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«آگهی تجدید مزایده عمومی»

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

نوبت دوم

شماره  و   ۹۵/۷/۲۶ مورخ   ۴/۹۵/۱۳۵۴ شماره  مصوبه  استناد  به  فوالدشهر  شهرداری 

۴/۹۵/۱۲۵۵ مورخ ۹۵/۷/۷ شورای اسالمی شهر در نظر دارد مزایده های ذیل را برگزار نماید. 

لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت دعوت بعمل می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۴ جهت اطالع از شرایط 

و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

شرح مناقصه/مزایده ردیف

شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره ۴/۹۵/۱۳۵۴ مورخ ۹۵/۷/۲۶ شورای 

محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد ۳ پالک از اراضی حوزه ۳ به شماره پالکهای 

۳/۱۰ به متراژ ۴۸۰/۲۹ و ۳/۱۱ به متراژ ۳۹۷/۱۴ و ۳/۱۲ به متراژ  ۴۸۰/۲۹ و ۱۱ 

پالک اراضی حوزه ۶ به شماره پالکهای ۶/۷ به متراژ ۶۲۵ و ۶/۸ به متراژ ۲۵۰ و 

۶/۹ به متراژ ۸۲۰/۷۵ و ۶/۱۰ به متراژ ۸۲۰/۷۵ و ۶/۱۱ به متراژ ۸۲۰/۷۵ و ۶/۱۲ 

به متراژ ۲۵۰ و ۶/۱۳ به متراژ ۶۲۵ و ۶/۱۸ به متراژ ۶۲۵ و ۶/۲۰ به متراژ ۶۲۵ 

و ۶/۲۱ به متراژ ۶۲۵ و ۶/۲۲ به متراژ ۷۱۳/۲۵ را با کاربری تجاری خدماتی طبق 

لیست پیوست از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی به متقاضیان و با قیمت 

پایه کارشناسی به فروش برساند.

۱

اجاره مکان احداثی واقع در محله ب ۱ (شهید صدر) جنب سرویس بهداشتی واقع 

در فضای سبز پارک روبروی درمانگاه ذوب آهن
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یادداشت سرمقاله 

منابــع خبــری مختلــف از آزادســازی کامــل شــهر حلــب 
ــد. ــر می دهن خب

عملیــات نیروهــای ارتــش ســوریه و نیروهــای مقاومــت 
ــدت  ــه م ــه ب ــرقی ک ــای ش ــازی محله ه ــرای آزادس ب
ــه  ــتی ب ــای تروریس ــغال گروه ه ــال در اش ــن س چندی
ســرکردگی بانــد تروریســتی جبهه النصــره قــرار داشــت، 
ــه پایــان رســید و  ــا فتــح آخریــن قلعــه تکفیری هــا ب ب
بــه ایــن ترتیــب دومیــن شــهر بــزرگ ســوریه و پایتخــت 

اقتصــادی ایــن کشــور بــه طــور کامــل آزاد شــد.
بیــن  در  را  شــادی  از  موجــی  خبــر  ایــن  انتشــار 
مــردم ســوریه ایجــاد کــرده و مــردم حلــب پــس 
بــه  تروریســت ها  جنایــت  و  ظلــم  ســال  پنــج  از 
ــغول  ــادی مش ــن و ش ــه جش ــد و ب ــا آمده ان خیابان ه
هســتند. مناطــق شــرقی حلــب از ســال 1391 بــه 

اســد  بشــار  دولــت  معــارض  گروه هــای   تصــرف 
رئیس جمهــور ســوریه درآمــد و ایــن شــهر بــه دو 
بخــش غربــی و شــرقی تقســیم شــد کــه بخــش غربــی 

ــت. ــوری اس ــای س ــرل نیروه ــت کنت آن تح
کارشناســان همــه  اذعــان  بــه  حلــب   آزادســازی 

ــام  ــرای نظ ــتراتژیک ب ــزرگ و اس ــیار ب ــتاوردی بس دس
ســوریه اســت و رونــد اتفاقــات را بــه طــور ویــژه بــه نفــع 

ــد.  ــوریه برمی گردان ــی س ــام مردم نظ
الزم بــه ذکــر اســت عملیــات ارتــش ســوریه بــرای 
ــان  ــب همچن ــهر حل ــرقی ش ــای ش ــازی محله ه پاک س

ــه دارد. ادام
نشــانه  مســلح،  گروه هــای  ســریع  عقب نشــینی 
و  گروه هاســت  ایــن  ســازماندهی  خــوردن  برهــم 
خــود  مهمــات  انبارهــای  و  ســاح ها  حتــی   آن هــا 

را رها و از این محله ها عقب نشینی کردند.
ــودن مناطقــی کــه گروه هــای  ــه گســترده ب ــا توجــه ب  ب
یگان هــای  کردنــد،  عقب نشــینی  آن هــا  از  مســلح 

ــور  ــه ط ــته اند ب ــوز نتوانس ــوریه هن ــش س ــی ارت مهندس
کامــل ایــن مناطــق را پاک ســازی کننــد. 

دارد  ادامــه  همچنــان  حلــب  شــهر  در  درگیری هــا 
و نمی تــوان گفــت عملیــات متوقــف شــده اســت. 
ــان  ــا دو روز زم ــک ت ــه ی ــق ب ــن مناط ــازی ای پاک س

نیــاز دارد. 
از  درصــد  یــک  از  کمتــر  در  مســلح  گروه هــای 
ــد.  ــی مانده ان ــب باق ــرقی حل ــای ش ــاحت محله ه مس
حلــب هــوای  و  آب  بــودن  بارانــی  بــه  توجــه   بــا 

ــت.  ــوار اس ــات دش ــی در عملی ــروی هوای ــارکت نی مش
ــه  ــود ک ــع از آن ش ــد مان ــاش می کن ــوریه ت ــش س ارت
ــود  ــرای خ ــدی ب ــنگرهای جدی ــلح، س ــای مس گروه ه
ــد، ایجــاد  ــه آن هــا عقب نشــینی کردن در مناطقــی کــه ب

ــد. کنن

ــه  ــزارش داد ک ــس 24 گ ــری فران ــگاه شــبکه خب پای
رژیــم صهیونیســتی از بیــم قــدرت و نفــوذ روزافــزون 
ایــران، 50 فرونــد جنگنــده اف-35 از آمریــکا خریــداری 

ــد. می کن
بــه گــزارش فرانــس 24، آمریــکا تحویــل 50 فرونــد 
جنگنــده اف-35 بــه رژیــم صهیونیســتی را از روز 

دوشــنبه آغــاز کــرد.
ــرای  ــدام ب ــن اق در راســتای نشــان دادن اهمیــت ای
آمریــکا، اشــتون کارتــر، وزیــر دفــاع ایــن کشــور نیــز 
ــن  ــا بنیامی ــرده و ب ــفر ک ــغالی س ــطین اش ــه فلس ب
نتانیاهــو، نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی و آویگــدور 
ــو  ــدار گفت وگ ــم دی ــن رژی ــگ ای ــر جن ــن، وزی لیبرم

می کنــد.

ــد  ــه خری ــت ک ــرده اس ــا ک ــتی ادع ــم صهیونیس رژی
ــم  ــن رژی ــی ای ــده نظام ــرای آین ــا ب ــن جنگنده ه ای

اهمیــت راهبــردی دارد.
آویگــدور لیبرمــن طــی بیانیــه ای ادعــا کــرده اســت: 
ــد ایــن جنگنده هــا، اقــدام جدیــدی اســت کــه  خری

موجــب حفــظ قــدرت مــا در منطقــه اســت.
ایــن  اســت کــه  شــده  ادعــا  ایــن گــزارش  در 
خریــداری  هــدف  چندیــن  بــرای  جنگنده هــا 
شــده اند؛ به ویــژه بــرای رویارویــی بــا ایــران کــه 

اســت. صهیونیســتی  رژیــم  اصلــی  دشــمن 
فرنــس 24 در ایــن گــزارش نوشــته اســت کــه 
ــا  ــته ای ب ــق هس ــف تواف ــدت مخال ــه ش ــو ب نتانیاه

ــت. ــران اس ای
 در مصاحبه وی که روز یکشــنبه منتشــر شــده، او ادعا 
کــرده اســت کــه بــه دنبــال بررســی راه هــای ممکــن 
 بــرای لغــو توافق هســته ای در دیــدار با دونالــد ترامپ

رئیس جمهور منتخب آمریکاست.
بــا  خــود  ســاعته  یــک  مصاحبــه  در  نتانیاهــو 
ســی.بی.اس ادعــا کــرده اســت: مــن فکــر می کنــم 
گزینه هــای پیــش روی مــا بیشــتر از آن چیــزی 

اســت کــه شــما فکــر می کنیــد. 
ایــن راســتا 5 گزینــه در ذهــن مــن وجــود   در 

دارد. میزان

دربــاره  خبرنــگاری کــه  بــه  پاســخ  در  نوبخــت 
حقوق هــای نامتعــارف پرســید، گفــت: ایــن موضــوع 
بارهــا بررســی شــد و دیدنــد از 93 هــزار و 470 نفــر 
فقــط 397 نفــر بیــش از 20 میلیــون تومــان دریافــت 
ــط 2  ــد؛ فق ــس داده ان ــغ را پ ــه، مبال ــد. هم کرده ان
ــد 23  ــه می گوین ــی ک ــدد نجوم ــد. کل ع ــر ماندن نف
میلیــارد تومــان اســت. البتــه اگــر کســی یــک ریــال 
هــم ناحــق گرفــت، بایــد برخــورد شــود؛ ولــی از نظــر 
مــا موضــوع روشــن اســت. شــاید عــده ای بخواهنــد 
ــه  ــد و 397 چوب ــهر بچرخانن ــر را در ش ــن 397 نف ای
ــوع  ــن ن ــم ای ــد. خواهــش می کن ــا کنن ــه پ دار هــم ب
مســائل را محــل مناقشــه اختافــات سیاســی نکنیــد.
او در پاســخ بــه خبرنــگار دیگــری کــه نظــر ســخنگوی 
ــه  ــوه قضائی ــخنگوی ق ــارات س ــاره اظه ــت را درب دول
درخصــوص فشــار بــه دادگاه هــا خواســته بــود، گفــت: 
ــخص  ــد، مش ــاال گرفته ان ــوق ب ــر حق ــد نف ــه چن اینک
اســت و دولــت هــم بــا این هــا برخــورد کــرد. اینکــه 
چنــد نفــر طبــق ضوابــط، ارقامــی را بــه صــورت 
نفــر   14 تعــداد  همــان  دریافــت کرده انــد،   بــاال 
بــود. دیــوان محاســبات نزدیــک بــه 94 هــزار پرونــده 
از مدیــران را بررســی کــرد و متوجــه شــدند 397 
ــن  ــد. ای ــون گرفته ان ــش از 20 میلی ــوق بی ــر حق نف
ــس،  ــن مجل ــق قوانی ــا طب ــد م ــخاص می گوین اش

ــم. ــوق را گرفته ای ــن حق ای
اشــخاص  ایــن  محاســبات  دیــوان  دادســتانی    
ــدازه تمــام  ــه ان ــد. ممکــن اســت ب را مجــرم نمی دان
ــه  ــوه مجری ــدان ق ــام کارمن ــق و تم ــوس و خای نف
عــدد اعــام شــود. ممکــن اســت علیــه همه شــکایت 
ــران  ــوق دیگ ــم حق ــدد و رق ــم ع ــا ه ــی م ــود. ول  ش
را داریــم؛ ولــی فعــا ایــن بحــث بــه دولــت محــدود 
شــده اســت. از قــوه قضائیــه خواهــش می کنــم 
ــده ــب ش ــاط مرتک ــن ارتب ــی در ای ــس جرم ــر ک  ه
ــه  ــده هم ــرار ش ــه 96 ق ــد. در بودج ــانی کن اطاع رس
همــه  و  شــود  مشــخص  ســامانه  در  حقوق هــا 
ــه داری کل حســاب داشــته  ــد در خزان دســتگاه ها بای

ــارس ــود. ف ــفاف ش ــم ش ــند و آن ه باش

کمر تروریست ها در حلب شکست

فرانس 24:

قدرت ایران، رژیم صهیونیستی را به لرزه انداخت

سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران:

برخی می خواهند مدیران را به دار بکشند

حتما بخوانید!
ایران اشتغال صادر می کند چهارشنبه  24  آذرماه   21395

ـــمـــاره  319  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

شگفتی های تاریخی در جنگ روانی )3(                                                                             

ادامه از صفحه یک: 

 استاد دانشگاه
محمدجواد قاسمی 

 آن هــا آن حضــرت را مســئول تــداوم جنــگ بــا معاویــه 
ــد ــد مــردم زندگــی می خواهن  معرفــی کــرده و می گفتن

نه جنگ...
ــان  ــواره مظلوم ــل هم ــه باط ــی جبه ــگ روان  9- در جن
خشــونت طلب و ظالمــان، طرفــداران صلــح معرفــی 
شــام  و  کربــا  در  مثــال  عنــوان  بــه  شــده اند؛ 
یعنــی  »خارجــی«،  را  علیه الســام  حســین  امــام 
کــرده  خــروج  خلیفــه  علیــه  کــه  خشــونت طلبی 
اســت، معرفــی می کردنــد و یزیــد را امیرالمؤمنیــن  

. نــد مید می نا
غرب گرایــان  و  غربــی  جهانخــواران  نیــز  امــروزه 
خودباختــه، مــردم مظلــوم و فقیــر یمــن، ســوریه 
ــه و همــه مظلومــان  ــن، عــراق، نیجری فلســطین، بحری
 و ســتمدیدگان و پابرهنــگان جبهــه حــق در جهــان 
را تروریســم، ضــد حقــوق بشــر، مخالــف آزادی نابودگــر 
ــی  ــی معرف ــه مدن ــی و جامع ــد دموکراس ــه، ض اندیش
اروپــا  و  آمریــکا  عربســتان،  اســرائیل،  و   می کننــد 
 را مهــد تمــدن، صلح و دوســتی، دموکراســی حقوق بشــر 

و مخالف ساح های کشتار جمعی می دانند.
  ایــن افــراد امــام خمینــی)ره(، امــام خوبی هــا را آغازگر 
 جنــگ و صــدام و اربابانــش را صلح طلــب و آمریــکا 
و اروپــا را عامــل پیشــرفت و تمــدن می داننــد؛ همچنیــن 
ــری  ــزوا و افراطیگ ــا را ان ــازی از آن ه ــتقال و بی نی اس
معرفــی می کننــد؛ بــا شــعار »تعامــل تعامــل«، همــواره 
قصــد فــروش همــه ارزش هــا و منافــع کشــور را دارنــد 
ــا  ــا و ارزش ه ــگ باوره ــه جن ــه ای ب ــا نقش ــر روز ب و ه

برمی خیزنــد.
 یــک روز مذاکــرات شــتابزده و منفعانــه در برابــر 
دشــمن را بــر رهبــر و کشــور تحمیــل می کننــد و جشــن 
می گیرنــد و روزی دیگــر، هنــگام ناکامــی در مذاکــرات 
همــان گــروه تــاش می کننــد رهبــر را موافــق عملکــرد 

ــد. ــی می کنن ــر معرف ــد و مقص ــود بدانن خ
10- شــگفتی دیگــر ایــن اســت کــه برخی از پیشکســوتان 
ــده  ــراف ش ــقوط و انح ــار س ــاگاه دچ ــه ن ــق ب ــه ح  جبه
و گذشــته عزتمنــد خــود را بــا دســت خــود ویــران 

 . می کننــد
 در بیشــتر فتنه هــا چــه در فتنه هــای صــدر اســام 
ایــن  ایــران، شــاهد  و چــه در فتنه هــای اخیــر در 
حادثــه عجیــب و دردنــاک هســتیم.در ایــران ایــن 
ــر  ــرگ ب ــم م ــتباه کردی ــا از اول اش ــد م ــروه می گوین گ
ــه جاسوســی را گرفتیــم  ــکا و اســرائیل گفتیــم، الن  آمری
و از مظلومــان حمایــت کردیــم. مــا از اول بایــد بــا 
ــل  ــکاتمان ح ــه مش ــا هم ــم ت ــح می کردی ــکا صل آمری

 . می شــد
دیــدگاه درســت و واقع گــرا در ایــن بــاره، دیــدگاه 
ــوت  ــا، دع ــت انبی ــدگاه نهض ــن دی ــت؛ در ای ــی اس قرآن
بــه توحیــد و نجــات از گمراهــی و بردگــی اســت، دفــاع 
ــاع  ــت، دف ــگان اس ــتمدیدگان و پابرهن ــان، س از مظلوم
از جبهــه رحمــت و مهربانــی، جبهــه حــق و عدالــت 
ــا  ــا و قارون ه ــان، فرعون ه ــدگاه، طاغوتی ــت.این دی  اس
 را باطــل می دانــد کــه در حقیقــت آغازگــر جنگ هــا 
ــد  ــی مشــکات هســتند و بای و بحران هــا و عامــل اصل

بــا آن هــا بــه مبــارزه برخاســت.

 نقش فعالیت های فرهنگی

هیئت های مذهبی در کاهش طالق )1(                          

  کارشناس تشکل های دینی
حسن جعفر ی

ــتند  ــی  هس ــکل هایی دین ــی، تش ــای مذهب هیئت ه
ــی  ــی و غیرانتفاع ــی، غیرحزب ــت مردم ــا ماهی ــه ب ک
و از اقشــار مختلــف، اعــم از زن و مــرد، تشــکیل 
ــگ  ــج فرهن ــت تروی ــا محوری ــا ب ــوند و اساس می ش
قــرآن و عتــرت بــه برگــزاری مراســم و مناســبت های 
ــده  ــی آن، زن ــدف اصل ــه ه ــد ک ــی می پردازن مذهب
نگهداشــتن ســنت عــزاداری در طــول ســال، به ویــژه 
در ایــام ســوگواری ابــا عبــدهللا الحســین اســت. البتــه 
ــا تجمــع  ــه عنــوان یــک تشــکل ی ــوان صرفــا ب نمی ت
ــا نقــش آن هــا در  ــه آن هــا نگریســت. قطع ــی ب دین
 اجتمــاع فراتــر از برگــزاری یــک برنامــه مذهبــی 
بــوده و عملکــرد آن هــا در حکــم یــک نهــاد اجتماعــی 

پویــا و اثرگــذار اســت. 
فعالیــت هیئت هــای مذهبــی، فرصــت مناســبی 
ــتفاده  ــی از آن  اس ــو مطلوب ــه نح ــد ب ــه بای ــت ک اس
کــرد؛ فرصتــی کــه می تــوان بــا فراهــم کــردن زمینــه 
ــران، روشــنفکران  ــال اندیشــمندان، متفک حضــور فع
و دانشــمندان متخصــص و متعهــد در آن، جهــت 
ــا  ــج و نشــر ارزش ه ــی، تروی گســترش اندیشــه دین
ــای مهارت هــای اجتماعــی  ــی، ارتق و باورهــای مذهب
همگرایــی عمومــی و اتحــاد ملــی، تعــاون و همفکری 
و همراهــی عمومــی، کاهــش آســیب های اجتماعــی 

ــرد.  ــتفاده ک و ... از آن اس
ــا شــرایط خــود، فرهنــگ  هــر جامعــه ای متناســب ب
 رشــد و انحطــاط خــود بــا انواعــی از انحرافــات 
ــر  ــی ب ــرات مخرب ــه تاثی ــت ک ــکات روبه روس و مش

ــه دارد.  ــی آن جامع ــد ترق فرآین
ــت  ــد مســیر حرک ــی، می توان ــن عوامل شــناخت چنی
ــه ســوی ترقــی و تعامــل همــوار ســازد؛  جامعــه را ب
درک ایــن عوامــل و جلوگیــری از تداومشــان ســامت 
جامعــه را تضمیــن می کنــد ؛ بــه عنــوان مثــال 
مســئله طــاق را در نظــر بگیریــم. ایــن مشــکل هــم 
بــه عنــوان مشــکل فــردی و هــم معضــل اجتماعــی 
ــی  ــطح اجتماع ــت در س ــن اس ــت. روش ــرح اس مط
ــده  ــرژی زاین ــا و ان ــن نیروه ــن رفت ــه از بی ــر ب منج
جامعــه می شــود. شناســایی علــل اساســی و کنتــرل 
آن هــا، می توانــد بســیاری از نیروهــای از دســت 
رفتــه جامعــه را تجدیــد کــرده و در مســیر کار ســالم 

ــد.  ــت کن ــه هدای جامع
    کارکرد اجتماعی هیئت های مذهبی

نگاهــی گــذرا بــر اصــل فعالیــت هیئت هــای مذهبــی 
ــی  ــود یک ــه خ ــی ک ــکل دین ــن تش ــه ای ــه ب و توج
از عناصــر مهــم ســرمایه اجتماعــی اســت، ایــن 
ــه  ــذار ب ــی تأثیرگ ــا نگاه ــه ب ــردارد ک ــب را درب مطل
آن و فعالیت هایــش بایــد نگریســت و اثرگــذاری 
چــرا  نگرفــت؛  نادیــده  را  آن  فرهنگی اجتماعــی 
ــی  ــی، دین ــروه اجتماع ــم گ ــکات مه ــی از ن ــه یک  ک
و مذهبــی نقــش کارکردهــای  اجتماعــی و مذهبی آن 
اســت کــه بایــد بــه طــور ویــژه و واضح تــری نگریســته 
و مشــاهده شــود. امــا آنچــه کمتــر مــورد توجــه قــرار 
مذهبــی  هیئت هــای  اجتماعــی  نقــش   گرفتــه، 
در جامعــه و کارکــرد آن هــا در برقــراری تعامــات در 

ســطوح مختلــف مردمــی اســت.
فرهنــگ عاشــورا و مکتب امام حســین )علیه الســام( 
 درس آمــوز ابعــاد گوناگــون زندگــی بشــر و متفکــران

ــه  ــوان نمون ــه عن ــت؛ ب ــوده اس ــیعیان ب ــه ش خاص
ــول  ــاب و تح ــمند انق ــر اندیش ــدی، رهب ــا گان مهاتم
ــین  ــام حس ــی ام ــن زندگ ــد: م ــد می گوی ــزرگ هن  ب
بــه دقــت خوانــدم  را  بــزرگ اســام   آن شــهید 
و توجــه کافــی بــه صفحــات کربــا نمــودم و بــر مــن 
ــک  ــد ی ــتان بخواه ــر هندوس ــه اگ ــده ک ــن ش روش
کشــور پیــروز شــود، بایــد از سرمشــق امــام حســین 

پیــروی کنــد. 
ــا  ــد: ت ــی، می گوی ــمند آلمان ــن، اندیش ــیو باربی میس
ــخص  ــن ش ــر چنی ــریت، نظی ــخ بش ــروز تاری ــه ام ب
مآل اندیــش و فــداکاری بــه خــود ندیــده و نخواهــد 

دیــد.
 از ایــن رو بــه جرئــت می تــوان گفــت قســمتی 
ــزرگ  ــش ب ــیعه و بخ ــر ش ــخصی ه ــگ ش از فرهن
 فرهنــگ و تمــدن اســامی شــیعی، نشــأت گرفته 

و متأثر از فرهنگ عاشوراست.
ــداف  ــعائر و اه ــه ش ــه ب ــا توج ــتا و ب ــن راس  در ای
عالــی و بلنــد حاکــم بــر حرکــت حســین بــن 
ــای  ــورا، هیئت ه ــگ عاش ــام( و فرهن علی)علیه الس
ــوگواری  ــزاداری و س ــه ع ــن اقام ــز ضم ــی نی  مذهب
دیگــر  در  اســامی  مناســبت های  بزرگداشــت  و 
ــانی و...  ــی، انس ــی، اخاق ــی، فرهنگ ــئون اجتماع ش
کــه در شــرع مقــدس اســام و احادیــث معصومیــن 
ــبت  ــده و نس ــت، وارد ش ــده اس ــام( آم )علیهم الس
بــه اجــرای آن بــا جدیــت فــراوان می کوشــند. 

)شــعبانی، 1381(
مهــم  کارکردهــای  بــر  بیشــتر  تاکیــد  بــرای   
اجتماعی مذهبــی هیئت هــای مذهبــی و توجــه اذهــان 
بــر اثرگــذاری مهــم ایــن تشــکل اجتماعی مذهبــی بــه 
ــی  ــروه اجتماع ــن گ ــم ای ــای مه ــی از کارکرده بعض
بســیار  کارکردهــای  از  یکــی  می شــود؛  اشــاره 
ــر  ــی ب ــازی مبتن ــی، الگوس ــای مذهب ــر هیئت ه مؤث
دین بــاوری و رعایــت هنجارهــا، ارزش هــا و اخاقیــات 

ــت. اس
ــینیه ها  ــا و حس ــته ها، تکای ــور در دس ــا حض ــراد ب  اف
ــوش  ــی و گ ــای اخاق ــث و درس ه و شــنیدن احادی
ــدح  ــان در م ــعار مداح ــی و اش ــات اله ــه آی دادن ب
ــردی  ــی و کارب ــورت علم ــه ص ــت ب ــل بی ــای اه و ثن
ــه  ــد ک ــی می برن ــه فرهنگ ــت(، راه ب ــم و تربی )تعلی
 مبنــای آن رعایــت معنویــات، اخاقیــات، اصــول 
خداشناســی  و  خودشناســی  انســانی،  مبانــی  و 
رســیدن  بــرای  را  انســان  ایــن کارکــرد،  اســت. 
ــک  ــی کم ــات دین ــی و حی ــت مذهب ــک هوی ــه ی  ب

می کند.

اخبار سیاسی 
مشاور  رئیس جمهور: 

ایران اشتغال صادر می کند
ــت: در  ــادی گف ــژه اقتص ــق آزاد و وی  ــورایعالی مناط ــر ش دبی
بســیاری از حوزه هــا بــا وجــود اینکــه توانمندی هــای 20 
ســاله داریــم، بــه دلیــل آنکــه نمی توانیــم پروژه هــای بــزرگ 
ــارج  ــی از خ ــن مال ــال تأمی ــه دنب ــم، ب ــی کنی ــن مال را تأمی

ــم. ــادر می کنی ــتغال ص ــن کار اش ــا ای ــتیم و ب ــور هس کش
بین المللــی  نهمیــن کنفرانــس  در  دیــروز  تــرکان  اکبــر 
مبلمــان، دکوراســیون و صنایــع وابســته )دکــو( 2016 اظهــار 
کــرد: صنعــت مبلمــان ایــران در 20 ســال گذشــته پیشــرفت 
ــوده  ــار دیگــران ب ــازاری کــه در اختی چشــمگیری داشــته و ب
اکنــون توســط تولیدکننــدگان داخلــی تأمیــن می شــود؛ امــا 
ــازار دیگــر اشــباع شــده و بایــد  بایــد در نظــر داشــت ایــن ب
ــورای  ــته ش ــال گذش ــزود: در 10 س ــت. وی اف ــادرات داش ص
ملــی مبلمــان بــا حضــور در کافــا بــر روی تولیــد ملــی 
مبلمــان کار کــرده اســت و ایــن صنــف رشــد خوبــی داشــته 
ــت  ــن صنع ــای ای ــد وارد زنجیره ه ــون بای ــا اکن ــت؛ ام اس
شــویم. دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد و وی ــژه اقتصــادی 
 ادامــه داد: ایــن صنعــت بایــد بــا دنیــا دادوســتد کنــد 
و آن طــور نبایــد رفتــار شــود کــه بــازار خــود را بــه روی دیگــران 
ببندیــم تــا آن هــا نیــز بازارهــای خــود را بــه روی مــا ببندنــد؛ 
ــارت  ــد و تج ــی و تولی ــره جهان ــور در زنجی ــد حض ــا نیازمن م
ــی  ــی برخ ــرایط فعل ــت: در ش ــرکان گف ــتیم. ت ــی هس جهان
دربــاره رکــود موجــود در صنایــع ســاختمان و مبلمــان گایــه 
ــی  ــد جهان ــع بای ــن صنای ــال شــدن ای ــرای فع ــا ب ــد؛ ام دارن

شــد. خبرگــزاری دانشــجو

ترامپ رسما وزیر خارجه خود را معرفی کرد
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری آمریــکا، ســرانجام پــس از 
مدت هــا رایزنــی رکــس تیلرســون، رئیــس شــرکت اکســون 
موبیــل را بــه  عنــوان وزیــر خارجــه ایــن کشــور معرفــی کــرد.

ــا  ــرا تنه ــت؛ زی ــی نیس ــوز نهای ــون هن ــاب تیلرس ــه انتخ البت
پــس از تأییــد مجلــس ســنای آمریــکا، وی بــه عنــوان 
وزیــر خارجــه ایــن کشــور شــناخته خواهــد شــد. تیلرســون، 
ــی  ــمت اجرای ــا س ــکا قب ــانه های آمری ــزارش رس ــق گ مطاب
ــال  ــتریت ژورن ــت. وال اس ــته اس ــی نداش ــب دولت در مناص
نوشــته اســت تیلرســون، 64 ســاله دارای ارتبــاط نزدیــک بــا 
والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــوری روســیه اســت. تیلرســون 
در ســال 2012 در مصاحبــه بــا روزنامــه انگلیســی فایننشــال 
تایمــز گفتــه بــود در صورتــی کــه تنش هــا بــا ایــران بــر ســر 
ــت  ــودی قیم ــد صع ــد، رون ــش یاب ــته ای افزای ــه هس برنام

نفــت ادامــه خواهــد داشــت. تســنیم

در پــی اهمــال، تعلــل و نقــض برجــام توســط آمریــکا و پیرو 
ــت نظــارت  ــی و هیئ ــت مل ــی امنی تصمیمــات شــورای عال
جداگانــه ای  دســتورهای  رئیس جمهــوری  برجــام،   بــر 
را خطــاب بــه وزیــر امــور خارجــه و رئیــس ســازمان 
انــرژی اتمــی صــادر کــرد. متــن نامه هــای جداگانــه 
ــه  ــی ب ــن روحان ــر حس ــلمین دکت ــام و المس حجت االس
دکتــر محمدجــواد ظریــف و دکتــر »علی اکبــر صالحــی« بــه 

ــت: ــرح اس ــن ش ای
بسم هللا الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر ظریف
وزیر محترم امور خارجه

نظــر بــه اینکــه دولــت آمریــکا نســبت بــه اجــرای تعهــدات 
خــود در برجــام تاکنــون تعّلــل و اهمــال نمــوده و بــا توجــه 
بــه تمدیــد اخیــر قانــون تحریم هــای ایــران )آیســا( 

ــی  ــن اقدام ــش چنی ــران از پی ــامی ای ــوری اس ــه جمه  ک
ــرای  ــود، در اج ــرده ب ــام ک ــام اع ــض برج ــوان نق ــه عن را ب
مصوبــات شــورایعالی امنیــت ملــی و هیئــت نظــارت 
ــتور داده  ــه دس ــور خارج ــه وزارت ام ــام، ب ــرای برج ــر اج ب
ــده در  ــل پیش بینی ش ــرای مراح ــه اج ــبت ب ــود نس می ش
»برجــام« بــرای رســیدگی بــه مــوارد نقــض، اقــدام نمــوده و 
ــه   ــز ب ــی الزم را نی ــی و بین الملل ــای حقوق ــر پیگیری ه دیگ
طــور جــدی معمــول دارد. مقتضــی اســت گــزارش اقدامــات 

ــه کنیــد. ــب ارائ ــه اینجان را ظــرف یــک مــاه ب
حسن روحانی

رئیس جمهوری اسامی ایران
ــن  ــه ای ــز ب ــی نی ــر صالح ــه دکت ــوری ب ــه رئیس جمه نام

ــت: ــرح اس ش
بسم هللا الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر صالحی
ــرژی  ــازمان ان ــس س ــور و رئی ــرم رئیس جمه ــاون محت مع

اتمــی ایــران
نظــر بــه اینکــه دولــت آمریــکا نســبت بــه اجــرای تعهــدات 
خــود در برجــام تاکنــون تعلــل و اهمــال نمــوده و بــا توجــه 
بــه تمدیــد اخیــر قانــون تحریم هــای ایــران )آیســا( 
ــی  ــن اقدام ــش چنی ــران از پی ــامی ای ــوری اس ــه جمه  ک
ــرای  ــود، در اج ــرده ب ــام ک ــام اع ــض برج ــوان نق ــه عن را ب
ــر  ــارت ب ــت نظ ــی و هیئ ــت مل ــورایعالی امنی ــات ش مصوب
ــران دســتور  ــرژی اتمــی ای ــه ســازمان ان اجــرای برجــام، ب
داده می شــود در توســعه برنامــه صلح آمیــز هســته ای 
جمهــوری  بین المللــی  تعهــدات  چارچــوب  در  کشــور 

اســامی ایــران، مأموریت هــای زیــر را اجــرا نمایــد:
1. برنامه ریــزی بــرای طراحــی و ســاخت پیشــران هســته ای 
بــا  دریایــی  حمل ونقــل  حــوزه  در  بهره گیــری  جهــت 

ــی. ــی و تحقیقات ــز علم ــکاری مراک هم
2. مطالعــه و طراحــی »تولیــد ســوخت« مصرفــی پیشــران 

هســته ای، بــا همــکاری مراکــز علمــی و تحقیقاتــی.
مقتضــی اســت طــرح و برنامــه زمان بندی شــده جهــت 

تحقــق بندهــای فــوق را حداکثــر ظــرف ســه مــاه بــه 
ــد. ــه نمائی ــب ارائ اینجان

حسن روحانی
رئیس جمهوری اسامی ایران

نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملــل تمدیــد تحریم هــا 
ــد  ــکا خوان ــی آمری ــدات برجام ــاف تعه ــران را برخ ــه ای  علی
و تصریــح کــرد: تضمیــن مانــدگاری برجــام مســتلزم اجــرای 
ــی  ــط تمام ــی توس ــدات برجام ــه تعه ــع هم ــه موق ــل و ب کام

ــران.  ــط ای ــه فق ــت و ن ــای آن اس طرف ه
جمهــوری  دائــم  نماینــده  و  ســفیر  خوشــرو،  غامعلــی 
 اســامی ایــران نــزد ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک 
روز دوشــنبه در نشســت مجمــع عمومــی ایــن ســازمان 
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــاالنه آژان ــزارش س ــی گ ــرای بررس ب
ــه  ــس و هم ــه آژان ــرایطی ک ــت: در ش ــع گف ــه مجم ــی ب اتم
ایــران بــه طــور کامــل  اعضــای برجــام تأییــد کرده انــد 
تعهــدات برجامــی خــود را انجــام داده، دیگــر اعضــای برجــام 

ــرده  ــل ک ــی عم ــور واقع ــه ط ــود ب ــدات خ ــه تعه ــد ب  موظفن
ــام  ــت برج ــص، روح و نی ــا ن ــر ب ــدام مغای ــه اق ــر گون و از ه

ــد. ــاب کنن اجتن
ــه  ــا علی ــد تحریم ه ــکا در تمدی ــر آمری ــدام اخی ــزود: اق وی اف
ایــران بــه وضــوح برخــاف تعهــدات برجامــی آن کشــور 
نگرانی هایــی  آمریــکا  دولــت  می کنیــم  تاکیــد  و   اســت 
ــل  ــریع ح ــده، س ــاد ش ــور ایج ــدام مذک ــه اق ــه درنتیج  را ک
و فصــل کنــد. نماینــده دائــم کشــورمان همچنیــن گفــت: 
ــا  ــه کام ــند چندجانب ــک س ــوان ی ــه عن ــام ب ــه برج ــران ب ای
متعهــد بــوده و باقــی خواهــد مانــد. در عیــن حــال، تضمیــن 
ــه موقــع همــه  ــدگاری برجــام مســتلزم اجــرای کامــل و ب مان
اســت  آن  تمامــی طرف هــای  توســط  برجامــی   تعهــدات 

و نــه فقــط ایــران. بــه گفتــه وی ایــن بــه نفــع جامعــه 
بین المللــی و همــه اعضــای برجــام اســت. خوشــرو بــا 
اشــاره بــه وظایــف اساســنامه ای آژانــس گفــت: وظیفــه 
اصلــی آژانــس کمــک بــه کشــورها بــرای اســتفاده صلح آمیــز 
ــل  ــران در ســازمان مل ــده ای ــرژی هســته ای اســت. نماین از ان
ــن  ــس در ای ــای آژان ــش فعالیت ه ــتار افزای ــن خواس همچنی
زمینــه متناســب بــا انتظــارات کشــورها شــد. وی گفــت: 
ــای  ــه فعالیت ه ــت ب ــم اس ــران مصم ــامی ای ــوری اس جمه
ــرژی  ــد ان ــه تحقیــق و توســعه و تولی هســته ای خــود در زمین
هســته ای از جملــه توســعه چرخــه ســوخت کامــل هســته ای 
 بــرای اهــداف صلح آمیــز ادامــه دهــد. در ایــن نشســت

آمانــو، مدیــر کل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی، نیــز 
گزارشــی از فعالیت هــای یــک ســال اخیــر آن نهــاد ارائــه کــرد.

فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، مهم ترین 
ــران  ــت ای ــاب و مل ــه انق ــمنان علی ــی دش ــد فعل  تهدی
ــی  ــی، فرهنگ ــای سیاس ــان در حوزه ه ــرم آن ــگ ن  را جن
ــن  ــیاری در ای ــزوم هوش ــر ل ــت و ب ــادی دانس و اقتص

حوزه هــا از ســوی مســئوالن و مــردم تاکیــد کــرد.
ســردار سرلشــکر محمدعلــی جعفــری روز سه شــنبه 
ــای  ــه در مص ــتان ک ــتان گلس ــدگان اس ــره رزمن در کنگ
امــام جعفــر صــادق)ع( گنبــد کاووس برگــزار شــد، 
و  برنامه ریــزی  دشــمنان  جنــگ،  ایــن  در  گفــت: 
زمینه ســازی کــرده و ســربازان و فرماندهــان میانــی 
آنــان در داخــل کشــور نیــز آن را اجــرا می کننــد.وی 
ــان  ــر ضــرورت شــناخت دشــمنان و مخالف ــد ب ــا تاکی ب
ــه انقــاب  ــی از جمل انقــاب اســامی افــزود: هــر انقاب
 اســامی، بیشــترین لطمــه و صدمــه را از مخالفــان 
و دشــمنان داخلــی می خــورد تــا دشــمنان بیرونــی.
سرلشــکر جعفــری اضافــه کــرد: دشــمن اصلــی و 
نخســت انقــاب اســامی و ملــت ایــران، آمریکاســت کــه 

قاطبــه مــردم ایــران نســبت بــه ایــن دشــمنی آگاهنــد و 
انــدک مردمــی کــه در ایــن خصــوص تردیــد داشــتند، در 
موضــوع بدعهــدی آمریــکا در برجــام و مســئله هســته ای 
بــه ایــن بــاور رســیدند کــه آمریــکا، دشــمن اصلی اســت.

وی تصریــح کــرد: دشــمنان انقــاب از ابتــدای پیــروزی 

انقــاب تاکنــون بــا حربه هــای مختلــف از جملــه جنــگ 
تحمیلــی بــه دنبــال آســیب زدن بــه انقــاب بودنــد کــه 
ــرم در  ــگ ن ــه جن ــل ب ــا توس ــروز ب ــدند و ام ــق نش موف
ــال  ــه دنب ــی ب ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــای سیاس حوزه ه
ــه محــور انقــاب و وحــدت، یعنــی والیــت  لطمــه زدن ب
فقیــه هســتند.فرمانده کل ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی یــادآور شــد: نقــش و جایــگاه والیــت فقیــه در 
قانــون اساســی بــه عنــوان هدایتگــر انقــاب و مــردم بــه 
ــای  ــات و جهتگیری ه صراحــت مشــخص شــده و منوی

ــت. ــاب اس ــان فصل الخط ایش
ــده ای در  ــروز ع ــفانه ام ــت: متاس ــری گف ــردار جعف س
ــا  ــه ی ــئول، آگاهان ــا غیرمس ــئول ی ــور، مس ــل کش داخ
غیرآگاهانــه بــا رفتــار و گفتــار خــود بــا دشــمنان انقــاب 
در جهــت پیــروی نکــردن از منویــات رهبــری و گاه حرکت 

ــده اند. ــدا ش ــری، همص ــخنان رهب ــاف س ــت خ در جه
وی افــزود: ایــن عــده از دشــمنان داخلــی وحدت شــکن 
سیاســی هســتند کــه بایــد آنــان را شــناخت؛ زیــرا 
منویــات  و  جهتگیری هــا  برخــاف  کــردن  حرکــت 
 رهبــری انقــاب، لطمــه و خســارات زیــادی بــه انقــاب 
و آرمان هــای آن وارد می کند.ســردار جعفــری اضافــه 
کــرد: تبعیــت از رهبــری نبایــد فقــط در حــرف و گفتــار 
باشــد؛ بلکــه بایــد در عمــل بــه آن پایبنــد بــود و اصــول و 
مبانــی انقــاب را حفــظ کــرد و در راســتای وحــدت کلمــه 
ــت  ــت حرک ــاب اس ــی انق ــی اصل ــول و مبان ــه از اص ک
کــرد. فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــا 
تاکیــد بــر ضرورت شــناخت دشــمنان و مخالفــان داخلی 
والیــت فقیــه ادامــه داد: اگــر می خواهیــم شــهیدان کــه 
ــان اســت، از مــا  ــه برکــت خــون آن ــم ب مــا هرچــه داری
راضــی باشــند بایــد بــه اصــول و مبانــی انقــاب پایبنــد 
و از محــور انقــاب و وحــدت یعنــی والیــت فقیــه دفــاع 

کنیــم. ایرنــا

ایران با غرب اتمام حجت کرد

دستورهای هسته ای رئیس جمهور به ظریف و صالحی

گام نخست در مقابله با نقض برجام

سرلشکر جعفری:

جنگ نرم، مهم ترین تهدید دشمنان علیه انقالب است
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ــای  ــرد در غذاه ــوالت پرکارب ــی از محص ــی، یک گوجه فرنگ
ایرانــی اســت. ایــن محصــول بــا ارزش چــه بــه صــورت خام 
ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــای ایران ــتر غذاه ــه در بیش ــا پخت ی
ایــن محصــول بــه نحــوی بــا فرهنــگ غذایــی ایــران آمیخته 
ــدون حضــور آن  ــاب ب ــد کب ــی ای مانن ــذای مل ــه غ شــده ک
قابــل تصــور نیســت. گوجه فرنگــی سرشــار از مــواد مغــذی 
بــا ارزش اســت. یــک لیــوان گوجه فرنگــی ۳۲ کیلــو کالــری 
انــرژی و ۲ گــرم فیبــر دارد؛ در حالــی کــه یــک لیــوان 
گوجه فرنگــی پختــه دارای ۴۳ کیلــو کالــری انــرژی و ۱ 
ــیدان  ــار از آنتی اکس ــی سرش ــت. گوجه فرنگ ــر اس ــرم فیب گ
اســت و لیکوپــن یــا همــان رنــگ قرمــز در گوجه فرنگــی بــا 
ــت  ــترس تر و خاصی ــل دس ــدن قاب ــرای ب ــدن ب ــرارت دی ح

آنتی اکســیدانی آن بیشــتر می شــود. 
در تکمیــل اهمیــت گوجه فرنگــی همیــن بــس کــه آن یکــی 
ــان ضدســرطانی اش  ــه درم ــی اســت ک ــدود محصوالت از مع
بــه تأییــد رســیده و به ویــژه در پیشــگیری از ابتــا بــه 

ــژه ای دارد. ــش وی ــتات نق ــرطان پروس س

    گوجه فرنگی ایران
تأمیــن  کشــور  داخــل  از  تمامــا  ایــران  گوجه فرنگــی 
ایــران حجــم زیــادی  اینکــه  بــا  می شــود. متاســفانه 
گوجه فرنگــی تولیــد می کنــد، امــا نبــود ســردخانه های 
مناســب و صنایــع فــرآوری ســبب شــده هــر ســاله فــروش 
ایــن محصــول ســخت تر شــود. صنایــع رب ســازی هــم در 
ــه حــد اشــباع رســیده و چــون صــادرات رب هــم  کشــور ب
ــه صــادرات  ــی ب ــدان ســودآور نیســت، ســازندگان تمایل چن
ــه دلیــل اســتفاده بی رویــه  ــد. البتــه گفتــه می شــود ب ندارن
ــه  ــران، کشــورهای دیگــر ک ســم در کشــت گوجه فرنگــی ای
ــه  ــی ب ــت، تمایل ــم اس ــان مه ــان برایش ــامتی مردمش س

ــد.  ــی ندارن ــد رب ایران خری
ایــن وضعیــت امســال بــه حــدی بغرنج شــد کــه کشــاورزان 
ــا فقیــر جنــوب( هنــوز موفــق بــه فــروش  بســیاری )عمدت
متحمــل  را  هنگفتــی  ضــرر  و  نشــده   خــود  محصــول 
ــی  ــی از کیلوی شــده اند. در حــال حاضــر قیمــت گوجه فرنگ
حــدود 800 تــا ۱000 تومــان بــه ۲00 تومــان کاهــش پیــدا کرده 
و ایــن رقــم بــه گونــه ای اســت کــه کشــاورز نه تنهــا ســودی 
نمی بــرد، بلکــه ضــرر هــم می کنــد؛ در ضمــن بــرای همیــن 

گوجــه ۲00 تومانــی هــم مشــتری وجــود نــدارد و از آنجایــی 
ــد روز  ــتر از چن ــوای آزاد بیش ــی در ه ــر گوجه فرنگ ــه عم ک

ــوند. ــر می ش ــه روز متضررت ــاورزان روزب ــت، کش نیس
    نبود زیرساخت ها 

متاســفانه فراهــم کــردن زیرســاخت ها بــرای فــرآوری 
گوجه فرنگــی، یک شــبه اتفــاق نمی افتــد و نیــاز بــه وقــت و 
هزینــه بســیاری دارد کــه حتــی اگــر همیــن امــروز هــم آغاز 
ــه نتیجــه برســد، کشــاورزان بســیاری  ــد ب ــا بخواه شــود ت
ــی  ــوع حت ــن موض ــد؛ ای ــد ش ــکار خواهن ــته و بی ورشکس

ــود. ــق ش ــاورزی در آن مناط ــف کش ــث توق ــد باع می توان

 اگــر ایــن اتفــاق ناگــوار رخ دهــد در ســال های آینــده 
ــی  ــتان تخیل ــک داس ــه ی ــی ب ــادرات گوجه فرنگ ــا ص نه تنه
تبدیــل می شــود، بلکــه بایــد بــه فکــر واردات آن هــم 

ــیم.  باش
ــد  ــازار می توان ــقوط آزادش در ب ــی و س ــتان گوجه فرنگ داس
دهــد؛  رخ  هــم  دیگــر  محصــوالت  از  بســیاری  بــرای 
محصوالتــی کــه وقتــی بــدون برنامه ریــزی و فراهــم کــردن 
زیرســاخت ها تولیــد شــود، نه تنهــا گــره ای از مشــکات 
ــه گــره ای کــور  ــد، بلکــه خــود تبدیــل ب ــاز نمی کن اقتصــاد ب

می شــود.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

سقوط آزاد گوجه ای

معــاون وزیــر کشــاورزی اعــام کــرد کــه بــا وجــود 
درخواســت نانوایــان بــرای افزایــش قیمــت نــان، برنامه ای 
در ایــن زمینــه وجــود نــدارد و قیمــت نــان تــا نیمــه ســال 

ــرد. ــد ک ــر نخواه ــده تغیی آین
ــی   ــی دولت ــرکت بازرگان ــل ش ــر عام ــری، مدی ــی قنب  عل

افزایــش  بــرای  برنامــه ای  اظهــار کــرد: 
خبــازان  گرچــه  نداریــم؛  نــان   قیمــت 
ــی ســه  ــه ط ــه اینک ــه ب ــا توج ــان ب و نانوای
ســال گذشــته افزایــش قیمــت نداشــته ایم 
 درخواســت تغییــر قیمــت نــان را دارنــد 
امــا دولــت در ایــن زمینــه تصمیــم نگرفتــه 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت. وی اف اس

ــر  ــده تغیی ــال آین ــه دوم س ــا نیم ــان ت ــت ن ــی، قیم کنون
نمی کنــد و یارانــه نــان همچنــان حفــظ خواهد شــد. قنبری 
ادامــه داد: شــخص رئیس جمهــور و دولــت اعتقــادش بــر 
ایــن اســت کــه همچنــان بایــد یارانــه نــان حفــظ و جلــوی 
 افزایــش قیمــت گرفتــه شــود تــا کمکــی بــه تولیدکننــدگان 

و مصرف کننــدگان باشــد. قنبــری خاطرنشــان کــرد: ســال 
ــی ۱۲۷0  ــدم کیلوی ــی گن ــد تضمین ــت خری ــته قیم گذش
ــی در ســال زراعــی  ــد تضمین ــرای خری ــه ب ــود ک ــان ب توم
جــاری، افزایــش قیمتــی معــادل نــرخ تــورم بایــد درنظــر 
ــا  ــاد کشــاورزی ب ــر جه ــه وزی ــن زمین ــه شــود؛ در ای گرفت
رئیس جمهــور در حــال مذاکــره و توافــق 
نــرخ  اعــام  در  افــزود:  وی  هســتند. 
خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی، 
به ویــژه گنــدم تأخیــر صــورت گرفتــه اســت؛ 
ــن  ــاس ای ــر اس ــد ب ــاورز بای ــه کش ــرا ک چ
نرخ هــا بتوانــد پیش بینــی و برآوردهــای 
محصــول  یــک  بــرای کاشــتن  را   خــود 
و نکاشــتن محصــول دیگــر بــه موقــع انجــام دهــد و بتواند 
ــرد؛ امــا از آنجــا کــه  ــه بگی تصمیــم درســتی در ایــن زمین
ــد  ــاورزان و عاقه من ــدار کش ــاورزی طرف ــاد کش ــر جه وزی
ــت  ــش قیم ــه افزای ــان اســت، اصــرار ب ــت از آن ــه حمای ب

ــر دارد. مه

رئیــس اتحادیــه لــوازم خانگــی از افزایــش حــدود 6 
درصــدی قیمــت لــوازم خانگــی بــه دنبــال افزایــش 
ــح  ــر داد و تصری ــر خب ــای اخی ــرخ دالر در هفته ه ن
 کــرد کــه ایــن افزایــش قیمــت، رکــود در بــازار 
ــت:  ــور گف ــد طحان پ ــرد. محم ــد ک را تشــدید خواه

در  وارداتــی  لــوازم خانگــی  قیمــت 
درصــد   6 تــا   5 اخیــر  هفته هــای 
ــن  ــه ای ــرده اســت ک ــدا ک ــش پی افزای
ــرخ  ــش ن ــه افزای ــت ب ــش قیم افزای

دالر مرتبــط اســت. 
وی افــزود:  قیمــت کاالهــای مــواد 
فــوالد،  مثــل  داخــل  تولیــد  اولیــه 

ــش  ــادر افزای ــای م ــوالت کارخانه ه ــس و محص م
یافتــه و تولیدکنندگانــی کــه ایــن مــواد را خریــداری 
ــت  ــش قیم ــل افزای ــه دلی ــد ب ــد، می گوین می کنن
ــران  ــان را گ ــتند کاالهایش ــور هس ــه مجب ــواد اولی م
ــان  ــا بی ــی ب ــوازم خانگ ــه ل ــس اتحادی ــد. رئی کنن

اینکــه بــازار لــوازم خانگــی همچنــان در رکــود 
در حــال حاضــر محصــوالت  دارد، گفــت:  قــرار 
ــه  ــواد اولی ــت م ــش قیم ــل افزای ــه دلی ــی ب  داخل
و کاالهــای وارداتــی هــم بــه دلیــل گــران شــدن دالر 
بــا افزایــش قیمــت مواجــه شــده اند؛ البتــه مــا بــه 
ــه ایــن افزایــش قیمــت  ــوان اتحادی  عن
را قابــل قبــول نمی دانیــم؛ چــرا کــه 
ــل  ــت و قب ــار اس ــی در انب ــی کاالی وقت
ــت  ــده اس ــدن دالر وارد ش ــران ش از گ
ــد.  ــدا کن ــش پی ــت آن افزای ــد قیم نبای
ســازمان  وظیفــه  ایــن  افــزود:   وی 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
اســت کــه بــازار و قیمت هــا را نظــارت و رصــد کنــد 
افزایــش  دهــد.  انجــام  را  الزم  پیگیری هــای  و 
ــران  ــی گ ــه کاالی ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــت زمان قیم
وارد شــود؛ امــا وقتــی کاال در انبــار وجــود دارد گرانــی 
دالر نبایــد باعــث گرانــی کاالهــا شــود. اقتصــاد آنایــن

ــران  ــودروی ته ــندگان خ ــگاه داران و فروش ــف نمایش ــه صن ــس اتحادی رئی
تاکیــد کــرد کــه هیــچ یــک از اعضــای ایــن صنــف حــق عرضــه خــودرو بــه 
ــورت  ــه ص ــوالت را ب ــن محص ــد ای ــا بای ــدارد و تنه ــروش را ن روش پیش ف

ــد.  نقــدی عرضــه کنن
ســعید موتمنــی اظهــار کــرد: بــر اســاس قانــون حمایــت از حقــوق 
ــه  ــه عرضــه خــودرو ب ــا شــرکت هایی مجــاز ب ــدگان خــودرو، تنه مصرف کنن
ــا  ــد ی ــرکت تولی ــمی ش ــده رس ــه اوال نماین ــتند ک ــروش هس روش پیش ف
واردکننــده آن برنــد خودرویــی بــوده و دومــا مجــوز پیش فــروش را از وزارت 

ــند.  ــرده باش ــذ ک ــارت اخ ــدن و تج ــت، مع صنع
ــف  ــک از اعضــای صن ــچ ی ــون، هی ــن قان ــق ای ــن طب ــه داد: بنابرای وی ادام
ــه  ــوالت ب ــن محص ــه ای ــق عرض ــودرو، ح ــندگان خ ــگاه داران و فروش نمایش
روش پیش فــروش را ندارنــد. رئیــس اتحادیــه صنــف نمایشــگاه داران 
ــون ــق قان ــن طب ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــح ک ــران تصری  و فروشــندگان خــودرو ته
ــد مجــوز صــادره  ــروش خــودرو بای ــی پیش ف ــل از انتشــار آگه رســانه ها قب
از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در ایــن زمینــه را رویــت و شــماره مجــوز 
صــادره را در آگهــی ذکــر کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت مرتکــب تخلــف شــده اند. 
اخیــرا وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در اطاعیــه ای از متقاضیــان خریــد 
خــودرو خواســت از هرگونــه انعقــاد قــرارداد در قالــب پیش فــروش خــودرو 
یــا پرداخــت وجــه بــه شــرکت هایی کــه فاقــد مجــوز پیش فــروش صــادره 

از ایــن وزارتخانــه هســتند، اکیــدا خــودداری کننــد. ایســنا

ــه افزایــش 600 درصــدی قیمــت آب  ــه شــورای اقتصــاد ب پــس از آنکــه مصوب
خــام صنعــت بســته بندی آب رأی داد بــا اعتراضــات، تصمیــم بــر ایــن شــد کــه 
ایــن افزایــش قیمــت بــه صــورت پلکانــی طــی مــدت ســه ســال انجــام شــود؛ 
البتــه بــا توجــه بــه نبــود ظرفیــت در بــازار، آب هــای معدنــی امســال حــدود ۱۴ 

درصــد گــران شــد و همیــن میــزان هــم بــرای ســال آینــده لحــاظ می شــود. 
ــامیدنی  ــی و آش ــای معدن ــدگان آب ه ــن تولیدکنن ــر انجم ــر، دبی ــان فروه پیم
ایــران، بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه ای کــه بــا وزارت نیــرو بــه امضــا رســیده اســت، 
گفــت: نعــت آب بســته بندی دیگــر ظرفیــت افزایــش قیمــت را نــدارد؛ چــرا کــه 
بــا توجــه بــه معیشــت مــردم در ایــن رابطــه قیمت گذاری هــا انجــام می شــود. 
فروهــر بــا تاکیــد بــر اینکــه آب بســته بندی، محصولــی اســت کــه بــا توجــه بــه 
وجــود آب آشــامیدنی در منــازل پــس از افزایــش قیمــت بــه راحتــی از ســبد 
مصرفــی مــردم حــذف می شــود، عنــوان کــرد: در ســال جــاری فقــط افزایــش 
۱۳ تــا ۱۴ درصــدی قیمــت آب معدنــی در دســتور کار قــرار گرفــت؛ امــا ســال 
آینــده نیــز بــا توجــه بــه نبــود ظرفیــت افزایــش قیمــت، نهایتــا همــان افزایــش 

۱۳ تــا ۱۴ درصــدی افزایــش قیمت هــا را مدنظــر قــرار خواهیــم داد.
 وی ادامــه داد: مخاطــب مــا دهــک ثروتمنــد جامعــه کــه تنهــا ۲ تــا ۳ درصــد 
مــردم را تشــکیل می دهنــد، نیســت و بــا دهــک متوســط جامعــه کــه 50 درصــد 
مــردم را شــامل می شــوند، مواجهیــم؛ بنابرایــن در صــورت افزایــش قیمت هــا 
قطعــا بــا ریــزش مشــتری روبــه رو خواهیــم شــد؛ لــذا نهایتــا افزایــش ۱۳ تــا ۱۴ 

درصــدی را هماننــد امســال داریــم. خبــر فارســی

معــاون اجرایــی رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا واردکننــدگان بنزیــن 
ــی  ــازی، بعض ــان خصوصی س ــت: در جری ــود، گف ــورد می ش ــت برخ بی کیفی
ــد اصــاح شــود. محمــد شــریعتمداری  ــه بخــش دولتــی بای واگذاری هــا ب
ــور  ــت در کش ــن بی کیفی ــع بنزی ــه توزی ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن  در جم
و همچنیــن ورود بعضــی بنزین هــای بی کیفیــت وارداتــی بــه کشــور گفــت: 
ــه بخــش  ــت نیســت و در دوره ای ب ــار دول ــن در کشــور در اختی ــد بنزی تولی
خصوصــی واگــذار شــده اســت؛ ماننــد ســایر فعالیت هــای دیگری کــه واگذار 
شــد. امــا یــک اســتاندارد اجبــاری از ســوی ســازمان ملــی اســتاندارد تدویــن 
شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه کیفیــت بنزیــن از ســوی ســازمان ملــی 
ــی در مواقــع  اســتاندارد و وزارت نفــت کنتــرل می شــود، گفــت: آزمایش های
ــا  ــا ب ــی از نمونه ه ــه بعض ــرد؛ البت ــام می گی ــن انج ــر روی بنزی ــون ب گوناگ
اســتانداردهایی کــه قبــا ابــاغ شــده، مطابقــت نــدارد کــه اقدامــات قانونــی 
ــاون  ــد. مع ــل می آی ــه عم ــا ب ــروش آن ه ــع و ف ــری از توزی ــرای جلوگی ب
 اجرایــی رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه آزمایشــگاه مشــترک وزارت نفــت 
و ســازمان ملــی اســتاندارد گفــت: همــه هــدف مــا ایــن اســت کــه بــا تکمیــل 
ــه ۱00  ــور ب ــتاندارد در کش ــن اس ــد بنزی ــزان تولی ــن، می ــد بنزی ــه تولی کارخان
ــن  ــده بنزی ــد، صادرکنن ــر تولی ــاوه ب ــک ع ــده ای نزدی درصــد برســد و در آین
ــت:  ــم شــویم. شــریعتمداری درخصــوص خصوصی ســازی در کشــور گف ه
 متاســفانه درجریــان خصوصی ســازی نهادهــای عمومــی وارد شــده اند 

و تاش دولت یازدهم این بود که این نقیصه را برطرف کند. ایرنا

نمایشگاه های خودرو، حق پیش فروش ندارند

باروری ابرها، منبع پایدار برای تأمین آب کشور
رئیــس موسســه تحقیقــات آب گفــت: طــرح بــاروری ابرهــا بــا توجــه بــه قیمــت تمام شــده بســیار مناســب آب از منابــع جــوی، یــک 

منبــع مطمئــن و پایــدار بــرای تأمیــن آب کشــور اســت.

در قاب تصویر

جلوگیری از توزیع و فروش بنزین بی کیفیتاحتمال افزایش ۱۴ درصدی قیمت آب معدنی

حتما بخوانید!
3احتمال افزایش ۱۴ درصدی قیمت... چهارشنبه   2۴  آذرماه  ۱395

ـــمـــاره 3۱9 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت  خودروهای داخلی 

رانا

۴5میلیون توماندنا

ام وی ام ۱۱۰
 3۰ میلیون 

و 9۰۰ هزار تومان

ام وی ام 55۰
 53 میلیون 

و ۴۰۰ هزار تومان

j5 55 میلیون تومانجک

۶۴ میلیون تومانجک j5 اتومات

S5  ۸2 میلیون تومانجک

 33 میلیون 
و 2۰۰ هزار تومان

رئیس کل بانک مرکزی:

نظام بانکی، اسیر مقررات زائد است
بــه گفتــه رئیــس کل بانــک 
ــور  ــی کش ــام بانک ــزی، نظ مرک
اســیر مقررات زائــد و روش های 
ســنتی شــده اســت. وظیفــه 
رویه هــای پژوهشــی اســت کــه 
ــای  ــه، ابزاره ــی نوآوران ــا نگاه ب
مرتبــط بــا تحــوالت را بــه بخــش 

اجرایی معرفی کند. 
ولــی هللا ســیف در ششــمین مراســم بزرگداشــت هفتــه 
 پژوهــش اظهــار کــرد: انتظــار داریــم پژوهشــکده پولــی 
و بانکــی، نقــش حلقــه میانــی را بــه وجــود آورد تــا پیونــدی 

غیرگسســتنی بیــن پژوهــش و اجــرا ایجــاد شــود. 
ــق در  ــای موف ــه پژوهش ه ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــد ک وی تاکی
ــام  ــد نظ ــی عای ــج مثبت ــد، نتای ــیوها باش ــا و آرش کتابخانه ه
ــت  ــردی در جه ــات کارب ــد تحقیق ــد. بای ــد ش ــی نخواه بانک
ــداری  ــت بانک ــده و در صنع ــایی ش ــی شناس ــای واقع نیازه
اســتفاده شــود و نظــام بانکــی بایــد از نتایــج پژوهــش 
اســتفاده کنــد. ســیف افــزود: بــرای ارتبــاط بانک هــای 
ایرانــی در ســطح بین الملــل بایــد بــه ســمت اســتقرار 
کامــل اســتانداردهای IFRS حرکــت کنیــم. ابعــاد نظارتــی و 
مدل هــای رایــج دنیــا بــر اســاس اســتفاده از تکنولوژی هــای 
ــان مــاه جــاری بخش هــای  ــا پای ــا انجــام شــده و ت روز دنی

ــد.  ــد ش ــام خواه ــز انج ــتانداردها نی ــن اس ــی ای پایان
ــاری  ــهیات اعتب ــود تس ــرخ س ــازی ن ــزود: یکسان س وی اف

ــت. ــور اس ــاد کش ــی اقتص ــای مطالعات ــی از اولویت ه یک

قیمت مناسب میوه های شب یلدا
ــه  ــر اینک ــد ب ــن تاکی ــداران ضم ــه باغ ــس اتحادی نایب رئی
ــب  ــدا مناس ــب یل ــای ش ــت میوه ه ــه و قیم ــت عرض وضعی
اســت، گفــت: درصــد دقیــق آســیب ســرمازدگی بــه میوه هــا 
هنــوز مشــخص نیســت؛ امــا اگــر ۲0 تــا ۲5 درصــد میوه هــا 
 ســرمازده شــده باشــند، مشــکلی در تأمیــن بــازار شــب عیــد 

و پس از آن تا اردیبهشت ماه نخواهیم داشت.
 مجتبــی شــادلو، عضــو مجمــع ملــی خبــرگان کشــاورزی، بــا 
ــای  ــع آوری میوه ه ــد در جم ــداران نبای ــه باغ ــه اینک ــاره ب اش
ــالم  ــای س ــرد: میوه ه ــار ک ــد، اظه ــه می کردن ــرمازده عجل  س
ــن  ــوند و ممک ــک نمی ش ــق تفکی ــور دقی ــه ط ــرمازده ب و س
ــوری  ــازار تازه خ ــرمازده در ب ــای س ــی از میوه ه ــت بعض اس
ــن  ــدی کــه امســال در ای ــاق ب ــزود: اتف عرضــه شــود. وی اف
حــوزه رخ داد، ســرمازدگی میوه هــا بــود؛ امــا بدتــر از آن 
ــت  ــن اس ــرا ممک ــت؛ زی ــول اس ــت محص ــه در برداش عجل
ــب  ــوط و موج ــم مخل ــا ه ــرمازده ب ــالم و س ــای س میوه ه
ــود. ــداران ش ــتر باغ ــرر بیش ــده و ض ــردرگمی مصرف کنن س

۴۵۰۰ هشدار خرابی در 8 ماه
معــاون فنــی و زیربنایــی راه آهــن دربــاره عملکــرد سیســتم 
مجمــوع  گفــت:  تهران-مشــهد  محــور  »ای.تی.ســی« 
هشــدارهای خرابــی )نــه خطــای سیســتم( اســتخراج شــده 
ــوده  ــورد ب ــته، ۴500 م ــه گذش ــی 8 ماه ــتم ط ــن سیس ای

ــت.  اس
مازیــار یزدانــی افــزود: دالیــل مختلفــی بــرای اعــام هشــدار 
در سیســتم »ای. تــی. ســی« وجــود دارد کــه مــوارد مهــم آن 
ــوزن ها ــی س ــیل و یخ زدگ ــی و س ــه، آبگرفتگ ــامل صاعق  ش
مشــکات ناشــی از قطــع طوالنــی بــرق سراســری، به روزرســانی 
سیســتم های عائــم الکتریکــی، ســرقت تجهیــزات و کابل هــای 
ــای  ــر دم ــر تغیی ــر اث ــل ب ــتگی ری ــی، شکس ــم الکتریک عائ
ــن  ــم راه آه ــاز در حری ــی غیرمج ــات عمران ــی و عملی  ناگهان

و قطعی کابل هاست.
 وی ادامــه داد: عــاوه بــر مــوارد فــوق بــا توجــه بــه مقــررات 
در صورتــی کــه اتــاق اینترالکینــگ )قســمت مهمــی از 
سیســتم ای. تــی. ســی( بــه منظــور بررســی ماهیانــه فــک 
پلمــب شــود، مجــوز اســتفاده از سیســتم عائــم الکتریکــی 
ــامل  ــتم ش ــه کل سیس ــدارد و در نتیج ــود ن ــتگاهی وج ایس
عائــم ایســتگاهی و »ATC« از ســرویس خــارج شــده و بــه 

ــود.  ــرل می ش ــتی کنت ــورت دس ص
ــور  ــه ط ــا، ب ــاس گزارش ه ــر اس ــت: ب ــار داش ــی اظه یزدان
متوســط کل خرابی هــای سیســتم »ATC« روی قطــار در 
هــر مــاه ۱۷ بــار بــوده کــه میانگیــن آن 0.56 درصــد خرابــی 
در هــر روز اســت؛ از ایــن تعــداد، ۱۱ مــورد مربــوط بــه برخــورد 
و شکســتن آنتــن اســت )تعبیه شــده در زیــر لوکوموتیــو( کــه 
بــه برخــورد اجســام خارجــی شــامل ســنگ و اشــیا مرتبــط 

اســت.

جزئیات توافق دو غول گازی جهان
معــاون وزیــر نفــت بــا تشــریح توافــق دیــروز شــرکت 
ــده  ــا ســال آین ــرد: ت ــام ک ــروم روســیه اع ــران و گاز پ گاز ای
ــون  ــا افزایشــی ۳00 میلی ــران ب ــه گاز ای ــد روزان ــت تولی ظرفی
متــر مکعبــی بــه یــک میلیــارد متــر مکعــب در روز می رســد. 
حمیدرضــا عراقــی در جمــع خبرنــگاران و در تشــریح توافــق 
جدیــد گازی جمهــوری اســامی ایــران و روســیه گفــت: 
ــک  ــیه، ی ــروم روس ــران و گاز پ ــی گاز ای ــرکت مل ــروز ش ام
ــد.  ــا کردن ــع گاز امض ــکاری در صنای ــعه هم ــه توس تفاهم نام
معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه در شــرایط فعلــی ایــران 
ــب  ــر مکع ــون مت ــدود ۳۴ تریلی ــتن ح ــار داش ــا در اختی ب
بزرگ تریــن دارنــده ذخایــر گاز جهــان اســت، تصریــح کــرد: 
پــس از ایــران، روســیه هــم دومیــن ذخیــره گاز جهــان را در 

ــار دارد.  اختی
ــن  ــه اولی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی گاز ب ــل شــرکت مل ــر عام  مدی
و دومیــن دارنــده بــزرگ ذخیــره گاز جهــان یــک تفاهم نامــه 
ــای  ــار داشــت: توســعه بازاره ــد، اظه مشــترک امضــا کرده ان
طبیعــی  ذخیره ســازی گاز  ســوآپ گاز،   مشــترک گازی، 
ــارج از  ــران و خ ــترک گازی در ای ــای مش ــرای پروژه ه و اج
ــروم  ــران و گازپ ــکاری ای ــای هم ــن محوره کشــور از مهم تری

ــود. ــده خواهــد ب روســیه در آین
 ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ظرفیــت 
تولیــد گاز ایــران بــه حــدود ۷00 میلیــون متــر مکعــب در روز 
رســیده اســت، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه برنامه هــای افزایــش 
تولیــد و توســعه پــارس جنوبــی، ظرفیــت تولیــد گاز ایــران تــا 
ســال آینــده بــه حــدود یــک میلیــارد متــر مکعــب افزایــش 

می یابــد.

دبیر کمیته HSE شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
مطرح کرد:

 عزم مدیریت آبفای استان اصفهان 

HSE در شفاف سازی
کارگاه آموزشــی حفاظــت، ایمنــی 
ــر  ــور دبی ــا حض ــامت کار ب و س
ــه HSE شــرکت مهندســی  کمیت
آب و فاضــاب کشــور در شــرکت 
ــزار  ــان برگ ــتان اصفه ــای اس آبف
ــر  ــگ، دبی ــم زرن ــد. عبدالکری ش
ــه HSE شــرکت مهندســی  کمیت
آب و فاضــاب کشــور، در جمــع مدیــران شــرکت آبفــای اســتان 
 HSE ــر ــه ام ــش ب ــش از پی ــه بی ــت و توج ــه اهمی ــان ب اصفه
ــاد، انســجام و مشــارکت، ۳  ــان داشــت: اعتم ــرد و بی اشــاره ک
مؤلفــه ای هســتند کــه بایــد در انجــام امــور محولــه رعایت شــوند 
ــر  ــود. اگ ــام نمی ش ــتی انج ــه درس ــورت کار ب ــن ص ــر ای در غی
سیســتم اداری بــا انجــام مشــارکت و اتحــاد بــه یکدیگــر کارهــا 
را انجــام ندهنــد، مشــکات زیــادی بــه وجــود می آیــد. ایــن در 
حالــی اســت کــه پرداختــن بــه HSE، ضامــن تقویت و ســامت 
نیــروی انســانی اســت کــه مهم تریــن رکــن هــر ســازمان، نهــاد 
و شــرکت محســوب می شــود. وی بــا بیــان اینکــه اراده، اهتمــام 
ــان در  ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــد ش ــت ارش ــزم مدیری و ع
شفاف ســازی HSE اســت، عنــوان کــرد: ایــن شــیوه نگــرش بــه 
HSE بســیار جــای ســپاس دارد و مطمئنــا همیــن امــر منجــر 
بــه رعایــت ایمنــی در اجــرای پروژه هــا در آبفــای اســتان 
ــات  ــی عملی ــم عظیم ــا حج ــه ب ــوری ک ــه ط ــده؛ ب ــان ش اصفه
اجرایــی، حــوادث در ایــن اســتان بــه نــدرت بــه وقــوع 
ــاه  ــدود ۲۷ م ــون در ح ــم اکن ــه ه ــه ای ک ــه گون ــدد؛ ب می پیون
هیــچ وقــوع حادثــه ای از ســوی آبفــای اصفهــان گــزارش نشــده 
اســت. زرنــگ گفــت: مدیــران بــا توجــه بــه نقــش و اثرگــذاری 
ــت دادن  ــا اهمی ــد ب ــد، بای ــه در شــرکت دارن ــی ک ــب توجه  جال
در  اجتناب ناپذیــری  نقــش   ،HSE مــوارد  بــه  پرداختــن  و 
ــر  ــادآوری اســت دبی ــه ی ــد. الزم ب ــا نماین کاهــش حــوادث ایف
کمیتــه HSE در شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور در این 
 HSE جلســه بــه راهبردهــای شــرکت مهندســی در حــوزه
تکالیــف کارفرمــا، حوزه هــای ریســک، آسیب شناســی حــوادث 
 پرداخــت. همچنیــن شــیرزادی، مدیــر دفتــر بهداشــت، ایمنــی 
ــن  ــان، در ای ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــت ش ــط زیس و محی
ــی  ــط ایمن ــتقرار ضواب ــر در اس ــاخص های مؤث ــه ش ــت ب نشس
پرداخــت و رعایــت کــردن مــواردی همچــون اعتقــاد قلبــی بــه 
اجــرای ضوابــط، اشــراف بــه قوانیــن کار، دســتورالعمل و آئین نامــه 
ــازی  ــری، شفاف س ــی و کیف ــور حقوق ــا ام ــنایی ب ــوب، آش  مص
ــازی  ــت فراهم س ــر HSE جه ــه دفت ــوادث ب ــه ح ــاب کلی و بازت
ــش ســطوح  ــی، افزای ــگاه مســئوالن ایمن ــی، جای بســتر حمایت
نظارتــی، توســعه و تعمیــم آموزش هــای فراگیــر و مستندســازی 

را بسیار حائز اهمیت دانست.

 آمادگی استان اصفهان 

برای جذب سرمایه گذاری خارجی
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــان از آمادگ ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات رئی
جهــت جــذب ســرمایه گذاری خارجــی خبــر داد و گفــت: اتــاق 
ــی در  ــرمایه گذاران خارج ــهیل س ــرای تس ــت ب ــام ظرفی از تم
ــاق  ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب اســتان اســتفاده می کن
ــدار  ــهل آبادی در دی ــاب س ــید عبدالوه ــان، س ــی اصفه بازرگان
بــا معــاون اتــاق بازرگانــی برلیــن گفــت: پــس از برجــام 
ــژه  ــی به وی ــورهای اروپای ــددی از کش ــاری متع ــای تج هیئت ه
آلمــان بــه ایــران آمدنــد و بــا ســایر ایالت هــای آلمــان از جملــه 
ــا  ــت. وی ب ــده اس ــرار ش ــاری برق ــط تج ــرگ رواب ــادن ورتمب ب
ــه دوران تحریــم و از دســت رفتــن فرصــت همــکاری  اشــاره ب
ــرایط  ــت: در ش ــران گف ــا ای ــی ب ــورهای اروپای ــادی کش اقتص
ــی اســتفاده  ــم، کشــور چیــن از غیبــت کشــورهای اروپای  تحری

و در بخش های صنعتی ایران سرمایه گذاری کرد.
 ســهل آبادی همــکاری اقتصــادی و ســرمایه گذاری بیــن برلیــن 
ــان را در زمینه هــای کشــاورزی، صنعتــی و گردشــگری  و اصفه
برشــمرد و گفــت: بیشــترین گردشــگران بازدیدکننــده اصفهــان 
از کشــور آلمــان و خواســتار مشــارکت شــرکت های آلمانــی در 
توســعه زیرســاخت های گردشــگری اســتان اصفهــان هســتند. 
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا اشــاره بــه فعالیــت 8 هــزار 
واحــد صنعتــی و یــک هــزار واحــد معدنــی گفــت: بســیاری از 
واحدهــای صنعتــی اســتان همــکاری نزدیکــی بــا آلمــان دارند. 
ــن  ــه پایین تری ــادی ب ــای اقتص ــس از تحریم ه ــط پ ــن رواب ای
ــم در دوران پســابرجام شــاهد  ــود و امیدواری ســطح رســیده ب
خوســتار  ســهل آبادی  باشــیم.  دوطرفــه  روابــط  توســعه 
ــد  ــن ش ــان و برلی ــی اصفه ــاق بازرگان ــک دو ات ــکاری نزدی  هم
و گفــت: اتاق هــای بازرگانــی بــه عنــوان ســفیر صلــح می تواننــد 
حتــی روابــط خصمانــه سیاســی کشــورها را بــه روابــط عــادی 

تبدیــل کننــد.

زمان واریز یارانه آذر تغییر کرد
ــاه  ــدی آذرم ــه نق ــه یاران ــد ک ــام ش ــنبه اع ــی روز دوش در حال
ــا  ــدی یارانه ه ــازمان هدفمن ــه س ــود ک ــز می ش ــه واری روز جمع
در اطاعیــه ای زمــان پرداخــت را بــه پنجشــنبه همزمــان بــا ۲5 
آذرمــاه تغییــر داده اســت. دیــروز ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا 
بــا انتشــار اطاعیــه ای بــه نقــل از رئیــس ایــن ســازمان، زمــان 
ــای  ــه یارانه ه ــن مرحل ــه هفتادمی ــرد ک ــام ک ــر داد و اع را تغیی
ــتان  ــاب سرپرس ــه حس ــاه( ب ــنبه )۲5 آذرم ــدی روز پنجش نق

خانــوار واریــز خواهــد شــد.

 افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی 

در چهارمحال و بختیاری
سرپرســت ســازمان تاکســیرانی شــهرداری شــهرکرداز افزایــش 
ــر داد.  ــهر خب ــطح ش ــی در س ــه تاکس ــرخ کرای ــدی ن ۱5 درص
ــر ســاله  ــرد: ه ــار ک ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب محســن بابای
شــاهد افزایــش نــرخ کرایــه تاکســی ها در ســطح شــهرها 
ــذ  ــدن اخ ــی ش ــل طوالن ــه دلی ــد ب ــن رون ــال ای ــتیم؛ امس هس
ــد.  ــام ش ــر انج ــا تأخی ــداری، ب ــهر و فرمان ــورای ش ــوز از ش مج
بابایــی از فعالیــت بیــش از 9۳0 تاکســی درون شــهری در ســطح 
شــهر خبــر داد و گفــت: از ایــن تعــداد، ۱۷0 تاکســی در 6 خــط ویژه 

و مابقــی بــه صــورت گردشــی در حــال فعالیــت هســتند.

صعود ۶ درصدی قیمت لوازم خانگینان تا نیمه سال ۹۶ گران نمی شود
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حتما بخوانید!
تنها 45۰ واحد پلیمری در اصفهان ...

ــا ســرعت در  ــان ب قطــار توســعه و پیشــرفت شــهر اصفه
حــال حرکــت اســت؛ نمونــه بــارز حرکــت توســعه شــهری 
ویژه برنامه هــای »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« اســت 
ــا حضــور شــهردار و اعضــای شــورای شــهر محقــق  کــه ب
ــه  ــهری ب ــئوالن ش ــا، مس ــن ویژه برنامه ه ــود. در ای می ش
ــی  ــاح و کلنگ زن ــا ضمــن افتت ــد ت قلــب محله هــا می رون
ــن محله هــا از نزدیــک  ــی در ای  طــرح و پروژه هــای عمران
و رودررو بــا مردم ســخن بگویند. به گــزارش اداره ارتباطات 
رســانه ای شــهرداری اصفهــان، مهــدی جمالی نــژاد در 
ــاح«  ــد افتت ــه، چن ــر هفت ــرح »ه ــه از ط ــن برنام  چهلمی
ــان  و آغــاز عملیــات اجرایــی مجتمــع تجــاری اداری خیاب
ــه پــزوه  ــرداری از ورزشــگاه سرپوشــیده محل ــاذر، بهره ب  اب
و تجهیــز ســالن آمفی تئاتــر اندیشــه بــا بیــان اینکــه 
ــی در  ــرانه های خوب ــان از س ــهرداری اصفه ــه 15 ش منطق
ــار داشــت: در  ــی برخــوردار اســت، اظه ــای فرهنگ حوزه ه
ایــن منطقــه در حــوزه ســرانه های ورزشــی بعضــی از 
کمبودهــا مشــاهده می شــود کــه ایــن امــر نیــز در دســتور 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــهرداری ق کار ش
    چشم اندازهای منطقه 15

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه چشــم اندازهای خوبــی 
 بــرای منطقــه 15 شــهرداری اصفهــان تعریــف شــده
ــان  ــه اصفه ــاق ب ــان الح ــه 15 در زم ــرد: منطق ــح ک تصری
ــه  ــوده ک ــی ب ــا و چالش های ــایی ها، کمبوده ــار نارس دچ
ــه  ــن منطق ــتر ای ــی بیش ــا هم افزای ــان و ب ــته زم ــا گذش ب
ــا  ــن کمبوده ــان، ای ــهرداری اصفه ــق ش ــر مناط ــا دیگ ب
شــهروندان  رضایتمنــدی  افزایــش  زمینــه  و  مرتفــع 
ایــن منطقــه فراهــم شــده اســت. شــهردار اصفهــان 
ــان تمــام ســعی  ــا در شــهرداری اصفه ــان اینکــه م ــا بی ب
خــود را در راســتای ایجــاد امکانــات یکنواخــت بــرای 
شــهروندان در منطقــه 15 و دیگــر مناطــق شــهرداری 
 اصفهــان بــه کار گرفتیــم، اضافــه کــرد: همچنیــن شــرایط 
ــف تســهیالت  ــا تعری ــه ب ــم ک ــه ای فراهــم کردی ــه گون را ب
ــن  ــوارض و ... مــردم ای مناســب درخصــوص دریافــت ع

ــوند.  ــی های اداری نش ــر بروکراس ــاد درگی ــه زی منطق

برنامه ریزی هــای  بــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
صورت گرفتــه رینــگ چهــارم ترافیکــی شــهر اصفهــان 
ــدازی  ــرد: راه ان ــه ک ــورد، اضاف ــد می خ ــه 15 کلی در منطق
کمربنــدی شــرق اصفهــان نیــز از ایــن منطقــه شــهرداری 
ــد کــه ایــن امــر در توســعه منطقــه  ــور می کن اصفهــان عب

ــت. ــد داش ــرایی خواه ــر بس 15 تأثی
    سیاست شهرداری برای محله های محروم

ــرای  ــهرداری ب ــت ش ــه سیاس ــان اینک ــا بی ــژاد ب جمالی ن
موتورهــای  ایجــاد  محــروم،  محله هــای  در  توســعه 
توســعه در ایــن مناطــق اســت، ابــراز داشــت: از ایــن رو بــا 
راه انــدازی بعضــی از مراکــز در مناطــق مختلــف بــه دنبــال 
آن، دیگــر خدمــات نیــز بــه محله هــا گســیل خواهــد شــد. 

ــل  ــم و عم ــق عل ــا تلفی ــه ب ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
در منطقــه 15 و دیگــر مناطــق شــهرداری اصفهــان در 
ــرد:  ــه ک راســتای توســعه شــهری گام برداشــته ایم، اضاف
بــا بهره بــرداری از پروژه هــای در دســت اجــرا و همچنیــن 
ــه از زیرســاخت های موجــود در منطقــه 15  اســتفاده بهین
ــی  ــان ارزیاب ــیار درخش ــه 15 را بس ــده منطق ــوان آین می ت
کــرد. شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه بخــش زیــادی از 
بافــت فرســوده شــهر اصفهــان در منطقــه 15 وجــود دارد، 
ــته های  ــهیالتی در بس ــر تس ــن ام ــرای ای ــرد: ب ــه ک اضاف
تشــویقی و تخفیــف 70 درصــدی در دســتور کار قــرار 
گرفتــه و بــا راه انــدازی دفاتــر تســهیلگری اقدامــات 

ــرد. ــورت می گی ــری ص بهت

شهردار اصفهان مطرح کرد:

 تلفیق علم و عمل برای توسعه 
شهر اصفهان

 کمبودی برای عرضه شکر 

در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد
کشــاورزی  جهــاد  کل  مدیــر 
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح اس
گفــت: هیــچ کمبــودی بــرای 
چهارمحــال  در  شــکر   عرضــه 
نــدارد.  وجــود  بختیــاری  و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــب ب ــح هللا غری ذبی
ــاد کشــاورزی اســتان  ــه جه اینک
متولــی توزیــع شــکر در ســطح اســتان اســت، عنــوان کــرد: در 
حــال حاضــر هیــچ کمبــودی بــرای عرضــه شــکر در چهارمحــال 
و بختیــاری وجــود نــدارد. وی عنــوان کــرد: هم اکنــون بیــش از 
ــازی  ــتان ذخیره س ــن اس ــای ای ــکر در انباره ــن ش ــزار ت 10 ه
شــده اســت. وی تاکیــد کــرد: مدیریــت توزیــع مناســب شــکر 
در ســطح اســتان موجــب جلوگیــری از افزایــش قیمــت ایــن 
محصــول شــده اســت و هم اکنــون شــکر از وضعیــت قیمتــی 
ــرد:  ــان ک ــت. وی بی ــوردار اس ــتان برخ ــن اس ــبی در ای مناس
ــار  ــزان در اختی ــا قیمــت مناســب و هــر می ــون شــکر ب هم اکن

واحدهای تولیدی استان قرار می گیرد.

احداث خیابان عسکریه دوم در سال آینده
 10 منطقــه  مدیــر  امامــی،  عبدالرســول  کیمیای وطن
ــه  ــن منطق ــده ای ــاره پروژه هــای آین ــان، درب شــهرداری اصفه
گفــت: در ســال جــاری پروژه هــای متعــددی را آغــاز کردیــم 
 کــه بعضــی از آن هــا در ســال جــاری افتتــاح می شــود 
و بخشــی در ســال آینــده مــورد بهره بــرداری قــرار می گیــرد. 
از جملــه ایــن پروژه هــا تملــک خیابــان شــهید رضائیــان بــه 
ــه اتمــام  مــوازات شــیخ طوســی اســت کــه آزادســازی آن ب
ــان عســکریه دوم  رســیده و امســال احــداث می شــود. خیاب
یکــی دیگــر از پروژه هــای منطقــه اســت کــه پیشــرفت 
ــد  ــده احــداث خواه ــوده و ســال آین آزادســازی آن خــوب ب
شــد. یکــی دیگــر از پروژه هــا تملــک و آزادســازی بخشــی از 
خیابــان ورودی اطشــاران منتهــی بــه شــهرک مســکونی 
میــالد اســت؛ ضمــن اینکــه امســال تملــک خیابــان 7 تیــر به 
ــداث  ــود. اح ــداث می ش ــده اح ــال آین ــد و س ــان می رس پای
ــه صــورت مشــارکتی امســال  ــه حصــه ب فرهنگســرا در محل
ــی در  ــتاد همای ــودک اس ــه ک ــداث خان ــود، اح ــام می ش انج
ســال جــاری آغــاز شــده و در ســال آینــده بــه اتمــام 
می رســد، ســاماندهی خیابــان ســپیده کاشــانی و آل خجنــد 
ــن  ــطح ای ــر در س ــای دیگ ــت. پروژه ه ــدام اس ــت اق در دس
ــا  ــاد ب ــدان احمدآب ــردان می ــه شــامل: احــداث دوربرگ منطق
همــکاری مناطــق 4 و 10 شــهرداری اصفهــان، بهره بــرداری از 
ــاماندهی  ــرکان، س ــراج و گ ــت، مع ــی هدای ــای محل پارک ه
ــه  ــطح منطق ــای س ــنایی پارک ه ــی، روش ــای محل  پارک ه

و آسفالت معابر است.

اخبار کوتاه

 تنها ۴۵۰ واحد پلیمری در اصفهان 

فعال است
پلیمـــر  انجمــــن  رئیـــس 
اصفهــان  اســتان  پالســتیک  و 
گفــت: از یــک هــزار و 140 واحــد 
ــرداری  ــه بهره ب ــه پروان پلیمــری ک
 450 تنهــا  کرده انــد،  دریافــت 
ــی  ــتند. مرتض ــال هس ــد فع واح
بیشــه اظهــار داشــت: طبــق آمــار 
خانــه صنعــت در اســتان اصفهــان نزدیــک بــه 1140 واحــد 
ــه 450  ــک ب ــه نزدی ــد ک ــرداری گرفته ان ــه بهره ب ــری پروان پلیم
ــی  ــتان صنعت ــک اس ــوان ی ــه عن ــا ب ــتند؛ ام ــال هس ــد فع واح
ــادی  ــت اقتص ــفانه وضعی ــزود: متاس ــم. وی اف ــب مانده ای عق
کشــور و مشــکالت سیســتم بانکــی، مالیــات و بیمــه فشــارهایی 
را بــر تولیدکننــدگان وارد کــرده کــه تنهــا راه بــرای کاســتن ایــن 
مشــکالت، انســجام و هم گرایــی انجمن هــا و تشــکل های 
اقتصــادی اســت. رئیــس انجمــن پلیمــر و پالســتیک اســتان 
ــوان از  ــا می ت ــن انجمن ه ــق ای ــرد: از طری ــح ک ــان تصری اصفه

حق تولیدکنندگان دفاع کرد و ثبات آن ها را افزایش داد. 
وی بیــان داشــت: هــدف از تشــکیل انجمــن پالســتیک و پلیمــر 
ــه  ــت. بیش ــت اس ــن صنع ــاالن ای ــوق فع ــاع از حق ــتان، دف اس
بیــان داشــت: یکــی از مســائل مشــترک صنــوف مختلــف 
ــا پتروشــیمی اســت  ــاط ب پالســتیک، اســتفاده از پلیمــر و ارتب
و تــا زمانــی کــه تولیــد داخلــی نیــاز دارد، پتروشــیمی مجــاز بــه 
صــادرات نیســت و ایــن امــر مشــکالت زیــادی را بــرای فعــاالن 
ایــن حــوزه بــه وجــود آورده کــه امیــد اســت با قوی شــدن تشــکل 

پلیمــر و پالســتیک بتــوان بســیاری از مشــکالت را حــل کــرد.

 برگزاری همایش طلیعه حضور 

ویژه 11۰۰ بانوی طلبه اصفهانی
ــان  ــران اصفه ــه خواه ــوزه علمی ــت ح ــی مدیری ــاون فرهنگ مع
ــه خواهــر  ــژه 1100 طلب از برگــزاری همایــش طلیعــه حضــور، وی
ــت  ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــر داد. ب ــورود خب جدیدال
حــوزه علمیــه خواهــران اســتان اصفهــان صدیقــه بهشــتی 
معــاون فرهنگــی مدیریــت حــوزه علمیــه خواهــران اصفهــان بــا 
بیــان ایــن خبــر گفــت: همایــش طلیعــه حضــور هــر ســاله ویــژه 
ــا هــدف تبییــن  طــالب جدیدالــورود مــدارس علمیــه اســتان ب
ــل و  ــب و تحصی ــرای تهذی ــزه ب ــت انگی ــی، تقوی ــف طلبگ وظای
ــود.  ــزار می ش ــالب برگ ــغ ط ــالت های تبلی ــان رس ــن بی همچنی
وی حجت االســالم و المســلمین حمیــد محمــدی، دبیــر شــورای 
آموزشــی و تربیتــی مرکــز مدیریــت خواهــران و حجت االســالم 
ــت  ــز مدیری ــی مرک ــاون فرهنگ ــکندری، مع ــلمین اس و المس
ــن  ــژه ای ــه خواهــران کشــور را از ســخنرانان وی حوزه هــای علمی

همایــش معرفــی کــرد. 

اخبار کوتاه

ــاه در  ــه چ ــزار حلق ــود 9 ه ــت: وج ــان گف ــتاندار کرم اس
منطقــه رودبــار، فاجعــه اســت و علی رغــم اینکــه آب 
شــیرین زیــادی در منطقــه وجــود دارد، امــا بــا عقلمــان از 
ایــن ظرفیــت اســتفاده نکرده ایــم. علیرضــا رزم حســینی در 

جلســه گام دوم مثلــث توســعه اقتصــادی 
ــار  ــتان رودب ــی شهرس ــاد مقاومت و اقتص
اظهــار کــرد: حرکــت خوبــی در شهرســتان 
مقاومتــی  اقتصــاد  زمینــه  در  رودبــار 
ــاز  ــم آغ ــازندگی خات ــرارگاه س ــط ق توس
در  بیشــتر  اســتمرار  نیازمنــد  و  شــده 
ــی  اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومت

هســتیم. وی افــزود: بــا همدلــی و شــرایط منطقــه 
ــر  ــه فک ــر ب ــد زودت ــد داد و بای ــی رخ خواه ــات خوب اتفاق
اســتفاده از دانــش روز کشــاورزی و مدیریــت بهتر توســعه 

و اســتفاده از گنج هــای شهرســتان باشــیم. 
وی افــزود: بــا بازدیــد از مناطــق محــروم شهرســتان رودبار 

ــی  ــاد مقاومت ــوی اقتص ــد الگ ــه بای ــدیم ک ــر ش  مطمئن ت
و همــکاری مؤسســات غیردولتــی را بیــش از پیــش 
حمایــت کنیــم؛ راه نجــات کشــور توســط ایــن پیشــران های 
ــرد:  ــح ک ــرد. رزم حســینی تصری اقتصــادی صــورت می گی
ــادی  ــت زی ــردم، ظرفی ــارت م ــت و جس جرئ
بــرای همــکاری در توســعه منطقــه ای اســت. 
علی رغــم اینکــه ممکــن اســت بعضــی از ایــن 
ــودجو  ــراد س ــرای اف ــیله ای ب ــه وس ــراد ب اف
بــدل شــده باشــند. وی بــا اشــاره بــه اقدامــات 
قــرارگاه خاتــم در رودبــار افــزود: نمی خواهیــم 
دقیــق  کار  داریــم  انتظــار  کنیــم؛   عجلــه 
ــه در  ــی ک ــم کارهای ــا بتوانی ــود ت ــام ش ــی انج و مطالعات
ــا  ــزود: ت ــم. وی اف ــال کنی ــده، دنب ــام ش ــج انج قلعه گن
اقتصــاد خانــوار درســت نشــود، ســاخت مدرســه و جــاده 
ــه  ــرود ک ــی ب ــات جای ــن امکان ــد ای ــدارد و بای ــده ای ن فای
ــنا ــند. ایس ــته باش ــان را داش ــوان اداره زندگی ش ــردم ت م

استاندار کرمان:

وجود 9 هزار حلقه چاه در منطقه رودبار فاجعه است
مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتانداری یــزد بــا 
اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده از تکنولــوژی نویــن برای توســعه 
بیــش از پیــش اســتان از راه انــدازی مرکــز داده اطالعــات در 
یــزد خبــر داد. اکــرم فــداکار بــا اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده 

ــن در راســتای توســعه  ــای نوی از تکنولوژی ه
ــوزه  ــرد: ح ــار ک ــتان اظه ــش اس ــش از پی بی
آی ســی تی از جملــه حوزه هــای دارای ظرفیــت 
ــتان  ــعه ای اس ــداف توس ــبرد اه ــرای پیش ب

ــف اســت.  ــای مختل ــزد در عرصه ه ی
وی بــه کار گیــری نیروهــای متخصــص و 
از  را  اســتان  دانشــگاهی  فارغ التحصیــل 

جملــه ویژگی هــای توســعه حــوزه فنــاوری آی ســی تی 
ــتان های  ــه اس ــزد از جمل ــتان ی ــرد: اس ــان ک ــت و بی دانس
انســانی متخصــص و  نیــروی  از نظــر  برخــوردار کشــور 
زیرســاخت های الزم در ایــن حــوزه اســت. فــداکار مشــارکت 
ــی  ــی و نظارت ــام دســتگاه های اجرای گســترده و پیوســته تم

ــروری  ــی تی را ض ــت آی س ــعه صنع ــتای توس ــتان در راس اس
عنــوان کــرد و ادامــه داد: پیشــرفت اســتان و کشــور مســتلزم 
ــن اســت.  حرکــت پیوســته و اســتفاده از تکنولوژی هــای نوی
مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتانداری یــزد در 
ادامــه بــا بیــان اینکه افتتــاح مرکــز داده از جمله 
 اقدامــات در دســتور کار اســتان یــزد اســت 
ــده  ــای انجام ش ــق هماهنگی ه ــرد: طب ــار ک اظه
مرکــز داده اســتان در اداره پســت خیابــان قیــام 
یــزد ایجــاد شــده و آمــاده بهره بــرداری اســت. 
ملــی  صنــدوق  بــا  تفاهم نامــه  انعقــاد  وی 
ســها بــه منظــور تأمیــن منابــع مالــی طرح هــا 
ــات  ــر اقدام توســعه ای اســتان در حــوزه آی ســی تی را از دیگ
ایــن  اســاس  بــر  کــرد:  بیــان  و  دانســت  انجام شــده 
ــود کیفــی  ــرای بهب ــال تســهیالت ب ــارد ری تفاهم نامــه 50 میلی
ــزد  ــای تخصصــی آی ســی تی در اســتان ی ــی فعالیت ه و کم

ــی ــت. خبرفارس ــه اس ــاص یافت اختص

در شهر

مدیر کل فناوری اطالعات استانداری یزد خبر داد:

راه اندازی مرکز داده اطالعات در یزد

حتما بخوانید!فرهنگ و هنر
گرانی بلیت کنسرت ها به خواننده ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــن  ــور، ای ــان محمدپ ــن ســاخته قرب ــی، آخری ســالم بمبئ
روزهــا همزمــان بــا ســینماهای کشــور در ســینماهای 
ــه  ــم ک ــن فیل ــران اســت. ای ــان در حــال اک اســتان اصفه
 اولیــن محصول مشــترک ســینمای هنــد و ایران اســت، در 
 اولیــن روزهــای اکــران موفــق شــد رکــورد فــروش 
در یــک روز را در ســینمای ایــران بشــکند. قربــان محمدپور 
ــان  ــاره  زن ــردان درب ــه م ــای »آنچ ــن، فیلم ه ــش از ای پی
ــادری« را ســاخته  ــان م ــرار« و »زب ــد«، »دل بیق نمی دانن

اســت.
    خالصه داستان

داســتان فیلــم، آشــنایی یــک دختــر هنــدی و یــک پســر 
ایرانــی را روایــت می کنــد کــه هــر دو دانشــجوی پزشــکی 

هســتند و درگیــر اتفاقــات پیچیــده ای می شــوند.
    تحلیل

اینکــه چگونــه فیلمــی تــا بــه ایــن حــد ســطحی می توانــد 
رکوردهــای فــروش ســینمای ایــران را بشــکند، بزرگ ترین 
ســؤال منتقــدان ســینمای ایــران در روزهــای اخیــر اســت؛ 
فیلمــی کــه از هــر لحــاظ از فیلم هــای مرســوم ســینمای 

ــر  ــه شــدت ضعیف ت ــی ب ــودرام ایران ــد و فیلم هــای مل هن
ــم   اســت. شــاید عمده تریــن عامــل اســتقبال از ایــن فیل
ــینمای  ــتار س ــزار، سوپراس ــا گل ــور محمدرض ــد حض را بای
ــد  ــینمای هن ــناس س ــتاره سرش ــرزا، س ــا می ــران و دی ای
دانســت. کنجــکاوی مخاطبــان ایرانــی بــرای دیــدن 
ــار  ــادری در کن ــن به ــن دو سوپراســتار و حضــور بنیامی ای
ــن  ــد ای ــه پیــش از تولی همســر دومــش و حواشــی ای ک
ــام  ــا تم ــم ب ــن فیل ــث شــد ای ــم وجــود داشــت، باع فیل
ــد.  ــینما کن ــی س ــادی را راه ــان زی ــش مخاطب ضعف های
موقعیت هــا از صحنه هــا، شــخصیت ها،  مملــو   فیلــم 

و دیالوگ هــای بی ربــط و اضافــی اســت کــه نه تنهــا 
ــم، بلکــه  ــر کشــیدن آن هــا نمی بینی ــه تصوی منطقــی در ب
ــر  ــه کلیــت اث ــا حــذف آن هــا کوچک تریــن خدشــه ای ب ب

ــد شــد.  وارد نخواه
فیلــم ســعی دارد یــک مثلــث عشــقی میــان علی بــا بازی 
محمدرضــا گلــزار و کاریشــما بــا بــازی دیــا میــرزا و یــک 
بدمــن بســیار مضحــک و پرداخت نشــده بــا بــازی گلشــن 
ــم  ــع آن ه ــک ضل ــی ی ــِم حت ــا در رس ــازد؛ ام ــروور بس گ
ناموفــق مانــده اســت. متاســفانه بایــد گفــت فیلــم ســالم 
بمبئــی، تنهــا یــک داســتان بــه شــدت ابتدایــی و ضعیــف 

ــزی در  ــتالی و فانت ــال  کارت پس ــی کام ــه در قالب ــت ک اس
هنــد اتفــاق می افتــد؛ هنــدی کــه در آن نــه خبــری از فقــر 

اســت و نــه یــک میلیــارد نفــر جمعیــت.
    عوامل فیلم

کارگــردان، نویســنده: قربــان محمدپــور/ تهیه کننــده: 
جــواد نوروزبیگــی/ طــراح صحنــه و لبــاس: مجیــد 
میرفخرایــی/ مدیــر فیلمبــرداری: حســن پویــا/ فیلمبــردار: 
 مهــرداد ســلیم خانی/ مدیــر صدابــرداری: طاهــر پیشــوایی

ــری:  ــژه بص ــای وی ــان/ جلوه ه ــا علوی ــذار: علیرض صداگ

ــن: ســهراب خســروی/ طــراح  امیررضــا معتمــدی/ تدوی
چهره پــرداز: کامــران خلــج/ آهنگســاز: دلشــاد شــبیر 
 دســتیار اول و مدیــر برنامه ریــزی: علیرضا شمس شــریفی
هماهنگ کننــده ایــران و هنــد بهــروز چاهــل/ مشــاور 
پــروژه: فاطمــه قدیری نژادیــان/ مشــاور تهیه کننــده: علــی 
ــا نوروزبیگــی  ــاس: ثن ــه و لب ــی/ دســتیار یــک صحن ایران
منشــی صحنــه: ســاناز هرنــدی/ عــکاس: ایــران انتظــام. 
 بازیگــران: محمدرضــا گلــزار، بنیامیــن بهــادری، دیــا میــرزا

گلشن گروور، بهروز چاهل، شایلی محمودی.

ــا  ــور اســتان های ســازمان صداوســیما ب ــاون ام - مع
ــمتی  ــریال ۳00 قس ــد س ــان پیش تولی ــه زم ــاره ب اش
اظهــار کــرد کــه پیش تولیــد ایــن ســریال تــا یــک یــا 
ــاره  دو مــاه دیگــر شــروع می شــود. علــی دارابــی درب
ســریال ۳00 قســمتی کــه قــرار اســت در گیــالن 
ــندگی  ــه نویس ــریال ب ــن س ــت: ای ــود، گف ــاخته ش  س
 و کارگردانــی فریــدون حســن پور ســاخته می شــود 

و اکنون در مرحله نگارش فیلمنامه است.
- اصغــر فرهــادی در واکنــش بــه قــرار گرفتــن فیلــم 
»فروشــنده« در فهرســت نامزدهــای گلــدن گلــوب 
ــت: »از  ــر فرهــادی گف ــرد. اصغ ــر تشــکر ک ــن ام از ای
شــنیدن ایــن خبــر، فوق العــاده خوشــحالم. ایــن 
افتخــاری اســت کــه بــرای ســومین بــار نامــزد جایــزه 
انجمــن  از  می خواهــم  می شــوم.  گلــوب  گلــدن 
ــودم  ــرف خ ــم از ط ــوود، ه ــی هالی ــات خارج  مطبوع
و هــم از طــرف گــروه ســازنده »فروشــنده« کــه ســال 
پیــش همیــن موقــع مشــغول ســاخت ایــن فیلــم در 

تهــران بودنــد، تشــکر کنــم.«
- محســن محسنی نســب، کارگــردان و تهیه کننــده 
ســینما دربــاره فیلــم ســینمایی »ســتاره های رقصــان« 
گفــت: ایــن اثــر یــک فیلــم ســوپر پروداکشــن 
آن  از  ۲0 دقیقــه  مــا  اســت کــه   دفــاع مقدســی 
ــرداری  ــدس فیلمب ــاع مق ــینمایی دف ــهرک س را در ش
ــن  ــم ای ــد بگوی ــم بای ــن را ه ــم. ای ــن کرده ای و تدوی
ــه در  ــی دارد ک ــیار عال ــای بس ــژوال افکت ه ــم وی فیل

ــت. ــر اس ــا بی نظی ــدس م ــاع مق ــینمای دف س
دربــاره  ســینما،  معصومــی، کارگــردان  خســرو   -
آخریــن وضعیــت فیلــم ســینمایی »کار کثیــف« 
گفــت: در حــال حاضــر بــه دنبــال یــک بازیگــر خانــم 
ــم ســینمایی هســتیم. در  ــن فیل ــرای نقــش اول ای ب
واقــع تمــام کارهــای ایــن فیلــم در گــرو یافتــن یــک 
ــا ویژگی هــای شــخصیتی  ــه ب ــم اســت ک ــر خان بازیگ

ــد. ــته باش ــت داش ــف« مطابق ــه »کار کثی فیلمنام
- »کتــاب حافــظ، روح ایرانــی« بــه قلــم محمــد 
بقایــی مــاکان کــه در آن مضامیــن و اندیشــه های 
ــه  ــته ب ــم وابس ــه مفاهی ــرآوازه در زمین ــاعر پ ــن ش ای
ــرد  ــرار می گی ــورد بحــث ق ــران م ــخ ای ــگ و تاری فرهن
از ســوی نشــر رســانش نویــن بــه بــازار کتــاب عرضــه 

شــد.
بــه  جنکینــز  بــری  ســاخته  »مهتــاب«  فیلــم   -
ــی از ســوی  ــم و بهتریــن کارگردان ــوان بهتریــن فیل عن
شــد  انتخــاب  سان فرانسیســکو  منتقــدان   حلقــه 

و »خدمتکار« جایزه بهترین فیلم خارجی را برد.
- یــک حراجــی فرانســوی اعــالم کــرد طراحــی 
ارزشــمندی از »لئونــاردو داوینچــی« بــه ارزش حــدود 

ــت. ــده اس ــف ش ــون دالر، کش 1۶ میلی

 آموزش مسائل شهری 

به سبک «ُخرُخره دود»

کیمیای وطن

نمایــش موزیــکال و شــاد کودکانــه 
بــه کارگردانــی:  »ُخرُخــره دود« 
نویســندگی:  و  نقــوی  عاطفــه 
عاطفــه نقــوی، جمــال نوروزباقــری 
از روز یکشــنبه ۲1 آذرمــاه در کانــون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان واقــع در پــل فلــزی بــه 
ــا توجــه  ــره دود« ب ــش »ُخرُخ ــه اســت. نمای ــه رفت  روی صحن
بــه یــک مســئله زیســت محیطی و پرداخــت آن بــرای کــودکان 
ــر شــاد  ــا در عیــن نمایــش و اجــرای یــک تئات  ســعی کــرده ت
ــه آمــوزش مســائل شــهری و حفــظ و نگهــداری  ــه، ب و کودکان
هــوای پــاک بــه کــودکان نیــز بپــردازد. ایــن نمایــش تــا پایــان 
دی مــاه روزهــای زوج در دو ســانس 9-10 صبــح، میزبــان 
مهدهــای کــودک و مــدارس اســت و در روزهــای فــرد عصرهــا 
ســاعت ۶، میزبــان عمــوم عالقه منــدان بــه ایــن نمایــش 
ــد  ــه ترتیــب ورود عبارتن ــر نمایشــی ب اســت. بازیگــران ایــن اث
از: ســاناز ابــاذری، ســحر جبــارزارع، راحلــه منوچهــری، عاطفــه 
 نقــوی، مریــم جهانگیــری، شــیدا ارجمنــد، افســانه شیشــه گر 
و فهیمــه پاینــده. از دیگــر عوامــل می تــوان بــه طراحــی صحنــه 
و لبــاس: عاطفــه نقــوی، آهنگســاز: پیمــان زارعــی، اکبــر 
خلقــی، منشــی صحنــه و نــور: فرزانــه مظاهــری، اپراتور: مهســا 

ــرد. ــور اشــاره ک ــاره برات پ ــه: به ــر صحن مزروعــی و مدی

برگزاری نشست »بدون عنوان«
 ۲5 و   ۲4 کاغــذ«،  روی  »صلــح  نمایشــگاه  نشســت های 
معاصــر  هنرهــای  مــوزه  در   1۶ ســاعت  از  جــاری  آذرمــاه 
اصفهــان برگــزار می شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
ــر معاصــر  ــان، دوســاالنه هن فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
 بــا تمرکــز بــر هنــر و هنرمنــدان تجســمی و بینارشــته ای 
و بــرای چشــم اندازی ده ســاله توســط مجیــد عباســی فراهانــی 
)هنرمنــد( طراحــی و بنیــان گذاشــته شــد. دوره دوم دوســاالنه 
هنــر معاصــر در ادامــه برگــزاری نمایشــگاه »صلــح روی کاغــذ« 
ــران(  ــاوران )ته ــری نی ــاد آفرینش هــای هن ــر در بنی کــه پیش ت
و مــوزه هنرهــای معاصــر آبــادان برگــزار شــد، 14 آذرمــاه در محل 
مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان گشــایش یافــت. فــاز جدیــد 
نمایشــگاه »صلــح روی کاغــذ« شــامل 100 اثــر نقاشــی حجــم، 
ــی و  ــد ایران ــو از ۸0 هنرمن ــی و ویدئ ــان، طراح ــی، چیدم عکاس
ــدان  ــد عالقه من ــرای بازدی ــاه ب ــا 14 دی م ــه ت خارجــی اســت ک
ــت ها  ــه  نشس ــوان مجموع ــوان«، عن ــدون عن ــت. »ب ــر اس دای
و ایســتاده گویی هایی اســت کــه ۲4 و ۲5 آذرمــاه در قالــب 
نمایشــگاه »صلــح روی کاغــذ« در مــوزه هنرهــای معاصــر 

ــود. ــزار می ش ــان برگ اصفه

اخبار کوتاه

ــگ«  ــاه و پلن ــه »م ــا در مجموع ــوع ممیزی ه ــم و ن حج
بــه انصــراف نویســنده و کارگــردان از ایــن پــروژه انجامیــده 

اســت. 
احمــد امینــی، کارگــردان ســینما و تلویزیــون، دربــاره 

انصــراف از کارگردانــی مجموعــه »مــاه و 
ــودن  پلنــگ« گفــت: احســاس کارگــردان ب
در  دوســتانی  نــدارم.  پــروژه  ایــن  در  را 
تلویزیــون هســتند کــه بــه جــای نویســنده و 
کارگــردان فکــر کــرده و ایده هایشــان را اجــرا 
ــون  ــا تلویزی ــت ب ــن سال هاس ــد. م می کنن
کار کــرده ام و تــا بــه حــال چنیــن تجربــه ای 

نداشــتم کــه ناظــر پخــش روی ریتــم ســکانس، نورپــردازی 
حرکــت دوربیــن، شــخصیت پردازی و مــواردی از ایــن 

ــد.  ــال کن ــرش را اعم ــد و نظ ــته باش ــر داش ــت نظ دس
ــه  ــت ک ــد، کاری نیس ــما می بینی ــه ش ــه داد: آنچ وی ادام
مــا بــه آن فکــر کرده ایــم؛ بســیاری از دیالوگ هــا، مســیر 
قصــه، بســیاری از جمله هــا، شــخصیت ها و روابــط کــه بــا 

دقــت و بــا توجــه بــه قواعــد تلویزیــون طراحــی شــده اند 
 دســتخوش حــذف و ممیــزی شــده اند. ایــن مــوارد

مجموعه را ناقص و الکن کرده است.
 ســعید مطلبــی، نویســنده مجموعــه »مــاه و پلنــگ«، هــم 
گفــت: مــن و آقــای احمــد امینــی دوشــنبه 
از  دنبــال مجموعــه ای  بــه  و  آذرمــاه   ۲۲
ــی کــه ناظــر پخــش  ممیزی هــا و حذف های
روی ایــن مجموعــه داشــته، از ادامــه کار 

ــم. ــراف دادی انص
ــوب ــان زرین ک ــای آرم ــه آق ــه را ب ــن نام  ای
ــام  ــر ن ــم دیگ ــم و امیدواری ــده دادی تهیه کنن

مــا در تیتــراژ مجموعــه ثبــت نشــود. 
ــون  ــه در تلویزی ــک مجموع ــد ی ــرای تولی ــه داد: ب وی ادام
ــا  ــال مصــرف می شــود، ده ه ــان از بیت الم ــا توم میلیارده
نفــر در یــک پــروژه زحمــت می کشــند؛ ولــی یــک نفــر بــا 
دیــدن هــر بخــش می توانــد اعمــال ســلیقه کــرده و رونــد 

کار را مختــل کنــد. ایســنا

انصراف نویسنده و کارگردان«ماه و پلنگ» در پی ممیزی ها
ــورمان  ــاپ کش ــیقی پ ــده موس ــبی، خوانن ــی لهراس عل
ــه  ــود در عرص ــای خ ــن فعالیت ه ــه تازه تری ــاره ب ــا اش ب
ــدای  ــان ص ــیاری از مخاطب ــرد: بس ــان ک ــیقی بی موس
مــن را از روی خوانندگــی تیتراژهــا و مجموعه هــای 

تلویزیونــی می شناســند و بــه محــض 
ــوم،  ــا دور می ش ــای تیتراژه ــه از فض اینک
تصــور می کننــد کــه کــم کار شــده ام؛ 
ــرا  ــت؛ چ ــن نیس ــرا ای ــت ماج ــا واقعی ام
کــه مــن تعمــدا مدتــی از ایــن فضــا 
ــار  ــا انتش ــردم ب ــعی ک ــردم و س دوری ک
ــد در  ــوم جدی ــا و کار روی آلب تک آهنگ ه

ــم. ــز باش ــوزه متمرک ــن ح ای
ــت  ــی بلی ــش گران ــه افزای ــد رو ب ــاره رون  لهراســبی درب
کنســرت های پــاپ و شــبهاتی کــه در این بــاره بــه 
ــاور  ــح داد: ب ــود، توضی ــبت داده می ش ــدگان نس خوانن
ــت.  ــا نیس ــت م ــرت ها دس ــت کنس ــی بلی ــد گران کنی
ــزار  ــه 150 ه ــول دارم ک ــوع را قب ــن موض ــم ای ــن ه م

تومــان اصــال قیمــت مناســبی بــرای یــک کنســرت پــاپ 
نیســت؛ چــرا کــه تماشــاگر پــول بســیار زیادتــری را بابت 
ــد.  ــت می کن ــرده، پرداخ ــت ک ــرت دریاف ــه در کنس آنچ
ایــن خواننــده گفــت: اگــر شــما یــک آمــار ســاده بگیریــد 
بیــن  ایــن  در  می شــوید کــه  متوجــه 
خواننــده بــه هیــچ عنــوان مقصــر نیســت؛ 
ســالن های  اجاره بهــای  از  وقتــی  زیــرا 
ــی  ــای نجوم ــه رقم ه ــیقی ب ــرای موس اج
و عجیــب و غریبــی می رســید، متوجــه 
تهیه کننــده  و  خواننــده  کــه  می شــوید 
تقصیــری در افزایــش قیمــت بلیت هــا 
ــن  ــن حاضــرم در جنوبی تری ــب م ــر ترتی ــه ه ــد. ب ندارن
ــد  ــا بای ــم؛ ام ــزار کن ــگان برگ ــرت رای ــران کنس ــه ته نقط
متولــی در ایــن زمینــه وجــود داشــته باشــد کــه بتوانــد 
ــاد  ــر ایج ــه فک ــود، ب ــای موج ــاماندهی فض ــن س ضم
ــزار  ــر برگ ــرت ها در آن ارزان ت ــه کنس ــد ک ــی باش فضای

ــر ــود. مه ش

نگاهی به فیلم »سالم بمبئی« ساخته قربان محمدپور

کم محتوای پر زرق و برق

گرانی بلیت کنسرت ها به خواننده ارتباطی ندارد
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شماره 139560302007003483 مورخ 95/07/17 مختار بهرامی اردالی فرزند حیدر نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 318.79 مترمربع پالک شماره 437 اصلی واقع در اردال بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر بهرامی.

2 - رای شماره 139560302007003882 مورخ 95/08/10 سید برزو عزیز زاده جوزستانی فرزند سید مندنی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 148 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در شرودان بخش 9 ثبت 

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

3 - رای شماره 139560302007003909 مورخ 95/08/15 نوروزعلی ریاحی فالورجانی فرزند مهدی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175.95 مترمربع پالک شماره 39 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شفق  

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

4 - رای شماره 139560302007003920 مورخ 95/08/15 محمد جعفری فرزند کاظم نسبت به ششدانگ یکباب 

کارگاه به مساحت 122.59 مترمربع پالک شماره 5 فرعی از 4 اصلی واقع در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا ابراهیمی.

5 - رای شماره 139560302007003924 مورخ 95/08/16 هجیر غریب شی فرزند حاجی نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه و مغازه به مساحت 132 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید عبداله میرلوحی فالورجانی.

6 - رای شماره 139560302007003925 مورخ 95/08/16 مرادعلی محمودی برام فرزند محمد مراد نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 99.48 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 

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

به  نسبت  محمد  فرزند  برام  محمودی  موسی   95/08/16 مورخ   139560302007003927 شماره  رای   -  7

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 326.75 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شکراله زارع کلیشادی.

8 – رای شماره 139560302007004178 مورخ 95/09/01 جواد غفارپور فرزند حیات نسبت به سه دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179.57 مترمربع پالک شماره  411 اصلی واقع در شرودان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالعلی ارباب شیرانی.

9 - رای شماره 139560302007004179 مورخ 95/09/01 مسعود غفارپور فرزند جواد نسبت به سه دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179.57 مترمربع پالک شماره  411 اصلی واقع در شرودان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالعلی ارباب شیرانی.

10 - رای شماره 139560302007004180 مورخ 95/09/01 زهرا آقاجانی فرزند عباسعلی نسبت به 69 و دو سوم 

سهم مشاع از 160 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالک شماره 2707 فرعی از 667 اصلی 

واقع در اراضی جنوبی کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

11 - رای شماره 139560302007004181 مورخ 95/09/01 مرتضی عربیان حسین آبادی فرزند اسداله نسبت 

به 70 و یک سوم سهم مشاع از 160 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالک شماره 2707 

فرعی از 667 اصلی واقع در اراضی جنوبی کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

12 - رای شماره 139560302007004183 مورخ 95/09/01 نرگس حیدری فرزند عین اله نسبت به 20 سهم 

مشاع از 160 سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع پالک شماره 2707 فرعی از 667 اصلی واقع 

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

13 - رای شماره 139560302007004184 مورخ 95/09/01 شهناز پهلوانی تیران آهنگرانی فرزند یداله نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179.80 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی بهرام کیانی.

14 - رای شماره 139560302007004188 مورخ 95/09/01 زهره اسماعیل زاده قهدریجانی فرزند غالم حسین 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174.90 مترمربع پالک شماره 386 اصلی واقع در قهدریجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی جعفر اسماعیل زاده قهدریجانی.

15 – رای شماره 139560302007004192 مورخ 95/09/01 روح اله نصیری فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ 

قسمتی از یکباب خانه به مساحت 138.69 مترمربع پالک شماره 147 فرعی از 36 اصلی واقع در افجد بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله اثنی عشری.

16 - رای شماره 139560302007004196 مورخ 95/09/01 کرمعلی کشاورزیان کلیشادی فرزند نصر اله نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 63.28 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی هدایت.

17 - رای شماره 139560302007004197 مورخ 95/09/01 کرمعلی کشاورزیان کلیشادی فرزند نصر اله نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 251.42 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی هدایت.

18 - رای شماره 139560302007004198 مورخ 95/09/01 کرمعلی کشاورزیان کلیشادی فرزند نصر اله نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193.62 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی هدایت.

19 - رای شماره 139560302007004199 مورخ 95/09/01 احمدعلی کیانی فالورجانی فرزند رمضان نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 177.92 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی احمد پوستی.

به  نسبت  فرزند محمدعلی  بختیار دشتلوئی  رای شماره 139560302007004201 مورخ 95/09/02 علی   - 20

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113.43 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباسقلی کیانی فالورجانی.

21 - رای شماره 139560302007004207 مورخ 95/09/02 عباسعلی اسماعیل زاده قهدریجانی فرزند محمدعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 294.80 مترمربع پالک شماره 811 فرعی از 386 اصلی واقع در 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمحسین شفیعی.

22 - رای شماره 139560302007004208 مورخ 95/09/02 اشرف نادری باغ ابریشمی فرزند عباس نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 168.50 مترمربع پالک شماره 394 اصلی واقع در دشتچی)میان رشید( 

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

23 - رای شماره 139560302007004209 مورخ 95/09/02 علیرضا جعفری یزدآبادی فرزند عباس نسبت به 

ششدانگ یکباب انبار به مساحت 238.60 مترمربع پالک شماره 434 اصلی واقع در کارویه بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

24 - رای شماره 139560302007004210 مورخ 95/09/02 ذبیح اله موسیانی فرزند حسن نسبت به ششدانگ 

یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 128.94 مترمربع پالک شماره 14 اصلی واقع در موسیان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن قلعه موسیانی.

ابراهیم نسبت به  25 - رای شماره 139560302007004212 مورخ 95/09/02 امیر عباس صیادی فرد فرزند 

ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 210 مترمربع پالک شماره 386 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد تقی هادیان.

به  نسبت  روزعلی  فرزند  اردلی  عیدی  طال  ماه   95/09/02 مورخ   139560302007004213 شماره  رای   -  26

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190.45 مترمربع پالک شماره 29 فرعی از 667 اصلی واقع در شمس آباد 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

27 - رای شماره 139560302007004229 مورخ 95/09/03 علی محمدی آغچه بدی فرزند قدمعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166.96 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در آغچه بدی بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالغفار محمدی آغچه بدی.

28 - رای شماره 139560302007004230 مورخ 95/09/03 رحمت اله مرادی قهدریجانی فرزند رجبعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126.62 مترمربع پالک شماره 1094 فرعی از 387 اصلی واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

29 - رای شماره 139560302007004231 مورخ 95/09/03 حسینعلی کشاورزیان کلیشادی فرزند یداله نسبت به 

ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 94.10 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر علی صادقی.

30 - رای شماره 139560302007004232 مورخ 95/09/03 نسرین کشاورزیان کلیشادی فرزند حسین علی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 122.72 مترمربع پالک شماره 19  اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدرعلی صادقی.

31 - رای شماره 139560302007004233 مورخ 95/09/03 سید محسن موسوی ممدی فرزند سید عبدالوهاب 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 98.50 مترمربع پالک شماره 413 اصلی واقع 

در ششدر بلندی فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن قاسمی.

32 - رای شماره 139560302007004234 مورخ 95/09/03 مرتضی جعفری کلیشادی فرزند علی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 319.07 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله اکبری.

به  نسبت  رضا  فرزند  حاتمی کلیشادی  محسن   95/09/01 مورخ   139560302007004195 شماره  رای   -  33

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237.28 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی کبری حاتمی.

34 - رای شماره 139560302007004202 مورخ 95/09/02 مرتضی علی شفیعی فالورجانی فرزند محمدرضا 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 195.05 مترمربع پالک شماره  15 اصلی واقع در فالورجان بخش 

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

35 - رای شماره 139560302007004349 مورخ 95/09/07 مهدی نوریان فرزند ید اله نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 222.25 مترمربع پالک شماره  497 اصلی واقع در پاوا بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالقاسم وزیری.

36 - رای شماره 139560302007004352 مورخ 95/09/07 عذرا حقیقی فرزند نقی نسبت به ششدانگ یکباب 

خانه و مغازه به مساحت 188.60 مترمربع پالک شماره 413 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا شجاع.

37 - رای شماره 139560302007004353 مورخ 95/09/07 مهدی فتحعلی جونقانی فرزند صفرعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115.52 مترمربع پالک شماره  95 فرعی از 24 اصلی واقع در باغ ابریشم 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس نادری.

38 - رای شماره 139560302007004359 مورخ 95/09/07 قربانعلی محمدی قهدریجانی فرزند حسن نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 227.30 مترمربع پالک شماره  4 فرعی از 411 اصلی واقع در شرودان 

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

39 - رای شماره 139560302007004361 مورخ 95/09/07 یداله رمضانی قهدریجانی فرزند رمضانعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 748.80 مترمربع پالک شماره  355 و 358 فرعی از 385 اصلی واقع 

در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نوراله حمزه زاده قهدریجانی و 

قسمتی از ملک را متقاضی خود مالک رسمی است.

الهام کرمی فرد فرزند علی نسبت به ششدانگ  40 - رای شماره 139560302007004362 مورخ 95/09/07 

یکقطعه زمین محصور و ساخت نیمه کاره به مساحت 157.50 مترمربع پالک شماره  394 اصلی واقع در میان 

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

41 - رای شماره 139560302007004398 مورخ 95/09/13 داود رشیدی فرزند اصغر نسبت به ششدانگ یکباب 

خانه به مساحت 437.54 مترمربع پالک شماره  430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حفیظ اله توکلی.

42 - رای شماره 139560302007004399 مورخ 95/09/13 جمال فرهمند سودرجانی فرزند محمود نسبت به 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162.90 مترمربع پالک شماره 338 فرعی از 22 اصلی واقع 

در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مال علی عابد.

43 - رای شماره 139560302007004400 مورخ 95/09/13 جالل فرهمند سودرجانی فرزند محمود نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162.90 مترمربع پالک شماره 338 فرعی از 22 اصلی واقع در 

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مال علی عابد.

44 - رای شماره 139560302007004402 مورخ 95/09/13 قاسم شاه محمدی ریاخونی فرزند علی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149.57 مترمربع پالک شماره  15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین شجاع.

به  نسبت  قلی  مرتضی  فرزند  جمشیدی  داود   95/09/13 مورخ   139560302007004403 شماره  رای   -  45

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193.30 مترمربع پالک شماره  430 اصلی واقع در مینادشت بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسداله جمشیدی.

46 - رای شماره 139560302007004404 مورخ 95/09/13 محمدرضا صادقی کلیشادی فرزند فتح اله نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 210 مترمربع پالک شماره  19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی امیرآقا صادقی.

47- رای شماره    139560302007004488   مورخ 1395/9/16   آقا/ خانم   منصور رحیمی تمندگانی  فرزند   

رمضان  نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   231.35 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از   533 

اصلی  واقع در فرتخون بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه فتاح و وحید کازرونی

48- رای شماره    139560302007004447   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم   شبچراغ جمالپور  فرزند    نظر 

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   210.92 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از  411  اصلی  

واقع در شرودان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه مهدی کیانی

49- رای شماره    139560302007004448   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم  امیرحاتمی کلیشاد ی  فرزند   

حسینعلی  نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت 98.40  متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از 19   

اصلی  واقع درکلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه نعمت اله رضایی کلیشادی

50- رای شماره    139560302007004451   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم    عباسعلی ساالرزهی فرزند   محمد  

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   238.27 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از 404  اصلی  

واقع در  دشتچی بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه حاج آقا رجبی دشتچی

51- رای شماره    139560302007004464   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم   عباس کریمی  فرزند   حیدر  نسبت 

به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   243.82 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از  386  اصلی  واقع 

در   قهدریجان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه مرحوم غالمعلی کریمی

52- رای شماره    139560302007004471   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم  شیرین ابراهیمی خزدوز   فرزند  

غالمحسین  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ     یک درب باغ   به مساحت   739 متر مربع قسمتی 

از پالک 221  فرعی از    24اصلی  واقع در باغ ابریشم   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه حسین کاظمی

53- رای شماره    139560302007004472   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم    نسرین ابراهیمی خزدوز فرزند 

غالمحسین    نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ     یک درب باغ به مساحت   739 متر مربع قسمتی از 

پالک   221فرعی از  24  اصلی  واقع در باغ ابریشم بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه حسین کاظمی

54- رای شمار    139560302007004487   مورخ 1395/9/15   آقا/ خانم  سعید رفیعی   فرزند   حیدرعلی  

نسبت به ششدانگ   یک باب خانه به مساحت   281.11 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از    453اصلی  واقع 

در  کاویان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه حسین رفیعی

55- رای شماره    139560302007004165   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم   قدیرعلی وکیلی سهرفیروزانی   

فرزندحسین     نسبت به ششدانگ     یک ساختمان به مساحت   180.80 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی 

از538    اصلی  واقع در کرافشان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه حسینعلی وکیلی سهرفیروزانی

56- رای شماره    139560302007004159   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم   مهدی اکبری کلیشادی  فرزند   

محمد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   151.78 متر مربع قسمتی از پالک   

فرعی از 19   اصلی  واقع در  کلیشاد بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه متقاضی

57- رای شماره    139560302007004155   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم فاطمه دهقان کلیشادی    فرزند   

مصطفی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   151.78 متر مربع قسمتی از 

پالک   فرعی از  19  اصلی  واقع در کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه متقاضی

58- رای شماره    139560302007004167   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم  اکرم عبدالوند   فرزند   علی محمد  

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   139.70 متر مربع قسمتی از پالک 3  فرعی از  407  اصلی  

واقع در برزوان گارماسه  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه عباس شیرزادی

59- رای شماره    139560302007004166   مورخ 1395/9/16   آقا/ خانم    سلیمان حمزه زاده قهدریجانی 

فرزندرمضان     نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   174.34 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از    

385اصلی  واقع در قهریجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه محمد جعفرزاده قهدریجانی

60- رای شماره    139560302007004146   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم   حمیدرضا ساالری  فرزند عباسعلی    

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   217.46 متر مربع قسمتی از پالک 11  فرعی از 667   اصلی  

واقع در   خیابان نیروگاه بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خود مالک

61- رای شماره    139560302007004157   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم   مجتبی شیروانی جوچی  فرزند  

حیدرعلی   نسبت به ششدانگ     یک باب خانه نیمه تمام به مساحت  233.45  متر مربع قسمتی از پالک   

فرعی از   496 اصلی  واقع در  جوچی بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه رمضان شیروانی

62- رای شماره    139560302007004148   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم لیلی باقریان سهلوانی    فرزندنبی 

اله     نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   249.30 متر مربع قسمتی از پالک   

فرعی از    45اصلی  واقع در آبنیل  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه لیلی باقریان سهلوانی

63- رای شماره    139560302007004154   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم اسماعیل سلیمانی    فرزند   قاسم  

نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت  249.30  متر مربع قسمتی از پالک   فرعی 

از    45اصلی  واقع در  آبنیل بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه اسماعیل سلیمانی

64- رای شماره   139560302007004115   مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم     مجتبی زمانی سودرجانی فرزند 

کریم     نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت  168.33  متر مربع قسمتی از پالک7   فرعی از  21  

اصلی  واقع در سودرجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه مرحوم کریم زمانی سودرجانی

65- رای شماره    139560302007004155   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم   علیرضا رشیدی  فرزند    صمد 

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   179.70 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از 430   اصلی  

واقع درمینادشت   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه حسن رشیدی

66- رای شماره    139560302007004160   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم زهرا بارانی    فرزند   غالم حیدر  

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت   154.15 متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از19    اصلی  واقع 

درکلیشاد   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه غالمرضا رحیمی کلیشادی

67- رای شماره    139560302007004161   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم فاطمه اکبری کلیشادی   فرزند   

کرمعلی  نسبت به ششدانگ   یک باب خانه به مساحت 269.40   متر مربع قسمتی از پالک   فرعی از19   اصلی  

واقع در  کلیشاد بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه امیرآقا صادقی کلیشادی

68- رای شماره    139560302007004163   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم  محسن جعفری   فرزند  محمدعلی   

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت515.06    متر مربع قسمتی از پالک  736 

فرعی از    385اصلی  واقع در  قهدریجان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خود مالک

قهدریجانی     جعفری  علی  خانم  آقا/     1395/8/29 مورخ     139560302007004162 شماره     رای   -69

فرزندمحمدعلی     نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ     یک باب خانه به مساحت 515.06  متر مربع 

قسمتی از پالک 736  فرعی از 385   اصلی  واقع دراصفهان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خودمتقاضی

70- رای شماره    139560302007004147   مورخ 1395/8/29   آقا/ خانم محمدعلی کریمی    فرزندابراهیم     

نسبت به ششدانگ     یک باب مغازه به مساحت 25.90  متر مربع قسمتی از پالک 736  فرعی از 385   اصلی  

واقع دراصفهان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خودمتقاضی

فالورجانی    رهنما  خانم  محمدرضا  آقا/  مورخ 1395/5/30    رای شماره    139560302007002741     -71

فرزندرجبعلی     نسبت به ششدانگ     یک باب  مغازه به مساحت  59.14  متر مربع قسمتی از پالک1101   

فرعی از  15  اصلی  واقع درفالورجان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خود متقاضی

72- رای شماره4116    13956030200700   مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  رمضان نصر اصفهانی   فرزند    یداله 

نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت 170.76   متر مربع قسمتی از پالک  236 

فرعی 1از    اصلی  واقع در  کارالدان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه بانو امینه آغا مالباشی

73- رای شماره    139560302007004117   مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم مهتاب حقیقت نیا    فرزندسعید  

نسبت به یک  دانگ مشاع از ششدانگ     یک باب خانه به مساحت    170.76متر مربع قسمتی از پالک   

236فرعی از 1   اصلی  واقع در  کارالدان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه بانو امینه آغا مالباشی

74- رای شماره    1395603020070004118   مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  طیبه نصراصفهانی   فرزند    

محمود نسبت به ششدانگ   یک دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت   170.76 متر مربع 

قسمتی از پالک   236فرعی از  1  اصلی  واقع درکارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه بانو امینه آغا 

مالباشی

75- رای شماره    139560302007004102   مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  عباس اسماعیل زاده قهدریجانی   

فرزند   رضاقلی  نسبت به ششدانگ     یک باب ساختمان به مساحت   155.63 متر مربع قسمتی از پالک 404  

فرعی از387    اصلی  واقع در  قهدریجان  اصفهان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه رقیه و بیگم کاظم زاده 

76- رای شماره    139560302007004122    مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم   رضا مرادی فرتخونی   فرزندکریم      

نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت  225.39   متر مربع قسمتی از پالک   344 فرعی  از   534 

اصلی  واقع در   فرتخون بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه فتاح کازرونی

77- رای شماره    139560302007004106    مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  علی جعفری فودانی    فرزند   

عبدالخالق  نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت     204.35متر مربع قسمتی از پالک    فرعی  

از43   اصلی  واقع در فودان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه عبدالخالق جعفری فودانی

به  نسبت  محمد  فرزند  جعفری کلیشادی  طیبه  خانم  رای شماره 95/7/24-139560302007003607   -78

ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 159.31 متر مربع  قسمتی از پالک 19 اصلی  واقع در کلیشاد بخش نه ثبت 

اصفهان  مالک اولیه  محمد جعفری 

79- رای شماره    139560302007004107    مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  زهرا دهقانی سهلوانی    فرزند    

رحمت اله  نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ     یک باب خانه به مساحت 106.04    متر مربع قسمتی 

از پالک    فرعی  از24    اصلی  واقع در  باغ ابر یشم  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه براتعلی سعیدی

80- رای شماره    139560302007004108    مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  احمد عبدالهی اجگردی    فرزند 

رحمت اله درسه دانگ مشاع از  ششدانگ     یک باب خانه به مساحت  106.04  متر مربع قسمتی از پالک    

فرعی  از  24  اصلی  واقع در   باغ ابریشم بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه براتعلی سعیدی

81- رای شماره    139560302007004109    مورخ 1395/8/24   آقا/ خانم  رمضانعلی اکبری پاوایی    فرزند 

علی داد      نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت  171.33  متر مربع قسمتی از پالک  43 فرعی  

از  497  اصلی  واقع در   پاوا بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خداداد اکبری پاوایی و شرکا

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهار شنبه مـورخ 1395/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه مورخ 1395/10/09                                                       

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان

 اکبر پور مقدم

709/م الف

دادنامه
شماره پرونده :224/95 شماره دادنامه :323/95 بتاریخ 95/7/29 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 

28 شورای حل اختالف کاشان بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 224/95 تحت 

نظر است . قاضی شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید.رای قاضی شورادر خصوص دعوی خواهان صندوق کار آفرینی امید با وکالت 

خانم الهام کبوتری به طرفیت خواندگان 1- خانم پرستو خسروی قلعه النی 2- آقای سید علی افراش 

3- آقای مرتضی خامه چیان به خواسته مطالبه وجه به میزان 79/510/000 ریال به انضمام خسارات 

دادرسی و تاخیر تادیه که خواهان بدین شرح در جلسه رسیدگی اظهار داشته خوانده ردیف اول حسب 

)به  مبلغ خواسته  و  داشته  دریافت  از صندوق  را  تسهیالتی  مابین شماره 892302076  داد فی  قرار 

شرح فوق ( معوق گردیده و باز پرداخت نشده است و سایر خواندگان نیز برابر مفاد قرار داد ضمانت 

تسهیالت را به نحو تضامنی بر عهده گرفته اند فلذا به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای محکومیت 

تضامنی خواندگان به شرح خواسته ی فوق را نموده است حالیه با عنایت به محتویات پرونده من 

جمله تصویر مصدق قرار داد مارالذکر که حکایت از اخذ تسهیالت از سوی خوانده ردیف اول و مدیونیت 

وی و ضمانت سایر خواندگان به نحو تضامنی دارد و نظر باینکه خواندگان دلیل و مدرکی که داللت بر 

پرداخت دین و برائت اشتغال ذمه  خود نمایند ارائه ننموده است و خواندگان ردیف اول و سوم در 

جلسه دادرسی حاضر و خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ قانونی در جلسه حاضر نگردیده و در خصوص 

بر  نیاورده است و دلیل و مدرکی که داللت  به عمل  ایراد موثری  و  ابرازی خواهان دفاع  مستندات 

پرداخت دین و برائت اشتغال ذمه خود نماید ارائه ننموده اند علیهذا قاضی شورا توجها به نظریه اعضاء 

محترم حل اختالف و با در نظر داشتن استصحاب بقای دین موضوع قرار داد دعوی خواهان را وارد و 

ثابت دانسته مستندا به مواد 10 و 219 و 1301 و 1257 از قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 از قانون 

آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 402 و 403 و از قانون تجارت حکم 

به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 79/510/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه 

دادرسی به میزان 1/974/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم 

دادخواست 1395/4/21 لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ تورم شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 

که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود و در حق خواهان صادر واعالم می نماید. رای صادره نسبت 

به خوانده ردیف اول و سوم حضوری و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت بیست روز از 

تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و با انقضای آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم عمومی شهرستان کاشان می باشد. 

شماره:5/22/95/556/م الف قاضی شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف کاشان-مجتبی زراعتی

 دادنامه
شماره پرونده :222/95 شماره دادنامه :321/95 بتاریخ 95/7/29 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 

28 شورای حل اختالف کاشان بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 222/95 تحت 

ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  و  اوراق  بررسی  با  شورا  قاضی   . است  نظر 

مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورادر خصوص دعوی خواهان صندوق کار آفرینی امید 

با وکالت خانم الهام کبوتری به طرفیت خواندگان آقایان 1- مجتبی کریمی کاشانی 2- عباس غالم 

پور 3- حسن خاشعی 4- مهدی سید حالج 5- مرتضی کریمی کاشانی  به خواسته مطالبه وجه به 

میزان 74/740/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که خواهان بدین شرح در جلسه 

رسیدگی اظهار داشته خوانده ردیف اول حسب قرار داد فی مابین شماره 40601104101441 تسهیالتی 

را از صندوق دریافت داشته و مبلغ خواسته )به شرح فوق ( معوق گردیده و باز پرداخت نشده است 

و سایر خواندگان نیز برابر مفاد قرار داد ضمانت تسهیالت را به نحو تضامنی بر عهده گرفته اند فلذا به 

شرح دادخواست تقدیمی تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به شرح خواسته ی فوق را نموده 

است حالیه با عنایت به محتویات پرونده من جمله تصویر مصدق قرار داد ضمانت تسهیالت را به نحو 

تضامنی بر عهده گرفته اند فلذا به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان 

به شرح خواسته ی فوق را نموده است حالیه با عنایت به محتویات پرونده من جمله تصویر مصدق 

قرار داد مارالذکر که حکایت از اخذ تسهیالت از سوی خوانده ردیف اول و مدیونیت وی و ضمانت سایر 

خواندگان به نحو تضامنی دارد و نظر باینکه خواندگان دلیل و مدرکی که داللت بر پرداخت دین و برائت 

اشتغال ذمه  خود نمایند ارائه ننموده است و خواندگان ردیف اول و سوم در جلسه دادرسی حاضر 

و خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ قانونی در جلسه حاضر نگردیده و در خصوص مستندات ابرازی 

خواهان دفاع و ایراد موثری به عمل نیاورده است و دلیل و مدرکی که داللت بر پرداخت دین و برائت 

اشتغال ذمه خود نماید ارائه ننموده اند علیهذا قاضی شورا توجها به نظریه اعضاء محترم حل اختالف 

و با در نظر داشتن استصحاب بقای دین موضوع قرار داد دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا 

به مواد 10 و 219 و 1301 و 1257 از قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 از قانون آیین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 402 و 403 و از قانون تجارت حکم به محکومیت 

تضامنی خواندگان ردیف اول تا چهارم به پرداخت 74/740/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 

هزینه دادرسی به میزان 2/160/000ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان 

تقدیم دادخواست 1395/4/21 لغایت اجرای حکم بر اساس نرخ تورم شاخص اعالمی از سوی بانک 

مرکزی که حین االجرا محاسبه و تعیین می شود و در حق خواهان صادر واعالم می نماید. در خصوص 

قرارداد مستند دعوای ممضی  اینکه ذیل  به  نظر  آقای مرتضی کریمی کاشانی   پنجم  خوانده ردیف 

به امضا وی نمی باشد فلذا دعوی متوجه نامبرده نبوده مستند به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 

قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره در خصوص  خوانده ردیف 

اول حضوری و سایر خواندگان غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 

شعبه و با انقضای آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی شهرستان 

کاشان می باشد. 

شماره:5/22/95/555/م الف قاضی شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف کاشان-مجتبی زراعتی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ کارگاه پالک شماره 45/156  واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که طبق 

پرونده ثبتی به نام آقای احمد رضا حیدری فرزند نعمت اله در جریان ثبت است و به علت عدم حضور 

تقاضای  ثبت و طبق  قانون  اخیر ماده 15  به دستور قسمت  بنا  اینک  نیامده  به عمل  ثبت  متقاضی 

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/10/18 ساعت 9 صبح در محل شروع 

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

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

از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 

قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 1395/09/24 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/872/الف/م به تاریخ 95/09/20

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 

اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  فاقد سند 

بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 

از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 

است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد 

شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

مهرانی  جواد  آقای   1391114402018001576 پرونده  139560302018003040 کالسه  رای شماره  برابر 

پناه فرزند حسین بشماره شناسنامه 7350 صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به 

مساحت  1452.02 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 315  اصلی واقع در  حبیب آباد  بخش 

16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای عباسعلی مالکی اصفهانی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/24

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/09

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/860/الف/م به تاریخ 95/09/17

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
نظر به اینکه بموجب اجرائیه صادره محکوم علیه علیرضا ترک به پرداخت 995570000 ریال در حق 

آقای ایراج ترک و خانم ندا حسینی محکوم گردیده است و هیچگونه اموالی معرفی نکرده است که 

خانم زهرا باقری فرزند محمد علی با ارائه سند ملک شماره 2145/445 ضمانت وی را کرده است 

و محکوم له تقاضای فروش ملک فوق که یک باب منزل مسکونی واقع در خورزوق خ شهید باهنر 

خ مولوی نبش 18 متری را جهت فروش معرفی کرده است و کارشناس محترم دادگستری به مبلغ 

فوق  منزل  فروش  لذا جهت  میباشد  تصرف ضامن  در  فعال  و  است  ارزیابی کرده  ریال   2480000000

جلسه مزایده در تاریخ 1395/11/02 ساعت 10 در دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار برگزار میشود 

و طالبین میتوانند پنج روز قبل مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام مراجعه و جهت 

شرکت در جلسه مزایده در مورخه فوق مراجعه نمایند و قیمت از مبلغ ارزیابی شروع میشود و ملک 

به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته میشود الزم به ذکر است خریدار میبایستی 10 

درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید مدیر دفتر شعبه دوم 

اجرای احکام حقوقی برخوار.

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه  حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/879/م الف به تاریخ 95/09/21

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: هنگامه صوفی فرزند پاشاخان به نشانی دولت آباد خیابان سلمان شرقی پالک 

64  محکوم علیهم : فاضل غالمی فرزند سردار دولت آباد جنب قرض الحسنه ابوالفضل منزل داور

محکوم به : به موجب رأی شماره 551 به تاریخ 94/11/19 حوزه برخوار شورای حل اختالف دولت آباد 

محكوم عليه محکوم است به : 580 گرم طالی ساخته شده و یکصد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی 

و به انضمام کلیه خسارات قانونی  و ضمنا هزینه ی حق االجرا بر عهدهی محکوم علیه می باشد  . 

ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است 

ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

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

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

ندارد صریحا اعالم نماید.  

دفتر شماره اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/875/م الف به تاریخ 95/09/21

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای حسین کریمی  دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت علیرضا روشنی به این شورا تسلیم که 

به کالسه 95/552 ثبت و برای روز  95/11/10 و ساعت 16:30 وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به 

اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت 

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

حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه چهار مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/885/م الف به تاریخ 95/09/07

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه:9510100351210667 شماره پرونده: 9309980351200166 شماره بایگانی شعبه: 930168 

تاریخ تنظیم: 1395/9/15 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای اسماعیل 

رضایی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9509970351200488 

صادره از شعبه 12 حقوقی اصفهان در پرونده شماره 930168 ح 12 محکوم به 990.000.000 ریال به 

انضمام خسارات در حق محکوم له آقای محمدمهدی کریمی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از 

انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

شماره: 28395/ م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی اکبر خزائی



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

اصفهانیان، رسما 4 شغله شد چهارشنبه  24  آذرماه   61395
ـــمـــاره  319 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

بنفیکا، مشتری جدید آزمون
روزنامــه مطــرح پرتغالــی اعــام 
بنفیــکای  باشــگاه  کــرد کــه 
ــر  ــون را زی ــردار آزم ــال، س پرتغ
ــن  ــال ای ــه دنب ــه و ب ــر گرفت نظ
مهاجــم ایرانــی اســت. باشــگاه 
بنفیــکا، ســردار آزمــون، مهاجــم 
ــر  ــر نظ ــتوف را زی ــی روس ایران
دارد و بــه دنبــال جــذب ایــن بازیکــن اســت. آبــوال در ادامــه 
ــس  ــار عک ــه و در کن ــن روزنام ــد ای ــه روی جل ــر ک ــن خب ای
ــاله  ــون 21 س ــت: »آزم ــته اس ــده، نوش ــر ش ــدو منتش رونال
ــرفت  ــال پیش ــن دو س ــه در ای ــت ک ــی اس ــن باهوش بازیک
 چشــمگیری داشــته اســت و ویژگی هــای حضــور در بنفیــکا 
ــورو  ــون ی ــه 7 میلی ــک ب ــی نزدی ــم ایران را دارد. ارزش مهاج

است.«

کی روش، مشاور فنی فوتبال بانوان 

می شود؟
بــرای  از تــاش  نائب رئیــس زنــان فدراســیون فوتبــال 
آغــاز همــکاری تیــم ملــی بانــوان بــا کارلــوس کــی روش بــه 
عنــوان مشــاور فنــی یــا مدیــر فنــی خبــر داد. تیــم فوتبــال 
ــی  ــی قهرمان ــه مقدمات ــور در مرحل ــرای حض ــران ب ــوان ای بان
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــود و ب ــاده می ش ــال 2017 آم ــیا س آس
دنبــال اســتفاده از یــک مربــی مــرد بــرای آماده ســازی 
ــس  ــی زاده، نائب رئی ــا صوف ــت. لی ــم اس ــتر تی ــه بیش هرچ
ــوس  ــام کارل ــه ن ــن اشــاره ب ــال، ضم ــان فدراســیون فوتب زن
کــی روش بــه عنــوان گزینــه نخســت، گفتــه اســت: »مربــی 
خارجــی بــا هــدف آماده ســازی تیــم فوتبــال زنــان در 
مرحلــه مقدماتــی رقابت هــای قهرمانــی آســیا در ســال 2017 
ــان  ــه وزارت ورزش و جوان ــن آنک ــود. ضم ــتخدام می ش اس
ــرد  ــی م ــا مشــاور فن ــی ی ــر فن ــز درخصــوص جــذب مدی نی
ــه  ــرده و ب ــوان مجــوز صــادر ک ــال بان ــی فوتب ــم مل ــرای تی ب
ــک  ــای ی ــن مجــوز قصــد اســتفاده از توانمندی ه اســتناد ای
مربــی مــرد را در تیــم ملــی فوتبــال بانــوان بــه عنــوان مدیــر 
ــای  ــه برنامه ه ــه ب ــا توج ــم. ب ــی داری ــاور فن ــا مش ــی ی فن
فشــرده آماده ســازی تیــم ملــی فوتبــال ایــران در صورتــی کــه 
نتوانیــم از خدمــات »کــی روش« اســتفاده کنیــم، از مربیــان 

ــرد.« ــم ب ــره خواهی ــن مســئولیت به ــرد کشــور در ای م

حاج صفی تمرین را نیمه کاره رها کرد
ــه  ــری شــد ک ــی پیگی ــم ســپاهان در حال ــروز تی ــن دی تمری
ــه  ــه ادام ــادر ب ــت ق ــل مصدومی ــه دلی ــی ب احســان حاج صف
ــدار  ــال ســپاهان پیــش از دی ــم فوتب ــات تی کار نشــد. تمرین

ــود.  ــری می ش ــز پیگی ــازی تبری ــر تراکتورس ــاس براب حس
ــی  ــان حاج صف ــان، احس ــته طایی پوش ــن روز گذش در تمری
ــن  ــل تمری ــن دلی ــه همی ــد و ب ــیب دی ــر آس ــه کم  از ناحی
را نیمــه کاره رهــا کــرد. البتــه بــه نظــر نمی رســد مصدومیــت 
حاج صفــی چنــدان جــدی باشــد و بــرای جلوگیــری از 
تشــدید آســیب دیدگی کاپیتــان زردهــا، ایــن تصمیــم گرفتــه 
ــکان  ــر پزش ــر نظ ــد منتظ ــال بای ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ش

ــیم. ــی باش ــان حاج صف ــرایط احس ــاره ش ــپاهان درب س

»د جورجی» ایتالیایی، گزینه جدید ایران
 بــا توجــه بــه شــرایط نامعقــول آناســتازی بــه نظــر می رســد
ــران  ــی ای ــم مل ــرای تی ــور او ب ــال از حض ــیون والیب فدراس
ــای  ــه گزینه ه ــی را ب ــی ایتالیای ــک مرب ــرده و ی صرف نظــر ک
خــود اضافــه کــرده اســت. در هفته هــای گذشــته گزینه هــای 
ــال اعــام شــد و جدی تریــن  ــی والیب ســرمربیگری تیــم مل
حالی کــه  در  بــود؛  ایتالیایــی  آناســتازی  آنــدره  گزینــه 
فدراســیون والیبــال او را گزینــه اول خــود معرفــی کــرد، امــا 
ــم  ــای تی ــت گزینه ه ــی از لیس ــن مرب ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
ــول  ــته های نامعق ــی خواس ــت. بعض ــورده اس ــط خ ــی خ مل
ــا  ــات او در کشــور ایتالی ــد پرداخــت مالی ــه مانن  آناســتازی ب
ــال اصــراری  ــر باعــث شــده فدراســیون والیب و مســائل دیگ
روی ایــن مربــی نداشــته باشــد. فردینانــدو دجورجــی 
ــال  ــیون والیب ــه فدراس ــت ک ــدی اس ــه جدی ــی گزین ایتالیای

ــت.  ــرده اس ــاز ک ــا او آغ ــود را ب ــرات خ ــران مذاک ای
ــت  ــیون اس ــد فدراس ــه جدی ــه گزین ــی ک ــر دجورج ــاوه ب ع
ــه جــدی ســرمربیگری  اســتویچف بلغارســتانی، دیگــر گزین
تیــم ملــی والیبــال ایــران اســت. دجورجــی و اســتویچف از 
گزینه هــای جــدی حضــور روی نیمکــت تیــم ملــی لهســتان 

نیــز هســتند.

تحقیر کره جنوبی مقابل آذربایجان
ــدو  ــی تکوان ــام جهان ــای ج ــده بیســتمین دوره رقابت ه پرون
ــت  ــا مهماندوس ــد و رض ــته ش ــان بس ــی آذربایج ــا قهرمان ب
بــار دیگــر عنــوان بهتریــن مربــی ایــن رقابت هــا را بــه 
خــود اختصــاص داد. ایــن دوره از رقابت هــا روز گذشــته 
ــم  ــت دو تی ــه در نهای ــد ک ــاز ش ــان آغ ــی آذربایج ــه میزبان ب
ــه  ــا غلب ــی ب ــه نیمه نهای ــی در مرحل ــره جنوب ــان و ک آذربایج
بــر ترکیــه و روســیه بــه دیــدار نهایــی راه پیــدا کردنــد. 
مهماندوســت در ترکیــب خــود از میــاد بیگــی و ســینا بهرامی 
دو تکوانــدوکار ایرانــی بــه همــراه ممــداف و عیســی اف ســود 
بــرد و بــا ارائــه یــک مبــارزه برتــر و یک طرفــه قهرمــان ســنتی 
جهــان را 21 بــر ۵ شکســت داد و بــرای دومیــن دوره متوالــی 

ــرد.  ــان را کســب ک ــی جه ــوان قهرمان عن
ــیون  ــوی فدراس ــنبه از س ــه روز یکش ــی ک ــی ایران ــن مرب ای
جهانــی بــه عنــوان بهتریــن مربــی ســال 201۶ جهــان شــده 
ــوان  ــه عن ــی ب ــام جهان ــی در ج ــا قهرمان ــم ب ــروز ه ــود، ام ب
ــد.  ــی ش ــاب و معرف ــا انتخ ــن رقابت ه ــی ای ــن مرب بهتری

ــی  ــم مل ــراه تی ــه هم ــال های 2010 و 2011 ب ــار در س وی دوب
ــن  ــوان بهتری ــه عن ــال 201۵ ب ــم در س ــار ه ــک ب ــران و ی ای
مربــی جهــان انتخــاب شــده بــود. مــدال برنــز ایــن بخــش 
ــیه  ــه و روس ــای ترکی ــه تیم ه ــترک ب ــورت مش ــه ص ــم ب ه
رســید. در بخــش زنــان هــم چیــن مقابــل کــره جنوبــی بــه 
ــی  ــوان نایب قهرمان ــره عن ــد. ک ــان ش ــید و قهرم ــری رس  برت
ــردان  ــد بخــش م ــز مانن ــه و روســیه نی ــرد، ترکی را کســب ک
روی ســکوی ســوم قــرار ایســتادند. تیــم ملــی کشــورمان کــه 
ــن  ــار دارد، در ای ــل را در اختی ــی دوره قب ــوان نایب قهرمان عن
ــر  ــل روســیه و دو شکســت براب ــروزی مقاب ــا یــک پی دوره ب

ترکیــه و کــره جنوبــی حــذف شــد.

بازگشت شجاع خلیل زاده به پست تخصصی
ــروزی  ــل زاده در پی ــجاع خلی ش
ــا  ــل صب ــپاهان مقاب ــر 1 س 4 ب
پــس از مدت هــا از ابتــدا در 
بــه کار  پســت دفــاع وســط 

گرفته شد. 
ــم  ــدا.. ویســی، ســرمربی تی عب
فصــل  ابتــدای  در  ســپاهان، 
ــط ــاع وس ــل زاده در دف ــجاع خلی ــی، ش ــی کولیبال ــا موس  ب

ــاع  ــی هلیچــی در دف ــاع چــپ و عل آرمیــن ســهرابیان در دف
ــا در  ــود؛ ام ــکیل داده ب ــود را تش ــی خ ــط دفاع ــت، خ راس
ــه  ــور ب ــی را مجب ــپاهان، ویس ــان س ــرد بازیکن ــه، عملک ادام
ایجــاد تغییراتــی در ایــن آرایــش کــرد و در ادامــه بــا اضافــه 
شــدن احســان حاج صفــی، ســهرابیان بــه دفــاع وســط 
آمــد و خلیــل زاده بــه پســت دفــاع راســت فرســتاده شــد تــا 
ضعف هــای ایــن نقطــه از زمیــن توســط بازیکــن بــا تجربــه 

ــود. ــش داده ش ــپاهان پوش س
ــی  ــط دفاع ــرد خ ــوالد، عملک ــترش ف ــل گس ــدار مقاب در دی
ــا  ــود و تنه ــول ب ــل قب ــر قاب ــان، غی ــا حضــور جوان ســپاهان ب
نکتــه مثبــت آن بــرای ویســی بــازی دادن بــه عــارف غامــی 

بــود. 
در دیــدار مقابــل صبــای قــم ایــن بازیکــن کــه در دیــدار مقابل 
ــود  ــده ب ــی ش ــک گل حاج صف ــذار ت ــوالد پایه گ ــترش ف  گس
ــه  ــی ارائ ــش خوب ــد و نمای ــتاده ش ــدان فرس ــه می ــاره ب دوب
کــرد. بــه نظــر می رســد در دیــدار برابــر تراکتورســازی تبریــز 
نیــز ســرمربی ســپاهان بــا همیــن نفــرات، ترکیــب 4 دفــاع 
اصلــی خــود را شــکل دهــد. در طــول فصل نفــرات زیــادی در 
ــد؛  ــه میــدان رفته ان ــرای زردپوشــان ب پســت دفــاع راســت ب
ــت  ــن پس ــود در ای ــر خ ــن مدنظ ــوز بازیک ــی هن ــا ویس  ام
را نیافتــه و عــارف غامــی، آخریــن نفــری اســت کــه شــانس 

تصاحــب ایــن پســت را داشــته اســت.

دو بازیکن علی دایی مد نظر منصوریان
اســتقال بــرای نیم فصــل تغییراتــی را در بدنــه خــود 
ــه  ــل همیش ــم فص ــد در نی ــه خری ــت؛ البت ــد داش خواه
ــش از  ــه پی ــران ک ــتقال ته ــگاه اس ــت. باش ــکل اس مش
ایــن بــرای نیم فصــل بــه فکــر مذاکــره و قــرارداد بســتن 
بــا زهیــوی از اســتقال خوزســتان بــود، بــا نظــر علیرضــا 

ــن را زد.  ــن بازیک ــد ای ــان قی منصوری
ضعیــف  بــازی  بــه  توجــه  بــا  و  حــاال  منصوریــان 
بختیــار رحمانــی بــه فکــر عقــد قــرارداد بــا ایمــان 
ایــن  از  پیــش  اســت کــه  تهــران  نفــت  از  مبعلــی 
و در ابتــدای فصــل اعــام کــرده بــود کــه دوســت 
برســاند؛  پایــان  بــه  را  فوتبالــش  اســتقال  در  دارد 
رحمانــی  بختیــار  ابتــدای فصــل  در   امــا منصوریــان 

را به مبعلی ترجیح داد.
ــان فصــل  ــا پای ــا نفــت ت ــی ب ــد حــاال کــه مبعل ــد دی  بای
ــن  ــه ای ــد رضایت نام ــتقال می توان ــا اس ــرارداد دارد، آی ق
بازیکــن را از علــی دایــی و مدیــران نفــت بگیــرد یــا نــه؟ 
بــه  هــم  منصوریــان گوشه چشــمی  دیگــر  ســوی  از 
محمــد قاضــی، مهاجــم تیــم نفــت دارد کــه البتــه بعیــد 
اســت اســتقال بتوانــد هــر دو بازیکــن را از ایــن تیــم در 

نیم فصــل بگیــرد.
ــک  ــاالت کوچ ــل و انتق ــتانی نق ــره زمس ــه پنج ــه ک  البت
ــد  ــتقال بای ــه اس ــن اینک ــخت؛ ضم ــیار س ــت و بس اس
بتوانــد میثــم مجیــدی، حــاج محمــدی، افشــین و ... را از 
ترکیــب خــارج کنــد و بعــد بــه دنبــال خریــد جدید باشــد.

باید در مسابقات خارجی شرکت کنیم
ملی پــوش المپیکــی تنیــس روی میــز ایــران علــت 
ســقوطش در رنکینــگ فدراســیون جهانــی را توضیــح داد 
ــد در کمپ هــا و مســابقات خارجــی شــرکت  و گفــت: بای

ــم.  ــا دهی ــگ خــود را ارتق ــم رنکین ــا بتوانی ــم ت کنی
از طرفــی بــه جــای برگــزاری اردوی تیــم ملــی در الر بهتــر 

بــود لیــگ برتــر برگــزار می شــد.
 نیمــا عالمیــان دربــاره  علــت ســقوطش در رنکینــگ 
ــی ســوئد  ــور جهان ــح کــرد: در ت ــی تصری فدراســیون جهان
بــازی  بایــد  چینــی  بازیکــن  بــا  آوردم.  بدشانســی 
ــروز  ــر پی ــن رو اگ ــت؛ از ای ــگ نداش ــردم. او رنکین می ک
می شــدم، برایــم ســودی در رنکینــگ نداشــت؛ امــا اگــر 
شکســت می خــوردم در رنکینــگ ســقوط می کــردم. 
بازیکــن چینــی هــم قــوی بــود؛ مــن نیــز بــازی را واگــذر 
ــه نظــرم  ــن در رنکینــگ ســقوط داشــتم. ب کــردم؛ بنابرای
بایــد در کمپ هــا و مســابقات خارجــی شــرکت کنیــم تــا 

بتوانیــم رنکینــگ خــود را ارتقــا دهیــم. 
ــن از  ــد بازیک ــا چن ــد ت ــزی کن ــد برنامه ری ــیون بای فدراس
ایــران در رنگینــگ زیــر 100 جهــان داشــته باشــیم. مربیــان 
ایرانــی هــم خــوب هســتند؛ امــا می تواننــد مربــی 

ــد. ــم کار کنن ــار ه ــا در کن ــد ت ــم بیاورن خارجــی ه

 نتایج فرنگی کاران ملی پوش 

بررسی می شود
ــی  ــتی فرنگ ــی کش ــای مل ــی تیم ه ــورای فن ــو ش عض
رقابت هــای  در  ملی پوشــان  نتایــج  قطعــا  گفــت: 
جهانــی اوزان غیرالمپیکــی و علــل ناکامــی آن ها توســط 

ــد شــد.  ــی بررســی خواه شــورای فن
ــکانی  ــی اش ــه عل ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی ــازاج ب ــد پ  اح
ــود  ــای خ ــا برنامه ه ــت داد ت ــد فرص ــی جدی و کادر فن
ــه زمــان  ــا توجــه ب را پیــاده کننــد، اظهــار کــرد: نبایــد ب
کمــی کــه کادر فنــی در اختیــار داشــت، بــا مقصــر نشــان 
دادن آن هــا کشــتی فرنگــی را بــه حاشــیه بــرد؛ چــون 
ــورده  ــه خ ــیه ها ضرب ــن حاش ــه از همی ــتی همیش کش

اســت.
 ســرمربی اســبق تیــم ملی کشــتی فرنگی تصریــح کرد: 
 اشــکانی و همکارانــش حــدود دو مــاه پیــش کار خــود 
را شــروع کرده انــد و بــا ایــن زمــان کــم نمی تــوان 

ــت. ــا داش ــزه از آن ه ــار معج انتظ
ــتی  ــن کش ــر قوانی ــال حاض ــرد: در ح ــد ک ــازاج تاکی  پ
بــه نحــوی شــده کــه شــیوه تمرینــات و آمــوزش 
کشــتی گیران بایــد ســریع تغییــر کنــد؛ چــرا کــه دیگــر 
بــا ســبک و روش هــای قبلــی نمی تــوان نتیجــه گرفــت.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس ورزش

در کشــور مــا امــروزه بســیاری از جوانــان و نوجوانــان بــا 
پیــروی از شــعار )نابــرده رنــج گنــج میســر نمی شــود( 
در  پشــتکار  و  امکانــات  از  بهره گیــری  بــا  توانســته اند 
در   ... و  هنــری  علمــی،  ورزشــی،  مختلــف  عرصه هــای 
ــب  ــی را کس ــن باالی ــی عناوی ــی و بین الملل ــای مل بخش ه
کننــد و بــرای خــود و خانواده هایشــان مایــه مباهــات باشــند. 
شــاید بــاور ایــن موضــوع بــرای برخــی کــه فکــر می کننــد بــه 
هــدف رســیدن و موفــق شــدن در زندگــی فقــط بــه داشــتن 
پــول و ثــروت، معــرف و بــه قــول گفتنــی پارتــی منــوط 
ــداد  ــی قلم ــئله ای فرع ــتکار را مس ــاش و پش ــود و ت می ش
ــن دســته  ــه ای ــد ب ــع بای ــا درواق ــد، ســخت باشــد؛ ام می کنن
ــت،  ــاش و هم ــه ت ــد ک ــادآور ش ــه را ی ــن نکت ــان ها ای از انس
تنهــا ابــزار اصلــی رســیدن بــه موفقیــت اســت. محمدصــادق 
غــام ضــاد، یکــی از موفق تریــن جوانــان ورزشــکار اصفهانــی 
ــون  ــن موضــوع اســت. او تاکن کــه 1۶ ســال دارد، مصــداق ای
ــز در بخــش اســتانی و  توانســته 33 مــدال طــا، نقــره و برن
ــن در  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــو و ووشــو کســب کن کشــوری کونگ ف
ــه  ــغول ب ــم مش ــی و در کاس ده ــات مکانیک ــته تاسیس رش
ــالبند  ــم ش ــار حک ــون دارای چه ــت. وی هم اکن ــل اس تحصی
ــالبند  ــارس رزم و ش ــک پ ــوآ، دان ی ــو ت ــک ف ــکی دان ی مش

ــت. ــو اس ــکی دان 2 ووش مش
ــد  ــود بگویی ــای خ ــب موفقیت ه ــی کس ــاره چگونگ      درب

و اینکه چطور به ورزش ووشو و کونگ فو عالقمند شده اید؟
ــت  ــات فراغ ــدن اوق ــرای گذران ــه ب ــی ک ــتان 87 زمان در تابس
مــاه از 3  پــس  ثبت نــام کــردم،   در کاس هــای کاراتــه 

دیگــر عاقــه ای بــه ایــن رشــته نداشــتم و پــس از آن 
بــه فوتبــال روی آوردم و بــه عنــوان عضــو تیــم فوتبــال 

شهرســتان شــهرضا انتخــاب شــدم. در آن زمــان همزمــان بــه 
ژیمناســتیک نیــز می پرداختــم و توانســتم در همــان ســال در 
ــه طــور  ژیمناســتیک هــم رتبه هایــی را کســب کنــم. وقتــی ب
همزمــان در ایــن دو رشــته کار می کــردم، یــک شــب بــا دیــدن 
ــی  ــای رزم ــه ورزش ه ــه ب ــزه و عاق ــاز انگی ــم بروســلی ب فیل
ــح  ــگاه مفت ــام در ورزش ــا ثبت ن ــال 88 ب ــردم و در س ــدا ک پی
شــهرضا بــه رشــته کونگ فــو پرداختــم؛ بعــد از ۵ مــاه تمریــن 
ــتم  ــدم و توانس ــزام ش ــو اع ــوری کونگ ف ــابقات کش ــه مس ب
ــران و  ــو در ته ــدرن کونگ ف ــتانی م ــوری و اس ــام اول کش مق

ــه دســت آورم. شــهر ضــا را ب
    فکــر می کنــی تنهــا پشــتکار یــک فــرد عامــل موفقیــت 
ــواده تأثیرگــذار  ــوی خان ــی و معن ــا حمایت هــای مال اســت ی

اســت؟
ــدر  ــش پ ــردم نق ــب ک ــن کس ــه م ــی ک ــه در موفقیت های البت
ــد  ــی و حمی ــد آقــای تیمــور بنی طالب و مــادر و اســتادانم مانن
جان قربــان، پررنــگ و تاثیرگــذار بــوده؛ ولــی عاقــه و پشــتکار 
ــوده  ــر نب ــم بی تأثی ــت آوردن رتبه های ــه دس ــز در ب ــودم نی خ
ــن در  ــریع م ــت س ــی موفقی ــل اصل ــم عام ــم بگوی و می توان
ــدرم بعــد از ســاعات  ــی اســت کــه پ ــن رشــته، آموزش های ای
ــا یــک اســتاد  ــع ب ــه مــن می دهــد و مــن در واق ورزشــگاه ب
ــز  ــود نی ــن خ ــدر م ــم. پ ــن می کن ــزل تمری ــی در من خصوص
ــو  ــک ورزشــکار اســت و در ســال ۶7-۶8 در رشــته کونگ ف ی
بــه فعالیــت مشــغول بــود و اکنــون دارای کمــر بنــد قهــوه ای 
ــدرم حمایت هــای  ــر پ ــه اگ ــم ک ــو اســت. فکــر می کن کونگ ف
الزم را از مــن نداشــت، نمی توانســتم بــه ســرعت در ایــن 

رشــته پیشــرفت کنــم.
ــود دارد  ــی وج ــه جذابیت های ــو چ ــو و کونگ ف     در ووش

کــه در ســایر رشــته ها نیســت؟
ــی  ــای پای ــت و ج ــی اس ــای رزم ــادر ورزش ه ــو، م کونگ ف

ــتی  ــدو، کش ــه، تکنوان ــودو، کارات ــون ج ــی چ ــای رزم  از هنره
و بوکــس در آن نیــز وجــود دارد؛ بــه همیــن دلیــل دارای تنــوع 

تکنیک هــا و حرکاتــی اســت کــه مــن بســیار دوســت دارم.  
     مهم تریــن آرزوی محمدصــادق در ورزش، تحصیــل 

و زندگی چیست؟
بزرگ تریــن آرزویــم در ورزش ایــن اســت کــه بــه عنــوان یــک 
ــه  ــر چ ــی ه ــای رزم ــبک های ورزش ه ــی از س ــی در یک ایران
زودتــر بــه قهرمانــی آســیا و جهــان برســم و درآینــده نیــز بــا 
ــا  ــرق شــوم ت ــدس ب ــم مهن ــاال در درس های ــرات ب کســب نم

ــه کشــورم خدمــت کنــم. ــم ب بتوان
ــرده ای  ــب ک ــون کس ــه تاکن ــی ک ــا و رتبه های     مقام ه
ــک از  ــت آوردن کدامی ــه دس ــت و ب ــواردی اس ــه م ــامل چ ش

ــرد؟ ــحال ک ــه خوش ــش ازبقی ــو را بی ــت ت مدال های
بایــد بگویــم کــه 9 مقــام کشــوری شــامل 7 طــا، یــک نقــره 
ــز در کونگ فــو و ووشــو کســب کــردم و در بخــش  و یــک برن
شهرســتانی نیــز 8 مــدال بــه دســت آوردم کــه شــامل 8 مــدال 
ــز کســب  ــام اســتانی نی ــن 1۶ مق ــوده اســت؛ همچنی ــا ب ط
کــردم کــه شــامل ۶ مــدال طــا، 4 مــدال نقــره و ۶ مــدال برنز 
ــه در ســال 94  ــم ک ــا بخشــی از موفقیت های ــوده اســت. ام ب
کســب کــردم شــامل کســب مقــام اول و مقــام دوم اســتانی 
ــیراز  ــو( در ش ــوری )تال ــام اول و دوم کش ــب مق ــو(، کس  )تال
ــال 9۵ ــتهبان س ــو( در اس ــوری )تال ــام اول کش ــب مق  و کس

ــتان  ــم اس ــی تی ــوم انتخاب ــام س ــام اول و مق ــب مق و کس
ــت. ــو( اس ــان )تال اصفه

ــن ورزشــکار از  ــن و مدال آورتری ــوان برتری ــه عن در ســال 89 ب
ســوی فدراســیون ســبک مــدرن کنگ فــو کشــور در رده ســنی 

نونهــاالن و نوجوانــان شــناخته شــدم. 
همچنیــن در مســابقات کشــوری و اســتانی کونگ فــو در 
بخــش آزاد و نیمــه آزاد دارای شــالبند مشــکی دان یــک 
ــان  ــارس رزم، فانــگ مــن چــوان کونگ فــو و ن ــوآ، پ ســبک ت
چــوان ووشــو هســتم و عاقــه دارم کــه در ووشــو و کونگ فــو 
ــوده و دارای  ــور ب ــبک ها در کش ــن س ــی از مطرح تری ــه یک ک
تکنیک هــای زیــادی اســت، پیشــرفت کنــم و بــه درجــه 

ــم. ــتادی برس اس
    در هفته چند ساعت تمرین می کنی؟

در هفتــه 9 ســاعت در ورزشــگاه بــه تمریــن می پــردازم . مــن 
همیشــه در ســبک آزاد مقــام اول و در ســبک نیمــه آزاد مقــام 
ــای  ــم موفقیت ه ــر می کن ــت آورده ام و فک ــه دس ــوم را ب س

مــن در ســبک آزاد بیشــتر اســت.
    و سخن پایانی؟

ــرای موفقیــت مــن  ــون ب ــان از کلیــه کســانی کــه تاکن  در پای
تــاش و زحمــت کشــیده اند، به ویــژه پــدرم تشــکر و قدردانــی 
ــای  ــم در بخش ه ــر بتوان ــه زودت ــر چ ــدوارم ه ــم و امی می کن

ــن باشــم. ــرای کشــورم افتخارآفری ــی ب ــی و بین الملل مل

گفت وگوی کیمیای وطن با مدال آورترین ورزشکار نوجوان هنرهای رزمی کشور

بروسلی 16 ساله ایران

بــه  اشــاره  بــا  پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
ــت: در  ــیا گف ــان آس ــگ قهرمان ــابقات لی ــی مس قرعه کش
ســخت ترین گــروه افتاده ایــم. چــون ســه تیــم کــه از 
بهتریــن تیم هــای لیــگ خودشــان هســتند، در یــک گــروه 

هســتند. برانکــو ایوانکوویــچ درخصــوص 
گــروه پرســپولیس در لیــگ قهرمانــان آســیا 
ــرار  ــروه ق ــخت ترین گ ــا در س ــت: قطع گف
ــم بســیار  ــروه ســه تی ــن گ ــم. در ای گرفته ای
قــوی داریــم. پرســپولیس، الهــال و الریــان 
ــای کشــورهای خودشــان هســتند  بهترین ه
و الوحــده هــم کــه احتمــاال صعــود می کنــد 

یــک تیــم بســیار خــوب دارد. وی ادامــه داد: رقابــت بــرای 
همــه تیم هــای حاضــر در گــروه بســیار ســخت و نتایــج غیر 
قابــل پیش بینــی خواهــد بــود. البتــه مــا هــدف و وظیفــه 
خودمــان را می دانیــم و همــان را هــم دنبــال خواهیــم کــرد. 
هــدف اول مــا صعــود بــه مرحلــه بعــد خواهــد بــود. برانکــو 

خاطرنشــان کــرد: بخــش عمــده ای از موفقیــت مــا بســتگی 
ــان  ــم خودم ــم تی ــزان بتوانی ــه می ــا چ ــه ت ــن دارد ک ــه ای ب
ــاره حضــور در  ــم. ســرمربی پرســپولیس درب ــت کنی را تقوی
جلســه هم اندیشــی فدراســیون فوتبــال و مطالبــی کــه بــه 
ــن  ــرد: م ــح ک ــود، تصری ــوب می ش وی منص
دربــاره تیــم ملــی مصاحبــه یــا اظهــار نظــری 
ــا  ــا شــاید مســتقیم ی ــن روزه نداشــته ام. ای
ــبت داده  ــا نس ــه م ــی ب ــتقیم مطالب غیرمس
شــود؛ امــا مــن اگــر بخواهــم نظــرم را بگویــم 
ــی از  ــان جمع ــا در می ــم ی ــه کن ــا مصاحب ی
یــا  بــود  خواهــد  رســانه ها  و  خبرنــگاران 
ــا هماهنگــی انجــام می شــود و مطالــب  ــه ب اینکــه مصاحب
ــه  ــچ در ادام ــت. ایوانکووی ــخص اس ــده در آن مش مطرح ش
ــران  ــی ای ــم مل ــت تی ــت موفقی ــلم اس ــه مس ــت: آنچ  گف
ــی کل  ــت و ترق ــوده و موفقی ــی ب ــام جهان ــه ج ــود ب و صع

ــت. ــه ماس ــته هم ــران خواس ــال ای فوتب

برانکو عنوان کرد:

پرسپولیس در سخت ترین گروه لیگ قهرمانان آسیا
 رئیــس کمیتــه داوران، عضــو هیئت رئیســه فدراســیون
عضــو شــورای شــهر و حــاال رئیــس هیئــت فوتبــال زنجــان. 
این هــا تمــام پســت های فریــدون اصفهانیــان اســت. 
ــالی  ــد س ــه چن ــته ای ک ــان، داور بازنشس ــدون اصفهانی فری

اســت بــه عنــوان رئیــس کمیتــه داوران 
آنقــدر  ســرش  حــاال  می کنــد.  فعالیــت 
ــور  ــرای ام ــد ب ــه شــاید نتوان شــلوغ شــده ک
روزانــه وقــت بگــذارد. ریاســت کمیتــه داوران 
فوتبــال  فدراســیون  هیئت رئیســه   عضــو 
در  زنجــان  شــهر  شــورای  در  عضویــت  و 
گذشــته ایــن انتقــاد را بــه اصفهانیــان نســبت 

مــی داد کــه او نمی توانــد زمــان کافــی بــرای هیــچ کــدام از 
امــور خــود بگــذارد. او امــا همــواره بــدون توجــه بــه انتقادهــا 
خســته اش  زنجــان  بــه  مــداوم  رفت وآمــد  می گفــت 
ــان در  ــد. اصفهانی ــش می رس ــه کارهای ــه هم ــد و ب نمی کن
مجمــع انتخاباتــی هیئــت فوتبــال زنجــان بــار دیگر بــه عنوان 

رئیــس ایــن هیئــت برگزیــده شــد تــا رســما 4 شــغله شــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه هیــچ صحبتــی دربــاره کناره گیــری 
از ســایر ســمت های خــود نیــز انجــام نــداده اســت. در چنین 
شــرایطی قطعــا کار اصفهانیــان بــرای رســیدگی بــه مســائل 
کمیتــه داوران، شــورای شــهر و هیئــت فوتبــال 
زنجــان و همچنیــن امــور مدیریتی فدراســیون 
در هیئت مدیــره بســیار دشــوارتر از گذشــته 
خواهــد بــود. اصفهانیــان در واکنــش بــه ایــن 
ــی انجــام  ــد: »مــن کار اجرای موضــوع می گوی
ــه سیاســتگذاری  نمی دهــم و بیشــتر وقتــم ب
می گــذرد. ســرم آنقدرهــا هــم کــه می گوییــد 
ــا بتوانیــم بــه  شــلوغ نیســت. امیــدوارم خــدا کمــک کنــد ت
همــه ایــن امــور برســیم.« او ادامــه می دهــد: »بایــد جنــب 
ــده  ــر عه ــه ب ــا مســائلی ک ــم ت و جــوش خــود را بیشــتر کن
ــم.  ــام ده ــن انج ــو احس ــه نح ــتی و ب ــه درس ــه ام را ب گرفت

امیــدوارم در ایــن راه موفــق باشــم.«

ــی کشــتی در نشســت خــود در شــهر بوداپســت مجارســتان طــرح ارائه شــده از  ــه جهان هیئت رئیســه اتحادی
ــی را تصویــب کــرد.  ــر برگــزاری مشــترک مســابقات بین الملل ــی ب ــران مبن ســوی ای

ــی  ــی مســابقات بین الملل ــان میزبان ــزان متقاضی ــه کاهــش می ــا اشــاره ب ــران ب ــده ای ــن نشســت، نماین در ای
کشــتی در دنیــا، بــه دلیــل محدودیت هــای مالــی و اجرایــی، طــرح برگــزاری مشــترک رویدادهــای بین المللــی 
ــه  ــای هیئت رئیس ــی اعض ــه تمام ــرد ک ــه ک ــی را ارائ ــورهای متقاض ــان کش ــارکتی می ــورت مش ــه ص ــتی ب کش

اتحادیــه جهانــی آن را تأییــد کردنــد و قابــل اجــرا دانســتند.
سیاست های لحاظ شده در طرح برگزاری مشترک مسابقات بین المللی کشتی به شرح زیر است:

ــه  ــابقات را ب ــد مس ــور( می توانن ــه کش ــا س ــی )دو ی ــابقات بین الملل ــزاری مس ــی برگ ــورهای متقاض 1- کش
ــد. ــزار کنن صــورت مشــترک برگ

کشــورهای  میــان  مشــترک  تفاهم نامــه ای  قالــب  در  بایــد  مســابقات  برگــزاری  چگونگــی   -2

تعریــف  شــده،  تقســیم  و  تشــریح  آن  در  مســئولیت ها  شــفاف  صــورت  بــه  کــه   مشــارکت کننده 
شود.

3- کمیتــه اجرایــی مشــترکی بــرای برگــزاری مناســب مســابقات و انجــام هماهنگی هــای الزم میــان 
کشــورهای مشــارکت کننده تشــکیل شــود.

ــه نســبت  4- نحــوه اســتفاده از ظرفیت هــای تبلیغاتــی محیطــی بایــد از ســوی کشــورهای مشــارکت کننده ب
مشــخصی در تفاهم نامــه ذی ربــط تعییــن شــده باشــد.

۵- اســامی کشــورهای مشــارکت کننده در تقویــم اتحادیــه بــه عنــوان کشــورهای برگزارکننــده )کشــور میزبــان 
کشــور یــا کشــورهای مشــارکت کننده( مســابقه مربوطــه گنجانــده شــود.

۶- یک نسخه از تفاهم نامه مشترک کشورهای ذی ربط، به اتحادیه جهانی کشتی ارسال شود.
7- در صورت بروز هرگونه اختاف، اتحادیه جهانی کشتی مرجع حل اختاف است.

طرح فدراسیون کشتی به تصویب اتحادیه جهانی رسید

توانستم رویایم را دوباره به واقعیت تبدیل کنم
رونالــدو در مصاحبــه بــا مجلــه فرانــس فوتبــال گفــت: بــرای مــن کســب چهــار تــوپ طــا، افتخــار بزرگــی اســت. ایــن تــوپ طــا بــا 

ــم. ــل کن ــت تبدی ــه واقعی ــاره ب ــم را دوب ــتم رویای ــدارد. توانس ــی ن ــزه ام تفاوت ــتین جای نخس

در قاب تصویر هفته چهاردهم لیگ برتر

گسترش فوالد- استقالل خوزستان 14:3۰

استقالل- پدیده 1۶:2۰

سیاه جامگان- ماشین سازی 14:3۰

پنجشنبه 25 آذر

صبای قم- نفت تهران 15:15

تراکتورسازی- سپاهان 14:۰۰

سایپا- پیکان 15:۰۰

جمعه 2۶ آذر

فوالد- نفت آبادان 15:3۰

ذوب آهن- پرسپولیس 1۷:2۰

پس از انتخاب به عنوان رئیس هیئت فوتبال زنجان

اصفهانیان، رسما 4 شغله شد
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ســیگار علی رغــم ظاهــر شــیک و پــز روشــنفکرانه اش دارای 
یــک قبــح اجتماعــی، به خصــوص در میــان خانواده هــا بــوده 
و هســت. شــاید همیــن قبح هم ســبب شــده مصــرف آن در 

ســال های اخیــر کاهــش پیــدا کنــد. 
در کنــار ایــن قبــح، امــروزه از کوچــک و بــزرگ، همــه 
و همــه بــا مضــرات ســیگار و اثــرات زیان بخشــش بــر 
ــه ای کــه هــر فــردی فــارغ  ــه گون ســامتی آشــنا هســتند؛ ب
ــه ســیگار  ــد ک ــی، می دان ــگاه اجتماع از ســطح ســواد و جای
ــال های  ــیگار در س ــرف س ــش مص ــا کاه ــت؛ ام سرطان زاس
اخیــر باعــث رواج پدیــده ای شــده کــه صدهــا پلــه از ســیگار 
خطرناک تــر اســت و نه تنهــا قبــح ســیگار را نــدارد، بلکــه بــه 
جزئــی از وســایل ضــروری خانه هــا بــدل شــده اســت. حتمــا 
ــط  ــه روزگاری فق ــان ک ــه قلی ــتید ک ــق هس ــم مواف ــما ه ش
پیرمردهــای روســتایی می کشــیدند و شــاید جوان هــای 
ــادی  ــه نم ــروزه ب ــه آن نداشــتند، ام ــی ب ــچ رغبت ــدرن هی م
ــادی هســتند کــه  ــان زی ــل شــده. جوان ــودن تبدی ــه روز ب از ب
ــد  ــه قلیــان اختصــاص می دهن اولویــت ســرگرمی خــود را ب
ــر  ــی ب و علی رغــم هشــدارهای مســئوالن و کارشناســان مبن
اینکــه قلیــان، تهدیدکننــده جدی ســامتی اســت، رواج آن از 

کنتــرل خــارج شــده و روزانــه بــر تعــداد افــرادی کــه بــه آن 
روی می آورنــد، افــزوده می شــود.

    سونامی سرطان
تیرمــاه 1393 بیــش از 4 هــزار نفــر از چهره هــای سرشــناس 
و برجســته حــوزه ســامت طــی نامــه ای خطــاب بــه 
ــه  ــرف بی روی ــی از مص ــراز نگران ــن اب ــوری ضم رئیس جمه
قلیان در کشــور و ســونامی ســرطان ناشــی از آن، درخواســت 
کردنــد تــا بــر اســاس قوانیــن موجــود از گســترش روزافــزون 
ایــن پدیــده خانمان ســوز جلوگیــری شــود. طبــق ایــن نامــه 
ســرعت رشــد ابتــا بــه ســرطان در کشــور بــه شــکل جالــب 
توجهــی افزایــش یافتــه و کشــور مــا بیشــترین رونــد رشــد 
ــد  ــا 35 درص ــت؛ 30 ت ــا داراس ــرطان را در دنی ــه س ــا ب ابت
علــت ســرطان ها بــه عوامــل خطــری بازمی گــردد کــه علــت 
اصلــی آن دخانیــات اســت و 30 درصــد مرگ هــای ناشــی از 

ســرطان، مســتقیما بــا دخانیــات در ارتبــاط اســت.
ــان  ــرف قلی ــل مص ــه دلی ــر ب ــون نف ــاالنه ۵ میلی     س

می میرنــد
ــی بهداشــت، ســاالنه 5  ــزارش ســازمان جهان ــر اســاس گ ب
میلیــون نفــر بــه دلیــل مصــرف قلیــان می میرنــد و آخریــن 
ــای آن  ــز گوی ــار منتشرشــده از ســوی وزارت بهداشــت نی آم
ــور  ــال در کش ــا 15 س ــان 13 ت ــد جوان ــه 15 درص ــت ک اس

مصرف کننــده قلیــان هســتند و ســاالنه در مجمــوع 35 هــزار 
ــود.  ــور دود می ش ــو در کش ــن تنباک ت

هــر چنــد مصــرف ســیگار ســاده تر و شــیوع آن بیشــتر 
ــده  ــن واردش ــید کرب ــزان منواکس ــا می ــت، ام ــان اس از قلی
ــیگار  ــر س ــان 6 براب ــیدن قلی ــر کش ــر اث ــان ب ــدن انس ــه ب  ب
و میــزان عامــل ســرطانی قلیــان، 46 برابــر بیشــتر از ســیگار 
ــان  ــنیک در قلی ــد آرس ــرطانی مانن ــل س ــر عوام ــت. دیگ اس
4 برابــر ســیگار و ســرب در قلیــان 202 برابــر ســیگار اســت 
و تجــارت انــواع تنباکوهــا بــا رنــگ و بــوی مختلــف از 
ــک طــرف و فــروش و نمایــش  اســانس های گوناگــون از ی

ــی  ــا جیب ــی ت ــی از کیف ــی و خارج ــای داخل ــواع قلیان ه ان
ــل  ــن عام ــار ای ــار زیانب ــه آث ــر، ســبب شــده ک از طــرف دیگ

ــدان شــود. ــی دوصــد چن دخان
هــر چنــد طــرح برچیــده شــدن قلیــان از چایخانه هــا 
بــا همــه مخالفت هــا اجرایــی شــد، امــا وقتــی قلیــان 
ــی  ــی چندان ــرح کارای ــن ط ــود دارد، ای ــه ای وج ــر خان در ه
ــش  ــه پی ــا گزین ــه تنه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــدارد. اینگون ن
ــان  ــردن قلی ــرف نک ــرای مص ــازی ب ــت فرهنگ س  روی دول
ــن  ــای ای ــه ج ــت ب ــردن تفریحــات ارزان قیم ــن ک و جایگزی

ــده ناهنجــار اســت. پدی

قلیان، سونامی سرطان

 فتوای آیت هللا مکارم شیرازی

درباره ازدواج دختران در سنین پایین
آیــت هللا مــکارم شــیرازی در دیدار 
ــی  ــا اعضــای کمیســیون فرهنگ ب
مجلــس و در پاســخ به اســتفتای 
عضــو هیئت رئیســه کمیســیون 
فتوایــی دربــاره ازدواج دختران در 
ســنین پاییــن صــادر کرد. ســیده 
فاطمــه ذوالقــدر در حاشــیه دیدار 
اعضــای کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا آیــت هللا مــکارم 
 شــیرازی، دربــاره ازدواج دختــران در ســنین پاییــن ســؤال کــرد 
و گفــت:  در حــال حاضــر طبــق قانــون، ازدواج دختــران از ســن 
13 ســال بــه بــاال امکان پذیــر اســت. تبصــره ای در قانــون وجــود 
دارد کــه بــا اذن ولــی، امــکان ازدواج دختــران زیــر 13 ســال هــم 
وجــود دارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه مــا 42 هــزار ازدواج زیــر 
ســن 13 ســال داریــم و ایــن مشــکات زیــادی را ایجــاد 
ــتفتای  ــه اس ــخ ب ــیرازی در پاس ــکارم ش ــت هللا م ــد. آی می کن
عضــو کمیســیون فرهنگــی گفــت:  مــن از نظــر فتــوا ایــن اجــازه 
را نــداده و نمی دهــم. ممکــن اســت در گذشــته چنیــن چیــزی 
جایــز بــوده؛ امــا اکنــون بــه دلیــل مفاســدی کــه دارد تــا زمانــی 
ــری  ــدرت تصمیم گی ــد و ق ــی نرس ــوغ عقل ــه بل ــر ب ــه دخت ک
نداشــته باشــد، اجــازه ازدواج نــدارد و حکــم باطــل بــودن چنیــن 

ازدواجی را می دهم.

عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی
همزمــان بــا هفتــه وحــدت و میــاد بــا ســعادت پیامبــر 
اکــرم)ص( و امــام جعفــر صــادق)ع(، کتابخانه هــای عمومــی 
ــرا  ــگان را اج ــت رای ــرح عضوی ــان ط ــتان اصفه ــر اس در سراس
ــتان  ــی اس ــای عموم ــت اداره  کل کتابخانه ه ــد. سرپرس می کنن
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن ــان در جم اصفه
اســتقبال جوانــان و نوجوانــان از کتابخانه هــای عمومــی در 
طــول ســال، طــرح عضویــت رایــگان بــه همیــن مناســبت بــه 
مــدت یــک روز )سه شــنبه 23 آذرمــاه( در کلیــه کتابخانه هــای 
عمومــی اصفهــان اجرایــی شــده اســت. امیــر هاکویــی 
گفــت: عرضــه و نمایــش دســتاوردها و خدمــات نویــن در 
کتابخانه هــای عمومــی و نیــز در اختیــار قــرار دادن منابــع 
مفیــد کتابخانه هــای عمومــی، یکــی از مهم تریــن اهــداف 

ــت.  ــی اس ــم فرهنگ ــداد مه ــن روی ــا در ای کتابخانه ه
پژوهــش  روز  آذرمــاه   25 بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
انجــام  بــرای  مــکان  بهتریــن  را  عمومــی  کتابخانه هــای 
ــط  ــن محی ــات ای ــتفاده از امکان ــی و اس ــای پژوهش فعالیت ه
ــای  ــروز در کتابخانه ه ــت: ام ــار داش ــمرد و اظه ــی برش فرهنگ
عمومــی عــاوه بــر ایجــاد فضــای مناســب و اســتاندارد بــرای 
مطالعــه، بــا راه انــدازی بخــش ویــژه خدمــات رایانــه ای و نیــز 
بخــش مرجــع غنــی بســترهای رشــد علمــی و نیــز اطاعاتــی 
اعضــا و عاقه منــدان به راحتــی امکان پذیــر شــده اســت.

اخبار کوتاه

توسعه شهر با همراهی مردم میسر است

کیمیای وطن

فرهنگــی کمیســیون   رئیــس 
شــورای  ورزشــی  و  اجتماعــی 
ــت:  ــان گف ــهر اصفه ــامی ش اس
ــد  ــه، چن ــر هفت ــای »ه برنامه ه
افتتــاح« شــهرداری، نشــان از 
ــهری  ــت ش ــدی مدیری ــزم ج ع
در جهــت توســعه مناطــق شــهری اصفهــان اســت. اصغــر 
ــن برنامه هــا نشــان از عــزم جــدی  ــار کــرد: ای ــی اظه آذربایجان
مدیریــت شــهری در جهــت ارائــه ظرفیت هــا و توســعه مناطــق 
ــا  ــت. وی ب ــان اس ــردم اصفه ــک م ــاری و کم ــا همی ــهری ب ش
ــت  ــطه پرداخ ــه واس ــردم ب ــی م ــد از همراه ــه بای ــان اینک بی
ــی  ــطه همراه ــه واس ــزود: ب ــرد، اف ــکر ک ــوارض تش ــگام ع بهن
مــردم، امــکان توســعه شــهر وجــود دارد. نــگاه شــهرداری بــر این 
مبنــا قــرار گرفتــه کــه بــا وجــود رکــود حاکــم بــر اقتصــاد کشــور 
ــی  ــود. آذربایجان ــف ش ــد متوق ــهری، نبای ــعه ش ــت توس حرک
ادامــه داد: یکــی از رویکردهــای توســعه مناطــق، رویکــرد 
ــرداری از  ــن اســاس بهره ب ــر همی ــه ب فرهنگی ورزشــی اســت ک
ــر اندیشــه در  ورزشــگاه محلــه پــزوه و تجهیــز ســالن آمفی تئات
ــا  خیابــان جــی غربــی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. وی ب
 بیــان اینکــه ســرانه مراکــز ورزشــی در منطقــه 15 پاییــن اســت
ــه  ــیده در محل ــگاه سرپوش ــرداری از ورزش ــرد: بهره ب ــه ک اضاف
پــزوه خوراســگان نیــز در راســتای افزایــش ســرانه ورزشــی در 

ــه اســت. ــه صــورت گرفت ــن محل ای

برچسب گذاری ۷۰ درصد محصوالت غذایی
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه بــه طــور میانگیــن 
۷0 درصــد صنایــع غذایی کشــور کار برچســب گذاری محصوالتشــان 
را انجــام داده انــد، گفــت: در عیــن حــال معتقــدم ســایر صنایــع 
نیــز ایــن کار را انجــام می دهنــد؛ چــرا کــه بــه نفعشــان 
ــرای  ــی کــه ب ــاره ضرب االجل ــد درب ــر رســول دینارون اســت. دکت
برچســب گذاری محصــوالت غذایــی لحــاظ شــده و قــرار بــود تــا 
ــن برچســب گذاری  ــی کشــور ای ــع غذای شــهریورماه تمــام صنای
ــا ایــن زمــان همــه صنایــع کار  را انجــام دهنــد، گفــت: البتــه ت
برچســب گذاری را انجــام نداده انــد و بــه همیــن دلیــل آن هایــی 
ــد، بــرای دریافــت پروانــه جدیــد  ــه ایــن کار اقــدام نکردن  کــه ب
و ورود محصــوالت جدیــد بــه بــازار در معاونت هــای غــذا و دارو با 
مشــکل مواجــه شــدند. وی افــزود: البتــه بــه طــور کلــی تاکنــون 
حــدود ســه چهارم از صنایــع، برچســب گذاری را انجــام داده انــد؛ 
ــه طــوری کــه در بعضــی اســتان ها وضعیــت بســیار مناســب  ب
ــد از  ــتان ها 9۸ درص ــی اس ــال در بعض ــوان مث ــه عن ــت؛ ب اس
صنایــع غذایــی محصوالتشــان را بــا برچســب گذاری جدیــد وارد 
بــازار کرده انــد. در عیــن حــال اســتان هایی هــم هســتند کــه 50 

درصــد محصوالتشــان برچســب گذاری شــده اســت.

اخبار کوتاه

»پــروژه کــوچ رو«، پــروژه ای اســت کــه  کیمیای وطن

ــه دنبــال  ــزار طبیعــت ب ــا اب در آن هنرمنــدان مختلفــی ب
ــال  ــه دنب ــا ب ــد ت ــاش می کنن ــد و ت ــر می آین ــق اث خل

پایداری محیط زیست از تخریب آن جلوگیری کنند. 
ــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی  ــه گــزارش رواب ب

شــهرداری اصفهــان، دبیــر پــروژه بین المللی 
ــروژه در  ــن پ ــژه ای ــوچ رو، در نشســت وی ک
جمــع اندیشــمندان و هنرمنــدان شــهر 
 اصفهــان کــه بــا حضــور میهمانــان داخلــی 
و خارجــی در مــوزه هنرهای معاصــر اصفهان 
برگــزار شــد، ایــن پــروژه را رویــدادی هنــری 
ــار  ــق آث ــا خل ــی ب ــر زمین ــت هن ــا محوری ب

هنــری در فضــای خارجــی و بــر روی زمیــن عنــوان کــرد. 
احمــد نــاد علیــان افــزود: ایــن هنــر بــا محیــط طبیعــی 
و مصالــح طبیعــی ارتبــاط مســتقیم دارد و در آن، از 
ــد ســنگ، چــوب و خــاک تحــت تأثیــر  مصالحــی مانن
یــک رویکــرد زیســت محیطی بــا دخالــت کمتــر در 

محیــط اســتفاده می شــود. 
وی از شــرکت 20 هنرمنــد در ایــن پروژه خبــر داد و افزود: 
ــی  ــد از کشــورهای لیتوان ــران و 9 هنرمن ــد از ای  11 هنرمن
ــتان  ــوئیس، مجارس ــه، س ــان، فرانس ــی، آلم ــره جنوب  ک

و هلند در این پروژه شرکت دارند. 
ــدان  ــار نمک ــروژه در غ ــن پ ــای ای کارگاه ه
ــای  ــاه کاوی، بادگیره ــم، دره چ ــام قش ب
بافــت، جزیــره هرمــز، میــدان نقــش 
ــده رود و  ــتر زاین ــو، بس ــل خواج ــان، پ جه
بازدیــد از ورزنــه و کاشــان برگــزار می شــود. 
ــه  ــوچ رو ادام ــی ک ــروژه بین الملل ــر پ دبی
ــلخ« در  ــتای »س ــروژه از روس ــن پ داد: ای
جزیــره قشــم آغــاز می شــود و در مــوزه هنرهــای معاصــر 
ــن  ــا شــروع ای ــان ب ــان می رســد و همزم ــه پای ــران ب ته
ــگاه  ــم، نمایش ــس قش ــه پردی ــری، نگارخان ــداد هن رخ
برگــزار  را  شــرکت کننده  هنرمنــدان  مســابقه  و   آثــار 

می کند.

 معــاون تربیــت بدنــی و امــور ســامت وزارت آمــوزش 
ــرورش از اجــرای طــرح »مدرســه قهرمــان« در مــدارس  و پ
ــور  ــتان کش ــرانه 2۸ اس ــه و پس ــطه دختران ــی و متوس ابتدای
و در 40 رشــته ورزشــی خبــر داد. مهــرزاد حمیــدی بــا بیــان 
ــه  ــرح »مدرس ــم ط ــم گرفتی ــته تصمی ــال گذش ــه دو س اینک

ــرد:  ــر ک ــار نظ ــم، اظه ــرا کنی ــان« را اج قهرم
ایــن طــرح، ســال گذشــته بــرای ســه رشــته 
بــه اجــرا درآمــد.  بــه صــورت آزمایشــی 
وی افــزود: خوشــبختانه زمینــه مشــارکت 
مــدارس، والدیــن و بخش هــای مختلــف 
حتــی حامیــان مالــی بــه خوبــی فراهــم شــد. 
معــاون تربیــت بدنــی و امــور ســامت وزارت 

ــرح  ــته ط ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ آم
»مدرســه قهرمــان« در 23 اســتان برگــزار شــد، گفت: امســال 
ــد  ــتخراج ش ــان« اس ــه قهرم ــرح »مدرس ــوت ط ــج پایل  نتای
ــات محیطــی نشــان دهنده  و بررســی های اســتانی و اقتضائ
مثبــت بــودن ایــن طــرح بــود. ایــن تجربــه نشــان داد 

مزایــای  و  راهگشاســت  مــدارس  بــه  اختیــار  تفویــض 
ــتان در  ــدارس 2۸ اس ــرا م ــه داد: اخی ــی دارد. وی ادام خوب
ــد و تمــام  ــان« مشــارکت دارن اجــرای طــرح »مدرســه قهرم
رشــته های ورزشــی کــه شــمار آن بــه 40 مــورد می رســد 
ــن طــرح  ــون ای ــان« شــدند و اکن وارد طــرح »مدرســه قهرم
 در مــدارس ابتدایــی و متوســطه دخترانــه 
و پســرانه برگــزار می شــود. حمیــدی بــا بیــان 
اینکــه در کنــار طــرح »مدرســه قهرمــان«، طــرح 
»کانــون قهرمــان« در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
اظهــار کــرد: کانون هــای ورزشــی ســاختار 
مســتقل دارنــد و اجــازه دادیــم ورزشــکاران 
آن هــا نیــز در مســابقات مدرســه قهرمــان 
شــرکت کننــد. وی ادامــه داد: کانون هــای ورزشــی اجــازه 
افزایــش رشــته های ورزشــی و شــرکت کنندگان در مســابقات 
را می دهنــد؛ زیــرا بــه عنــوان مثــال رشــته ای چــون کشــتی یــا 
ــت  ــن ظرفی ــا ای ــه نمی شــود؛ ام ــدارس ارائ ــرداری در م وزنه ب

در کانون هــای ورزشــی برون مدرســه ای وجــود دارد.

طرح «مدرسه قهرمان» کلید خوردحفظ محیط زیست، مهم ترین هدف «پروژه کوچ رو» 

حتما بخوانید!
برچسب گذاری ۷۰ درصد محصوالت ...

دادنامه
کاسه پرونده: 46۸/95 شماره دادنامه: ۷4۸ مورخ:  95/۷/1۸ مرجع رسیدگی : شعبه 22 شورای 

روبروی   – خ کاشانی  اصفهان-  نشانی:  محمود  فرزند  صادقی  رسول  خواهان:  اصفهان  اختاف  حل 

نشانی:  عبدالحسین  فرزند  نصراصفهانی  فاطمه  خوانده:  رایانه  شرکت کاوشگر   – بیمارستان کاشانی 

مجهول المکان خواسته: الزام خوانده به پرداخت مبلغ 26.600.000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 

نظریه ی مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  با عنایت  بانک صادرات گردشکار:   94/10/2۷-5۸3100

از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت  با استعانت  اعضای محترم شوراء ضمن اعام ختم رسیدگی 

به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دادخواست آقای رسول صادقی به طرفیت خانم 

فاطمه نصراصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ 26.600.000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 5۸3100-

94/10/2۷ به عهده بانک صادرات شعبه شهید بنیانیان به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با 

توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با اباغ قانونی وقت و 

انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به 

عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه  ی خوانده به خواهان را حکایت می کند 

علیهذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 19۸، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 

315، 310، 309، 30۷، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 26.600.000 ریال 

به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1.465.000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی به 

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید )94/10/2۷( لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 

شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و همچنین مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.

 شماره: 2۸3۸5/ م الف قاضی شعبه 22 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 551/95 شماره دادنامه: ۷41-95/۸/۸ مرجع رسیدگی : شعبه 2۸ شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: رسول صادقی فرزند محمود نشانی: اصفهان- خ کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی 

– شرکت کاوشگر رایانه خوانده: رمضان کیوان شکوه نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 

اعضای  نظریه ی مشورتی  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  مطلق خسارات گردشکار:  انضمام  به 

محترم شوراء ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 

می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دادخواست آقای رسول صادقی به طرفیت آقای رمضان کیوان 

شکوه به خواسته مطالبه مبلغ 14.000.000 ریال قسمتی از وجه یک فقره چک به شماره 560521 به 

عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه 

اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با اباغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و 

در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت 

از اشتغال ذمه  ی خوانده به خواهان را حکایت می کند علیهذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد 

مواد 19۸، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 30۷، 249 قانون تجارت حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 14.000.000ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1.250.000 ریال 

به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 93/10/11 لغایت 

زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رأی 

صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و همچنین مدت 20 روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

شماره: 2۸3۸4/ م الف قاضی شعبه 2۸ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 539/95 شماره دادنامه: ۷20-95/۷/2۸ مرجع رسیدگی : شعبه 15 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: رسول صادقی نشانی: اصفهان- خ کاشانی – روبروی بیمارستان کاشانی – شرکت 

چک  از  قسمتی  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  محمدی  رضا  خوانده:  رایانه  کاوشگر 

شماره 24۷۷26-95/1/19 عهده بانک کشاورزی به مبلغ 6.500.000 ریال گردشکار: به تاریخ 95/۷/24 

شعبه 15 با عنایت به محتویات پرونده کاسه .......... و اخذ نظریه ی مشورتی اعضای محترم شوراء 

ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی قاضی شورادر خصوص دادخواست آقای رسول صادقی به طرفیت آقای رضا محمدی به خواسته 

مطالبه وجه قسمتی از چک شماره 24۷۷26-95/1/19 عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات 

قانونی جمعًا به مبلغ 6.500.000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده 

و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 

موجه و مدرک مؤثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، 

شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندًا به مواد 19۸-515-519-522 قانون آئین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6.500.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

1.205.000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک )95/1/19( تا زمان 

وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی 

محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت 

مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

شماره: 2۸3۸3/ م الف قاضی شعبه 15 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ به آقای مرتضی صدرالدینی
شماره درخواست: 9510460365300045 شماره پرونده: 95099۸036530133۸ شماره بایگانی شعبه: 

951359 تاریخ تنظیم: 1395/9/9 نظر به اینکه آقای مرتضی صدرالدینی به اتهام توهین و ایراد صدمه 

این دادسرا در پرونده  از طرف  بیدآبادی فرزند اسماعیل  ناهید شیرانی  بدنی عمدی، حسب شکایت 

کاسه 951359د34 تحت تعقیب است و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 

نگردیده، بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امر کیفری 

انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی  تاریخ  از  تا ظرف یکماه  اباغ  نامبرده  به  مراتب 

اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ 

انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت 

می گردد. 

شماره: 2۷9۷۸/ م الف دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقاب اصفهان حسن کاظمی

آگهی ابالغ به آقای حمیدرضا نادریان 
بایگانی شعبه:  پرونده: 94099۸02۸20014۸0 شماره  شماره درخواست: 9510460365300046 شماره 

9513۷1 تاریخ تنظیم: 1395/9/9 نظر به اینکه آقای حمیدرضا نادریان فرزند مسعود به اتهام خیانت در 

امانت، حسب شکایت مینو حلبیان فرزند محمدعلی از طرف این دادسرا در پرونده کاسه 9513۷1د34 

تحت تعقیب است و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده، بدینوسیله در 

اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امر کیفری مراتب به نامبرده اباغ 

تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 

اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد.

شماره: 2۷9۷5/ م الف دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقاب اصفهان حسن کاظمی

دادنامه
کاسه پرونده: 950292 شماره دادنامه: 1500-95/۸/20 مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختاف 

اصفهان خواهان: یونس برخورداری نشانی: اصفهان – خ کاوه – خ دکتر باهنر – ابتدای باهنر تیران و 

آهنگران خوانده: مراد امینی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 115.000.000 ریال وجه نقد 

به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 

ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نشریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 

را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای یونس 

برخورداری به طرفیت آقای مراد امینی به خواسته مطالبه مبلغ 115.000.000 ریال وجه نقد به انضمام 

قرارداد  مصدق  تصویر  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  دادرسی،  های  هزینه  و  تأدیه  تأخیر  خسارت 

91/۸/11 ارائه شده از سوی خواهان که امضاء خوانده در ذیل آن قرارداد و تصویر رسیدهای ارائه شده 

آپارتمان خریداری  باب  اینکه طبق قرارداد مذکور یک  بر  اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی  و 

نمودم و برای انتقال سند مبلغ مذکور را پرداخت نموده ام و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه 

حضور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده، لذا شورا با استناد به مواد 19۸ و 519 و 522 قانون آئین دادرسی 

مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 112.312.۷04 ریال بابت وجه نقد و مبلغ 2.305.000 

ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست )95/3/5( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 

اعام می نماید و در خصوص الباقی مبلغ خواسته با استناد به ماده 19۷ قانون آئین دادرسی مدنی 

قابل  اباغ  از  روز پس  بیست  و ظرف  غیابی  رأی صادره  بی حقی خواهان صادر می گردد.  بر  حکم 

واخواهی در این شعبه می باشد. 

شماره: 2۷996/ م الف قاضی شعبه 9 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: ۷۸9/95 شماره دادنامه: 145۸-95/۸/29 مرجع رسیدگی: شعبه سیزده شورای حل 

انقاب  و  اختاف اصفهان خواهان: مهدی اسماعیلی نشانی: اصفهان – خ کهندژ- دادسرای عمومی 

شعبه ۷ بازپرسی وکیل: روح اله بلخاری و هما جعفری نشانی: اصفهان- دروازه شیراز – بلوار دانشگاه 

– نرسیده به خ توحید- مجتمع پردیس خوانده: محمدرضا شاپوری نشانی: مجهول المکان خواسته: 

با  ریال  مبلغ 154.469.014  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  مبنی  تقاضای رسیدگی و صدور حکم 

احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل و قرار تأمین خواسته به انضمام خسارت 

تأخیر در پرداخت تا زمان اجرای حکم گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه 

فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و بشرح 

آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای مهدی اسماعیلی با وکالت 

تقاضای  به خواسته  آقای محمدرضا شاپوری  به طرفیت  بلخاری و خانم هما جعفری  اله  آقای روح 

رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 154.469.014 ریال با احتساب 

کلیه خسارات ناشی از دادرسی و حق الوکاله وکیل، با بررسی محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی 

وکیل خواهان که اعام می دارد موکل ضامن دین خوانده به بانک صادرات )بابت تسهیات( گردیده و 

با توجه به عدم پرداخت اقساط توسط خوانده، موکل ناچارًا بعنوان ضامن پرداخت نموده، فلذا تقاضا بر 

محکومیت خوانده را نموده و با عنایت به مدارک ابرازی خواهان از جمله کپی مصدق اقرارنامه و قرارداد 

فروش اقتصادی فی ما بین بانک صادرات و خوانده که در ماده 13 قرارداد نام خواهان به عنوان ضامن 

قرارداد ذکر گردیده است و همچنین کپی مصدق گواهی بانک صادرات که واریز وجه و اقساط قرارداد 

توسط خواهان را تأیید می نماید و کپی مصدق دو فقره فرم وصول اقساط که واریز اقساط خوانده را 

در تاریخهای 95/3/21 و 95/4/21 را احراز می نماید و نظر به عدم حضور خوانده علیرغم اباغ قانونی 

توسط نشر در محضر شورا و عدم ارائه الیحه و دلیل و مدرکی مبنی بر رد دعوی خواهان یا برائت ذمه 

خود به شعبه، لذا شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 19۸ و 515 و 519 

و 522 قانون آئین دادرسی مدنی محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 154.469.014 ریال بابت اصل 

خواسته و پرداخت مبلغ 4.۷46.۷30 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

قانونی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 95/5/6 لغایت زمان اجرای 

حکم در حق خواهان را صادر و اعام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان می باشد و در خصوص تأمین خواسته با عنایت به اینکه وکیل خواهان در این خصوص اقدامی 

ننموده، لذا شعبه مواجه به تکلیف نمی باشد. 

شماره: 2۷99۷/ م الف قاضی شعبه سیزده حقوقی شورای حل اختاف

دادنامه
کاسه پرونده: 342/95 شماره دادنامه: ۷24 تاریخ رسیدگی: 95/۷/2۸ مرجع رسیدگی : شعبه 1۸ 

شورای حل اختاف اصفهان خواهان: مهدی محمدی نجف آبادی نشانی: اصفهان- خ حکیم – بازارچه 

آمادگاه – ساختمان گلدیس –  اصفهان- خ  نشانی:  وکیل: سیدهادی حسینی  نو شرقی – پ 215 

ورودی 3 – طبقه سوم – واحد 3 خواندگان: 1- مصطفی عینی نشانی: مجهول المکان 2- گودرز امینی 

امام صادق – طباخی حاج حسن خواسته: مطالبه گردشکار: پس  گندمانی نشانی: اصفهان – کوی 

از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 

اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی 

شورادر خصوص دادخواست آقای مهدی محمدی نجف آبادی با وکالت آقای سیدهادی حسینی به 

طرفیت آقایان 1- مصطفی عینی 2- گودرز امینی گندمانی به خواسته مطالبه مبلغ 150.000.000 ریال 

انضمام مطلق خسارات  به  بانک ملی  به شماره 400۸0۸ مورخ 94/11/15 عهده  وجه یک فقره چک 

دادرسی و تأخیر تأدیه و قانونی، با عنایت به دادخواست تقدیمی و ماحظه مستندات ابرازی و اینکه 

خواندگان هیچگونه دفاع موجه و مؤثری ارائه نداده اند لذا به استناد مواد 19۸، 519، 522 قانون آئین 

دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 30۷، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 

به پرداخت مبلغ 150.000.000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2.030.000 ریال هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک )94/11/15( لغایت 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و عام می گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و 

ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف 

مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

شماره: 2۸003/ م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه 1۸ حوزه قضائی اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا سامانی دارای شناسنامه شماره 4۸6  متولد 1353  به شرح دادخواست به کاسه 95 / 

۸۷۸ ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفر 

بدرود زندگی  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ1395/6/23  1352/2/1 در  علی عزتی  بشناسنامه 2 مورخ 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک  پسر  - دو دختر- یک همسر دائمی- پدر که  

به شرح ذیل می باشد:  1- محمد علی عزتی    فرزند صفر علی به ش ش  5-022119-121  متولد 

13۸4 صادره از گلپایگان 2- مهناز عزتی    فرزند صفر علی به ش ش  1-004۸2۷-65۸   متولد 13۷4 

صادره از 3- مهدیه عزتی    فرزند صفر علی به ش ش  121015۷901  متولد 13۷۸ صادره از گلپایگان 

5- حسینعلی  گلپایگان  از  صادره  متولد 1353   4۸6 به ش ش   شعبان  فرزند  سامانی   زهرا   -4

عزتی  فرزند محمد باقر به ش ش  6  متولد 1313 صادره از گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 499/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

آگهی متهم مجهول المکان 
شماره نامه :9510113۷226015۷۷ شماره پرونده:94099۸3۷216001۷۷  شماره بایگانی شعبه :941040 

تاریخ تنظیم: 1395/09/1۸  شاکی: خانم زهرا توسلی فرزند محمد جواد متهم : علی داود وندی فرزند 

محمد حسن اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر تصادف و فرار از صحنه تصادف نظربه اینکه متهم 

مذکور از طریق این شعبه تحت تعقیب بوده و دسترسی به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشارالیه 

مقدور نمیباشد لذا مراتب در راستای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به وی اباغ تا ظرف یکماه از 

تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ توضیح راجع به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در 

غیر اینصورت غیابا رسیدگی و قرار مقتضی صادر میگردد. شماره:49۷/م الف دفتر شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقاب گلپایگان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95099۸36202002۸5شماره  پرونده:  شماره   951010362020۸152 اباغنامه:  شماره 

به  دادخواستی  آبادی  محمود  ابدال  اله  ولی  شاکی  خواهان/   1395/09/0۷ تنظیم:  تاریخ   9502۸9

طرفیت خوانده/ متهم علی سهیلیان  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان آران وبیدگل  نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم  دادگاه عمومی )حقوقی(  دادگستری 

شهرستان  آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کاسه 95099۸36202002۸5 ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن 1395/11/05 و ساعت 12:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن علی 

سهیلیان    و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 

خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 5/22/95/54۷/م الف

 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل 

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  پرونده: 94099۸0364901243 شماره  اباغنامه: 9510100354305۸22 شماره  شماره 

به طرفیت متهم کامل  تنظیم: 1395/09/0۷ شاکی آقای حسین عباسیان  شکایتی  تاریخ   95023۷

صادقیان به اتهام خیانت در امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 

جهت رسیدگی به شعبه 11۷ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)11۷ جزایی سابق(  واقع در اصفهان خ 

چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق شماره 45۸ 

ارجاع و به کاسه  94099۸0364901243 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/11 و ساعت 09:00 

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.

 11۷( اصفهان  دو شهر  دادگاه کیفری   11۷ دادگاه شعبه  دفتری  امور  الف متصدی  شماره: 2۷913/م 

جزایی سابق(- زهرا توکلی فارفانی 

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  پرونده: 95099۸6۸25300616  شماره  اباغیه: 9510106۸25309934  شماره  شماره 

الوار  دادخواستی به طرفیت  950۷5۷ تاریخ تنظیم: 1395/09/21 خواهان /شاکی شکوه کله جوئی 

خوانده / متهم حسین رمضان یزدی و کامران کاویانی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 

وجه چک  و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 

خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول اتاق 121 

ارجاع و به کاسه  95099۸6۸25300616  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/26 و ساعت 

09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به 

تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از 

مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 2۸۸33/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 

31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی



وضعیت آب و هوا

آفتابی

بارانی

نیمه ابری

نیمه ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

1-   ْC

8-   ْC

3-   ْC

2   ْC

14   ْC

10   ْC

16   ْC

16   ْC

چهارشنبه  24  آذرماه  1395 ـــمـــاره 319 ســـــال دوم                ݡسݒ

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرمود:

بهترین مؤمنان، کسی است که محور الفت مؤمنان باشد؛ 

کسی که انس نگیرد و با دیگران مأنوس نشود، خیری 

ندارد.

بحار االنوار، جلد 71، ص 393

-«  حدیث روز   »- وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

در آستانه کنگره بزرگداشت آیت هللا العظمی مظاهری مطرح شد:

رونمایی از۳۶ جلد کتاب درمراسم بزرگداشت آیت هللا مظاهری

توجه:
 مطالب منت�� شده

 در بخش «چ�� ارتباط»

 در آينده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

از  بــزرگ، یکــی  ارتباطــی شــرکت های  بانــد  پهنــای  ارائــه ســرویس های 
خدمــات شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان اســت.

 بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن بخــش بــا مهنــدس مســعود داوری، کارشــناس 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ــده ش ــروش عم ــی ف ــئول هماهنگ مس

گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن گفت وگوســت.

    پیشــرفت و حرکت رو به جلو
ــات  ــاوری اطالع ــات و فن ــوزه ارتباط ــان و ح ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ش
حــوزه ای اســت کــه بــه صــورت ماهیتــی مجبــور بــه حرکــت بــه ســمت 
ــوژی  ــا تکنول ــات ب ــر ارتباط ــا در عص ــر م ــت و اگ ــش روز اس ــوژی و دان  تکنول

و نیــاز زمان حرکت نکنیم، قطعا عقب خواهیم افتاد.
    اینترانت

در واقــع ســرویس اینترانــت، سرویســی اســت کــه شــباهت های خیلــی 
ــدگاه  ــی از دی ــای ارتباط ــر پروتکل ه ــت دارد. از نظ ــرویس اینترن ــه س ــادی ب زی
زبــان ارتباطــی کامــال شــبیه ســرویس اینترنــت اســت؛ فقــط تفــاوت اصلــی در 

ــت.  ــی اس ــدوده جغرافیای مح
ســرویس اینترانــت می توانــد در ســطح یــک شــرکت، در ســطح یــک شــهر یــا 

در ســطح یــک اســتان یــا کشــور پیاده ســازی شــود.
ــا  ــی اســت؛ ام ــک ســرویس مل ــا، ی ــت م ــر ســرویس اینتران ــارت دیگ ــه عب  ب

ــت. ــی اس ــرویس جهان ــک س ــت، ی ــرویس اینترن س
    امنیت اینترانت

بــا  مقایســه  در  اســت،  همگانــی  ســرویس  ایــن  بــه  دسترســی  چــون 
ســرویس های پوینــت تــو پوینــت از امنیــت کمتــری برخــوردار اســت. در واقــع 
امنیــت ایــن شــبکه بایــد توســط خــود اســتفاده کنندگان، چــه بــه لحــاظ 

شــود. تأمیــن  نرم افــزاری،  چــه  و  ســخت افزاری 
    کاربرد ســرویس اینترانت

برنامه هــای  قالــب  در  اداری  اتوماســیون  بــرای  می توانــد  ایــن ســرویس 
می تواننــد  ســازمان ها  گیــرد.  قــرار  شــبکه  قالــب  در  ســرویس دهنده 
ســرویس های داخلــی ماننــد ایمیــل، وب، اف تی پــی و مســیجینگ را بــا 

ــد. ــه کنن ــود ارائ ــران خ ــه کارب ــرویس ب ــن س ــتفاده از ای اس

سم�ت دوم(
ها�ن )�ق

ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب �نرو�ش عمده �ش
 Z.Nasiri@eskimia.ir

زهرا نصیریکیمیای وطن

 مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان در 
ــی  ــت هللا العظم ــت آی ــره نکوداش ــزاری کنگ ــا برگ ــه ب رابط
مظاهــری در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن در 
ــدف از  ــه ه ــن و اینک ــای وط ــگار کیمی ــه خبرن ــش ب پرس
ــزرگان  ــم ب ــت: تکری ــت، گف ــره چیس ــن کنگ ــزاری ای برگ
ــن  ــش، اصلی تری ــن و دان ــت دی ــگ، معنوی ــه فرهن عرص
ــم  ــوع مراس ــن  ن ــزاری ای ــت و برگ ــره اس ــن کنگ ــدف ای ه
ــت.  ــت اس ــش و معنوی ــام دان ــل از مق ــت تجلی در حقیق
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــا ارزان ــالم حبیب رض حجت االس
ــود ــل می ش ــگان تجلی ــزرگان و فرهیخت ــه از ب ــی ک  هنگام

در درجــه اول از مقــام انســانیت تجلیــل بــه عمــل می آیــد 
تصریــح کــرد: اهتمــام جدی بــه مباحــث فرهنگــی، هجرت 
از قــم بــه اصفهــان حضــور در کنــار امــام راحــل و مرحــوم 
آیــت هللا بروجــردی و اهتمــام جــدی بــه تربیــت طــالب بــه 
ــت هللا  ــره نکوداشــت آی ــزاری کنگ ــل برگ ــر دالی ــه از دیگ فق

العظمــی مظاهــری اســت. 
ــوی  ــری الگ ــی مظاه ــت هللا العظم ــه آی ــان اینک ــا بی وی ب
خوبــی در اخــالق، تربیــت و اخــالص و دارای مــدل تربیتــی 
خــاص، یعنــی تکریــم همــگان هســتند، عنــوان کــرد: 
حضــرت آیــت هللا مظاهــری از شــخصیت هایی هســتند 
ــرای حمایــت از مبّلغــان و نویســندگان عرصــه دیــن   کــه ب
و فرهنــگ و دفــاع و حمایــت از والیــت فقیــه تالش هــای 
ــن اداره کل، تصمیــم  ــه همیــن دلیــل ای ــد؛ ب ــادی کرده ان زی
گرفــت در کنــار دفتــر تبلیغــات حــوزه علمیــه قــم و ســایر 
مراکــز فرهنگــی، کنگــره نکوداشــت ایــن مرجــع تقلیــد را در 

اصفهــان برگــزار کنــد.
    درس اخالق، نوشدارو برای همگان

ــت  ــیع اس ــد تش ــه مه ــم ک ــردن ق ــا ک ــه داد: ره وی ادام
ــدت  ــار و مجاه ــه ایث ــاز ب ــر، نی ــه اســتان دیگ و هجــرت ب
داشــت کــه ایشــان انجــام دادنــد. ایشــان چهــره ای 
ــام  ــف پی ــان مختل ــره ادی ــرای ۷ کنگ ــی هســتند و ب فرامل
ــان  ــام ایش ــا، پی ــن کنگره ه ــه ای ــه در هم ــد ک ــادر کردن ص

بــود. فصل الخطــاب 
ــت هللا  ــور آی ــه حض ــان اینک ــا بی ــی ب ــالم ارزان حجت االس
نویــن  فصــل  اصفهــان  علمیــه  حــوزه  در   مظاهــری 
و جدیــدی را ایجــاد کــرد، تصریــح کــرد: مرکز مشــاوره مرکز 
مدیریــت و مرکــز رایانــه ای حــوزه علمیــه اصفهــان بــا حضور 
ایشــان شــکل گرفــت. درس اخــالق ایشــان، نوشــدارو 
بــرای خــاص و عــام اســت و بســیاری از مــردم از ســال ها 

ــتفاده  ــو اس ــای رادی ــان در پ ــالق ایش ــش از درس اخ  پی
می کردند.

    مکتب اصالت الفطره
ــب  ــالق صاح ــوزه اخ ــری در ح ــت هللا مظاه ــزود: آی وی اف
ــام ایشــان  ــه ن ــب اصالت الفطــره ب مکتــب هســتند و مکت

اســت.
ــارز ساده زیســتی  ــری مصــداق ب ــی مظاه ــت هللا العظم  آی
ــه  ــان ب ــی ایش ــر اخالق ــروز تفک ــتند. ام ــاده گویی هس و س

ــی شــناخته می شــود.  ــب اخالق ــک مکت ــوان ی عن
ایشــان در حــوزه اخــالق عملــی نیــز در بیــن علمــا زبانــزد 
ــوب  ــی خ ــداق واقع ــدر، مص ــع عالیق ــن مرج ــتند. ای هس
شــنیدن هســتند. برخــی از بــزرگان تنهــا بــه خــوب ســخن 
گفتــن شــهره هســتند، امــا ایــن عالــم بزرگــوار ســاعت ها 

ــد.  ــوش می ده ــود گ ــان خ ــه کالم مراجع ب
ــزد   وی تصریــح کــرد: ایشــان در بحــث والیــت فقیــه زبان
ــان  ــودمند بی ــردی و س ــورت کارب ــه ص ــتند و آن را ب هس
ــز  ــه نی ــارج فق ــان درس خ ــی در بی ــان حت ــد. ایش می کنن
ــان  ــه اصفه ــان ب ــد. ایش ــس می کنن ــاده تدری ــیار س بس
مهاجــرت کردنــد و از قبــال ایــن هجــرت، اتفاقــات خوبــی 

ــاد. ــان افت در اصفه
ــار ایشــان، ماننــد اخــالق  وی افــزود: 28 جلــد کتــاب از آث
 فارســی، اخــالق عربــی، والیــت فقیــه، شــروح دعــا 
ــم  ــن عال ــخصیت ای ــاره ش ــالق درب ــان اخ ــاب مرزب و کت
بــزرگ زندگینامــه، منتخــب آثــار، گزیــده آثــار در روز 

می شــود. رونمایــی  برگــزاری کنگــره 
    رونمایی موسوعه

وی اظهــار داشــت: در ایــن کنگــره از آثــار  حضــرت آیــت هللا 
ــخصیت  ــا ش ــاط ب ــاالت در ارتب ــراه مق ــه هم ــری ب  مظاه
و کتــاب اخــالق بــه زبــان انگلیســی آن مرجــع تقلیــد 
رونمایــی می شــود کــه شــامل رونمایــی موســوعه آیــت هللا 
برزگداشــت  مراســم  در  جلــد کتــاب   3۶ و  مظاهــری 
ــری  ــت هللا مظاه ــه آی ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــان اس ایش
 الگــوی مســّلم در حــوزه تعلیــم و تربیــت اخالقــی هســتند 
بــه انتشــار آثــار گوناگــون بــه بهانــه تکریــم آیــت هللا 
مظاهــری اشــاره کــرد و افــزود:  یــک دوره کتــاب 3 جلــدی 
ــان  ــط محقق ــالمی توس ــات اس ــر تبلیغ ــفارش دفت ــه س ب
ــت در  ــی اس ــه مقاالت ــت ک ــن اس ــت تدوی ــی در دس قم
ــوزه دروس  ــی در ح ــان؛ مقاالت ــخصیت ایش ــا ش ــه ب رابط
اخــالق ایشــان و مقاالتــی کــه بــه آیــت هللا مظاهــری هدیــه 
شــده  اســت؛ عــالوه بــر ایــن زندگینامــه ایشــان هــم در ۶۰۰ 
صفحــه منتشــر می شــود. رئیــس انجمــن ترجمــه حــوزه 

علمیــه قــم بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن کنگــره منتخــب آثار 
 آیــت هللا مظاهــری در قالــب ۱۰۰۰ صفحــه رونمایــی می شــود

ــا  ــنایی ب ــم آش ــه ای ه ــک  کار 3۰۰ صفح ــرد: ی ــح ک تصری
شــخصیت آیــت هللا مظاهــری اســت کــه نــگاه ایشــان بــه 

ــد. ــر می کش ــه تصوی ــان را ب ــان و جه انس
     ۳۶ جلد کتاب

ــار خــود ایشــان اســت؛  ــار ایــن مــوارد آث وی افــزود: در کن
28 اثــر از ایشــان بــه ثبــت رســیده کــه در حوزه هــای فقــه 

و قواعــد فقهــی و شــرح بــر ادعیــه اســت.
حجت االســالم ارزانــی از انتشــار اثــری بــه زبــان انگلیســی 
هــم خبــر داد و گفــت: اثــر اخــالق ۴ جلــدی آیــت هللا 
ــا 3۶  ــده و مجموع ــص ش ــد تلخی ــک جل ــری در ی مظاه
جلــد بــرای اجــرای ایــن کنگــره در حــال آماده ســازی 

ــت. اس
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان 
همچنیــن از رونمایــی تمبــر یادبــود بــه نــام  آیــت هللا 
مظاهــری و بــه اســم کنگــره هــم خبــر داد و افــزود: 
بــرای آیــت هللا مظاهــری همیشــه حمایــت از دیــن اصلــی 
ــه  ــه آن اهتمــام داشــته اند. والیــت فقی ــوده کــه بســیار ب ب
هــم از جملــه تأکیــدات ایشــان اســت کــه هــم درس 
ــن  ــاب در ای ــد کت ــه داشــته اند و هــم ســه جل ــت فقی والی
موضــوع بــه تحریــر درآورده انــد. وی افــزود: در ایــن کنگــره 
ــه ــای علمی ــی حوزه ه ــورای عال ــر ش ــتادی، دبی ــات، اس  آی

ــه و  ــای علمی ــی حوزه ه ــورای عال ــر دوم ش ــی، دبی مقتدای
حجت االســالم و المســلمین احمــد واعظــی، رئیــس دفتــر 
ــاد  ــگ و ارش ــر فرهن ــی، وزی ــالمی  و صالح ــات اس تبلیغ
ســخنرانی خواهنــد کــرد و در ادامــه از آثــار و موســوعه 

ــد. ــد ش ــی خواه ــری رونمای ــت هللا مظاه ــرت آی حض
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اختتامیــه اولیــن دوره مســابقات ملــی آزاد مهــارت کــه بــه میزبانــی اصفهــان و بــه 
مــدت دو روز در اصفهــان برگــزار شــد، بــا حضــور معــاون پژوهــش و برنامه ریــزی 
ــم از  ــن مراس ــان داد. در ای ــود پای ــه کار خ ــان ب ــتان اصفه ــه ای اس ــی و حرف فن

برگزیــدگان تجلیــل شــد.
ــی  ــر کل فن ــارت، مدی ــی آزاد مه ــابقات مل ــن دوره مس ــه اولی ــن اختتامی  درآئی
و حرفــه ای اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه جلــب مشــارکت صاحبــان صنایع 
ــداف  ــن اه ــه از مهم تری ــر جامع ــته های مدنظ ــکار در رش ــراد بی ــری اف و به کارگی
ــرای  ــابقات ب ــن مس ــزاری ای ــت: برگ ــت، گف ــه ای اس ــی و حرف ــای فن آموزش ه
کشــور   بــود و اثــرات بســیار خوبــی بــرای ارتقــای آموزش هــای فنــی و حرفــه ای 

خواهــد داشــت.
ابوطالب جاللی با اشــاره به اینکه در این دوره از مســابقات 23 اســتان کشــور از 22 
 آذرمــاه در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی اصفهــان بــه رقابــت پرداختنــد 
ــا هــدف ارتقــای فرهنــگ مهارت آمــوزی در  ادامــه داد:  مســابقات آزاد مهــارت ب
کشــور، جلــب نظــر بنگاه هــای اقتصــادی، صنایــع و صنــوف در راســتای ارتقــای 
مهــارت شــاغالن و توســعه مشــارکت صنایــع و صنــوف بــا بخش هــای آموزشــی 
 ایجــاد فرصتــی مناســب جهــت تبــادل فنــی و تجــارب حرفــه ای بیــن شــاغالن 
ــی  ــای فن ــود در آموزش ه ــای موج ــایی کمبوده ــادی، شناس ــای اقتص  و بنگاه ه
ــازی  ــا، به هنگام س ــع آن ه ــرای رف ــزی ب ــاغالن و برنامه ری ــرای ش ــه ای ب و حرف
دانــش و توانایــی شــاغالن و همچنیــن شناســایی نخبــگان و اســتادکاران مهارتــی 

برگــزار شــد.
ــاب  ــی انتخ ــروه صنعت ــارکت گ ــا مش ــابقات ب ــن دوره از مس ــزود: ای ــی اف  جالل
و گــروه صنایــع گیتی پســند و میزبانــی اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 
اصفهــان در ســه رشــته خدمــات فنــی، ســرویس و نگهــداری لــوازم سرمایشــی 

لــوازم گرمایشــی و لــوازم صوتــی و تصویــری برگــزار شــد.
مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان گفــت: در ایــن مســابقات نفــرات برتــر 
۱9 اســتان در رشــته تعمیــر لــوازم سرمایشــی، ۱8 اســتان در رشــته تعمیــر لــوازم 
ــت  ــه رقاب ــری ب ــی  و تصوی ــوازم صوت ــر ل گرمایشــی و ۱2 اســتان در رشــته تعمی

ــه عنــوان نفــرات برتــر  پرداختنــد کــه در نهایــت 9 نفــر از ایــن شــرکت کنندگان ب
شــناخته شــدند.

ارتقای مهارت شاغالن
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه ارتقــای مهــارت شــاغالن در بخــش دولتــی و خصوصــی 
و کلیــه حــرف و مشــاغل باعــث می شــود در حوزه هــای اقتصــادی تحــول 
موثــری ایجــاد شــود، گفــت: بــرای کیفــی کــردن بحث هــای آموزشــی بــا توجــه 
بــه محدویــت منابــع مالــی کــه در بخــش دولتــی وجــود دارد، می تــوان از 

ــرد. ــتفاده ک ــی اس ــه خوب ــه ب ــن زمین ــی در ای ــش خصوص ــت بخ ظرفی
جاللــی بــا اشــاره بــه اینکــه نقــش موثــر بخــش غیردولتــی در صنــوف 
ــه حضــور بخــش خصوصــی در  ــون ب ــار داشــت: اکن ــال مشــهود اســت، اظه کام
ــای  ــه آموزش ه ــور در زمین ــن حض ــم و ای ــیار نیازمندی ــی بس ــای آموزش زمینه ه
ــود. ــاس می ش ــتر احس ــی بیش ــته های آموزش ــن بس ــه ای و تدوی ــی و حرف فن

ــد  ــتیم، بای ــارت هس ــازی مه ــعه و فرهنگس ــال توس ــه دنب ــرد: اگرب ــد ک وی تاکی
بــه ایــن مســئله توجــه کنیــم کــه برگــزاری مســابقات مهــارت، بهتریــن فرصــت 
ــان  ــا آن ــی و تخصصــی اســت  ت ــای فن ــان در عرصه ه ــی جوان ــرای نقش آفرین ب
بتواننــد بــدون محدویــت بــه توانایی هــای خــود اتــکا کننــد و در راســتای تکامــل 

ــد. و پیشــرفت بیشــتر گام بردارن
وی بــا تقدیــر از مجموعــه گــروه صنعتــی انتخــاب و گــروه گیتی پســند در 
ــه دیگــر نقــاط کشــور  برگــزاری ایــن مســابقات گفــت: امیدورایــم ایــن پــروژه ب
ــای  ــان در عرصه ه ــای جوان ــروز توانمندی ه ــاهد ب ــا ش ــد و م ــدا کن ــری پی تس

ــیم. ــی باش ــی و فن علم
مدیــر کل فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث اشــتغال 
بــرای کشــور و بــرای جامعــه یــک دغدغــه اســت، ادامــه داد: یکــی از رســالت های 
ــروی کار  ــازی نی ــارت و توانمندس ــوزش مه ــه ای، آم ــی و حرف ــوزش فن ــم آم مه
ــگ  ــد از فرهن ــا بای ــه م ــت ک ــه ای اس ــه گون ــالت ب ــن رس ــت و ای ــت اس در صنع

ــم. ــش بروی ــدوزی پی ــمت مهارت ان ــه س ــور ب ــی در کش مدرک گرای

صالحیت حرفه ای و شغلی
در ادامــه ایــن مراســم معــاون پژوهــش، برنامه ریــزی و ســنجش مهارت ســازمان 

ــه پژوهــش  ــه وحــدت و هفت ــه ای کشــور، ضمــن گرامیداشــت هفت ــی و حرف فن
 گفــت: بــا نتایــج مثبتــی کــه  نخســتین دوره مســابقات ملــی آزاد مهــارت داشــت 

امیدورایم ارتباط بین تولید و صنعت هر چه بیشتر گسترده شود.
ــور  ــه در کش ــتیم ک ــد آن هس ــه نیازمن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــا ثابت ن  حمیدرض
یــک مــدل همــکاری خــوب میــان صنایــع و صنــوف ایجــاد کنیــم تــا بــه صــورت 
ــی  ــح کــرد: یکــی از راه های ــی شــود، تصری ــف اجرای مســتمر در حوزه هــای مختل
ــت شــغلی هــم  ــه صالحی ــه ای ب ــت حرف ــه صالحی ــا ایجــاد زمین ــوان ب ــه می ت ک

ــت. ــارت اس ــای مه ــزاری آزمون ه ــت، برگ ــت یاف دس
وی بیــان داشــت: بــرای دســت یافتــن بــه صالحیت هــای حرفــه ای، راهــی جــز 

مشــارکت بخــش خصوصــی در طرح هــا نداریــم.
ــان  ــکاری می ــدل هم ــک م ــارت، ی ــه  مســابقات آزاد مه ــه اینک ــا اشــاره ب  وی ب
صنایــع و صنــوف و دســت اندرکاران بخــش تولیــد بــا ســازمان فنــی و حرفــه ای 
ــت  ــراز صالحی ــرای اح ــرای اج ــت ب ــزاری اس ــابقات اب ــن مس ــزود: ای ــت اف اس
حرفــه ای کــه بــا کمــک و مشــارکت بخــش غیردولتــی تعمیــم و اســتمرار 

می یابــد.

توانمندسازی نیروی کار مدنظر است
ــارت ــابقات آزاد مه ــزاری مس ــوزه برگ ــازمان در ح ــدف س ــت: ه ــان داش  وی بی
ــه ای و در  ــی و حرف ــای فن ــت و حــوزه آموزش ه ــر چــه بیشــتر صنع ــی ه نزدیک

ــروی کار کشــور اســت. ــت توانمندســازی نی نهای
ــر اســاس اســتاندارد آمــوزش  ــژاد گفــت: اگــر بتوانیــم نیــروی شــاغل را ب ثابت ن
توانمنــد کنیــم، می توانیــم خدمــات، تولیــدات و محصــوالت صادراتــی باکیفیــت 
ارائــه دهیــم؛ در ایــن راســتا منابــع انســانی، ارزشــمندترین نکتــه کلیــدی بــرای 

ــای اقتصــادی و غیراقتصــادی اســت. ــام بنگاه ه تم
ــه ای ادامــه داد: درصــدد  ــی و حرف ــزی ســازمان فن معــاون پژوهــش و برنامه ری
ــی  ــور اجرای ــطح کش ــاالن را در س ــرای بزرگس ــارت ب ــابقات مه ــا مس ــتیم ت هس
ــال  ــور در ح ــطح کش ــان در س ــارت جوان ــابقات مه ــه مس ــور ک ــم. همان ط کنی

برگــزاری اســت ایــن مســئله هــم می توانــد گام بلنــدی در راســتای توســعه امــور 
ــد. ــا باش ــی و آموزش ه فن

و  تعمیــر  رشــته های  ســوم  تــا  اول  نفــرات  از  مراســم  ایــن  پایــان  در 
اهــدای  بــا  تصویــری  صوتــی  و  سرمایشــی، گرمایشــی  لــوازم  ســرویس 
قدردانــی  انتخــاب  صنعتــی  گــروه  طــرف  از  هدایایــی  و  تقدیــر   لــوح 

شد.

برگزیدگان مسابقات مهارت
 گفتنــی اســت نفــرات اول تــا ســوم رشــته تعمیــر و ســرویس لــوازم سرمایشــی

 آقایــان محمــد خلــج از اســتان فــارس، اســماعیل علیرضانــژاد از اســتان گیــالن 
و جمال احمدزاده از استان کردستان بودند.

همچنیــن در رشــته تعمیــر و ســرویس لــوازم گرمایشــی، آقایــان امیــن 
 هشــیاری پور از اســتان اصفهــان، حســام وطن دوســت از اســتان گلســتان 

و حسین چوپانی از استان سمنان به عنوان نفرات برتر شناخته شدند.
ــوازم صوتــی و تصویــری، آقایــان  هــادی پورمنــد  در رشــته تعمیــر و ســرویس ل
از اســتان هرمــزگان، روح هللا حیــدری از اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد و دانیــال 
مازندرانــی از اســتان گلســتان، بــه عنــوان برنــدگان مســابقات ملــی آزاد مهــارت 
کــه بــه میزبانــی اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان برگــزار شــد 

معرفــی شــدند.
ــروه  ــارکت  گ ــت و مش ــا حمای ــارت  ب ــابقات آزاد مه ــت مس ــت اس ــز اهمی حائ
ــی   ــات فن ــته خدم ــه رش ــند در س ــع گیتی پس ــروه صنای ــاب و گ ــی انتخ صنعت
ســرویس و نگهــداری لــوازم گرمایشــی، سرمایشــی، صوتــی و تصویــری برگــزار 

شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش رقابت کننــدگان در ایــن دوره از مســابقات از اســتان های 
 اصفهــان، البــرز، تهــران، خوزســتان، زنجــان، فــارس، کردســتان، سیســتان 
و بلوچســتان، کرمانشــاه، کهگیلویــه و بویراحمــد، گلســتان، گیــالن، لرســتان  
ــال  ــوی، چهارمح ــان رض ــزی، خراس ــزد، مرک ــدان، ی ــزگان، هم ــدران، هرم مازن
رقابــت بــه  فــوق  رشــته های  در  جنوبــی  خراســان  و  ســمنان   بختیــاری، 

 پرداختند.

در اختتامیه مسابقات ملی آزاد مهارت عنوان شد:

 مشارکت بخش خصوصی، راهی برای رسیدن به صالحیت حرفه ای است


