصــاد مقاومتی 
شــود  تقویــت  شهرســتان ها  و  اســتان ها   در 
ــا  ــت از کارآفرین ه ــا حمای ــت ها ب ــن سیاس  و ای

و صنایع کوچک محقق می شود.
 ابوترابــی گفــت: هفتــه دولــت فرصــت مناســبی 
ــه بیشــتر  ــا توجــه و تکی ــردان ب ــا دولتم اســت ت
موجــود کشــور  ظرفیت هــای  و  امکانــات  بــر 
نیازهــای  بــه  پاســخگویی  جهــت  در  بتواننــد 
اســامی  قــدم  میهــن  توســعه  و   جامعــه 

بردارند.

امام جمعه اصفهان:
ایران آمادگی رویارویی با هر متجاوزی را دارد

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:
توده مردم، آثار اجرای طرح های اقتصادی را مشاهده نکرده اند

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس:
دولتمردان در دوران خدمت به دنبال حزب و گروه نباشند

نماینده مردم ارومیه در صحن علنی:
 ده ها نفر در شرکت شستا، حقوق های نجومی  بازنشستگی دریافت می کنند 

حتما بخوانید!
انتقاد جدید کریمی قدوسی از برنامه ... چهارشنبه  10 شهریورماه   21395
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مشروعیت و مقبولیت                                                  
ادامه از صفحه یک: 

 گاهــی از طــرف خداونــد متعــال 
استاد دانشگاه و حوزه 
سیدحسین  هاشمی 

بــه  شــخصی  دیــن  بــزرگان  و 
ــرم  ــر اک ــل پیامب ــود؛ مث ــده می ش ــن برگزی ــورت معی ص
صلــی هللا علیــه و آلــه کــه توســط خداونــد متعــال معرفــی 
می شــود و ائمــه اطهــار علیــه االســام کــه از طــرف پیامبــر 
مشــخص می شــوند. پیامبــر اکــرم و ائمــه اطهــار بــه 
صــورت مشــخص از طــرف خداونــد متعــال بــه ایــن مقــام 
منصــوب شــده اند. گاهــی ایــن انتصــاب بــه صــورت عــام 
بیــان  شــاخص هایی  شــارع،  طــرف  از  یعنــی  اســت؛ 
می شــود کــه هــر کــس واجــد آن باشــد، حــق حاکمیــت بــر 
مــردم را دارد. آنچــه در روایــات مطــرح  شــده ایــن اســت کــه 
ــام  ــت دارد. نظ ــق حاکمی ــر، ح ــادل مدی ــه ع ــخص فقی ش
اســامی  مــا بــر اســاس همیــن دیــدگاه شــیعی بــه وجــود 
آمــده اســت و در قانــون اساســی ویژگی هایــی بــرای 
رهبــری نظــام بیــان شــده کــه برگرفتــه از آموزه هــای 
شــریعت اســت. والیــت فقیــه مطــرح در نظــام مــا، همــان 
نصــب عــام مطــرح در معــارف شــیعی اســت. بایــد توجــه 
داشــت خصوصیــات و ویژگی هایــی کــه شــخص حاکــم در 
ــدا  ــروعیت پی ــا مش ــد ت ــته باش ــد داش ــامی  بای ــام اس نظ
کنــد، مخصــوص رهبــری نظــام کــه در رأس قــرار دارد 
نیســت؛ بلکــه همــه مســئوالن در هــر رتبــه و مقامــی  قــرار 
دارنــد، بایــد ایــن ویژگی هــا را داشــته باشــند و در غیــر ایــن 
ــت برخــوردار نیســتند و مســئولیت  صــورت از حــق حاکمی
آن هــا و اعمــال حاکمیــت بــر مــردم طاغوتــی خواهــد بــود. 
اســتانداران  مجلــس،  نماینــدگان  وزرا،   رئیس جمهــور، 
ــورت  ــه ص ــه ب ــامی  اگرچ ــام اس ــئوالن در نظ ــایر مس و س
 مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا رأی مــردم انتخــاب شــده اند

ــی  ــا کاف ــتن آن ه ــت داش ــق حاکمی ــرای ح ــن ب ــی ای ول
نیســت و الزم اســت کــه خصوصیــات و ویژگی هایــی را کــه 
در شــرع اســام بــرای حاکــم بیــان شــده، دارا باشــند تــا بــه 

حد نصاب مشروعیت برسند.
 مســئولی کــه از تقــوای الهــی برخــوردار نیســت یــا قــدرت 
اجــرای وظایفــی را کــه بــر عهــده دارد، نداشــته باشــد 
ــد  ــی بمان ــود باق ــئولیت خ ــر در مس ــت و اگ ــروع نیس مش
غاصــب اســت و در پیــش گاه الهــی بایــد پاســخگو باشــد. 
کســی کــه هدفــش رســیدن بــه اهــداف و منافــع شــخصی 
ــت  ــکار اس ــام طلب ــردم و نظ ــه از م ــی ک ــت، کس ــود اس خ
ــخصی  ــاب های ش ــردن حس ــر ک ــال پ ــه دنب ــه ب ــی ک کس
خــود اســت، کســی کــه هدفــش قدرت طلبــی و حکومــت 
ــا  ــکات آن ه ــردم و مش ــر م ــه فک ــت و ب ــردم اس ــر م ب
ــرار  ــتگی ق ــردم و شایس ــر م ــت ب ــق حاکمی ــت، ح نیس

ــدارد. ــور را ن ــادر ام ــن در مص گرفت

شبکه های اجتماعی     
جانشین مدیر مسئول

محمد حاجیان

                                                               
ســرعت پیشــرفت شــبکه های اجتماعــی آ ن قــدر زیــاد 
ــب  ــد، عق ــت کنن ــد حرک ــد تن ــر چن ــع ه ــه جوام ــت ک اس
ــان  ــت ارباب ــه دس ــتر ب ــه بیش ــبکه ها ک ــن ش ــد. ای می مانن
زر و زور اســت و تفکــر ضدبشــری صهیونیســت در آن 
نفــوذ دارد، ناگزیــر مــورد اســتفاده همــگان از دینــدار 
از  دیگــر  بســیاری  مثــل  می گیــر.؛  قــرار  بی دیــن  و 
پیشــرفت های صنعتــی و ... . منتهــا هنــر ایــن اســت 
 کــه از ایــن شــبکه ها کــه گویــای رشــد علمــی  بشــر اســت 
ــذارد  ــش می گ ــه نمای ــر را ب ــت بش ــای خلق و پیچیدگی ه
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــم م ــک عل ــوان ی ــه عن ــت و ب درس
ــگ  ــادات و فرهن ــن و اعتق ــر دی ــرای نش ــا ب ــرد و اتفاق گی
محــدود  طبعــا  شــود.  بهره گیــری  آن  از  انســانی 
ــوری  ــه در کش ــت؛ بلک ــد داش ــه ای نخواه ــش نتیج کردن
بــه نــام ایــران بایــد فرهنــگ اســتفاده از آن را ایجــاد 
کــرد تــا در جهــت افزایــش علــم و پیشــرفت کشــور 
ــد  ــر فرمودن ــه پیامب ــت ک ــن اس ــه ای ــر ن ــرد. مگ ــرار گی ق
 علــم را بجوییــد، ولــو بــرای آن راه دوری را بپیماییــد 
 و خــود را بــه زحمــت بیندازیــد و نیــز فرمودنــد علــم 
را از اهــل کفــر هــم فراگیریــد؛ مشــروط بــر اینکــه مراقبــت 
ــن جــدا  ــد و از مســیر دی ــه نکن ــا را احاط ــر او م ــم کف کنی
ــای  ــی بچه ه ــم حت ــا نخواهی ــم ی ــروز بخواهی ــویم. ام نش
3-4 ســاله از گوشــی های تلفــن بــرای ســر گرمــی  و 
دیــدن کارتــون و... اســتفاده می کننــد و از همیــن دوره 
کودکــی بــا انــواع مختلــف ابزارهــای مرتبــط بــا شــبکه های 
اجتماعــی آشــنا می شــوند. هنــر پــدر و مادرهــا ایــن 
 اســت کــه بــه فرزندانشــان شــیوه اســتفاده درســت 
را بیاموزنــد و آن هــا را در مقابــل خطراتــش واکســینه کننــد. 

توجــه کنیــم بــه یــک ســؤال و پاســخ آن: 
ســوال: حضــرت آقــا دربــاره فضــای اینترنــت کــه ســاخت 
دشــمن اســت و ورود و مقابلــه بــا دشــمن در زمیــن 
ــه  ــد؛ فضــای واتســاپ نیــز این گون دشــمن را توصیــه کردن
ــه دشــمن  ــی علی ــوان در آن کار فرهنگ ــی می ت اســت؛ یعن
انجــام داد؛ آیــا در ایــن صــورت هــم اســتفاده از واتســاپ 

حــرام اســت؟
جــواب: اگــر نفعــش بیــش از ضــررش باشــد، جایــز 
اســت؛ ولــو اینکــه اســرائیل منتفــع شــود. )منبــع: افســران 

ــرم( ــگ ن جــوان جن
مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( فرمودنــد: فضــای 
مجــازی را اگــر یــاد بگیریــد می توانیــد یــک کلمــه از 
ــه  ــی ک ــر از کاربران ــزاران نف ــه ه ــود را ب ــت خ ــرف درس ح
ــاده ای  ــن فرصــت فوق الع نمی شناسیدشــان برســانید و ای
ــود  ــع ش ــر ضای ــه اگ ــم ک ــع کنی ــد آن را ضای ــت و نبای اس
ــد پاســخگو باشــیم. ــد در روز قیامــت بای ــل خداون در مقاب

وظیفــه امــروز مــا ایــن اســت کــه بایــد نوجــوان و جوانــان 
ــد  ــا بتوانن ــم ت ــنا کنی ــام آش ــا اس ــق ب ــت و عمی را درس
ــرای  ــیله ب ــن وس ــد و از ای ــق کنن ــری را محق ــوده رهب فرم
ــتی  ــه درس ــام ب ــت اس ــی و حقانی ــگ دین ــال فرهن انتق

ــد. ــتفاده کنن اس

مطهری:
 از کسانی که پدرم را به شهادت رساندند 

حمایت نمی کنم 

ــه  ــان اینک ــا بی ــس شــورای اســامی  ب ــس مجل  نایب رئی
ــانده اند ــهادت رس ــه ش ــدر وی را ب ــه پ ــه ک ــانی ک  از کس

بــه  بایــد  حــال  عیــن  در  نمی کنــد، گفــت:  حمایــت 
ــه  ــخ داد و ب ــوع پاس ــن موض ــاره ای ــردم درب ــؤاالت م س

شــعاردادن اکتفــا نکــرد.
ــری در  ــی مطه ــا، عل ــی ایرن ــگار پارلمان ــزارش خبرن ــه گ ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــنبه مجل ــی روز سه ش ــت علن نشس
 در پاســخ بــه تذکــر ســید حســین نقــوی حســینی نماینــده 
مــردم ورامیــن، در تذکــر مــاده 79 آئین نامــه داخلــی 
هیــچ  جنایتــکار هســتند،  منافقــان  اینکــه  در  گفــت: 
تردیــدی وجــود نــدارد؛ همچنیــن گــروه فرقــان کــه اقــدام 
ــاخه ای از  ــرد، ش ــب ک ــدر اینجان ــاندن پ ــهادت رس ــه ش ب

ــت. ــان اس منافق
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی 
ــان  ــک فرق ــر گروه ــودرزی، رهب ــر گ ــه اکب ــان اینک ــا بی   ب
از دوســتان نزدیــک رجــوی بــود و جلســات بســیاری 
ــوارد  ــب و م ــن مطال ــت: ای ــار داش ــتند، اظه ــم داش ــا ه ب
بســیار روشــن اســت. لــذا برخــی نماینــدگان، نبایــد دایــه 

ــوند. ــادر ش ــوزتر از م دلس
وی بــا توصیــه بــه مخالفــان تصریــح کــرد: ایــن پرونــده را 
ببندیــد و شــعار ندهیــد، حــدود 10 تــا 15 نفــر از مســئوالن 
کشــور صحبــت کردنــد و همــه ایــن صحبت هــا تنهــا 
درخصــوص جنایتــکار بــودن منافقــان بــود؛ امــا ایــن مــوارد 

بــرای همــه روشــن اســت.
فرزنــد شــهید مطهــری بــا طــرح ایــن ســؤال کــه آیــا بنــده 
ــاندند ــهادت رس ــه ش ــدرم را ب ــه پ ــان ک ــن منافق  از همی

حمایــت می کنــم، گفــت: شــما اگــر دلســوز نظــام هســتید 
ایــن رویــه کــه انجــام داده ایــد درســت نیســت.

ــن  ــام، ای ــتحکام نظ ــظ و اس ــرای حف ــت: ب ــری گف مطه
 روش بســیار بهتــر از اقداماتــی اســت کــه برخــی نمایندگان 
و مســئوالن دارنــد؛ بنابرایــن گفتیــم کــه بــرای پاســخگویی 
ــده  ــد و پرون ــخ دهن ــئوالن پاس ــردم، مس ــؤاالت م ــه س  ب
ــم  ــتری ه ــر دادگس ــتا وزی ــن راس ــه در ای ــد؛ البت را ببندن

ــد.  ــه دادن ــی را ارائ توضیحات
ــوم  ــه نمی ش ــده متوج ــن بن ــرد: بنابرای ــان ک وی خاطرنش
ــت؛  ــرای چیس ــراد ب ــی اف ــیت های برخ ــن حساس ــه ای ک
ــد. ــال می کنن ــی را دنب ــد سیاس ــی مقاص ــه برخ ــز اینک ج

 انتقاد جدید کریمی  قدوسی 
از برنامه ششم توسعه

ــف  ــه تضعی ــی نســبت ب ــت مل عضــو کمیســیون امنی
 بنیان هــای دفاعــی در برنامــه ششــم هشــدار داد 
و بنــد 30 ایــن برنامــه را در راســتای تضعیــف جایــگاه 

شــورای عالــی امنیــت ملــی خوانــد.
ــر جهــت  ــا مه ــو ب جــواد کریمــی  قدوســی در گفت وگ
برنامــه ششــم را تضعیــف بنیان هــای دفاعــی خوانــد 
ــم  ــام معظ ــعه، مق ــم توس ــه شش ــت: در برنام و گف
ــاره پدافنــد غیرعامــل تأکیداتــی داشــتند  رهبــری درب
و دســتوراتی دادنــد کــه متأســفانه همــه مــوارد حــذف 

شــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــهد در مجل ــردم مش ــده م نماین
کمیســیون امنیــت ملــی کل مســائل مربــوط بــه 
دفــاع و امنیــت در برنامــه ششــم را بررســی خواهــد 
موجــب  ششــم  برنامــه   30 مــاده  کــرد، گفــت: 
تضعیــف شــورای عالــی امنیــت ملــی می شــود. نظــر 
شــورای امنیــت هــم در ایــن خصــوص بــه کمیســیون 
ــف  ــمخانی مخال ــای ش ــا آق ــده و قطع ــس ش منعک

ــت. ــعه اس ــم توس ــه شش ــه برنام ــد از الیح ــن بن ای
 وی ایــن بنــد را در راســتای پــروژه نفــوذ خوانــد 
و گفــت: تصمیم گیــری در ایــن مــوارد جــزو اختیــارات 
فرماندهــی کل قواســت. اتصالــش بــه دولــت خــاف 
قانــون اساســی اســت و جایــگاه شــورای عالــی 

ــد. ــف می کن ــت را تضعی امنی
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس عض
ــت  ــام 2 اس ــیر برج ــی تفس ــواد نوع ــن م ــت: ای گف
 برجــام 2 رســالت اصلــی خــود را تضعیــف ســپاه 

و نیروی قدس و تفکر مقاومت قرار داده است.
ــتای  ــم در راس ــه شش ــه برنام ــاده 30 الیح ــق م طب
ــون اساســی و افزایــش  اجــرای مفــاد مصــرح در قان
ــاد  ــیب پذیری اقتص ــش آس ــت و کاه ــدرت مقاوم ق
ــگ  ــجم هماهن ــت منس ــور مدیری ــه منظ ــور و ب  کش
و مؤثــر روابــط خارجــی جمهــوری اســامی  ایــران بــر 
ــرای  ــت و ب ــت و مصلح ــزت، حکم ــل ع ــای اص مبن
ــعه ــم توس ــه شش ــداف برنام ــق اه ــتیبانی تحق  پش

ــد  ــلح مکلفن ــای مس ــی و نیروه ــتگاه های اجرائ دس
تمامــی  اقدامــات خــود را در زمینــه روابــط خارجــی بــا 

هماهنگــی وزارت امــور خارجــه انجــام دهنــد.
گفتنــی اســت ایــن مــاده از الیحــه برنامــه در الیحه ای 
کــه بــه مجلــس نهــم ارائــه شــده بــود، وجــود نداشــت 
و در الیحــه جدیــدی کــه از ســوی دولــت بــه مجلــس 

ارائــه شــد، اضافــه شــده اســت.
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پــس از آنکــه بانــک مرکــزی توزیــع کارت هــای 
ــه  ــق س ــی را از طری ــای ایران ــد کااله ــاری خری اعتب
ــتگان  ــد بازنشس ــی مانن ــار خاص ــرای اقش ــک ب  بان
و فرهنگیــان کلیــد زد، درتازه تریــن تصمیــم قــرار 
اســت از ابتــدای مهرمــاه امســال، کارت هــای اعتباری 
ایرانی هــا  تمــام  بــرای  کشــورها  ســایر  هماننــد 
ــا  ــوع کارت ه ــن ن ــار ای ــقف اعتب ــه س ــود ک ــادر ش ص
ــی 50  ــره ای 30 و طالی ــزی 10، نق در ســه ســطح برن
ــی اســت  ــن در حال ــود. ای ــون تومــان خواهــد ب میلی
ــای دائمــی  ــد، کارت ه ــاری جدی ــای اعتب ــه کارت ه ک
ــا  ــاط، باره ــی از اقس ــت بخش ــا پرداخ ــه ب ــت ک اس
قابلیــت تأمیــن اعتبــار را از ســوی بانــک صادرکننــده 
ــزا کارت  ــد وی ــاری همانن ــای اعتب ــن کارت ه  دارد. ای

و مسترکارت عمل می کند.
   نرخ سود 18 درصد و اقساط تا 36 ماه

ــن  ــه ای ــخ ب ــزی در پاس ــک مرک ــی بان ــاون نظارت مع
ــرخ ســود  ــا چــه ن ــاری ب ــه کارت هــای اعتب ســؤال ک
و دوران بازپرداختــی اعطــا می شــود، گفــت: ایــن 
ــه ای مصــوب شــورای  ــرخ ســود مبادل ــا ن کارت هــا ب
ــه  ــت ب ــد اس ــون 18 درص ــه هم اکن ــار ک ــول و اعتب پ
متقاضیــان اعطــا می شــود. بــه گفتــه وی، دوران 
بازپرداخــت اقســاط نیــز بیــن 12 تــا 36 مــاه تعییــن 
شــده کــه بــر اســاس توافــق مشــتری و بانــک 
ــا  ــن کارت ه ــود ای ــم س ــا رق ــود. ام ــخص می ش مش
باعــث شــده بســیاری از کارشناســان عنــوان کننــد کــه 

ــود و در  ــد ب ــن خواه ــا پایی ــن کارت ه اســتقبال از ای
ــه  ــوم ب ــی محک ــا شــرایط کنون ــرح ب ــن ط ــت ای نهای
شکســت اســت؛ بــه عنــوان نمونــه عضــو کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی معتقــد اســت: 
درحالــی نــرخ ســود کارت هــای اعتبــاری خریــد 
ــورم بســیار  ــرخ ت کاال 18 درصــد تعییــن شــده کــه ن
ــزود:  ــعیدی اف ــرا س ــت. زه ــرخ اس ــن ن ــر از ای کمت

ــل مســائل اقتصــادی  ــه دلی در ســال های گذشــته ب
یافتــه اســت؛  قــدرت خریــد خانوارهــا کاهــش 
بنابرایــن بایــد بــا راهکارهــای مختلــف، قــدرت خریــد 
ــه  ــردم مبارک ــده م ــرد. نماین ــت ک ــا را تقوی  خانواره
بانکــی  تســهیالت  ارائــه  می گویــد:  مجلــس  در 
نیــاز  رفــع  زمینــه  در  می توانــد  قرض الحســنه، 
ــن  ــم در ای ــه مه ــه نکت ــد؛ البت ــر باش ــا مؤث خانواره

رابطــه جلوگیــری از شــرایط دشــوار در ارائــه وام 
اســت. مســئوالن بانکــی درخصــوص کارت هــای 
ــی  ــای بانک ــه کارت ه ــته اند ک ــار داش ــد کاال اظه خری
اعتبــاری بــا نــرخ ســود بانکــی 18 درصــد ارائــه 
می شــود کــه ایــن در راســتای تقویــت قــدرت خریــد 
ــی  ــود بانک ــرخ س ــن ن ــه ای ــت؛ بلک ــا نیس خانواره
بــرای کارت هــای اعتبــاری بــه کســب ســود بانک هــا 
کمــک می کنــد. نــرخ ســود کارت هــای اعتبــاری اگــر 
ــد  ــتقبال نمی کنن ــا اس ــردم از کارت ه ــد، م ــاد باش  زی

و در رونق بازار نیز تأثیر نخواهد داشت.
   کارت اعتباری خرید، همچنان بی اعتبار

ــی  ــهیالت 50 میلیون ــد تس ــوان ش ــه عن ــان ک همچن
ــی  ــر مثبت ــد تأثی ــت و می توان ــذاب اس ــه ج ــر چ اگ
ــازار داشــته باشــد، امــا نــرخ ســود 18 درصــدی  در ب
ــه  ــاط 36 ماه ــا اقس ــم ب ــی آن ه ــت کنون در وضعی
جالــب  خانوارهــای کم بضاعــت  بــرای  نمی توانــد 
ــواده  ــد هــر خان ــرای چنیــن وامــی بای ــرا ب باشــد؛ زی
ــون و 800 هــزار تومــان در مــاه قســط  حــدود 1 میلی
پرداخــت کنــد. در مــدل 30 میلیــون تومانــی ایــن وام 
ــد حــدود 1 میلیــون تومــان قســط پرداخــت  ــز بای نی
کــرد و در مــدل 10 میلیــون تومانــی، 360 هــزار تومــان 
ــه  ــا توجــه ب ــن حــال ب ــرد. در عی قســط پرداخــت ک
تنــوع کاالهــای ایرانــی موجــود در بــازار و بحــث 
ــون  ــد 50 میلی ــا، خری ــن کااله ــیاری از ای ــی بس کیف
ــا  ــرای بانک ه ــا ب ــد تنه ــود 18 درص ــا س ــی ب  تومان
و تولیدکننــدگان داخلــی ســودآور خواهــد بــود و بهــای 

ایــن ســود را بایــد مــردم بپردازنــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:
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هفته هاســت کــه گوشــت قرمــز بــازار پرتالطمــی دارد 
و قیمــت آن افزایــش یافتــه اســت. 

ــر  ــارت ب ــازار و نظ ــم ب ــه تنظی ــان وظیف ــن می در ای
بــازار و برخــورد بــا گرانفروشــی از دســتگاه های 
ــه  ــال آنک ــد. ح ــری می افت ــردن دیگ ــه گ ــی ب متول

اعیــاد  و  قربــان  عیــد  آســتانه   در 
و پــس از مــاه محــرم قــرار داریــم کــه 
افزایــش تقاضــای بــازار را رقــم می زنــد 
ــش  ــدار افزای ــم هش ــندگان ه و فروش
بیشــتر قیمــت را می دهنــد. حــدود 
ــوان  ــه عن ــان ب ــد قرب ــا عی ــه ت دو هفت
ــرای گوشــت  ــام پرمصــرف ب یکــی از ای
ــی  ــت؛ در حال ــده اس ــی مان ــز باق قرم

کــه از چنــد هفتــه گذشــته تاکنــون، قیمــت گوشــت 
قرمــز رو بــه افزایــش بــوده و عــده ای آن را ناشــی از 
صــادرات دام زنــده از ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــم  ــاورزی ه ــاد کش ــئوالن وزارت جه ــد. مس می دانن
ســودجویی عــده ای دالل را در بــازار، علــت ایــن گرانی 
ــه  ــف ب ــت را موظ ــازمان حمای ــد و س ــالم می کنن اع

ــد.  ــان می دانن ــا گرانفروش ــورد ب برخ
ــز  ــس مرک ــی، رئی ــا مالصالح ــه محمدرض ــه گفت ب
اصــالح نــژاد دام و بهبــود تولیــدات دامــی وزارت 
جهــاد کشــاورزی، برخــی می خواهنــد قیمــت کشــتار 
و خدمــات در حــوزه گوشــت قرمــز را افزایــش 
بــه گــردن  را  ایــن گرانــی  و  دهنــد 
وزارت جهــاد کشــاورزی بیندازنــد. در 
ــدت  ــه ش ــه ب ــن وزارتخان ــه ای ــی ک حال
مخالــف افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز 
اســت. دســتگاه های نظارتــی ماننــد 
مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان 
گونــه ای  بــه  بایــد  تولیدکننــدگان  و 
تولیدکننــده  بــه  کــه  کننــد   عمــل 
جهــاد  وزارت  نشــود.  اجحــاف  مصرف کننــده  و 
 کشــاورزی نیــز کــه در صــادرات دام زنده مزیــت دارد 
 و می توانــد بــه چنــد برابــر قیمــت محصولــش 
را صــادر کنــد، منطقــی نیســت کــه صــادرات انجــام 
ــی دیگــری دارد  ــی گوشــت قرمــز عوامل ندهــد؛ گران
کــه دســتگاه های نظارتــی بایــد بــه آن توجــه کننــد.

گوشت قرمز، قربانی اختالف نظرها
معــاون نظــارت بانــک مرکــزی اعــالم کــرد کــه بــر اســاس 
مقــررات جدیــد ایــن بانــک، پرداخــت تســهیالت از منابــع 

ــوع شــد.  ــان بانک هــا ممن ــه کارکن قرض الحســنه ب
ــم  ــت حج ــه پرداخ ــده ب ــادات مطرح ش ــال انتق ــه دنب ب
باالیــی از منابــع قرض الحســنه بانک هــا بــه کارکنــان 

منابــع  کاهــش  موجــب  کــه  آن هــا 
بــه  محــل  ایــن  از  اختصاص یافتــه 
بخش هــای تعیین شــده بــرای آن شــده 
سه شــنبه  روز  حیــدری،  فرشــاد  بــود، 
همایــش  بیســت وهفتمین  حاشــیه  در 
ــک  ــم بان ــاره تصمی ــداری اســالمی درب بانک
ــه  ــهیالت دهی ب ــرل تس ــرای کنت ــزی ب مرک

کارکنــان بانک هــا اعــالم کــرد: از ســنوات گذشــته و از دهــه 
60 تــا بــه امــروز، بانک هــا از محــل منابــع قرض الحســنه 
می دادنــد  اختصــاص  را  منابعــی  خــود   بــه کارکنــان 
و تســهیالت پرداخــت می کردنــد؛ امــا بــر اســاس مقــررات 

جدیــد ایــن موضــوع ممنوع شــده اســت. 
بانــک مرکــزی  بــا دســتورالعمل جدیــد،  وی گفــت: 
ــد  ــه می خواهن ــی را ک ــه منابع ــدند ک ــف ش ــا موظ بانک ه

بــه کارکنــان خــود تســهیالت بدهنــد، حتمــا از منابــع خــود 
بانــک باشــد و بــه هیــچ عنــوان حــق پرداخــت وام از محل 
ــه  ــد ب ــع آوری کرده ان ــه جم ــنه ای را ک ــع قرض الحس مناب
کارکنــان خــود ندارنــد. معــاون نظــارت بانــک مرکــزی در 
ــران عامــل  ــرا نامــه ای از ســوی مدی ــا اینکــه اخی رابطــه ب
بانک هــا بــه بانــک مرکــزی ارائــه شــده کــه 
 درخواســت توقــف در کاهــش ســود بانکــی 
تأییــد  را  نامــه  ایــن  آیــا  داشــته اند،  را 
می کنیــد یــا خیــر، گفــت: نــرخ ســود 
بانک هــا هماهنگــی  شــورای   مصــوب 

و  بــوده  خصوصــی  بانک هــای  و کانــون 
 خودشــان در رابطــه بــا آن توافــق کردنــد 
و آن را بــه اجــرا درآوردنــد. حیــدری دربــاره جایــگاه پررنگ 
ــت  ــپرده و رقاب ــذب س ــرمایه گذاری در ج ــای س صندوق ه
ــه  ــا در رابط ــح داد: م ــز توضی ــی نی ــودهای بانک ــا س آن ب
ــی  ــن صندوق های ــکیل چنی ــرای تش ــا ب ــدام بانک ه ــا اق ب
تذکــر دادیــم کــه بایــد نصــاب قانونــی را در ورود بــه بــازار 
ــه  ــع را ب ــد تمــام مناب ــد و حــق ندارن ــت کنن ســرمایه رعای

ــر ــد. مه ــاص دهن ــپرده گذاری اختص س

پرداخت وام به کارکنان بانک ها از منابع قرض الحسنه ممنوع شد

صنــدوق توســعه زنجیــره صنعــت شــیر کــه پیــش از ایــن نیــز راه انــدازی 
ــده  ــالم ش ــب و اع ــاورزی تصوی ــاد کش ــت و وزارت جه ــوی دول آن از س
ــت از توســعه ســرمایه گذاری  ــدوق حمای ــر عامــل صن ــه مدی ــه گفت ــود، ب ب
ــدازی  ــی راه ان ــارد تومان ــار 650 میلی ــا اعتب در بخــش کشــاورزی امســال ب

می شــود. 
ســید عبدالکریــم رضــوی اردکانــی اظهــار کــرد: صنــدوق توســعه زنجیــره 
صنعــت شــیر امســال راه انــدازی می شــود کــه اعتبــار اولیــه در نظــر گرفتــه 
شــده بــرای آن، 650 میلیــارد تومان بــوده و برای امســال 150 میلیارد تومان 
اختصــاص پیــدا کــرده اســت. وی افــزود: در ایــن صنــدوق همــه عناصــر و 
فعــاالن صنعــت شــیر از قبــل از تولیــد شــیرخام تــا پــس از عرضــه و توزیــع 
ــود  ــاز خ ــورد نی ــهیالت م ــق تس ــن طری ــد از ای ــی، می توانن ــول نهای  محص
ــد  ــهیالت در آن، مانن ــت تس ــت و دریاف ــرایط عضوی ــد؛ ش ــت کنن را دریاف

ــت.  ــده اس ــدازی ش ــی راه ان ــای تخصص ــر صندوق ه دیگ
مدیــر عامــل شــرکت مــادر تخصصــی صنــدوق حمایــت از توســعه 
ــدوق  ــون 102 صن ــرد: تاکن ــالم ک ــاورزی اع ــش کش ــرمایه گذاری در بخ س
غیردولتــی حمایــت از توســعه بخــش کشــاورزی در کشــور تشــکیل شــده 
ــزار و 32۷  ــغ 4 ه ــا مبل ــرمایه صندوق ه ــاه 13۹2 س ــا خردادم ــت و ت اس
ــارد  ــزار و ۹2۷ میلی ــش از 11 ه ــه بی ــون ب ــه هم اکن ــود ک ــال ب ــارد ری میلی
ــه کل ســرمایه ها  ــال رســیده کــه بیانگــر 65 درصــد افزایــش نســبت ب ری
ــان گفــت:  ــی در پای ــا خردادمــاه 13۹2 اســت. رضــوی اردکان صندوق هــا ت
ســهامداران صندوق هــای غیردولتــی حمایــت از توســعه بخــش کشــاورزی 
شــامل ۷240 تشــکل، 66۷86 بهره بــردار حقیقــی و 30۷۷ بهره بــردار 
ــاورزی  ــش کش ــر بخ ــف زی ــای مختل ــه در عرصه ه ــند ک ــتقل می باش مس

ــنا ــد. ایس ــت می کنن فعالی

دبیــر کل خانــه پرســتار بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت بهداشــت بیشــترین تعــداد 
دریافت کننــدگان حقــوق غیرمتعــارف را دارد، گفــت: برخــی دنبــال البی گــری 
در شــورای حقــوق و دســتمزد بــرای متفــاوت مانــدن ســقف حقــوق پزشــکان 
از ســایر اقشــار جامعــه هســتند. محمــد شــریفی مقدم بــا اشــاره بــه مصوبــه 
شــورای حقــوق و دســتمزد دربــاره تعییــن ســقف پرداخــت بــرای مقامــات، 
مســئوالن و کارمنــدان دولــت اظهــار داشــت: ایــن مصوبــه، شــامل ۷ بنــد بــوده 
ــالف در  ــن مســئله اخت ــه ای ــت ک ــد گف ــب آن بای ــه ضمــن تشــکر از تصوی ک

ــد. ــفاف می کن ــا را ش پرداخت ه
ــکی  ــروه پزش ــه گ ــه کاران ــوط ب ــه مرب ــن مصوب ــد 5 ای ــه بن ــزود: البت  وی اف
شــاغل در واحدهــای عملیاتی درمانــی بــوده و بــر همیــن اســاس قرار شــده در 
 یــک مــاه آینــده مشــمولین ایــن بنــد، دستمزدشــان توســط شــورای حقــوق 
ــد  ــی جدی ــه باب ــن مســئله باعــث شــده ک ــذا ای ــن شــود؛ ل و دســتمزد تعیی
ــر اســاس  ــه ب ــد پزشــکان ایجــاد شــود؛ چــرا ک ــا موضــوع جدی ــاط ب در ارتب
ــان  ــر کارکن ــز از دیگ ــاوت و متمای ــه متف ــی خــاص از جامع ــد، گروه ــن بن  ای

و رؤسای قوا دیده می شوند.
 وی تأکیــد کــرد: تمــام دریافتی هــای پزشــکان بایــد ســقف داشــته باشــد و 
ایــن مســئله تنهــا منــوط بــه حقــوق و پرداخت هــا نباشــد؛ همچنیــن شــرط 
ــه آن هــا لحــاظ شــود؛ چــرا  ــا ب ــه حقــوق و مزای حضــور در بیمارســتان در ارائ
ــر  ــد. دبی ــان کار می کن ــط مهرش ــب فق ــی ش ــکان در ط ــیاری از پزش ــه بس ک
ــتمزد  ــوق و دس ــورای حق ــرد: ش ــان ک ــان خاطرنش ــتار در پای ــه پرس کل خان
نبایــد تحــت عوامــل مختلــف بــرای تعییــن دســتمزد تصمیــم بگیــرد؛ 
ــد  ــا عمــل کن ــت و اســتاندارد عــرف دنی ــر اســاس رعایــت عدال ــد ب  بلکــه بای
ــه  ــد ک ــال البی گــری بودن ــه گروهــی دنب ــن توجــه داشــته باشــد ک و همچنی
پزشــکان را متفــاوت از دیگــران در میــزان پرداختی هــا قــرار دهنــد. خبرفارســی

رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی، نــرخ جدیــد انــواع ماهــی را در 
ــزل آال  ــوب، ق ــازار اعــالم کــرد و گفــت: قیمــت ماهــی شــیر جن ب
قــزل ســالمون و سنگ ســر طالیــی در بــازار افزایــش یافتــه 
اســت. مهــدی یوســف خانی نــرخ جدیــد انــواع ماهــی را در 
بــازار اعــالم کــرد و اظهــار داشــت: نســبت بــه چنــد هفتــه گذشــته 
ــزار  ــزل آال 2 ه ــان، ق ــزار توم ــوب 4 ه ــیر جن ــی ش ــت ماه قیم
ــی  ــر طالی ــان و سنگ س ــزار و 500 توم ــالمون ه ــزل س ــان، ق توم

ــران شــده اســت. ــان گ هــزار توم
 وی همچنیــن از کاهــش 1000 تومانــی قیمــت ماهــی شــوریده در 
مراکــز خرده فروشــی خبــر داد. بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه پرنــده 
ــواع ماهــی در  و ماهــی، در حــال حاضــر قیمــت هــر کیلوگــرم ان
ــوب 32  ــیر جن ــت: ش ــر اس ــرح زی ــه ش ــی ب ــز خرده فروش مراک
هــزار تومــان، کپــور 14 هــزار تومــان، قــزل آال 14 هــزار تومــان، آزاد 
ــا  ــزه ای 15 هــزار تومــان، تیالپی ــی 8 هــزار تومــان، شــیر نی دزفول
1۹ هــزار تومــان، ســفید پرورشــی )آمــور جنــوب( 14 هــزار تومــان  
ــان  ــزار توم ــیاه 22 ه ــوا س ــان، حل ــزار توم ــوب 1۹ ه ــور جن  هام

و قزل سالمون 13 هزار و 500 تومان است.
 وی اضافــه کــرد: همچنیــن نــرخ هــر کیلوگــرم ماهــی شــوریده 
ــوب 32 هــزار تومــان، ســرخو 18  22 هــزار تومــان، راشــگوی جن
هــزار تومــان، ســالمون نــروژ 3۷ هــزار تومــان، سنگ ســر طالیــی 
ــان  ــزار توم ــش 8 ه ــان، گی ــزار توم ــان، ســارم ۷ ه ــزار توم  18 ه

و سنگ سر شهری نیز 14 هزار تومان است. قطره

از  لبــاس  و  مــد  ســاماندهی  کارگــروه  دبیــر 
کــه  غیرقانونــی  برندهــای  اســامی  افشــاگری 
ــر داد. ــد، خب ــت می کردن ــور فعالی ــون در کش تاکن

 حمیــد قبــادی در نشســت خبــری چهارمیــن 
ــری  ــت هن ــران کــه در معاون نمایشــگاه پوشــاک ای
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی برگــزار شــد، اظهار 
کــرد:  ایــن نمایشــگاه بــه نوعــی پاســخ به پرسشــی 
 اســت کــه می گوینــد طــراح ایرانــی کجاســت؟ 
ــن  ــور ویتری ــه مان ــگاه، ادام ــن نمایش ــع، ای در واق
ملــی اســت کــه در جشــنواره ملــی پوشــاک فجــر 

ــده شــد. ســال گذشــته دی
 نمایشــگاه پوشــاک ایرانــی بــه همــت بخــش 
لبــاس و  مــد  و همــکاری کارگــروه   خصوصــی 
انجمن هــا و اتحادیــه صنعــت پوشــاک برگــزار 

شــده اســت و دولــت در آن ســهمی نــدارد. 
بــه  دنبــال  فعالیت هــا  ایــن  داد:  ادامــه  او 
ــه  ــورت گرفت ــاس ص ــد و لب ــون م ــاماندهی قان  س
عنــوان  بــا  ســال  تعییــن  از  پــس  به تازگــی  و 
تشــکل ها  نهادهــا،  همــه  مقاومتــی   اقتصــاد 
ــن  ــود را در ای ــوان خ ــد ت ــالش کردن ــا ت و انجمن ه

ــد.  ــه مطــرح کنن زمین

کاالی  از  صحبــت  اگــر  ایــن،  از  پیــش  شــاید 
ایرانــی می شــد، همــه ناامیــد بودنــد یــا اگــر 
ــه  ــود؛ امــا حــاال ب امیــدی داشــتند، روزنــه ای دور ب
ــم  ــزار کنی ــگاهی برگ ــه نمایش ــیده ایم ک ــی رس جای
و بخشــی از توانایــی صنعتگــران ایرانــی را در آن 

ــیم. ــاهد باش ش
ــور  ــای کش ــح دره ــردا صب ــر ف ــرد: اگ ــان ک  وی بی
را روی کاالهــای خارجــی ببندیــم، کاالهــای ایرانــی 
می توانــد از نظــر کیفیــت و تکثــر، پاســخگوی 

ــد. ــردم باش م

افزایش قیمت ۴ نوع ماهیبیشترین حقوق نامتعارف در وزارت بهداشتراه اندازی صندوق شیر با اعتبار 6۵۰ میلیارد تومان

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس:
درباره برندهای غیرقانونی افشاگری می شود

حتما بخوانید!
3گوشت قرمز، قربانی اختالف نظرها چهارشنبه  10  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 241 ســـــال دوم                  ݡسݒ
اقتصـــاد

سردرگمی ۲3 درصدجامعه تحصیلکرده 
23 درصــد جامعــه تحصیلکــرده 
آمــاده بــه کار بــه دلیــل کــم 
وارد  دســتمزدها  نــرخ  بــودن 

بازار کار نمی شوند. 
ــد  ــکار می مانن ــا بی ــراد ی ــن اف ای
غیرمولــد  مشــاغل  بــه  یــا 
چرخــه  از  و  می آورنــد  روی 
ــع  ــی خــارج می شــوند. مشــاور مجم ــص داخل ــد ناخال تولی
ــر از 10  ــه کمت ــکاری ب ــرخ بی ــش ن ــران کاه ــدگان کارگ نماین
درصــد را تــا پایــان دوره کار دولــت یازدهــم نیــز مــورد اشــاره 
ــا شــرایطی کــه ذکــر شــد، چنیــن کاری  ــرار داد و گفــت: ب ق
ــا  ــی ب ــر نیســت. توفیق ــه نظــر می رســد و امکان پذی ــد ب بعی
اشــاره بــه اینکــه 13 میلیــون و 400 هــزار بیمه شــده مســتقیم 
تأمیــن اجتماعــی در کشــور داریــم، گفــت: اگــر ایــن تعــداد 
ــا 4 نفــر اســت و مــا آن  را در تعــداد خانوارهــا کــه بیــن 3 ت
ــش از  ــددی بی ــم، ع ــرب کنی ــم، ض ــر می گیری را 3.5 در نظ
ــا  ــا ب ــی م ــه عبارت ــد. ب ــد ش ــل خواه ــر حاص ــون نف 50 میلی
یــک جمعیــت بیــش از 65 تــا ۷0 درصــد مواجــه هســتیم کــه 

حقوق بگیــران کارگــری هســتند.

معاون وزیر نیرو اعالم کرد:
برنامه جدید مقابله با خشکسالی

 معــاون وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه هم اکنــون دخــل 
و خــرج تولیــد بــرق در کشــور همخوانــی نــدارد، گفــت: 
ــاه آب  ــزار چ ــالی، 20 ه ــا خشکس ــه ب ــرای مقابل ــال ب امس
مســدود می شــود. علیرضــا دائمــی دربــاره آخریــن وضعیــت 
اقتصــاد تولیــد بــرق در کشــور گفــت: در حــال حاضــر بــرای 
تولیــد بــرق، ســوخت تقریبــا رایــگان در اختیــار نیروگاه هــای 
ــال و  ــه، انتق ــن آنک ــرد؛ ضم ــرار می گی ــی ق ــش خصوص بخ

ــده وزارت نیروســت.  ــر عه ــرق هــم ب ــع ب توزی
معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو بــا 
اعــالم اینکــه در نهایــت مجبوریــم بــرق را نصــف قیمتــی کــه 
ــرد: در  ــح ک ــم، تصری ــردم عرضــه کنی ــه م ــد می شــود ب تولی
ــگاوات  ــارد م ــه 260 میلی ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ــرایط فعل ش
ــد ســاالنه حــدود 1۷ هــزار  ــت بای ــد می شــود دول ــرق تولی ب
میلیــارد تومــان بــرای خریــد تضمینــی بــرق یارانــه پرداخــت 
کنــد. معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو در 
تشــریح برنامه هــای حــوزه آب توضیــح داد: اولیــن معضــل 
پیــش روی وزارت نیــرو، کــم  آبــی اســت و در طــول 15 
ــه  ــه هجــوم ب ــداوم خشکســالی ب ــون، ت ســال گذشــته تاکن
آب هــای زیرزمینــی و در نهایــت خشــک شــدن بســیاری از 

ــت.  ــده اس ــر ش ــا منج رودخانه ه
ــا بیــان اینکــه هم اکنــون برنامــه گســترده ای  ــان ب وی در پای
داریــم تــا بتوانیــم در قالــب اقتصــاد مقاومتــی ایــن چاه هــا 
ــا  ــده ت ــی ش ــرد: پیش بین ــان ک ــم، خاطرنش ــال کنی را غیرفع
ــرداری  ــدار بهره ب ــاه از م ــزار چ ــدود 20 ه ــال، ح ــان امس پای
ــدود  ــون، ح ــاری تاکن ــال  ج ــدای س ــه از ابت ــود ک ــارج ش خ

ــده اند. ــارج ش ــد خ ــدار تولی ــاه آب از م 4800 چ

 گرانی شکر 
نتیجه رقابت میان واردکننده ها و دولت

ــاورزی آب  ــیون کش ــو کمیس ــریعت نژاد، عض ــمس هللا ش ش
ــکر  ــی ش ــه گران ــان اینک ــا بی ــس ب ــی مجل ــع طبیع و مناب
ــت:  ــت، گف ــت اس ــا و دول ــان واردکننده ه ــت می ــه رقاب نتیج
ــت؛  ــه اس ــش یافت ــته کاه ــال های گذش ــکر در س واردات ش
بنابرایــن عــده ای اصــرار دارنــد کــه بــه طــور حتــم ایــن رونــد 
ــه  ــد ب ــن رون ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ــوس شــود. ای معک
ــردم  ــده م ــی و کشــاورز اســت. نماین ــده داخل ــع تولیدکنن نف
ــاد در مجلــس شــورای اســالمی  ــن، رامســر و عباس آب تنکاب
ــا را  ــن فض ــم ای ــار داری ــت انتظ ــا از دول ــه م ــان اینک ــا بی ب
بشــکند، تصریــح کــرد: اســتدالل وزارت کشــاورزی این اســت 
کــه افزایــش قیمــت شــکر توجیــه نــدارد؛ زیــرا بــا توجــه بــه 
حجــم تولیــد داخلــی و میــزان واردات، نبایــد شــاهد افزایــش 
نــرخ باشــیم. شــریعت نژاد ادامــه داد: بــر اســاس اطالعــات 
وزارت کشــاورزی مشــکلی بــرای کشــت چغندرقنــد نداریــم؛ 
ــده در  ــال آین ــه س ــم ک ــالم کنی ــم اع ــر بخواهی ــا اگ ــه م البت
ــه  ــا توجــه ب ایــن خصــوص خودکفــا می شــویم، ایــن امــر ب
مشــکالت منابــع آبــی نمی توانــد هم اکنــون امکان پذیــر 
ــی  ــع طبیع ــاورزی، آب و مناب ــیون کش ــو کمیس ــد. عض باش
مجلــس یــادآور شــد: واردات شــکر را بایــد مدیریــت کــرد تــا 
موجــب کاهــش نــرخ شــکر بیــش ازحــد در داخل نشــود و در 
ایــن راســتا از مأیــوس شــدن تولیــد داخلــی جلوگیــری کنیم؛ 

ــم. ــت می کنی ــت حمای ــن سیاســت دول ــا از ای ــن م بنابرای

  راه اندازی اولیه ماشین ریخته گری 
شماره ۵ شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

بــا تــالش جمعــی کلیــه 
و  تولیــدی  واحدهــای 
فــوالد  شــرکت  ســتادی 
ذوب  اولیــن  مبارکــه، 
ریخته گــری  ماشــین 
ــا  ــه ب ــوالد مبارک شــماره 5 ف
کیفیــت مناســب بــه تختــال 
ــر اجــرای  ــم زاده، مدی ــرداد عبدالرحی ــل شــد. مه تبدی
پروژه هــای آهن ســازی و فوالدســازی  بــا اعــالم 
ــش  ــه افزای ــه برنام ــه ب ــا توج ــزود: ب ــر اف ــن خب ای
ــون  ــدار 55 میلی ــه مق ــوالد کشــور ب ــد ف ــت تولی ظرفی
ــا ســال 1404، شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان  ــن ت ت
ــور در  ــوالد کش ــده ف ــن تولیدکنن ــوان بزرگ تری ــه عن ب
ــازار  ــد در ب ــدی تولی ــهم 50 درص ــظ س ــتای حف راس
ــه  ــقف ناحی ــر س ــد زی ــش تولی ــرح افزای ــی، ط داخل
ــا ۷/2 میلیــون تــن تختــال در ســال  فوالدســازی را ت
تعریــف کــرد و بــرای پاســخگوئی بــه افزایــش تولیــد 
ــد  ــروژه ماشــین جدی ــوس الکتریکــی، پ کوره هــای ق
ریخته گــری شــماره 5 را بــا ظرفیــت تولیــد 2 میلیــون 
ــا عقــد قــرارداد طراحــی پایــه   تــن تختــال در ســال ب
بــا  در ســال 13۹2  تجهیــزات خارجــی  تــدارک  و 
شــرکت Xian کشــور چیــن منعقــد و عملیــات اجرائــی 
ــن ماشــین را در اواخــر ســال 13۹2  ــاختمانی ای س
شــروع کــرد. وی افــزود: ایــن ماشــین عمــودی 
قوســی بــا شــعاع اصلــی ۹/5 متــر و دارای دو خــط بــا 
عــرض ۹00 تــا 2000 میلیمتــر و بــا ضخامــت 200، 220 
و 250 میلیمتــر و بــا 13 ســگمنت  طراحــی شــد؛ 
ضمــن اینکــه  غلطک هــای هــر ســگمنت از نــوع 
ــر  ــش اث ــر کاه ــن ام ــد؛ ای ــه ش ــر گرفت Split در نظ
و کاهــش عیــوب  Bending در غلطک هــا  معلــق 
ــای  ــت. وی فعالیت ه ــد داش ــر خواه ــال را در ب تخت
اصلــی صــورت گرفتــه در ماشــین ریخته گــری شــماره 
 5 را شــامل طراحــی، تــدارک تجهیــزات خارجــی 
نصــب  ســاختمانی،  عملیــات  اجــرای  داخلــی،  و 
ــق  ــزار دقی ــرق و اب ــی، ب ــف مکانیک ــزات مختل  تجهی
 و اجــرای شــبکه های مختلــف ســیاالت نــام بــرد 
ــز  ــه ای  نی ــر آن، پروژه هــای جداگان ــالوه ب و گفــت: ع
ــتیبانی کننده  ــا پش ــی ی ــای جانب ــوان بخش ه ــه عن ب

فرآیند این ماشین اجرا شده است. 
جهــت  ســرمایه گذاری  کل  مبلــغ  عبدالرحیــم زاده 
 2.688.6۷4.43۷.204 بــر  بالــغ  را  پــروژه  ایــن 
ــت  ــان داش ــن بی ــوان چی ــال و 342.۹44.461 ی  ری
و گفــت: بــا اجــرای ایــن طــرح بــرای حــدود 100  
ــور  ــه ط ــر ب ــدود 150 نف ــتقیم و ح ــور مس ــه ط ــر ب نف
ــان  ــت. ایش ــده اس ــاد ش ــتغال ایج ــتقیم اش غیرمس
ــت  ــت اندرکاران و حمای ــه دس ــالش کلی ــان از ت در پای
ــرای  ــد اج ــنل واح ــا و پرس ــرای پروژه ه ــت اج معاون
ریخته گــری  ماشــین  و  فوالدســازی  پروژه هــای 
ــه فوالدســازی  ــرداری ناحی ــان بهره ب ــت و کارکن مدیری
و ریخته گــری مــداوم، شــرکت های فنی مهندســی 
آرا، رســول ماشــین، فــوالد  بــرق  فــوالد مبارکــه، 
ــوکا  ــن، بهســازان، کاوه صنعــت، ت ــوالد کری تکنیــک، پ
نســوز، توکابتــن و همچنیــن واحدهــای خدمــات 
ــی  فنــی و پشــتیبانی، قراردادهــای توســعه، امــور مال
مهندســی  امــور  حراســت،  معامــالت،  کمیســیون 
ایمنــی فنــی، آتش نشــانی، خدمــات خریــد و روابــط 

ــرد. ــکر ک ــی و تش ــی قدردان عموم

 بهرامی، رئیس اتاق تعاون 
استان اصفهان شد

حبیــب هللا بهرامی بــه اتفــاق آرای اعضای هیئت رئیســه 
اتــاق تعــاون اســتان اصفهــان بــه عنــوان رئیــس اتــاق 
تعــاون انتخــاب شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق 
ــی اســتعفای غالمرضــا  ــان، در پ تعــاون اســتان اصفه
عبداللهــی از عضویــت در هیئت رئیســه و ریاســت اتــاق 
 تعــاون اســتان، جلســه ای در روز شــنبه ۹5/6/6 برگــزار 
ــا  ــتعفای غالمرض ــی اس ــن قبول ــه ضم و هیئت رئیس
ــس  ــوان رئی ــه عن ــی را ب ــب هللا بهرام ــی، حبی عبدالله

ــد.  ــاب کردن ــان انتخ ــتان اصفه ــاون اس ــاق تع ات
ــر  ــران، مدی ــاون ای ــاق تع ــی ات ــات بازرس ــو هیئ عض
هیئت مدیــره  عضــو  فلــز،  پرشــیا  عامــل شــرکت 
کل  مدیــر  رضــا،  قائــم  شــرکت مجتمــع صنایــع 
عضــو  اصفهــان،  اســتانداری  سیاســی انتظامی 
ــاور  ــتان، مش ــاون اس ــاق تع ــر ات ــه و دبی هیئت رئیس
عالــی مدیــر عامــل شــرکت ذوب آهــن اصفهــان، مدیــر 
ــه  ــان و... از جمل ــک اصفه ــدر خش ــرکت بن ــل ش عام
حبیــب هللا  مدیریتــی  و  اجرائــی  مســئولیت های 

بهرامــی اســت.

 رکورد صادرات نفت ایران
 شکسته شد

شــرکت  عامــل  مدیــر  موســوی،  پیــروز  ســید 
جدیــد  رکــورد  ثبــت  از  ایــران  نفتــی  پایانه هــای 
ــا بارگیــری  ــر داد و گفــت: ب ــران خب صــادرات نفــت ای
ــدود ۹  ــنبه ح ــش، روز دوش ــتی نفتک ــان 10 کش همزم

میلیــون و 200 هــزار بشــکه نفــت صــادر شــد. 
ســید پیــروز موســوی بــا اشــاره بــه پهلوگیــری 
ــه  ــکله های پایان ــش در اس ــتی نفتک ــان 10 کش همزم
ــی  ــه نفت ــن پایان ــوان بزرگ تری ــه عن ــارگ ب ــی خ نفت
دوشــنبه گفــت:  روز  در  فــارس  خلیــج  در   ایــران 
از ایــن تعــداد، ۹ فرونــد کشــتی از طریــق اســکله های 
ثابــت و یــک فرونــد کشــتی بــه روش STS »کشــتی 
ــران را بارگیــری  ــی ای ــه کشــتی« نفــت خــام صادرات ب

کرده انــد. 
ایــن مقــام مســئول بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن عملیــات 
خارجــی  کارشناســان  حضــور  بــدون   پهلودهــی 
ــده ــام ش ــت انج ــا موفقی ــه ای ب ــه حادث ــچ گون  و هی

ــری  ــوان بارگی ــت و ت ــون ظرفی ــت: هم اکن ــار داش اظه
کشــتی های نفتکــش در پایانــه خــارگ بــه بیــش از ۹ 

میلیــون بشــکه در روز افزایــش یافتــه اســت.

آگهی مزایده 
)نوبت چهارم(

چاپ دوم

شهرداری بادرود در نظر دارد با استناد به مصوبه شورای اسالمی شهر نسبت به فروش یک قطعه 
زمین تفکیکی )یاسری( با کاربری مسکونی واقع در محله حسینیه -کوی مسجد آدینه - را طی 
تشریفات مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشر اولین 

آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد.

2- هزینه کارشناسی اراضی و آگهی بر عهده برندگان مزایده می باشد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
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حتما بخوانید!
پیش فروش موتورسیکلت های برقی ...

 P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس در شهر

ــران ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــت بنی ــعه مدیری ــاون توس  مع
جــزو چنــد مســئول ارشــد کشــوری بــود کــه بــرای افتتــاح 
ــش  ــور در همای ــن حض ــت و همچنی ــه دول ــای هفت پروژه ه
ــرد و در  ــان ســفر ک ــه اصفه ــگان و ســرآمدان شــاهد ب نخب
ــه  ــان ب ــد شــهید اســتان اصفه ــادواره هــزار کارمن ســومین ی
ایــن مطلــب اشــاره داشــت کــه امیــدوارم بتوانیــم بــه وظایف 
ــار و شــهادت تــاش کنیــم   خــود در راه ترویــج فرهنــگ ایث
ــن صــورت مشــکاتی از  ــم؛ در ای ــری برداری ــای مؤث و گام ه
ــرای  ــران و اج ــات ایثارگ ــت مطالب ــر در پرداخ ــه تأخی جمل
پروژه هــای عمرانــی از جملــه مرکــز توانبخشــی اســتان 
اصفهــان برطــرف خواهــد شــد. ســید منصــور میرمــرادی بــا 
اشــاره بــه اینکــه تقدیــم هــزار شــهید کارمنــد اســتان اصفهــان 
ــتان  ــی اس ــدگان و نقش آفرین ــر رزمن ــور بی نظی ــن حض مبی
ــان در 8 ســال دفــاع مقــدس اســت، گفــت: تحکیــم  اصفه
ــت  ــی ماس ــای دین ــد باوره ــهادت، تولی ــار و ش ــگ ایث  فرهن
و ایــن فرهنــگ در دفــاع مقــدس برجســته شــد و بــه عنــوان 
یــک تفکــر و اندیشــه در ذهــن مدیــران و خدمتگــزاران 
روزبــه روز برجســته می شــود. وی بــا اشــاره بــه اصــاح 
ــد  ــزود: بای ــران اف ــه ایثارگ ــور جامع ــا ام ــط ب ــن مرتب قوانی
ــرد؛  ــه ایثارگــران صــورت گی ــوط ب ــی در قوانیــن مرب اصاحات

ــر  ــع و مؤث ــی جام ــه قوانین ــد رســیدن ب ــا نیازمن ــه م چــرا ک
ــتیم. ــران هس ــه ایثارگ ــکات جامع ــع مش ــرای رف ب

   عصبانیت دشمن از ملت ایران
ــا  ــز ب ــان نی ــه اصفه ــام جمع ــش، ام ــن همای ــه ای  در ادام
اشــاره بــه اینکــه شــهدا در کمــال بزرگــواری و انســانیت رشــد 
ــد  ــد دادن ــز رش ــه را نی ــف جامع ــاد مختل ــد و آح ــدا کردن پی
ــد  ــژاد اشــاره کردن افــزود: آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی ن
مــردم، درخــت انقــاب را طــوری آبیــاری کردنــد کــه دشــمن 
ــد  ــادی از رش ــرس زی ــده و ت ــی ش ــت عصبان ــت مل از دس

ــا پیشــرفتی جهشــی  ــوری اســامی دارد؛ پیشــرفت م جمه
ــرار  ــی ق ــطح باالی ــی در س ــای نظام ــت و در تکنولوژی ه اس
ــواره  ــد هم ــان دارن ــئوالن اذع ــه مس ــوری ک ــه ط ــم؛ ب داری
ــاره  ــا اش ــم. وی ب ــمنی را داری ــر دش ــا ه ــه ب ــی مقابل آمادگ
ــان های  ــت انس ــامی در تربی ــوری اس ــربلندی جمه ــه س ب
ــرد: انقــاب اســامی انســان های بزرگــی  ــح ک ــزرگ تصری  ب
را در دامــان خــود تربیــت کــرده اســت؛ همیــن مدافعــان حرم 
از کســانی هســتند کــه بعــد از انقــاب متولــد شــدند و رشــد 
 پیــدا کردنــد و شــجاعانه و خالصانــه بــه صــورت مستشــاری 

در کشوری دیگر به جنگ با دشمن می پردازند.
   خصیصه اصلی شهدا، رفتار با عمل

معــاون سیاســی امنیتی اســتاندار اصفهــان نیــز کــه میهمــان 
 ایــن نشســت بــود، راز مانــدگاری شــهیدان رجایــی و باهنــر

را زیســتن بــرای مــردم عنــوان کردنــد و بــر این مســئله تأکید 
داشــتند کــه شــهدا هــر آنچــه را بــرای مــردم می گفتنــد، بــه 
ــی ــا عقدای ــید رض ــد. س ــل می کردن ــد و عم ــد بودن  آن پایبن

ــرد  ــاره ک ــردان اش ــا دولتم ــاب ب ــر انق ــر رهب ــدار اخی ــه دی  ب
و گفــت: مقــام معظــم رهبری در ســخنرانی اخیــر خود ضمن 
ابــراز امیــدواری و اطمینــان بــه دولــت و گــروه مذاکره کننــده 
ــا  ــد. م ــدار دادن ــز هش ــل نی ــروه مقاب ــودن گ ــد نب ــه پایبن ب
توانســتیم ثابــت کنیــم اســتفاده مــا از انــرژی هســته ای در 
ــام معظــم  ــوای مق ــز اســت و فت ــن آوری صلح آمی عرصــه ف
رهبــری را کــه فرمودنــد ســاخت بمــب هســته ای در کشــور 
اســامی حــرام اســت، بــه دنیــا ثابــت کردیــم. وی همچنیــن 
از پروژه هــای آمــاده بهره بــرداری در هفتــه دولــت نیــز 
ســخن گفــت و بیــان داشــت: امســال در هفتــه دولــت در 24 
ــی داشــتیم، 120  ــه 32 دســتگاه اجرائ شهرســتان اســتان ک
ــزار  ــی و یک ه ــال کلنگ زن ــارد ری ــار 810 میلی ــا اعتب ــرح ب  ط
بــه  ریــال  میلیــارد  هــزار  اعتبــار 23  بــا  طــرح   490 و 
ــرف  ــا از ط ــن هزینه ه ــتر ای ــه بیش ــید. البت ــرداری رس بهره ب

بخــش خصوصــی تأمیــن اعتبــار شــده اســت.

 در سومین یادواره هزار کارمند شهید استان اصفهان عنوان شد:

اصالحات در قوانین مربوط به ایثارگران ضروری است

متروی کرمان در ایستگاه مطالعات
رئیــس  مشــرفی،  علی اکبــر 
کرمــان  شــهر  شــورای 
ــروی  ــت مت ــوص وضعی درخص
کرمــان گفــت: اساســا هیــچ 
کارشــکنی در افــراد درخصــوص 

متروی کرمان ندیده ام. 
ــای  ــه تاش ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــرو  ــزود: مت ــان اف ــرو در کرم ــدازی مت ــر راه ان ــی ب ــاد مبن زی
عمدتــا بــرای شــهرهایی کــه جمعیــت آن هــا بیشــتر از یــک 
ــده  ــت کمک کنن ــت و دول ــته اس ــه داش ــر توجی ــون نف میلی
ــهر  ــت ش ــه جمعی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــاخت آن اس س
کرمــان کمتــر از یــک میلیــون نفــر اســت، ایــن امــر در کرمــان 

ــق نشــده اســت.  محق
ــای  ــا پیگیری ه ــه داد: ب ــان ادام ــهر کرم ــورای ش ــس ش رئی
مکــرری کــه معاونــت عمرانــی اســتانداری کرمــان، شــهردار، 
ــرا  ــته اند، اخی ــر داش ــات دیگ ــان و مقام ــهر کرم ــورای ش ش
وزارت کشــور پذیرفتــه اســت کــه مطالعــات متــروی کرمــان 

ــرار دهــد.  را در دســتور کار خــود ق
وی بــه مــردم کرمــان مــژده داد کــه مطالعــات متــروی 
کرمــان درنهایــت تــا دو مــاه آینــده آغــاز می شــود. همچنیــن 
علــی بابائــی، شــهردار کرمــان تصریــح کــرد: بایــد مــد نظــر 
ــی ترافیــک  ــه شــورای عال ــی کــه مصوب ــا زمان ــه ت داشــت ک
را نداشــته باشــیم، حــق مطالعــه ایــن موضــوع را نخواهیــم 
داشــت. بنابرایــن در ایــن شــورا مصــوب شــد کــه شــهرداری 

ــد. کرمــان مطالعــات ریلــی را آغــاز کن

 افزایش 40 درصدی ورود 
گردشگران خارجی به یزد

معــاون گردشــگری اســتان یــزد اعــام کــرد: از ابتــدای 
 ســال جــاری، ورود گردشــگران خارجــی بــه شــهر یــزد

افزایش 40 درصدی داشته است. 
ــت  ــه نخس ــج ماه ــرد: در پن ــان ک ــی بی ــیدمصطفی فاطم س
ســال جــاری 45 هــزار نفــر گردشــگر خارجــی وارد یــزد شــده 
کــه ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از رشــد 

40 درصــدی برخــوردار اســت.
 وی ادامــه داد: آمــار گردشــگران در فروردین مــاه 95 برابــر بــا 
ــاه  ــر، خردادم ــر، اردیبهشــت ماه 15 هــزار نف 9 هــزار و 200 نف
12 هــزار و 400 نفــر، تیرمــاه 2 هــزار و 800 نفــر و در مردادمــاه 
95 نیــز 5 هــزار و 200 نفــر گردشــگر خارجــی بــوده اســت. بــه 
گفتــه  فاطمــی، بیشــترین ورود گردشــگران بــه یــزد در ســال 
جــاری از کشــورهای فرانســه، ایتالیــا و آلمــان بــوده اســت. 

فرهنگــی، صنایــع  میــراث  اداره کل  معــاون گردشــگری 
ــزد ــرد: ی ــه ک ــان اضاف ــتان در پای ــگری اس ــتی و گردش  دس

کمــاکان پــس از فــارس و اصفهان دارای بیشــترین گردشــگر 
فرهنگــی اســت و پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســال 

تعــداد گردشــگران خارجــی یــزد بــه 100 هــزار نفــر برســد.

اخبار کوتاه

  امتناع استاندار اصفهان 
از کلنگ زنی یک پروژه 

اســتاندار  ســفر  جریــان  در 
شهرســتان  بــه  اصفهــان 
جریــان  در  و  فاورجــان 
ــای  ــی از پروژه ه ــی یک کلنگ زن
ــه  ــا توجــه ب ایــن شهرســتان، ب
مخالفــت برخــی از شــهروندان 
اســتاندار اصفهــان از کلنگ زنــی 

این پروژه خودداری کرد.
 بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی اســتانداری اصفهــان 
رســول زرگرپــور در جریــان ســفر بــه شهرســتان فاورجــان 
ــا  ــتان ب ــن شهرس ــای ای ــی پروژه ه ــاح و کلنگ زن و افتت
ــه مخالفــت برخــی از شــهروندان شــهر کلیشــاد  توجــه ب
ــان حــل شــدن  ــا زم ــرام مــردم و ت ــه احت و ســودرجان ب
مشــکات و کســب رضایــت اهالــی، از کلنگ زنــی پــروژه 

احــداث فرهنگســرای شــهر کلیشــاد خــودداری کــرد. 
وی در همیــن خصــوص افــزود: بــرای اینجانــب بــه عنوان 
ــر  ــا مهم ت ــی و انجــام پروژه ه اســتاندار، آنچــه از کلنگ زن
ــی  ــت اهال ــه خواس ــرام ب ــردم و احت ــت م ــت، رضای اس
اســت. گفتنــی اســت مخالفــت صورت گرفتــه درخصــوص 
ــس از  ــه پ ــود ک ــروژه ب ــن پ ــن ای ــت زمی ــای مالکی ادع
بررســی شــهرداری ایــن منطقــه، ســندی مبنــی بــر ایــن 

ادعــا ارائــه نشــد. فــارس

مدیر عامل خیریه نذر اشتغال:
 کودک کار باید بداند 

قلب کسی برای او می تپد
ــا  ــه م ــان اینک ــا بی ــتغال ب ــذر اش ــه ن ــل خیری ــر عام مدی
ــال  ــه دنب ــت ب ــودکان کار و بی بضاع ــا ک ــه ب ــا در رابط اص
پــول شــما نیســتیم، بلکــه احساســات شــما را نیــاز داریــم 
اظهــار کــرد: بحــث نیــاز عاطفــی در اولویــت و بحــث نیــاز 
ــا در درجــه اول  ــرار دارد. هــدف م ــی در درجــه دوم ق مال
ایــن اســت کــه فقــط کســی باشــد تــا حــال کــودک کار یــا 
بی بضاعــت را بپرســد و کــودک بدانــد قلــب کســی بــرای 

او می تپــد.
 اکبــر اخــوان مقــدم پیــش از شــروع نمایــش »گربه هــای 
ــل  ــکر از عوام ــن تش ــان، ضم ــا« در اصفه ــه قانزاری محل
نمایــش کــه عوایــد دو شــب اول اجرایشــان را بــه کــودکان 
کار اختصــاص داده انــد، اظهــار کــرد: امیــدوارم همــه مــا در 
ــه  ایــن کار خیــر شــرکت کنیــم؛ چــرا کــه کمــک کــردن ب
کــودکان کار و کــودکان بی بضاعــت بســیار بــا ارزش اســت.

 وی افــزود: بســیاری از افــراد هســتند کــه مدتــی بــه ایــن 
کــودکان کمــک و پــس از مدتــی ایــن عمــل خیــر را رهــا 
می کننــد. ایــن کنــار گذاشــتن، بدتــر از ایــن اســت کــه در 

ابتــدا اصــا کمکــی نکننــد.

اخبار کوتاه

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــرای اخــذ 
ــواز  ــان – شــهرکرد – اه ــن اصفه ــروژه راه آه ــای پ مجوزه
ــروژه در حــال حاضــر  ــن پ ــادی صــرف شــد. ای ــان زی زم

در مرحلــه مطالعــات قــرار دارد و بــه لحــاظ 
توجیــه اقتصــادی، مهم تریــن پــروژه ریلــی 

کشــور اســت. 
جلســه  در  دشــکی  ســلیمانی  قاســم 
ــق تصمیمــات ســفر ریاســت  ــی تحق ارزیاب
ــه  ــاری ک ــال و بختی ــه چهارمح ــوری ب جمه
ــور  ــی رئیس جمه ــاون اجرائ ــور مع ــا حض ب
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 84 پــروژه در 

ــه  ــد ک ــب ش ــتان تصوی ــه اس ــوری ب ــت جمه ــفر ریاس س
پروژه هــای عمرانــی و ســرمایه گذاری مهمــی در بیــن 
ــش از  ــته بی ــال گذش ــه س ــت. در س ــود داش ــا وج آن ه
 7 هــزار و 600 هکتــار از اراضــی کشــاورزی چهارمحــال 
ــد.  ــرار گرفتن ــن ق ــاری تحــت پوشــش کشــت نوی و بختی
ــرای اخــذ مجوزهــای پــروژه  ســلیمانی دســتکی گفــت: ب

راه آهــن اصفهــان – شــهرکرد – اهــواز، زمــان زیــادی صرف 
ــه مطالعــات  شــد و ایــن پــروژه در حــال حاضــر در مرحل
قــرار دارد و بــه لحــاظ توجیــه اقتصــادی، مهم تریــن پــروژه 
ریلــی کشــور اســت. وی تصریــح کــرد: پــس 
زیــاد، ســه کنسرســیوم  پیگیری هــای  از 
مطــرح  ســرمایه گذاران  شــامل  داخلــی، 
کشــور در کنــار ســرمایه گذاران داخلــی بــرای 

پــروژه راه آهــن مشــخص شــد.
 ســلیمانی دشــتکی در ادامــه بــا اشــاره 
میلیــون   14 تــا   12 ســاالنه  اینکــه  بــه 
ــه چهارمحــال و بختیــاری ســفر  گردشــگر ب
ــت  ــن مزی ــگری، مهم تری ــرد: گردش ــح ک ــد، تصری می کنن
ــی از  ــا یک ــت راه ه ــت و تقوی ــاری اس ــال و بختی چهارمح
ــگری  ــرفت گردش ــور پیش ــه منظ ــه ب ــت ک ــی اس اقدامات
انجــام شــده اســت. وی تأکیــد کــرد: بــا کمتریــن هزینــه 
بیشــترین اشــتغال   در بخــش گردشــگری، می تــوان 

را ایجاد کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:
راه آهن اصفهان – شهرکرد – اهواز، مهم ترین پروژه ریلی کشور

ــت:  ــان گف ــهرداری اصفه ــک ش ــل و ترافی ــاون حمل ونق مع
ــهر  ــی وارد ش ــیکلت برق ــزار موتورس ــاری، 5 ه ــال ج در س
از  موتورهــا  ایــن  اصفهــان می شــود کــه پیش فــروش 

ــی  ــا صلوات ــود. علیرض ــد ب ــاه 95 خواه مهرم
در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس در اصفهــان، 
درخصــوص دوچرخــه نداشــتن بعضــی از 
شــهروندان بــرای شــرکت در طــرح یــک روز 
 خــوب، بــا دوچرخــه، سه شــنبه، چهاربــاغ
اظهــار کــرد: تمرکــز شــهرداری در ایــن طــرح 
صرفــا بــر دوچرخــه نیســت و می خواهــد بــه 
ــودرو،  ــراز خ ــه  غی ــه ب ــد ک ــی کن ــردم تداع م

ــود دارد. ــم وج ــری ه ــل دیگ ــایل حمل ونق وس
ــتفاده  ــم اس ــاده روی ه ــم از پی ــه می توانی ــزود: هم وی اف
ــان، امــری  ــاده روی در شــهر اصفه ــا متأســفانه پی ــم؛ ام کنی
ــر  ــری دیگ ــه تعبی ــا ب ــد ی ــه  حســاب می آی فراموش شــده ب
شــهروندان اصفهانــی، از پیــاده روی کمتریــن اســتفاده را در 

ــد.  ســفرهای شــخصی خــود دارن

معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان در رابطــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــی تصری ــیکلت های برق ــا موتورس ب
 قراردادهایــی کــه بــا شــرکت های دانش بنیــان داخلــی 
و کارخانه هــای داخلــی انجــام شــد، قــرار 
ــرح  ــن ط ــرای ای ــال اول اج ــه در س ــت ک اس
شــهر  وارد  برقــی  موتورســیکلت  هــزار   5
اصفهــان شــود. وی ادامــه داد: مبلغــی حــدود 
15 میلیــون ریــال توســط معاونــت علمــی 
ریاســت جمهــوری بابــت ایــن طــرح بــه 
شــهرداری پرداخــت می شــود کــه پیش بینــی 
ایــن  پیش فــروش  مهرمــاه  از  می شــود 
ــرد:  ــوان ک ــی عن ــیم. صلوات ــته باش ــیکلت ها را داش موتورس
معاونــت حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری در نظــر دارد 
ــد. ــاد کن ــان ایج ــهر اصفه ــردد را در ش ــای ت ــا محدوده ه  ت

 در ایــن طــرح، موتورســیکلت های معمولــی نمی تواننــد 
تــردد داشــته باشــند و فقــط موتورســیکلت های برقــی 

می تواننــد از ایــن محدوده هــا اســتفاده کننــد.

معاون حمل ونقل شهرداری اصفهان خبر داد:
پیش فروش موتورسیکلت های برقی در اصفهان

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

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 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  نیم 
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 
واقع در بخش 5 ثبت  از قطعه زمین پالک 13134  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه 

اصفهان به مساحت 247 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فرزند  پوده  1395/04/06 رضوان حقیقی  رای شماره 139560302027004307 مورخ   -50
از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129792513 در  علی محمد بشماره شناسنامه 62 صادره 
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.
حیدر  فرزند  باقری  رسول   1395/04/12 مورخ   139560302027004479 شماره  رای   -51
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.
فرزند  نیان  عبدی  احمد    1395/04/12 مورخ   139560302027004492 شماره  رای   -52
یداله بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291669345 در ششدانگ یکباب 
به  از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان  بر روی قسمتی  خانه احداثی 
مساحت 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 
در   1283784785 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   8300 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6539 واقع در بخش 5 

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

اصفهان به مساحت 205/25 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
اسداله  1395/04/12 علی مجید  فرزند  رای شماره 139560302027004504 مورخ   -55
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 
به مساحت 205/25 مترمربع. خریداری طی سند  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع   15190

رسمی.
56- رای شماره 139560302027004508 مورخ 1395/04/12 زهرا اذان گویان فرد فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 355 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286494745 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 201/43 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
57- رای شماره 139560302027004597 مورخ 1395/04/13 حجت اله عبداللهی فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه 11 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129764559 در ششدانگ 
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 رای شماره   -58
غالمحسین بشماره شناسنامه 33 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291272461 در ششدانگ 
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 
در   1285597109 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1040 شناسنامه  بشماره  صدر  فرزند 
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 .
کرباسی  عبدالرسول   1395/04/14 مورخ   139560302027004623 شماره  رای   -60
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   30636 شناسنامه  بشماره  مرتضی  فرزند  اصفهانی  زاده 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  در   1282233920
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 
در   1287999492 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1516 شناسنامه  بشماره  مرتضی  فرزند 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو 
10670 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 139/74 مترمربع. 

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

139/74 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
کبریتی  حیدری  محمد   1395/04/15 مورخ   139560302027004656 شماره  رای   -63
فرزند حسین بشماره شناسنامه 4127 صادره از شمیران بشماره ملی 0450588343 در 
ششدانگ 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.
فرزند  اسماعیلی  رضوان   1395/04/15 مورخ   139560302027004725 شماره  رای   -64
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 
ثریا کیان  از مالک رسمی  الواسطه بصورت عادی  200 مترمربع. خریداری مع  به مساحت 

ارثی فرزند عزت هللا.
65- رای شماره 139560302027004733 مورخ 1395/04/15  مریم چوپانی کلمانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1477 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293379964 در ششدانگ 
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  
در   1291274162 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   17 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند 
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.
67- رای شماره 139560302027004751 مورخ 1395/04/19 رضا مستاجران گورتانی فرزند 
اصفهان بشماره ملی 1289876398 در ششدانگ  از  30 صادره  اسداله بشماره شناسنامه 
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.
68- رای شماره 139560302027004752 مورخ 1395/04/19 سیدسجاد رضوی زاده فرزند 

سیدعبدالرسول بشماره شناسنامه 3595 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288205325 در 
اصلی  از  فرعی  زمین پالک 123  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب خانه  ششدانگ 
15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 384/27 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
69- رای شماره 139560302027004753 مورخ 1395/04/19 سمیرا آقاپور فرزند احمدرضا 
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.
آبادی  زینب كریمی حارث   1395/04/19 رای شماره 139560302027004756 مورخ   -70
در   5649859558 ملی  بشماره  جرقویه  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند 
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.
لباف  فرزند محمود  1395/04/19 میالد  71- رای شماره 139560302027004765 مورخ 
یکباب  ششدانگ  در   1270820486 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   - شناسنامه  بشماره 
قطعه زمین محصور جهت تلفیق به پالک 11515/60 احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع. خریداری طی   30/30 به مساحت  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع   11515 پالک 

سند رسمی.
72- رای شماره 139560302027004767 مورخ 1395/04/19 محمدحسین بندگانی فرزند 
سه  در   1281056820 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   62908 شناسنامه  بشماره  غالمرضا 
از قطعه زمین پالک 305  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  از ششدانگ  دانگ مشاع 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداری 

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

سند رسمی.
74- رای شماره 139560302027004774 مورخ 1395/04/19 محمد دهقانی ابری فرزند 
دانگ  اصفهان بشماره ملی 1291341714 در چهار  از  محمود بشماره شناسنامه 29 صادره 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
خریداری  مترمربع.   190 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12594 پالک  زمین 

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

طی سند رسمی.
76- رای شماره 139560302027004779 مورخ 1395/04/19 یوسف ترابی فرزند خسرو 
یکباب  در ششدانگ  ملی 1289358397  بشماره  اصفهان  از  12 صادره  بشماره شناسنامه 
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 
اهواز بشماره ملی 1755706618 در ششدانگ  از  رجب علی بشماره شناسنامه 59 صادره 
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.
بخش  یزدان  محمد   1395/04/20 مورخ   139560302027004787 شماره  رای   -78
از شهرضا بشماره ملی 5129808071 در  پوده فرزند حسین بشماره شناسنامه 23 صادره 
از اصلی  از قطعه زمین پالک 237 فرعی  بر روی قسمتی  ششدانگ یکباب خانه احداثی 
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 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه 
12971 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

علی  فرزند  زیدی  صدیقه   1395/04/20 مورخ   139560302027004888 شماره  رای   -80
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.
حسن  فرزند  جبلی  زهرا   1391/04/21 مورخ   139560302027004940 شماره  رای   -81
بشماره 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.
زاده فرزند  تورجی  1395/04/21 محمود  رای شماره 139560302027004963 مورخ   -82
دانگ  سه  در   1284002217 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   199 شناسنامه  بشماره  اسداله 
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 
در   1239567332 ملی  بشماره  نطنز  از  صادره   4 شناسنامه  بشماره  حسن  استاد  فرزند 
76/90 سهم از 151/90 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
 149/20 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   8945 پالک 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
84- رای شماره 139560302027004969 مورخ 1395/04/21 زهرا كرمی كلهرودی فرزند 
عبدالغنی بشماره شناسنامه 1278 صادره از نطنز بشماره ملی 1239397712 در 75 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.
باصیری  یوسفی  براتعلی   1395/04/21 مورخ   139560302027004973 شماره  رای   -85
فرزند علی بشماره شناسنامه 41 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129852419 در ششدانگ 
ثبت  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 12568  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه 

اصفهان به مساحت 307/60 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
86- رای شماره 139560302027004981 مورخ 1395/04/22 علیرضا برزمهری فرزند نوراله 
ششدانگ  در   1283822547 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره    12065 شناسنامه  بشماره 
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.
زاده   گلستان  مصطفی    1395/04/26 مورخ   139560302027005097 شماره  رای   -87
فرزند 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  1395/05/02 جمیله مساح  مورخ   139560302027005390 رای شماره   -88
در ششدانگ   1199554170 ملی  بشماره  از شهرضا  2 صادره  بشماره شناسنامه  عبدالکریم 
ثبت   5 در بخش  واقع   13199 پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  خانه  یکباب 

اصفهان به مساحت 168/45 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
دهاقانی  باقرپور  ابراهیم   1395/05/02 مورخ   139560302027005419 شماره  رای   -89
5129593251 در  از دهاقان بشماره ملی  بابا بشماره شناسنامه 197 صادره  فرزند هاجی 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  پنج 
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  
در   1283995859 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   36 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء  خانه  یکباب  ششدانگ 
پالک 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 404/22 مترمربع. خریداری طی 

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

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.
94- رای شماره 139560302027005491 مورخ 1395/05/04غالمرضا سرتاج فرزند حسن 
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.
95- رای شماره 139560302027005492 مورخ 1395/05/04عباس قضاوی فرزند یداله 
از اصفهان بشماره ملی 1291316787 در ششدانگ یکباب  بشماره شناسنامه 257 صادره 
از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  بر روی قسمتی  خانه احداثی 
سید  رسمی  مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مساحت155/30مترمربع.  به 

عبدالرحیم روغنی .
96- رای شماره 139560302027005493 مورخ 1395/05/04 علیرضا جوزی فرزند علی 
از فریدونشهر بشماره ملی 1129702162 در ششدانگ یکباب  بشماره شناسنامه 22 صادره 
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.
97- رای شماره 139560302027005513 مورخ 1395/05/04مجید نقش فرزند مصطفی 
بشماره شناسنامه 317 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286572721 در ششدانگ یکباب 
در  واقع   15190 اصلی  از  از قطعه زمین پالک 5464 فرعی  بر روی قسمتی  احداثی  خانه 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
باقر  فرزند  ناظمی  1395/05/04علیرضا  مورخ   139560302027005516 شماره  رای   -98
بشماره شناسنامه 2056 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659050816 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 200/96مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
99- رای شماره 139560302027005519 مورخ 1395/05/04حمید رضا احمدی كتایونچه  
در   1290486298 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   413 شناسنامه  بشماره  احمد  فرزند 
اصلی  از  از قطعه زمین پالک 138 فرعی  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  ششدانگ 
خریداری طی سند  مساحت 409/33مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190

رسمی.
كردآبادی  كریمی  حیدر   1395/05/04 مورخ   139560302027005554 شماره  رای   -100
در   1291283791 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   31 شناسنامه  بشماره  عبدالعلی  فرزند 
ششدانگ 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 .
فرزند  محمودی  1395/05/04علیرضا  مورخ   139560302027005559 شماره  رای   -101
در ششدانگ   1291419403 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   168 شناسنامه  بشماره  حسن 
ثبت   5 بخش  در  واقع   10302 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
اصفهان به مساحت 203/6مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

حسن قربانیان فرزند حاجی رمضانعلی.
حسن  فرزند  جاللی  1395/05/04زهرا  مورخ   139560302027005571 شماره  رای   -102
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.
فرزند  حسن كراری  1395/05/05سید  مورخ   139560302027005594 شماره  رای   -103
در   1293437158 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   7212 شناسنامه  بشماره  داود  سید 
1 واقع در بخش 18  از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  ششدانگ یکباب خانه احداثی 
ثبت اصفهان به مساحت 82 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

عباسعلی تقی زاده فرزند رمضانعلی.
پزوه   نصیری  محسن  مورخ1395/05/05   139560302027005643 شماره  رای   -104
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 254 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293368237 در 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء  خانه  یکباب  ششدانگ 
پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 221/50 مترمربع. خریداری طی 

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

ثبت اصفهان به مساحت 199/95مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
106- رای شماره 139560302027005668 مورخ 1395/05/05زهرا جابری پوده فرزند احمد 
دانگ  نیم  و  یک  در   5129859189 ملی  بشماره  شهرضا  از  صادره   13 شناسنامه  بشماره 
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 127/35مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
محمود  فرزند  جابری  1395/05/05اکبر  مورخ   139560302027005671 شماره  رای   -107
بشماره شناسنامه 2378 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286618101 در چهار و نیم دانگ 
از قطعه زمین پالک 277 فرعی  مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
مترمربع. خریداری  به مساحت 127/35  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15201 اصلی  از 

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

خریداری طی سند رسمی.
محمد  فرزند  اشرفی  1395/05/05رضا  مورخ   139560302027005675 شماره  رای   -109
آباد بشماره ملی 1091020175 در سه دانگ مشاع  از نجف  بشماره شناسنامه 575 صادره 
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.
فرزند  حیدری  صفرعلی   1395/05/05 مورخ   139560302027005692 شماره  رای   -110
از کوهپایه بشماره ملی 5659537162 در سه دانگ  رضاقلی بشماره شناسنامه 8 صادره 
مشاع از 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.
111- رای شماره 139560302027005693 مورخ 05/05/1395 اعظم ذبیحی قاسمی فرزند 

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.
فرزند  مالکاظمی   مرتضی  مورخ1395/05/10   139560302027005705 شماره  رای   -112
در   1286550874 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   253 شناسنامه  بشماره  علی  محمد 
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  نیا   نخجوان  مورخ1395/05/10ناصر   139560302027005711 شماره  رای   -113
حسین بشماره شناسنامه 1082 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286520053 در ششدانگ 
یکباب 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.
نجف  همایونی  1395/05/10مرضیه  مورخ   139560302027005712 شماره  رای   -114
آبادی 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.

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

149/51مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
116- رای شماره 139560302027005752 مورخ 1395/05/10  سیمین رفیعی دستجردی 
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 
149/51مترمربع.  به مساحت  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع   15201 اصلی  از  فرعی   277

خریداری طی سند رسمی.
فرزند  پوده  جابری  زهرا   1395/05/10 مورخ   139560302027005755 شماره  رای   -117
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 
از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 149/51 مترمربع.  277 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.
اسفه  محمدرضا کاظمی   1395/05/12 مورخ   139560302027005865 شماره  رای   -118
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.
119- رای شماره 139560302027005885 مورخ 1395/05/13 زهره ادهمیان فرزند حسین 
یکباب  در ششدانگ   1286680451 ملی  بشماره  اصفهان  از  165 صادره  بشماره شناسنامه 
در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   3124 پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  خانه 

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

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

اصفهان به مساحت 151 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
خوراسگانی   قاسمیان  مورخ1395/05/14بتول   139560302027005965 شماره  رای   -122
فرزند رضا بشماره شناسنامه 197 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291310258 در دو دانگ 
از  2 فرعی  از قطعه زمین پالک  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  از ششدانگ  مشاع 
اصلی 5955 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/24 مترمربع. خریداری طی 

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

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

طی سند رسمی.
125- رای شماره 139560302027006003 مورخ1395/05/16 ثریا نساج پور اصفهانی  فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 1366 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283608324 در ششدانگ 
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.
فرزند  زاده  آقاجان  1395/05/16فاطمه  مورخ   139560302027006019 شماره  رای   -126
در   1286633095 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1380 شناسنامه  بشماره  اله  نعمت 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6270 فرعی از اصلی 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   124/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190

رسمی.
خوراسگانی  مصوری  نیره  مورخ1395/05/16   139560302027006043 شماره  رای   -127
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.
علی  فرزند  قادری  1395/05/16مهری  مورخ   139560302027006049 شماره  رای   -128
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 
به مساحت 239/80مترمربع.  اصفهان  ثبت   5 واقع در بخش  از قطعه زمین پالک 9038 

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.
فرزند  خداپرست  احمد    1395/05/19 مورخ   139560302027006228 شماره  رای   -131
غالمرضا بشماره شناسنامه 13 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129705048 در ششدانگ 
یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان 
به مساحت 77/16 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عزیزهللا 

زارعی فرزند حیدر.م الف 15424
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/05/26تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/06/10

 »                                                      رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شمال شرق اصفهان 
                                                                              حسین هادیزاده«



حتما بخوانید!
درخشش کودکان اصفهانی در ... چهارشنبه  10  شهریورماه   61395

ـــمـــاره  241 ســـــال دوم                  ݡسݒ

اخبار کوتاه

 - جدیدتریــن آلبــوم احســان خواجه امیــری بــا 
ــاه  ــت م ــال و هف ــک س ــالگی« ی ــی س ــوان »س عن
ــر  ــره منتش ــی«، باالخ ــز، تنهای ــوم »پائی ــس از آلب پ
ــه  ــوان ب ــوم می ت ــن آلب ــای ای ــه قطعه ه ــد. از جمل ش
ــه  ــرد و از جمل »ســی ســالگی« و »نفــس« اشــاره ک
ــه  ــوان از روزب ــر می ت ــن اث ــر در ای ــراهای حاض ترانه س

ــرد. ــام ب ــی ن ــین یدالله ــی و افش بمان
- نمایشــگاه عکــس »طنیــن زندگــی« در ایــده گالری 
ــاعت 19  ــگاه س ــن نمایش ــد. ای ــش درمی آی ــه نمای ب
روز 10 شــهریور در محــل ایــده گالــری شــهر واقــع در 
ــه 2 ــی، طبق  ســاختمان ارگ جهان نمــا، ورودی طالقان

روبه روی شهر کتاب افتتاح می شود.
- نتایــج یــک پژوهــش دانشــگاهی نشــان می دهــد 
شــاهنامه فردوســی از جایــگاه بلنــدی در ادبیــات 

ــوردار اســت. ــرب برخ ع
ــاه ایــران  - مجیــد برزگــر، رئیــس انجمــن فیلــم کوت
ــاه در  ــم کوت ــت آزاد همــه  فیلمســازان فیل ــاره  رقاب درب
ــام  ــاه گفــت: ثبت ن ــم کوت جشــن ســاالنه  انجمــن فیل
ــه  ــی ک ــر کس ــت و ه ــاه آزاد اس ــم کوت ــن فیل در جش
فیلــم کوتــاه ســاخته می توانــد در جشــن مــا شــرکت 
ــود  ــده ش ــط داوران برگزی ــش توس ــر فیلم ــد و اگ کن
ــه او تعلــق می گیــرد؛ در اصــل معیــار  حتمــا جایــزه ب

مــا فیلــم خــوب اســت.
از  صیانــت  ســتاد  رئیــس  ابطحــی،  مصطفــی   -
جدیدتریــن  تشــریح  بــا  ســینمایی،  محصــوالت 
ــوالت  ــاق محص ــا قاچ ــارزه ب ــوزه مب ــا در ح فعالیت ه
ســینمایی تأکیــد کــرد بعضــی از فیلم هــای ایرانــی از 
کانــال جشــنواره های خارجــی بــه دســت قاچاقچیــان 

می رســد.
- علیرضــا پاکــدل، کارتونیســتی کــه از ابتــدای ســال 
تاکنــون ۷ جایــزه معتبــر جهانــی دریافــت کــرده 
معتقدســت نخبه هــای علمــی و ورزشــی در کشــورمان 
ــری توجــه  ــای هن ــه نخبه ه ــورد توجــه هســتند و ب م

نمی شــود.
 - عبــدهللا اســفندیاری از پیوســتن مهــدی پاکــدل 
و میتــرا حجــار بــه فیلــم ســینمایی »نرگــس مســت« 
و آغــاز فیلمبــرداری آن از روز چهارشــنبه 10 شــهریورماه 

خبــر داد.
از  نوجــوان  و  کــودک  تئاتــر  جشــنواره  دبیــر   -
 الکترونیکــی شــدن بلیت هــای ایــن دوره از جشــنواره

تمدیــد نشــدن مهلــت ارســال آثــار و نیــز دعــوت 
ــر  ــودک خب ــر ک ــرح تئات ــتیوال مط ــر فس ــد دبی  از چن

داد.
- اولیــن اکــران مردمــی فیلــم »فروشــنده« بــه 
ــور  ــا حض ــادی ب ــر فره ــی اصغ ــندگی و کارگردان نویس
عوامــل و بازیگــران فیلــم روز چهارشــنبه 10 شــهریورماه 

برگــزار می شــود.

در چهارمین نشست »لباس زیبای من« مطرح شد:

ظاهر مردم، باطن مسئوالن است
چهارمیــن و آخریــن نشســت 
زیبــای  »لبــاس  اول  فصــل 
 مــن« توســط کمیتــه عفــاف 
ســازمان  و  حجــاب  و 
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
اصفهــان بــا موضــوع ســبک 
فــردی  زندگــی  در   پوشــش 
و اجتماعــی در تــاالر ادب اصفهــان برگزار شــد. حجت االســام 
و المســلمین دکتــر محمدرضــا زائــری ســخنران ایــن جلســه 
گفــت: یکــی از مشــکات مــا ایــن اســت کــه مجــال صحبــت 
پیــش نمی آیــد؛ مــا بــا مــردم خــود حــرف نمی زنیــم. 
بســیاری از مســائل ماننــد حجــاب، مســئله ای انحرافــی 
اســت؛ بــرای آنکــه حــواس مــا از چیزهــای مهــم دور شــود. 
ــم و ســر  ــل مانده ای ــا از مســائل اساســی و ریشــه ای غاف م

برگزار شدن یا نشدن کنسرت دعوا می کنیم.
ــیار  ــاب بس ــا در حج ــروز م ــت ام ــه داد: وضعی ــری ادام  زائ
ــر  ــا بهت ــای م ــت مرده ــا وضعی ــا آی ــت. ام ــد اس ــیار ب بس
اســت؟ اگــر وضعیــت زن هــا را بــا آنچــه خــدا گفتــه مقایســه 
ــا معیارهــای دینــی بســنجیم، وضعیــت  کنیــم و مردهــا را ب
ــان  ــی زن ــا از بدحجاب ــی مرده ــر اســت. بی عدالت ــا بدت مرده
مســائل  درک  بــرای  جملــه  اســت. کلیدی تریــن  بدتــر 
ــنویم  ــی می ش ــوادی آمل ــی ج ــت هللا عظم ــی را از آی اجتماع
کــه می گویــد »ظاهــر مــردم، باطــن مســئوالن اســت«. مــا 
ــه  ــم کــه امیرالمؤمنیــن علــی)ع( ب ــات مــوردی نداری در روای
ــرازوی  ــا ت ــند، ام ــر داده باش ــان گی ــا در خیاب ــاب زن ه حج
بازارهــا را چــک می کردنــد. دیــن یــک مجموعــه کامــل 
اســت. همــه چیــزش بــا هــم اســت. اگــر حجــاب جــزو دین 
ــداری طــول رکــوع  ــت هــم هســت. نشــانه دین  اســت، عدال
و ســجود نیســت، بلکــه راســتگویی مــرد اســت. همان گونــه 
ــده  ــب  مان ــز عق ــاب نی ــم، حج ــا ماندی ــتگویی ج ــه از راس ک

اســت.

 درخشش کودکان اصفهانی 
در مسابقه نقاشی هنگ کنگ

ــتان  ــری اس ــرورش فک ــون پ ــز کان ــودک مراک ــو ک ــه عض س
اصفهــان در مســابقه بین المللــی نقاشــی کشــور هنگ کنــگ 
کــه بــا موضــوع شــادی برگــزار شــده بــود، بــه عنــوان نفــرات 
برگزیــده معرفــی شــدند. بــر ایــن اســاس کوثــر یارمحمــدی 
8 ســاله و محمدباقــر موســوی 6 ســاله هــر دو از مرکــز 
شــاهین شــهر اصفهــان عــاوه بــر کســب دیپلــم افتخــار، بــه 
ــری  ــداد هن ــن روی ــزی ای ــره ای و برن ــان های نق ــب نش  ترتی
ــی 8 ســاله از  ــن ارشــیا کنعان ــد. همچنی ــه دســت آوردن را ب
مرکــز گــز موفــق شــد دیپلــم افتخــار ایــن مســابقه را کســب 

کنــد.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگی

ــاخته  ــن س ــی« چهارمی ــات چوب ــینمایی »آب نب ــم س فیل
ایــن روزهــا در ســینماهای  محمدحســین فرح بخــش 
ــت.  ــرده اس ــر روی پ ــان ب ــدس اصفه ــینما ق ــور و س کش
ــی اســت و داســتان  ــر جوان ــم، دخت ــی فیل شــخصیت اصل
فیلــم بــر اســاس اتفاقاتــی کــه بــرای ایــن دختــر در اجتمــاع 
ــی  ــم اجتماع ــرد. فیل ــکل می گی ــد، ش ــی رخ می ده بیرون
»آب نبــات چوبــی« محصــول مؤسســه ســینمایی پویــا فیلم 
اســت. محمدحســین فرح بخــش پیــش از ایــن فیلم هــای 
ســینمایی »عطــش«، »خصوصــی« و »مســتانه« را در 

ــرده اســت. ــت ک ــی خــود ثب ــه کارگردان کارنام
    یک درام خانوادگی – جنایی

ــی  ــوان یــک درام خانوادگی جنای ــی« را می ت ــات چوب »آب نب
آن  بــه  فرح بخــش  رویکــردی کــه  آورد؛  حســاب  بــه 
عاقه منــد اســت و بــا اولیــن فیلــم خــود در ایــن زمینــه بــه 
تجربــه موفقــی دســت زد. امــا »آب نبــات چوبــی« فیلمــی 
ــا  از دســت رفتــه اســت کــه چــه در متــن و چــه در اجــرا ب

ــد.  ــرم می کن ــت وپنجه ن ــددی دس ــکاالت متع اش
مقدمــه  فیلمنامــه ای کار،  اشــکاِل  بارزتریــن  و  اولیــن 
زیــادی  نســبتا  مدت زمــان  اســت.  آن  طوالنــی 
می گــذرد تــا فیلــم از بخــش مقدمــه عبــور کنــد و بــه 
بحران هــا وارد شــود؛ بنابرایــن اگــر بخواهیــم رویدادهــا 
بــر اســاس ســاختار ســه پــرده ای قضــاوت کنیــم  را 

درخواهیــم یافــت کــه اجــزای درام بــه هــم ریخته انــد 
و گــره فیلمنامــه دیرتــر از آنچــه بایــد بســته می شــود. 
ــم  ــه چش ــه ب ــر فیلمنام ــی در سراس ــام و گنگ ــوع ابه  یک ن

زیــاد  بســیار  فیلــم  در  موســیقی  حجــم  می خــورد. 
اســت. موســیقی تــِم رعــب آور و تعلیــق آوری دارد کــه 
از  موســیقی  امــا گاه  نیســت؛  بــدی  انتخــاب  اتفاقــا 
»شــما  می زنــد کــه  فریــاد  و  می گیــرد  پیشــی  درام 
نــگاه  تلــخ  پایــان  بــا  جنایــی  فیلــِم  یــک   داریــد 
ــب  ــتباهند و موج ــردان گاه اش ــای کارگ ــد.« کات ه می کنی
می شــوند بعضــی بخش هــای حســاس فیلــم تأثیــری 

کــه بایــد را بــر تماشــاگر نگذارنــد. تدویــن فیلــم، پذیرفتنــی 
ــوان آن را جــزو بهتریــن  ــه یقیــن نمی ت اســت؛ امــا قطــع ب

ــه حســاب آورد. کارهــای مســتانه مهاجــر ب
    بازی ها

ــا  ــی رض ــد و حت ــه دل نمی زن ــی ب ــم چنگ ــای فیل بازی ه
عطــاران بــا آن اســتعداد خارق العــاده نیــز نتوانســته کمکــی 
ــازی ســحر قریشــی نیــز طبــق معمــول  ــه فیلــم بکنــد. ب ب

ــوان از  ــن هــم نمی ت ــوس اســت و بیــش از ای تصنعــی و ل
او انتظــار داشــت. هنگامــه حمیــدزاده، بازیگــر خوبــی اســت؛ 
امــا او نیــز در ایــن فیلــم یــک بــازی معمولــی ارائــه داده تــا 
نتیجــه کار یــک فیلــم آبکــی و ســرهم بنــدی شــده باشــد. 
ــه محســوب می شــود   آب نبــات چوبــی جــزو ســینمای بدن
و بــا ایــن هــدف ســاخته شــده کــه در اکــران عمومــی بتوانــد 
ــن  ــا ای ــم ب ــن فیل ــا ای ــد؛ ام ــب کن ــا را جل ــر مخاطب ه نظ
ــوع روایــت و شــخصیت پردازی غلــط و هدایــت نادرســت  ن
بازیگــران )چــه در دیالــوگ و چــه در بازی هــا( و بهره گیــری 
ــام  ــای ع ــد مخاطب ه ــت، نمی توان ــراری خیان ــر تک از عنص

ســینما را هــم راضــی نگــه دارد.
    عوامل فیلم

کارگــردان: محمدحســین فرح بخــش، نویســنده: علــی 
اصغــری )بــر اســاس داســتانی از کامــران قدکچیــان(

ــه  ــرداری: روزب ــر فیلمب ــی، مدی ــدهللا عیلخان ــده: عب تهیه کنن
رایــگا، صدابــردار صحنــه: بابــک اخــوان، طراحــی و ترکیــب 
صــدا: حســین ابوالصــدق، موســیقی: آریــا عظیمی نــژاد 
طــراح چهره پــردازی: ایمــان امیــدواری، طــراح لبــاس: 
ــن:  ــتری، تدوی ــت اش ــه: حج ــراح صحن ــن، ط ــاز گلش گلن
 مســتانه مهاجــر، مدیــر تــدارکات: محمــد عزت خواهــی

ــاور  ــی، مش ــم امین ــز: کری ــردان، برنامه ری ــتیار اول کارگ دس
کارگــردان: فرهــاد اصانــی، صداگــذاری: حســین ابوالصــدق 
ــار   ــا خوش کن ــکاس: لی ــی، ع ــدی چراغ ــد: مه ــر تولی مدی
 بازیگــران: رضــا عطــاران، ســحر قریشــی، هنگامه حمیــدزاده
 کریــم امینــی، نــگار عابــدی، صفــا آقاجانــی، شــیوا طاهــری

ــیما  ــر، ش ــراره رنجب ــرام، ش ــاد کی م ــی، می ــقایق فراهان ش
ــا عالمــی و... . ــه رو شــعله ور، بیت ــرزی، م م

نگاهیبهفیلم»آبنباتچوبی«ساختهمحمدحسینفرحبخش

آبنباتبیمزه

امســال ســینما و ســینماگران ایرانــی حضــور خوبــی را در 
ــی  ــام ۷ ســینماگر ایران ــد و ن ــز دارن ــم ونی جشــنواره فیل
ــده  ــز دی ــف ونی ــای مختل ــان در بخش ه ــا فیلم هایش ب

می شــود. 
 20 تــا   10 از  ونیــز  فیلــم  جشــنواره  هفتادوســومین 

شــهریورماه در جزیــره لیــدوی ونیــز برگــزار 
 شــده کــه در روز اول جشــنواره، چهارشــنبه
بخــش بزرگداشــت عبــاس کیارســتمی در 
10 شــب  و  و ســاعت های 4   دو ســالن 
و بــا حضــور احمــد کیارســتمی برپــا خواهد 
ــه ای »24  ــار دقیق ــاه چه ــم کوت ــود. فیل ب
ــر  ــو بب ــه ای »من ــم 1۷ دقیق ــم« و فیل فری

خونــه« از آخریــن ســاخته های آقــای کیارســتمی در 
ــاس  ــا عب ــه ب ــه و 15 ثانی ــم مســتند »۷6 دقیق ــار فیل کن
ــش  ــه نمای ــان ب ــیف هللا صمدی ــاخته س ــتمی« س کیارس
درخواهــد آمــد. فیلــم ســینمایی »ماالریــا« ســاخته 
پرویــز شــهبازی در بخــش رقابتــی افق هــا بــه روی پــرده 

ــی رود.  م

ــه  ــد« و ب ــته ب ــم »دارودس ــا فیل ــور ب ــی امان پ ــا لیل آن
عنــوان محصــول آمریــکا در بخــش مســابقه رســمی 
حضــور داشــته کــه نکتــه جالــب بــازی کیانــو ریــوز و جیــم 

ــت.  ــم اس ــن فیل ــری در ای ک
ــا ــول ایتالی ــتان«، محص ــا »کوهس ــم ب ــادری ه ــر ن  امی

از  بخــش خــارج  در  فرانســه  و  آمریــکا 
ســینمایی  فیلــم  دارد.  حضــور  مســابقه 
نیــز  ســاخته کیــوان کریمــی  »طبــل« 
کــه  ونیــز  منتقــدان  هفتــه  بخــش  در 
کارگردان هاســت اول  فیلم هــای   ویــژه 

به نمایش درمی آید. 
همچنیــن فیلــم »شــب های زاینــده رود« 
بــه عنــوان فیلــم افتتاحیــه بخــش ســینمای کاســیک به 
نمایــش درخواهــد آمــد. پرویــز شــهبازی، هومــن بهمنش 
ــه همــراه  ــا« ب ــم »ماالری ــی از عوامــل فیل و مســعود ردای
ــم  ــن فیل ــی ای ــده  بین الملل ــب پخش کنن ــرین میرش نس
ــز ســفر  ــه ونی ــان و احمــد کیارســتمی ب ســیف هللا صمدی

خواهنــد کــرد. ربیــع

جزئیاتی از حضور سینمای ایران در ونیز
 شــبکه ســه ســیما پــس از اتمــام مجموعــه »پریــا«

یــک ســریال جدیــد کــره ای را بــرای پخــش در نظــر 
ــت.  گرفته اس

پشــت صحنــه  ســریال »پریــا« چهارشــنبه، 10 
شــهریورماه ســاعت 20 و 45 از شــبکه ســه ســیما 

ــد.  ــد ش ــش خواه پخ
ــراری از  ــره ای »ســاچویی ف ســریال ک
قصــر« از هفتــه  آینــده 13 شــهریورماه 
می آیــد  ســیما  ســه  شــبکه   بــه 

و جایگزین سریال پریا می شود. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســریال  ســیما،  ســه  شــبکه 

التیــن  نــام  بــا  قصــر«  از  فــراری   »ســاچویی 
 2013 محصــول   )The Fugitive of Joseon(
کمپانــی  بــه  متعلــق  و  جنوبــی  کــره   کشــور 
ــک  ــر حادثه ای رمانتی E&M Dream اســت و در ژان
ــاژ  قــرار می گیــرد. ایــن ســریال کــه مدیریــت دوب
ــده داشــته، دارای 29  ــر عه آن را زهــره شــکوفنده ب

قســمت 45 دقیقــه ای اســت. کارگردانــی ایــن 
ــون وو  ــئو و جئ ــن س ــی جی ــده ل ــر عه ــه ب مجموع
ــی  ــونگ ج ــون س ــی چ ــت و بازیگران ــونگ اس س
نقش آفرینــی  آن  در  ووک  دونــگ  لــی  و  هیــو 
ــان  ــره ای، در زم ــن ســریال تاریخــی ک ــد. ای می کنن
ســلطنت شــاه »ایــن جونــگ« در دوران 
جوســان، داســتان یــک پزشــک قصــر 
ــداوای  ــد م ــه قص ــد ک ــت می کن را روای
دختــر بیمــار خــود را دارد. او درگیــر 
ــده  ــم ش ــا س ــد ب ــرور ولیعه ــه ت  توطئ
و بــه یــک فــراری تبدیــل و مجبــور 
ــود  ــی خ ــات زندگ ــرای نج ــود ب  می ش

و دخترش مبارزه کند.
 ایــن مجموعــه از شــنبه 13 شــهریورماه هــر شــب 
ســاعت 20 و 45 از شــبکه ســه ســیما پخــش 
ــد  ــه روز بع ــن مجموع ــد شــد و بازپخــش ای خواه
 ســاعت یــک و 30 بامــداد، 10 و 45 صبــح و 14 

و 30 بعدازظهر خواهد بود. مهر

بازگشت کره ای ها به تلویزیون

معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: مجموعه مدیریت شهری نجف آباد، طی چند 
سال اخیر، عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی داشته است؛ به طوری  که در حال حاضر 
علی رغم رکود حاکم بر بیشتر شهرداری های کشور، در نجف آباد شاهد اجرای پروژه های 

عمرانی متعدد با سرعت قابل قبول هستیم.
افتتاح  حاشیه  در  اصفهان  استاندار  عمرانی  معاون  طرفه،  وطن،  به گزارش کیمیای 
طرح های هفته دولت در نجف آباد که با بازدید از پروژه های در دست اجرای شهرداری 
این  اعام داشت: »سرعت خوب اجرای پروژه های عمرانی شهرداری  نیز همراه شد، 
شهر، از جمله نکات جالب توجه محسوب می شود؛ به طوری که در سفرهای متعددی 
که مدیران ارشد استان به این شهر داشته اند، گاه شاهد افتتاح طرح هایی هستیم که 

چند ماه قبل توسط خود آنان کلنگ زنی شده بود.«
معاون استاندار پیش از بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری نجف آباد نیز، با همراهی 
کاظمی، مدیر کل دفتر فنی استانداری و جمعی از مدیران ارشد شهرستان، تعدادی از 

طرح های عمرانی و خدماتی را به مناسبت هفته دولت افتتاح کرد.
   تقدیر از آینده نگری و مطالعات جامع در پروژه های نجف آباد

در بازدیدهای این روز طرفه و هیئت همراه، پروژه های شاخصی مانند بلوار فجر، پارک 
حجتی  شهیدان  غیرهم سطح  تقاطع  مسافربری،  پایانه  اداری  ساختمان   کوهسار، 
و میدان میوه و تره بار جدید نجف آباد را مورد بازدید قرار دادند و به صورت کامل در 
جریان اقدامات و برنامه ریزی های الزم درخصوص روند تکمیل طرح های مذکور قرار 

گرفتند.
معاون استاندار اصفهان که در هرکدام از پروژه ها جزئیات فنی و اجرائی را به صورت 
تمامی  در  »خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  برنامه  این  پایان  در  نمود،  بررسی  دقیق 

پروژه  اجرای  خوب  سرعت  عین  در  نجف آباد  شهرداری  شاخص  عمرانی  طرح های 
بهینه  امکان استفاده  تا  نیز مورد توجه قرار گرفته  آینده نگری  جوانب مختلف و اصل 
شهروندان و مدیریت شهری از زیرساخت های ایجاد شده طی بازه زمانی نسبتا طوالنی 

فراهم شود.«
هیئت عالی رتبه استانداری اصفهان را در این بازدید، مدیرانی همچون محمودی معاون 
استاندار و فرماندار شهرستان، منتظری شهردار، مغزی قائم مقام شهرداری، آسیابانی 
رئیس کنونی شورای شهر، معاونان فرمانداری، بخشدار مرکزی و تعدادی از اصحاب 

مطبوعات و رسانه همراهی می کردند.
   آشنایی با مهم ترین پروژه های عمرانی نجف آباد

بلوار فجر:
جهت  نجف آباد  شهر  جنوب  و  شمال  در  خطوط کمربندی  ایجاد  اهمیت  به  توجه  با 
کاهش بار ترافیکی مرکز این شهر، شهرداری نجف آباد به دنبال اتمام عملیات آزادسازی 
 20 هزینه  با  شهر،  این  نجف آبادی  آیت هللا  بلوار  به سمت  فجر  بلوار  ادامه  باقی مانده 
میلیارد تومانی، از اوایل سال 95، عملیات اجرائی این مسیر 45 متری را آغاز کرده 

است.
در این بلوار، دو باند کندروی 5/5 متری ویژه دسترسی محلی و مسیر دوچرخه سواری 
دو باند تندرو با عرض 9 متر، رفوژ میانی و فضای سبز با عرض 4 متر، دو پیاده روی 

4 متری و دو جوی و جدول با عرض 2 متر در هر کدام از باندهای شمالی و جنوبی 
مسیر پیش بینی شده است.

   پارک کوهسار:
با توجه به تجربه موفق پارک 11 هکتاری کوهستان نجف آباد و استقبال بسیار خوب 
شهروندان از زیرساخت های ایجادشده در آن، شهرداری نجف آباد از اواسط سال گذشته 
کار احداث پارک 55 هکتاری کوهسار را در شمال این شهر و طی چندین فاز آغاز کرده 

که قرار است تا پایان 95، اولین فاز آن با مساحتی بالغ بر 10 هکتار افتتاح شود.
در این پارک عاوه بر پیش بینی امکانات مختلف و متعدد، از مصالح ویژه و مقاوم به 
شرایط کوهستانی استفاده شده و قرار است درخصوص فضای سبز آن نیز از گونه های 
دارویی خاص استفاده شود تا شهروندان این شهر و ساکنان دیگر نقاط استان، امکان 

استفاده از مجموعه ای متفاوت را در تمامی روزهای سال داشته باشند.
   ساختمان اداری ترمینال مسافربری:

بزرگ ترین  که  مسافربری  ترمینال  در  ساخت  حال  در  جدید  طبقه  پنج  ساختمان 
مجموعه اداری ساخته شده توسط شهرداری محسوب می شود نیز، از دیگر پروژه های 
شاخصی است که عمده بودجه مورد نیاز آن از محل اعتبارات عمرانی دفتر مقام معظم 
مانند  حمل ونقل  با  مرتبط  مجموعه های  تمامی  آن،  تکمیل  با  و  شده  تأمین  رهبری 
اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه ها، مدیریت ریل باس، پایش تصویری و واحد ترافیک 

شهرداری در محل مذکور تجمیع خواهند شد.
 در این مجموعه 5 هزار متر مربعی که مراحل نازک کاری خود را پشت سر می گذارد

اداری  فضای  نجف آباد،  شهر  هنری  گالری  اولین  همچون  ویژه ای   زیرساخت های 
و چندین سوئیت ویژه مهمانان و مسافران نیز در نظر گرفته شده است.

   تقاطع غیرهم سطح شهیدان حجتی:
تقاطع کمربندی جنوب نجف آباد با مسیر ورودی فوالدشهر، میدان شهیدان حجتی را به 
یکی از پرترددترین و حادثه خیرترین نقاط غرب استان اصفهان تبدیل کرده که در همین 
راستا، شهرداری نجف آباد با اختصاص بودجه بیش از 12 میلیارد تومانی، کار احداث یک 

تقاطع غیرهم سطح را در این نقطه شروع کرده است.
شهرداری های  همیاری های  سازمان  مشارکت  با  پروژه که  این  خاص  ویژگی های  از 
استان اصفهان در حال اجراست، می توان به فعالیت همزمان در 4 نقطه پروژه بدون 

ایجاد کمترین محدودیت ترافیکی برای خودروهای عبوری از این نقطه اشاره کرد.
   میدان میوه و تره بار جدید نجف آباد:

تره بار  و  میوه  بنگاه  در  موجود  زیرساخت های  بودن  قدیمی  و  فرسودگی  به  توجه  با 
فعلی نجف آباد، ساخت مجموعه ای جدید در در زمینی به مساحت 62 هزار متر مربع 
و مجموع سرمایه گذاری 60 میلیارد تومانی، با مشارکت بخش خصوصی در نجف آباد 
 شروع شده است. هر کدام از هفتاد و یک غرفه طراحی شده این پروژه مشارکتی بزرگ
 نزدیک به 2 برابر چهل و پنج غرفه میدان میوه و تره بار فعلی مساحت دارد و زمین

انجام مراحل طراحی، ساخت و ساز و برقراری انشعابات مختلف به عنوان آورده بخش 
خصوصی و تغییر کاربری محل و صدور مجوزات مورد نیاز هم در قالب آورده شهرداری 

در تنظیم قرارداد مربوطه مورد توجه قرار گرفته اند.

تبدیلنجفآبادبهکارگاهعمرانیفعال

فرهنگ و هنر
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حتما بخوانید!
صدور 10 میلیون کارت ملی هوشمند

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس  اجتماعی

در  اصفهــان  صدوقــی  آیــت هللا  بیمارســتان  رئیــس 
گفت وگــوی اختصاصــی بــا روزنامــه کیمیــای وطــن از 
راه انــدازی ســایت درمــان هســته ای بــرای بیمــاران نیازمنــد 
بیمارســتان خبــر  ایــن  در  پیشــرفته  بــه جراحی هــای 
ــد  ــاختمان جدی ــه زودی درس ــش ب ــن بخ ــت: ای داد و گف
ــدازی  ــات راه ان ــرات و امکان ــن تجهی ــا تأمی ــتان و ب بیمارس
می شــود تــا بیمــاران دارای تومورهــای مغــزی و نخاعــی کــه 
نیــاز بــه جراحی هــای پیشــرفته دارنــد بــا اســتفاده از پرتــو 

ــوند.  ــان ش ــی درم ــه راحت ــوپ ب ایزوت
ســردار ســید رضــا مرتضویــان بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان 
 بعــد از تهــران بــه بخــش درمــان هســته ای مجهــز می شــود
ــه  ــه ب ــا توج ــش ب ــن بخ ــان ای ــه درم ــرد: هزین ــد ک تأکی
اقداماتــی کــه بــرای صحــت و بهبــود بیمــار و کاهــش دوران 
نقاهــت انجــام می شــود، در مقایســه بــا جراحی هــای 

ــت.  ــاد نیس ــادی زی ع
تخصصــی  بخــش  راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه  دندان پزشــکی در ســال 94 در ایــن بیمارســتان افــزود: ب
جــز بخش هــای معاینــه و درمانــی دیگــر، بخــش ایمپلنــت 
و اورتودنســی نیــز در اختیــار بیمــاران قــرار گرفتــه اســت کــه 
ــه  ــان خدمــات ارائ ــرای خانم هــا و آقای ــه صــورت مجــزا ب ب

می کنــد.

  پذیرش 7 هزار نفری در بیمارستان صدوقی
ــه اینکــه از تمامــی شهرســتان های اســتان  ــا اشــاره ب وی ب
ــود دارد ــتان وج ــن بیمارس ــه ای ــده ب ــان مراجعه کنن  اصفه

بختیــاری،  و  اســتان های چهارمحــال  از  داشــت:  بیــان 
ــز بیمــاران بســیاری  ــه و بویراحمــد نی ــزد کرمــان، کهگیلوی  ی
را پذیــرش می کنیــم؛ امــا بــه جهــت اینکــه بخــش جراحــی 
ــی  ــات خوب ــی دارای امکان ــی بیمارســتان صدوق و آنژیوگراف
اســت، بیمــاران نیروهــای مســلح ازاســتان هــای جنوبی نیز 

ــه اصفهــان مراجعــه می کننــد.  ــرای درمــان ب ب
بیــن صحبت هــای خــود  در  نیــز  نکتــه  ایــن  بــه  وی 

اشــاره داشــت کــه روزانــه بیــن 6 تــا 7 هــزار نفــر بــه ایــن 
ــان از  ــد مراجع ــه 50 درص ــد ک ــه می کنن ــتان مراجع بیمارس

ــتند. ــردم هس ــز م ــد نی ــلح و 50 درص ــای مس نیروه
  بیماران استان های جنوبی در اصفهان

از خریــد یــک دســتگاه سی تی اســکن 64  مرتضویــان 
اســاید کــه بــرای آنژیوگرافــی مغــز و قلــب بــه کار مــی رود 
در ســال گذشــته بــرای اولیــن بــار درســطح بیمارســتان های 
ــد  ــه خری ــت: هزین ــر داد و گف ــای مســلح کشــور خب نیروه
ایــن دســتگاه بــا بیــش از 6 میلیــارد تومــان اعتبــار از ســوی 

بیمارســتان انجــام شــد. 

ــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه در ایــن  وی همچنیــن ب
بیمارســتان بیــش از 12 رشــته تخصصــی و فــوق تخصصــی 
ــا نیمه شــب  ــح ت ــگاه از صب ــه 40 درمان وجــود دارد کــه روزان

ــه می کننــد. ــه مــردم ارائ ــه صــورت گردشــی خدمــات ب ب
ــه  ــه اینکــه تعرف ــا اشــاره ب ــی ب  رئیــس بیمارســتان صدوق
اســاس  بــر  بیمارســتان  ایــن  در  ارائه شــده  خدمــات 
مســلح  نیروهــای  ســوی  از  تعیین شــده   تعرفه هــای 
و دانشــگاه علــوم پزشــکی اســت، گفــت: امســال بــه غیــر از 
بیمــه نیروهــای مســلح، بیمــه ســامت و تأمیــن اجتماعــی 
نیــز تحــت پوشــش خدمــات ایــن بیمارســتان قــرار گرفتــه 

اســت. 
 وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه دربــاره جلوگیــری 
از تخلفــات زیرمیــزی و دریافــت هزینه هــای نامتعــارف 
ــار  ــه اســت اظه ــی صــورت گرفت در بیمارســتان چــه اقدامات
داشــت: خوشــبختانه در بیمارســتان صدوقــی از زمــان 
اجــرای طــرح تحــول ســامت، میــزان ایــن تخلفــات 
بســیار کاهــش یافتــه اســت و اگــر گاه در مطــب پزشــکان 
ــی  ــه فن ــدیم، کمیت ــع ش ــاده و مطل ــات افت ــن اتفاق ــز ای  نی
و تخصصــی در ایــن زمینــه بــه پزشــکان هشــدار داده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان خطاهــای پزشــکی در ایــن 
ــر گاه در  ــت: اگ ــوده اســت، گف ــدک ب بیمارســتان بســیار ان
ایــن زمینــه شــکایاتی صــورت گرفتــه نیــز در اســرع وقــت 

مــورد پیگیــری قــرار گرفتــه اســت.

رئیس بیمارستان آیت اهلل صدوقی اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

راه اندازی سایت درمان پیشرفته هسته ای در بیمارستان صدوقی اصفهان

معــاون درمــان وزارت بهداشــت گفــت: از امــروز همــه 
زوج هــای نابــارور در کشــور )تعــداد 2 میلیــون زوج(، 
ــرای  ــد از پوشــش طــرح تحــول نظــام ســامت ب می توانن
ــه،  ــن برنام ــب ای ــوند. در قال ــد ش ــان بهره من هزینه هایش
ــرای همــه  ــاروری ب 85 درصــد تعرفــه دولتــی خدمــات ناب
ــود.  ــت می ش ــور پرداخ ــر کش ــارور در سراس ــای ناب زوج ه

ــه  ــزود: البت ــی اف ــد آقاجان ــر محم دکت
جنبه هــای  رعایــت  بــا  اقــدام  ایــن 
طبــی و تخصصــی کــه در دســتورالعمل 
آمــده اســت، انجــام می شــود. بایــد 
ــه  ــا ب ــن م ــش از ای ــه پی ــرد ک ــه ک توج
بخشــی از ایــن زوج هــا کــه تحــت 
بودنــد  نهادهــای حمایتــی  پوشــش 
کمــک می کردیــم. امــا امــروز ایــن 
ــارور  ــای ناب ــه زوج ه ــه هم ــت را ب خدم
ــم  ــم بتوانی ــم و امیدواری ــه می دهی ارائ

در آینــده ایــن خدمــات را تحــت پوشــش بیمــه درآوریــم. 
ــر داد  ــه خب ــن برنام ــاردی ای ــار 105 میلی ــی از اعتب  آقاجان
و افــزود: در حــال حاضــر ایــن 2 میلیــون زوج نابــارور، ایــن 

ــان  ــای درمانی ش ــه نیازه ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــکان را دارن  ام
و ظرفیت مراکز ما از این برنامه استفاده کنند. 

ــد توجــه  ــن حــال بای ــرد: در عی ــار ک ــن اظه وی همچنی
ــی  ــات داروی ــامل خدم ــاروری ش ــات ناب ــه خدم ــرد ک ک
و خدمــات تشــخیصی درمانی اســت کــه مــا خدمــات 
بعضــی  می دهیــم.  پوشــش  را  آن  تشــخیصی درمانی 
داروهــای درمــان نابــاروری از ســوی 
ــازمان های  ــا س ــذا و دارو ی ــازمان غ س
بیمه گــر پوشــش داده می شــود کــه 
البتــه کامــل نیســت؛ امــا آنچــه زوج هــا 
را اذیــت می کــرد، خدمــات تشــخیصی 
و درمانــی بــود. وی ادامــه داد: در قالــب 
ایــن برنامــه، مــا 85 درصــد هزینه هــای 
تشــخیصی درمانی نابــاروری را پوشــش 
ــک  ــه ازای ی ــا ب ــی مث ــم؛ یعن می دهی
ــان  ــزار توم ــون و 700 ه ــک میلی IVF ی
یارانــه می دهیــم و چیــزی حــدود 300 هــزار تومــان را هــم 
ــی اســت کــه در  ــن در حال ــد. ای بیمــاران پرداخــت می کنن

ــی ــد. خبرفارس ــردم می دادن ــه را م ــته کل هزین گذش

خبر خوش وزارت بهداشت برای زوج های نابارور
ــه صــدور  ــا اشــاره ب رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی ب
 مجــوز از ســوی دولــت بــرای آمــوزش کــودکان اتبــاع 
ــت ــوز دول ــم مج ــت: علی رغ ــال گف ــر 10 س ــودکان کار زی  و ک

هنــوز راه در آموزش وپــرورش بــاز نشــده اســت و امیدواریــم 
ــم دســت کم  ــا بتوانی ــر برطــرف شــوند ت ــع هرچــه زودت موان

ــا روش  ــا 10 ســال را ب 5000 کــودک کار 6 ت
مدرســه ای تحــت پوشــش قــرار دهیــم. 

علــی باقــرزاده بــا اشــاره بــه بودجــه 
مصــوب 281 میلیــارد تومانــی ســازمان 
کــرد:  اظهــار  ســوادآموزی  نهضــت 
ــی  ــاریای عال ــوی کمیس ــی از س کمک های
ــم  ــاع داری ــوزش اتب ــرای آم ــدگان ب پناهن
ــاریا  ــا کمیس ــت. ب ــدود اس ــه مح ــه البت ک
ــورد نخســت آن  ــه م ــروژه داشــتیم ک دو پ

آمــوزش 100 نفــر بــا هزینــه 600 میلیــون تومــان بــود و پــروژه 
ــان  ــارد توم ــه 700 میلی ــا هزین ــی ب ــز دوره ای آموزش دوم نی
ــات  ــه و توافق ــوزال آن تهی ــه پروپ ــت ک ــاری اس ــال ج در س

الزم انجــام شــده اســت. وی دربــاره آمــوزش کــودکان اتبــاع 
ــاه،  ــت: وزارت رف ــوادآموزی گف ــت س ــط نهض ــی توس خارج
ــژه  ــودکان در معــرض آســیب، به وی ــرای جــذب ک شــورائی ب
اتبــاع خارجــی تشــکیل داده و در ایــن زمینــه فعالیت هایــی 
ــود  ــه وج ــت یکپارچ ــد مدیری ــه بای ــت. البت ــام داده اس انج
داشــته باشــد؛ اکنــون چندیــن دســتگاه 
انجــام  را  بــا یکدیگــر یــک وظیفــه 
ــام  ــاری را اع ــک آم ــر ی ــد و ه می دهن
می کننــد؛ در حالــی کــه تمرکــز در یــک 
باشــد.  راهگشــا  می توانــد  دســتگاه 
ــوادآموزی  ــت س ــازمان نهض ــس س رئی
بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته 23 هــزار 
ــت  ــه تح ــاله را ک ــا 17 س ــودک 10 ت ک
نبودنــد،  دســتگاهی  هیــچ  پوشــش 
ــم  ــرد: قصــد داری ــوان ک ــم، عن وارد دوره هــای آموزشــی کردی
ــدی را مشــابه ســال گذشــته  ــراد جدی در صــورت امــکان، اف

ــنا ــم. ایس ــرار دهی ــش ق ــت پوش تح

صدور 10 میلیون کارت ملی هوشمند 
رئیــس ســازمان ثبــت احــوال از 
صــدور 10 میلیــون عــدد کارت 
ــر  ــی هوشــمند در کشــور خب مل
داد. حمیــد درخشــان نیا گفــت: 
ســازمان ثبــت احــوال کشــور بــه 
عنــوان مرجــع امــور هویتــی 
طــرح  یــک  طــی  کشــور 
برنامه ریــزی شــده، کارت هــای ملــی هوشــمند را جایگزیــن 
ــش از 15  ــرای بی ــون ب ــرد و تاکن ــی ک ــی فعل ــای مل کارت ه
درصــد از جمعیــت واجــد شــرایط، ایــن کارت را صــادر کــرده 
ــوان  ــه  عن ــد ب ــای جدی ــت کارت ه ــوان گف ــذا می ت ــت؛ ل اس
ــمت  ــه س ــت ب ــک و حرک ــت الکترونی ــه دول ــد ورود ب کلی
 جامعــه اطاعاتــی اســت. وی افــزود: در حــال حاضــر 
60 میلیــون نفــر از افــراد بــاالی 15 ســال در کشــور بایــد کارت 
هوشــمند  کارت  تاکنــون  کــه  بگیرنــد  هوشــمند   ملــی 

8 میلیون نفر تحویل داده شده است. 
وی اظهــار داشــت: ســازمان ثبــت احــوال بــر اســاس 
پایــان  تــا  دارد  تــاش  انجام شــده،  برنامه ریزی هــای 
ســال  جــاری بــرای 22 میلیــون نفــر از شــهروندان کارت 
 ملــی هوشــمند صــادر کنــد. بــه گفتــه درخشــان نیا، صیانــت 
و حمایــت از حقــوق مــردم، رعایــت کیفیــت و مســائل امنیتی 
ــمند  ــی هوش ــدور کارت مل ــریع در ص ــی، تس ــناد هویت  در اس
ــن برنامه هــای  ــگاه جمعیتــی کشــور از مهم تری ــت پای و تقوی
ــف  ــه آحــاد مختل ــت احــوال در خدمت رســانی ب ســازمان ثب

مــردم اســت.

 بهره برداری از سامانه حقوقی 
کارمندان آموزش وپرورش اصفهان

ــرورش  ــاک اداره کل آموزش وپ ــی و ام ــس اداره حقوق رئی
اســتان اصفهــان از طراحــی و بهره بــرداری ســامانه حقوقــی به 
مناســبت هفتــه دولــت در اداره کل آموزش وپــرورش اســتان 
ــر داد. رئیــس اداره حقوقــی و امــاک اداره کل  ــان خب اصفه
ــات  ــاره اقدام ــت: درب ــان گف ــتان اصفه ــرورش اس آموزش وپ
ــح  ــم لوای ــی، تنظی ــه بررس ــوان ب ــن اداره می ت ــی ای  حقوق
و پاســخ بــه بیــش از 2 هــزار مــورد دعــاوی دیــوان عدالــت 
اداری بــا مدیریــت ویــژه بــر اســاس موازیــن قانونــی و حــل 
ــد  ــع ی ــم خل ــاوی دارای حک ــوم دع ــش از 2 س ــل بی  و فص
و قلــع و قمــع علیــه آموزش وپــرورش بــا اســتفاده از راه هــای 
ــاد  ــزود: ایج ــیخی اف ــرد. ش ــاره ک ــرات اش ــی و مذاک قضائ
طراحــی و راه انــدازی ســامانه حقوقــی، جهــت پوشــش 
آمــاری و گــزارش کلیــه امــور حقوقــی، امــاک و احــراز رتبــه 
ــت  ــمی مالکی ــناد رس ــل اس ــه تحصی ــوری در زمین اول کش
ــی  ــان حقوق ــی کارشناس ــام تمام ــا اهتم ــت ب ــی دول  اراض
و امــاک اســتان اصفهــان، از دیگــر اقدامــات انجام شــده بــه 

مناســبت هفتــه دولــت اســت.

کوتاه از جامعه 

 کتب درسی را در شهر خود تحویل بگیرید
نشــر  بــر  نظــارت  مدیــر کل 
و رســانه های  توزیــع مــواد  و 
آمــوزش  و  وزارت  آموزشــی 
اعــام  ضمــن  پــرورش 
بــرای  شــماره تماس هایی 
ــه کتــب  گــزارش مشــکات تهی
کــرد:  اظهــار  درســی 
 دانش آمــوزان حتمــا در شــهری کــه تحصیــل می کننــد 
ــد.  ــت کنن ــود را دریاف ــی خ ــب درس ــد، کت ــام کرده ان و ثبت ن
ــات  ــری درخصــوص جزئی ــدا نیــک روش در نشســتی خب لی
چــاپ و توزیــع کتــب درســی اظهــار کــرد: کتاب هــای درســی 
دانش آمــوزان متوســطه اول و دوم بــه روال معمــول از طریــق 
ــع می شــود. قیمــت کتاب هــای درســی  کتابفروشــی ها توزی
بایــد در معــرض دیــد اولیــا و دانش آمــوزان در کتابفروشــی ها 
ــت  ــت پش ــش از قیم ــی بی ــد وجه ــا نبای ــرد و آن ه ــرار گی ق

جلد پرداخت کنند. 
وی افــزود: کتابفروشــی ها نبایــد دانش آمــوزان را مجــاب 
ــداری  ــت افزار خری ــی نوش ــب درس ــر کت ــاوه ب ــه ع ــد ک کنن
ــا آن برخــورد می شــود.  کننــد؛ ایــن خــاف اســت و قطعــا ب
مدیــر کل نظــارت بــر نشــر و توزیــع مــواد و رســانه های 
اعــام  بــه  پــرورش  آمــوزش  و  وزارت  آموزشــی 
ــده  ــش آم ــکات پی ــزارش مش ــرای گ ــماره تماس هایی ب ش
ــرای  ــا ب ــر اولی ــت:  اگ ــت و گف ــی پرداخ ــب درس ــه کت در تهی
تهیــه کتــب بــا مشــکاتی مواجــه شــدند می تواننــد بــا 
شــماره های 88827778 و 88305860 تمــاس بگیرنــد.

 افزایش پوشش بیمه ای 
یک میلیون و ۸00 هزار نفر

افزایــش  از  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ایرانــی هــزار   800 و  میلیــون  یــک  بیمــه ای   پوشــش 
ــدف  ــت: ه ــر داد و گف ــارج از کشــور خب ــان خ ــاع و ایرانی اتب
ــور  ــارج از کش ــان خ ــد ایرانی ــه 70 درص ــت ک ــن اس ــا ای  م

را بیمه کنیم. 
ســیدتقی نوربخــش افــزود: افزایــش پوشــش بیمه شــدگان 
در ســه بخــش اتبــاع داخلــی، خارجــی و همچنیــن ایرانیــان 
خــارج از کشــور، از جملــه اقداماتــی اســت کــه انجــام شــده. 
ــران اجــازه کار  ــراد در ای ــن اف ــر از ای ــزار نف ــت: 500 ه وی گف
دارنــد کــه یکــی از اقدامــات قانونــی مــا ایــن اســت کــه تحت 
ــن تعــداد 200  ــد؛ از ای ــرار گیرن ــن اجتماعــی ق پوشــش تأمی

هــزار نفــر شناســایی شــدند. 
ــوط  ــز مرب ــه ای نی ــش بیم ــی از پوش ــرد: بخش ــد ک وی تأکی
بــه ایرانیــان خــارج از کشــور اســت تــا ایــن افــراد بتواننــد از 
ــر همیــن اســاس ســایتی  ــد شــوند. ب ــای بیمــه بهره من مزای
ــق  ــت ح ــام و پرداخ ــد از ثبت ن ــه بع ــم ک ــی کرده ای را طراح

بیمــه، بیمــه خواهنــد شــد.

اخبار کوتاه

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 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 بامعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و به منظور اطاع 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.
معینی  حسن  آقای   1392114402018001709 پرونده  کاسه   139560302018002262 شماره  رای  برابر 
به  باب خانه  به ششدانگ یک  از کربکند نسبت  کربکندی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 52 صادره 
مساحت  139.64 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 323  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 

ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای حسینعلی هاشمیان کربکندی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/25
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/577/الف/م به تاریخ 95/06/04
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محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و به منظور اطاع 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.
برابر رای شماره 139560302018002161 کاسه پرونده 1393114402018000019 خانم زهرا رضائی چقادری  
فرزند اسکندر بشماره شناسنامه 30 صادره از فریدونشهر نسبت به ششدانگ یک باب خانه  نیمه ساز به 
مساحت 124.53 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 2078 فرعی از 445 اصلی واقع در خورزوق 

بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای محمد ذوالفقاری
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/25
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/575/الف/م به تاریخ 95/06/03

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 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 بامعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و به منظور اطاع 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.
آقای جمشید فروغی  پرونده 1392114402018000234  رای شماره 139560302018001842 کاسه  برابر 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 2184 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 300 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری 

از مالک رسمی خانم مرضیه اخوان فرید
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/25
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/526/الف/م به تاریخ 95/05/16

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 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 بامعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و به منظور اطاع 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.
طالبیان  محمد  آقای   1392114402018001138 پرونده  139560302018001570 کاسه  شماره  رای  برابر 
موسی آبادی  فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 1660 صادره از تهران نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه 
به مساحت84 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 313  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/25
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/572/الف/م به تاریخ 95/06/02

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 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 بامعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و به منظور اطاع 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.
عرب  حسینعلی  آقای   1394114402018000056 پرونده  139560302018000303 کاسه  شماره  رای  برابر 
به  باب خانه  به ششدانگ یک  از خورزوق نسبت  خرزوقی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 70 صادره 
مساحت 155.07 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 43 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/25
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/569/الف/م به تاریخ 95/06/02

دادنامه
شماره دادنامه:9409973654002775 تاریخ تنظیم : 1394/11/05شماره پرونده : 9309983654800298 
شماره بایگانی شعبه : 940831 پرونده کاسه 9309983654800298 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر 
فاورجان )102 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9409973654002775 شاکی : خانم سکینه کاظمی 
علیرضا  استیجاری  منزل  نهضت  ابتدای ک  مدرس  قهدریجان خ  نشانی  به  رجبعلی  فرزند  قهدریجانی 
موذنی متهم : آقای ابراهیم خلفیان فرزند سالم به نشانی ماهشهر کاریابی روبروی زمین فوتبال منزل 
حمید خلفیان )مجهول المکان ( اتهام : ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای ابراهیم خلیفیان فرزند سالم بر ایراد ضرب عمدی و ترک انفاق 
نسبت به همسرش خانم سکینه کاظمی فرزند رجبعلی باتوجه به شکایت شاکیه گواهی پزشکی قانونی 
اینکه متهم در هیچکدام از جلسات مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر نگردیده و دفاعی  شهادت شهود 
ننموده است و بزه منتسب به وی محرز است دادگاه با استناد به مواد 714 قانون مجازات اسامی و ماده 
53 قانون حمایت خانواده متهم را به پرداخت سه هزارم دیه کامله بابت کبودی انتهای ابروی راست در 
حق شاکیه و تحمل یک سال حبس بابت ترک انفاق محکوم می نماید رای صادر شده غیابی و ظرف 
نیز قابل  این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز  قابل واخواهی در  اباغ  تاریخ  از  مدت بیست روز 
 تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد . / رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو 

فاورجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
با تسلیم 2 برگ  از ششدانگ    به سه دانگ مشاع  چون فاطمه کاشفی ورتونی  فرزند محمد نسبت 
مدعی  رسیده  اصفهان   21 دفتر  تایید  به  و  رسما گواهی شده  امضا شهود  و  هویت  استشهاد محلی که 
است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پاک 27/354 واقع در بخش 
نامبرده سابقه داشته  نام  به  به شماره چاپی376602 که در صفحه 269 دفتر 61 که   ثبت اصفهان   18
سابقه  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و 
وثیقه نمی باشد . به علت سهل انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است  طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که 
هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 
 سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد 

گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 16387/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق 

اصفهان هادی زاده
آگهی فقدان سند مالکیت 

چون رحمت اله محوری حبیب ابادی  فرزند عباس نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ   با تسلیم 2 
برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 21 اصفهان رسیده مدعی 
است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پاک 27/354 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به شماره چاپی376601 که در صفحه 266 دفتر 61 که  به نام نامبرده سابقه داشته سابقه  
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی 
باشد . به علت سهل انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است  طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 16386/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی    شماره پاک 12953/1105واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام عبدالحسین فروغی ابری   فرزند حسین  در جریان ثبت است و رای 
شماره 157 مورخ 1395/01/14 طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود  اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 1395/07/05 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/06/10 شماره :17110/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون غامعلی رحیم بختیاری  فرزند علی محمد مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ پاک 15190/25302  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
شده که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پاک مزبور ثبت وسند چاپی شماره 578713-91/د  
صادر و تسلیم گردیده است و بموجب سند انتقال شماره 104419 مورخه 83/9/5 دفتر خانه 65 اصفهان 
مالک گردیده است که اعام نموده بعلت جابجایی مفقود شده و در خواست صدور سند المثنی نموده  طبق 
تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 

تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مستردد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 17193/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد 

شرق اصفهان 
آگهی احضار متهم 

شماره نامه : 9510113655600075 شماره پرونده : 9409983655800032 شماره بایگانی شعبه : 950245 
تاریخ تنظیم: 1395/03/02

نظر به اینکه در پرونده کاسه 950245 ب 1 متهم اکبر اله دادیان  فرزند جعفر علی  به اتهام فروش 

قانون   174 ماده   اجرای  در  لذا  میباشند  المکان  مجهول  شمس  امین  شکایت  موضوع  امانی   مال 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله 
اتهام خود در شعبه اول  به  تاریخ این اگهی جهت رسیدگی  از  اباغ می گردد ظرف یک ماه  نامبرده  به 
عدم حضور  در صورت  نمایند     دفاع  خود  از  و  حاضر  فاورجان  انقاب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی 
مبادرت  و  محسوب  اباغ  منزله  به  فوق  آگهی  خود  وکیل  معرفی  عدم  و  دفاعیه  الیحه  ارسال  عدم  یا 
وانقاب  عمومی  دادسرای  اول  شعبه  بازپرس  الف  333/م   : شد.شماره  خواهد  تصمیم  اتخاذ   به 

فاورجان
آگهی احضار متهم 

شماره نامه : 9510113654000333 شماره پرونده :9209983654800697 شماره بایگانی شعبه : 942479 
تاریخ تنظیم :1395/05/06 

نظر به اینکه در پرونده کاسه 942479 ک 102 متهم فاطمه بابایی  به اتهام توهین موضوع  شکایت زهره 
باقری فرزند قدرت اله  مجهول المکان اعام گردیده است   لذا در اجرای ماده 344قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می 
گردد در تاریخ 95/7/6 ساعت 8 صبح  جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه  انقاب فاورجان حاضر و از 
خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به 

منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد .
 شماره : 338/ م الف جعفری بازپرس شعبه 102 دادگاه کیفری 2  فاورجان

مفقودی برگ سبز
برگ سبز خودرو پراید سواری تیپ gtxiبه رنگ نقره ای متالیک مدل 1386 به نام رحمت اله چراغ سحر به 
شماره پاک 43 846 س 44 به شماره موتور: 2238650 و شماره شاسی : s1412286664263  مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام :آقای مرتضی  نام خانوادگی: حسن پور  نام پدر: امیر نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام : حسین  نام خانوادگی : خاندل   نام پدر: علی محمد نشانی محل اقامت آران و بیدگل 
– خ ولی عصر کوچه قائم 25 محکوم به به موجب رای شماره 197تاریخ 95/2/25 حوزه اول شورای حل 
اختاف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال و نیز هزینه دادرسی به مبلغ 260/000 ریال و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان 
صدور چک )94/2/25( تا زمان پرداخت آن در حق خواهان . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که 
اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعام نماید.
  شماره : 5/22/95/309/ م الف دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان آران 

و بیدگل 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام :بهنام   نام خانوادگی: صادقی   نام پدر: عیسی شغل : آزاد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام : علی رضا  نام خانوادگی : مشرقی   نام پدر: مهدی  شغل : آزاد نشانی محل 
اقامت آران و بیدگل – خ جال آباد – ک شهید عباس دهقانی  محکوم به به موجب رای شماره 351تاریخ 
95/4/8 حوزه سوم  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
محکوم است به : پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور چک 89/7/30 لغایت یوم الوصول و هزینه دادرسی ضمنا نیم عشر اجراییه محاسبه و وصول گردد.  
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است 

ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا 
اعام نماید.  شماره : 5/22/95/331/ م الف دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف 

شهرستان آران و بیدگل 
گواهی  حصروراثت

آقای اکبر زمانی سودرجانی    بشناسنامه شماره 46باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه در خواستی بشماره 95/898تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان غامعلی 
زمانی سودرجانی       بشناسنامه شماره 600در تاریخ 63/3/29در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت 
عبارتند از 1- شهربانو زمانی سودرجانی       فرزند غامعلی     شماره شناسنامه  2 نسبت با متوفی فرزند  
2- صدیقه زمانی سودرجانی    فرزندغامعلی شماره شناسنامه 71 نسبت با متوفی فرزند 3- فاطمه 
زمانی سودرجانی    فرزند غامعلی شماره شناسنامه 41 نسبت با متوفی فرزند 4- علی زمانی سودرجانی 
فرزند غامعلی شماره شناسنامه 12 نسبت با متوفی فرزند 5- اکبر زمانی سودرجانی فرزند غامعلی به 
شماره شناسنامه 46 نسبت با متوفی فرزند  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه 

اول خانواده و امور حسبی

تالش برای آموزش 5000 کودک کار زیر 10 سال
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شــایان ذکــر اســت کــه گســترش بیماری هــای مرگبــار جدیــد 
می توانــد بــا توجــه بیشــتر بــه هشــدارهای دانشــمندان جوی 
 و انجــام اقدامــات الزم بــرای کاهــش تغییــرات اقلیمی کنترل

 شود.
سیاهزخم 

انتشــار غیرقابــل کنتــرل متــان در جــو، تنهــا نگرانــی ناشــی 
از ذوب الیــه منجمــد دائمــی ســیبری نیســت. بــا ذوب 
شــدن ایــن الیــه منجمــد، بیماری هــای مرگبــاری کــه بــرای 
ــد،  ــده بودن ــون ش ــا مدف ــر آن ه ــال در زی ــزاران س ــا ه صده
 ممکــن اســت دوبــاره زنــده شــود و بــه ســرعت بــه حیوانــات 

و انسان ها شیوع یابد.

زیکا 
بــا افزایــش دمــا در ارتفاعــات بــاال، بیماری هایــی کــه زمانــی 
ــه  ــون از اســتوا ب ــد، اکن ــه مناطــق اســتوایی محــدود بودن ب
ــای  ــا بیماری ه ــه ب ــان ک ــای جه ــایر بخش ه ــکا و س آمری
ناشــی از پشــه ماننــد زیــکا روبــه رو نبودنــد، منتقــل شــده اند. 
پشــه های ناقــل ویــروس اکنــون مرزهــای آمریــکا را رد 
ــه  ــد ک ــز گســترش یافته ان ــی نی ــدای جنوب ــرده و در فلوری ک
ــت  ــرای بهداش ــراری ب ــت اضط ــک وضعی ــاد ی ــث ایج باع

عمومــی شــده اند.
مؤسســات ملــی بهداشــت اخیــرا هشــدار داده انــد کــه 
احتمــاال مقصــد بعــدی زیــکا، تگــزاس و لویی زیانــا خواهنــد 
ــر  ــوا گرم ت ــه ه ــر چ ــوی، ه ــمندان ج ــه دانش ــه گفت ــود. ب ب
می شــود، رشــد ایــن پشــه از درون تخــم بــه بلــوغ ســریع تر 
ــد. ــد می کن ــروس تولی ــا ســرعت بیشــتری وی می شــود و ب

بیماریمنتقلهازکنه 
ــه ها  ــد پش ــاری مانن ــای بیم ــر از ناقل ه ــی دیگ ــا، یک کنه ه
هســتند و احتمــاال بــر اثــر تغییــرات آب وهوایــی و طوالنی تــر 
و داغ تــر شــدن تابســتان، بــه مناطــق جدیــد مهاجــرت 

می شــوند.  فعال تــر  و  می کننــد 
ــه  ــه اســت ک ــل شــده از راه کن ــاری منتق ــک بیم ــوز، ی بابزی

ــت. ــه اس ــش یافت ــکا افزای ــرا در آمری ــیوع آن اخی ش
ــده  ــل ش ــای منتق ــر از بیماری ه ــی دیگ ــم یک ــاری الی بیم
ــی باعــث شــیوع  ــر گرمایــش جهان ــه اگ ــه اســت ک از راه کن
ــای  ــمت ایالت ه ــه س ــت ب ــن اس ــود، ممک ــه دار آن ش ادام

ــود.  ــیده ش ــمالی کش ش
کنــه عامــل ایــن بیمــاری، نوعــی کنــه پــا ســیاه آمریکایــی 
اســت کــه بــه آن کنــه گــوزن نیــز گفتــه می شــود. بــه 
گــزارش وزارت بهداشــت مینه ســوتا، شــیوع بیمــاری الیــم در 
ایــن ایالــت در ســال های اخیــر افزایــش داشــته کــه نشــانگر 

مهاجــرت ایــن موجــود بــه ســمت شــمال اســت.

بیماریهایزامبی 
ــار دیگــری هســتند کــه  ــروس  مرگب ــی وی بیماری هــای زامب
در زیــر الیــه منجمــد قطبــی مدفــون شــده اند؛ امــا بــا ذوب 
شــدن آن در اثــر گــرم شــدن تدریجــی جهــان، ویروس هــای 
نئاندرتــال، آبلــه یــا ســایر بیماری هــا باســتانی ممکــن اســت 

پــس از هــزاران ســال دوبــاره بــه محیــط انتشــار یابنــد.
ــه در  ــر را ک ــروس غول پیک ــک وی ــان در ســال 2015 ی محقق
زیــر الیــه منجمــد قطبــی بــرای 30 هــزار ســال مدفــون شــده 
بــود، پیــدا کردنــد و دریافتنــد کــه هنــوز عفونت زاســت. البتــه 
ایــن ویــروس تنهــا می توانــد آمیب هــا را مبتــا کنــد و بــرای 

انســان خطرنــاک نیســت.
 نئاندرتال هــا و انســان ها تــا 28 هــزار ســال قبــل در ســیبری 
ــای  ــی بیماری ه ــت بعض ــن اس ــد و ممک ــی می کردن زندگ
 خطرنــاک بــرای هــر دو گونــه در آنجــا وجــود داشــته 

باشد.

بیماریهایمرگبار
براثرگرمشدنزمین

ـــمـــاره  241 ســـــال دوم                ݡسݒ

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله:

خياركم من تعلم قرآن و عـلمه

بهترین شما كسى است كه قرآن را بياموزد و آموزش دهد.

 نهج الفصاحه، ص473، ح1524 

وسایل الشيعه، ج6، ص167، ح7641

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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شــهردار اردســتان اظهــار کــرد: خیابان هــای مســکن 
ــر  ــزار مت ــای 25 ه ــا زیربن ــه ب ــر اردســتان در دو مرحل  مه

و هزینه ای بالغ بر 8 میلیارد ریال افتتاح شد.
ســید هــادی موســوی در آییــن افتتــاح آســفالت مســکن 
مهــر شــهر اردســتان گفــت: افتتــاح و بهره بــرداری از 
ــتان  ــر اردس ــکن مه ــه مس ــفالت محوط ــازی و آس زیرس
بــه میــزان 25 هــزار متــر مربــع زیرســازی و آســفالت بــا 
ــارات  ــل اعتب ــال از مح ــارد ری ــر 8 میلی ــغ ب ــه ای بال هزین
داخلــی شــهرداری و اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهــان انجــام شــده و بــا اجــرای ایــن طــرح 588 واحــد 

ــرد. ــد ک ــر از آن اســتفاده خواهن مســکن مه
ــن  ــه بی ــه ای ک ــورت جلس ــه ص ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
 شــهرداری و فرمانــداری و مدیــر کل ســازمان زمیــن 

و بنیــاد مســکن  و مدیــران اردســتان بــوده، مقــرر شــد تــا  
موضــوع فضاســازی مســکن مهــر پــس از پرداخــت وجــه 
ــه شــهرداری ایــن  ــی ب ــارد و 200 میلیــون تومان یــک میلی
ــه اول 300میلیــون تومــان در  کار صــورت گیــرد و در مرحل
مرحلــه دوم  200میلیــون تومــان و ۶00 تــن قیــر یارانــه ای   
ــرار  ــهرداری ق ــار ش ــن در اختی ــان زمی ــون توم و 500 میلی
ــه  ــون ب ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــتان ب ــهردار اردس ــرد. ش گی
تعهــدات عمــل نشــده و مبلــغ 2۹0میلیــون تومــان همــراه 
بــا 3۴0تــن قیــر آن هــم بــا پیگیری هــای زیــاد دریافــت 
شــده، تصریــح کــرد: دیگــر تعهــدات محقــق نشــده اســت؛ 
آســفالت  ریزی  بحــث   ولــی شــهرداری در دو مرحلــه 

و خدمات مسکن مهر را انجام داده است. 
ــغ  ــر مبل ــکن مه ــی مس ــرکت تعاون ــرد: ش ــد ک وی تأکی

فضاســازی  منظــور  بــه  مــردم  از  ریــال  میلیــون   20 
شــهرداری  بــه  ولــی  اســت؛  و خدمات دهــی گرفتــه 
ــزار  ــده برگ ــرار ش ــه ق ــه ای ک ــا جلس ــده و ب ــت نش پرداخ

ــد. ــد ش ــری خواه ــئله  پیگی ــن مس ــود، ای ش

آسفالتمسکنمهراردستان

حوادث
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ــده انتظامــی اســتان اصفهــان  از اجــرای طــرح ویــژه   فرمان
اکــرام ایتــام و محســنین در مجموعــه پلیــس اصفهــان 
و تحــت پوشــش قــرار دادن بیــش از 2 هــزار کــودک 

داد. خبــر  بی سرپرســت 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ســردار عبدالرضــا آقاخانــی 
گفــت: امــروز نیــروی انتظامــی در خــط مقــدم مقابلــه 
بــا  روز  هــر  و  دارد  قــرار  اجتماعــی  ناهنجاری هــای  بــا 
روبــه رو  ماموریت هــا  پیچیده تریــن  و  ســخت ترین 
ــوان گفــت کــه خدمــت در هیــچ  ــه نوعــی می ت می شــود و ب
ســازمانی بــه انــدازه ایــن نیــرو اســترس زا نیســت؛ بــه همین 
ــروز  ــه ام ــی همچــون طرحــی ک ــا کارهای ــم ب ــل نیازمندی دلی
ــیم. ــا بخش ــان را ارتق ــوی کارکن ــه معن ــود، روحی ــاز می ش آغ

ــوان  ــترس عن ــخت و پراس ــیار س ــس را بس ــغل پلی وی ش
کــرد و اظهــار داشــت: در بســیاری از کشــورها، ســن خدمــت 
نیروهــای پلیــس بیــن 15 تــا 20 ســال اســت؛ در حالــی کــه 
در ســازمان پلیــس کشــور مــا بســیاری از افــراد هســتند کــه 
ــوز  ــی خــود، هن ــر خدمت ــا گذشــت 35 ســال از عم ــی ب حت

عاشــقانه مشــغول کار هســتند.
 ســردار آقاخانــی بــه اجــرای طــرح ویــژه اکــرام ایتــام 
و محســنین توســط فرماندهــی انتظامــی اســتان اشــاره کــرد 
ــه  ــار مجموع ــن ب ــرای اولی ــن طــرح ب ــار داشــت: در ای و اظه
مدیــران، معاونــان و کارکنــان نیــروی انتظامــی اســتان بیــش 
از 2 هــزار کــودک ب  سرپرســت را تحــت پوشــش خــود 
قــرار خواهنــد داد کــه امیدواریــم خیــر و برکــت ایــن کار را در 

ــم. ــاهده کنی ــی مش ــروی انتظام ــای نی مأموریت ه
ــای  ــکاری در برنامه ه ــل و هم ــی از تعام ــام انتظام ــن مق ای
کمیتــه امــداد خبــر داد و گفــت: بنــا داریــم در شــش ماهــه 
ــف  ــای مختل ــات در رده ه ــدوق صدق ــال، 200 صن دوم امس
ــام  ــان ایت ــت میزب ــاه دو نوب ــم و هــر م انتظامــی نصــب کنی
باشــیم و از آنــان پذیرایــی نماییــم؛ ان شــاء هللا بتوانیم ســهمی 

ــه داشــته باشــیم. کوچــک در کارهــای خیرخواهان
فرمانــده انتظامــی اســتان، کار کمیتــه امــداد را مکمــل 
اظهــار  و  عنــوان کــرد  انتظامــی  نیــروی  مأموریت هــای 
داشــت: مســّلما کاری کــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
انجــام می دهــد در درازمــدت کمــک بســیار زیــادی بــه 
ــن  ــر ای ــرا اگ ــد؛ زی ــا می کن ــم و ناهنجاری ه ــش جرای کاه
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت م ک
نگیرنــد و دســتی بــاالی ســر آنــان نباشــد، ممکــن اســت در 
آینــده بــه افــراد هنجارشــکن تبدیــل شــوند و ایــن کار نیــروی 

ــد. ــدان کن ــی را دوچن انتظام

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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بردیاعباس زادهکیمیای وطن

ــار  ــن ب ــرای اولی ــادی، ب ــا 188۶ می ــادف ب ــی مص ــال 12۶5 شمس در س
ــم  ــران و شــاهزاده عبدالعظی ــن ته ــن بی ــک رشــته ســیم تلف ــران، ی در ای
ــاز راه آهــن ری  ــه امتی ــال بلژیکــی ک ــر توســط بوآت ــه طــول 8/۷ کیلومت  ب
را داشــت، کشــیده شــد. مرحلــه دوم فنــاوری مخابــرات در تهــران از ســال 
ــراری  ــا برق ــن، ب ــراع تلف ــس از اخت ــال پ ــی 13 س ــی، یعن 12۶8 شمس
ــران و شــهر ری آغــاز  ــی بیــن دو ایســتگاه ماشــین دودی ته ــاط تلفن ارتب
شــد. پــس از آن بیــن کامرانیــه در منطقــه شــمیران و عمــارت وزارت 
جنــگ در تهــران و ســپس بیــن مقــّر ییاقــی شــاه قاجــار در ســلطنت آباد 
ســابق و عمــارت ســلطنتی تهــران، ارتبــاط تلفنــی دایــر شــد. وزارت 

ــا وزارت پســت ادغــام و وزارت پســت   تلگــراف در ســال 128۷ شمســی ب
و تلگــراف نامیــده شــد. در ســال 1302 شمســی قــراردادی بــرای احــداث 
 خطــوط تلفنــی زیرزمینــی بــا شــرکت زیمنــس و هالســکه منعقــد 
ــد  ــودکار جدی ــن خ ــی تلف ــاه 1305 شمس ــان م ــد در آب ــال بع ــه س و س
ــد.  ــرداری ش ــاده بهره ب ــان آم ــز اکبات ــل در مرک ــته کاب ــر روی 2300 رش  ب
 در ســال 1308 شمســی، امــور تلفــن نیــز تحــت نظــر وزارت پســت 
 و تلگــراف قــرار گرفــت و بــه نــام وزارت پســت و تلگــراف و تلفــن نامگذاری

 شد. 
 مرکــز تلفــن اکباتــان در ســال 131۶ شمســی بــه ۶00 شــماره تلفــن 
ــزار  ــه 13 ه ــال 133۷ ب ــید و در س ــرداری رس ــه بهره ب ــد ب ــال بع و دو س
شــماره توســعه یافــت. خطــوط تلفــن جدیــد نیــز پــس از شــهریور 
1320 مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت و ارتبــاط تلفنــی بیــن تهــران 
ــس  ــی پ ــران یک ــی ته ــز تلفن ــت و مراک ــترش یاف ــهرها گس ــایر ش و س
از دیگــری تأســیس شــد. وزارت پســت و تلگــراف و تلفــن در ســال 
نــام تغییــر  اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  نــام  بــه   1383 

 یافت.

تلفندراصفهان
ــان  ــیدی در خیاب ــال 1300 خورش ــان در س ــرات اصفه ــز مخاب ــن مرک اولی
ــن  ــا 300 تلف ــدود 200 ت ــزی ح ــز چی ــن مرک ــد. ای ــاح ش ــه افتت  تلفنخان
انجــام  تلفنچی هــا  طریــق  از  ارتباطــات  ایــن  مــی داد.  پوشــش  را 
 1338 ســال  در  اصفهــان  خــودکار  تلفــن  مرکــز  اولیــن  می گرفــت. 
ــز  ــا 3 مرک ــه بعده ــد ک ــاح ش ــماره افتت ــت ۴000 ش ــا ظرفی ــیدی ب خورش
ــن در  ــاط تلف ــد. ارتب ــام می دادن ــات را انج ــن خدم ــان ای ــهر اصفه در ش
ــاد و  ــن ب ــا کوچک تری ــه ب ــود ک ــی ب ــیم های مفتول ــق س ــا  از طری آن روزه

ــراه  ــه هم ــردم ب ــرای م ــی را ب ــرهای فراوان ــد و دردس ــع می ش ــاران قط ب
 داشــت. نگهــداری از ایــن ســیم ها بــر عهــده ســیم بان ها بــود. ایــن افــراد 
گاه آذوقــه چنــد روز را بــا خــود بــه همــراه می بردنــد و در فراینــدی ســخت 
مخابــرات ســیم های  از  نگهــداری  و  تعمیــر  عهــده دار  طاقت فرســا   و 

 بودند.
در ســال 1350، اولیــن ارتبــاط ماکروویــو بــا امــواج رادیویــی میــان 
ــان برقــرار شــد و ارتباطــات بیــن شــهری از ایــن  شــهرهای اســتان اصفه
ــل در شــهر  ــاط بین المل ــن ارتب ــن شــد. در ســال 1352، اولی ــق ممک طری

ــد. ــرار ش ــان برق اصفه
ــت؛  ــن داش ــماره تلف ــدود ۷5000 ش ــر ح ــال 135۷، حداکث ــان در س اصفه
ــد. در  ــر اینکــه بیشــتر روســتاها از داشــتن تلفــن محــروم بودن مضــاف ب
ــزار  ــه ۴00 ه ــان ب ــای اصفه ــعه، تلفن ه ــه اول توس ــال 13۷3 و برنام س
شــماره افزایــش یافــت. در برنامــه دوم توســعه ســال ۷8، ایــن رقــم بــه 
ــان از مــرز یــک  800 هــزار شــماره رســید و در ســال 81، تلفن هــای اصفه
ــماره  ــون ش ــرز 2 میلی ــال 8۹ م ــت و در س ــت گذش ــماره ثاب ــون ش  میلی
را رد کــرد و امــروز حــدود 2 میلیــون و ۴00 هــزار شــماره در اســتان وجــود 
دارد کــه بــا آمــار 5 میلیــون نفــری جمعیــت اســتان، شــاخص نفــوذ تلفــن 
ــد  ــی 2۹ درص ــاخص جهان ــت ش ــی اس ــت. گفتن ــد اس ــدود 50 درص  ح
و شــاخص ایــران 38 درصــد اســت و آمــار 50 درصــدی اصفهــان نشــان از 

توســعه خــوب مخابــرات در ایــن اســتان دارد.

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

در هفته دولت صورت گرفت:

بهره برداری و کلنگ زنی 32 پروژه آبرسانی روستایی
تأمین آب شرب سالم و پایدار برای 45000 نفر از روستائیان استان اصفهان با اعتباری بالغ بر 310 میلیارد ریال

بانکداری اسالمی، هدف راهبردی بانک مهر اقتصاد است

پروژه های آبرسانی به روستاهای استان اصفهان، همزمان با هفته دولت و با حضور 
مردم و مسئوالن استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

مدیر عامل شرکت آب و فاضاب روستایی استان اصفهان در این زمینه گفت: تأمین 
استان  آبفار  شرکت  اصلی  وظیفه  عزیز،  روستائیان  برای  پایدار  و  سالم  آب شرب 
فنی  دانش  توان،  تمام  این شرکت،  توانمند  و کارشناسان  مدیران  و  است   اصفهان 

و تجربیات خود را برای خدمت رسانی به طبقه محروم جامعه به کار گرفته اند.
خدمات  پوشش  تحت  اصفهان  استان  روستای   1000 حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پدیده خشکسالی سال های  افزود:  قرار گرفته اند،  و فاضاب روستایی  شرکت آب 
 اخیر در کشور و به ویژه استان اصفهان، تأمین آب شرب مصرفی روستاهای استان 
را با مشکل مواجه کرده بود؛ به طوری که سطح ایستابی افت زیادی داشته و آبدهی 

چاه های تأمین آب شرب بعضی روستاها بسیار کاهش یافته و خشک شده اند.
محمدحسین قرائتی استفاده از منابع آبی جایگزین و آبرسانی سیار را راهکار موقت 
برطرف کردن  برای  اظهار داشت:  و  عنوان کرد  بحران کم آبی موجود  با  مقابله  برای 
اساسی مشکات آب شرب روستاها و تأمین آب به صورت پایدار در تمامی روستاهای 
تحت پوشش، شرکت آب و فاضاب روستایی استان اصفهان طرح های زیادی را در 
دست مطالعه و اجرا دارد که 3۴ پروژه بزرگ آبرسانی در قالب مجتمع های روستایی 

از جمله این پروژه هاست.
تکمیل  و  احداث  برای  اعتبار  تخصیص  اصفهان  استان  آبفار  شرکت  عامل  مدیر 
 پروژه های آبرسانی روستایی را از محل صندوق توسعه ملی، یکی از اقدامات مهم 
و مؤثر دولت تدبیر و امید در راستای خدمت رسانی به محرومین دانست و گفت: در 
شرکت آبفار استان اصفهان، بیش از 50 طرح آبرسانی با استفاده از این اعتبارات به 

بهره برداری خواهند رسید.
مهندس قرائتی درخصوص اقدامات شرکت آبفار استان اصفهان در هفته دولت اظهار 
داشت: 13 پروژه آبرسانی روستایی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته  و 15000 نفر 

از روستائیان استان از آب شرب بهره مند شده اند.
وی آبرسانی به مجتمع 11 روستایی ورتون – یک لنگی و اصاح شبکه روستاهای 

در  دنبی  و  مرغ  مجتمع  به  آبرسانی  اصفهان،  شهرستان  در  تیمیارت  و  کبوترآباد 
به  آبرسانی  در شهرستان گلپایگان،  زرنجان  مجتمع  به  آبرسانی  برخوار،  شهرستان 
مجتمع قلعه سرخ در شهرستان فریدونشهر، آبرسانی به روستای عروسان گلستان 
در  زمان آباد  روستای  داخلی  شبکه  بازسازی  و  اصاح  خوروبیابانک،  شهرستان  در 
شهرستان  در  نهرخلج  روستای  داخلی  شبکه  بازسازی  و  اصاح  لنجان،  شهرستان 
فریدن، اصاح شبکه روستای بلطاق در شهرستان بوئین و میاندشت و اصاح شبکه 
داخلی روستای هنجن شهرستان نطنز را پروژه های افتتاح شده در هفته دولت اعام 
کرد و افزود: 100 کیلومتر خط انتقال و 105 کیلومتر اصاح شبکه در این پروژه ها اجرا 

شده است.
آبفار استان اصفهان درخصوص آغاز عملیات اجرائی پروژه های  مدیر عامل شرکت 
سطح  در  پروژه   1۹ تعداد  اجرائی  عملیات  کلنگ  دولت گفت:  هفته  در  آبرسانی 
روستاهای استان اصفهان بر زمین زده شد که با اتمام عملیات اجرایی و بهره برداری 
خواهند بهره مند  پایدار  و  سالم  شرب  آب  از  روستائیان  از  نفر   30000 آن ها،   از 

 شد.
شهرستان  عرب  علی  و  ده کلبعلی  مجتمع  به  آبرسانی  قرائتی،  مهندس  به گفته 
به  آبرسانی  خوانسار،  شهرستان  روستایی گلسار   22 مجتمع  به  آبرسانی  چادگان، 
به  آبرسانی  نائین،  شهرستان  سیاه  الی  مجتمع  و  بهارستان  و  مجتمع کوهستان 
مجتمع حاجی آباد شهرستان سمیرم، آبرسانی به مجتمع اونج و ظفرقند شهرستان 
به  آبرسانی  و کرون،  تیران   شهرستان  روستای   ۴1 مجتمع  به  آبرسانی  اردستان، 
روستای   21 مجتمع  به  آبرسانی  و  شهرستان کاشان  سادیان  و  مرق  روستاهای 
دولت  هفته  با  همزمان  آن ها  اجرائی  عملیات  بودند که  طرح هایی  جمله  از   پادنا 

آغاز شد.
وی ابراز امیدواری کرد مردم  قدر این نعمت حیات بخش الهی را بدانند و مصرف 
خود را مدیریت کنند تا ضمن پیشگیری از بروز مشکل در جریان پایدار آب شرب 
خدمتگزاران خود را در شرکت آب و فاضاب روستایی استان اصفهان برای عمل به 

تعهداتشان یاری کنند.

بانکداری  هفته  ویژه  ستاد  کار  به  آغاز  نشست  در  اقتصاد  مهر  بانک  عامل  مدیر 
بیان  بانک  این  راهبردی  هدف  را  اسامی  بانکداری  توسعه  و  استقرار   اسامی، 
 کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، سید ضیاء ایمانی، مدیر عامل بانک

بانک  این  راهبردی  هدف  را  اسامی  بانکداری  توسعه  و  استقرار  نشست،  این  در 
دانست و گفت: بانک مهر اقتصاد با هدف خدمت به نظام مقدس جمهوری اسامی 
و ارائه خدمات و تسهیات به تمامی آحاد جامعه در چارچوب قوانین بانکداری بدون 

ربا در عرصه پولی و مالی کشور مشغول فعالیت است.
 مدیر عامل بانک مهر اقتصاد ابراز داشت: این بانک در طول بیش از دو دهه فعالیت

اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا را سرلوحه برنامه های خود قرار داده و به 
یاری خداوند متعال درصدد  به  امر مهم رسیده که  این  نیز در  بزرگی  موفقیت های 
است تا پیاده سازی بانکداری اسامی را که در مرحله متعالی تر قرار دارد، اجرائی کند.

سپرده گذاران  وکیل  بانک ها  اسامی،  بانکداری  در  کرد:  خاطرنشان   ایمانی 
و تسهیات گیرندگان هستند؛ لذا یکی از مهم ترین وظایف آن ها جذب و به کارگیری 
سپرده ها در فعالیت های اقتصادی مشروع و پرداخت وام و تسهیات در چارچوب 

قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا به متقاضیان است.
ایمانی با اشاره به اقدامات بانک مهر اقتصاد در حوزه اجرای بانکداری بدون ربا افزود: 
استادان  و  صاحب نظران  علما،  عظام،  مراجع  رهنمودهای  از  استفاده  با  بانک  این 
ربا بدون  بانکداری  پیاده سازی  موانع  آسیب شناسی  با  توانسته  دانشگاه،  و   حوزه 

مدل و الگوی عملی و الزامات استقرار بانکداری اسامی  را طراحی کند و بر اساس 
آن  جمله  از  نماید؛  عملیاتی  اخیر  سال های  طی  را  وسیعی  راهبردی  اقدامات  آن، 

عالی  کمیسیون  و  فقهی  کمیته  ایجاد  اسامی،  بانکداری  راهبردی  سند  تدوین 
 پیاده سازی بانکداری اسامی و تشکیل اداره بانکداری اسامی در بانک مهر اقتصاد 
مدل  اساس  بر  بانک  نوآوری های  و  خاقیت ها  از  یکی  داد:  ادامه  است.وی 
اسامی  بانکداری  هفته  ویژه  ستاد  طرح  راه اندازی  اسامی،  بانکداری  پیاده سازی 
طی سال های اخیر است که همانند هفته بسیج / هفته دفاع مقدس، کل روزهای 
اقدامات  از روزهای هفته  برای هر یک  نامگذاری و  با اهداف طرح  هفته متناسب 
عملیاتی  و  پیش بینی  ربا،  بدون  بانکی  عملیات  قانون  استقرار  جهت  در   بسیاری 
می شود.ایمانی ادامه داد: هفته بانکداری اسامی به ترتیب از شنبه تا جمعه توسط 
مشتری مداری  بسیجی-  فرهنگ  اسامی-  بانکداری  عناوین  با  اقتصاد  مهر  بانک 
نظارت شرعی اسامی-  بانکداری  مالی،  شفافیت  امانتداری-  اسامی-   بانکداری 

بانکداری  تولید و صنایع کوچک،  از  اقتصاد مقاومتی- حمایت  بانکداری اسامی- 
 اسامی- اقدام و عمل، بانکداری اسامی- ترویج فقه جعفری و آموزش عقود اسامی

بانکداری اسامی- روحیه بسیجی و نماز جمعه نامگذاری شده است.
اولین بار  برای  اسامی  بانکداری  ساختار  ایجاد  کرد:  تصریح  بانک  عامل   مدیر 
در نظام بانکی کشور، استقرار کمیسیون عالی پیاده سازی بانکداری اسامی، تدوین 
و کاربردی  تخصصی  همایش های  برگزاری  اسامی،  بانکداری  آموزش  جامع  سند 
مناسب راهکارهای  اتخاذ  و  آسیب شناسی  برای  استان ها  فقیه  ولی  نمایندگان   با 

راه اندازی مرکز پاسخگویی به سؤاالت شرعی کارکنان و مشتریان در حوزه بانکداری 
شرعی  تأییدیه  اخذ  و  بانکی  قراردادهای  شرعی  مهندسی  تشکیل کمیته  اسامی، 
تدوین  فقیه،  ولی  نمایندگی  حوزه  شرعی  تأیید  دفتر  از  بانکی  قراردادهای   تمامی 
تعیین  و  بانک  سودآوری  وضعیت  بررسی  بانکی،  اسامی  عقود  کتاب  چاپ  و 
علی الحساب  سود  مابه التفاوت  پرداخت  سال گذشته،   1۴ تحقق یافته  سود   میزان 
و قطعی به سپرده گذاران و برگزاری نمایشگاه الزامات پیاده سازی بانکداری اسامی 
بوده  این حوزه  در  اقتصاد  مهر  بانک  اقدامات  دیگر  از  کشور،   در مصاهای سراسر 

است.
ابراز  و  دانست  مقاومتی  اقتصاد  بسترساز  را  اسامی  بانکداری  پیاده سازی  ایمانی، 
داشت: اقتصاد مقاومتی  همان طور که در مقدمه سياست های کلی آن آمده به نوعی 
برگرفته از الگوی الهام بخش نظام اقتصاد اسامی است؛ از این رو نخستين وظيفه 

بانک ها در تحقق اقتصاد مقاومتی،  کمک به توليد ملی است.
وی تصریح کرد: چنانچه بانک ها در اتخاذ رویکردها، جهت گیری ها و استراتژی های 
 خود هم راستا با سیاست های کان اقتصاد مقاومتی حرکت کنند، به درستی اهداف 
و محورهای آن محقق می شود؛ از این رو در چنین شرایطی است که بانک ها بسترساز 

تحقق اقتصاد مقاومتی خواهند بود.

خاطرا ت آزادگان استان اصفهان 

سبکزندگیبارویکرداقتصادمقاومتی
کشتیدراسارت


کیمیای وطن

حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

از جملــه ورزش هایــی  کــه در دوران اســارت طرفــداران 
بســیاری داشــت، ورزش باســتانی و کشــتی بــود. ایــن 
مســابقات در دهــه فجــر از رونــق بیشــتری برخــوردار 

 . د بو
ــی در  حضــور ارزشــمند مرحــوم حجت االســام ابوتراب
ایــن مســابقات و دیگــر مســابقات ورزشــی بــه رونــق 
ــر  ــر ورزش منج ــه ام ــراد ب ــه اف ــه هم ــتر و توج بیش
ــابقات  ــی مس ــا در بعض ــاج آق ــود ح ــد. گاه خ می ش

شرکـــت می کـــرد و محـــور مسابـقـــات می شــد. 
ایثاردرورزش

تیــم مــا با تیــم والیبـــال حـــاج آقا ابـــوترابی مســابقه 
داشــت. از قضــا چنــد نفــر از بچه هــای تیــم مــا در روز 
ــن  ــر بازیک ــا دو نف ــد و تنه ــار شــده بودن مســابقه بیم
خــوب در تیــم مانــده بــود. بــا ایــن حســاب بــرای تیم 

مــا یــک باخــت منظــور می شــد.
ــه  ــم خودشــان ب ــرادران را از تی ــا، یکــی از ب  حــاج آق
عنــوان یــار قرضــی بــه تیــم مــا فرســتاد تــا بــرای تیــم 
مــا باخــت نزننــد و در نتیجــه تیــم حــاج آقــا ابوترابــی 

شکســت خــورد. 
یــک گــروه  بــود  توانســته  اینکــه  از  آقــا  حــاج 
ــه  ــود. ب ــاد ب ــیار ش ــد، بس ــحال کن ــی را خوش ورزش
ــود  ــار ب ــدان ایث ــده می ــود برن ــا خ ــاج آق ــتی ح راس
 و این گونــه جوانمــردی را در عرصــه ورزش بــه مــا 

می آموخت.


