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آسیب های مدیریت       

له
قا

رم
س از شعارهای مهم و پرطمطراقی که مدیران رده اول 

در هر دوره و دولتی سرمی دهند و از نظر خودشان 
هم به آن عمل می کنند، شایسته ساالری است؛ 

چنانچه در فرآیند مدیریت اسالمی، یکی از مهم ترین 
نکات در خور تأمل، انتخاب شایسته ترین افراد برای 
مسئولیت های سالم در جامعه اسالمی است تا از یک 
برسد حداقل  به  احتمالی  انحرافات  و  اشتباهات   سو 
و از سوی دیگر جامعه در مسیر  رشد و شکوفایی قرار گیرد؛ 
زیرا  توسعه و پیشرفت هر جامعه ای مرهون موفقیت های 

به دست آمده از ناحیه مدیریت است. 
آسیب شناسی مدیریت، یعنی شناخت اشکاالتی که در 
 حوزه دولت ها متوجه امور اداری، سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی می شود.
کمین همه انسان ها  که در   یکی از آسیب های مهمی 
به ویژه صاحبان قدرت است، تکبر و خودخواهی است؛ 
آنچه می تواند یک مدیر را ساقط و از مسیر انسانی دور 

کند؛ همچنین افراد را از او دور و...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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آیت اهلل هاشمی  رفسنجانی   صفحه 2
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کرد: کیمیای وطن بررسی 

چالش های بازنشستگی 
کارگر زنان 

صفحه 3

کرده اند که حال اصفهان را ناخوش  خودروهایی 

 | خودروهای فرسوده
 معضلی ماندگار    صفحه 4

آمریکا، دولت خصم است
در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
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کیمیای وطن: گزارش اختصاصی 

ک در حسرت هوای پا
صفحه 7

   ||عکس از رضا سلطانی نجف آبادی

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

آگهی مزایده

)مرحله اول - نوبت دوم(

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2 جلسه 179 مورخ 94/8/25 شورای اسالمی شهر، جمع آوری مواد 
بازیافت از مبدا را از طریق مزایده به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال واگذار نماید.

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 

داخلی 116 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

بهای فروش اسناد: 100.000 ریال به حساب شماره 3100002911009 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل استرداد 
می باشد.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 95/11/09
تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 95/11/10 در محل شهرداری شهرضا

محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارک، پاکت های خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل و رسید دریافت 
نمایند.

ضمنا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد.

شماره تماس: 53241010-031 داخلی 116

رحیم جافری - شهردار شهرضا غالمحسین رضایی - مدیر امور مالی

در صفحه )8( بخوانید

کیمیای وطن: گفت وگوی اختصاصی با  رضا شفیعی جم در 

دوست داشتم 100 فیلم بسازم
که  فرصت را غنیمت شمردیم و با رضا شفیعی جم، کمدین محبوب 

این روزها به دعوت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
در اولین برنامه »پایه خنده« حضور یافته بود مصاحبه ای 

ترتیب دادیم...

کید کرد:  رئیس جمهور در نشست  خبری دیروز با اشاره به اینکه آمریکا در اجرای برجام سنگ اندازی کرده، تا

دربرابربدعهدیهامقتدرانهایستادهایم

جمعه  1 بهمن

 | روز خوش آمدگویی 
به زاینده رود   صفحه 3



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

حتما بخوانید!
روز حمایت از غزه چهارشنبه  29  دی ماه   21395
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آسیب های مدیریت                                 

ادامه از صفحه یک: 
ــه  از نظــر و دیــدگاه مصلحــان محــروم نمایــد کــه نهایتــش ب
ــه  ــیب هایی ک ــر آس ــت. از دیگ ــت اس ــث هالک ــر احادی تعبی
ــران را از مســیر اصلــی حکومــت و مدیریــت  مســئوالن و مدی
منحــرف می ســازد، جدایــی میــان مســئوالن و مــردم اســت. 
امــام علــی)ع( در ســیره خــود همــواره کارگــزاران و مســئوالن 
ــی داد  ــدار م ــم هش ــیب مه ــن آس ــه ای ــبت ب ــی را نس  حکومت
ــان می فرمــود کــه میــان خــود و عمــوم مــردم نبایــد  ــه آن و ب
هیچ گونــه فاصلــه و مانعــی قــرار دهیــد. آن حضــرت خطــاب 
ــن  ــک ع ــّن احتجاب ــال تطّول ــد: »ف ــک اشــتر می فرمای ــه مال ب
رعّیتــک فــاّن احتجــاب الــوالة عــن الّرعّیــة شــعبة مــن الّضیــق 
ــم  ــم عل ــع عنه ــم یقط ــاب منه ــور و االحتج ــٍم باالم ــة عل و قّل
مــا احتجبــوا دونــه فیصغــر عندهــم الکبیــر و یعظــم الّصغیــر و 
یقبــح الحســن و یحســن القبیــح و یشــاب الحــّق بالباطــل.« 
»هیــچ گاه خــود را بــه مــدت طوالنــی از مــردم پنهــان مکــن؛ 
زیــرا دور بــودن مدیــر و مســئول )زمامــداران( از چشــم عمــوم 
مــردم، خــود موجــب نوعــی محدودیــت و ناآگاهــی از کارهــای 
 مملکــت اســت. پنهــان شــدن زمامــداران، آگاهــی آنــان 
ــرد؛ در نتیجــه  ــن می ب ــه بســیاری از مســائل از بی را نســبت ب
بــزرگ نــزد آنــان کوچــک و کوچــک نــزد آنــان بــزرگ می شــود 
 و نیــز کار نیــک، زشــت و کار زشــت، زیبــا جلــوه می کنــد 
ــردم  ــا م ــن ب ــه ای ــود.« البت ــه می ش ــل آمیخت ــا باط ــق ب و ح
ــرا  ــد؛ زی ــرق می کن ــروز مرســوم اســت، ف ــا آنچــه ام ــودن ب ب
مســئوالن بیشــتر بــرای افتتــاح و کلنگ زنــی و ... در جمعیتــی 
حضــور رســمی پیــدا می کننــد و همــان وقــت هــم عناصــری 
اجــازه نزدیــک شــدن مــردم بــه مدیــر و مســئول را نمی دهنــد؛ 
ــال  ــر ح ــود. در ه ــرار نمی ش ــد، برق ــه بای ــه ای ک ــذا آن رابط ل
ــا  ــخگوی نیازه ــد پاس ــور بای ــندیده در اداره ام ــت پس  مدیری
ــد  ــردم باش ــای م ــیر توده ه ــده مس ــش ها و جهت دهن و پرس
کــه بــا ایجــاد ارتبــاط، امــکان بررســی نیازهــا و پاســخگویی بــه 
وجــود می آیــد. مدیــران بایــد مراقــب باشــند از ایــن موهبــت 
 محــروم نشــوند. از دیگــر آســیب های رفتــاری مســئوالن 
 و مدیــران، کم توجهــی یــا بی توجهــی بــه طبقــه محــروم 
ــزکاران در  ــوالی پرهی ــت. م ــه اس ــیب پذیر جامع ــر آس و قش
نهج البالغــه مدیــران و کارگــزاران را بــه توجــه بیشــتر بــه قشــر 
ــرده  ــه ک ــان توصی ــن خواســته های آن ــه و تأمی محــروم جامع
اســت. آن حضــرت بــه مالــک اشــتر چنیــن می فرمایــد: 
»مبــادا سرمســتی حکومــت تــو را از رســیدگی بــه محرومــان 
بــازدارد کــه هرگــز انجــام کارهــای فــراوان و مهــم، عــذری بــرای 
تــرک مســئولیت های کوچک تــر نخواهــد بــود. همــواره در 
ــور  ــردان. ام ــان روی برمگ ــاش و از آن ــان ب ــر مشــکالت آن فک
ــم  ــه چش ــر ب ــه ظاه ــه ب ــن ک ــیدگی ک ــرا را رس ــانی از فق کس
نمی آینــد و دیگــران ایــن قشــر را کوچــک می شــمارند و کمتــر 

ــه تــو دسترســی دارنــد.« ب
حضــرت علــی)ع( در ادامــه بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه 
مــن از رســول خــدا)ص( شــنیدم کــه فرمودنــد: »لــن تقــّدس 
اّمــة الیؤخــذ للّضعیــف فیهــا حّقــه مــن القــوّی غیــر متتعتــٍع.« 
ــدان بازنســتاند، رســتگار  ــوان را از زورمن ــه حــق نات ــی ک »ملت
نخواهــد شــد.« پــس مدیــران در جامعــه اســالمی عــالوه بــر 
ــرای  ــد ب ــال، بای ــان از بیت الم ــه محروم ــای اولی ــن نیازه تأمی
ــه  ــرده و وظیف ــدام ک ــان اق ــت رفته آن ــوق ازدس ــترداد حق اس
ــادآورده را شناســایی  ــای ب ــل ثروت ه ــل و عوام ــه عل ــد ک دارن
ــه  ــا تجــاوز ب ــد کــه عــده ای ب ــد و اجــازه ندهن و ریشــه کن کنن
حقــوق دیگــران، بــه انباشــت ثــروت نامشــروع بپردازنــد؛ اینکه 
ــی  ــران نجوم ــا حقوق  بگی ــفاف ب ــورد ش ــار برخ ــردم در انتظ م
هســتند، یــک حــق مســلم اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــود.

فروپاشی خانواده )8(

انتقام گیری و بهانه جویی                      
اگــر بیــن زن و شــوهر شــکرآب شــود و هــر دو اهــل 
بخشــش و گذشــت نباشــند، کانــون خانــواده بــه خطــر 
ــد  ــا می کن ــه پ ــش ب ــگاه آت ــک ن ــی ی ــر حت ــد؛ دیگ می افت
ــروصدا،  ــال و س ــرای جنج ــود ب ــه ای می ش ــک کالم بهان و ی
ــن  ــی مهم تری ــی؛ یعن ــری و عیب جوی ــری، بهانه گی انتقام گی
ــوهر.  ــط زن و ش ــواده و رواب ــه خان ــاننده ب ــل آسیب  رس عوام
ضعــف  نقــاط  »دلخوری هــا«،  چندبــاره   طــرح 
تهدیــد  را  زناشــویی  روابــط  ســاختمان  نارســایی ها،  و 
کــردن  مطــرح  می کنــد؛  تخریــب  یکبــاره  بــه  و 
ماه هــا  و  روزهــا  از  بی اهمیــت  و  ناچیــز   مــوردی 
می لرزانــد.  را  خانــواده  بنیــان  دور،  ســال ها  گاهــی  و 
کنیــم  ســعی  خطــا  و  اختــالف  مواقــع  در  بنابرایــن 
 همدیگــر را ببخشــیم؛ نقــاط مثبــت همدیگــر را ببینیــم 

و »کهنه قباله ها« را زنده نکنیم! 
ــه قــول معــروف از »کاه« »کــوه«  همچنیــن ســعی کنیــم ب
نســازیم و بــا دیــده اغمــاض بــه رفتــار و گفتــار یکدیگــر نــگاه 

کنیــم. 
ــر را  ــت یکدیگ ــد آزار و اذی ــه قص ــوهری ک ــتی زن و ش راس
ــواده را در چــه وضعیتــی قــرار می دهنــد؟  دارنــد، کانــون خان
ــی  ــا آتش ــود و آی ــاخته نمی ش ــردو س ــرای ه ــی ب ــا جهنم آی

ســوزاننده شــعله ور نخواهــد شــد؟ 
ــد و از  ــری می ده ــه انتقام گی ــن ب ــه ت ــری ک ــان از بی فک ام
هــر فرصتــی بــرای تالفــی یــک عمــل کوچــک طــرف مقابــل 

ــد!  ــتفاده می کن اس
حریم هــا  کــه  اســت  وقتــی  رفتــار  ایــن  شــکنندگی 
نیــز  دیگــران  حضــور  در  و  باشــد  شــده  شکســته 
دلشــان  کــه  انــگار  باشــند؛  بهانه گیــری  دنبــال   بــه 
را خنــک می شــود کــه دیگــران بفهمنــد بــا همسرشــان جــر 

و بحــث دارنــد؟! 
ــا  ــت ترین عیب ه ــد: زش ــی)ع( فرموده ان ــام عل ــرت ام حض
چشم پوشــی نکــردن از لغــزش مــردم و بزرگ تریــن گناهــان 

شــتاب کــردن در انتقــام اســت.
ــا  ــوش خانواده ه ــزه گ ــد آوی ــه بای ــت ک ــه ای اس ــن توصی ای

ــام نیســت!  ــه در انتق ــی اســت ک ــو لذت ــه در عف باشــد ک
توجــه بــه ایــن نکتــه الزم اســت کــه در صورتــى کــه ظلــم و 
بــدى متوجــه حقــوق عمــوم باشــد و گرفتــن انتقــام موجــب 
ــن  ــى شــود، اســالم گرفت ــاد و ناامن ــم، فس ــرى از ظل جلوگی
انتقــام را الزم دانســته و بــر آن تأکیــد کــرده اســت؛ امــا آنجــا 
کــه حقــوق فــردى در میــان اســت کــه موضوعــات خانوادگــی 
از همیــن قبیــل اســت کــه در آن گذشــت از انتقام، مفســده اى 
در پــى نــدارد، اســالم عفــو را از انتقــام بهتــر دانســته و کســانى 
ــد، مســتحق پــاداش و اجــر  را کــه از حقــوق خویــش بگذرن

الهــى دانســته اســت: 
»وَجــزُۆا َســیَئة َســیَئٌة ِمثُلهــا َفَمــن َعفــا و َاصَلــَح َفَاجــُرُه َعَلى 
ــور«  ــزِم ااُلم ــن َع ــک َلِم ــَر اِنَّ ذلِ ــَر و َغَف ــن َصَب ــِه ... و َلَم الّل

)شــورى: 40، 43( 
پیامبــر  قــرآن  نیــز  نحــل   127 ـ   126 آیــه   در 
ــان روا  ــه آن ــه مشــرکان ب ــر ســتمى ک و مســلمانان را در براب

ــد:  ــام فرامى خوان ــت از انتق ــر و گذش ــه صب ــته اند، ب داش
ــِئن َصَبرُتــم  ـَ »و اِن عاَقبُتــم َفعاِقبــوا ِبِمثــِل مــا عوِقبُتــم ِبــِه ول

َلُهــَو َخیــٌر لِلّصـــِبرین واصِبــر و مــا َصبــُرک اِالّ ِبالّلــه ...«
از حــق  بــه عفــو و گذشــت  را  اســالم نه تنهــا مومنــان 
نهــاده  پیش تــر  گامــى  بلکــه  فراخوانــده،   خویــش 
ــى  ــا خوب ــدى را ب ــه ب ــد ک ــفارش مى کن ــان س ــه مومن و ب
ــیَئُة  پاســخ دهنــد؛ نــه بــا بــدى: »ال َتســَتِوى الَحَســَنُة والَ السَّ
ــذى َبیَنــک و َبیَنــُه َعــدَوٌة  تــى ِهــَى َاحَســُن َفــِاذا الَّ اِدَفــع ِبالَّ

ــت، 4(  ــم« )فّصل ــىٌّ َحمی ــُه ولِ کَانَّ
ــدى  ــخ دادن ب ــام و پاس ــو از انتق ــه عف ــن آی ــاس ای ــر اس ب
بــا نیکــى موجــب رفــع کینه هــا می شــود و در مــواردى 
دشــمنان سرســخت را بــه دوســتانى بســیار مهربــان تبدیــل 
مى کنــد. ایــن یــک اصــل ارزشــمند بــرای حفــظ و اســتحکام 
خانــواده اســت؛ امــا در مقابــل گرفتــن انتقــام موجب تشــدید 
بــه  را  جبران ناپذیــرى  خســارات  می شــود  دشــمنی ها 
خانواده هــا وارد مى کنــد و موجــب فروپاشــی آن هــا خواهــد 

شــد.

اخبار سیاسی 

خبر سیاسی 

 جزئیات جدید از نحوه جایگزینی 

آیت هللا هاشمی  رفسنجانی
 عضــو هیئت رئیســه مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت: اجالســیه 
مجلــس خبــرگان رهبــری روزهــای 1۷ و 1۸ اســفندماه در 
ــکیل  ــران تش ــالمی در ته ــورای اس ــس ش ــابق مجل ــل س مح
ــام  ــر ام ــد مطه ــارت مرق ــر زی ــالوه ب ــفند ع ــود و 1۹ اس می ش
ــت. ــم داش ــداری خواهی ــری دی ــم رهب ــام معظ ــا مق ــل ب راح

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از تســنیم، آیــت هللا ســید 
احمــد خاتمــی گفــت: کمیســیون تحقیــق در راســتای اصــل 111 
ــه ریاســت آیــت هللا جنتــی تشــکیل  شــده و  ــون اساســی ب قان
ــام  ــری نظ ــاخص های رهب ــی ش ــه بررس ــه ب ــون 5 جلس تاکن
ــودن  ــرایط ب ــت از واجدالش ــه مراقب ــا وظیف ــه همان ــالمی ک اس
رهبــری اســت، پرداختــه  و در آخریــن جلســه نقشــه راه ایــن 
ــان دوره ای  ــات می کمیســیون ترســیم  شــده اســت. وی انتخاب
ــه  ــورد توج ــنجانی را م ــمی رفس ــی آیت هللا هاش ــرای جایگزین ب
قــرار داد و گفــت: طبــق قانــون هــر گونــه مصلحت اندیشــی برای 
ــوده و در جلســه  ــن مجلــس ب ــده ای ــر عه ــرگان ب مجلــس خب
ــد،  ــد ش ــکیل خواه ــاه تش ــه 14 بهمن م ــه ک ــده هیئت رئیس آین

ــود. ــه می ش ــم گرفت ــه تصمی ــن رابط در ای

آغاز حمالت سنگین جنگنده های روسی به مواضع داعش
 ورود نیروهای گارد ریاست جمهوری 

سوریه و مقاومت به »دیرالزور«
ــه  ــت جمهوری ب ــای گارد ریاس ــوری از ورود نیروه ــع س  مناب
ــا تروریســت های تکفیــری داعشــی  ــه ب ــرای مقابل ــزور ب دیرال
همزمــان بــا حمــالت شــدید هوایــی بــه مواضــع آن هــا 
ــرای  ــی ب ــت: کمک های ــی گف ــع نظام ــک منب ــد. ی ــر دادن خب
نیروهــای ســوری مســتقر در دیرالــزور کــه در معــرض حمــالت 
گســترده تروریســت های داعشــی بودنــد، ارســال شــده اســت. 
ــوری ســوریه و  ــگان گارد ریاســت  جمه ــی از ی ــای کمک نیروه
همچنیــن رزمنــدگان حــزب هللا بــه دیرالــزور اعــزام شــدند تــا 
بــه نیروهــای مســتقر در ایــن شــهر کمــک کننــد. ایــن منبــع 
همچنیــن از حمــالت ســنگین جنگنده هــای روســی بــه 
مواضــع و تحــرکات تروریســت های داعشــی در دیرالــزور خبــر 
داد. هــدف از ورود ایــن نیروهــا بــه دیرالــزور، انجــام عملیــات 
تروریســت های  اســت کــه  نقاطــی  بازپس گیــری  بــرای 
داعشــی اشــغال کرده انــد. محله هــای مختلــف شــهر دیرالــزور 
ــار روز پیــش شــاهد حمــالت گســترده تروریســت های  از چه
داعشــی بــوده اســت. ارتــش ســوریه بــا همــکاری نیروهــای 
ــه  ــت ها ب ــالت تروریس ــع حم ــه دف ــزور ب ــتیبان در دیرال پش
محــور »ثــرده 2« و به ویــژه محلــه »العمــال« ادامــه می دهــد. 

وزیر اقتصاد خبر داد:

اعالم ۱۰۰ اقدام برجسته اقتصادی 

دولت در ۱۰۰ روز آینده
ــده  ــات انجام ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــاد ب ــر اقتص  وزی
در ایــن وزارتخانــه درخصــوص ایجــاد شــفافیت بهبــود 
ــی  ــدار مال ــع پای ــن مناب ــب و کار و تأمی ــط کس محی
ــرد برجســته  ــده، 100 عملک ــت: در طــی 100 روز آین گف
دولــت بــرای مــردم اعــالم خواهــد شــد. علــی 
ــد  ــره واح ــتاوردهای پنج ــگاه دس ــا در نمایش طیب نی
ــا  ــی عملیات ه ــروز تمام ــت: ام ــرزی گف تجــارت فرام
ــود  ــام می ش ــک انج ــورت الکترونی ــه ص ــرک ب در گم
ــن گمــرک و ســایر دســتگاه ها در داخــل  ــاط بی و ارتب
سیســتم و برخــط اســت. ایــن اقدامــات درآمدهــای 
ــش داده  ــادی افزای ــیار زی ــد بس ــا درص ــی را ت گمرک
اســت. در ســال ۹3 کــه ســال اول بهره بــرداری از 
ــود، درآمدهــای گمرکــی  ســامانه تجــارت فرامــرزی ب
ــان  ــد همچن ــن رون ــت و ای ــش داش ــد افزای ۸6 درص
ادامــه داشــته و در ســال جــاری تاکنــون درآمدهــای 
گمرکــی 40 درصــد افزایــش یافتــه اســت. وی ادامــه 
ــا  ــدأ بارگیــری می شــود ب داد: امــروز وقتــی کاال از مب
هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده اطالعــات مربــوط بــه 
کاال در ســامانه ثبــت می شــود. عــالوه بــر این مــواردی 
ماننــد ارزش کاال،  بــه صــورت پیش فــرض در ســامانه 
وجــود دارد. ایــن موضــوع کمــک جالــب توجهــی بــه 
ــت. ــرده اس ــور ک ــاق کاال در کش ــزان قاچ ــش می کاه
ــه اقدامــات انجام شــده در  ــا اشــاره ب وزیــر اقتصــاد ب
ــود  ــه درخصــوص ایجــاد شــفافیت، بهب ــن وزارتخان ای
ــی  ــدار مال ــع پای ــن مناب ــب و کار و تأمی ــط کس محی
ــرد برجســته  ــده، 100 عملک ــت: در طــی 100 روز آین گف
ــی  ــد. معرف ــد ش ــالم خواه ــردم اع ــرای م ــت ب دول
ــران، اولیــن گام  ــه در گمــرک ای اقدامــات صورت گرفت

ــن حــوزه اســت. تســنیم در ای

حجت االســالم حســن روحانــی، رئیس جمهــور، عصــر 
دیــروز در نهمیــن نشســت  خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــت جمهوری برگ ــاد ریاس ــه در نه ک
ــت:  ــام گف ــته ای و برج ــرات هس ــت در مذاک ــت دول موفقی
ــه شــخص خاصــی تعلــق  ــا ب ــه دولــت یازدهــم ی برجــام ب
ــام از  ــت، برج ــران اس ــزرگ ای ــت ب ــام از آِن مل ــدارد؛ برج ن
ــدر کشــور اســت، برجــام از آن شــهیدان از  ــری مقت آن رهب
جملــه شــهدای هســته ای و دیگــر فــداکاران اســت، برجــام 
نتیجــه اســتقامت یــک ملــت و یــک دســتاورد بــزرگ 
ــر حــق  ــا از برجــام مهم ت ــرای م ــزود: ب ــی اســت. وی اف  مل
ــد  ــگاه خداون ــرا در پیش ــت؛ چ ــت اس ــک مل ــت ی و موفقی
نســبت بــه موفقیتمــان شــاکر نباشــیم؟ البتــه هیچ کســی 
ــر کاری  ــت و ه ــد نیس ــت صددرص ــی موفقی ــا مدع در دنی
ــرای  ــت ب ــک موفقی ــام ی ــا برج ــی دارد، ام ــا عیب ــی ی نقص
ــی  ــت مل ــی امنی ــزرگ اســت. رئیــس شــورای عال ــت ب مل
در ادامــه تصریــح کــرد: مــا در اخــالق پیــروز شــدیم؛ هیــچ 
ــت در اخــالق  ــروزی مل ــه برجــام پی ــد ک ــد نکن کســی تردی
اســت. مــا بــه دنبــال ســالح کشــتار جمعــی نیســتیم. آنچــه 
ــه  ــران نســبت ب ــت و ملــت ای ــران، نظــام، دول ــه ای راجــع ب
ــا  ــام اســت. م ــه می شــود، دروغ و اته ــی گفت کشــتار جمع
 در دنیــا بــه اثبــات رســاندیم کــه ملــت ایــران و نظــام ایــران

نظــام راستگوســت و آن هــا کــه علیــه ایــن نظــام بــه نــاروا 
ســخن گفتنــد، امــروز در تاریــخ جهــان و در پیشــگاه اخــالق 
بایــد ســرافکنده باشــند. وی تاکیــد کــرد: مــا می خواســتیم 
بگوییــم کــه ایران هراســی نادرســت اســت، از ایــران نترســید. 
ــان  ــه و جه ــرای منطق ــت ب ــح و امنی ــال صل ــه دنب ــران ب ای
اســت. مــا می خواســتیم بــه دنیــا بگوییــم کــه ایــران 
ــل  ــه تحــت فصــل ۷ ســازمان مل ــدارد ک اســتحقاق آن را ن
بــه عنــوان کشــوری کــه صلــح و امنیــت جهانــی را بــه خطــر 
انداختــه، باشــد. مــا از نظــر سیاســی موفــق و پیــروز شــدیم 
و قطعنامه هــای ظالمانــه را بــه دســت همــان مرجعــی کــه 
صــادر کــرده بــود، لغــو کردیــم و بــرای احقــاق حقــوق ملــی 

موفــق شــدیم.
ــران  ــت ای ــا غنی ســازی را حــق مل ــت: م ــور گف رئیس جمه
ــرفته  ــور پیش ــر کش ــل ه ــم مث ــا می گفتی ــتیم؛ م می دانس
دیگــر حــق داریــم در زمینــه فعالیــت صلح آمیــز هســته ای 
تــالش کنیــم و ایــن موفقیــت مــا بــود کــه امــروز ســازمان 
ملــل و آژانــس، فعالیــت صلح آمیــز هســته ای مــا را بــه 
رســمیت شــناخته اســت. روحانــی ادامــه داد: مــا بــه مردممان 
را می پذیریــم  توافــق هســته ای  زمانــی  بودیــم  گفتــه 
کــه دولت هایــی کــه بــا مــا مذاکــره می کننــد، همــه 
بگذارنــد؛ گفتــه  را کنــار  ایــران  تحریم هــای هســته ای 

ــار  ــه قــدم آمــاده نیســتیم کــه تحریــم را کن بودیــم قــدم ب
ــت  ــیمی آزاد اس ــروز پتروش ــد ام ــک روز بگویی ــد؛ ی بگذاری
بعــد از ســه مــاه نفــت آزاد اســت و بعــد از چنــد مــاه بگوییــد 
ــدا  ــا آزاد اســت، بع ــزات گرانبه ــه فل ــوط ب فعالیت هــای مرب
ــد از  ــت و بع ــل آزاد اس ــل و نق ــه حم ــد در زمین ــم بگویی ه
ــم  ــه بودی ــزود: گفت ــی و ... . وی اف ــط بانک ــه، رواب آن بیم
ــران  ــت ای ــه مل ــن ب ــود و م ــته ش ــد برداش ــا بای تحریم ه

می گویــم کــه همــه تحریم هــای هســته ای بعــد از اجرایــی 
شــدن برجــام در 2۷ دی مــاه ســال گذشــته برداشــته شــد. 
امــروز در نفــت و گاز تحریمــی نداریــم؛ در حمل ونقــل 
ــزرگ  ــای ب ــا و بانک ه ــا دولت ه ــی ب ــائل بانک ــه و مس بیم
ــهام  ــه س ــی ک ــه بانک های ــم؛ البت ــی داری ــه عال ــا رابط دنی
خصوصــی دارنــد گاهــی احتیاط هــای بیــش از حــدی 
ــژه  ــزرگ، به وی ــورهای ب ــی از کش ــد و برخ ــام می دهن انج
آمریــکا در اجــرای برجــام ســنگ اندازی هایی را انجــام 
ــود.  ــن ب ــکا این چنی ــدا از آمری ــا از ابت ــع م ــذا توق ــد؛ ل دادن
وقتــی دولتــی، دولــت خصــم اســت، پیداســت کــه از همــه 
ــا  ــد؛ ام ــتفاده نکن ــق اس ــک تواف ــرای ی ــرای اج ــش ب توان
ــی  ــیار فراوان ــوق بس ــه حق ــردم ب ــروز م ــال ام ــن ح  در عی
در اقتصــاد دســت یافتنــد و اگــر مشــکالتی باقی مانــده آن 
ــه داد:  ــی ادام ــم. روحان ــل می کنی ــل و فص ــکالت را ح مش
ــزرگ  ــور ب ــا 6 کش ــزرگ ب ــق ب ــک تواف ــت در ی ــی اس  طبیع
ــوارد مشــکالتی  ــل، در بعضــی م ــه ســازمان مل ــوط ب و مرب
ــا  ــر بدعهدی ه ــال در براب ــن ح ــا در عی ــیم، ام ــته باش داش
ــا قــدرت و مقتدرانــه ایســتاده ایم. مــردم مطمئــن باشــند  ب
مقتدرانــه عمــل کردیــم و خواهیــم کــرد؛ امــا عجوالنــه کاری 
ــا اصــل  ــرای م ــی ب ــع مل ــرد. مناف ــم ک ــم و نخواهی نکرده ای
اســت و ایــن منافــع را همــواره مدنظــر قــرار خواهیــم داد.

معــاون حقوقــی و امــور بین الملــل وزیــر امــور خارجــه 
از همــکاری بــا ســتاد حقــوق بشــر قــوه قضائیــه خبــر 
ــوق  ــزاری از حق ــتفاده اب ــا اس ــه ب ــت: مقابل داد و گف
بشــر در دســتور کار جمهــوری اســالمی ایــران و وزارت 

امــور خارجــه قــرار دارد.
ــور خارجــه  ــزود: وزارت ام ــاس عراقچــی اف ســید عب
ــک مســیر  ــه در ی ــوه قضائی ــوق بشــر ق و ســتاد حق

ــی  ــره نوران ــه چه ــی ک ــا هجمه های ــد ب ــترک بای مش
را خدشــه دار می کنــد  ایــران  اســالمی  جمهــوری 

ــد. ــه کنن مقابل
وی گفــت: خوشــبختانه بعــد از حــل اتهاماتــی کــه در 
ــای  ــد، فض ــران زده می ش ــه ای ــته ای ب ــوع هس موض

ــه  ــره و وجه ــدی ایجــاد شــده و چه ــی جدی بین المل
کــرده  تغییــر  بین المللــی  عرصه هــای  در  ایــران 

اســت.
ــا همــکاری الزم ســتاد حقــوق بشــر، ایــن مســیر   ب
ــورای  ــی ش ــات آت ــم و در جلس ــی می کنی ــر ط را بهت

 حقــوق بشــر و مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
هماهنگی الزم را انجام خواهیم داد.

ارائــه چهارمیــن گــزارش  دربــاره   وی همچنیــن 
ایــن  گفــت:  نیــز  بــه مجلــس  برجــام  اجــرای 
 گــزارش آمــاده و بــه آقــای بروجــردی ارائــه شــد کــه 
قطعــا مشــروح آن در اختیــار رســانه ها قــرار خواهــد 

گرفــت. ایرنــا

ــران ــت: در ای ــس گف ــردم شاهین شــهر در مجل ــده م   نماین
مــردم کارفرمــا و همــه مســئوالن پیمانــکاران مــردم هســتند 
و بــه همیــن دلیــل، کارفرماهــا باید از حقــوق پیمانکارانشــان 
ــاره مطالــب  مطلــع باشــند. حســینعلی حاجی دلیگانــی درب
ــارت »و  ــاره حــذف عب مطرح شــده در بعضــی رســانه ها درب
عمــوم مــردم« از مــاده 35 برنامــه ششــم توســعه کــه بــه 
ــای  ــوق و مزای ــی حق ــالم عموم ــه اع ــذف مصوب ــای ح معن
ــئوالن  ــوع را از مس ــن موض ــا ای ــت: م ــت، گف ــران اس مدی
ــم و  ــری کردی ــالمی پیگی ــورای اس ــس ش ــه در مجل مربوط

آن هــا ایــن مســئله را تکذیــب کردنــد.
ــن  ــد چنی ــس نمی توان ــی در مجل ــچ مقام ــزود: هی وی اف
کاری را انجــام دهــد؛ حتــی خــود مجلــس هــم نمی توانــد 
مصوبــه ای را کــه تصویــب کــرده، برگردانــد. فقــط در مــواردی 
ــرادی داشــته باشــد  ــه ای ای ــه مصوب ــان ب  کــه شــورای نگهب
بــر اســاس آن ایــراد، مجلــس دوبــاره بــه آن موضــوع 
ــته  ــد داش ــه ای جدی ــد مصوب ــد و می توان ــیدگی می کن رس

ــد. باش
حاجی دلیگانــی افــزود: اگــر مســئولی در مجلــس مرتکــب 
ایــن کار شــود، قطعــا عملــی خــالف قانــون انجام داده اســت 
و خیانــت در امانــت محســوب می شــود. عمــوم نماینــدگان 
مجلــس هــم بایــد جلــوی ایــن بدعت گذاری هــا را بگیرنــد؛ 
ــد  ــل کن ــون عم ــالف قان ــد خ ــس بخواه ــر مجل ــون اگ  چ

دیگر جای ما در مجلس نیست.

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس گفــت: تصویــب 
ــارت  ــر نظ ــه در آن ب ــعه ک ــم توس ــه شش ــاده 35 برنام م
عمــوم مــردم بــر حقــوق مدیــران تاکیــد شــده، قطعــا کاری 
مثبــت و قدمــی رو بــه جلــو در توســعه و پیشــرفت کشــور 
خواهــد بــود. گفتنــی اســت دیــروز یکــی از رســانه ها خبــر 
ــه  ــود کــه در متــن غیررســمی ارســالی از مجلــس ب داده ب
ــه ششــم توســعه ــات برنام ــاره مصوب ــان درب  شــورای نگهب

عبــارت »و عمــوم مــردم« از مــاده 35 برنامــه ششــم 
ــارس ــت. ف ــده اس ــذف ش ــعه ح توس
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ــا  ــم خصم ــا للظال ــریف »کون ــث ش ــاس حدی ــر اس  ب
و للمظلــوم عونــا« و در راســتای حمایــت از ملــت مظلــوم 
غــزه، روز 2۹ دی مــاه بــه نــام روز ملــی غــزه نامگــذاری 
شــد. رژیــم تــا دنــدان مســلح صهیونیســتی ناجوانمردانه 
ــنگین  ــی س ــه جنایت ــت ب ــرد و دس ــه ک ــزه حمل ــه غ ب
ــات ســرپوش گذاشــت  ــن جنای ــر ای ــای غــرب ب  زد؛ دنی
 و ســکوت خبــری پیشــه ســاخت؛ اما غــزه بــا مقاومتش 
ــه  ــن روز ب ــد. ای ــه آفری ــش حماس ــتادگی مردم و ایس
نــام غــزه نامگــذاری شــد تــا ماننــد روز جهانــی قــدس، 
فرصتــی باشــد کــه فریــاد مظلومیــت و حق طلبــی مــردم 

مظلومــش بــه گــوش جهانیــان برســد.
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی همــواره شــعار دفــاع از 
مظلومــان را در مقابــل زورگویــان ســرلوحه قرار داده اســت 
و مســئله فلســطین و دفــاع از مســلمانان آن ســرزمین از 

دغدغه هــای مــردم ایــران اســالمی بــوده اســت. 
در طــول ســال های اشــغالگری رژیــم صهیونیســتی، 
ــذاری روز  ــود در نامگ ــت خ ــا درای ــی)ره( ب ــام خمین ام
جهانــی قــدس، حمایــت از فلســطینیان را بــه عنــوان یک 
مســئله راهبــردی بــرای نظــام جمهــوری اســالمی ایــران 

ــوده و هســتیم. ــد ب ــه آن پایبن تعییــن کــرد کــه مــا ب
غــزه بــه دلیــل اینکــه خــط مقــدم مســلمانان و شــیعیان 
ــا اســرائیل اســت و همچنیــن نزدیک تریــن  ــه ب در مقابل

مــکان بــرای ضربــه زدن بــه پیکــره رژیــم اســرائیل اســت 
بــرای مــا مســلمانان اهمیــت اســتراتژیکی دارد. 

 نــوار غــزه بــه دلیــل نزدیکــی بــه مصــر کــه شــاهراه انرژی 
و امنیــت اســرائیل اســت و از طرفــی هــم آن ها بــا تصرف 
ــد  ــغال کنن ــطین را اش ــد کل فلس ــه می توانن ــن منطق  ای
ــرای  ــد، ب ــن ببرن ــود را از بی ــیب پذیری خ ــه آس و دغدغ

ــی اســت. ــت فراوان ــم دارای اهمی اســرائیل ه
 ایــن پیروزی هــای غــزه در جنــگ ۸ روزه و 22 روزه 
بــه مــردم دنیــا نشــان داد کــه قــدرت ایمــان در مقابــل 
تجهیــزات نظامــی و ســاز و بــرگ ارتــش دوم دنیــا پیــروز 

شــد و هیمنــه پوشــالی اســرائیل را از بیــن بــرد. 
باعــث برهــم زدن  از طرفــی هــم  ایــن پیروزی هــا 
ــیا و  ــرب آس ــه غ ــرائیل در منطق ــرب و اس ــادالت غ مع
همچنیــن کاهــش محبوبیــت ســردمداران رژیم اســرائیل 
بیــن مــردم و افزایــش اعتبــار و عــزت جمهوری اســالمی 

ــان شــد.  ــن مســلمانان جه ــان بی و حــزب هللا لبن
ــات  ــی از جنای ــانه های غرب ــدید رس ــری ش ــور خب سانس
اســرائیل در ایــن منطقــه، حمایــت آمریــکا، اروپــا از 
اســرائیل و وتــوی الیحه هــا و قطعنامه هــای ضداســرائیلی 
باعــث ســکوت جامعــه جهانــی در برابــر جنایــات رژیــم 

اســرائیل در ایــن منطقــه شــده اســت.
ــزه  ــوم غ ــور و مظل ــدود، محص ــاکنان مح ــت س مقاوم

ــه  ــت ب ــان صهیونیس ــل نظامی ــی مقاب ــتان خال ــا دس ب

ــوکل  ــا ت ــوان ب ــان نشــان داد کــه می ت ملت هــای عرب زب
بــه خــدا، عــزم و بردبــاری، زورگویــان عالــم را بــه خــاک 

ــت نشــاند. ــی و مذل زبون
 هــر حرکــت آزادی بخــش و ضد اســتکباری در جهــان، آثار 
ــود؛  ــخص می ش ــان مش ــذر زم ــه در گ ــی دارد ک و برکات
از ایــن رو پیــروزی انقــالب اســالمی در ایــران روح 
ــه  ــت در خاورمیان ــای مقاوم ــد گروه ه ــه کالب ــازه ای ب ت
ــم  ــوی شکســت ناپذیری رژی ــه تاب ــه طوری ک بخشــید؛ ب
صهیونیســتی در دو میــدان جنــگ 33 روزه و 22 روزه 

ــت. ــم شکس در ه
حمــاس در فلســطین و حــزب هللا در لبنــان از جملــه 
ــا تأســی  ــه ب ــه هســتند ک گروه هــای مقاومــت در منطق

از ملــت والیتمــدار ایــران، ضربه هــای مهلکــی بــه اعتبــار 
رژیــم صهیونیســتی در جهــان زدنــد و ماهیت ضدبشــری 
اشــغالگری و جنایتــکار آن را بــر همــگان روشــن کردنــد.

ملت هــای مســلمان پــس از غلبــه حــزب هللا و حمــاس 
بــر رژیــم صهیونیســتی فهمیدنــد کــه کمــی ِعــده و ُعــده 
تأثیــری بــر نتیجــه پایــداری و حق طلبــی آن هــا نــدارد؛ از 
ایــن رو در مصــر، تونــس و لیبــی توانســتند دیکتاتورهای 

زمــان را از اریکــه قــدرت بــه زیــر بکشــند.
نــوار غــزه در جنــوب  غربــی  ســرزمین های  اشــغالی 
ــع   ــر مرب ــا مســاحتی بیــش از  360  کیلومت فلســطین، ب
ــت  ــر جمعی ــزار نف ــون  و400 ه ــک  میلی ــده و ی ــع ش واق
دارد. ایــن باریکــه  هم مــرز بــا مصــر، فلســطین و ســاحل  
مدیترانــه اســت . رژیــم صهیونیســتی بــا محاصــره 
ــا راه  ــد تنه ــث ش ــه باع ــن منطق ــی ای ــی و زمین دریای
ــذرگاه  ــا گ ــای خــارج، تنه ــا دنی ــه ب ــن منطق ارتباطــی ای

ــد. ــر باش ــا مص ــترک ب ــرز مش ــح در م رف
۷ دی مــاه ۸۷، روز حملــه رژیــم صهیونیســتی بــه غــزه و 
آغــاز عملیــات ســرب گداختــه علیــه مقاومــت بــود. ایــن 
ــا 10 روزه  ــاه ۷ ت ــاور داشــت طــی یــک دوره کوت ــم ب رژی
می توانــد جریــان مقاومــت را از بیــن ببــرد یــا آنکــه آن 
را تــا حــد زیــادی تضعیــف کنــد؛ بــه طوری کــه توانایــی 
مخالفــت بــا طرح هــای اســرائیلی، آمریکایــی را نداشــته 
باشــد؛ امــا پــس 22 روز مفتضحانــه از نــوار غــزه مجبــور 

ــه عقب نشــینی شــد. ب

رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس از دریافــت 
ــر از  ــط 20 نف ــکوک الوصول توس ــاردی مش ــزار میلی وام 11 ه
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان خبــر داد. محمدمهــدی زاهــدی  
افــزود: جــای تأســف اســت کــه مســئوالن صنــدوق ذخیــره 
ــا وزارت آمــوزش  ــک ســرمایه و در رأس آن ه ــان، بان فرهنگی
ــه و  ــوه قضائی ــه ق ــکایتی را ب ــچ ش ــون هی ــرورش، تاکن و پ

ــا  ــدوق ی ــه از صن ــانی ک ــت کس ــالح باب ــع ذی ص ــایر مراج س
ــدوق  ــه صن ــا ســایر شــرکت های وابســته ب ــک ســرمایه ی بان
وام هــای کالن دریافت کــرده و هنــوز نپرداخته انــد، ارائــه 
نداده انــد. وی افــزود: ایــن وام هــا نزدیــک بــه 11 هــزار 

میلیــارد تومــان بــوده و آنچــه را مــا احســاس می کنیــم ایــن 
اســت کــه شــاید بیــش از 60 درصــد آن هــا مشــکوک الوصول 
باشــد؛ ولــی مــا انتظــار داشــتیم کــه وزارت آمــوزش، بانــک 
ســرمایه، صنــدوق ذخیــره و ســایر شــرکت ها از ایــن موضــوع 

شــکایت کننــد. وی گفــت: ایــن مســئله حــق فرهنگیــان بوده 
ــون  ــک میلی ــق ی ــه ح ــود ک ــت و نمی ش ــه آن هاس  و مطالب
و انــدی فرهنگــی را بــه 20 یــا 30 نفــر بدهیــم و آن هــا ایــن 
ســرمایه بــزرگ فرهنگــی را بــه یغمــا ببرنــد. امیدواریــم ایــن 
هشــدارها باعــث شــود آقایــان و مســئوالن ذی ربــط بــه خــود 

بیاینــد و ایــن شــکایت را بــه مراجــع قانونــی تقدیــم کننــد.

ــات  ــت انتخاب ــزد سوسیالیس ــس«، نام ــل وال »مانوئ
ریاســت جمهــوری 201۷ فرانســه، گفــت: ایــن ســخنان 
دونالــد ترامــپ کــه برگزیــت، واقعــه ای بــزرگ در 
»آنــگال  مهاجرتــی  فاجعه بــار  سیاســت های  برابــر 
مــرکل«، صــدر اعظــم آلمــان بــه شــمار مــی رود 
اعــالن جنــگ بــه اروپاســت. نخســت وزیر ســابق 
 »BFM« ــی ــبکه تلویزیون ــا ش ــو ب ــه در گفت وگ فرانس
ارزیابــی کــرد  را بی ســابقه  ترامــپ   ایــن ســخنان 
و افــزود: بســیاری فکــر می کننــد دونالــد ترامــپ 
رئیس جمهــوری  عنــوان  بــه  انتخابــش  از  پــس 
امــا فرامــوش می کنیــم کــه یــک  آرام می شــود؛ 
ــی  ــه اش را اجرای ــد برنام ــت بخواه ــن اس ــرا ممک عوام گ
کنــد. والــس بــا اشــاره بــه مصاحبــه ترامــپ بــا 
روزنامه هــای انگلیســی »تایمــز« و آلمانــی »بیلــد« 
فروپاشــی  دربــاره  راحــت  بســیار  ترامــپ   گفــت: 
ــا، مســائل تجــاری و موضــوع مهاجــرت  ــه اروپ اتحادی

ــد. ــخن می گوی س
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال آینــده 

فرانســه بــا بیــان اینکــه بایــد پاســخ بســیاری قــوی از 
طــرف اروپــا، آلمــان و فرانســه بــه ایــن ســخنان داده 
ــپ ــد ترام ــه دونال ــخ ب ــا پاس ــرد: تنه ــد ک ــود، تاکی  ش

اتحــاد اروپاســت؛ اروپــا بســیار بیــش از حــد تقســیم 
شــده اســت، امــا باطنــی واحــد دارد.

ــت  ــدرت اس ــرد ق ــپ، م ــد ترام ــزود: دونال ــس اف  وال
ــه روشــنی می بینیــم کــه می خواهــد سیاســت   و مــا ب
ــد؛  ــرا کن ــات، اج ــروزی اش در انتخاب ــاس پی ــر اس را ب

ــک تحــول تاریخــی اســت. ــن ی ای
وی همچنیــن گفــت: اتحــاد بیــن ترامــپ و پوتیــن بــه 
ــن  ــا ای ــه ب ــرای مواجه ــان اســت و ب ــان جه ــه پای منزل

شــرایط بایــد تجربــه داشــت. 
 دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری منتخــب آمریــکا 

در گفت وگــو بــا روزنامــه تایمز، ضمــن اســتقبال از رأی 
 مــردم انگلیــس به خــروج از اتحادیــه اروپــا )برگزیت( 
پیش بینــی کــرد: بــه دنبــال بریتانیــا دیگــر کشــورهای 
اروپایــی نیــز از اتحادیــه اروپــا خــارج می شــوند.

ــا  ــه اروپ ــرک اتحادی ــرای ت ــی ها را ب وی رأی انگلیس
»اقدامــی بــزرگ و هوشــمندانه« توصیــف کــرد و گفــت 
کــه نتایــج همه پرســی 23 ژوئــن 2016 )ســوم تیرمــاه 
ــه  ــان ب ــس خواه ــردم انگلی ــه م ــان داد ک 13۹5( نش
دســت آوردن هویــت خودشــان هســتند؛ امــا بــه نظــر 
ــه مهاجــر  ــور نمی شــد آن هم ــا مجب ــر بریتانی ــن اگ م
بپذیــرد، آن وقــت شــاید برگزیــت روی نمــی داد.

ترامــپ همچنیــن بــا بیــان اینکــه ورود انبــود مهاجــران 
بــه اتحادیــه اروپــا آثــار منفــی در پــی دارد، مدعــی شــد 
کــه »آنــگال مــرکل«، صــدر اعظــم آلمــان، بــا اجــازه بــه 
ورود بیــش از یــک میلیــون مهاجــر و آواره بــه خــاک 
کشــورش، دچــار »اشــتباه وحشــتناکی« شــده اســت.

عراقچی:

گزارش برجام به مجلس ارائه شد

حاجی دلیگانی:

مردم حق دارند از وضعیت حقوق و مزایای مدیران خبر داشته باشند

29 دی ماه 

روز حمایت از غزه 

وام ۱۱ هزار میلیاردی مشکوک الوصول از صندوق ذخیره فرهنگیان

نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه:

سخنان ترامپ، اعالن جنگ به اروپاست
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ــل  ــر دالی ــا ب ــف بن ســن بازنشســتگی در کشــورهای مختل
بهداشــت   اقتصــادی و اجتماعــی و همچنیــن شــرایط 
ــه  ــه ای ک ــا نکت ــاوت اســت؛ ام و ســامتی آن کشــورها متف
بایــد بــه آن توجــه داشــت فرســودگی جســمی و روحــی بــر 
اســاس کار اســت. ایــن فرســودگی دربــاره کارهــای ســخت 
ــه همیــن  ــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت و ب و زیــان آور ب
ــه کار  ــن شــغل ها مشــغول ب ــه در ای ــرادی ک ــل هــم اف دلی
ــته  ــران بازنشس ــر از دیگ ــیت زودت ــارغ از جنس ــتند، ف هس
می شــوند. یکــی از مــوارد مشــترک جوامــع دربــاره کار 
زنــان بازنشســتگی زودتــر زنــان بــه دلیــل ماهیــت جســمی 
ــه آن هــا  آن هــا در مقابــل مــردان اســت. فیزیــک مــردان ب
ــه کار  ــن امــکان را می دهــد کــه ســال های بیشــتری را ب ای
ــاره  ــا درب ــد؛ ام ــری ببینن ــات کمت ــند و صدم ــغول باش مش
 زنــان و به ویــژه زنانــی کــه فرزنــد بــه دنیــا می آورنــد 
جســم زودتــر فرســوده می شــود و ایــن ضــرورت وجــود دارد 
کــه زنــان زودتــر بــه ســال های بازنشســتگی از کار برســند.

    الیحه جدید مجلس
مجلــس شــورای اســامی در آخریــن جلســه بررســی الیحه 
برنامــه ششــم و در جریــان بررســی پیشــنهاد الحاقــی 
نماینــدگان بــه کل الیحــه برنامــه ششــم توســعه بــا الحــاق 

ــان شــاغل موافقــت کــرد.  ــاره بازنشســتگی زن مــاده ای درب
و  ســازمان ها  دســتگاه ها،  مصوبــه،  ایــن  اســاس  بــر 
شــرکت های دولتــی و عمومــی غیردولتــی تابــع صندوق هــای 
بازنشســتگی اعــم از کشــوری یــا تأمیــن اجتماعــی، موظفنــد 
بــا درخواســت بازنشســتگی بانــوان شــاغلی کــه دارای 
دســت کم ۲۰ ســال ســابقه خدمــت هســتند بــدون لحــاظ 
کــردن محدودیــت ســنی، موافقــت کننــد. بــه ایــن ترتیــب 
شــرط ســنی داشــتن ۴۲ ســال بــرای بازنشســتگی پیــش 
ــن اجتماعــی  ــد از پیــش روی بیمه شــدگان زن تأمی از موع

ــان  ــه زن ــات جــدی جامع ــا یکــی از مطالب برداشــته شــد ت
کارگــر محقــق شــود. 

تحلیلگــران بــازار کار بــر ایــن باورنــد کــه تصویــب ایــن مــاده 
ــتغال  ــق اش ــب رون ــه موج ــدارد، بلک ــی ن ــار مال ــا ب  نه تنه
و جــذب نیروهــای جــوان جویــای کار و حفــظ ســرمایه های 
موجــود خواهــد شــد و شــادابی و نشــاط جامعــه و خانــواده 

را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
بــر اســاس ایــن مصوبــه میــزان محاســبه مســتمری 
بازنشســتگان مشــمول قانــون بازنشســتگی پیــش از موعــد 

بــر مبنــای تعــداد ســال های کارکــرد و پرداخــت حــق بیمــه 
ــود. آن هــا خواهــد ب

    بازنشستگی و آرامش بیشتر
بــه بــاور کارشناســان ایــن الیحــه می توانــد در شــرایط 
ــد  ــورت تأیی ــد. در ص ــذار باش ــا تاثیرگ ــی خانواده ه اجتماع
ایــن الیحــه از طــرف شــورای نگهبــان زنــان کارگــر بســیاری 
 ایــن امــکان را خواهنــد داشــت کــه وقــت بیشــتری 
را صــرف محیــط خانــواده خــود کننــد و قطعــا ایــن موضــوع 
زیــادی کمــک  خانواده هــای  آســایش  و  آرامــش  بــه 
ــرد  ــن موضــوع را فرامــوش ک ــد ای ــه نبای ــرد. البت خواهــد ک
ــس  ــند پ ــور باش ــاید مجب ــوار ش ــت خان ــان سرپرس ــه زن ک
ــه ای از پــس  ــه گون ــا ب ــد ت ــاز هــم کار کنن از بازنشســتگی ب
ــن حــاال هــم  ــرا همی ــد؛ زی ــی برآین ــاد زندگ ــای زی هزینه ه
بــا درآمدهــای فعلــی، میــزان حداقــل حقــوق و خــط فقــر 
3 میلیــون تومانــی، خانواده هــای بســیاری زیــر ایــن خــط 
ــار  ــاز هــم وجــود دارد کــه در کن ــن نی ــد. پــس ای ــرار دارن ق
ــت  ــان سرپرس ــرای زن ــم ب ــری ه ــد فک ــن جدی ــن قوانی ای
خانــوار شــود تــا بتواننــد بــا آرامــش بیشــتری از ســال های 
ــم  ــال امیدواری ــر ح ــد. در ه ــذت ببرن بازنشســتگی خــود ل
بهتریــن تصمیم هــا در ایــن زمینــه بــرای زنــان کارگــر گرفتــه 
ــش  ــر زحمتک ــن قش ــتر ای ــایش بیش ــاهد آس ــود و ش ش

ــه باشــیم. جامع

کیمیای وطن بررسی کرد:

چالش های بازنشستگی زنان کارگر

حــذف یارانــه 3 میلیــون نفــر دیگــر از ُپردرآمدهــا 
تصمیــم  جدیــد دولــت اســت کــه علــی ربیعــی، وزیــر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، اخیــرا خبــر داده و گفتــه 
ــدی  ــم و گام بع ــروه پیامــک داده ای ــرای ســه گ ــود: ب ب
ــت.  ــر اس ــر دیگ ــون نف ــه 3 میلی ــذف یاران ــت، ح دول

ــر  ــن اظهارنظ ــس از ای ــد روز پ ــا چن تنه
دربــاره  ربیعــی،  علــی  وزیــر،  آقــای 
بــه 3  یارانــه  پیامــک حــذف  ارســال 
ــت:  ــا گف ــر از ُپردرآمده ــر دیگ ــون نف میلی
ــه  ــر، برنام ــون نف ــه 3 میلی ــذف یاران ح
االن دولــت نیســت و در آینــده اجــرا 
ــه  ــن یاران ــی آخری ــا در حال ــود. ام می ش

ــه  ــذف یاران ــیاری از ح ــه بس ــد ک ــز ش ــاه واری ۲6 دی م
خودشــان در مــاه جــاری خبــر دادنــد. ایــن شــهروندان 
ــه  ــر یاران ــک، دیگ ــت پیام ــس از دریاف ــد پ ــام کردن اع
دی مــاه بــه حسابشــان واریــز نشــده اســت. پــس از این 
ــواری  ــام شــد آن دســته از سرپرســتان خان ماجــرا اع

ــه  ــذف یاران ــک ح ــته پیام ــای گذش ــی هفته ه ــه ط ک
ــه  ــود ب ــراض خ ــرای اعت ــد ب ــد، بای ــت کرده ان را دریاف
 ســامانه هدفمنــدی یارانه هــا مراجعــه و اعتــراض خــود 
ــی  ــا ط ــراض آن ه ــی اعت ــج بررس ــد. نتای ــام کنن را اع
۴5 روز از طریــق تمــاس بــه اطــاع سرپرســتان خانــوار 
ــک  ــه پیام ــی ک ــید. گروه های ــد رس خواه
حــذف یارانــه در ماه هــای آینــده را دریافــت 
ــدارک الزم  ــتندات و م ــد مس ــد، بای کرده ن
خــود را بــرای اثبــات نیازمنــدی خــود برای 
ــتندات  ــد. مس ــام کنن ــه اع ــت یاران دریاف
بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه ثابــت کنــد در 
ــزان  ــا و می ــه دارایی ه ــه ب ــا توج ــده ب آین
ــایت  ــد. س ــاز دارن ــدی نی ــه نق ــه یاران ــا، ب ــد آن ه  درآم
ir.yaraneh1۰ ســامانه هدفمنــدی یارانه هاســت کــه 
معترضــان بــه حــذف یارانــه بایــد بــا مراجعــه بــه ایــن 
ــاره  ســامانه و ارائــه مســتندات درخواســت بررســی دوب

ــه نقــدی را مطــرح کننــد. تســنیم ــاره یاران درب

ــه صنــف میــوه و ســبزی اصفهــان گفــت:  رئیــس اتحادی
بیشــترین دلیــل شــکایات مردمــی بــه اتحادیــه بــر ســر 

ــه پرتقــال اســت.  ــات از جمل ــاد مرکب قیمــت زی
نوروزعلــی اســماعیلی دوشنبه شــب در نشســت مطبوعاتــی 
بــا اصحــاب رســانه بــا هشــدار بــه نبــود پرتقــال در روزهای 

عیــد اظهــار داشــت: امســال بــه دلیــل 
نداشــتیم  شــمال  پرتقــال   ســرمازدگی، 
و پرتقال هایــی کــه هم اکنــون در ســطح 
بــازار موجــود اســت، پرتقــال جنــوب اســت 
ــا  ــن پرتقال ه ــر ای ــاه دیگ ــک م ــا ی ــه ت ک

تمــام می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل کمبــود شــدید 

پرتقــال احتمــال گــران شــدن ایــن میــوه در روزهــای عیــد 
ــش از  ــی بی ــه کیلوی ــی ب ــه حت ــه طــوری ک وجــود دارد، ب
ــل  ــا راه ح ــه داد: تنه ــد، ادام ــم می رس ــان ه ــزار توم 7 ه
تأمیــن پرتقــال شــب عیــد، واردات پرتقــال از ترکیه اســت.
 رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و ســبزی اصفهــان تصریــح 

کــرد: پرتقال هایــی کــه هم اکنــون وجــود دارد کیفیــت 
باالیــی نــدارد و ایــن در حالــی اســت کــه بــا قیمــت زیــاد 

ــردم می رســد.  ــه دســت م ب
ــی بســیار  ــای والنســیای واردات ــرد: پرتقال ه ــام ک وی اع
بی کیفیــت اســت و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
ــود پرتقــال شــمال و  ــه دلیــل نب وضعیــت ب

ــت.  ــده اس ــود آم ــه وج ــازار ب ــوب در ب جن
والنســیا  پرتقال هــای  اســماعیلی گفــت: 
ــت  ــا قیم ــت و ب ــخ اس ــک و تل ــیار خش بس
زیــاد بــه دســت مــردم می رســد. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه در حــال حاضــر هیــچ ذخیــره ای از 
پرتقــال بــرای شــب عیــد نداریــم، ادامــه داد: 
در جنــوب کشــور، پرتقال هــا را انبــار کردنــد کــه بــا قیمــت 

ــازار برســانند. گــزاف در شــب عیــد بــه ســطح ب
 رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و ســبزی اصفهــان با اشــاره 
بــه اینکــه از پــس دالل هــا برنمی آئیــم، ادامــه داد: قیمــت 

پرتقــال را هم اکنــون دالل هــا تعییــن می کننــد. ایمنــا

حتما بخوانید!
3تفکیک آب شرب از بهداشتی... چهارشنبه   29  دی ماه  1395

ـــمـــاره 347 ســـــال دوم             ݡسݒ
اقتصـــاد

جریمه های جدید برای راننده های متخلف
ترافیــک  پلیــس  رئیــس 
شــهری اعــام کــرد: جریمــه 
ــت  ــا راس ــپ ی ــه چ ــردش ب  گ
چــراغ  دارای  تقاطع هــای  در 
رد  جریمــه  برابــر  راهنمایــی 
کــردن چــراغ قرمــز، یعنــی ۲۰۰ 

هزار تومان است. 
ــار داشــت: گــردش  ــه اظه ســرهنگ داوود قاســمیان در ادام
بــه راســت یــا چــپ در تقاطع هــا ممنــوع اســت؛ مگــر اینکــه 
رمــپ راســت گرد و چپ گــرد )رمــپ جداگانــه بــرای گــردش 
بــه راســت یــا چــپ( گذاشــته شــود یــا بــا تابلوهایــی اعــام 

شــده باشــد کــه گــردش بــه راســت یــا چــپ آزاد اســت.
 بــر اســاس گــزارش ســایت پلیــس بــه گفتــه رئیــس پلیــس 
ــا راســت در  ــه چــپ ی ــردش ب ــه گ ــک شــهری، جریم ترافی
ــردن  ــه رد ک ــر جریم ــی براب ــراغ راهنمای ــای دارای چ تقاطع ه

چــراغ قرمــز، یعنــی ۲۰۰ هــزار تومــان اســت.

مقابله با فساد با استفاده از فناوری
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در جریــان بازدیــد از ســامانه 
جامــع گمــرک ایــران بــا اشــاره بــه اقدامــات مهــم خانــواده 
ــا فســاد گفــت: در ایــن  ــه ب وزارت اقتصــاد در راســتای مقابل
زمینــه 1۰۰ دســتاورد وجــود دارد کــه طــی 1۰۰ روز آتــی 
رونمایــی خواهــد شــد و ســامانه جامــع گمرکــی یکــی از ایــن 

ــت.  ــتاورد اس 1۰۰ دس
علــی طیب نیــا در جریــان بازدیــد از تازه تریــن امکانــات 
در  دی مــاه   ۲۸ دیــروز  کــه  گمرکــی  جامــع  ســامانه 
مهرآبــاد  فــرودگاه  در  واقــع  ایــران  ســاختمان گمــرک 
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــیان برگ ــعود کرباس ــور مس ــا حض ب
 طــی ســه ســال گذشــته در مجموعــه خانــواده اقتصــاد 
ــفافیت  ــای ش ــت ارتق ــیاری در جه ــات بس ــی، اقدام  و دارای
ــی  ــه ترتیبات ــده ک ــام ش ــدار انج ــی پای ــع مال ــن مناب و تأمی
انجــام داده ایــم کــه 1۰۰ مــورد از ایــن اقدامــات طــی 1۰۰ روز 
ــه گام  ــی ک ــع گمرک ــروز از ســامانه جام ــی شــود و ام رونمای
مهمــی در ارتقــای شــفافیت در گمــرک ایــران بــود، بــه عنــوان 

ــی شــده اســت.  یکــی از آن 1۰۰ دســتاورد رونمای
ــه  ــه مقابل ــت ک ــن اس ــر ای ــن ب ــاد م ــرد: اعتق ــار ک وی اظه
ــود شــفافیت میســر نیســت، مگــر اینکــه از  ــا فســاد و بهب ب
ــه بهتریــن شــکل اســتفاده  ــاوری ارتباطــات و اطاعــات ب فن

ــم.  کنی
همچنیــن کرباســیان، رئیس کل گمرک، یکی از دســتاوردهای 
 ســامانه جامــع گمرکــی را ارائــه پروانــه الکترونیــک دانســت 
و گفــت: پیش تــر امــور گمرکــی افــراد بــا بانــک توســط ارائــه 
ــروز  ــکان ب ــن موضــوع ام ــه ای ــر تســویه می شــد ک ــک مه ی
ــه  ــن کار ب ــون ای ــی اکن ــود؛ ول ــش داده ب ــات را افزای تخلف

ــود. ــام می ش ــی انج ــورت الکترونیک ص

تفکیک آب شرب از بهداشتی به کجا رسید؟
معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا گفــت: طــرح تفکیک 
ــن  ــر تعیی ــاه دیگ ــا 5 م ــا ت ــتی نهایت ــرب از بهداش آب ش

ــود.  ــف می ش تکلی
ــات اجــرای  ــه یکــی از ابهام ــان اینک ــا بی ــی ب ــم میدان رحی
ــود کــه وزارت بهداشــت از مــا خواســته  ایــن طــرح ایــن ب
بــود تــا مشــخصات آب بهداشــتی را تشــریح کنیــم، گفــت: 
ــی  ــون تومان ــرارداد ۲5۰ میلی ــک ق ــاس ی ــن اس ــر همی ب
بــا دانشــگاه شــهید بهشــتی بــرای مشــخص کــردن 
ــال  ــه در ح ــم ک ــم کردی ــرب تنظی ــای آب غیرش ویژگی ه
حاضــر ایــن پــروژه ۸۰ درصــد پیشــرفت داشــته و نهایتــا تــا 

ــود.  ــل می ش ــه آن حاص ــده نتیج ــاه آین دو م
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــور آب و آبف ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
بعــد از جــواب دانشــگاه شــهید بهشــتی، نهایتــا ســه مــاه 
دیگــر و پــس از جلســه بــا وزارت بهداشــت جــواب قطعــی 
ــر  ــت ب ــرد: وزارت بهداش ــح ک ــود، تصری ــخص می ش مش
ــد  ــد بســیاری دارد و معتق ویژگی هــای آب غیرشــرب تاکی
اســت کــه بایــد آب غیرشــرب نیــز از تمــام جنبه هــا مــورد 
کنتــرل قــرار بگیــرد. بــرای ایــن کار نیــز الزم بــود تــا یــک 

ــات الزم را انجــام دهــد. ســازمان علمــی، تحقیق
 وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا تاکنــون ایــن طــرح 
بــه صــورت پایلــوت بــه اجــرا درآمــده، اظهــار کــرد: در هیــچ 
کجــای کشــور ایــن طــرح اجرایــی نشــده و در کیــش نیــز 
ــه دلیــل  تنهــا قصــد اجــرای ایــن کار وجــود داشــت کــه ب

موافقــت نکــردن وزارت بهداشــت، اجرایــی نشــد. 
میدانــی ادامــه داد: در تمام دنیا آب شــرب دارای اســتاندارد 
اســت، امــا هیــچ اســتانداردی بــرای آب غیرشــرب وجــود 
نــدارد. بــر همیــن اســاس الزم بــود تــا بــرای اجــرای ایــن 

کار در ابتــدا اســتاندارد آن تعریــف شــود. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــور آب و آبف ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
میــزان کیفیــت و اســتاندارد آب غیرشــرب قطعــا در تمــام 
کشــور یکســان نخواهــد بــود، عنــوان کــرد: وظیفــه دانشــگاه 
 شــهید بهشــتی ایــن اســت کــه حداکثرهــا را عنــوان 

کند. 
وی ادامــه داد: تاکیــد وزارت بهداشــت ایــن اســت کــه 
آب غیرشــرب بایــد از ســامت کافــی برخــوردار باشــد؛ بــه 
گونــه ای کــه اگــر شــخصی بــه اشــتباه از شــیر آب نوشــید 
ــه  ــت ک ــذا الزم اس ــود. ل ــی نش ــای گوارش ــار بیماری ه دچ
ــی  ــه بیماری هــای میکروب ــاری از هــر گون آب غیرشــرب ع

باشــد.

 پرداخت پاداش مدیریت مصرف برق 

در فالورجان
و  صنایــع  همــکاری   95 تابســتان  در 

فالورجان
الهام لطیفی

ــان از  ــتان فاورج ــرق شهرس ــاورزان ب کش
ــار در  ــک ب ــرد و پی ــری ک ــته جلوگی ــی های ناخواس خاموش

این شهرستان کاهش یافت. 
در همیــن راســتا شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان 
میلیــارد  مبلــغ ۲/۴۸۰  ایــن همــکاری  پــاس  بــه  نیــز 
ریــال بــه 1۰مشــترک شــرکت کننده در طــرح تعطیــات 
و تعمیــرات و مبلــغ 57۰ میلیــون ریــال بــه 1۰مشــترک 
 ۲3۰ مبلــغ  و  عملیاتــی  ذخیــره  طــرح  در  شــرکت کننده 
 میلیــون ریــال بــه 6۴ مشــترک کشــاورزی پــاداش پرداخــت 

کرد.

جمعه 1 بهمن

روز خوش آمدگویی به زاینده رود
ــرداری  ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
ــان  ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ش
ــه 5  ــم کمیت ــه تصمی ــا اشــاره ب ب
ــده رود  ــرای بازگشــایی زاین ــره ب نف
ــا  ــی می شــود ت گفــت: پیش بینـ
ــده رود در  ــه، زاین ــر روز جمع اواخ
یابــد.  شــهر اصفهــان جریــان 
علــی بصیرپــور بــا بیــان ایــن خبــر اظهار داشــت: ســد زاینــده رود 
ــر  ــدود 6۰ مت ــی ح ــا دب ــاه ب ــنبه 3۰ دی م ــداد روز پنجش در بام
مکعــب بــر ثانیــه بازگشــایی می شــود. معــاون حفاظــت و 
ادامــه  در  اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  بهره بــرداری 
ــر روز  ــا اواخ ــود ت ــی می ش ــت: پیش بین ــود گف ــوی خ گفت وگ
جمعــه جریــان آب بــه محــدوده شــهر اصفهــان برســد. کمیتــه 5 
ــده رود  ــرداران از آب زاین ــرای اســتفاده بهره ب ــر ب نفــره تصمیم گی
متشــکل از مدیــر عامــل آب منطقــه ای اســتان اصفهــان، نماینده 
ــده  ــاورزان و نماین ــده کش ــان، نماین ــدار اصفه ــتاندار، فرمان اس
جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان اســت کــه در جلســه دیــروز 
خــود پیــش بینــی کــرد بــرای کشــت بــه مــدت حــدود 1۸ روز 
ــه کشــاورزان میســر شــود. در یازدهمیــن  امــکان تحویــل آب ب
ــا  ــه ب ــده رود ک ــز زاین ــه آبری ــی حوض ــورای هماهنگ ــه ش جلس
ــی  ــی کارشناس ــس از بررس ــد، پ ــزار ش ــرو برگ ــر نی ــور وزی حض
وضعیــت ذخیــره ســد زاینــده رود، رهاســازی آب زاینــده رود برای 
انجــام کشــت کشــاورزان تأییــد شــده بــود. بــر اســاس اعــام 
ــان  ــرب اصفه ــاری غ ــع آب در شــبکه های آبی ــرو، توزی وزارت نی
طبــق ســنوات گذشــته در فصــول بهــار و تابســتان انجــام 

می شود.

 35 محصول کشاورزی ایران 

رتبه جهانی 1 تا 10 دارد
رویکــرد  بــا  بین المللــی  بازاریابــی  تخصصــی  نشســت 
ــاورزی  ــروه کش ــت گ ــه هم ــاورزی ب ــادرات کش ــوالت ص محص
اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان، مســعود پورحمیــدی مدیر یک شــرکت 
مدیریــت صــادرات، در ایــن نشســت شــاخص های تعییــن 
کشــورهای هــدف را شــامل ریســک کشــور، ریســک سیاســی و 
ریســک تجــاری، شــرایط منطقــه ای و ســطح روابــط سیاســی، 
ــازار خدمــات فنــی و مهندســی، حجــم  درجــه نفوذپذیــری در ب
ــودن  ــاز ب ــه کشــور هــدف شــاخص ب ــران ب ــد صــادرات ای و رون
ــر خارجــی،  ــراز پرداخت هــا، ذخای ــات اقتصــادی )ت اقتصــاد، ثب
ــزان رشــد  ــه دالر(، حجــم و می ــرخ ارز، دسترســی ب عملکــرد ن
ــتیک  ــرد لجس ــاخص عملک ــی، LPI ش ــص داخل ــد ناخال تولی
ــم  ــه ای و حج ــع غیرتعرف ــی و موان ــای اعمال ــط تعرفه ه متوس
پتانســیل های صادراتــی ایــران بــه کشــور هــدف برشــمرد. 
ــت  ــی، جمعی ــب جین ــد ســرانه و ضری ــرد: درآم ــح ک وی تصری
)انــدازه بــازار(، رشــد بالقــوه بــازار )رشــد جمعیــت، رشــد 
ــرف  ــد مص ــرمایه گذاری، رش ــد س ــی، رش ــص داخل ــد ناخال تولی
ــدگان  ــاری، عرضه کنن ــت تج ــازار )سیاس ــه ب ــی ب کاال(، دسترس
ــروش ــی ف ــتن نمایندگ ــی، داش ــدگان خارج ــی، عرضه کنن  محل

مســافت  ترویجــی(،  اقدامــات  قیمت گــذاری،  روش هــای 
نزدیکــی  میــزان  و  حمل ونقــل  هزینه هــای  و  جغرافیایــی 
فرهنگــی از دیگــر شــاخص های مهــم تعییــن کشــورهای هــدف 
در صــادرات اســت. وی از صــادرات ۴3۲6 هــزار تــن محصــوالت 
کشــاورزی در ســال جــاری بــه ارزش ۴ میلیــارد و 1۴7 میلیــون 
دالر خبــر داد و گفــت: بیشــترین میــزان صــادرات بخــش 
ــهم 65  ــا س ــی ب ــش زراع ــه زیربخ ــی ب ــر وزن ــاورزی ازنظ کش
درصــد، باغــی ۲۰ درصــد، دام و طیــور 15 درصــد تعلــق دارد؛ ولــی 
ــا  ــی ب ــوالت باغ ــرای محص ــترین ارزش ب ــی بیش ــر ارزش از نظ
۴7 درصــد، دام و طیــور ۲6 درصــد و زراعــی ۲7 درصــد اســت. 
پورحمیــدی خاطرنشــان کــرد: 35 محصــول کشــاورزی ایــران، 
جــزو رتبه هــای 1 تــا 1۰ جــدول جهانــی ایــن محصــوالت اســت 
ــن  ــادرات ای ــر ص ــوان ب ــه می ت ــد ک ــان می ده ــار نش ــن آم و ای

محصــوالت تمرکــز بیشــتری داشــت.

سه شنبه های بدون خودرو
چهاربــاغ عباســی اصفهــان کــه از قرن هــا پیــش نمــاد فرهنــگ 
ــرون  ــی ق ــه، در ط ــمار می رفت ــه ش ــان ب ــف جه ــدن نص  و تم
ــی  ــت تاریخ ــور، از هوی ــه کش ــا ب ــا ورود خودروه ــار و ب  و اعص
و فرهنگــی خــود دور شــده بــود. حــال امــا، فرصتــی فراهم شــده 
ــهر  ــوای ش ــا ه ــتند ت ــی هس ــال راه ــه دنب ــه ب ــا ک ــرای آن ه ب
گنبدهــای فیــروزه ای را آبــی ببیننــد. ایــن خیابــان تاریخــی حــاال 
نه تنهــا بــه عنــوان نمــاد فرهنــگ کهــن نصــف جهــان شــناخته 
ــای سه شــنبه  ــم و روزه ــرن بیســت و یک ــه در ق می شــود، بلک
هــر هفتــه، نمونــه بــارزی از فرهنــگ ترافیــک و احتــرام و اعتقــاد 
مــردم ایــن شــهر را بــه ایــن فرهنــگ بــه همــگان نشــان می دهــد. 
سه شــنبه های بــدون خــودرو کــه بــا محوریــت پیــاده راه شــدن 
چهاربــاغ، گام اجرایــی خــود را در نصــف جهــان برداشــت، حــاال 
ــار همــه برنامه هــای ریزودرشــت خــود، گــذری فرهنگــی  در کن
ــن  ــه ای ــه ای ک ــت؛ نقط ــرده اس ــدازی ک ــهر راه ان ــب ش را در قل
ــذارد  ــا می گ ــزرگ دنی ــای ب ــای خیابان ه ــای ج ــا پ ــا ج  روزه
ــه قوانیــن رانندگــی  ــه احتــرام ب  و عاقــه مــردم ایران زمیــن را ب

و محیط زیســت به نمایش می گذارد.

پرمصرف ترین کلمات رمز اینترنتی ۲01۶
ــرده  ــام ک ــکا اع ــز در آمری ــه رم ــت کلم ــک شــرکت مدیری ی
در ســال ۲۰16 میــادی »1۲3۴56« هنــوز هــم یکــی از 
پرمصرف تریــن کلمــات رمــز در ســال گذشــته میــادی بــوده 
ــا  ــر ی ــورد حــاوی 6 کاراکت ــز، ۴ م ــه رم ــر 1۰ کلم اســت. از ه
ــزار و ســخت افزارهای  ــارت دیگــر نرم اف ــه عب ــد. ب ــر بودن کمت
ــوردها را  ــن پس ــه ای ــد ثانی ــی چن ــط ط ــد فق ــک می توانن ه
ــوز  ــد هن ــر می رس ــه نظ ــان ب ــن می ــد. در ای ــایی کنن شناس
ــد از کاراکترهــای متوالــی در کلمــات  هــم افــراد تمایــل دارن
رمــز خــود اســتفاده کننــد؛ ماننــد 1۲3۴56، 1۲3۴567. 
ــز وجــود داشــتند کــه  ــد 1q۲w3e۴r نی کلمــات رمــزی مانن
نشــان می دهنــد برخــی کاربــران ســعی دارنــد بــا الگوهایــی 
ــد.  ــق کنن ــری خل ــز ایمن ت ــات رم ــی کلم ــل پیش بین غیرقاب
بــه گفتــه شــرکت مذکــور ایــن تاش هــا چنــدان ثمربخــش 
ــای  ــز کاراکتره ــه رم ــک کلم ــای ه ــرا برنامه ه ــت؛ زی نیس
متمایــز امــا متوالــی را نیــز جســت وجو می کننــد و در نهایــت 

ــر انجــام می شــود. ــه دیرت ــد ثانی ــط چن ــا فق هــک آن ه

گرانی پرتقال، صدای مردم را درآوردحذف زیر پوستی یارانه ها

مهــدی روان شــادنیا، کارشــناس مســکن، تأثیــر برجــام بــر افزایــش صــادرات 
ــت  ــل کاهــش قیمــت نف ــه دلی ــت: ب ــکار دانســت و گف ــل ان ــر قاب ــت را غی نف
ــی  ــای نفت ــادرات، درآمده ــش ص ــود افزای ــا وج ــل و ب ــت قب ــه دول ــبت ب نس
ــاد  ــر اقتص ــری ب ــام تاثی ــت برج ــوان گف ــته و می ت ــمگیری نداش ــد چش رش
ــش از  ــرد: پی ــار ک ــادنیا اظه ــدی روان ش ــت. مه ــرده اس ــاد نک ــکن ایج مس
ــکه در روز  ــون بش ــدود 1.3 میلی ــران ح ــت ای ــادرات نف ــام، ص ــای برج امض
 بــود. در 9 ماهــه ابتــدای ســال جــاری ایــن متوســط بــه ۲.6 میلیــون بشــکه 
و هم اکنــون روزانــه بــه بیــش از ۲.۸ میلیــون بشــکه رســیده؛ یعنــی بیــش از 
دو برابــر افزایــش یافتــه اســت. وی افــزود: اگــر بخواهیــم اثــر بخــش نفــت 
ــادرات  ــش ص ــا افزای ــم، صرف ــل کنی ــاد تحلی ــای اقتص ــایر بخش ه ــر س را ب
مــاک نیســت؛ بلکــه افزایــش درآمــد مــاک اســت. ایــن کارشــناس مســکن 
خاطرنشــان کــرد: در ســال های 9۰، 91 و 9۲ متوســط قیمــت نفــت بیــش از 1۰۰ 
دالر بــوده اســت. در ســال 93 بــه حــدود 5۰ دالر و در ســال 9۴ هــم بیــن ۲۰ تــا 
3۰ دالر بــوده و بالطبــع در آن زمــان بایــد ۴ تــا 5 برابــر نفــت صــادر می کردیــم 
تــا بــه درآمــد ســال های 9۰ تــا 9۲ دســت می یافتیــم. وی تصریــح کــرد: اگــر 
ــا  ــل را بررســی کنیــم همیشــه ب ــد قیمــت مســکن در طــول دوره هــای قب رون
افزایــش درآمدهــای نفتــی بــا یــک دوره تأخیــر شــش ماهــه تــا یــک ســاله 
شــاهد ایــن اثرگــذاری بــر بــازار مســکن بوده ایــم؛ امــا تفــاوت ایــن دوره بــا آن 
ســال ها ایــن اســت کــه درآمــد حاصــل از فــروش نفــت بســیار کمتــر از زمــان 

دولــت قبــل اســت.

ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
متــن نهایــی اصــاح قانــون عملیــات بانکــداری بــدون ربــا تهیــه شــده، گفت: 
امیدواریــم طــی 3 مــاه آینــده ایــن طــرح بــه نتیجــه الزم برســد. محمدرضــا 
ــت  ــوی دول ــورای گفت وگ ــت ش ــن نشس ــصت و چهارمی ــی در ش  پورابراهیم
و بخــش خصوصــی دربــاره اصــاح قانــون بانکــداری در کشــور گفــت: 
قانــون عملیــات بانکــداری بــدون ربــا پــس از 33 ســال در مجلــس دهــم 
بــا هماهنگــی دولــت و بانــک مرکــزی، اصــاح می شــود. رئیــس کمیســیون 
ــا بیــان اینکــه بررســی رویکردهــای  اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی ب
فقهــی و اســامی ایــن طــرح آغــاز و کلیــات آن در اول مهرمــاه در کمیســیون 
اقتصــادی تصویــب شــده اســت، افــزود: بررســی بندهــای ایــن طــرح اکنــون 

ــت. ــاده اس ــس آن آم ــه دارد و پیش نوی ــی ادام ــای تخصص در کارگروه ه
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه در یــک مــاه گذشــته، هیئتــی از کمیســیون 
ــد  ــع تقلی ــت مراج ــه خدم ــرح ب ــن ط ــتر ای ــی بیش ــرای بررس ــادی ب اقتص
ــار  ــرار داد، اظه ــام ق ــع عظ ــار مراج ــرح را در اختی ــات ط ــت و کلی ــم رف در ق
ــی  ــا بررس ــان ب ــرح همزم ــن ط ــده ای ــاه آین ــی 3 م ــم ط ــت: امیدواری داش
ــد.  ــه الزم برس ــه نتیج ــود و ب ــرح ش ــس ط ــن مجل ــت در صح ــه دول الیح
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: بخــش 
خصوصــی هــم می توانــد نظــرات خــود را راجــع  بــه ایــن مســئله اعــام کنــد؛ 
بــر ایــن اســاس، متــن نهایــی اصــاح و به روزرســانی شــده قانــون بانکــداری 
ــد. ــدی می رس ــه جمع بن ــس ب ــال 96 در مجل ــت ماه س ــور اردیبهش در کش

رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات بــه انتقــاد از نظــام بانکــی کشــور پرداخــت 
ــا  ــه 5 ت ــود ک ــده می ش ــی دی ــک گاه ــی کوچ ــک بقال ــون در ی ــت: اکن و گف
 6 دســتگاه کارتخــوان وجــود دارد کــه ایــن موضــوع هزینه هــای زیــادی 
ــروز در  ــح دی ــات صب ــر ارتباط ــاون وزی ــد. مع ــاد می کن ــور ایج ــرای کش را ب
ــف وزارت  ــئوالن مختل ــا مس ــرژی ب ــوزه ان ــی در ح ــت الکترونیک ــه دول جلس
ــت الکترونیکــی  ــه حــوزه دول ــوط ب ــور مرب ــت پرداخــت و ام ــه صحب ــرو ب  نی
را مــورد توجــه قــرار داد. در بخشــی از ایــن جلســه، نصــرهللا جهانگــرد 
ــرخ  ــن ن ــه ای ــود دارد ک ــازه وج ــون مغ ــش از 1.۲ میلی ــور بی ــت: در کش گف
ــر 1۰۰۰  ــه ازای ه ــا ب ــون در دنی ــادی اســت. اکن ــم زی ــا رق ــا دنی در مقایســه ب
ــه 3۰ مغــازه می رســد.  نفــر، 7 مغــازه وجــود دارد، امــا ایــن آمــار در ایــران ب
حــال در ایــن میــان شــما در نظــر بگیریــد ایــن تعــداد واســطه تــا چــه انــدازه 
ــان  ــا بی ــود ب ــای خ ــه  صحبت ه ــد. وی در ادام ــش می ده ــا را افزای هزینه ه
اینکــه اکنــون بیــش از 3۰ میلیــون دســتگاه کارتخــوان در مغازه هــای کشــور 
ــه دلیــل آن اســت کــه از  ــاد ب اســتفاده می شــود، ادامــه داد: ایــن تعــداد زی
هوشمندســازی بهــره کافــی گرفتــه نشــده و ایــن مســئله هزینه های بســیاری 
بــه کشــور تحمیــل می کنــد. در بخــش دیگــری از ایــن جلســه نیــز مســئوالن 
ــاره  اقدامــات خــود در  ــه گزارشــی درب ــه ارائ شــرکت آب و فاضــاب کشــور ب
ــا  پیاده ســازی دولــت الکترونیکــی پرداختنــد و در بخشــی از ایــن گــزارش ب
ــک وجــود دارد  ــت الکترونی ــرای اســتقرار دول ــه ب ــی ک ــه چالش های  اشــاره ب

به دسترســی نداشــتن به زیرســاخت ارتباطی پایدار اشــاره کردند.

وجود بیش از 30 میلیون دستگاه کارتخوان در ایراناصالح کامل قانون بانکداری بدون ربامسکن از برجام بی نصیب بود

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به تالش های این شرکت در سال اقتصاد مقاومتی تاکید کرد:

مردم به عینه شاهد خدمات شرکت آبفا خواهند بود

مراســم تودیــع و معارفــه مدیــر آبفــای شهرســتان لنجــان بــا حضــور مدیــر عامل 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان، فرمانــدار، شــهردار، اعضــای شــورای 
ــتان  ــازمان های شهرس ــای ادارات و س ــی، رؤس ــروی انتظام ــده نی ــهر فرمان ش

لنجــان برگــزار شــد.
ــور  ــی کش ــران کم آب ــود بح ــه وج ــه ب ــن جلس ــی در ای ــم امین ــدس هاش  مهن
 و به ویــژه اســتان اصفهــان اشــاره و اعــام کــرد: بــا توجــه بــه تغییــر اقلیــم آب 
و هوایــی کشــور بیــان آبــی رشــد منفــی داشــته؛ بــه طــوری کــه ذخایــر و منابــع 

آبــی همچنــان روند کاهشــی داشــته اســت. 
بــر ایــن اســاس شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان کــه وظایــف مهمــی همچــون 
ــر  ــده دارد در ســال های اخی ــر عه ــع فاضــاب را ب ــز دف ــن آب شــرب و نی تأمی
تدابیــری در جهــت مهــار تبعــات بحــران کم آبــی در اســتان اصفهــان در دســتور 

کار قــرار داده اســت.
وی افــزود: هم اکنــون واحدهــای بــزرگ صنعتــی در اســتان اصفهــان مشــغول 

بــه فعالیــت هســتند کــه نیــاز آبــی ایــن واحدهــا را می تــوان از طریــق پســاب 
تأمیــن کــرد؛ بــه طــوری کــه آب تــازه در اختیــار دیگــر بهره بــرداران قــرار گیــرد. 
بــر ایــن اســاس تفاهم نامــه ای میــان شــرکت آبفــای اصفهــان و شــرکت فــوالد 
مبارکــه منعقــد گردیــد کــه بــر مبنــای آن بــا روش بیــع متقابــل شــبکه فاضــاب 
ــاب  ــه فاض ــرا و تصفیه خان ــه اج ــتان مبارک ــان و شهرس ــع لنج ــهر از تواب ۸ ش

ســده لنجــان احــداث شــود. 
ــرداری  ــاده بهره ب ــان آم ــده لنج ــه س ــر تصفیه خان ــال حاض ــبختانه در ح خوش
اســت و اجــرای شــبکه فاضــاب ایــن شــهرها بــه ۸5 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

رســیده اســت.
مدیــر عامــل و رئیــس هیئت مدیــره شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا بیــان 
 اینکــه اجــرای چنیــن طرح هایــی منفعت هــای بســیاری بــه دنبــال دارد

خاطرنشــان ســاخت: بــا اجرایــی شــدن شــبکه فاضــاب بــه روش بیــع متقابــل 
ایــن شــهرها بیــش از پیــش از 3 دهــه از خدمــات شــبکه فاضــاب بهره منــد 

شــدند.
 از آنجایــی کــه شهرســتان لنجــان در مجــاورت رودخانــه زاینــده رود بــود، عــدم 
ــیاری  ــت محیطی بس ــای زیس ــاب، آالینده ه ــبکه فاض ــودن از ش ــوردار نب  برخ
را بــه همــراه داشــت کــه خوشــبختانه بــا اجرایــی شــدن ایــن پــروژه عــاوه بــر 
ارتقــای ســطح رفــاه عمومــی، افزایــش مســائل بهداشــتی را نیــز در ایــن منطقــه 

ــد. ــم می زن رق
مهنــدس امینــی اعــام کــرد: درصــدد هســتیم در آینــده نزدیک پــروژه آبرســانی 
بــه شــهرهای باغبهــادران، چرمهیــن و باغشــاد را در دســتور کار قــرار دهیــم تــا 
ــد، از  ــرار دارن ــیخعلی ق ــه باباش ــت تصفیه خان ــه در باالدس ــهرهایی ک ــن ش ای

نعمــت آب آشــامیدنی ســالم و بهداشــتی برخــوردار شــوند.
وی افــزود: در ســال اقتصــاد مقاومتــی درصــدد هســتیم کاری کنیــم مــردم ایــن 
منطقــه بــه عینــه شــاهد خدمــات شــرکت آبفــا باشــند و پــس از ســالیان ســال 

از خدمــات شــبکه فاضــاب برخــوردار شــوند.
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ــتفاده  ــورد اس ــواری م ــودروی س ــزار خ ــوع 23 ه  از مجم
ــودروی  ــزار خ ــان، 2 ه ــهر اصفه ــی ش ــل عموم در حمل ونق
ــن شــهر جــوالن  ــا عمــر بیــش از 10 ســال در ای فرســوده ب
ــل عمومــی  ــاوگان حمل ونق ــه نوســازی ن ــا آنک ــد. ب می دهن
ــاوگان  ــن ن ــال در ای ــای فع ــی ها و خودروه ــه تاکس از جمل
یکــی از مــوارد مهمــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه مدیریــت 
شــهری قــرار گیــرد و بــرای آن برنامه ریــزی شــود، امــا ایــن 
موضــوع هنــوز آن طــور کــه بایــد و شــاید از ســوی مســئوالن 
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت؛ بــه گونــه ای کــه عــاوه بــر 
ــرای  صنایــع آالینــده بی شــمار، خوردوهــای فرســوده نیــز ب
مــردم اصفهــان نســخه ای بــه نــام هــوای آلــوده پیچیده انــد. 
ایــن آمــار فقــط درباره تــردد خودروهای ســواری فرســوده ای 
اســت کــه زیــر نظــر مدیریــت شــهری اداره می شــوند و در 
ایــن میــان جــوالن تاکســی های شــخصی کــه اغلــب نیــز 
فرســوده هســتند، حکایــت تــازه ای از خیابان هــای شــهرمان 
ــر  ــا زی ــن خودروه ــگیر ای ــن نفس ــازی و مارات ــت؛ یکه ت اس
ذره بیــن هیــچ نهــادی نیســت و آن هــا بــدون در نظرگرفتــن 
ــرده  ــردد ک ــه اســتاندارد زیســت محیطی در شــهر ت هیچ گون

ــد. ــر می کنن و هــر روز وضعیــت هــوا را بدت
     نصب وسایل کاهش آالینده

رئیــس کمیســیون  بــا  گفت وگــو  در  وطــن  کیمیــای 
امــور اقتصــادی، حقوقــی و گردشــگری شــورای شــهر 
یافــت کــه طــرح  نتیجــه دســت  ایــن  بــه  اصفهــان 
ــر روی  ــی ب ــای خودروی ــش آالینده ه ــایل کاه ــب وس نص

اتوبوس هــا و تاکســی ها می توانــد در راســتای تفکیــک 
ــع  ــر واق ــی مؤث ــای خودروی ــش آالینده ه ــن کاه و همچنی
ــت  ــی نیس ــق و کارشناس ــه دقی ــه البت ــکاری ک ــود. راه  ش
و عمــا حرکتــی از ســوی متولیــان بــرای اجــرای آن نشــده 

اســت. 
فتــح هللا معیــن، از برچیــده شــدن 500 دســتگاه خــودروی 
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــن جایگزین ــر گرفت ــدون در نظ ــوده ب فرس
ــن  ــز از ای ــتگاه نی ــدود 700 دس ــد: ح ــر داده و می گوی خب
ــی  ــدگان تاکس ــام رانن ــاس ثبت ن ــر اس ــودرو ب ــزار خ 2 ه

بــا خودروهــای جدیــد جایگزیــن می شــود کــه حــدود 
ــژو و ســمند  ــد را پ 460 دســتگاه از ایــن تاکســی های جدی

تشــکیل می دهــد.  
برچیــدن  بــرای  ایران خــودرو،  دارد شــرکت  تاکیــد  وی 
ــون  ــغ 5.5 میلی ــه مبل ــا را ب ــوده، آن ه ــی های فرس تاکس
تومــان از صاحبــان تاکســی می خــرد و 20 میلیــون تومــان 

ــد. ــا می ده ــه آن ه ــد ب ــارکت 16 درص ــود مش ــا س وام ب
     توزیع تاکسی ها در محالت

 رئیــس کمیســیون محیــط زیســت، حمل ونقــل و فنــاوری 

اطاعــات شــورای شــهر شــهر اصفهــان نیــز در گفت وگــوی 
ــع  ــرای توزی ــرح اج ــن از ط ــای وط ــا کیمی ــی ب اختصاص
ــر  ــان خب ــف اصفه ــق مختل ــات و مناط ــی ها در مح تاکس
ــای  ــام برنامه ه ــا انج ــم ب ــعی کرده ای ــد: س داده و می گوی
ــه  ــان زمین ــیرانی اصفه ــش تاکس ــول در بخ ــاص و تح خ

ــم. ــم کنی ــردم فراه ــه م ــانی را ب خدمت رس
 غامرضــا شــیران، راه حــل مشــکل دودزا بــودن خودروهــا را 
ــی و دریافــت  ــه شــرکت های خودروی در واســپاری آن هــا ب

ــد.  ــد می دان ــای جدی خودروه
وی گفــت: در شــهر اصفهــان بــرای کمــک بــه تاکســیرانانی 
ــهیاتی  ــد، تس ــون را ندارن ــت 5.5 میلی ــی پرداخ ــه توانای ک
ــا ــی از بانک ه ــی یک ــا هماهنگ ــه ب ــه شــده ک ــر گرفت  در نظ

ــان  ــه صاحب ــد ب ــود 12 درص ــا س ــان وام ب ــون توم 3 میلی
می شــود.  داده  تاکســی 

ایجادشــده  دوگانگــی  رفــع  خواســتار  همچنیــن  وی   
درخصــوص صــدور مجــوز تاکســی تلفنــی در اصفهــان شــد 
ــورای  ــم ش ــاس تصمی ــر اس ــت ب ــالی اس ــزود: چندس و اف
ــت  ــتاندار وق ــت اس ــه ریاس ــان ب ــهر اصفه ــیرانی ش  تاکس
ــه بــرای ایجــاد تاکســی تلفنــی ممنــوع شــده  صــدور پروان
اســت؛ در صورتــی کــه اتحادیــه تاکســی داران مرتــب مبادرت 
ــکات  ــت مش ــن وضعی ــه ای ــد ک ــوز می کن ــدور مج ــه ص ب
زیــادی را بــرای شــهر و شــهرندان و متقاضیــان ایجــاد کــرده 

اســت.
ــن  ــر چــه ســریع تر ای ــه ه ــم ک ــر می خواهی ــان ام  از متولی
مشــکل را برطــرف کننــد تــا شــاهد ایــن دوگانگــی تصمیــم 

نباشــیم.

خودروهاییکهحالاصفهانراناخوشکردهاند

خودروهایفرسوده،معضلیماندگار

 اخطار به مشاغل مزاحم

 حاشیه کمربندی شهرضا
جــاده کمربنــدی شــهرضا، یکــی از 
پرترددتریــن محورهــای مواصاتی 
اســت. ایــن محــور در گذشــته در 
خــارج از شــهرضا ایجــاد شــد؛ امــا 
ــالیان  ــهر در س ــعه ش ــد توس رون
ــا بعضــی از  ــر باعــث شــده ت اخی
مشــاغل صنعتی از جملــه مکانیک 
خودروهــای ســنگین و تریلرســازان در حاشــیه ایــن جــاده اقــدام 
بــه تأســیس واحــد صنفــی کننــد و بــه دنبــال آن منــازل 
ــاخته  ــی س ــای صنعت ــن واحده ــی ای ــز در نزدیک ــکونی نی مس
ــهرداری  ــا ش ــده ت ــث ش ــی باع ــن وضعیت ــاد چنی ــود. ایج ش
ــد.  ــدام کن ــی اق ــای صنف ــن واحده ــال ای ــرای انتق ــهرضا ب ش
ــازی  ــتقرار و رهاس ــت: اس ــه گف ــن زمین ــهرضا در ای ــهردار ش ش
تعــداد زیــادی از تریلرهــای ساخته شــده در حاشــیه ایــن جــاده 
ایجــاد  و  بی نظمــی  و  نامناســب  منظــره ای  ایجــاد  باعــث 
 مخاطــرات فراوانــی در ایــن منطقــه شــده کــه بایــد ســاماندهی 

و اصاح شود. 
جافــری اظهــار کــرد: همــواره شــکایاتی از ســاکنان محلــه شــهید 
ــه  ــه ب ــه می شــود ک ــه شــهرداری ارائ چاووشــی شــهر شــهرضا ب
ــای  ــال تریلره ــه خواســتار انتق ــن منطق موجــب آن ســاکنان ای
ساخته شــده و ممنوعیــت ورود کامیــون بــه ایــن محلــه هســتند. 
وی گفــت: در گذشــته اخطارهایــی مبنــی بــر تعییــن تکلیــف این 
واحدهــای صنفــی صــادر شــده و اکنــون زمــان آن فرارســیده کــه 

قانــون دربــاره ایــن واحدهــا اعمــال شــود.

 کمک 20 میلیارد ریالی مردم اصفهان 

به بازسازی عتبات عالیات
مســئول ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات 

کیمیای وطن
حمید فرخی

اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: از ابتــدای ســال 
جــاری تاکنــون، مــردم اســتان اصفهــان بالــغ بــر 20 میلیــارد ریــال 
بــه صــورت نقــدی و غیرنقــدی جهــت بازســازی اماکــن متبرکه در 
 کربــا، نجــف و ســامرا کمــک کرده انــد. مصطفــی نوریــان 
در مراســم معرفــی مســئول دفتــر ســتاد عتبــات عالیــات 
شهرســتان اردســتان در محــل تبلیغــات اســامی گفــت: تعــداد 
ــتان  ــتان های اس ــات در شهرس ــات عالی ــتاد عتب ــر س ــار دفت چه
اصفهــان راه انــدازی و دفتــر اردســتان، پنجمیــن دفتــر در اســتان 

اصفهان است. 
ــار درب  ــاخت چه ــر کار س ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــزود: همچنی ــم، اف ــدام داری ــت اق ــه را در دس ــجد کوف مس
عملیــات احــداث 150 ســرویس بهداشــتی در ســامرا بــه پایــان 
ــه  ــت. در ادام ــام اس ــال اتم ــن در ح ــیکاری صح ــیده و کاش رس
ــتاد  ــر س ــئول دفت ــوان مس ــه عن ــی ب ــن زارع ــم حس ــن مراس ای
ــی شــد. ــات شهرســتان اردســتان معرف ــات عالی بازســازی عتب

اخبار کوتاه

گرانی مسکن در چهارمحال و بختیاری
رئیــس اتحادیــه صنــف مشــاوران 
امــاک شهرســتان شــهرکرد گفت: 
 قیمــت مســکن در چهارمحــال 
و بختیــاری نســبت بــه دیگــر 
ــد  ــت. محم ــتر اس ــتان ها بیش اس
رئیســی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
ــوان کــم مالــی، مــردم تمایلــی  ت
بــه خریــد مســکن بــا قیمت هــای زیــاد ندارنــد و همیــن امــر 
موجــب افزایــش تقاضــای خانه هــای ارزان قیمــت شــده اســت. 
اینکــه قیمــت مســکن در چهارمحــال  بــه  بــا اشــاره   وی 
و بختیــاری نســبت بــه ســایر اســتان ها بیشــتر اســت، تصریــح 
 کــرد: علــت ایــن امــر، تغییــر نیافتــن کاربــری اراضــی کشــاورزی 
ــرمایه گذاری در  ــه س ــرمایه گذاران ب ــداد س ــودن تع ــدود ب و مح
عرصــه مســکن اســت. رئیــس اتحادیــه صنــف مشــاوران 
ــد  ــود 500 واح ــه وج ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــتان ش ــاک شهرس ام
صنفــی در ایــن اتحادیــه تصریــح کــرد: خوشــبختانه هیچ گونــه 
تخلفــی در ایــن واحدهــا رخ نــداده و تمامــی ایــن واحدهــا دارای 
پروانــه کســب هســتند. رئیســی از افزایــش 10 درصــدی قیمــت 
مســکن و اجاره بهــا در خیابان هــای کاشــانی، باهنــر و شــریعتی 
ــر داد و گفــت: امســال قیمــت مســکن   طــی ســال جــاری خب
و اجــاره مســکن نســبت بــه ســال گذشــته در مرکــز شــهر ثابــت 
اســت و در منظریــه 50 درصــد کاهــش داشــت. وی خاطرنشــان 
 کــرد: قیمــت مســکن و اجــاره در حواشــی شهرســتان شــهرکرد 

و بروم پهنه نیز 30 درصد کاهش داشته است.

»جوانی، فصل رویش« در اصفهان
جلســه دی مــاه سلسله نشســت های »جوانــی  کیمیای وطن

فصــل رویــش« از ســوی دفتــر تخصصــی مشــاوره 30 دی مــاه 
در کتابخانــه مرکــزی برگــزار می شــود. بــه گــزارش روابــط 
اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی 
اولیــن  در  رویــش«  فصــل  »جوانــی،  سلسله نشســت های 
 جلســه زمســتانی خــود بــه موضــوع »شــیوه های مســیر رشــد 
ــه  ــت »چگون ــا محوری ــه ب ــن برنام ــردازد. ای و شــکوفایی« می پ
بهتریــن باشــیم« بــا حضــور حجت االســام و المســلمین دکتــر 
محمــد برمایــی بــه عنــوان کارشــناس برنامــه درخصــوص 
موضــوع حرکــت کــردن در مســیر رشــد و شــکوفایی برنامه ریــزی 
برنامــه  ایــن  بــرای شــرکت در  شــده اســت. عاقمنــدان 
می تواننــد روز پنجشــنبه 30 دی مــاه ســاعت 15 بــه محــل 
کتابخانــه مرکــزی واقــع در خیابــان بــاغ گلدســته مراجعــه کنند. 
ــازمان  ــاوره( س ــی مش ــر تخصص ــش )دفت ــرای پرس فرهنگس
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــه صــورت ماهانــه 
ــوع  ــات متن ــا موضوع ــش« را ب ــل روی ــی، فص ــات »جوان جلس
برگــزار می کنــد کــه شــهروندان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر در 
ایــن خصــوص می تواننــد بــا شــماره 35230550 تمــاس 

بگیرند.

اخبار کوتاه

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد بــا اشــاره به 
افزایــش بیماری هــای مختلــف بیــن اقشــار مختلــف جامعه 
ــه ســرطان ســینه در  ــا ب ــان مبت ــار زن ــت: آم در اســتان گف
اســتان یــزد نگران کننــده اســت. دکتــر محمدحســین لطفــی 
در نشســت شــورای ســامت شهرســتان خاتــم بــا اشــاره بــه 

ضــرورت تأمیــن ســامت عمومــی جامعــه 
اظهــار کــرد: افزایــش صعــودی بســیاری از 
بیماری هــا نتیجــه ناآگاهــی مــردم از نحــوه 
پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری اســت. وی 
آمــوزش پیشــگیری و تغییــر رفتــار غذایــی 
ــه  ــا ب ــش ابت ــای کاه ــه راهکاره را از جمل
 بیماری هــای مزمــن و مختلــف دانســت 

و بیــان کــرد: متأســفانه رونــد ابتــا بــه ســرطان در اســتان 
ــه افزایــش اســت. یــزد رو ب

ــه  ــبت ب ــان نس ــزد زن ــتان ی ــه در اس ــان اینک ــا بی ــی ب  لطف
بــه ســرطان می شــوند، گفــت:  بیشــتر مبتــا  مــردان 
بیشــترین آمــار مبتایــان بــه ســرطان مربــوط بــه ســرطان 

ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــت. وی در بخ ــان اس ــینه در زن س
خــود بــا اشــاره بــه آمــار چاقــی در اســتان یــزد افــزود: بیش 
از 23 درصــد از جوانــان و نوجوانــان در اســتان چــاق هســتند 
ــی  ــبک زندگ ــئول س ــام مس ــن مق ــد. ای ــه وزن دارن و اضاف
ــف  ــن اقشــار مختل ــش وزن بی ــی افزای ــل اصل ــط را عام غل
ــوان  ــان عن ــان و نوجوان ــژه جوان ــه، به وی جامع
ــتر  ــه بیش ــوع ک ــن موض ــه داد: ای ــرد و ادام ک
ــی  ــه غذای ــی چ ــه ک ــد ک ــا نمی دانن ــردم م  م
ــه  ــد،  در ابتــا ب ــدازه بایــد مصــرف کنن را چــه ان
بیمــاری افــراد مؤثــر اســت. وی فشــارخون 
 بــاال را یکــی از آســیب های چاقــی دانســت 
و خاطرنشــان کــرد: چاقــی و کم  تحرکــی عامــل 
اصلــی ابتــا بــه بســیاری از بیماری هاســت. لطفــی در ادامــه 
ــر ســبک  ــرورش در تغیی ــه نقــش آمــوزش و پ ــا اشــاره ب ب
زندگــی و رفتــار غذایــی بیــن دانش آمــوزان گفــت: فرهنــگ 
ــا  ــه خانواده ه ــوزان ب ــق دانش آم ــد از طری ــی می توان غذای

وارد شــود. ایســنا

آمار باالی زنان مبتال به سرطان سینه در یزد
ــت  ــار باف ــار از 500 هکت ــت: 150 هکت ــان گف ــهردار کرم ش
تاریخــی شــهر کرمــان در دســتور کار بهســازی قــرار گرفتــه 

اســت. 
ــر مشــارکت و همراهــی بیشــتر  ــا تأکیــد ب علــی بابایــی ب
مــردم بــا شــهرداری بــه وســعت 13 هــزار هکتــاری شــهر 

کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: متأســفانه 
 ســرانه جمعیتــی شــهر کرمــان پاییــن 
ــوع ــن موض ــت؛ ای ــار اس ــر در هکت  و 40 نف
خدمت رســانی شــهرداری را بــا مشــکل 

ــت. ــرده اس ــه ک مواج
ــر  ــان اینکــه در کــرج 25 نف ــا بی ــی ب  بابای
ــار  ــر در هکت ــران 400 نف ــار و در ته در هکت

ــه در  ــن زبال ــت: در شــبانه روز 400 ت ــد، گف ــی می کنن زندگ
ــه  ــزان ب ــن می ــه ای ــود ک ــع آوری می ش ــان جم ــهر کرم ش

ــد.  ــم می رس ــبانه روز ه ــن در ش ــزار و 200 ت ه
وی افــزود: میانگیــن تولیــد زبالــه هــر نفــر در شــهر کرمــان 
ــه ازای هــر نفــر 300 تومــان  ــه ب 700 گــرم اســت کــه روزان

ــه هزینــه می کنیــم.  ــرای جمــع آوری زبال ب
میلیــارد   600 بودجــه  بــه  همچنیــن  کرمــان  شــهردار 
ــان در ســال  جــاری اشــاره کــرد و  ــی شــهرداری کرم تومان
ــه  ــی نیســت ک ــن معن ــه ای ــن بودجــه ب ــن ای گفــت: تعیی
شــهرداری ایــن میــزان بودجــه را در اختیــار دارد؛ بلکــه بایــد 
ــهر و از  ــه در ش ــن بودج ــا ای ــم ت ــاش کنی ت
ــزود:  ــی اف ــود. بابای ــن ش ــردم تأمی ــب م جی
ــان 370  بودجــه ســال گذشــته شــهرداری کرم
میلیــارد تومــان بــود و اضافــه شــدن 400 
ــه در  ــزان بودج ــن می ــه ای ــان ب ــارد توم میلی
ــود کــه بایــد  ــه ایــن دلیــل ب ســال  جــاری، ب
ــای  ــاد قرارداده ــرای انعق ــف بودجــه ای ب ردی
تقاطع هــای غیرهمســطح و دیگــر پروژه هــای شــهر ایجــاد 
می کردیــم. وی ادامــه داد: از بودجــه 370 میلیــارد تومانــی 
ــی  ــع دولت ــان از مناب ــارد توم ــط 2 میلی  ســال گذشــته، فق
و ســایر منابــع پرداخــت شــده و مابقــی ایــن رقــم از جیــب 

مــردم تأمیــن شــده اســت. مهــر

در شهر

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان 

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

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
قاسم  فرزند  فخرآباد  جعفری  مورخ  1395/05/28محمد   139560302027006664 شماره  رای   -1

بشماره شناسنامه 12 صادره از نائین بشماره ملی 1249724686 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 فرعی از اصلی 9604 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

163 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسن  فرزند  فرزین  محمد   1395/09/01 مورخ   139560302027010955 شماره  رای   -2

شناسنامه 1166 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289436045 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک 68 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 213/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

3- رای شماره 139560302027010273 مورخ  1395/08/15 قاسم جعفری  فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 1017 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286295823 در ششدانگ یکباب باغ محصور احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک 9334-9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت2035/92  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

4- رای شماره 139560302027010145 مورخ  1395/08/11عفت آیتی سجزئی فرزند فتح اله بشماره 

شناسنامه 70 صادره از كوهپایه بشماره ملی 5659399975 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

مساحت  99/50مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10393 پاک  زمین  قطعه  از  قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.

اله  ولی  فرزند  مظاهری كچی  مورخ  1395/08/25مهدی   139560302027010831 شماره  رای   -5

بشماره شناسنامه 499 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288058683 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  104/53مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

6- رای شماره 139560302027010634 مورخ  1395/08/22 شوكت یوسفی قوام آبادی  فرزند عباس 

بشماره شناسنامه 5 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199515418 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک 158 فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 179/59مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حمداله  فرزند  صاعدی  مهدی  مورخ  1395/09/01   139560302027010965 شماره  رای   -7

شناسنامه 5626 صادره از شمیران بشماره ملی 0450465640 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک 3747 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

198/17 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

علی  فرزند  دخرآبادی  مورخ  1395/08/25فاطمه كریمی   139560302027010829 شماره  رای   -8

بشماره شناسنامه 990 صادره از تهران بشماره ملی 0060901081 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 104/53مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حیدر  فرزند  محمدی   راضیه   1395/09/21 مورخ   139560302027010192 شماره  رای   -9

بر روی  احداثی  از اصفهان بشماره ملی 1270419943 در ششدانگ یکباب خانه  شناسنامه 0 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پاک 6 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 141/66 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  محمد  فرزند  دلیر  اله  رحمت   1395/09/14 مورخ   139560302027011393 شماره  رای   -10

شناسنامه 4057 صادره از سراب بشماره ملی 1650691335 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

به مساحت  188/26مترمربع.  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع  پاک 7949  زمین  قطعه  از  قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.

11- رای شماره 139560302027011357 مورخ 1395/09/13 حیدر علی کاظمی اسفه فرزند یعقوب 

بشماره شناسنامه 34 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199500526 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک 9932 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  201/84مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین کنگازیان فرزند عباس .

12- رای شماره 139560302027011479 مورخ  1395/09/15احمد زائری اصفهانی فرزند کاظم بشماره 

نجاری   یکباب کارگاه  در ششدانگ   1280953055 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   52512 شناسنامه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

عابدی  محمد  رسمی  مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  خریداری  مساحت  155/92مترمربع.  به 

پایین دروازه .

13- رای شماره 139560302027011733 مورخ 1395/09/20 داراب سبحانی فرزند ذوالفقار بشماره 

شناسنامه 554 صادره از سمیرم بشماره ملی 1209367637 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک 7 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/30 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027011972 مورخ 1395/09/23 رامین صیافی فرزند غامعباس بشماره 

شناسنامه 1463 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284732169 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

محمدعلی  فرزند  جوانمردی  سعید   1395/09/15 مورخ   139560302027011472 شماره  رای   -15

بشماره شناسنامه 78  صادره از اصفهان بشماره ملی 1291528679 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 فرعی از اصلی 6443 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  80/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

رحیم  فرزند  پاوائی  محمدی  مورخ  1395/09/14محمود   139560302027011420 شماره  رای   -16

بشماره شناسنامه 332 صادره از فاورجان بشماره ملی 1110508336 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  75/04مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

17- رای شماره 139560302027011614 مورخ  1395/09/17محمدعلی مهتری فرزند عباسعلی بشماره 

شناسنامه 9541 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283797283 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک 5946 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  203/75مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

18- رای شماره 139560302027011965 مورخ 1395/09/23 علی اكبر مهتری فرزند عباسعلی بشماره 

شناسنامه 158 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291506251 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

مترمربع.  به مساحت 203/22  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع  پاک 5946  زمین  قطعه  از  قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.

19- رای شماره 139560302027011561 مورخ 1395/09/16 شهربانو پناهی درچه فرزند محمود بشماره 

شناسنامه 5848 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1140621076 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک 135 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 100/42مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

20- رای شماره 139560302027011971 مورخ  1395/09/23 اقدس صفری دهقی فرزند غام اكبر 

بشماره شناسنامه 1460 صادره از فریدن بشماره ملی 1159116091 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

156/31 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

21- رای شماره 139560302027011973 مورخ  1395/09/23مجید توسلی كجانی فرزند محمد تقی 

بشماره شناسنامه 72427 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281822361 در ششدانگ یکباب ساختمان 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 12508 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/60 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

اسماعیل  فرزند  آغاسیان  بیگم  مورخ  1395/09/17فاطمه   139560302027011631 رای شماره   -22

بشماره شناسنامه 1186 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287572952 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  105/36مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

23- رای شماره 139560302027011836 مورخ  1395/09/21 اسماعیل پذیرش اورگانی  فرزند نعمت 

اله بشماره شناسنامه 2 صادره از بروجن بشماره ملی 6299846909 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک 12469 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/54 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

24- رای شماره 139560302027011961 مورخ  1395/09/23 حسین امینی فرزند اسماعیل بشماره 

شناسنامه 187 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291430415 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

به مساحت  135/40مترمربع.  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع  پاک 9452  زمین  قطعه  از  قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رضا  فرزند  معنوی   محبوبه   1395/10/01 مورخ   139560302027012308 شماره  رای   -25

شناسنامه 70766 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281809111 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

154/33 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی یداله شاهزیدی .

26- رای شماره 139560302027012516 مورخ 1395/10/05 مرتضی شجاعی کردآبادی فرزند محمد 

بشماره شناسنامه 84 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283933713 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 10103 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 201/65 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

فرزند  خوراسگانی  میری  حسین   1395/09/30 مورخ   139560302027012270 شماره  رای   -27

سیدعلی اكبر بشماره شناسنامه 305 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291383557 در ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 147/71مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

28- رای شماره 139560302027012449 مورخ 1395/10/04 محمد فروغی ابری فرزند احمد بشماره 

شناسنامه 374 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291451927 در  0/186حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب باغ ویا احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 9335 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  1877/81مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

29- رای شماره 139560302027012260 مورخ  1395/09/30مهدی یزدخواستی فرزند حسین بشماره 

شناسنامه 321 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287482066 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک 82 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 110/28 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

رای شماره 139560302027012220 مورخ  1395/09/29حسین كریمی فرزند قدمعلی بشماره   -30

شناسنامه 9 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290324638 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 3808 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  174/60مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عبداله  فرزند  حسینی  مورخ  1395/10/07هادی   139560302027012694 شماره  رای   -31

از اصفهان بشماره ملی 1292676191 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر  شناسنامه 14794 صادره 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 176/85مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

32- رای شماره 139560302027012573 مورخ  1395/10/06سید مرتضی طاوسی طباطبایی فرزند 

سیدرضا بشماره شناسنامه 3279 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649349924 در ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027012210 مورخ 1395/09/29  علیرضا میرزائی  فرزند سیف اله بشماره 

بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ  ملی 1287841228  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 898 صادره 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  101/62مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

34- رای شماره 139560302027012571 مورخ  1395/10/06 رسول حاتمی فرزند علی اكبر بشماره 

شناسنامه 50169 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282423101 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک 5 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 113/11 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

35- رای شماره 139560302027012533 مورخ  1395/10/05رضاعلی شجاعی جشوقانی فرزند علی 

از کوهپایه بشماره ملی 5659455816 در ششدانگ یکباب مغازه  اكبر بشماره شناسنامه 18 صادره 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 55/84 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

36- رای شماره 139560302027012435 مورخ  1395/10/04براتعلی ثابت راسخ  فرزند محمد بشماره 

شناسنامه 1120 صادره از فریدن بشماره ملی 1159112673 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 153/37 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

فرزند  خوراسگانی  جوانمرد  مورخ  1395/09/30علیرضا   139560302027012266 شماره  رای   -37

عباس بشماره شناسنامه 12349 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283825392 در ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 2 فرعی از اصلی 6405 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 247/85 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

38- رای شماره 139560302027012564 مورخ  1395/10/06 سیمین الیاسی فرزند خسرو بشماره 

شناسنامه 1629 صادره از اردل بشماره ملی 4689115631 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک 358 فرعی از اصلی 15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 183/90مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/29

رییس منطقه ثبت اسناد واماک شرق اصفهان   حسین هادیزاده   30956/م الف

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9509980350900918 پرونده:  شماره   9510460350900140 درخواست:  شماره 

علی  وکالت  با  اصفهان  بانک ملت  در خصوص دعوی خواهان  تنظیم: 1395/10/25  تاریخ    951059

کریمی زاده  به طرفیت خوانده احمد قاسمی به خواسته مطالبه وجه دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی 

اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1395/12/1 ساعت 9/30 دارای وقت 

رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی 

وقت رسیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در جراید 

کثیراالنتشار آگهی شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی  را دریافت  دادخواست و ضمائم  نشانی کامل خود نسخه دوم 

حاضر گردد.

شماره: 33100/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محمدرضا محسنی اژیه

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

قانون  موضوع  دوم  هیات   139560302007004747 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 

ثبت ملک فاورجان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد حیدری فرزند صادق  بشماره 

شناسنامه 215 صادره از مسجد سلیمان  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

152/83 متر مربع پاک 413 اصلی  واقع درسعادت آباد فاورجان  خریداری از مالک رسمی آقای 

غامحسین رهنما فرزند قربانعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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  سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:95/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/10/29

 شماره :809/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

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

قانون  موضوع  دوم  هیات   139560302007004746 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

بشماره  عبدالحسین  فرزند  حجتی  زهرا  خانم  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  فاورجان  ملک 

شناسنامه 22 صادره از فاورجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/83 

متر مربع پاک 413 اصلی  واقع درسعادت آباد فاورجان  خریداری از مالک رسمی آقای غامحسین 

رهنما فرزند قربانعلی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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  سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:95/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/10/29 

شماره :804/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز  پاک شماره 19/936 واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد صادقی کلیشادی فرزند نعمت اله  در جریان 

ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر 

ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 95/11/21 

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. 

تاریخ انتشار : 95/10/29 شماره : 884/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

بهسازی ۱۵0 هکتار از بافت تاریخی کرمان
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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

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

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شماره 139560302007003232 مورخ 95/07/04 عیسی علی بابائی بجگردی فرزند اسفندیار 

نسبت به سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 251.31 مترمربع پالک شماره 

7 فرعی از 21 اصلی واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسین زمانی.

2 - رای شماره 139560302007003233 مورخ 95/07/04 زهرا زمانی سودرجانی فرزند احمدرضا 

نسبت به دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 251.31 مترمربع پالک شماره 

7 فرعی از 21 اصلی واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حسین زمانی.

3 - رای شماره 139560302007003835 مورخ 95/08/04 محمد قاسمی فالورجانی فرزند غالمعلی 

نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118.45 مترمربع پالک شماره 413 

اصلی واقع در ششدر بلندی فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی علی کیانی.

فرزند  فالورجانی  شفیعی  معصومه   95/08/04 مورخ   139560302007003836 شماره  رای   -  4

عبدالرحیم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118.45 مترمربع پالک 

شماره 413 اصلی واقع در ششدر بلندی فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی علی کیانی.

به  نسبت  علی  فرزند  قاسمی  شهناز   95/07/05 مورخ   139560302007003252 شماره  رای   -  5

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 52.78 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ملک السادات کاشفی.

6 - رای شماره 139560302007004343 مورخ 95/09/06 داریوش دهقانی فرزند حسینعلی نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 100.05 مترمربع پالک 

شماره 138 فرعی از 53 اصلی واقع در شهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک 

رسمی است.

7 - رای شماره 139560302007004348 مورخ 95/09/06 زهرا بیگم قاسمی اشکفتکی فرزند الماس 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 100.05 مترمربع 

پالک شماره 138 فرعی از 53 اصلی واقع در شهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود 

مالک رسمی است.

8 – رای شماره 139560302007004357 مورخ 95/09/07 زهرا آزادی حسین آبادی فرزند حسن 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170.95 مترمربع پالک شماره  92 

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

رسمی عشقعلی کتانی.

9 - رای شماره 139560302007004358 مورخ 95/09/07 ناصر کاظمی نسب فرزند احمد نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170.95 مترمربع پالک شماره  92 فرعی 

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

عشقعلی کتانی.

10 - رای شماره 139560302007004732 مورخ 95/10/05 نقی لک فرزند مراد نسبت به ششدانگ 

یکباب خانه به مساحت 215.40 مترمربع پالک شماره 7 فرعی از 21 اصلی واقع در سودرجان بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

11 - رای شماره 139560302007004735 مورخ 95/10/05 فرحناز وکیلی نرگانی فرزند اکبر نسبت به 

چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237.53 مترمربع پالک شماره  701 اصلی 

اکبر مرتضوی  از مالک رسمی  الواسطه خریداری شده  ثبت اصفهان مع  اکبرآباد بخش 9  واقع در 

گاونانی .

12 - رای شماره 139560302007004736 مورخ 95/10/05 صفرعلی حاجی ابوالحسنی نرگانی فرزند 

اسماعیل نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 237.53 مترمربع پالک 

شماره  701 اصلی واقع در اکبرآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

اکبر مرتضوی گاونانی .

13 - رای شماره 139560302007004737 مورخ 95/10/05 مهدی نبی فودانی فرزند هادی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214.50 مترمربع پالک شماره  43 اصلی واقع در فودان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک هادی نبی فودانی .

به  نسبت  محمد  فرزند  لطفی  فرهاد   95/10/05 مورخ   139560302007004738 شماره  رای   -  14

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200.13 مترمربع پالک شماره  70 فرعی از 37 اصلی واقع در 

حبیب آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک محمد لطفی اجگردی .

اصفهانی فرزند عبدالرسول  15 – رای شماره 139560302007004739 مورخ 95/10/05 آصفه نصر 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228.88 مترمربع پالک شماره 284 

فرعی از یک اصلی واقع در کارالدان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

16 - رای شماره 139560302007004740 مورخ 95/10/05 سعید محمدی فرزند مرتضی نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 228.88 مترمربع پالک شماره 284 فرعی از یک 

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

به  نسبت  عزیزاله  فرزند  پیمان خرمی   95/10/06 مورخ  رای شماره 139560302007004749   -  17

مینادشت  در  واقع  اصلی  به مساحت 213.12 مترمربع پالک شماره  430  یکباب خانه  ششدانگ 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدحسن خرمی .

محمدعلی  فرزند  رضائی  محمدصادق   95/10/06 مورخ  رای شماره 139560302007004753   -  18

در  واقع  اصلی   15 شماره   پالک  مترمربع   117.92 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی تقی کیانی .

فریدون  فرزند  زاده  خیراله  محمدرضا   95/10/06 مورخ   139560302007004754 شماره  رای   -  19

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202.65 مترمربع پالک شماره 68 فرعی از 24 اصلی 

واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

20 - رای شماره 139560302007004755 مورخ 95/10/06 سید اسداله هاشمی قهدریجانی فرزند 

سید رمضان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169.05 مترمربع پالک شماره 738 فرعی از 

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

21 - رای شماره 139560302007004757 مورخ 95/10/06 امراله قنبری عدیوی فرزند عبداله نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211.13 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علیرضا رستگار.

علی  فرزند  شرودانی  عسکری  احمد   95/10/06 مورخ   139560302007004758 شماره  رای   -  22

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218.66 مترمربع پالک شماره 2 فرعی از 411 اصلی واقع 

در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسماعیل عسکری.

فرزند  علیشاهدانی  الیاسی  خلیل   95/10/07 مورخ   139560302007004766 شماره  رای   -  23

فرعی   7 شماره  پالک  مترمربع   139.36 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسینقلی 

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

مرتضی دهخدا.

24 - رای شماره 139560302007004769 مورخ 95/10/07 عسگر طاهرزاده قهدریجانی فرزند امراله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149.80 مترمربع پالک شماره 383 فرعی از 29 اصلی 

علی  حسین  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زازران  در  واقع 

عسگریان.

25 - رای شماره 139560302007004770 مورخ 95/10/07 حسین صادقی کلیشادی فرزند نعمت 

اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 272.77 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی صادقی کلیشادی.

26 - رای شماره 139560302007004771 مورخ 95/10/07 محمد چراغی دارگانی فرزند احمد نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129.19 مترمربع پالک شماره 44 فرعی از 24 اصلی واقع در 

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

ابریشمی.

27 - رای شماره 139560302007004786 مورخ 95/10/08 مجید هدایت فرزند محمدعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب بهاربند به مساحت 521.38 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 

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

فرزند  مهرنجانی  آشوری  خدیجه   95/10/08 مورخ   139560302007004788 شماره  رای   -  28

حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135.93 مترمربع پالک شماره 453 اصلی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس عشوری  واقع در گاونان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

مهرنجانی.

29 - رای شماره 139560302007004794 مورخ 95/10/08 عبدالرسول خواجه گلی میرآبادی فرزند 

رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145.77 مترمربع پالک شماره 44 فرعی از 24 

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

نادری باغ ابریشمی.

فرزند  ورنوسفادرانی  پور  برات  رحیم   95/10/08 مورخ   139560302007004796 شماره  رای   -  30

حسین علی نسبت به ششدانگ یکباب انبار آهن آالت به مساحت 1100.99 مترمربع پالک شماره 

15 اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن 

اله دادیان.

احمد  فرزند  فالورجانی  احسان کیانی   95/10/08 مورخ  رای شماره 139560302007004797   -  31

در  واقع  اصلی   411 شماره  پالک  مترمربع   204.32 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 

شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

32 - رای شماره 139560302007004880 مورخ 95/10/14 دادخواه شمس ارمندی فرزند ولی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 218.12 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

33 - رای شماره 139560302007004881 مورخ 95/10/14 جمیله اکبری فرزند نعمت اله نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135.38 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

34 - رای شماره 139560302007004885 مورخ 95/10/14 حمیدرضا حیدری سهلوانی فرزند موسی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 143.83 مترمربع پالک شماره 154 فرعی از 37 اصلی 

واقع در حبیب آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی دهقان 

حبیب آبادی.

35 - رای شماره 139560302007004993 مورخ 95/10/20 محمدرضا احمدی فرزند قربانعلی نسبت 

واقع در فالورجان  اصلی  به مساحت 179.32 مترمربع پالک شماره 15  یکباب خانه  به ششدانگ 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید رسول میرلوحی.

حسینعلی  فرزند  محمدی  محمدرضا   95/10/20 مورخ   139560302007004994 شماره  رای   -  36

در  واقع  اصلی   430 پالک شماره  مترمربع   332.16 به مساحت  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 

محمدی  آقا  هاشم  رسمی  مالک  از  خریداری شده  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  مینادشت 

باغوحوشی.

37 - رای شماره 139560302007004995 مورخ 95/10/20 محمد قادری قمشلوئی فرزند سلطانعلی 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک شماره 2707 

فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

فرزند محمد  قمیشلوئی  قادری  اعظم   95/10/20 مورخ  رای شماره 139560302007004996   - 38

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک شماره 2707 

فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

39 - رای شماره 139560302007004997 مورخ 95/10/20 مهدی نصر اصفهانی فرزند محسن نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 89.20 مترمربع پالک شماره 718 فرعی از 

یک اصلی واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

40 - رای شماره 139560302007004998 مورخ 95/10/20 رضوان غدیری زهرانی فرزند حیدر نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 89.20 مترمربع پالک شماره 718 فرعی از 

یک اصلی واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

41 - رای شماره 139560302007005001 مورخ 95/10/20 عبدالرضا شریفی فرزند مندنی نسبت به 

ششدانگ یکباب انباری به مساحت 3023 مترمربع پالک شماره 14 اصلی واقع در موسیان  بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

به  نسبت  کریم  فرزند  زارع  مرتضی   95/10/22 مورخ   139560302007005002 شماره  رای   -  42

ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 81.15 مترمربع پالک شماره 968 فرعی از 

یک اصلی واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

43 - رای شماره 139560302007005003 مورخ 95/10/22 محمود شجاع فالورجانی فرزند احمد 

در  واقع  اصلی   15 شماره  پالک  مترمربع   227.20 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی احمد شجاع.

44 - رای شماره 139560302007005005 مورخ 95/10/22 محمدرضا نصر اصفهانی فرزند محمود 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245.50 مترمربع پالک شماره 634 فرعی از یک اصلی 

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

پرویز  فرزند  بدی  آغچه  مورخ 95/10/22 رسول صفری  رای شماره 139560302007005006   -  45

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 287.80 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در آغچه 

بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی صفری آغچه بدی.

46 - رای شماره 139560302007005008 مورخ 95/10/22 جلیل سلیمانی فرزند عباسعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160.05 مترمربع پالک شماره 430 اصلی واقع در مینادشت بخش 

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

47 - رای شماره 139560302007005009 مورخ 95/10/22 محمد رحیمی کلیشادی فرزند حسینعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175.80 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

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

48 - رای شماره 139560302007005011 مورخ 95/10/22 ابراهیم اسماعیل زاده قهدریجانی فرزند 

غالمحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198.44 مترمربع پالک شماره 386 اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی جعفر اسماعیل 

زاده.

49 - رای شماره 139560302007005012 مورخ 95/10/22 فتح اله صفری کلیشادی فرزند مهدی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 263.11 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع 

در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی جان دهقان.

50 - رای شماره 139560302007005013 مورخ 95/10/22 عبدالرسول اکبری کلیشادی فرزند حسین 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154.36 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

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

51 - رای شماره 139560302007004963  مورخ 95/10/19    محمدجواد مهری شرودانی    فرزند    

علی اصغر  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت    165.82 مترمربع پالک شماره  2فرعی 

از411   اصلی واقع در    شرودان   بخش 9 ثبت اصفهان    ابوالفضل مهری شردانی

52- رای شماره 496113956030200700 مورخ 95/10/19    مجید شریفی فالورجانی    فرزند     کریم 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت225.20     مترمربع پالک شماره   فرعی از 15 اصلی واقع 

در   فالورجان    بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  رحیم رهنما و تقی کیانی

فرزند      فالورجانی     مجید شریفی      95/10/19 مورخ   13956030200700 رای شماره3507   -53

کریم نسبت به ششدانگ یکباب گاوداری به مساحت2446.55   مترمربع پالک شماره   فرعی از15  

اصلی واقع در     فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان    رحیم رهنما و تقی کیانی

54- رای شماره4958 13956030200700 مورخ 95/10/19    عباس کریمی    فرزند   حیدر   نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت166.70     مترمربع پالک شماره   فرعی از386  اصلی واقع در 

قهدریجان      بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  غالمعلی کریمی

فرزند     اسفهرانی   زمانی  اسداله        95/10/19 مورخ   495913956030200700 شماره  رای   -55

عزیزاله  نسبت به 3551.70سهم مشاع از 49048سهم ششدانگ قطعه باغات و زمین های مزروعی 

متصله به مساحت 49048    مترمربع پالک شماره   فرعی از 393 اصلی واقع در     اسفهران  بخش 

9 ثبت اصفهان    مالک اولیه عزیزاله زمانی اسفهرانی

56- رای شماره 494013956030200700 مورخ 95/10/16    حسین رمضانی افجدی    فرزند   صادق  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174.40  مترمربع پالک شماره  72 فرعی از 24 اصلی 

واقع در    باغ ابریشم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  حسین کاظمی قهدریجانی

ابراهیم صادقی کلیشادی    فرزند      57- رای شماره 493713956030200700 مورخ 95/10/16    

رحمن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت120.20     مترمربع پالک شماره   فرعی از 19 

اصلی واقع در    اصفهان   بخش 9 ثبت اصفهان   مالک رسمی  مرحوم عبدالرسول رحیمی کلیشادی

58- رای شماره 493813956030200700 مورخ 95/10/16    مریم توکلی گارماسه    فرزند     قدرت 

اله  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  152.66   مترمربع پالک شماره   فرعی از405  

اصلی واقع در      گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان متقاضی مالک مشاعی است.

59- رای شماره4934 13956030200700 مورخ 95/10/16       شرکت تعاونی روستایی شهید رجایی 

انبار به مساحت4732.50     مترمربع پالک شماره    شماره ثبت 41   نسبت به ششدانگ یکباب 

فرعی از 385 اصلی واقع در      قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  محمد علی نقی زاده 

و سایر مالکین رسمی پالک 385 اصلی

60- رای شماره 493313956030200700 مورخ 95/10/16     زهرا محمدی فرتخونی   فرزند    حسن  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  135.02   مترمربع پالک شماره   فرعی از533  اصلی 

واقع در     فرتخون  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  حسن محمدی

فرزند      کلیشادی       دهقان  زهرا    95/10/16 مورخ   13956030200700 شماره4931  رای   -61

رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  185.18   مترمربع پالک شماره   فرعی از 19 

اصلی واقع در    کلیشاد   بخش 9 ثبت اصفهان   مالک رسمی  رمضانعلی دهقان

سهرفیروزانی    موسوی  سجاد  سید       95/10/16 مورخ   493013956030200700 شماره  رای   -62

فرزند   سیداکبر    نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت175.10     مترمربع پالک 

شماره   فرعی از 408 اصلی واقع در کوپان      بخش 9 ثبت اصفهان   مالک رسمی  مرحوم رحیم 

ایزدی

63- رای شماره4919 13956030200700 مورخ 95/10/15      شهناز ایزدی گارماسه  فرزند    رحیم  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  249.85   مترمربع پالک شماره   فرعی از408  اصلی 

واقع در   کوپان گارماسه    بخش 9 ثبت اصفهان   مالک رسمی  رحیم ایزدی گارماسه

64- رای شماره4918 13956030200700 مورخ 95/10/15     سعادت توکلی گارماسه   فرزند   علی   

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193.10    مترمربع پالک شماره   فرعی از 413 اصلی 

واقع در    فالورجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  عبدالحسین شمس الدین

65- رای شماره4917 13956030200700 مورخ 95/10/15       سعادت توکلی گارماسه فرزند   علی   

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت120.62     مترمربع پالک شماره   فرعی از 413 اصلی 

واقع در   فالورجان    بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  عبدالحسین شمس الدین

66- رای شماره4916 13956030200700 مورخ 95/10/15    الهام کرمی فرد    فرزند     علی  نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت  149.85   مترمربع پالک شماره   فرعی از394  اصلی 

واقع در     دشتچی  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  قاسمعلی کرمی میان رشیدی

67- رای شماره4936 13956030200700 مورخ 95/10/15      خیراله خاکباز ریزی  فرزند   حسینعلی  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 407.66    مترمربع پالک شماره   فرعی از 701 اصلی 

واقع در    اکبراباد   بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  اکبر مرتضوی

68- رای شماره4935 13956030200700 مورخ 95/10/15      علی نبی   فرزند     عباسعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199.50    مترمربع پالک شماره   فرعی از 43 اصلی واقع در    

فودان   بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  زین العابدین نبی

69- رای شماره4932 13956030200700 مورخ 95/10/15      زینب صادقی  فرزند    غالمعلی  نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95.45    مترمربع پالک شماره 64  فرعی از 24 اصلی واقع در      

باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  سلطانعلی ابراهیمی

70- رای شماره4915 13956030200700 مورخ 95/10/15      مصطفی اعرابی چم علیشاهی  فرزند    

محمد  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  254.64   مترمربع پالک شماره   فرعی از24  

اصلی واقع در شهرابریشم      بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  صفرعلی خدادای

71- رای شماره4914 13956030200700 مورخ 95/10/15     ولی اله کریم زاده بارده   فرزند    مسعود  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت171.10     مترمربع پالک شماره   فرعی از 15 اصلی واقع 

در     فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان    تقی کیانی فالورجانی

فرزند     فالحیان کلیشادی   عفت        95/10/15 مورخ   13956030200700 شماره4913  رای   -72

حسنعلی  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 327.17    مترمربع پالک شماره   فرعی از15  

اصلی واقع در   فالورجان    بخش 9 ثبت اصفهان    حاج قدیر فاضلی

73- رای شماره4912 13956030200700 مورخ 95/10/15       زهرا فتاحی کلیشادی فرزند   مصطفی   

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  137.85   مترمربع پالک شماره   فرعی از19  اصلی 

واقع در     کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  زهرا فتاحی کلیشادی

قهدریجانی  جعفرزاده  محمد         95/2/9 مورخ   13956030200700 شماره0788  رای   -74

فرزندغالمعلی      نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 807.35    مترمربع پالک شماره 

مالک رسمی   اصفهان    ثبت   9 قهدریجان  بخش  در      واقع  اصلی  از 387  121  فرعی  119الی 

مرحومین محمد و غالمعلی جعفرزاد ه قهدریجانی

فرزند      سهلوانی         فرهنگ  95/6/20حسین  مورخ   13956030200700 شماره3049  رای   -75

ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199.15    مترمربع پالک شماره   فرعی از41 

اصلی واقع در  سهلوان    بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  ابراهیم فرهنگ

76- رای شماره4587 13956030200700 مورخ 95/9/24       حر خدادای پاوایی فرزند     رمضانعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت185.90     مترمربع پالک شماره   فرعی از 497 اصلی 

واقع در    پیربکران   بخش 9 ثبت اصفهان  مالک رسمی  حسن خدادای

77- رای شماره4596 13956030200700 مورخ 95/9/24     اکبرسعیدی   فرزند     حسن نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  291.65   مترمربع پالک شماره   فرعی از 24 اصلی واقع در     

باغ ابریشم  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  مرحوم مرتضی سعیدی

فرزند      دستنائی   عزیزی  مورخ 95/9/23       صمد   13956030200700 شماره4536  رای   -78

حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  212   مترمربع پالک شماره   فرعی از 46 

اصلی واقع در   دستنا    بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  حسن عزیزی

فرزند  13956030200700 مورخ 95/9/24    محمد جعفری کلیشادی     رای شماره4584   -79

صفرعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238.55    مترمربع پالک شماره   فرعی از19 

اصلی واقع در  کلیشاد     بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  عبدالرسول رحیمی

80- رای شماره4538 13956030200700 مورخ 95/9/23     اسماعیل اکبری قهدریجانی   فرزند     

مترمربع      264.54 مساحت  به  تعمیرگاه   یکباب  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  تقی 

پالک شماره  128 فرعی از  385اصلی واقع در       اصفهان بخش 9 ثبت اصفهان مالک رسمی  

غالمحسین اکبری

اکبری قهدریجانی   فرزند     13956030200700 مورخ 95/9/23     عباس  81- رای شماره4537 

به مساحت264.54 مترمربع پالک  تعمیرگاه  یکباب  ازششدانگ  دانگ مشاع  به سه  تقی  نسبت 

از 385 اصلی واقع در     قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی   شماره  128 فرعی 

غالمحسین اکبری

82- رای شماره4535 13956030200700 مورخ 95/9/23     مراد عزیزی   فرزند    عزیز نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270.80    مترمربع پالک شماره   فرعی از411 اصلی واقع در     

شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان   مالک رسمی  مهدی کیانی

صادقی    محمد  میر  اکبر  سید       95/9/30 مورخ   13956030200700 شماره4657  رای   -83

فرزندسیدحسین      نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 69.92    مترمربع پالک شماره   

فرعی از 5 اصلی واقع در      شهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  خسرو صادقی

فرزند     ابریشمی    باغ  ترابی  قاسم  13956030200700 مورخ 95/9/30      رای شماره4662   -84

حسین  نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 36.45    مترمربع پالک شماره   

فرعی از24  اصلی واقع در  شهرابریشم     بخش 9 ثبت اصفهان   مالک رسمی  حسین ترابی

85- رای شماره4654 13956030200700 مورخ 95/9/30     امیر صادقی ممدی   فرزند   فرج 

به مساحت346.30     مترمربع پالک  یکباب خانه  ازششدانگ  دانگ مشاع  به سه  اله   نسبت 

شماره   فرعی از428  اصلی واقع در    محمدیه   بخش 9 ثبت اصفهان    خریداری شده از مالک 

رسمی  شکراله صادقی

86- رای شماره4655 13956030200700 مورخ 95/9/30      حمید صادقی   فرزند   فرج اله   نسبت 

به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 346.30    مترمربع پالک شماره   فرعی 

از 428 اصلی واقع در      محمدیه بخش 9 ثبت اصفهان شکراله صادقی

فرزند     فالورجانی   محمدی  اکبر        95/9/30 مورخ   13956030200700 شماره4656  رای   -87

حسین  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت   160.08  مترمربع پالک شماره   فرعی از 411 

اصلی واقع در     شرودان  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  غالمحسین کمالی

88- رای شماره4660 13956030200700 مورخ 95/9/30     محمد مراد ملک محمودی   فرزند     

حسین جان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  80.92   مترمربع پالک شماره   فرعی از15  

اصلی واقع در   فالورجان    بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  قنبرعلی کیانی

89- رای شماره4661 13956030200700 مورخ 95/9/30 منوچهر کریمی باالنی       فرزند    علی  

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265.20    مترمربع پالک شماره 76  فرعی از 497 اصلی 

واقع در     پاوا  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  حاج اسداله وزیری

فرزندعبدالعلی   بیگی  داتلی  محمدعلی   95/9/30 مورخ   13956030200700 شماره4659  رای   -90

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 253/67    مترمربع پالک شماره 138  فرعی از 53 

اصلی واقع در شهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  خود متقاضی 

91- رای شماره4979 13956030200700 مورخ 95/10/19 خسرو شهباز فرزند صادق  نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152مترمربع پالک شماره 2707  فرعی از 667 

اصلی واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  خود متقاضی

92-رای شماره4978 13956030200700 مورخ 95/10/19 علیرضا شجاعی فرزند رضا  نسبت به 18 

سهم مشاع از 152 سهم  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152مترمربع پالک شماره 2707  فرعی 

از 667 اصلی واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  خود متقاضی

93-رای شماره4977 13956030200700 مورخ 95/10/19 رضا شجاعی فرزند علی   نسبت به 18 

سهم مشاع از 152 سهم  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152مترمربع پالک شماره 2707  فرعی 

از 667 اصلی واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  خود متقاضی

94-رای شماره4980 13956030200700 مورخ 95/10/19 زهرا دادخواه تهرانی فرزند حسین  نسبت 

به 40 سهم مشاع از 152 سهم  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152مترمربع پالک شماره 2707  

فرعی از 667 اصلی واقع در بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  خود متقاضیه

حسنعلی   فرزند  دشتچی  صفری  مهری   95/10/23 مورخ   13956030200700 شماره5061  95-رای 

نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت129.53 مترمربع پالک شماره  فرعی از 404 اصلی واقع 

در دشتچی بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  حسنعلی صفری 

96- رای شماره411313956030200700 مورخ 95/08/24 عبداله حیدری کلیشادی فرزند مرتضی    

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  221.32مترمربع پالک شماره  فرعی از 19 اصلی واقع 

در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  حسن آقای حیدری  

فرزند  باالنی   بکرانی  عبدالحمید   95/10/23 مورخ   139560302007005060 شماره  رای   -97

شماره   پالک  مربع  متر   313.77 مساحت   به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  عزیز     

مونس  رسمی  مالک  اصفهان     ثبت   9 بخش  درپیربکران  واقع  اصلی   525 از   فرعی 

خیری 

98-رای شماره 139560302007005081 مورخ 95/08/24 ابریشم مرادی پور چهرازی فرزند محمد 

حسن    نسبت به ششدانگ یکباب خانه  و مغازه به مساحت  119.40متر مربع  پالک شماره  فرعی 

از 411 اصلی واقع در شرودان)فالورجان( بخش 9 ثبت اصفهان    مالک رسمی  منوچهر مهری 

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهار شنبه مـورخ  1395/10/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه مورخ   1395/11/14          

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان
 اکبر پور مقدم

م الف 887

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
خانم زهرا سادات لقمانی فرزند علی دادخواستی به خواسته انتقال سند به طرفیت اصغر خوشقدم 

و امیر محمد خوشقدم به این شورا تسلیم که به کالسه 95/174 ثبت و برای روز 95/12/16 و ساعت 

04:30 عصر 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 پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/926/م الف به تاریخ 95/10/27

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای  طرفیت  به  دادخواستی  رضا  محمد  فرزند  مظفری  خدیجه  خانم  دادخواست  خصوص  در 

ثبت   1 9509902/ح  کالسه  به  که  تسلیم  دادگاه  این  به  مهتر  محمد  فرزند  احمدی  جام  علی 

المکان  مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  و  است   شده  تعیین   10:30: ساعت   95/12/09 روز  برای  و 

روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  حسب  لذا  باشد  می 

نسخه  دریافت  جهت  میاید  عمل  به  دعوت  مذکور  ازخوانده  میشود  نشر  کثیراالنتشار  های 

حاضر رسیدگی  جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  دادخواست   ثانی 

 شود. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/964/م الف به تاریخ 95/10/27

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای محسن علی نجیمی کتایونچه دادخواستی به خواسته تجویز ازدواج مجدد به طرفیت خانم زینب 

علی نجیمی فرزند علی به این دادگاه تسلیم که به کالسه 951067/ح 1 ثبت و برای روز 95/12/16 

ساعت :11:00 تعیین وقت رسیدگی  شده است  و 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 نشر 

ثانی دادخواست به دفتر دادگاه  میشود ازخوانده مذکور دعوت به عمل میاید جهت دریافت نسخه 

مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/964/م الف به تاریخ 95/10/27

دادنامه
شاکی : آقای علی حیدری فرزند حسین به نشانی استان لرستان شهرستان الیگودرز شهر شول آباد  

متهم  :آقای مجید بنگاله فرزند مرتضی به نشانی اصفهان خ سجاد چهار راه مسرور روبروی مسجد 

صاحب الزمان پ 95  اتهام ها : 1- کالهبرداری 2- تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده 

و تقلب از امتیازات رای دادگاه در خصوص شکایت آقای علی حیدری فرزند حسین علیه آقای مجید 

توضیح که  بدین  نامشروع  طریق  از  تومان   22969800 مبلغ  تحصیل  بر  دائر  مرتضی  فرزند  بنگاله 

شاکی مبادرت به قروش میزان 18230 کیلو گرم گندم به مشتکی عنه می نماید و نامبرده نسبت به 

پرداخت وجه آن به شرح فوق اقدامی به عمل نمی آورد و متواری می گردد دادگاه با بررسی مجموع 

محتویات پرونده از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقالب شهرستان برخوار 

شکایت شاکی و مودای شهادت شهود صرف نظر از عدم حضور متهم جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری 

را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و 

کالهبرداری متهم موصوف را عالوه بر رد اصل مال مبلغ 22969800 تومان به شاکی به تحمل یک 

سال حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین شعبه می باشد.

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/965/م الف به تاریخ  95/10/28

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: منصور کمالی فرزند علی به نشانی دولت آباد بلوار طالقانی نبش چهار راه اباذر 

محکوم علیهم : 1- صغرا چابک بلداجی 2- محمد طهماسبی 3- قدرت ا... عارفیان به نشانی مجهول 

المکان محکوم به : به موجب رای  شماره 218 به تاریخ 95/05/31 شعبه  شورای حل اختالف برخوار  

محکوم علیه محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال یک دستگاه خودرو ی 

سواری هیوندا 2009 به شماره انتظامی 13-338 ی 77 .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 شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/930/م الف به تاریخ 95/10/06

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

موضوع  دوم  هیات   139560302007004775 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 

واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

تجارت  معدن  صنعت  اداره  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فالورجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 

واقع  اصلی   15 پالک  مربع  متر   237/36 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فالورجان   شهرستان 

لذا  است.  گردیده  محرز  مذکور   پالک  رسمی  ماکین  کلیه  از  خریداری  الواسطه  مع  درفالورجان  

آگهی می شود در صورتی که اشخاص  به فاصله 15 روز  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 

یک  مدت  ظرف  رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی 

است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 

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

 شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:95/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/10/29 

شماره :806/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 19/938 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سعید صادقی کلیشادی فرزند نعمت اله  در جریان 

ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر 

ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/11/23 

مجاورین  به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد،  به عمل خواهد  و  در محل شروع  9 صبح  ساعت 

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. 

تاریخ انتشار : 95/10/29

 شماره : 883/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

چهارشنبه  29  دی ماه   61395 از دست دادن صدر جدول، اتفاق ...
ـــمـــاره  347 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 با قوچان نژاد مشکلی ندارم
ــن  ــازی ای ــژاد در ب ــا قوچان ن رض
هفتــه تیمــش برابــر دن هــاخ 
توانســت دو گل بــه ثمــر برســاند. 
ــک  ــب ی ــم او صاح ــه، تی در ادام
ــی  ــد و در حال ــی ش ــه پنالت ضرب
می کردنــد  فکــر  همــه  کــه 
قوچان نــژاد ایــن ضربــه را خواهــد 
زد تــا هت تریــک کنــد، ســام الرســون پشــت تــوپ قــرار گرفــت 
ــاره اینکــه چــرا پنالتــی   و پنالتــی را از دســت داد. الرســون درب
ــت  ــه صحب ــد، ب ــک کن ــا او هت تری ــداد ت ــژاد ن ــه قوچان ن را ب
پرداخــت و اظهــار کــرد: اول بایــد بگویــم هیــچ مشــکلی بیــن 
مــن و قوچان نــژاد وجــود نــدارد. لیونــل مســی هــم پنالتــی از 
دســت می دهــد. متاســفانه پنالتــی مــن تبدیــل بــه گل نشــد. 
هیــچ اتفــاق خاصــی هــم رخ نــداد و مــا پیــروز بــازی شــدیم. 
قوچان نــژاد، بازیکــن مهمــی بــرای ماســت و مــن هیــچ 
مشــکلی بــا او در تیــم نــدارم. همچنیــن رضــا قوچان نــژاد نیــز 
بازیکــن  بــا  اختــاف  دربــاره  منتشرشــده  اخبــار  دربــاره 
ــدم  ــودم و ب ــانده ب ــر رس ــه ثم ــت: دو گل ب ــی اش گف هم تیم
نمی آمــد هت تریــک کنــم؛ امــا دیــدم الرســون تــوپ را برداشــته 
اســت و می خواهــد ضربــه را بزنــد. بــه همیــن دلیل نمی خواســتم 
بــا او بحــث کنــم کــه پنالتــی را بــه مــن بدهــد. او را تحســین 
ــه  ــام وظیف ــت. تم ــم اس ــرفت تی ــر پیش ــه فک ــه ب ــم ک می کن
گلزنــی تیــم روی دوش مــن نیســت. بایــد بگویــم مهــم در یک 
ــود  ــان وج ــن بازیکن ــی بی ــاط خوب ــه ارتب ــت ک ــن اس ــم ای تی
داشــته باشــد. فرقــی نمی کنــد چنــد گل بزنــم. مهاجــم هســتم 
ــه گل  ــه ب ــم ک ــم کمــک کن ــه تی ــدار ب ــه دارم در هــر دی و وظیف

برسد. حاال یا با گلزنی یا با پاس گل.

انصاری مقابل انصاری
باالخــره  انصــاری  بــا ساســان  پرسپولیســی ها  رویارویــی 
ــه  ــران ک ــال ای ــر فوتب ــگ برت ــزن لی ــن گل ــید. بهتری از راه رس
انتقــادات بســیاری   بــا درخشــش خارق العــاده در فــوالد 
را متوجــه برانکــو ایوانکوویــچ و مدیران پرســپولیس کــرد، امروز 
در ورزشــگاه غدیــر فرصــت خوبــی بــرای ادامــه درخشــش دارد. 
ــرار  ــگ ق ــی لی ــط دفاع ــن خ ــل قوی تری ــار مقاب ــه او این ب البت
می گیــرد. بازیکنانــی کــه در ایــن فصــل دو، ســه ماهــی بــا وی 
ــی  ــی و بازی خوان ــای تکنیک ــد و از ریزه کاری ه ــن کرده ان تمری
ــد  ــن محم ــن بی ــد. در ای ــی اش باخبرن ــم گلزن ــه ش وی و البت
ــا او  ــپولیس ب ــان در پرس ــور ساس ــه در دوران حض ــاری ک انص
رابطــه خوبــی داشــت، احتمــاال مأمــور مهــار ایــن مهاجم ســریع 
فــوالد خواهــد بــود. بازیکنــی کــه روحیــه خوبــش در تمرین هــا 
نشــان از ایــن دارد کــه بــا آمادگــی تمــام بــه اهــواز ســفر خواهــد 
کــرد. بــرای پرسپولیســی ها یــک اشــتباه هــم می توانــد 
قیمــت ســنگینی داشــته باشــد؛ پــس فعــا هیــچ چیــز مهم تــر 

از تمرکــز نیســت.

  دعوت ۱۵ بازیکن 

به تیم ملی فوتبال ساحلی
ــده  ــن دعوت ش ــامی ۱۵ بازیک اس
ــاحلی  ــال س ــی فوتب ــم مل ــه تی ب
جهت شــرکت در اردوی بوشــهر از 
ســوی محمدحســین میرشمسی 

اعام شد. 
بــا توجــه بــه در پیــش بــودن 
فوتبــال  قهرمانــی  رقابت هــای 
ســاحلی آســیا )انتخابــی جــام جهانــی باهامــا ۲۰۱۷( پنجمیــن 
اردوی تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی از روز جمعــه پیگیــری خواهد 
شــد؛ بــه همیــن منظــور بازیکنــان دعوت شــده بــه شــرح زیــر 
تمرینــات خــود را بــه مــدت 4 روز زیــر نظــر کادر فنــی تیــم ملــی 
ــری ــدزاده، امیرحســین اکب ــد احم ــرد: محم ــد ک ــزار خواهن  برگ
مصطفــی کیانــی، مســلم مســیگر، محمدعلــی مختــاری، حمیــد 
 بهزادپــور، ســیدعلی ناظــم، حســن عبدالهــی، فریــد بلوکباشــی
ســیدپیمان حســینی، ســجاد عبدهللا پــور، علی درویــش متولــی 
محمــد مــرادی، محمــد معصومــی زاده و علــی میرشــکاری. ایــن 
اردو از تاریــخ ۱ تــا ۵ بهمــن بــه میزبانــی باشــگاه پــارس جنوبــی 

ــزار می شــود. برگ

فراموشی حریفان و جنگ داخلی
ــوان  ــه عن ــران ب ــال در ای ــده فوتب ــکر دو فرمان ــه لش ــتن ب پیوس
ســرباز و حملــه بــه طــرف مقابــل، بدتریــن کاری اســت کــه ایــن 
روزهــا از ســوی حامیــان کــی روش و برانکــو و برخــی اهالــی ایــن 
ــادالت  ــه مع ــد هم ــور می کنن ــی تص ــد. برخ ــته رخ می ده رش
فوتبــال ایــران را بایــد فدراســیون فوتبــال بــه عنــوان متولــی ایــن 
ــو  ــای برانک ــی روش و مصاحبه ه ــای ک ــل و بیانیه ه ــال ح  فوتب
را فقــط فدراســیون فوتبــال بایــد متوقــف کنــد و در نهایــت اینکــه 
ــت؛  ــئول نیس ــر مس ــات اخی ــال اتفاق ــری در قب ــس دیگ هیچ ک
امــا ایــن واقعیــت نــدارد؛ در جامعــه امــروز همــه مســئول همــه 
اتفاقــات هســتند؛ از مــردم معمولــی گرفتــه تــا مســئوالن فوتبــال 
همــه بایــد در تمامــی موارد احســاس مســئولیت داشــته باشــند. 
ــان  ــردم و کارشناس ــانه و م ــی رس ــیاری از اهال ــا بس ــن روزه ای
ــن  ــک طــرف ای ــو ی ــی روش و برانک ــاف ک ــن اخت ــان بی و مربی
ــا ضــد هوایــی، رؤیاهــای طــرف  ماجــرا را انتخــاب می کننــد و ب
ــازی و در  ــای مج ــا در فض ــد. آن ه ــه می بندن ــه گلول ــر را ب دیگ
دنیــای حقیقــی قلــم و میکروفــن و تریبــون بــه دســت گرفته انــد 
ــه  ــن فاجع ــده اند و ای ــی روش ش ــا ک ــو ی ــکر برانک ــرباز لش و س
اســت. چــون حریــف بیــرون از مرزهــای ایــران اســت، امــا مــا در 
حــال حملــه کــردن بــه یکدیگــر هســتیم و گرفتــار جنــگ داخلــی 
شــده ایم. ایــن مصــداق بــارز و دلیــل شکســت اســت. بــا ایــن 
اقدامــات هــم پرســپولیس تضعیــف می شــود و هــم تیــم ملــی 
ــه جــای  ــران. مــا موقعیت هــای خودمــان را گــم کرده ایــم و ب ای

کمــک کــردن در حــال تیربــار یکدیگــر هســتیم.
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ــال کشــور از ســاعت ۱4  ــر فوتب در هفتــه هفدهــم لیــگ برت
و 3۰ دقیقــه امــروز، ســپاهان میزبــان نفــت تهــران خواهــد 
ــه شکســت  ــق ب ــه گذشــته موف ــه هفت ــود. ســپاهانی ها ک ب
ــت  ــر ۱ رضای ــاوی ۱ ب ــه تس ــدند و ب ــهد نش ــده در مش پدی
دادنــد، ایــن هفتــه بایــد میزبــان نفــت زخم خــورده باشــند. 
نفــت هفتــه قبــل در دیــداری جنجالــی بــا یــک گل مغلــوب 
ــی  ــی دای ــراض شــدید عل ــه اعت ــداری ک  اســتقال شــد؛ دی
را بــه همــراه داشــت؛ امــا دیــدار امــروز فــارغ از تمــام 
ــاگردان  ــرای ش ــی ب ــدار انتقام ــته، دی ــه گذش ــی هفت حواش
ــه  ــدود دو هفت ــی ح ــاگردان ویس ــود. ش ــد ب ــی خواه ویس
پیــش و در جریــان جــام حذفــی در اصفهــان مغلــوب 
ــا جــام حذفــی داشــتند.  ــخ ب نفتی هــا شــدند و وداعــی تل
از ایــن رو دیــدار امــروز بــرای ســپاهانی ها جــدا از 3 امتیــاز 
دیــداری حیثیتــی محســوب می شــود. در بــازی جــام 
حذفــی فــارغ از همــه اتفاقــات و داوری هــا، دو رویــداد مهــم 
ــت و در  ــرار داش ــی ق ــر آن حاج صف ــک س ــه در ی رخ داد ک

ــی. ــی دای ــک ســر آن عل ی
    حاج صفی و دایی

فصــل  حالــی کــه  در  ســپاهان،  حاج صفــی، کاپیتــان 
درخشــانی را پشــت ســر می گــذارد در دیــدار بــا نفــت 

پنالتــی بســیار حساســی را از دســت داد کــه در نهایــت 
ــه حــذف ســپاهان  ــت ازدســت رفته منجــر ب ــن موقعی همی
از جــام حذفــی شــد. ایــن تنهــا پنالتــی هدررفتــه کاپیتــان 
ســپاهان نبــود کــه دقایــق پایانــی بــازی را ویــژه کــرد؛ بلکــه 
اتفــاق مهــم دیگــری کــه بــه چشــم آمــد، بلوایــی بــود کــه 
ــار  ــی در کن ــام پنالت ــه اع ــراض ب ــف در اعت ــرمربی حری س
ــا حــد  ــق ت ــا احتمــاال از ایــن طری ــه راه انداخــت ت زمیــن ب
ــش  ــپاهان افزای ــی زن س ــر پنالت ــی را ب ــار روان ــکان فش ام

ــد  ــا نبودن ــط اصفهانی ه ــن فق ــابقه، ای ــس از مس ــد. پ ده
کــه از رفتــار دایــی گایــه داشــتند؛ بلکــه کمیتــه انضباطــی 
ــه  ــرای ۲ جلس ــی را ب ــن مرب ــم ای ــال ه ــیون فوتب فدراس

ــرد. ــروم ک مح
    نبرد میانه جدول

ــاز  ــن ۲ همســایه هم امتی ــت ای ــگاه اول موقعی اگرچــه در ن
میانه جدولــی در لیــگ برتــر بســیار شــبیه بــه نظــر می رســد 
امــا در اصــل چشــم انداز آن هــا بــرای گرفتــن مجــوز حضــور 

ــه  ــان کامــا متفــاوت اســت؛ ب در دوره بعــدی لیــگ قهرمان
ایــن دلیــل مشــخص کــه نفــت بــا راهیابــی بــه فینــال جــام 
حذفــی تنهــا یــک گام تــا کســب ســهمیه آســیایی فاصلــه 
دارد، امــا ســپاهان بایــد ایــن رؤیــا را فقط از طریق مســابقات 
لیــگ برتــر دنبــال کنــد. دیــدار خانگــی برابــر میهمــان تهرانی 
بهتریــن فرصــت بــرای شــاگردان عبــدهللا ویســی اســت تــا 
گام مهمــی در جهــت تحقــق ایــن هــدف بردارنــد و با کســب 
 حداکثــر امتیــازات مســابقه تــا جــای ممکــن فاصلــه خــود 
را بــا باالنشــینان کمتــر کننــد. می تــوان گفــت کــه بــا پیــروزی 
احتمالــی برابــر نفــت، طایی پوشــان اصفهانــی بــا یــک تیــر 
ــام  ــان در ج ــت تلخش ــام باخ ــم انتق ــد: ه ــان می زنن ۲ نش
ــه  ــاال ب ــم احتم ــد و ه ــف می گیرن ــن حری ــی را از ای حذف

ــد شــد. ــر خواهن ــر جــدول نزدیک ت رده هــای باالت
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و امیرارسان مطهری.

نگاهی به دیدار سپاهان - نفت

انتقام به سبک زرد

بــا صحبت هــای مطرح شــده توســط ســرمربی تیــم 
پیــکان در کنفرانــس خبــری بــه احتمــال زیــاد در آینــده ای 
نزدیــک شــاهد حضــور اولیــن بازیکــن افغانســتان در لیگ 

برتــر خواهیــم بــود. 
مجیــد جالــی در کنفرانــس خبــری پیــش از دیــدار 

برابــر صبــای قــم از تــاش باشــگاه پیــکان 
ــن  ــک بازیک ــن ی ــت گرفت ــه خدم ــرای ب ب
افغانســتانی نــام بــرد. پیش تــر از ایــن 
ــس  ــدن »اوی ــا فراخوان ــی ب ــی دای ــز عل نی
عزیــزی«، گلــر تیــم ملــی افغانســتان، یــک 
ــگ  ــتانی لی ــن افغانس ــرای ورود اولی گام ب
برتــر ایــران برداشــته بــود کــه البتــه دربــاره 

ــم  ــی، ســرمربی تی ــی دای ــزی انتظارهــای عل اویــس عزی
ــه ای  ــا نکت ــود؛ ام ــای او ب ــر از توانایی ه ــران، فرات ــت ته نف
کــه در همــان جلســه آزمایشــی گلــر تیــم ملــی افغانســتان 
بــه چشــم آمــد، اســتقبال هــواداران ایــن کشــور از 
تمرینــات نفــت و هیجــان آن هــا از حضــور یــک گلــر افغان 

ــوان  ــه عن ــی ب ــد جال ــاال مجی ــود. ح ــران ب ــال ای در فوتب
دومیــن ســرمربی ایرانــی شــاغل در لیــگ برتــر طــی چنــد 
هفتــه اخیــر بــه دنبــال اســتخدام یــک بازیکــن از کشــور 
همســایه و ایــن بــار کاپیتــان تیــم ملی افغانســتان اســت. 
ــن  ــوان بهتری ــه عن ــه ســال گذشــته ب فیصــل شایســته ک
ــره ورزشــی کشــور افغانســتان انتخــاب  چه
شــد، دوران حرفــه ای فوتبــال خــود را در 
آلمــان آغــاز کــرد و ســپس بــه کشــور 
ــگ  ــه لی ــس از آن ب ــت. او پ ــتان رف بلغارس
ــوپر  ــون در س ــد و هم اکن ــه ش ــد اضاف تایلن
ــود  ــه ای خ ــال حرف ــه فوتب ــزی ب ــگ مال لی
ادامــه می دهــد.  هافبــک ۲6 ســاله تیــم 
ملــی افغانســتان در ســال ۲۰۱4 تاکنــون در ۲4 بــازی ۱۷ 
گل بــرای ایــن تیــم بــه ثمــر رســانده اســت. ایــن بازیکــن 
ــه  ــتگاهی دارد و ب ــات ایس ــی در زدن ضرب ــی خاص توانای
عنــوان یــک  هافبــک چپ پــای تخصصــی بــه پیــکان وارد 

می شــود.

فیصل شایسته، اولین افغانستانی لیگ برتر
فدراســیون  بــرای  را  نامــه ای  وزنه بــرداری  فدراســیون 
پزشــکی ورزشــی ارســال کــرده تــا دربــاره وضعیــت 
ــای  ــور او در اردوه ــور و حض ــعید محمدپ ــت س مصدومی
ــم  ــینی ه ــعید علی حس ــد. س ــر کن ــار نظ ــی اظه ــم مل تی
می توانــد شــش مــاه قبــل از پایــان محرومیــت بــه جمــع 

اردونشــینان اضافــه شــود. داود باقــری 
ــاره  ــرداری درب نایب رئیــس فدراســیون وزنه ب
ــر  ــدازه پیگی ــه ان ــا چ ــیون ت ــه فدراس اینک
ــان  ــت، بی ــردار اس ــن دو وزنه ب ــت ای وضعی
کــرد: مــا در جریــان وضعیــت نه تنهــا ایــن 
دو نفــر، بلکــه ســایر وزنه بــرداران دیگــر 
هســتیم؛ زیــرا خانــواده وزنه بــرداری خیلــی 

بــزرگ نیســت. دربــاره ســعید محمدپــور نامــه ای را تنظیــم 
کــردم تــا به فدراســیون پزشــکی ورزشــی ارســال کنیــم. در 
ایــن نامــه از آن هــا می خواهیــم کــه بعــد از معایناتــی کــه 
انجــام می دهنــد، اعــام کننــد کــه محمدپــور می توانــد بــه 
تمرینــات برگــردد یــا از چــه زمانــی امــکان ایــن را دارد کــه 

ــات ســنگین انجــام دهــد.  تمرین
او ادامــه داد: دربــاره ســعید علی حســینی هــم عــاوه بــر 
 اینکــه از طریــق کادر فنی پیگیر هســتیم، ارتبــاط دوطرفه ای 
بــا او و پــدرش داریــم. علی حســینی طبــق قانــون شــش 
ــود.  ــه اردو ش ــوت ب ــد دع ــابقه می توان ــل از مس ــاه قب م
ــش  ــم ش ــراری ه ــا ب ــرای محمدرض ــا ب م
ــگاری  ــت نامه ن ــام محرومی ــل از اتم ــاه قب م
کردیــم و او را در اختیــار گرفتیــم. بــرای 
را  همیــن کار  هــم  علی حســینی  ســعید 
ــل از مســابقه  ــاه قب ــم و 6 م انجــام می دهی
دعــوت  اردو  بــه  محرومیــت  پایــان  یــا 
ــور  ــی اســت ســعید محمدپ می شــود. گفتن
ــی  ــابقات قهرمان ــور در مس ــش از حض ــری پی در رکوردگی
جهــان ۲۰۱۵ از ناحیــه آرنــج دچــار آســیب دیدگی شــدیدی 
شــد. ســعید علی حســینی هــم پــس از پشــت ســر 
گذاشــتن محرومیــت هشــت ســاله از آبــان ســال آینــده 

ــردد. ــن بازگ ــه میادی ــاره ب ــد دوب می توان

         عباس مرادی - شهردار فوالدشهر 

آگهی تجدید مناقصه نوبت دوم

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد تکمیل ساختمان اجتماعات گلزار شهداء فوالدشهر را از طریق 
از  توانند جهت آگاهی  مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می 
شرایط و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 95/11/9 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه 

نمایند.

ــه  ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــا ب ــت: م ــران گف ــکان ته ــال پی ــم والیب ــن تی بازیک
نمایــش خوبــی در مســابقات داشــته باشــیم؛ از دســت دادن صــدر جــدول بــرای 

ــی نیســت.  ــاق مهم ــا اتف م
ــار کــرد:  ــال اظه ــر والیب ــاره از دســت دادن صــدر جــدول لیــگ برت ــر غفــور درب امی
قطعــا مــا بــازی بــه بــازی فکــر می کنیــم و بــه صــدر جــدول یــا هفتمــی جــدول 
ــی در مســابقات داشــته باشــیم. از دســت  ــش ایده آل ــد نمای ــم. بای ــر نمی کنی فک
دادن صــدر، اتفــاق مهمــی نیســت؛ فقــط بایــد بــه بازی هایمــان فکــر کنیــم؛ یــک 

ــم.  ــران کنی ــم و می توانیــم جب ــک ســرمایه داری ــا بان ــازی رودررو ب ب
غفــور دربــاره پیــروزی پیــکان در هفتــه هجدهــم لیــگ برتــر والیبــال برابر شــهرداری 
اراک گفــت: در نبــود کاپیتانمــان بچه هــا تــاش کردنــد کــه خیلــی خــوب کار کننــد 

و ایــن اتفــاق هــم افتــاد و توانســتیم یــک بــازی ســخت را ببریــم. اراک بــه دنبــال 
 حضــور در پلــی آف اســت و همیــن باعــث شــد برابــر مــا خیلــی ســفت و ســخت کار 

کنند. 
ــکات  ــگ و مش ــای لی ــی از بی نظمی ه ــاره بعض ــران درب ــکان ته ــم پی ــن تی بازیک
مالــی تیم هــا گفــت: بعضــی از تیم هــا وارد لیــگ شــده اند و از لحــاظ مالــی 
ــود  ــت وج ــد ضمان ــر بای ــای دیگ ــرای تیم ه ــد. ب ــل می کنن ــان عم ــه وعده هایش ب
ــم. تیمــی کــه وارد  ــول نداری ــد پ ــد وســط فصــل بگوی ــا تیــم نتوان داشــته باشــد ت
ــرود  ــگ ب ــت از لی ــر روزی خواس ــه اگ ــد ک ــت بده ــد ضمان ــود بای ــگ می ش لی
بازیکــن دســتش بــه جایــی بنــد باشــد. بازیکــن تنهــا راه درآمــدی اش لیــگ اســت 

ــد آواره شــود. و نبای

بازیکــن تیــم فوتســال گیتی پســند گفــت: همیشــه تیم هــای پاییــن جــدول 
انگیــزه زیــادی برابــر تیم هــای بــاالی جــدول دارنــد و قبــول دارم کــه تیــم مــا نیــز 

ــود.  ــر می ش ــی غافلگی ــن تیم های ــل چنی در مقاب
ــرد:  ــار ک ــد اظه ــر طــرح و توســعه الون ــازی تیمــش براب ــاره ب ــد کشــاورز درب محم
ــت  ــه گذش ــا هرچ ــم، ام ــوب نبودی ــه اول خ ــه نیم ــد ک ــود. هرچن ــی ب ــازی خوب ب
بیشــتر بــه بــازی مســلط شــدیم. وی ادامــه داد: همیشــه تیم هــای پاییــن جــدول 
ــا  ــم م ــه تی ــول دارم ک ــد و قب ــدول دارن ــاالی ج ــای ب ــر تیم ه ــادی براب ــزه زی انگی

نیــز در مقابــل چنیــن تیم هایــی غافلگیــر 
ــه خــدا  ــان اینک ــا بی می شــود. کشــاورز ب
را شــکر توانســتیم در بــازی ای کــه عقــب 
ــا  ــم م ــزود: تی ــویم، اف ــروز ش ــم پی بودی
می تواننــد  دارد کــه  بزرگــی  بازیکنــان 
نتیجــه را برگرداننــد و خوشــحالم کــه 
ــویم. ــروز ش ــازی را پی ــن ب ــتیم ای توانس

مربــی تیــم فوتبــال ذوب آهــن بــا بیــان اینکــه جایــگاه ســایپا در جــدول رده بنــدی 
نشــانگر وضعیــت فنــی ایــن تیــم نیســت، گفــت: فــردا بــا تیــم قدرتمنــدی بــازی 

داریــم و بــه دنبــال 3 امتیــاز هســتیم.
ــایپا در  ــر س ــن براب ــدار ذوب آه ــش از دی ــری پی ــت خب ــتکی در نشس ــن اس  حس
ــت  ــه عل ــه ســایپا ب ــد ک ــر می کنن ــت: بســیاری فک ــر گف ــگ برت ــه هفدهــم لی هفت
اینکــه جایگاهــش در جــدول پاییــن اســت، تیــم ضعیفــی اســت؛ امــا ایــن تیــم در 
بــازی هفتــه گذشــته اش برابــر پرســپولیس نشــان داد کــه واقعــا قــوی اســت و بــا 
شــناختی کــه از ایــن تیــم داریــم می دانیــم کــه بــازی ســختی را پیــش رو داریــم. 
ــازی دو  ــرای ب وی افــزود: جایــگاه ســایپا آنجایــی کــه بایــد باشــد، نیســت. مــا ب
بازیکــن مصــدوم داریــم و علــی حمــام و محمدرضــا عباســی، دو بازیکــن مصــدوم 

مــا هســتند. 
ــان  ــی بازیکن ــت ورودی و خروج ــا لیس ــه ب ــایپا در رابط ــال س ــم فوتب ــی تی مرب
تیمــش خاطرنشــان کــرد: تیــم مــا لیســت خــروج نــدارد مــا تــا االن یــک بازیکــن 
ــا جــذب کردیــم کــه ایــن بازیکــن خصوصیــات تکنیکــی زیــادی  ــه عطای لبنانــی ب
دارد و چپ پاســت؛ همچنیــن در دو پســت  هافبــک و مهاجــم توانایــی بــازی دارد. 
ــا دو  ــان ب ــه می شــود علیرضــا منصوری ــه گفت ــا اینک ــه ب ــان در رابط اســتکی در پای
بازیکــن ذوب آهــن تمــاس گرفــت و خواســتار جــذب آن هــا شــده، اظهــار داشــت: 
ــن ســطح  ــان در ای ــا در ســال ۲۰۱۷ و مربی ــدارم؛ ام ــاره ن ــن ب ــی در ای ــن اطاع م
فکــر نمی کنــم کــه ایــن حــرکات حرفــه ای باشــد و نداننــد کــه در نقــل و انتقــاالت 
زمســتانی بایــد چــه کاری انجــام دهنــد؛ ایــن موضــوع را بایــد از خودشــان بپرســید.

امیر غفور:

 از دست دادن صدر جدول، اتفاق مهمی نیست

محمد کشاورز:

مقابل تیم های پایین جدول غافلگیر می شویم

ذوب آهن، لیست خروجی ندارد

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

نوع 
سپرده واجدین شرایط

مبلغ سپرده 
)ریال(

مدت اجرا 
)روز( مبنای برآورد

محل 
تامین 
اعتبار

مبلغ برآورد )ریال( نوع 
و شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه ردیف

* اشخاص حقیقی و حقوقی 
دارای حداقل پایه و رتبه 
مورد نیاز در رشته آب از 

 سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی

292,000,000 120 فهارست بهای 
واحد پایه 

1395

اسناد 
خزانه 
اسالمی

5,828,558,414 یک 
مرحله ای 

95/06

احداث شبکه آبیاری 3 و 
4 شهرستان خمینی شهر 
صحرای اسالم آباد درچه

1

* اشخاص حقوقی دارای 
حداقل پایه و رتبه مورد 

نیاز در رشته آب از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی

1,160,000,000 240 فهارست بهای 
واحد پایه 

1395

اسناد 
خزانه 
اسالمی

23,144,226,256 یک 
مرحله ای 

95/07

ارزیابی کیفی مناقصه 
احداث شبکه آبیاری اراضی 

 کشاورزی روستاهای 
کمندان - چریان و 

پاجیک آباد شهرستان اصفهان

2

* اشخاص حقوقی دارای 
حداقل پایه و رتبه مورد 

نیاز در رشته آب از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی

1,870,000,000 300 فهارست بهای 
واحد پایه 

1395

اسناد 
خزانه 
اسالمی

37,245,984,731 یک 
مرحله ای 

95/08

ارزیابی کیفی مناقصه 
احداث شبکه آبیاری اراضی 

کشاورزی روستاهای 
شریف آباد و سروشان 

شهرستان اصفهان

3

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

* ضمانت نامه های مقرر در بندهای )الف( )ب( )پ( )ج( )چ( و )ح( ماده 4 آیین نامه تضمین برای معامات 
دولتی به شماره ۱۲34۰۲ / ت۵۰۵69 ه  مورخ 94/۰9/۲۲ و برای مشارکت کنندگانی که بند ب واریز نقدی را 

انتخاب می نمایند حساب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره ۲۱64۲۰۰۲۱3۰۰۱( نزد بانک کشاورزی 

شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان معرفی می گردد.

 1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون 
http://iets.mporg.ir مناقصات، اتاق ۲۵۰ و یا پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات کشور به نشانی

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری 9۵/۱۰/3۰
 3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 9۵/۱۱/۰۲ تا پایان وقت اداری مورخ 9۵/۱۱/۱6 و زمان بازگشایی طبق اسناد 

و شرایط شرکت در مناقصه می باشد.

4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.
5- برای ردیف ۲ و 3 ابتدا اسناد ارزیابی کیفی تحویل و طبق برنامه زمانبندی از مشارکت کنندگان ارزیابی کیفی  
بعمل می آید و سپس از مشارکت کنندگانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی به شرح مندرج در اسناد گردند 

جهت پیشنهاد قیمت و ارائه تضمین شرکت در مناقصه دعوت می گردد.

۱700۱ م الف اداره امور پیمان ها و قراردادها

»سعید«های وزنه برداری در راه تیم ملی
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ایــران از دهــه 50 بــا مشــکل آلودگــی هــوا روبروســت. تقریبــا 
 از ســال 1350 شــهر تهــران دچــار مشــکل آلودگــی هــوا 
و صدمــات ناشــی از آن شــد و پــس از آن یکــی یکــی 
ــال  ــدند. در ح ــکل ش ــن مش ــار ای ــز دچ ــر نی ــهرهای دیگ ش
حاضــر تمــام شــهرهای بــزرگ ایــران بــا مشــکل حــاد آلودگی 
هــوا دســت بــه گریبــان هســتند. در کنــار ایــن، پدیده هایــی 
ماننــد ریزگردهــا جنــوب ایــران را در حالــت خفگــی فروبــرده 
ــوا در  ــی ه ــا آلودگ ــارزه ب ــرای مب ــات ب ــن اقدام ــت. اولی اس
ــا  ــون صده ــان تاکن ــاز شــد و از آن زم ــران در ســال 79 آغ ای
ــرا  ــا اج ــب ی ــی تصوی ــش آلودگ ــرای کاه ــه ب ــرح و مصوب ط
ــا  ــن طرح ه ــم ای ــه می بینی ــور ک ــا همان ط ــت؛ ام ــده اس ش
ــرح زوج  ــت. ط ــته اس ــی نداش ــچ حاصل ــا هی ــون تقریب  تاکن
و فــرد، جلوگیــری از تولیــد خودروهــای بنزینــی تولیــد داخــل 
ــیکلت های  ــد موتورس ــف تولی ــورو 4، توق ــتاندارد ی ــد اس فاق
کاربراتوری، ارائه بســته حمایتی تولید خودروها و موتورســیکلت های 
هیبریــدی و برقــی، بازنگــری در تصویــب حــدود مجــاز معاینه 
فنــی خودروهــا و راه انــدازی سیســتم یکپارچــه معاینــه فنــی 
خــودرو، تغییــر ســوخت نیروگاه هــا از مــازوت بــه گازوئیــل تــا 
90 درصــد و تشــدید برخــورد بــا صنایــع تاکنــون هیــچ نتیجــه 

ــر می شــود. ملموســی نداشــته و هــوا هــر روز آلوده ت

صنایعآلودهکننده    
ــا  ــد ب ــهرها دور بودن ــه روزگاری از ش ــران ک ــزرگ ای ــع ب صنای
رشــد ســریع شــهرها، حــاال راه تنفــس را بــر آن هــا بســته اند. 
ــن  ــر در ای ــزار نف ــا ه ــتغال صده ــل اش ــه دلی ــفانه ب متاس
ــدارد؛  ــود ن ــا وج ــی آن ه ــکان تعطیل ــم، ام ــای مه کارخانه ه
همچنیــن در احــداث کارخانه هــای جدیــد هــم تنهــا نکتــه ای 
ــت محیطی  ــای زیس ــث آلودگی ه ــود، بح ــت نمی ش ــه رعای ک
ــت داده  ــع اهمی ــن صنای ــودآوری ای ــه س ــا ب ــت و صرف اس

ــاح  ــاهد افتت ــال ش ــر س ــان، ه ــارغ از خطراتش ــود و ف می ش
ــزرگ در حاشــیه شــهرها هســتیم. ــع ب صنای

    رؤیایجنگل
درختــان نقــش ریه هــای زمیــن را بــازی می کننــد. متاســفانه 
کشــور غنــی ایــران از لحــاظ درخــت و جنــگل، کشــور فقیــری 
اســت و همیــن انــدک جنگل هــا هــم بــه دالیــل کامــا 
ــش  ــد روز پی ــن چن ــت. همی ــودی اس ــال ناب ــانی در ح انس
ــگل  ــر جن ــا 30 ســال دیگ ــران ت ــه ای ــری منتشــر شــد ک خب

ــیم  ــن باش ــم واقع بی ــر بخواهی ــه اگ ــت. البت ــد داش نخواه
ــم  ــا، 30 ه ــی جنگل ه ــب فعل ــا ســرعت تخری ــت ب ــد گف بای
ــر  ــی کمت ــه در مدت زمان ــال اینک ــت و احتم ــه اس خوش بینان

ــی شــود، وجــود دارد. ــا کامــا بیابان کشــور م
خودروها    

ــران ــه در ای ــی ک ــر درخت ــع ه ــه ازای قط ــت ب ــوان گف  می ت
ــه  ــن وســایل نقلی ــد می شــود و ای ــه تولی ده هــا وســیله نقلی
هــر روز دود بیشــتری را روانــه شــهرها می کننــد. ایــن 
خودروهــا بــا پایین تریــن اســتانداردهای زیســت محیطی 
ــس  ــت راه تنف ــوخت های بی کیفی ــا س ــوند و ب ــد می ش  تولی
ــودرو  ــه خ ــی ک ــا زمان ــفانه ت ــد. متاس ــهرها می بندن ــر ش را ب
یــک کاالی لوکــس و تجماتــی محســوب می شــود، امیــدی 
به ویــژه خودروهــای  تعــداد خودروهــا،  بــه کــم شــدن 
ــامت  ــان س ــت خودم ــا دس ــا ب ــت و م ــین نیس تک سرنش
ــم  ــر می اندازی ــه خط ــش ب ــش از پی ــران را بی ــود و دیگ  خ
و هــر روز در چاهــی کــه بــا دســت خودمــان کنده ایــم، بیشــتر 

ــم. فرومی روی
    درحسرتهوایپاک

ــوی  ــه از س ــت و ن ــوی دول ــه از س ــه ن ــود ک ــرایط موج در ش
ــدارد  ــود ن ــوا وج ــی ه ــش آلودگ ــرای کاه ــی ب ــردم عزم  م
ــد  ــود و بای ــدوار ب ــاک امی ــوای پ ــتن ه ــه داش ــوان ب نمی ت

ــازیم. ــوزیم و بس ــاک بس ــوای پ ــرت ه ــان در حس همچن

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

در حسرت هوای پاک

 پاسخ ایران به دعوت نامه 

وزارت حج عربستان
جمهــوری اســامی ایــران بــا 
هــدف آگاه شــدن طرف ســعودی 
ــورمان  ــر کش ــای مدنظ از محوره
بــه دعوتنامــه وزارت حج عربســتان 
ــورای  ــت ش ــخ داد. در نشس پاس
ــه  ــی بعث ــزی و هماهنگ برنامه ری
مقــام معظــم رهبــری و ســازمان 
ــید  ــام س ــت حجت االس ــه ریاس ــروز ب ــه دی ــارت ک ــج و زی ح
علــی قاضــی عســکر تشــکیل شــد، نماینــده ولــی فقیــه در امور 
 حــج و زیــارت گفــت: در صــورت فراهــم شــدن مقدمــات 
و شــرایط الزم، همــه مصمــم هســتند کــه حــج آینــده برگــزار 
شــود. وی بــا اشــاره بــه دعوت نامــه عربســتان بــرای برگــزاری 
ــزود:  ــج 9۶ اف ــوص ح ــه درخص ــرات دوجانب ــا و مذاک دیداره
نامــه توســط صالحــی امیــری، وزیــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی، خطــاب بــه وزیــر حــج عربســتان ارســال و محورهــای 
ــام  ــه طــرف ســعودی اع ــران ب ــوری اســامی ای مدنظــر جمه
شــده اســت. وی اضافــه کــرد: امیدواریــم گفت وگوهــا بــه 
ــوی حــج  ــرای برگــزاری فریضــه معن ــه ب نتیجــه برســد و زمین
فراهــم شــود. وی همچنیــن بــا اشــاره اینکــه عربســتان اعــام 
ــش  ــته افزای ــال گذش ــه س ــبت ب ــورها نس ــهمیه کش ــرده س ک
ــه  ــارت و بعث ــج و زی ــازمان ح ــئوالن س ــت، از مس ــد یاف خواه
مقــام معظــم رهبــری خواســت کــه بــرای تمامــی امــور مرتبــط 
ــا حــج در کمیته هــای کارشناســی، راهــکار مناســب طراحــی  ب
شــود و همــه حوزه هــا بــرای اعــزام حــدود ۸0 هــزار زائــر 

آمادگی الزم را داشــته باشند.

اتخاذ سیاست های مناسب فقرزدایی
ــی از  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی وزارت تع ــاه جتماع ــاون رف مع
ــران  ــدی در کشــور ای ــد بع ــر چن ــری فق ــد اندازه گی شــیوه جدی
ــر احمــد  ــر داد. دکت ــار موجــود خب ــری داده هــا و آم ــا به کارگی ب
ــاه  ــت رف ــی معاون ــالت های قانون ــی از رس ــت: یک ــی دری گف م
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، ســنجش فقــر درآمــدی و 
ــب  ــت های مناس ــاذ سیاس ــور اتخ ــه منظ ــدی ب ــد بع ــر چن فق
فقرزدایــی و برنامه هــای رفاهــی آحــاد جامعــه اســت. وی افــزود: 
همکاری هــای  تحقــق  راســتای  در  و  اســاس  همیــن  بــر 
بین المللــی مشــترک بــا دفتــر یونیســف در ایــران و بهره منــدی 
بیشــتر از تخصــص و دانــش مشــاوران بین المللــی در عرصه هــای 
ــته  ــام در رش ــتاد تم ــوردون، اس ــور گ ــای پروفس ــف از آق مختل
عدالــت اجتماعــی دانشــکده مطالعــات سیاســتگذاری دانشــگاه 
بریســتول و مدیــر مرکــز بین المللی تحقیقات فقر تاونســند و مشــاور 
تخصصــی اتحادیــه اروپــا در انــدازه گیــری فقــر، دعــوت شــد تــا 
بــرای معرفــی شــیوه جدیــد اندازه گیــری فقــر چنــد بعــدی در 
کشــور ایــران بــا به کارگیــری داده هــا و آمــار موجــود اقــدام کنــد. 

اخبار کوتاه

وقف فرهنگی در خوروبیابانک

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس اجتماعی

امــور  و  اوقــاف  اداره  رئیــس 
خیریــه شهرســتان خوروبیابانک 
ــن  ــد امیـ ــید محمـ ــت: سـ گف
موســوی و محمدحســن نقــوی 
در اقدامــی نیک اندیشــانه بــه 
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان خوروبیابانــک مراجعه 
ــت  ــه ثب ــود ب ــام خ ــه ن ــد را ب ــف جدی ــک وق ــد و ی کردن
رســاندند. مجتبــی بابایــی افــزود: ایــن خیــران نیک اندیــش 
قطعــه زمینــی را بــه مســاحت 4۸3 متــر مربــع و بــه ارزش 
700 میلیــون ریــال وقــف کردنــد. بــر اســاس وقف نامــه ای 
ایــن  تنظیــم کردنــد،  نیک اندیــش  واقفــان  ایــن  کــه 
موقوفــه بــا نیــت ایجــاد ســاختمان بــرای هیئــت حضــرت 
علی اصغــر)ع( و مجموعــه فرهنگــی و خیریــه در خــور 

ــت. ــده اس ــف ش وق

 همکاری کمیته امداد و بهزیستی 

در جذب حامیان طرح محسنین امداد
 بــه منظــور ســرعت عمــل در رســیدگی بــه محرومــان 
و جــذب حمایت هــای مــردم نیک اندیش اســتان از فرزندان 
 از کار افتــاده، به ویــژه بیمــاران صعب العــاج، کمیتــه امــداد

ــا هــم همــکاری می کننــد. مدیــر کل کمیتــه  و بهزیســتی ب
امــداد اســتان اصفهــان در دیــدار بــا مدیــر کل بهزیســتی این 
اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 1۲ هــزار فرزنــد بدســر 
پرســت طــرح محســنین نیازمنــد کمــک خیــران هســتند، 
گفــت: بــا همــکاری دو دســتگاه حمایتــی امداد و بهزیســتی 
ــه کــودکان  ــوان گام هــای موثــری در راســتای کمــک ب می ت
نیازمنــد، معلــوالن و از کار افتــادگان جامعــه برداشــت. 
حمیدرضــا شــیران افــزود: از ابتــدای امســال تاکنــون 
خیــران ایــن اســتان بیــش از 1۶۲ میلیــارد ریــال در قالــب 
 طــرح اکــرام ایتــام و محســنین بــه فرزنــدان بدســر پرســت 
و بی ســر پرســت کمــک کردنــد. همچنیــن تاکنــون 11 
میلیــارد و 714 میلیــون ریــال اعتبــار دولتــی و امــدادی برای 
ارتقــای شــاخص های بهداشــتی مددجویــان اصفهانــی 
هزینــه شــده اســت. در ایــن دیــدار، ســعید صادقــی، مدیــر 
کل بهزیســتی اســتان اصفهــان، اهمیــت بــه فقــر و فقــرا را 
در جامعــه ضــروری دانســت و گفــت: در گذشــته بیــن ایــن 
ــن پــس  ــم از ای ــوده کــه امیدواری ــی ب ــط خوب ــاد رواب دو نه
همــکاری گســترده ای به ویــژه در حــوزه جــذب حامــی بــرای 
ــاد  ــن دو نه ــدان طــرح محســنین داشــته باشــیم. ای فرزن
ــن  ــای ضم ــگیری، آموزش ه ــای پیش ــد در زمینه ه می توانن
خدمــت، کاس هــای آموزشــی و تغذیــه کــودکان کمتــر از 5 

ســال همــکاری موثــری بــا یکدیگــر داشــته باشــند.

اخبار کوتاه

ــرداری پلیــس آگاهــی  ــل و کاهب ــا جع ــارزه ب ــاون مب مع
ناجــا، دالیــل افزایــش جعــل را در جامعــه تشــریح کــرد. 
ســرهنگ کارآگاه محمدرضــا اکبــری بــا اشــاره بــه برگزاری 
 نشســت تخصصــی رؤســای ادارات مبــارزه بــا جعــل 
و کاهبــرداری اســتان های سراســر کشــور اظهــار داشــت: 

اخــذ تســهیات کان از بانک هــا، پاییــن 
بــودن ضریــب امنیتــی بعضــی از اســناد 
دریافــت کارت عابربانــک، دســته چک و نیــز 
ثبــت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری 
ــر  ــودی و مســروقه، از دیگ ــدارک مفق ــا م ب
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــل ب ــوع جع ــل وق عوام
معــاون مبــارزه بــا جعــل و کاهبــرداری 

پلیــس آگاهــی ناجــا ادامــه داد: ناآشــنایی بعضــی از 
ــی  ــت واقع ــراز هوی ــوه اح ــا نح ــازمان ها ب ــا و س ارگان ه
افــراد و نیــز عــدم ســاماندهی انتشــار آگهــی در رســانه ها 
 از جملــه وزارت ارشــاد و صداوســیما باعــث سوءاســتفاده 

و کاهبرداری های بسیاری در جامعه شده است.

 کارآگاه اکبــری عــدم ســاماندهی در فــروش ســیم کارت های 
ــر زندان هــای  ــود نظــارت جــدی و مســتمر ب ــاری، نب اعتب
ــه  کشــور درخصــوص ورود ســیم کارت و گوشــی همــراه ب
ــرداری  ــوع کاهب ــش وق ــل افزای ــدان را از عوام ــل زن داخ

برشــمرد. 
ــروی  ــح کــرد: پلیــس آگاهــی نی وی تصری
ــیار  ــد بس ــته درص ــون توانس ــی تاکن انتظام
از جرائــم جعــل و کاهبــرداری  زیــادی 
ــا بایــد توجــه داشــت  را کشــف کنــد؛ ام
هوشــیاری مــردم ســهم زیــادی در جلوگیری 

ــی دارد.  ــن جرائم ــوع چنی ــش وق از افزای
معــاون مبــارزه بــا جعــل و کاهبــرداری 
پلیــس آگاهــی ناجــا بــا تاکیــد بــر اینکــه افــراد ســودجو 
ــب  ــرای فری ــازه ب همیشــه مشــغول طراحــی نقشــه ای ت
شــهروندان هســتند گفــت: هوشــیاری شــهروندان می توانــد 
ــان  ــرای نقشه هایش ــرداران را در اج ــدگان و کاهب جعل کنن

ــر ــاکام بگــذارد. مه ن

ــه  ــگاه، ب ــتاد دانش ــناس و اس ــماعیلی، جامعه ش ــا اس رض
ــوزه  ــت: در ح ــرد و گف ــاره ک ــیب زا اش ــدارس آس ــود م وج
روان شناســی اصطاحــی تحــت عنــوان »کــودک آزاری 
ــی رخ می دهــد  آموزشــی« داریــم. ایــن کــودک آزاری زمان
ــام  ــوع نظ ــدارس و ن ــیب زا در م ــای آس ــا محیط ه ــه ب ک

ــات  ــر محفوظ ــی ب ــی مبتن ــم و تربیت تعلی
ــه  ــت، مواج ــه نیس ــورد توج ــی م ــه نظام ک
باشــیم. رضــا اســماعیلی دربــاره نقــش 
در  پرورشــی  امــور  جایــگاه  و  مشــاوران 
مــدارس بــه منظــور پیشــگیری از بــروز 
آســیب های اجتماعــی در مــدارس بــا توجــه 
بــه انتشــار فیلمــی از خــودآزاری و خودزنــی 

ــی ــرد: خودزن ــار ک ــازی اظه ــای مج ــوزان در فض  دانش آم
اوج احســاس ناتوانــی اســت کــه بــه فــرد دســت می دهــد 
و بــه همیــن دلیــل اگر جایــگاه وی در خانواده، در سیســتم 
بزرگ تــر مدرســه و پــس از آن در محیــط اجتماعــی 
 بــه درســتی تعریــف نشــود و احســاس مفیــد بــودن 

و توانمنــدی در او بــه وجــود نیایــد، بــه نقطــه ای می رســد 
کــه در درجــه اول احســاس بی تفاوتــی و ســپس رنجــش 
ــدید  ــئله تش ــن مس ــر ای ــزود: اگ ــد. وی اف ــود می کن از خ
شــود، بــه آسیب رســانی بــه خــود منتهــی می شــود. یکــی 
از عوامــل مهــم و اثرگــذار، جایــگاه مطلــوب دانش آمــوزان 
در ارتبــاط بــا خانــواده، دوســتان و نهادهــای 
اجتماعــی چــون مدرســه اســت و اگــر فــرد 
ــق و ســودمندی  احســاس اثربخشــی و تعل
ــی  ــار بیگانگ ــت دچ ــد، در نهای ــته باش نداش
از سیســتم خانــواده، مدرســه و اجتمــاع 
ــه  ــدارد ب ــی ن ــون راه برون رفت ــود و چ می ش
خودزنــی اقــدام می کنــد. اســماعیلی بــا 
ــتم  ــای سیس ــری و احی ــد بازنگ ــه نیازمن ــر اینک ــد ب تاکی
فرهنگــی و پرورشــی هســتیم، عنــوان کــرد: احیــای نظــام 
تربیتــی  نیازهــای  بــا  آن  متناسب ســازی  و  پرورشــی 
دانش آمــوزان کــه در معــرض ت تحــوالت اســت از جملــه 

ضرورت هــای بنیادیــن بــه حســاب می آیــد. ایســنا

معضلی به نام کودک آزاری آموزشیدالیل افزایش جعل اسناد در کشور

حتما بخوانید!
دالیل افزایش جعل اسناد در کشور

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائی95001۶موضوع علیه محمد قاسمی 

حسین آبادی  و له  محسن یزدانی فرزند هدایت اله      در تاریخ 95/11/11 به منظور فروش یک واحد 

خانه مسکونی دارای 90 متر اعیانی و 105 متر عرصه در یک طبقه با اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن 

و فاضاب و سیستم گرمایش بخاری و سیستم سرمایش کولر آبی ملکی آقای سید رمضان خلیلی 

آباد- خیابان شهید منتظری- خ ش بهشتی کوچه آزاده کد پستی  آبادی  واقع در حسین  حسین 

11۶5/۸45۸17۸471 که دارای سابقه ثبتی به شماره 10/۲۸1 می باشد و ملک مذکور مفروز می باشد 

و متعلق حق غیر می باشد/ نمی باشد  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام 

حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲۸ برگزار نماید. ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به 

مبلغ 950/000/000 ریال  ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور 

در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است 

که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می 

توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند.

شماره:۸1۶/ م الف دادورز  اجرای احکام حقوقی شعبه اول فاورجان 

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 19/937 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7003917-1395/۸/15 در اجرای قانون 

در  اله   نعمت  فرزند  آقای حسن صادقی کلیشادی  نام  به  رسمی  فاقد سند  اراضی  تکلیف  تعیین 

دستور  به  بنا  اینک  است.   نیامده   عمل  به  آن  قانونی  حدود  تحدید  عملیات  و  است  ثبت  جریان 

قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دوشنبه 

مورخ 1395/11/۲5 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 

تا 30 روز  تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  از  یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت  مالکین 

پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 95/10/۲9 

شماره : ۸۸1/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 19/935 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علیرضا صادقی کلیشادی فرزند عباسعلی  در جریان ثبت 

است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/11/۲0 

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 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  تنظیم صورت مجلس تحدیدی  تاریخ  از  ثبت  قانون  مطابق ماده ۲0 

تاریخ انتشار : 95/10/۲9 شماره : ۸71/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 1/1511 واقع در کارالدان بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7004037-1395/۸/۲۲ در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای علی نصر آزادانی فرزند عزیز اله  در جریان ثبت 

است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1395/11/۲1 

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 ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 95/10/۲9 

شماره : ۸۶5/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهیابالغوقترسیدگی
نظر به اینکه خواهان مصطفی مصلح آرانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت محمدرضا 

ارجاع  از  پس  تقدیم که  بیدگل  و  آران  اختاف  حل  های  شورا  مجتمع  به  غفوری    قلیچیان-علی 

 95/1۲/۲4 تاریخ  برای  و  ثبت   3/۸33/95 به کاسه  اختاف  حل  شورای  حقوقی  سوم  شعبه  به 

لذا  بوده  المکان  مجهول  الذکر  فوق  خوانده  آنجا که  از  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت  ساعت 19/45 

به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده 

اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 

انتشار  نمایند  مراجعه  شورا  دفتر  به  آن  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  رسیدگی 

خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  شورا  عدم حضور  صورت  در  شده  محسوب  اباغ  منزله  به  آگهی   این 

نمود. 

شماره : 13/۲/95/۶۸۲/م الف 

رئیس شورای حل اختاف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی

رونوشتآگهیحصروراثت
به کاسه  به شرح دادخواست  آرانی     دارای شناسنامه شماره 00۲0994۲57  باغستانی  آقای رضا 

شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا   این  از   1۲49/95

ابوالفضل باغستانی آرانی        بشناسنامه 1۲4 در تاریخ 95/7/۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- طاهره نجفی آرانی فرزند رحمت اله به شماره 

شماره  به  حسین  فرزند  بیدگلی  میرزائی  شاه  راضیه   -۲ متوفی  همسر  عنوان  به   ۲7۸ شناسنامه 

شناسنامه 115 مادر متوفی 3- غامحسین باغستانی آرانی فرزند علی به شماره شناسنامه ۲70 پدر 

5- جواد  به شماره شناسنامه ۶190۲0۲195  ابوالفضل  آرانی     فرزند  باغستانی  متوفی  4- حنانه 

باغستانی آرانی     فرزند ابوالفضل به شماره شناسنامه 01501415۸0 ۶- رضا باغستانی آرانی     فرزند 

ابوالفضل به شماره شناسنامه 00۲0994۲57 .همگی فرزندان متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد  او باشد   متوفی نزد 

شد. 

شماره : 5/۲۲/95/۶79/ م الف رئیس شعبه ششم شورای حل اختاف  آران و بیدگل

رونوشتآگهیحصروراثت
این  از   ۸13/95 به کاسه  دادخواست  شرح  به   111 شماره  شناسنامه  دارای  آذریان      زهرا  خانم 

دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ظریف شاگرد بیدگلی   

بشناسنامه 559۸ در تاریخ 95/9/۲7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- آقای حسن آذریان  به شماره شناسنامه 55۶3 به عنوان همسر متوفی 

۲- مهدی به شماره شناسنامه 71۸۲ 3- محمد به شماره شناسنامه 77۸۶ 4- معصومه به شماره 

به  7-زهره   111 شناسنامه  شماره  به  زهرا   -۶  1۶۸ شناسنامه  شماره  به  فاطمه   -5  ۲۲7 شناسنامه 

شماره شناسنامه 107۸0 همگی آذریان به عنوان فرزندان متوفی بوده و الغیر. اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 

شماره : 13/۲/95/۶۸7/ م الف دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف  آران و بیدگل

آگهیفقدانسندمالکیت
خانم گیتی وطنخواه به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده 

مدعی شده است که سند مالکیت 1050 سهم مشاع از 1300 سهم ششدانگ قطعه زمین به شماره 

1307 فرعی از 49 اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره 9909 و صفحه 545  دفتر ۶5 به 

نام گیتی وطنخواه ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم نامبرده گردیده است که در اثر اثاث کشی مفقود 

شده است چون در خواست المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم نامبرده گردیده است که در اثر جابجایی 

مفقود شده است چون در خواست المثنی سند مالکیت نموده و طبق تبصره یک ماده 1۲0 اصاحی 

آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود 

سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 

راکتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 

ارائه کننده مستردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

 تاریخ انتشار: 1395/10/۲9 شماره : 1۸۶۲/ م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

آگهیمفقودشدنسندمالکیت
آقای مختار اسدالهی  فرزند نعمت اله  به استناد ۲ برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 

یک  ششدانگ  تمامت  به  مربوط  مالکیت  سند  جلد  یک  است که  مدعی  است  شده  رسما گواهی 

دستگاه آپارتمان مربوط به پاک ثبتی 5۸۲/9147 واقع در فوالدشهر  بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 

1570۶4-الف/3۲/۸۸ که در صفحه 1۶1 دفتر 370 اماک ذیل ثبت 5343۸ به نامش ثبت شده 

مفقود گردیده است. بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند پ مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 

یک اصاحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 

نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به 

این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 

مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

شماره:۸۸۶/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

دادنامه
شماره دادنامه:9509973۶53301۲1۲ تاریخ تنظیم:1395/10/1۸ شماره پرونده:95099۸3۶53300559 

وکالت  با  عبدهللا  فرزند  قهدریجانی  صفرزاده  محمد  خواهان:آقای  شعبه:9505۶7  بایگانی  شماره 

به نشانی اصفهان-اصفهان-اصفهان-خ نیکبخت-پشت  آقای حسن محجوب مستهلکی فرزند رضا 

نشانی  به  شهبازی  نصراله  خوانده:آقای   101 4-واحد  نیکبخت-طبقه  اداری  دادگستری-ساختمان 

وجه چک3.مطالبه  ۲-مطالبه  وکیل  درخواست  به  الوکاله  حق  ها:1.مطالبه  خواسته  المکان  مجهول 

خسارت تاخیر تادیه 4-مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و سایر قرائن 

نماید.رای دادگاه  را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می  امارات موجود ختم رسیدگی  و 

محجوب  آقای حسن  وکالت  با  عبداله  فرزند  قهدریجانی  صفرزاده  محمد  اقای  دعوی  در خصوص 

شماره  با  چک  یکفقره  وجه  ریال  میلیون  پانصد  مبلغ  مطالبه  خواسته  شهبازی  نصراله  طرفیت  به 

۸05744۲-15۶0 عهده بانک ملت و مطالبه کلیه خسارت های قانونی شامل خسارت تاخیر تادیه و 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل- دادگاه با توجه به -1- تصویر مصدق چک موصوف و گواهی عدم 

پرداخت ان با شماره 5/19۸۶5۸۲ که داللت بر امضای چک توسط خوانده و اشتغال ذمه وی می 

کند ۲-بقای اصل چک و گواهی عدم پرداخت ان در دست خواهان 3-حاضر نشدن خوانده در جلسه 

رسیدگی و نیز ارسال نکردن الیحه دفاعی خود شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری- دعوی مطروح 

را وارد دانسته و لذا مستندا به مواد 19۸ و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 

امور مدنی مصوب 1379 و مواد ۲49-304-310-313-314 و 3۲0 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 

واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصاحی موادی از قانون صدور چک مصوب 

137۶- حکم محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام 

کلیه خسارت های قانونی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه مبلغ چک 

از تاریخ مندرج در چک لغایت زمان اجرای حکم که در زمان اجرا، توسط اجرای احکام متناسب با 

شاخص تورم محاسبه می شود- را صادر و اعام می دارد.رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست 

روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدید نظر در 

دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است.

شماره:903/م الف دادرس دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاورجان-محمد نورانی

آگهیاخطارتبادللوایحبهآقایداریوشعربلوفرزنددالور
دادنامه  به  نسبت  عبدالحمید  فرزند  مقدم  لطفی  رجبعلی  نظرخواهی  تجدید  خصوص  در 

9509973۶5340074۲ شعبه دوم حقوقی دادگستری فاورجان به موجب این آگهی به شما اخطار 

تجدید  ثانی  نسخه  دریافت  و  شعبه  این  به  مراجعه  با  آگهی  این  رویت  از  روز  ده  ظرف  شود  می 

به مرجع  با همین کیفیت  پرونده  واال  نمایید  اعام  دارید  پاسخی  آن، چنانچه  و ضمائم  نظرخواهی 

تجدید نظر ارسال خواهد شد.

شماره:۸۶7/م الف مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری فاورجان

آگهیاحضارمتهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 950377  متهم محمد صابری   فرزند ........ به اتهام بکارگیری اتباع 

بیگانه موضوع شکایت اداره کار مجهول المکان اعام گردیده است لذا دراجرای  ماده 344 قانون آئین 

دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به 

نامبرده اباغ می گردد در تاریخ 95/11/۲7 ساعت 9 صبح  جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقاب 

فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم  حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی 

وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ  محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شماره:۸۶۲/م 

الف دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی فاورجان 

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 15/۲5۸۲ واقع در فاورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7004۲0۲-1395/9/۲ در اجرای قانون تعیین 

تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای مرتضی علی شفیعی فرزند محمدرضا  در جریان ثبت است 

و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 

قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1395/11/۲4 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 

۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 95/10/۲9 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان

گواهیحصروراثت
رونوشت  و  و گواهی فوت  باستناد شهادتنامه   بشناسنامه شماره ۸3  اشرف کیانی فاورجانی  خانم 

داشته است که  اشعار  نموده چنین  این شورا  تقدیم  بشماره 95/143۶  در خواستی  ورثه  شناسنامه 

شادروان حسن کیانی فاورجانی بشناسنامه شماره 131 در تاریخ 1394/10/3در گذشته و ورثه وی در 

هنگام در گذشت عبارتند از 1- عبدالرضا کیانی فاورجانی فرزند حسن شماره شناسنامه 175 نسبت 

با متوفی فرزند ۲- محمدرضا کیانی فاورجانی فرزند حسن شماره شناسنامه 39 نسبت با متوفی 

فرزند 3- محمدعلی کیانی فاورجانی فرزند حسن شماره شناسنامه 13۲ نسبت با متوفی فرزند 4- 

عباسعلی کیانی فاورجانی فرزند حسن شماره شناسنامه ۸۲ نسبت با متوفی فرزند 5- غامحسین 

کیانی فاورجانی فرزند حسن شماره شناسنامه ۲9۲۶ نسبت با متوفی فرزند ۶- فاطمه کبری کیانی 

فاورجانی فرزند حسن شماره شناسنامه 5۲ نسبت با متوفی فرزند 7- محترم کیانی فاورجانی فرزند 

حسن شماره شناسنامه 5۸ نسبت با متوفی فرزند ۸- اشرف کیانی فاورجانی فرزند حسن شماره 

شناسنامه ۸3 نسبت با متوفی فرزند 9- بیگم فتحی حسین آبادی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 

۲۶ نسبت با متوفی پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

دادنامه
کاسه پرونده 950199 شماره دادنامه 950997۶79۶301147 مورخ 95/۶/17 مرجع رسیدگی شعبه 

33 شورای حل اختاف اصفهان خواهان احمد میرتقی فرزند عبدالحسین به نشانی اصفهان ، رهنان 

به  عنایت  با  المکان  آدرس مجهول  : حسین مقامی  آسیا خوانده  ابر  نمایندگی سپهر   ، ، خ سعدی 

محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت بصدور رأی 

می نماید : )رأی قاضی شورا(دعوی احمد میرتقی فرزند عبدالحسین بطرفیت حسین مقامی بخواسته 

مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت وجه دو فقره حواله شماره ۸0۲1۲9 و ۸0۲131 عهده صندوق قرض 

اصول  بقای  به  توجه  با   – قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  الرحمن.  خلیل  انداز  پس  و  الحسنه 

مستندات در ید خواهان و گواهان عدم پرداخت صادره از سوی قرض الحسنه خلیل الرحمن که ظهور 

در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر 

دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعام برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت است 

لذا به استناد مواد 19۸، 519 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و 940/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 

تأخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعامی از سوی 

بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی 

و ظرف ۲0 روز پس از اباغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. در خصوص قرار تأمین خواسته با 

عنایت به عدم تودیع خسارت احتمالی در مهلت مقرر مستندًا به تبصره ماده 10۸ قانون آئین دادرسی 

مدنی قرار رد تأمین صادر و اعام می نماید. 

شماره 31۶۸۲ / م الف - قاضی شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده 950714 شماره دادنامه 153۶ مورخ 95/۸/۲9  مرجع رسیدگی شعبه 9 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان جواد ترک خلخالی ، اصفهان، خ شاهپور جدید، خ باباگلی، روبروی نمایندگی 

زامیاد ، فروشگاه سعادت ایوکیو وکیل 1- حسین محمدیان، شیخ صدوق شمالی، ساختمان بانک 

تجارت )ارغوان(، طبقه سوم ، واحد 1۸ ۲- الهام خدارحمی ، شیخ صدوق شمالی، ساختمان بانک 

تجارت )ارغوان( ، طبقه سوم، واحد 1۸ خوانده : امیرحسین اسفندیاری ، مجهول المکان شورا با عنایت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت 

به صدور رأی می نماید. )رأی شورای حل اختاف( در خصوص دعوی آقای جواد ترک خلخالی با 

وکالت حسین محمدیان و الهام خدارحمی به طرفیت آقای امیرحسین اسفندیاری به خواسته مطالبه 

مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 391747/۲7 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات 

قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 

علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 

و محکمه  دفاعیات مستند  و  الیحه  و هیچگونه  نداشته  در جلسه رسیدگی حضور  قانونی  اباغ  رغم 

پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 19۸ و 515 و 519 و و 5۲۲ 

قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته و ۲/1۶0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 

در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/5/17( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 

از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
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حوادث

سرقت به بهانه تعمیر خودپرداز بانک
28 آذر امســال، مدیــر یکــی از بانک هــای شــهر شــاهرود 
هنــگام شــروع کار روزانــه بانــک و بررســی موجــودی دســتگاه 
خودپــرداز، متوجــه شــد 400 قطعــه چک پــول 50 هــزار تومانــی 

موجــود در خودپــرداز دزدیــده شــده اســت.
او ماجــرای ایــن ســرقت را بــه پلیــس گــزارش داد. مامــوران بــا 
حضــور در آنجــا و بــه دنبــال تحقیــق از کارمنــدان بــه بررســی 
دوربین هــای مداربســته بانــک پرداختنــد؛ امــا تصویــر درســتی 

از ســارق در آن ثبــت نشــده بــود.
جســت وجوها ادامــه داشــت تــا اینکــه مامــوران اطــاع یافتنــد 
دســتگاه خودپــرداز به تازگــی از ســوی ســه تعمیــرکار شــرکتی 
ــر، ســرقت انجــام شــده  ــن تعمی ــداز ای ــد روز بع ــر و چن تعمی
ــد  ــال دهن ــوران احتم ــود مام ــی ب ــرنخ کاف ــن س ــت. همی اس
ســارق ممکــن اســت از میــان ایــن ســه تعمیــرکار باشــد. بــه 
ایــن ترتیــب آن هــا بــه پلیــس آگاهــی شــاهرود احضــار شــدند 
و در تحقیــق از آن هــا معلــوم شــد دو نفــر از ایــن تعمیــرکاران 
نقشــی در ایــن ســرقت نداشــته اند کــه بــا هماهنگــی قضایــی 
ــه  ــات، ب ــان تحقیق ــوم در جری ــرکار س ــا تعمی ــدند. ام آزاد ش
ــک  ــث ش ــن باع ــت و همی ــی پرداخ ــد و نقیض ــارات ض اظه
ــه  ــا اینک ــت ت ــه یاف ــات ادام ــد. تحقیق ــه وی ش ــوران ب مام
او راز ســرقت 20 میلیــون تومانــی از دســتگاه خودپــرداز 
بانــک را فــاش کــرد. متهــم بــه افســر تحقیــق گفــت: زمانــی 
ــه  ــم ب ــراه همکاران ــرداز هم ــتگاه خودپ ــر دس ــرای تعمی ــه ب ک
ــرداز 20  ــودی خودپ ــدم موج ــه ش ــودم، متوج ــه ب ــک رفت بان
ــردارم.  ــا را ب ــدم پول ه ــه ش ــت و وسوس ــان اس ــون توم میلی
 موقــع خــروج از بانــک، دســتگاه خودپــرداز و دوربین هــا 
ــه آنجــا دســتبرد زدم و پول هــا   را دســتکاری کــردم و شــبانه ب
ــی  ــده انتظام ــمی، فرمان ــن قاس ــردار روح االمی ــدم. س را دزدی
اســتان ســمنان، در این بــاره گفــت: متهــم بــا قــرار قانونــی روانــه 
ــا  ــا، از آن ه ــران بانک ه ــه مدی ــدار ب ــا هش ــد. وی ب ــدان ش زن
ــا  ــن بانک ه ــرداز و دوربی ــر خودپ ــد تعمی ــر قص ــت اگ  خواس
ــر اســتفاده  ــرکاران موسســه های معتب ــد، حتمــا از تعمی را دارن

کننــد تــا چنیــن حوادثــی رخ ندهــد. جــام جــم

شاگرد طماع و خالی کردن حساب معلم
ــژاد، رئیــس پلیــس فتــای مازنــدران  ســرهنگ حســن محمدن
گفــت: معلــم جــوان ســاروی وقتــی بــرای برداشــت پس انــدازش 
ــه بانــک رفــت، متوجــه شــد حســابش خالــی شــده اســت.  ب
ــرای  ــده ب ــم، پرون ــن معل ــکایت ای ــا ش ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
رســیدگی در اختیــار مأمــوران پلیــس فتــا قــرار گرفــت، افــزود: 
مأمــوران در تحقیقــات خــود، ردپــای پســر 16 ســاله اهــل 
ــد.  ــف کردن ــی کش ــرقت اینترنت ــن س ــاری را در ای ــاکن س و س
ــد  ــم را دســتگیر کردن ــا، مته ــزود: کارآگاهــان پلیــس فت  وی اف
و ایــن نوجــوان در بازجویی هــا ضمــن اعتــراف بــه ایــن ســرقت 
میلیونــی گفــت: زمانــی کــه بــرای آمــوزش خصوصــی بــه خانــه  
ــاب  ــات حس ــب اطاع ــی مناس ــه، در فرصت ــود رفت ــم خ معل
بانکــی  وی را یادداشــت و مدتــی بعــد حســابش را خالــی کــرده 
اســت. رئیــس پلیــس فتــای مازنــدران بــه مــردم هشــدار داد 
ــوان در  ــچ عن ــه هی ــه را ب ــز مربوط ــود و رم ــک خ کارت عابربان
 اختیــار افــراد غریبــه قــرار ندهنــد تــا زمینــه ای بــرای تحریــک 
و ارتــکاب جــرم فراهــم نشــود و بــا تغییــر دوره ای رمــز 

ببرنــد. بــاال  را  امنیــت  ضریــب  عابربانــک، 

 رضــا شــفیعی جــم، یکــی از کمدین هــای برجســته 
کیمیای وطن

عابد کریمی
ــه  ــزاری ویژه برنام ــه از برگ ــتین هفت ــور در نخس کش
شــاد و طنــز »پایــه خنــده« در ســالن نگیــن سپاهان شــهر اصفهــان 

به اجرای استندآپ کمدی پرداخت.
وی فعالیــت خــود را در تئاتــر از ســال 1۳64 و پــس از آن در تلویزیون 
از ســال 1۳۷0 آغــاز کــرد. شــفیعی جــم بــا بــازی در مجموعــه 
 »ســاعت خــوش« ســاخته مهــران مدیــری بــه شــهرت رســید 
و پــس از آن در بیشــتر مجموعه هــای طنــز ظاهــر شــد. مشــهورترین 
ــن  ــه نقطه چی ــاد« در مجموع ــش او، »بامش ــن نق و به یادماندنی تری
ــینمایی  ــت س ــروع فعالی ــت. ش ــری اس ــران مدی ــی مه ــه کارگردان ب
ــوان  ــه عن ــمی، ب ــی اصغر  هاش ــه کارگردان ــفر ب ــم دو همس ــا فیل او ب

ــود. بازیگــر در ســال 1۳۷1 ب
ــه  ــه ب ــه خندوان ــی در برنام ــا اجراهای ــی اســت ب شــفیعی جــم مدت
کارگردانــی رامبــد جــوان، در دنیــای اســتندآپ کمــدی نیــز هــوادارن 
بســیاری داشــته و در ایــن هنــر نوظهــور کــه بــه نــام کمــدی ایســتاده 

ــاری کســب کــرده اســت. شــناخته می شــود، اعتب
ایــن هنرمنــد بــه دعــوت ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 

ــت. ــور یاف ــده« حض ــه خن ــه »پای ــن برنام ــان در اولی اصفه
ــا اجــرای  ــده، بزرگ تریــن ویژه برنامــه کمــدی شــهروندی ب ــه خن پای
ــوی  ــه از س ــت ک ــور اس ــهر و کش ــن ش ــتندآپ کمدی ــتاره های اس س
ــهرداری  ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــهروندی س ــگ ش ــه فرهن کمیت
اصفهــان از 2۳ دی مــاه آغــاز شــده و تــا 15 بهمن مــاه ادامــه خواهــد 

داشــت.
ایــن برنامــه در هفتــه دوم ۳0 دی مــاه و 1 بهمن مــاه، میزبــان 
 دو میهمــان ویــژه هومــن حاجی عبداللهــی و امیــر کربایــی زاده 
ســایت  بــه  می تواننــد  بلیــت  تهیــه  بــرای  عاقمنــدان  اســت. 

کننــد. مراجعــه   navayemehr.ir
 در ادامــه مصاحبــه کیمیــای وطــن بــا ایــن هنرمنــد محبــوب 

را می خوانید.
ــدی  ــتندآپ کم ــه اس ــدر ب ــوال، چق ــتین س ــوان نخس ــه عن     ب
ــی  ــه خاطــرش از کار اصل ــا حاضــر هســتید ب ــد و آی اهمیــت می دهی

ــد؟ ــم بگذاری ــان ک خودت
مــن بــه نمایــش اهمیــت می دهــم. اســتندآپ کمــدی، یعنــی کمــدی 
ایســتاده، یعنــی کمــدی صحبــت کــردن. در حقیقــت اســتندآپ هــم 

یکــی از شــاخه های تئاتــر و نمایــش اســت. اگــر می بینیــد به تازگــی 
مــن بیشــتر برنامه هــای اســتندآپ کمــدی را اجــرا می کنــم، یکــی از 
دالیلــش ایــن اســت کــه در صنعــت ســینما و فیلــم فعالیــت خیلــی 
ــه  ــن ب ــدارد. بنابرای ــن اســت و ســرمایه گذاری درســتی وجــود ن پایی
دلیــل اینکــه درآمــد کافــی را بــه دســت آورم، مجبــورم بــا یــک نفــر 
آدم بــه تنهایــی روی صحنــه بــروم، برنامــه اجــرا کــرده و همــه کارهــا 

را خــودم انجــام بدهــم تــا مــردم را ســرگرم کنــم.
ــی از  ــه یک ــرد ک ــتنباط ک ــود اس ــا، می ش ــن صحبت ه ــا ای     ب
ــت؟ ــد اس ــب درآم ــرای کس ــتندآپ ب ــرای اس ــرای اج ــما ب ــل ش دالی

100 درصــد مســلم اســت کــه کســب درآمــد دلیــل کافــی اجراهــای 
اســتندآپ مــن اســت. البتــه نمایــش کمــدی، یــک کار ترکیبــی هــم 
ــی ها  ــم و عروس ــتند و در مراس ــردان هس ــی مجلس گ ــت. برخ هس
برنامــه اجــرا می کننــد؛ امــا مــن در حقیقــت ایــن کار را بلــدم و عاقــه 
دارم مــردم را بــا اجــرای اســتندآپ ســرگرم کنــم. البتــه دوســت دارم 
در کنــار آن، بقیــه هــم کمــک کننــد 
ســاخته  ســینمایی  تــا کارهــای 
شــود و مثــل اســتانداردهای همــه 
جــای دنیــا کارهــای خیلــی بزرگــی 

ارائــه دهیــم. 
اســت  واالیــی  هنــر   اســتندآپ، 
ــای  ــری در کاره ــم و کس ــر ک و اگ
مــن می بینیــد، بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه مــن هنــوز در حــال 

هســتم. دادن  پــس  درس 
     آیــا رضــا شــفیعی جــم 
یــک  عنــوان  بــه  را  خــودش 
کمدیــن می شناســد یــا فضــای 
جــدی ســینما را ترجیــح می دهــد؟

ــای  ــم کاره ــن ه ــش از ای ــن پی م
جــدی  تلویزیونــی  و  ســینمایی 
ــاد انجــام داده ام. در واقــع مــن  زی

ــگاه  ــه ن ــتگی ب ــن، بس ــودن م ــن ب ــتم و کمدی ــه هس ــک هنرپیش ی
ــن  ــک کمدی ــد ی ــه دیده ای ــور ک ــردان دارد. همان ط ــنده و کارگ نویس
ــم تاریخــی  ــنهاد فیل ــن اســت پیش ــری ممک ــد جیم ک ــروف مانن مع
ــاد  ــی زی ــای تاریخ ــم فیلم ه ــن ه ــه م ــور ک ــد، همان ط ــته باش داش

ــردم. ــازی ک ب
    رضا شفیعی جم را کمدین می دانید؟

ــم.  ــی کمدین هــای خــوب داری ــا خیل ــردان دارد. م ــه کارگ بســتگی ب
ــد مــن کــه هســتم؛ امــا نظــر خــود مــن  ــد مشــخص کنن مــردم بای

ایــن اســت کــه »هنرپیشــه« هســتم. 
ــد  ــه کنن ــه گری ــه در آن، هم ــم ک ــازی کن ــی ب ــت فیلم ــن اس  ممک
ــد؛ ممکــن  ــازی کنــم کــه همــه بخندن ــم ب و ممکــن اســت یــک فیل
ــد  ــا خــوش بیای ــع بچه ه ــه طب ــه ب ــم ک ــازی کن ــم ب ــک فیل  اســت ی

و این موضوع بســتگی به خواسته مردم دارد.
    یعنــی مــردم مشــخص می کننــد شــما چــه شــخصیت هنــری 

داشــته باشــید؟
بنــا بــر درخواســت مــردم، کارکــرد 
مــا هــم عــوض می شــود و تغییــر 
ــتانداردهایی  ــر اس ــا ب ــد. بن می کن
کــه مــردم از مــا می خواهنــد، 
ممکــن اســت یــک مدتــی دیگــر 
ــراژدی  ــای ت ــط فیلم ه ــردم فق م

ــد.  بخواهن
بگویــم  بایــد  حــال،  ایــن  بــا 
کــه در کل امــروز در خیلــی از 
می شــود؛  زیــاده روی  مســائل 
ــد از  ــبانه روز دارن ــردم ش ــرا م زی
ســایت های خنــده، طنــز، فیلــم و 
ســینمای کمــدی و طنــز اســتفاده 
می کننــد؛ در صورتــی کــه ایــن 
وضعیــت، فضــا را اشــباع می کنــد. 
ــه  ــن زمین ــاده روی در ای ــی زی وقت

ــای  ــد و آدم ه ــر می کنن ــردم تغیی ــم و م ــقوط می کنی ــا س ــد م باش
تلخــی می شــوند. در ایــن وضعیــت چــه دوره ای پدیــد خواهــد آمــد؟ 
دوره یــأس و افســردگی پدیــد می آیــد؛ یعنــی خواننده هــا و آدم هــای 
ــذت  ــا غم پرســتی بیشــتر ل ــی وارد می شــوند؛ چــون مــردم ب متفاوت

می برنــد.
ــر  ــه همه گی ــتی در جامع ــت غم پرس ــن وضعی ــه ای ــرای اینک     ب

نشــود چــه پیشــنهادی داریــد؟
بایــد ســعی کنیــم کمدین هــا را حفــظ کنیــم؛ ماننــد همــه جــای دنیــا 
کــه ســعی می کننــد هنرمندانشــان را خــوب عرضــه کننــد و همیشــه 

خــوب از آن هــا نگهــداری کننــد.
    نگاه شما به مقوله هنر و بازیگری در کشور ما چیست؟

ــدی  ــر و کم ــه هن ــاز ب ــاس نی ــه احس ــردم و جامع ــن آرزو دارم م م
کننــد و بــه طــور مثــال معلــم وظیفــه خــود بدانــد کــه آمــوزش الزم 

ــه بدهــد. ــه جامع ــر و کمــدی را ب ــاره درک هن درب
 همیشــه هنــر بــه طریقــی فراگیــر می شــود کــه متقاضــی در 
 جامعــه باشــد. در حــال حاضــر همــه دوســت دارنــد میان بــر بزننــد 
و هنرپیشــه بشــوند؛ مثــل همــه چیــز در بیــن مــردم مــا. پــس نیــاز 
جامعــه در ایــن موضــوع اســت؛ امــا ماننــد همــه جــای دنیــا روش 

ــد. ــودش را می خواه خ
    بــه عنــوان ســوال آخــر، عاقبــت کار هنــری رضــا شــفیعی جم 
چیســت و چــه آرزوی هنــری ای دارد کــه هنــوز به آن نرســیده باشــد؟

آخــرش قــرار اســت بازنشســت بشــوم و کنــار خیابــان کبریــت 
ــن دوســت داشــتم  ــا جــدای از شــوخی، م بفروشــم!)می خندد( ام
ــود  ــل نب ــه دلی ــه ب ــه دارم ک ــزاران فیلمنام ــن ه ــم بســازم. م 100 فیل

ســرمایه گذار نتوانســتم روی آن هــا کار کنــم. 
ــی ســرمایه گذاری  ــه روی باقال ــرادی هســتند ک ــروز اف متأســفانه ام
حــال  در  نمی کننــد.  ســرمایه گذاری  فیلــم  روی  امــا  می کننــد، 
حاضــر بســیاری از قصه هایــی کــه مــن در اســتندآپ از آن هــا 
ــا ســرمایه  ــن هســتند؛ چــون ت ــای م ــم، فیلمنامه ه اســتفاده می کن
نباشــد و ســرمایه گذار کمــک نکنــد، نمی شــود فیلــم ســاخت. 
ــذرم  ــری از روی آن بگ ــورم سرس ــت مجب ــرمایه گذار نیس ــی س وقت
ــک،  ــده نزدی ــدوارم در آین ــا امی ــرم؛ ام ــره بب ــتندآپ از آن به و در اس
ایــن مشــکل هــم برطــرف شــود و بتــوان از ایــن موضــوع بــه خوبــی 

ــرد. بهــره ب

رضا شفیعی جم در گفت و گوی اختصاصی با کیمیای وطن:

دوست داشتم 100 فیلم بسازم

چهارشنبه29دیماه1395 ـــمـــاره347 ســـــالدومݡسݒ

امامعلی؟ع؟میفرمایند:

ه. ْلُبُهوُلّبُ
َ
َمْنَاْطَرَحاْلِحْقدِاْستراَحق

کسیکهکینهرادوربریزد،دلوعقلشآسودهمیشود.
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ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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ــه  ــون و متنوعــی را ارائ ــان ســرویس های گوناگ ــرات اســتان اصفه شــرکت مخاب
می کنــد. 

ــن  ــدس حس ــا مهن ــرویس ها ب ــن س ــی از ای ــا بعض ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب
شــرکت  خــاص  ســرویس های  بازاریابــی  مســئول  کارشــناس  مهذب فــر، 
ــد حاصــل  ــم. آنچــه می خوانی ــو پرداختی ــه گفت وگ ــان، ب ــرات اســتان اصفه مخاب

ایــن گفت وگوســت.
    سرویس های خاص

ســرویس های خــاص، ســرویس هایی اســت متفــاوت از تلفن هــای ثابــت 
ــه  ــه مشــتریان جهــت ارائ ــرات ب ــاه کــه از طریــق مخاب ــا شــماره های کوت دیگــر ب

ســرویس های مختلــف ارائــه می  شــود.
    خصوصیات سرویس های خاص

ــال در  ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــه می کنن ــی را ارائ ــات گوناگون ــرویس ها خدم ــن س ای
ــماره  ــر ش ــرد و ه ــتفاده ک ــا اس ــرویس های گوی ــوان از س ــماره ها می ت ــن ش ای

ــد. ــت کن ــان را دریاف ــاط همزم ــت کم ۳0 ارتب ــد دس می توان
    چه افرادی می توانند از این شماره ها استفاده کنند؟

تمــام ادارات، ســازمان ها و شــرکت ها و حتــی کســبه های جــزء کــه پروانــه 
ــد. ــت کنن ــماره ها را دریاف ــن ش ــد ای ــد، می توانن ــب دارن کس

    تعداد واگذارشده
ــده  ــذار ش ــان واگ ــرویس در اصفه ــوع س ــن ن ــماره از ای ــر 250 ش ــال حاض در ح

اســت.
    استقبال از شماره های خاص

ــن  ــاره ای ــوز درب ــترده ای هن ــات گس ــا تبلیغ ــوده، ام ــوب ب ــبتا خ ــتقبال نس اس
شــماره ها انجــام نشــده اســت.

    امکانات
شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان تمــام پیش بینی هــای الزم را بــرای ارائــه ایــن 
ســرویس بــه مشــتریان خــود انجــام داده و مشــتریان فقــط الزم اســت کــه یــک 

ســانترال داخلــی یــا آی پــی ســوییچ داشــته باشــند.
ــا شــماره 5000 از  ــا تمــاس ب ــرات ی ــه مخاب ــه ب ــا مراجع ــد ب  مشــترکان می توانن

ــد. ــدا کنن ــی پی ــن شــماره ها آگاه ــت ای ــات و دریاف نحــوه خدم
    سامانه 5000

در قســمت ســایر ســرویس ها مشــترکان می تواننــد اطاعــات الزم را دربــاره ایــن 
ســرویس کســب کنند.

ها�ن
ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب اص �ش شهردار اصفهان از هوای پاک می گوید�و�یس های �ن

 نگاه شهر به آسمان آبی است
29 دی مــاه، روز ملــی »هــوای پــاک« نــام گرفتــه اســت؛ روزی 
کــه شــاید عاملــی بــرای جلــب نظــر و توجــه هرچــه بیشــتر بــه 
ــه یــک  ــه باشــد. هــوای پــاک، ایــن روزهــا کم کــم ب ایــن مقول
ــه هــوای  ــل شــده و جــای خــود را ب ــاز دور از دســترس تبدی نی
ــوای  ــه ه ــی ب ــان دسترس ــهر اصفه ــت. در ش ــالم داده اس ناس
پــاک و تــاش بــرای از بیــن بــردن عوامــل تولیــد آالیندگــی در 
ــرار  ــهری ق ــت ش ــتور کار مدیری ــدی در دس ــورت ج ــه ص ــوا ب ه

گرفتــه اســت. 
    از فرهنگ  سازی تا نوآوری در رویکردهای فرهنگی

بــه گــزارش ایمنــا بــه نقــل از اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
اصفهــان، مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار اصفهــان، در ایــن خصــوص 
ــوای  ــه ه ــه مقول ــت اینک ــه جه ــان ب ــت: در شــهرداری اصفه گف
پــاک نه تنهــا بــه عنــوان نیــاز شــهری، بلکــه بــه عنــوان ضــرورت 
ــه صــورت جــدی مــورد توجــه  ــرای ســامت ســطح جامعــه ب ب
ــه  ــوع پرداخت ــن موض ــه ای ــف ب ــاد مختل ــذا از ابع ــرار دارد، ل ق
ــی  ــا آن یک ــهروندان ب ــنایی ش ــازی و آش ــه فرهنگ س ــده ک  ش
از جدی تریــن ایــن مباحــث اســت. وی افــزود: کمیتــه فرهنــگ 
ــت  ــه تح ــی، دو مجموع ــازمان فرهنگی تفریح ــهروندی و س ش
پوشــش شــهرداری اصفهــان هســتند کــه بــا بهره گیــری از 
نظــرات کارشناســان خبــره توانســته اند بــا برنامه ریزی هــای 
ــه  ــا مقول ــهروندی را ب ــه ش ــطح جامع ــردی، س ــی و کارب اصول
ــنا  ــه آن آش ــی ب ــی دسترس ــای چگونگ ــاک و راهکاره ــوای پ ه

کننــد. 
ــژاد همچنیــن ادامــه داد: پویــش مردمــی سه شــنبه های  جمالی ن
بــدون خــودرو و بــه دنبــال آن ترغیــب شــهروندان بــه اســتفاده 
ــی  ــر برنامه های ــه، از دیگ ــور روزان ــاده روی در ام ــه و پی از دوچرخ
ــر  ــه ثم ــرده و ب ــال ک ــان آن را دنب ــهرداری اصفه ــه ش ــت ک اس
رســانده اســت؛ بــه طــوری کــه بــر مبنــای ایــن برنامــه فرهنگــی 
 بخشــی از شـــهروندان اســتفاده از دوچرخـــه را بــه عنــوان 
رویکــرد ســامت محور پذیرفته انــد و بــا عاقــه زیــاد بــه آن روی 

آورده اند. 
    داشتن هوای پاک در گرو همکاری همه دستگاه ها

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه فرهنگ ســازی و همــکاری 
ــک ســو و از ســویی  ــای شــهرداری از ی ــا برنامه ه شــهروندان ب
دیگــر فعالیــت و اقدامــات موثــر مدیریــت شــهری باعــث 
کاهــش ســطح آالینده هــا در شــهر اصفهــان و رشــد برخــورداری 
از هــوای پــاک نســبت بــه مــدت مشــابه ســال های قبــل  

شــده اســت، تاکیــد کــرد: اگرچــه ایــن اقدامــات نتیجه بخــش 
ــا توانســته ایم بخــش عمــده ای  ــر همیــن مبن ــون ب ــوده و تاکن ب
از تولیــد گازهــای ســمی خودروهــا را کاهــش دهیــم و بــه 
ســامت شــهروندان کمــک کنیــم، امــا می طلبــد بــرای دســتیابی 
هرچــه بهتــر بــه روزهــای پــاک، صنایــع بــزرگ صنعتــی و دیگــر 
ــدی وارد  ــورت ج ــه ص ــز ب ــه نی ــن زمین ــر در ای ــای موث بخش ه
میــدان شــوند و کنتــرل آلودگی هــای تولیــدی خــود را در دســتور 
کار قــرار دهنــد. وی همچنیــن اذعــان داشــت: اقدامات رســانه ای 
انجام شــده توســط روابــط عمومــی و همچنیــن تبلیغــات شــهری 
باعــث شــده تــا مــردم همــگام بــا شــهرداری اصفهــان و در قبــال 
ــه  ــی مقابل ــای فرهنگ ــده در برنامه ه ــازی های انجام ش فرهنگ س
بــا آلودگــی هــوا حرکــت کننــد؛ چــرا کــه نه تنهــا بــرای مدیریــت 
ــه  ــاک ب ــوای پ ــث ه ــز بح ــهروندان نی ــرای ش ــه ب ــهری، بلک ش

عنــوان دغدغــه ای ضــروری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
ــیدی در  ــک خورش ــاس کوچ ــروگاه مقی ــال 24 نی     اتص

ــرق ــع ب ــبکه توزی ــه ش ــان ب اصفه
شــهردار اصفهــان در ادامــه بــه تشــریح اقدامــات موثر انجام شــده 
در بحــث هــوای پــاک پرداخــت و تصریــح کــرد: در آســتانه روز 
هــوای پــاک بــا نصــب و راه انــدازی 6 نیــروگاه خورشــیدی، تعداد 
ــیده  ــدد رس ــه 24 ع ــان ب ــهر اصفه ــیدی ش ــای خورش نیروگاه ه
ــورای  ــاختمان ش ــه در س ــا ک ــن نیروگاه ه ــزود: ای ــت. وی اف اس
ــاغ  ــه از ب ــه 1۳، دو نقط ــاختمان اداری منطق ــهر، س ــامی ش اس
غدیــر واقــع در منطقــه 4، پــارک صفــه در منطقــه 5 و ســاختمان 
ــرژی خورشــیدی  ــت ان ــک نصــب شــده، ظرفی ــه ی اداری منطق
شــهر اصفهــان را بــه ۳00 کیلــووات رســانده اســت. بنــا بــر گفتــه 
ــن پروژه هــا ســامانه جامــع  ــا اجــرای ای ــژاد همزمــان ب جمالی ن
ــگام  ــورت به هن ــه ص ــه ب ــا ک ــن نیروگاه ه ــه ای ــگ کلی مانیتورین
ــه؛  ــرار گرفت ــرداری ق ــورد بهره ب ــز م ــد نی ــت را رصــد می کن وضعی
زیســت محیطی  برنامه هــای  انجــام  منظــور  بــه  همچنیــن 
ــرده  ــنجش خ ــامانه س ــار س ــا چه ــن نیروگاه ه ــار ای ــی، در کن آت
اقلیــم نیــز نصــب و راه انــدازی شــده اســت. وی خبــر داد: ایــن 
ــت  ــوزه معاون ــازی ح ــت بهینه س ــی مدیری ــا طراح ــا ب پروژه ه
ــده  ــق یادش ــی مناط ــارد ریال ــار 4 میلی ــهری و اعتب ــات ش خدم

انجــام گرفتــه اســت.
    ســاخت اولیــن و تنهــا ســاختمان ســبز دوســتدار محیــط 

زیســت یــا انــرژی صفــر
شــهردار اصفهــان همچنیــن بــا اعــام اینکــه بــا احــداث نیــروگاه 

خورشــیدی در ســاختمان معاونــت خدمــات شــهری منطقــه 8 
ایــن ســاختمان بــه ســاختمان انــرژی صفــر یــا ســاختمان ســبز 
ــه  ــدان معناســت ک ــن موضــوع ب ــادآور شــد: ای ــل شــده، ی تبدی
ــر  ــرژی تجدیدپذی ــاختمان، ان ــن س ــرژی ای ــرف ان ــادل مص مع

ــود.  ــد می ش تولی
 وی خاطرنشــان کــرد: ایــن نیــروگاه در قســمت ســقف پارکینــگ
ــام نصــب و از تعــداد 250  ــواره ســاختمان و فضــای پشــت ب دی
ــا  ــی جمع ــده؛ از طرف ــکیل ش ــیدی 60 وات تش ــه خورش صفح
ظرفیــت ایــن نیــروگاه خورشــیدی 1۳ کیلــووات اســت کــه 
ــه در شــرایط مســاعد جــوی حــدود 100  ــود روزان قــادر خواهــد ب
کیلــووات ســاعت بــرق تولیــد کند. ایــن نیــروگاه توســط مدیریت 
ــا  ــی و ب ــهری طراح ــات ش ــت خدم ــوزه معاون ــازی ح بهینه س
تامیــن اعتبــار ۳ میلیــارد ریالــی و اجــرای شــهرداری منطقــه 8 

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــه مرحل ــان ب اصفه
    بهســازی نورپــردازی ابنیــه تاریخــی میــدان نقــش جهــان 

بــا رویکــرد بهینه ســازی مصــرف انــرژی
جمالی نــژاد در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــدان  ــه می ــردازی اولی ــه از نورپ ــار ده ــش از چه ــت بی ــا گذش ب
نقــش جهــان اصفهــان، بســیاری از تجهیــزات آن فرســوده شــده 
و کیفیــت نمــای شــب میــدان کاهــش محسوســی داشــته، خبــر 
داد: بــا بررســی کارشناســی موضــوع بــا حضــور نماینــدگان فنــی 
ــازمان  ــازی، س ــازی و نوس ــازمان بهس ــازی، س ــازمان زیباس س
ــان  ــرق اصفه ــع ب ــی و گردشــگری، شــرکت توزی ــراث فرهنگ  می
 و مدیریــت بهینه ســازی حــوزه معاونــت خدمــات شــهری 
 و پــس از انجــام تســت های فنــی، طــرح بهســازی آمــاده 
ــه اجــرا  ــی منطقــه ۳ ب ــارد ریال ــار 2 میلی ــا تامیــن اعتب شــد و ب
ــدان  ــروژه ســیمای می ــن پ ــا اجــرای ای ــی اســت ب رســید. گفتن
امــام در شــب جلــوه در خــور معمــاری فاخــر پیــدا کــرده اســت.


