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 در ایــن روز در ســال 1332 و در 28 مــرداد بــا 
انگلیــس  حمایــت  و  هدایــت  و   برنامه ریــزی 
و آمریــکا علیــه حکومــت مصــدق کودتــا شــد. ایــن 
كودتــا، یكــی از نقــاط چرخــش و انتقــال قــدرت از 
ــت دست نشــانده  ــک دول ــه ی ــی ب ــت مل ــک دول ی
خارجــی اســت. بــه وضــوح می تــوان دخالــت 
ــن  ــور را در ای ــن كش ــتن ای ــت داش ــكا و دس آمری
ایــن كودتــا، حكومــت  كودتــا مشــاهده كــرد. 
»دكتــر مصــدق« را برانداخــت و رژیــم دیكتاتــوری 
سیاســی  فعالیت  هــای  همــه  آن،  جایگزیــن 
ــر اهدافــی  ــا ب ــن کودت جامعــه را ســركوب كــرد. ای
اســتوار بــود و هدف هایــی داشــت کــه از آن جملــه 
می تــوان بــه ســرنگونی حكومــت ملــی دكتــر 
مصــدق، بازگردانیــدن شــاه و اســتقرار اســتبداد 
ــدن قــدرت و ســلطه اســتعمار  ســلطنتی، بازگردانی
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی خبر سیاسی 

ــا را  ــه تحریم ه ــو کلی ــی لغ ــت مل ــی امنی ــر شــورای عال دبی
ــه مســیر  ــرای ادام ــاب ب ــل اجتن ــی غیرقاب ــل ضرورت در عم
ــای  ــران رفتاره ــرد: ته ــد ک ــد و تاکی ــام خوان ــرای برج اج
ــا را از  ــظ تحریم ه ــور حف ــه منظ ــام ب ــا روح برج ــر ب مغای
ــزارش  ــه گ ــرد. ب ســوی برخــی کشــورها تحمــل نخواهــد ک
ــروژ  کیمیــای وطــن، »بورگــه برنــده« وزیــر امــور خارجــه ن
بعد ازظهــر روز چهارشــنبه بــا علــی شــمخانی نماینــده مقــام 
معظــم رهبــری و دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی دیــدار 
و پیرامــون تحــوالت منطقــه و همکاری هــای اقتصــادی 

ــرد. ــو ک ــن گفت وگ فیمابی
ــه تحریم هــا را در عمــل  ــو کلی ــدار لغ ــن دی  شــمخانی در ای
ــرای  ــیر اج ــه مس ــرای ادام ــاب ب ــل اجتن ــی غیرقاب ضرورت
ــا  برجــام دانســت و تاکیــد کــرد: تهــران رفتارهــای مغایــر ب
روح برجــام بــه منظــور حفــظ تحریم هــا را از ســوی برخــی 
کشــورها تحمــل نخواهــد کــرد. دبیــر شــورای عالــی امنیــت 
ــام در  ــس از برج ــب پ ــای مناس ــه فض ــاره ب ــا اش ــی ب مل

همــکاری بیــن ایــران و اروپــا خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه 
ــادی،  ــای اقتص ــود، همکاری ه ــترده موج ــای گس ظرفیت ه
ــل  ــروژ قاب ــران و ن ــن ای ــی بی ــبات سیاس ــاری و مناس تج

افزایــش اســت. علــی شــمخانی بــا بیــان اینکــه تروریســم 
از شــکل ســنتی خــود خــارج شــده و بــه روش هــای فاجعــه 
ــاح های  ــون و س ــا کامی ــردم ب ــام م ــل ع ــون قت ــاری چ ب

ــرد: حــل مســئله تروریســم  ــد ک ــل شــده، تاکی ســرد تبدی
ــی  ــل اصل ــادی و عوام ــه های اعتق ــه ریش ــه ب ــدون توج ب
پشــتیبانی کننــده امکانپذیــر نیســت. وی بــا انتقــاد از رفتــار 
نامناســب برخــی کشــورهای اروپایــی در قبــال پناهجویــان 
ــه کشــورهای  افــزود: در حالــی کــه مســیر ارســال ســاح ب
ــرش  ــیر پذی ــا مس ــت، ام ــاز اس ــا ب ــران از اروپ ــر بح درگی
قربانیــان ایــن ســاح ها مســدود شــده و بــا آنــان بدرفتــاری 
می شــود کــه ایــن مســئله رویکــردی ضــد حقــوق بشــری 
اســت.  دریابــان شــمخانی تاکیــد بــر مســیر اشــتباه 
ــه دولت هــا را موجــب  ــرای فشــار ب اســتفاده از تروریســم ب
ظهــور داعــش و گروهک هــای تروریســتی غیــر قابــل مهــار 
ــی  ــتیبانی های اطاعات ــع پش ــرد: قط ــح ک ــف و تصری توصی
و مالــی از گروهک هــای تروریســتی و انجــام اقدامــات 
ــه خواســت و رای  ــرام ب ــن و ریشــه ای همچــون احت بنیادی
ــح و  ــدن صل ــل بازگردان ــت راه ح ــازی امنی ــردم و بومی س م

ــه منطقــه اســت. آرامــش ب

شمخانی در دیدار وزیر خارجه نروژ

رفتارهای مغایر با روح برجام را تحمل نمی کنیم

هیئــت  دولــت در جلســه روز چهارشــنبه بــه ریاســت 
حجــت االســام و المســلمین دکتــر حســن روحانــی 
ــد مســکن  ــا پرداخــت وام خری ــوری، ب رئیــس جمه
بــه میــزان 450 میلیــون ریــال بــرای تعــداد 27 هــزار 
نفــر از کادر نیــروی انتظامــی بــا ســود 4 درصــد 

موافقــت کــرد. 
ــت   ــت، هیئ ــانی دول ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــا پرداخــت مجمــوع مبلــغ  وزیــران در ایــن جلســه ب
ــی  ــروی انتظام ــه نی ــال ب ــارد ری ــزار و 509 میلی 11 ه
ــن  ــه کادر ای ــکن ب ــد مس ــت وام خری ــرای پرداخ ب
ــال  ــون ری ــزان ســقف فــردی 450 میلی ــه می ــرو ب نی
ــت  ــود 4 درصــد موافق ــا س ــان( ب ــون توم )45 میلی

کــرد.

ــه  ــه ماب ــه و بودج ــازمان برنام ــاس س ــن اس ــر ای ب
ــا  ــاوت ســود تعییــن شــده ســهم متقاضــی را ت التف
ــن و  ــار را تضمی ــول و اعتب ــورای پ ــوب ش ــرخ مص ن

ــرد. ــد ک ــت خواه پرداخ
جلســه  ایــن  در  دولــت  هیئــت   همچنیــن 
ــاری  ــق آزاد تج ــوارض در مناط ــذ ع ــتورالعمل اخ دس
– صنعتــی و چگونگــی حــل اختــاف بیــن ســازمان 
خصوصی ســازی و تأمیــن اجتماعــی را اصــاح کــرد.

هیئــت وزیــران در ادامــه جلســه میــزان کمــک هزینــه 
قابــل پرداخــت بــه مراکــز توانبخشــی غیردولتــی را در 

ســال 1395 مشــخص و افزایــش داد.
بــر ایــن اســاس میــزان کمــک هزینــه )یارانــه( 
ــه مراکــز غیردولتــی  پرداختــی ســازمان بهزیســتی ب

خدمــات  نگهــداری،  بابــت  شــبانه  و  روزانــه 
توانبخشــی، آموزشــی و حرفــه آمــوزی معلــوالن 
ــداری  ــز نگه ــود. مراک ــی ش ــام م ــرح اع ــن ش بدی
روزانــه درجــه )1( ســالمندان و بیمــاران روانــی مزمن 
ــزار و  ــال، درجــه )2( 3 ه ــون ری ــزار و 810 میلی 3 ه
400 میلیــون ریــال، مراکــز شــبانه روزی درجــه )1( 5 
هــزار و 600 میلیــون ریــال، درجــه )2(- 5 هــزار و 100 
میلیــون ریــال و همچنیــن ارایــه خدمــات تخصصــی 
ــزار و 340  ــراد یکه ــن اف ــه ای ــزل ب توانبخشــی در من
ــون  ــدی 392 میلی ــای تولی ــال و کارگاه ه ــون ری میلی

ــود. ــد ب ــال خواه ری
ــت  ــز شــبانه روزی درجــه )1( جه ــه مراک ــن ب همچنی
نگهــداری معلــوالن، ســالمندان و بیمــاران روانــی 

مزمــن فاقــد سرپرســت 6 هــزار و 720 میلیــون ریــال 
 و درجــه )2( 6 هــزار و 220 میلیــون ریــال تخصیــص

 یافت.

ــور  ــلح کش ــای مس ــی نیروه ــازمان قضای ــس س رئی
گفــت: قدیــم همــه یــک امــت بودیــم، چــه شــده کــه 
ــک  ــودش ی ــرای خ ــد ب ــی می خواه ــر کس ــروز ه ام
ــن،  ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــکیل ده ــروه تش گ
حجــت االســام والمســلمین شــکرهللا بهرامــی در 
ــای  ــازمان قض ــس س ــه رئی ــع و معارف ــم تودی مراس
نیروهــای مســلح اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: اصفهان 
موقعیــت خاصــی در کشــور دارد و در زمــان جنــگ 
ــرده  ــاب ک ــم انق ــهید تقدی ــزار ش ــه 23 ه ــک ب نزدی
ــت کشــور  ــن اســتان در ســازندگی و مدیری اســت. ای
ــای  ــت نیروه ــوده و در مدیری از اســتان های پیشــرو ب

مســلح همــواره در خــط مقــدم حضــور داشــته اســت. 
ــردم،  ــناس م ــد قدرش ــا بای ــه »م ــان این ک ــا بی وی ب
ــزود: کســی  ــران و نیروهــای مســلح باشــیم«، اف مدی
کــه قاضــی شــد اگــر یــک راه کــج بــرود ذبــح 
ــه  ــت ک ــورده اس ــم خ ــی قس ــه قاض ــرا ک ــود؛ چ می ش
ــت داشــته باشــد و در حرکــت او عــدل و  ــم و عدال عل

ــد.  ــکار باش ــت آش عدال
وی تأکیــد کــرد: برخــی می گوینــد مشــکل کشــور مــا 
ــرآن  ــه ق ــی اســت ک ــن در حال ــود حــزب اســت، ای نب

می گویــد کــه یــک حــزب وجــود دارد و آن هــم 
حــزب هللا اســت. مشــکل ســال 88 و فتنــه آن ایــن بود 
کــه برخــی افــراد بــه دنبــال »مــن مــن« کــردن بودنــد 
و ســید بزرگــوار کــه کشــتی کشــور بــه دســت او هدایت 
ــا  ــه آن ه ــت و ب ــا را پذیرف ــدگان آن ه ــود، نماین می ش
ــوش  ــا گ ــی آن ه ــد ول ــت برداری ــه دس ــرد ک ــام ک اع
ــای مســلح  ــی نیروه ــس ســازمان قضای ــد. ربی نکردن
ادامــه داد: هــر کســی بلنــد شــد و یــک گــروه تشــکیل 
ــم  ــد. قدی ــف می کن ــی را تضعی ــان اصل ــًا بنی داد قطع

ــر  ــروز ه ــه ام ــد ک ــه ش ــم، چ ــت بودی ــک ام ــه ی هم
کســی می خواهــد بــرای خــودش یــک گــروه تشــکیل 
دهــد؟ و الحمدللــه در اصفهــان آنچــه وجــود دارد همــه 
اتحــاد اســت. اتحــاد بیــن دادگســتری، نیروهــای 
ــه  ــی ب ــازمان قضای ــی و س ــای نظام ــی، نیروه امنیت
ــه »آزادگان  ــان این ک ــا بی ــت. وی ب ــکار اس ــی آش خوب
شــهدای زنــده جنــگ تحمیلــی هســتند«، گفــت: 
ــازمان  ــک س ــلح ی ــای مس ــی نیروه ــازمان قضای س
ــاله  ــر س ــت و ه ــور اس ــه مح ــور و برنام ــاختار مح س
ــه  ــر مجموع ــه ســازمان های زی برنامه هــای مربوطــه ب

ــنا ــد. ایس ــه می کن ارای

رئیــس مجلــس شــورای اســامی تاکیــد کرد:ایــران در 
حــل بحــران تروریســتی منطقــه بــا روســیه همــکاری 
ــور  ــیه و کش ــار روس ــی در اختی ــگاه نظام ــا پای دارد ام
خبرنــگار  اســت.به گــزارش  نــداده  قــرار  دیگــری 
خبرگــزاری خانــه ملــت، حشــمت هللا فاحت پیشــه در 
نشســت علنــی روز چهارشــنبه 27 مــرداد مــاه مجلــس 
ــت:   ــی گف ــون اساس ــار قان ــامی، در اخط ــورای اس ش
اســتقرار هواپیماهــای روســی در پایــگاه هوایــی شــهید 
نــوژه همــدان مطــرح شــده اســت کــه بــر اســاس اصــل 
ــه پایــگاه نظامــی  ــون اساســی اســتقرار هرگون 146 قان
ــز  ــتفاده صلح آمی ــرای اس ــی ب ــور حت ــی در کش خارج
ممنــوع اســت منتهــی شــاید ناظــر بــه بنــد یــک اصــل 
176 احتمــاال بحــث وظایــف شــورای عالــی امنیت ملی 
در ایــن خصــوص مطــرح شــود کــه بــه نظــر بنــده ایــن 
وظایــف اســت و جــزو اختیــارات محســوب نمی شــود.

ــت:  ــه فاحــت پیشــه گف ــی در پاســخ ب ــر الریجان دکت
ــت و  ــی اس ــون اساس ــد 146 قان ــه بن ــما ب ــتناد ش اس
 موضــوع بنــد 110 مربــوط بــه شــورای عالی امنیــت ملی

ــون  ــل 146 قان ــاس اص ــر اس ــه داد: ب ــت.وی ادام  اس
ــی  ــی و خارج ــگاه نظام ــه پای ــتقرار هرگون ــی اس اساس
ــران  ــد توجــه داشــت ای ــوع اســت و بای در کشــور ممن
پایگاهــی در اختیــار کشــوری قــرار نــداده اســت و اینکه 
بــا روســیه بــه عنــوان متحــد در مســائل منطقــه ماننــد 
ســوریه همــکاری داریــم بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــا 
ــر در  ــم و اگ ــه روســیه از نظــر نظامــی داده ای ــگاه ب پای
ــرده اســت موضــوع  ــن را مطــرح ک رســانه ها کســی ای
ــک  ــران ی ــزود: ای ــی اف ــب می شــود.دکتر الریجان تکذی
ــران  ــل بح ــه دلی ــن ب ــیه دارد و ای ــا روس ــکاری ب هم
ــرب  ــورهای مخ ــی از کش ــط برخ ــه توس ــتی ک تروریس
منطقــه و آمریکایی هــا ایجــاد شــده اســت بنابرایــن مــا 
ــدا  ــه پی ــم روســیه تلقــی درســتی از منطق فکــر می کن
ــا  ــا ب ــکاری آنه ــر هم ــال اخی ــک س ــن ی ــرده و در ای ک
ــه  ــتی در منطق ــران تروریس ــل بح ــه ح ــران در زمین ای

آغــاز کــرد. 
در مســئله ســوریه همــکاری نزدیکــی بــا روس هــا 
ــن  ــدت روش ــن م ــد از ای ــم بع ــر می کنی ــم و فک داری
شــد کــه نظــرات ایــران کــه در مســئله ســوریه مراقبــت 
می کــرد کــه در کل منطقــه آشــوب بــه پــا نشــود 

ــت. ــوده اس ــح ب صحی

ــوری،  ــات ریاســت جمه ــدی 3 انتخاب جــدول زمانبن
شــوراهای شــهر و روســتا و میــان دوره ای مجلــس 

مشــخص شــد.
ریاســت  دوره  دوازدهمیــن  مهــم  انتخابــات  دو 
و  شــهر  شــوراهای  دوره  پنجمیــن  و  جمهــوری 
ــان در  ــورای نگهب ــت ش ــاس موافق ــر اس ــتا ب روس
می شــود،  برگــزار  آینــده  ســال  اردیبهشــت   29
کــه بــر اســاس جــدول زمانبنــدی تعیین شــده 
ــات  ــن دوره انتخاب ــرکت در دوازدهمی ــان ش داوطلب
ریاســت جمهــوری می تواننــد از 22 تــا 26 فروردیــن 
ــدام  ــام اق ــه ثبت ن ــبت ب ــدت 5 روز نس ــه م ــاه ب م
اینکــه  از  پــس  نیــز  داوطلبــان  کنند.همچنیــن 
ــی  ــان بررس ــورای نگهب ــوی ش ــان از س صاحیت ش
و موردتأییــد قــرار گرفــت می تواننــد از 8 تــا 27 
اردیبهشــت مــاه یعنــی بــه مــدت 20 روز بــه تبلیغــات 
ــد. ــود بپردازن ــای خ ــریح برنامه ه ــی و تش انتخابات

انتخابــات  دوره  پنجمیــن  در  شــرکت  داوطلبــان 
ــخ 30  ــد از تاری ــتا می توانن ــهر و روس ــوراهای ش ش
ــال  ــاه س ــا 6 فروردین م ــاری ت ــال ج ــفندماه س اس
96 نســبت بــه ثبت نــام و شــرکت در انتخابــات 

ــد. ــدام کنن ــوراها اق ش
انتخابــات  دوره  پنجمیــن  نهایــی  کاندیداهــای 
ــت  ــدت 7 روز مهل ــه م ــتا ب ــهر و روس ــوراهای ش ش
تبلیغــات دارنــد کــه زمــان تبلیغــات آنهــا از 21 تــا 27 

ــن شــده اســت.همچنین در 29  اردیبهشــت ماه تعیی
اردیبهشــت ماه ســال آینــده نیــز در 4 حــوزه انتخابیــه 
شــاهد برگــزاری اولیــن انتخابــات میــان دوره ای 
مجلــس دهــم خواهیــم بــود کــه داوطلبــان شــرکت 
در انتخابــات میــان دوره ای مجلــس دهــم می تواننــد 
ــام  ــه ثبت ن ــبت ب ــفندماه نس ــا 14 اس ــخ 8 ت از تاری

خــود اقــدام کننــد.
مجلــس  میــان دوره ای  انتخابــات  کاندیداهــای 
اردیبهشــت ماه   27 لغایــت   21 از  نیــز  دهــم 
ــات ــه تبیلیغ ــد ب ــدت 7 روز می توانن ــه م ــی ب  یعن

 بپردازند.
ــان،  ــه اصفه ــوزه انتخابی ــار ح ــت؛ در چه ــی اس گفتن
اهــر و هریــس، بندرلنگــه، بســتک و پارســیان، 
مراغــه وعجــب شــیر انتخابــات میــان دوره مجلــس 

ــارس ــود. ف ــزار می ش ــامی برگ ــورای اس ش

الریجانیدرپاسخبهاخطارفالحتپیشه:
ایرانپایگاهنظامیدراختیارروسیهقرارندادهاست انتشارجدولزمانبندیانتخاباتریاستجمهوری

نماینــده خمینــی شــهر در مجلس شــورای اســامی 
گفــت: برگــزاری جشــنواره بــزرگ کاالی ایرانی عزت 
طلبــی و عــدم وابســتگی بــه کشــورهای خارجــی و 

خــارج نشــدن ارز از کشــور را بــه همــراه دارد. 
ــت  ــزود: الزم اس ــی اف ــواد ابطح ــد ج ــید محم س
در راســتای تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری و 
برنامــه ششــم  اباغــی کلــی  هــای  سیاســت 
توســعه بــه اســتقال اقتصــادی کــه تضمیــن کننــده 
اســتقال سیاســی و فرهنگــی اســت دســت یابیــم.  
از  ایرانــی  وی برگــزاری جشــنواره بــزرگ کاالی 

ســوی شــهرداری اصفهــان را قابــل تقدیــر دانســت 
و اذعــان داشــت: ایــن گونــه جشــنواره هــا  در 
ــد  ــی کن ــی م ــی نقــش آفرین ــد مل ــت از تولی حمای
ــذار  ــر گ ــتغالزایی  تاثی ــکاری و اش ــش بی ودر کاه
خواهــد بــود همچنیــن عــزت طلبــی  و عــدم 
وابســتگی بــه کشــورهای خارجــی و خــارج نشــدن 
ارز از کشــور را  بــه همــراه دارد. ایــن نماینــده 
مجلــس بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مــی بایســت 
ــت شــهری  ــد مدیری شــهرداران کان شــهرها همانن
در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــا برگــزاری جشــنواره 
کاالی ایرانــی حرکــت کننــد ادامــه داد: فعــاالن 
ــد  ــه بای ــای مربوط ــتگاه ه ــام دس ــادی و تم اقتص
ــد البتــه بایــد  در حمایــت از تولیــد ملــی گام بردارن
کیفیــت کاالهــای داخلــی بــه منظــور جلــب رضایــت 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد نظ ــردم م م
بــه چنــد بخــش  را  اشــتغال کشــور  ابطحــی   
تولیــدی و صنعتــی، خدمــات و تجــارت، کشــاورزی 
ــن  ــی از از مهمتری ــرد: یک ــد ک ــردو تاکی ــیم ک تقس
ماموریــت هــا در مجلــس دهــم پیگیــری اقتصــاد 
مــردم  معیشــتی  مشــکات  رفــع  و   مقاومتــی 

است. ایمنا

ــت:  ــس گف ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ــب رئی نای
اگــر موضــوع هشــدار قراردادهــای جدیــد نفتــی کــه از 
ــه نشــود  ــدگان مطــرح شــده جــدی گرفت ســوی نماین
بحــث اســتیضاح وزیــر نفــت را قطعــا مطــرح خواهیــم 
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ــب رئی ــرد. نای ک
گفــت: اگــر موضــوع هشــدار قراردادهــای جدیــد نفتــی 
ــه  ــدگان مطــرح شــده جــدی گرفت ــه از ســوی نماین ک
ــا مطــرح  ــت را قطع ــر نف نشــود بحــث اســتیضاح وزی
موســوی  ســیدناصر  کرد.حجت االســام  خواهیــم 
الرگانــی نماینــده مــردم فاورجــان و عضــو کمیســیون 
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــادی مجل اقتص
الگــوی قراردادهــای جدیــد نفتــی اظهــار داشــت: مــا در 
ــا حضــور کارشناســان مربوطــه  ایــن رابطــه نشســتی ب
داشــتیم و همچنیــن نامــه ای بــا امضــای تعــداد زیادی 
ــزود:  ــد.وی اف ــه ش ــم هیات رئیس ــدگان تقدی از نماین
ــنگینی  ــه س ــی ضرب ــد نفت ــای جدی ــا قرارداده حقیقت
ــواره در شــروع  ــه هم ــام و شــعاری ک ــت نظ ــه حیثی ب
جمهــوری  آزادی،  )اســتقال،  انقــاب  پیــروزی  و 
بــا  اگــر  قراردادهــا  ایــن  می کنــد.  وارد  اســامی( 
شــرکت های اســتعمارگر منعقــد شــود اســتقال مــا را 
ــس کمیســیون اقتصــادی  ــر ســوال می برد.نایب رئی زی
ــرد:  ــح ک ــن تصری ــامی همچنی ــورای اس ــس ش مجل
ــت  ــت و دول ــر نف ــا از وزی ــت م ــه اول درخواس در درج

ــه  ــرا ک ــود چ ــو ش ــا لغ ــن قرارداده ــه ای ــت ک ــن اس ای
ــدا  ــه مصلحــت نظــام و مــردم نیســت کــه ادامــه پی ب
ــود  ــت نش ــن درخواس ــه ای ــی ب ــر توجه ــی اگ ــد،  ول کن
بــه گونــه ای دیگــر عمــل می کنیم.موســوی الرگانــی بــر 
ــس شــورای  ــه مجل ــرد: البت ــه ک ــن اســاس اضاف همی
ــرح دو  ــک ط ــرده و ی ــه ورود ک ــن زمین ــامی در ای اس
فوریتــی بــه امضــای تعــداد زیــادی از نماینــدگان 
ــر  ــا اگ ــد ام ــب می رس ــه تصوی ــا ب ــه قطع ــیده ک رس
بــه نکاتــی کــه نماینــدگان اشــاره کردنــد توجــه نشــود، 
ــود و  ــرح می ش ــا مط ــر حتم ــتیضاح وزی ــوال و اس س
ــد کــرد. ــی ورود خواهن ــا از بعــد نظارت ــدگان قطع نماین
ــه  ــتیم ک ــل هس ــا مای ــرد: م ــوان ک ــه عن وی در خاتم
ــه  ــر ب ــی اگ ــل انجــام شــود ول ــا تعام ــن موضــوع ب ای
ــر  ــتیضاح وزی ــث اس ــود وارد بح ــه نش ــدارها توج هش

ــارس ــد. ف ــم ش خواهی

نمایندهخمینیشهردرمجلس:
موسویالرگانیوزیرنفتراتهدیدبهاستیضاحکردجشنوارهبزرگکاالیایرانیعزتطلبیوعدموابستگیرابههمراهدارد

درجلسههیاتوزیرانبهریاسترییسجمهوریصورتگرفت؛
موافقتدولتباپرداختوام450میلیونریالیخریدمسکنبهپرسنلنیرویانتظامی
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حتما بخوانید!
انتشار جدول زمانبندی انتخابات... پنجشنبه 28 مرداد ماه   21395

ـــمـــاره  230  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

کودتای28مرداد1332
ادامه از صفحه یک:

جریــان نفــت بــه غــرب و الحــاق ایــران بــه پیمــان نظامــی 
بغداداشــاره نمــود کــه البتــه اینهــا را بعنــوان اهــداف نزدیــک 
ــرداد  ــای 28 م ــًا کودت ــت. طبع ــا دانس ــدت کودت ــاه م و کوت
اهدافــی بلنــد و دراز مــدت نیــز عــاوه بــر آنچــه بیــان شــد 
ــی و  ــت مل ــودی حرک ــه ناب ــوان ب ــه می ت ــود ک ــز دارا ب را نی
ــا  ــا و ی ــاد و زمینه ه ــی ابع ــاختن آن در تمام ــه کن س ریش

حداقــل مخــدوش نمــودن آن اشــاره کــرد.
 بــا پیــروزی کودتــای 28 مــرداد، ایــاالت متحــده و انگلیــس 
بــه اهــداف کوتاه مــدت خــود رســیدند و بــا برانــدازی 
ــر مصــدق و بازگردانیــدن »محمدرضــا شــاه«  حکومــت دکت
ــدف  ــه ه ــا ب ــد؛ ام ــم کردن ــران تحکی ــود را در ای ــلطه خ س

ــیدند. ــز نرس ــود هرگ ــدت خ درازم
ــی را  ــش مل ــتاورد جنب ــت دس ــرداد نتوانس ــای 28 م  کودت
ــر عکــس ســبب توســعه  ــاز پــس گیــرد، ب ــران ب از ملــت ای
ــه »ضــد اســتبدادی«  ــارزه ضــد اســتعماری ب ــل مب و تکام
بــود. کودتــای 28 مــرداد ســبب شــد کــه یــک تحــول کیفــی 
ــود  ــه وج ــران ب ــی در ای ــت مل ــد حرک ــه رش ــد رو ب در فرآین
آیــد و ایــن بــار مبــارزه علیــه اســتبداد داخلــی محــور اصلــی 
ــت،  ــن رف ــی از بی ــتبداد داخل ــی اس ــت وقت ــد، در نهای گردی
ــن را  ــه خــود شکســته شــد و ای اســتیای خارجــی خــود ب

ــود. ــوب نم ــا محس ــن کودت ــای ای ــوان از پیامده می ت
آری، روز 28 مــرداد یــادآور کودتــای ننگیــن و ســیاهی اســت 
ــی شــدن صنعــت نفــت را در کام  کــه شــیرینی نهضــت مل
ملــت ایــران تلــخ کــرد. پــس از پیــروزی قیــام ســی تیــر بــه 
رهبــری آیــت هللا کاشــانی کــه باعــث روی کار آمــدن مجــدد 
دکتــر محمــد مصــدق شــد، مصــدق در صــدد افزایــش 
اختیــارات خــود و محــدود کــردن اختیــارات مجلــس 
شــورای ملــی برآمــد و بنــای اختــاف بــا آیــت هللا کاشــانی را 
گذاشــت. بدیــن ترتیــب او بــدون توجــه بــه نقــش و رهبــری 
آیــت هللا کاشــانی در قیــام ســی تیــر کــه منجــر بــه روی کار 
ــی  ــودن شــعار »جدای ــاده نم ــه پی ــدن مجــدد او شــد، ب آم
دیــن از سیاســت« پرداخــت و برخــی روحانیــون و نزدیــکان 
آیــت هللا کاشــانی را دســتگیر کــرد. عوامــل داخلــی و خارجــی 
نیــز آنچنــان شــخصیت ایــن مــرد روحانــی بــزرگ و شــریف 
ــران  ــخ ای ــوان آن را در تاری ــاید بت ــه ش ــد ک ــه دار کردن را لک
ــرداد را  ــی 28 م ــای نظام ــرح کودت ــت. ط ــابقه دانس بی س
ــس  ــت. انگلی ــی دانس ــرح انگلیس ــک ط ــل، ی ــد در اص بای
ــت  ــت نف ــود از صنع ــت خ ــدن دس ــاه ش ــس از کوت ــه پ ک
ــران از  ــًا ای ــه و خصوص ــیاری را در منطق ــع بس ــران، مناب ای
دســت داده بــود، بــا قطــع امیــد از رســیدن بــه توافــق، وارد 
مطالعــه طــرح یــک کودتــای نظامــی شــد. در ابتــدا آمریــکا 
ــات ریاســت  ــاور در انتخاب ــروزی آیزنه ــا پی ــود ام ــف ب مخال
ــت  ــده ای در سیاس ــرات عم ــث تغیی ــکا باع ــوری آمری جمه
خارجــی آمریــکا شــد. کرمیــت روزولــت رییــس اداره خــاور 
ــاب  ــات انتخ ــی عملی ــه فرمانده ــیا ب ــازمان س ــک س نزدی
ــکا و انگلیــس، ســتاد مشــترکی را در ایســتگاه  شــد و آمری
ــات  ــد و عملی ــکیل دادن ــرس تش ــس در قب ــی انگلی اطاعات
ــا  ــد. اگرچــه اجــرای نقشــه کودت ــزی کردن ــا را طرح ری کودت
در 25 مــرداد شکســت خــورد و شــاه از ایــران فــرار کــرد امــا 
سســتی مصــدق و دالیــل مختلــف دیگــر باعــث شــد کــه در 
28 مــرداد 1332 کودتــا عملــی شــود و سرلشــکر فضــل هللا 
ــت  ــدق نخس ــای مص ــه ج ــا ب ــرح کودت ــری ط ــدی مج زاه
وزیــر شــد و بدیــن ترتیــب بــا قبضــه شــدن قــدرت در دســت 
ــن  ــی و اســتعمار خارجــی یکــی از ننگین تری اســتبداد داخل
ــود و  ــم خ ــران رق ــر ای ــخ معاص ــتبداد در تاری ــای اس دوره ه
باعــث حاکمیــت 25 ســال دیکتاتــوری محمدرضــا شــاه بــا 
حمایــت مســتکبرین و خصوصــًا آمریــکا گردیــد. ایــن واقعــه 
تاریخــی درس هــا و عبرت هــای فراوانــی بــرای ملــت ایــران 
بــه همــراه د اشــت و بــه عنــوان یکــی از تلخ تریــن روزهــا در 

تاریــخ ایــران ثبــت شــده اســت.

مأموریتمنتظرانظهور
روز جمعــه متعلــق بــه آخریــن ذخیــره الهــی حضــرت 
ــاران  ــیعیان و ی ــن روز ش ــت در ای ــج( اس ــدی )ع مه
حضرتــش در انتظــار ظهورنــد تــا در رکابــش مجاهــدت 
کننــد و بســاط ظلــم وجــور برچیــده شــود و عــدل و داد 

در جهــان گســترانیده گــردد.
امام سجاد )علیه السام( می فرمایند:

مردمانــی کــه در زمــان غیبــت مهــدی )عجــل هللا 
تعالــی فرجــه( بــه ســر می برنــد و معتقــد بــه امامــت 
او و منتظــر ظهــور وی هســتند، از مردمــان همــه 
زمان هــا برترنــد، زیــرا خدایــی کــه یــادش بــزرگ 
اســت بــه آنــان خــرد و فهــم و شــناختی ارزانی داشــته 
اســت کــه غیبــت امــام بــرای آنــان ماننــد حضــور امــام 

ــاج( ــوار، ج 52، ص 122، احتج ــار الن ــت. )بح اس
منتظــران و یــاران حضــرت مأموریــت دارنــد بــه 
بـــرداشت  و  انحــراف هــا، تحریف هــا  بــا  مبــارزه 
هـــای نـادرســـت از دیـــن و مـذهـــب بپردازنــد تــا بــا 
طــی مســیر و صــراط مســتقیم هللا زمینــه ظهــور، 
ــته   ــه دس ــواًل س ــردد. معم ــم گ ــش فراه ــش از پی بی
ــان زور  ــان زر )ســرمایه داران و اشــراف(، صاحب صاحب
)حکومت هــای غیــر اســامی و بــه ظاهــر اســامی( و 
صاحبــان تزویــر )روحانیــون وابســته و دنـیـاپـرســـت 
و جـیـــره خـــوار حـکـــومت هــا و طبقــات اشــراف( از 
ــراف  ــاد انح ــت ایج ــان ام ــه درمی ــتند ک ــی هس عوامل
ــد  ــیعیان بای ــژه ش ــام و بوی ــت اس ــذا ام ــد ل می کنن
بــا هوشــیاری کامــل رفتــار و عملکــرد ایــن ســه گــروه 
را رصــد کننــد و در مقابــل آنــان ایســتادگی کننــد 
ــت ها و  ــا، برداش ــحریف ه ــان زر و زور تـ ــرا صاحب زی
ــان  ــد و صاحب ــفارش می دهن ــط را س ــیرهای غل تفس

تزویــر آن را اجرایــی و عملیاتــی می کننــد.
امام صادق )ع( می فرماید:

ــش، از  ــام خوی ــگام قی ــه هن ــائم )ع( ب ــه قـ آزاری کـ
ــخت تر  ــب س ــه مرات ــد، ب ــان می بین ــان آخرالزم جاه
اســت از آن همــه آزار کــه پیامبــر )ص( از مــردم 

راوی می گویــد: جاهلیــت دیــد. 
ایــن چگونــه می شــود؟ امــام فرمــود: پیامبــر بــه میــان 
مــردم آمــد در حالی که آنها ســنگ و صخره و چـــوب و 
تخته هــای تراشــیده )بتهــای چوبــی( را می پرســتیدند، 
ــه از  ــان هـمـ ــد مـردمـ ــام کن ــه قی ــا ک ــم م ــی قائ ول
ــد و آیه هــای  ــل می آورن ــرای او دلیـ ــدا بـ ــاب خـ کـتـ

قـــرآن را تاویــل و توجیــه می کننــد!
همچنین می فرماید:

ــه  ــان( ب ــا مخالف ــش )ب ــگ خوی ــم در جن ــام قائ ام
ــورد  ــر برخ ــه پیامب ــورد ک ــر می خ ــی ب ــواری های دش
نـکـــرد؛ زیــرا پیامبــر آمــد و مــردم بــت هــای ســنگی 
و چــوب هــای تراشــیده شــده را می پرســتیدند )و 
گـرفـتـــار تعالیــم انحرافــی نبودنــد(، لیکــن قائــم )در 
هنــگام قیــام خویــش( بــا مردمــی روبــه رو می شــود 
کـــه رویــاروی او می ایســتند و آیه هــای کتــاب خــدا را 
در برابــر او بــه نظــر خــود تاویــل می کننــد و در همیــن 

ــد. ــر می خیزن ــرد ب ــه نب ــا او ب راســتا ب
کســانی  )ع(  امــام  منتظــران  و  یــاران  بنابرایــن 
ــات  ــه از افشــای خطــوط انحرافــی و جریان هســتند ک
فـکـــری مـنـحـــرف، پاســخگویی منطقــی و مســتدل، 
و  دینــی  آموزهــای  درســت  تبییــن  و  روشــنگری 
نیــز جنگیــدن بــا کســانی کــه دســت از افــکار و 
ــد و حــق  ــر نمی دارن اندیشــه های نادرســت خویــش ب
ــد  ــغ و تردی ــد دری ــاب را نمی پذیرن خالــص و اســام ن
ــد  ــاگری می پردازن ــه افش ــجاعت ب ــا ش ــد و ب نمی کنن
ــراف  ــند و از انح ــره بشناس ــره را از ناس ــردم س ــا م ت

ــوند. ــار آن نش ــد و گرفت ــی یابن رهای

رسوایی
جدیدمدیراناشرافی

فضاحــت یکــی از مدیــران دو تابعیتــی در کمیتــه 
ــار آورد. ــه ب ــری ب ــوایی دیگ ــام، رس ــی برج بانک

بــه گــزارش پایــگاه 598، رضــا ســراج کارشــناس 
مســایل اســتراتژیک در کانــال تلگرامــی خــود نوشــت: 
مدیــران  نجومــی  فیشــهای  رســوایی  از  پــس 
اشــرافی، فضاحــت یکــی از مدیــران دو تابعیتــی 
ــار ــه ب ــری ب ــام، رســوایی دیگ ــی برج ــه بانک  در کمیت

 آورد. ایــن مدیــر دو تابعیتــی عــاوه بــر دریافــت 
حقــوق ماهیانــه خــود از ایــران، مبلــغ 7000 پونــد 
)معــادل 28 میلیــون تومــان( نیــز بــه صــورت ماهیانه 

ــت. ــرده اس ــت می ک ــوق دریاف ــس حق از انگلی

مصوبهمجلسدربارهنظارت
شوراینگهبان

کلیــات  بــه  گذشــته  روز  مجلــس  نماینــدگان 
ــون  ــاده 73 قان ــاده 52 و م ــره 3 م ــاریه تبص استفس
ــد  ــه در صــورت تایی ــد ک ــس رای دادن ــات مجل انتخاب
نهایــی، شــورای نگهبــان نمی توانــد بعــد از اعــام 
نظــر قطعــی دربــاره ی صاحیــت یــک نامــزد دربــاره ی 

ــد. ــام ده ــدد انج ــر مج ــار نظ ــش اظه صاحیت
ــف  ــق، 63 رأی مخال ــا 129 رأی مواف ــت ب وکای مل
در  حاضــر  نماینــده   204 از  ممتنــع  رأی   12 و 
 صحــن علنــی، کلیــات طــرح مذکــور را مصــوب 

کردند.
در صــورت تصویــب نهایــی ایــن طــرح، شــورای 
نگهبــان پــس از اعــام نظــر قطعــی و نهایــی در مهلــت 
20 روزه دربــاره صاحیــت یــک نامــزد و بعــد از انتخاب 
ــر  ــد اظهارنظ ــر نمی توان ــردم، دیگ ــالم م ــا رأی س او ب
ــب  ــا منتخ ــزد ی ــت آن نام ــاره صاحی ــددی درب مج
ــاره  ــدی درب ــدارک جدی ــه م ــد و چنانچ ــته باش داش
آن منتخــب بــه شــورای نگهبــان رســیده باشــد، ایــن 
ــان  ــای منتخب ــی اعتبارنامه ه ــان بررس ــدارک در زم م

ــرد. ــرار می گی ــیدگی ق ــورد رس م
ــد  ــی و تایی ــرای بررس ــه ب ــن مصوب ــت ای ــی اس گفتن

ــرود. ــان ب ــه شــورای نگهب ــد ب ــی بای نهای

معاونتوسعهمدیریتومنابعانسانیسازمان
قضایینیروهایمسلحکشور:

تعامل؛محورفعالیتوموفقیت
دراصفهاناست

ــع انســانی ســازمان  ــت و مناب ــاون توســعه مدیری مع
ــت و  ــور فعالی ــور مح ــلح کش ــای مس ــی نیروه قضای
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــل عن ــان را تعام ــت در اصفه موفقی
درســازمان قضایــی ایــن اســتان درحــال حاضــر ایــن 
شــرایط فراهــم شــده اســت. ابراهیــم مهرانفــر پیــش 
ــع و معارفــه رئیــس  از ظهــر چهارشــنبه در آییــن تودی
ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح اســتان اصفهــان با 
اشــاره بــه ســابقه 13 ســاله خــود در ســازمان قضایــی 
نیروهــای مســلح اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: در 
ــه  ــم ب ــتان را برای ــن اس ــردن در ای ــر کار ک ــدای ام ابت
کار کــردن در میــدات میــن توصیــف کردنــد و ایــن در 
حالــی بــود کــه مــن در ایــن اســتان تنهــا عطــر و بــوی 
ــمام  ــر را استش ــای معط ــبو و میوه ه ــای خوش گل ه

کــردم.
ــی از  ــان یک ــتان اصفه ــه اس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
و  اســت  کشــور  اســتان های  بهتریــن  و  برتریــن 
خدمــت بــه مــردم ایــن اســتان لیاقــت بزرگــی اســت، 
افــزود: بایــد دیــدگاه خدمــت در اصفهــان تغییــر یابــد 
ــگ،  ــا فرهن ــی ب ــتان دارای مردمان ــن اس ــه ای ــرا ک چ
ــادی  ــر دوســت و الیتمــدار هســتند و مســئوالن زی هن
نیــز از ایــن اســتان خــود را بــرای نظــام مقــدس 
وقــف کرده اند.معــاون  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــی  ــع انســانی ســازمان قضای ــت و مناب توســعه مدیری
ــت  ــت و موفقی ــای مســلح کشــور محــور فعالی نیروه
در اصفهــان را تعامــل عنــوان کــرد و بیــان داشــت: در 
ــن  ــن اســتان در حــال حاضــر ای ــی ای ســازمان قضای
شــرایط فراهــم شــده اســت و بایــد نســبت بــه حفــظ 
ــدی  ــدام کرد.مه ــز اق ــت آن نی شــرایط موجــود و تقوی
تشــکری، رئیــس ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح 
اســتان اصفهــان نیــز در ایــن آییــن پیشــگیری از 
وقــوع جــرم را از تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب عنــوان 
کــرد و اظهــار داشــت: از ایــن رو ضــروری اســت کــه از 

ــود. ــتفاده ش ــتا اس ــن راس ــا در ای ــه ظرفیت ه هم
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ــم  ــام معظ ــتور مق ــس از دس ــی پ ــوال تملیک ــازمان ام س
ــده قاچــاق در  ــا پدی ــا برخــورد قاطــع ب ــری در رابطــه ب رهب
ــاق  ــای قاچ ــدام کااله ــن انه ــابقه بزرگ تری ــی بی س  اقدام
ــا  ــت ت ــرا گذاش ــه اج ــور ب ــری در کش ــورت سراس ــه ص را ب
ــود.  ــده ش ــران کوبی ــاق در ای ــوت قاچ ــر تاب ــخ ب ــن می اولی
روز گذشــته حــدود ۴۰۰ تــن کاال بــه ارزش ۱۵ میلیــارد 
تومــان از انــواع کاالهــای قاچــاق شــده از جملــه مــواد 
خوراکــی، البســه و لــوازم بهداشــتی و آرایشــی منهــدم شــد. 
ایــن اقــدام بــا هماهنگــی تمامــی ســازمان ها و ســتادهای 
مســئول از جملــه ســازمان امــوال تملیکــی، ســازمان 
ــاق کاال و ارز  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــی، س ــرات حکومت  تعزی
ــه صــورت  ــران ب ــوری اســامی ای و همچنیــن گمــرک جمه
ــان  ــاه، آذربایج ــهر، کرمانش ــتان های بوش ــگ در اس هماهن
غربــی و ... انجــام پذیرفــت. بــه گفتــه امیــن دلیــری 
ــوال تملیکــی، بیشــترین کشــفیات در  رئیــس ســازمان ام
ــتان های  ــت و اس ــوده اس ــهر ب ــزگان و بوش ــای هرم مرزه
ــان  ــی و اصفه ــان غرب ــارس، آذربایج ــران، ف ــز ته ــدف نی  ه

هستند.
  بیشــترین حجــم کاالهــای قاچاق شــده مربــوط بــه البســه
منســوجات، مــواد غذایــی، مــواد شــیمیایی و مــواد دارویــی 

بــوده اســت.
    الکترونیکی شدن پروسه های مربوط به گمرک

ــه های  ــدن پروس ــی ش ــه الکترونیک ــان اینک ــا بی ــری ب دلی

مربــوط بــه گمــرک و کشــف کاالهــای قاچــاق کمــک 
ــف  ــه کش ــوط ب ــای مرب ــا آماره ــت ت ــرده اس ــیاری ک بس
از  یکــی  افــزود:  کنــد،  پیــدا  افزایــش  کاال  قاچــاق 
آســیب هایی کــه تاکنــون کشــور بــه دلیــل قاچــاق کاال 
می دیــد، نبــود اطاعــات الزم و کافــی بــود. ایــن ســامانه ها 
کمــک کردنــد کــه اطاعــات دقیق تــر و شــفاف تری در 
اختیــار مــا قــرار بگیــرد و اکنــون نیــز بــا تکمیــل شــدن ایــن 
ســامانه، می توانیــم بخــش زیــادی از قاچــاق کاال بــه کشــور 

ــم.  ــار کنی را مه
وی بــا بیــان اینکــه در هفته هــای آینــده بــه صــورت 
سلســله وار امحــای کاالهــای قاچــاق ادامــه خواهــد داشــت 
دربــاره میــزان کشــفیات کاالهــای قاچــاق در ۴ ماهــه 
نخســت ســال جــاری، گفــت: آمــاری کــه از فروردین مــاه تــا 
تیرمــاه در اختیــار داریــم نشــان می دهــد کــه رشــد کشــف 

ــت.  ــوده اس ــد ب ــاق ۱۳۱ درص ــای قاچ کااله
رئیــس ســازمان امــوال تملیکــی در حاشــیه برنامــه انهــدام 

ــه  ــر اینک ــی ب ــؤالی مبن ــه س ــخ ب ــاق در پاس ــای قاچ کااله
ــتند،  ــانی هس ــه کس ــس چ ــای لوک ــدگان خودروه واردکنن
ضمــن ارائــه نکــردن توضیــح مشــخص دربــاره هویــت ایــن 
ــی  ــدگان غیرقانون ــراد واردکنن ــن اف ــرد: ای ــار ک ــراد، اظه اف
هســتند و همــه آن هــا از مبــادی گمرکــی کشــور وارد 
ــه  ــا ک ــن خودروه ــاره ای ــوز درب ــزود: هن ــده اند. وی اف نش
تعــداد آن هــا حــدود ۶۴ عــدد بــرآورد شــده، تصمیم گیــری 
ــد. احتمــاال  ــی خــود را طــی نکرده ان نشــده و پروســه قانون
تصمیــم گرفتــه شــود کــه ایــن کاالهــا بــه قصــد صــادرات بــه 

ــده گذاشــته شــوند. مزای
    مافیای قاچاق

هرچنــد ایــن اقــدام و برخــورد قاطع شــایان تحســین اســت 
ــان  ــه آن اذع ــردم ب ــا آنچــه بســیاری از کارشناســان و م ام
ــای  ــان ورود کااله ــد در جری ــای قدرتمن ــود مافی ــد وج دارن
قاچــاق بــه کشــور اســت. وقتــی کاالیــی بــه صــورت هزارهــا 
هــزار تــن وارد کشــور می شــود، دیگــر نمی تــوان چنــد لنــج 
ــی  ــل اصل ــا را دلی ــی خرده پ ــدادی قاچاقچ ــون و تع و کامی

ــت.  ــاق دانس واردات آن کاالی قاچ
ورود خودروهــای میلیــاردی قاچــاق از ورودی هــای رســمی 
ــق  ــا هماهنگی هــای دقی ــا ب ــن حجــم، قاعدت ــا ای  آن هــم ب
شــبکه  از  نشــان  و  می گیــرد  صــورت  حساب شــده  و 
گســترده مافیــای قاچــاق در کشــور دارد. امیدواریــم در هــر 
ــا ســرطان قاچــاق  صــورت عــزم مســئوالن بــرای برخــورد ب
ــاهد  ــدن آن ش ــه کن ش ــا ریش ــد و ب ــزم باش ــان ج همچن

ــه بیشــتر کشــور باشــیم. ــر چ شــکوفایی ه

بزرگ ترین انهدام کاالهای قاچاق رقم خورد

میخ اول بر تابوت قاچاق نشست

در حالــی کــه خودروســازان بــه تولیــد خودروهــای 
قدیمــی ادامــه می دهنــد، وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت از ایران خــودرو و ســایپا خواســت برنامــه خــود 
ــی و گاه  ــای قدیم ــردن خودروه ــارج ک ــرای از رده خ را ب

بی کیفیــت ارائــه کننــد. یکــی از دالیــل 
از  ایرانــی  مصرف کننــدگان  نارضایتــی 
 کیفیــت خودروهــای داخلــی، قدیمــی 
خودروهاســت.  ایــن  بــودن  تکــراری  و 
ــد در دو  بعضــی خودروهــای در حــال تولی
شــرکت ایران خــودرو و ســایپا، عمــری 
بیــش از دو دهــه دارنــد کــه در ایــن زمینــه 

می تــوان بــه دو خــودروی پــژو ۴۰۵ در ایران خــودرو 
ــودن  ــی ب ــن قدیم ــرد. همی ــاره ک ــایپا اش ــد در س و پرای
تکنولــوژی و خطــوط تولیــد ایــن خودروهــا باعــث شــده 
ــه ای  ــد؛ به گون ــن باش ــز پایی ــا نی ــن خودروه ــت ای کیفی
کــه بعضــی گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه بیشــترین 

خودروهــای  کیفیــت  از  مصرف کننــدگان  نارضایتــی 
ــت.  ــد اس ــودروی ۴۰۵ و پرای ــه دو خ ــوط ب ــی مرب داخل
ــای در  ــی خودروه ــودن بعض ــارج ب ــی و از رده خ قدیم
حــال تولیــد در دو خودروســازی بــزرگ داخلــی، عــاوه بر 
ــر  ــاد وزی ــدگان، انتق ــی مصرف کنن نارضایت
صنعــت، معــدن و تجــارت را بــه عنــوان 
مســئول ارشــد دولتــی سیاســتگذار صنعــت 
ــن  ــال داشــته اســت. در ای ــه دنب خــودرو ب
رابطــه محمدرضــا نعمــت زاده در جلســه 
سیاســتگذاری  شــورای  پیــش  چنــدی 
خــودرو از ایــن دو شــرکت خواســت برنامــه 
زمان بنــدی خــود را بــرای از رده خــارج کــردن خودروهــای 
قدیمــی در حــال تولیــد ارائــه کننــد. وی در ایــن جلســه 
ــان  ــریع ترین زم ــت در س ــایپا خواس ــودرو و س از ایران خ
ممکــن، خودروهــای جدیــد بــا کیفیــت بــاال را جایگزیــن 

ــع ــد. ربی ــای قدیمــی کنن خودروه

وزیر صنعت هشدار داد:
تولید خودروهای قدیمی را متوقف کنید

عضــو اتحادیــه ملــی محصــوالت کشــاورزی بــا بیــان اینکــه 
واردات محصــوالت تراریختــه بــه کشــور یــک دهــه کتمــان 
ــام دســت اندرکاران ســاالنه  ــق اع ــت: طب شــده اســت، گف
ــه وارد می شــود.  ــارد دالر محصــول تراریخت ــا ۵.۵ میلی ۵ ت

ســال های  در  داشــت:  اظهــار  عمرانــی 
اخیــر، بــدون اینکــه مــردم آگاه باشــند 
ایــن محصــوالت وارد ســفره آنــان شــده 
ــر  ــاه اخی ــز در ۶ م ــه ج ــن اینک ــت؛ ضم اس
ــه اطاع رســانی  مســئوالن مربوطــه، هیچ گون
نداشــته اند. وی  ایــن زمینــه  در  درســتی 
ــن  ــی در ای ــده بین الملل ــک معاه ــت: ی گف

تولیــد،  از  پــس  تراریختــه  زمینــه می گویــد محصــول 
ــا  ــش و بررســی شــود ت ــون آزمای ــد از جنبه هــای گوناگ بای
مخاطــرات ســامتی و زیســت محیطی آن بــه کمتریــن 
ــا گاه  ــن آزمایش ه ــل ای ــام کام ــد. انج ــش یاب ــزان کاه می
ــون  ــه ۱۳۰ میلی ــاز ب ــول می کشــد و نی حــدود ۱۳ ســال ط

ــال  ــد از س ــه بع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه دارد. وی ب دالر هزین
۲۰۱۳، اعتراضــات بین المللــی بســیاری از جوامــع را بــه 
ــه  ــوالت تراریخت ــرده محص ــت پ ــائل پش ــرات و مس مخاط
ــی  ــد، ارزیاب ــه بع ــان ب ــن زم ــزود: از ای ــرد، اف ــاس ک حس
محیــط  روی  بــر  تراریخته هــا  مخاطــرات 
زیســت و ســامت جوامــع مــورد توجــه 
بیشــتر ســاکنین زمیــن قــرار گرفــت کــه بــه 
ــه ایــن  تبــع آن در ایــران نیــز عــده زیــادی ب
مســئله حســاس شــدند. وی بــا بیــان اینکــه 
در دهــه اخیــر تنهــا بعضــی مراکــز تحقیقاتــی 
و همچنیــن افــرادی در بدنــه اجرایــی کشــور 
از واردات محصــوالت تراریختــه بــه کشــور آگاه بودنــد، 
گفــت: زمانــی کــه حساســیت ها بــه مخاطــرات محصــوالت 
تراریختــه تشــدید شــد، افــرادی کــه اصــرار بــه تولیــد انبــوه 
و رهاســازی ایــن محصــوالت در طبیعــت داشــتند، ماجــرای 

ــر ــد. مه ــی کردن ــر علن ــه اخی ــا را در ده واردات آن ه

عضو اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی عنوان کرد:
پنهان سازی واردات تراریخته ها طی یک دهه

هم اکنــون آب معدنــی در بــازار چنــد نرخــی شــده و قیمــت بــرای بطری هــای 
نیم لیتــری از ۵۰۰ تــا ۶۰۰ تومــان و بــرای بطری هــای ۱.۵ لیتــری از ۸۵۰ تــا 
۱۰۰۰ تومــان در نوســان اســت. ابتــدای فصــل گرمــای امســال، آب معدنــی 
ــا ۲۰۰ تومانــی در حجم هــای مختلــف  ــا افزایــش قیمــت ۱۰۰ ت ــاره ب ــه یکب ب
ــه ۵۰۰  ــان ب ــری از ۴۰۰ توم ــی نیم لیت ــری آب معدن ــر بط ــد و ه ــه ش مواج
تومــان و آب معدنــی ۱.۵ لیتــری هــم از ۶۰۰ تومــان بــه ۸۰۰ تومــان افزایــش 
ــرای افزایــش قیمــت  ــاره ب ــدگان دوب قیمــت یافــت. حــال برخــی تولیدکنن
اقــدام کردنــد و هــر بطــری آب معدنــی نیم لیتــری را بــا ۱۰۰ تومــان افزایــش 
ــود کــه  ــه قیمــت ۶۰۰ تومــان می فروشــند. اردیبهشــت ماه امســال ب نــرخ، ب
ــا ۱۲۰۰ تومــان افزایــش قیمــت  هــر باکــس ۶ عــددی آب معدنــی بــزرگ ب
و باکس هــای ۱۲ عــددی آب معدنــی کوچــک نیــز بــا افزایــش قیمــت هــر 
بطــری ۱۰۰ تومــان بــا ۱۲۰۰ تومــان افزایــش قیمــت مواجــه شــد؛ امــا اکنــون 
بعضــی از برندهــا قیمــت را همــان ۵۰۰ تومــان و بعضــی دیگــر، ۶۰۰ تومــان 
ــن دارد کــه  ــگار مهــر حکایــت از ای ــی خبرن ــد. گــزارش میدان عرضــه می کنن
برخــی تولیدکننــدگان نیــز حجــم آب معدنــی را از ۱.۵ لیتــر بــه ۰.۸۲۰ لیتــر 
ــد. اکنــون قیمــت هــر  کاهــش داده و در مقابــل، قیمــت را افزایــش داده ان
ــا ۶۰۰  ــن ۵۰۰ ت ــف بی ــای مختل ــری در برنده ــری آب آشــامیدنی نیم لیت بط
تومــان عرضــه می شــود؛ هــر بطــری آب معدنــی ۱.۵ لیتــری بیــن ۸۵۰ تــا 
ــری آب ۰.۸۲۰  ــر بط ــت ه ــت قیم ــود و در نهای ــه می ش ــان فروخت ۱۰۰۰ توم

لیتــری هــم بــا قیمــت ۵۴۰ تــا ۷۰۰ تومــان در نوســان اســت.

ــان اینکــه قیمــت تمام شــده تولیــد  ــا بی ــه میــوه و ســبزی ب رئیــس اتحادی
میــوه در ترکیــه بســیار کــم اســت و بــه همیــن دلیــل ایــن محصــوالت بــه 
ایــران قاچــاق می شــود، از ورود زغال اختــه تــرک بــه بــازار داخــل خبــر داد. 
ــده  ــی عرضه ش ــای داخل ــه میوه ه ــان اینک ــا بی ــران ب ــین مهاج ــید حس س
از آن هــا  از کیفیــت خوبــی برخوردارنــد و اســتقبال خوبــی  بــازار  بــه 
ــی  ــه خارج ــای ممنوع ــع میوه ه ــت توزی ــن وضعی ــاره آخری ــود، درب می ش
ــازار  ــار داشــت: در حــال حاضــر عمــده میوه هــای خارجــی موجــود در ب اظه
ــاره  ــا اش ــتند. وی ب ــه هس ــرش، آووکادو و زغال اخت ــال، لیموت ــامل پرتق ش
ــت:  ــتند، گف ــری هس ــازار مص ــود در ب ــی موج ــای خارج ــه پرتقال ه ــه اینک ب
لیموترش هــای ممنوعــه نیــز از ترکیــه، آفریقــا و برزیــل وارد می شــوند؛ 
ــود.  ــام می ش ــه انج ــم از ترکی ــه ه ــه واردات آووکادو و زغال اخت ــن اینک ضم
ــوه  ــد می ــن تولی ــه ارزان تری ــان اینک ــا بی ــوه و ســبزی ب ــه می رئیــس اتحادی
ــه کشــور ترکیــه اســت، اظهــار داشــت: قیمــت تمام شــده  ــوط ب در دنیــا مرب
تولیــد میــوه در ترکیــه نســبت بــه ایــران بســیار کــم و ایــن درحالــی اســت 
کــه میوه هــای وارداتــی از ایــن کشــور، بــا قیمتــی بســیار گران تــر از تولیــدات 
داخلــی بــه فــروش می رســند. مهاجــران در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
عرضــه ســایر میوه هــای وارداتــی از جملــه ســیب درختــی، هلــو و... متوقــف 
شــده، گفــت: عرضــه ایــن محصــوالت بــه میــزان انــدک ادامــه دارد. قیمــت 
زیــاد میوه هــای ممنوعــه خارجــی باعــث شــده مــردم از محصــوالت داخلــی 

کــه ارزان تــر هســتند، اســتقبال کننــد.  

مدیــر کل امــور بین الملــل وزارت آمــوزش و تحقیقــات آلمــان بــا معــاون 
ــا  ــن ســازگارنژاد ب ــرد. محمدامی ــو ک ــدار و گفت وگ ــر کار کشــورمان دی وزی
»فودکلــر ریکــه«، مدیــر کل امــور بین الملــل وزارت آمــوزش و تحقیقــات 

ــرد.  ــو ک ــدار و گفت وگ ــان دی آلم
معــاون وزیــر کار در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه روابــط دیرینــه ایــران و آلمــان 
در موضــوع آموزش هــای مهارتــی و اجــرای پروژه هــای مشــترک در ایــن 
زمینــه بــا همــکاری بانــک جهانــی بیــان داشــت: مــا عاقه منــد هســتیم 
دوبــاره ایــن همکاری هــای مشــترک در زمینــه آمــوزش مهارت هــای 
شــغلی تقویــت شــود و ادامــه یابــد. وی اظهــار داشــت: در روابــط جدیــد 
 عاقه منــد هســتیم کــه کشــور آلمــان دربــاره اســتانداردهای شــغلی

اســتانداردهای آموزشــی، صاحیــت حرفــه ای و همچنیــن تربیــت مربیــان 
بــه ایــران کمــک کنــد.

ــه در  ــای دوجانب ــن درخصــوص نحــوه همکاری ه ــه همچنی ــر ریک  فودکل
ــا  ــط ب ــات مرتب ــش و تحقیق ــغلی، پژوه ــای ش ــوزش مهارت ه ــه آم زمین
آمــوزش مربیــان و اقتصــاد آمــوزش بــا هــدف پیشــرفت پایــدار در آموزش 
مهارت هــای شــغلی، مطالبــی را ارائــه کــرد. بنــا بــر ایــن گــزارش، دو طــرف 
دربــاره همکاری هــای آموزشــی بیــن دو کشــور بحــث و گفت وگــو و توافــق 
 کردنــد. در ایــن جلســه مقــرر شــد در ســال جــاری بــا همــکاری دو طــرف 
ــک  ــران، ی ــی ای ــی و غیردولت ــان بخــش دولت ــه ذی نفع ــا حضــور هم و ب

ــود. ــزار ش ــغلی برگ ــای ش ــوزش مهارت ه ــه آم ــی در زمین کارگاه آموزش

کم فروشی به آب معدنی هم رسید

گرما کمتر شد، پیک افتاد!
پیــک مصــرف بــرق روزانــه بــا ثبــت رقــم ۴۹ هــزار و ۳۶۸ مــگاوات، بــا کاهــش یــک هــزار و ۳۷۶ مگاواتــی نســبت بــه روز گذشــته 

مواجــه شــد.

در قاب تصویر

مذاکرات جدید اشتغالی ایران و آلمانحضور چشمگیر میوه های ترک در بازار

حتما بخوانید!
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  احتمال کاهش دوباره 
نرخ سود بانک ها

ــران  ــاون ای ــاق تع ــس ات رئی
گفــت: بــه دلیــل کاهــش 
ــورم، احتمــاال  ــرخ ت ــاره ن دوب
تــا یــک مــاه آینــده، شــورای 
پــول و اعتبــار دربــاره کاهش 
دوبــاره نــرخ ســود تســهیات 
تصمیم گیــری  بانکــی 
ــاره  ــاره کاهــش دوب خواهــد کــرد. بهمــن عبدالهــی درب
ــورم طبــق اعــام بانــک مرکــزی و مرکــز آمــار  ــرخ ت  ن
و طــرح دوبــاره کاهــش نــرخ ســود بانکــی متناســب بــا 
نــرخ تــورم گفــت: شــورای پــول و اعتبــار بــه دنبــال این 
ــش  ــی را کاه ــهیات بانک ــود تس ــرخ س ــه ن ــت ک اس
ــت:  ــار داش ــار اظه ــول و اعتب ــورای پ ــو ش ــد. عض ده
آخریــن تصمیمــی کــه شــورای پــول و اعتبــار در زمینــه 
ــک  ــه ی ــوط ب ــه، مرب ــرخ ســود بانکــی گرفت کاهــش ن
ــورم  ــرخ ت ــه ن ــه اینک ــا توجــه ب ــاه پیــش اســت و ب م
دوبــاره کاهــش یافتــه و در نــرخ نقطــه بــه نقطــه حدود 
۷ درصــد شــده، بــه نظــر می رســد کــه جــا دارد دوبــاره 
نــرخ ســود تســهیات بانکــی کاهــش یابــد. عبدالهــی 
ــاره در  ــه دوب ــن برنام ــن ای ــرد: بنابرای ــان ک خاطرنش
ــاال  ــت و احتم ــار اس ــول و اعتب ــورای پ ــتور کار ش دس
ــرخ  ــاره تجدیدنظــری در ن ــده دوب ظــرف یــک مــاه آین

سود بانکی صورت خواهد گرفت.

 انتقال یک کارخانه لوازم آرایشی 
از ترکیه به ایران

ســازمان  عامــل  مدیــر 
و  تجــاری  آزاد  منطقــه 
انتقــال  از  ارس  صنعتــی 
ــوازم  ــای ل ــی از کارخانه ه یک
آرایشــی در ترکیــه بــه منطقه 

آزاد ارس خبر داد. 
محســن عــرب باغــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه طــرح پــروژه فــرودگاه ارس جانمایــی 
ــاخت  ــرای س ــای الزم ب ــر مجوزه ــت: منتظ ــده، گف ش
فــرودگاه هســتیم تــا بتوانیــم کار خــود را در ایــن 
رابطــه آغــاز کنیــم. عرب باغــی در ادامــه از راه انــدازی ۳ 
 خــط مونتــاژ خــودروی ســواری، وانــت و ون خبــر داد 
ــاژ  ــب مونت ــه قط ــه را ب ــم منطق ــد داری ــت: قص و گف
ــن  ــم بهتری ــم و معتقدی ــل کنی ــودرو تبدی ــع خ صنای
منطقــه بــرای تولیــد قطعــات مونتــاژ، مناطــق آزاد 
 هســتند؛ چــرا کــه مــا نمی توانیــم همــه قطعــات 

را خودمان بسازیم. 
ــر عامــل ســازمان منطقــه آزاد تجــاری و صنعتــی  مدی
ارس همچنیــن بــه انجــام بعضــی مذاکــرات بــا طــرف 
ــه  ــا ترکی ــرات ب ــت: مذاک ــرد و گف ــاره ک ــه ای اش ترکی
دربــاره لــوازم آرایشــی برنــد انجــام شــده و قــرار 
ــه  ــی از ترکی ــوازم آرایش ــای ل ــی از کارخانه ه ــت یک اس
ــن  ــی از بزرگ تری ــران یک ــود. ای ــل ش ــه ارس منتق ب
مصرف کننــدگان لــوازم آرایشــی در منطقــه اســت و مــا 
بــا توجــه بــه حساســیت اســتفاده از ایــن مواد آرایشــی 

ــم. ــن اقدامــی را انجــام دهی ــم چنی قصــد داری

دولت، بازار مسکن را زمین گیر کرد
ــت  ــی دول ــت های پول ــکن، سیاس ــازار مس ــاالن ب  فع
و قوانیــن ســختگیرانه بانــک مســکن را در اعطــای 
ــی  ــازار معرف ــن ب ــود ۴ ســاله ای ــداوم رک ــل ت وام، عام
کردنــد و می گوینــد افزایــش ســقف وام هیــچ تأثیــری 
ــال  ــت ۴ س ــا گذش ــت. ب ــته اس ــازار نداش ــق ب ــر رون ب
ــی  ــر اعام ــاخص های اخی ــکن، ش ــازار مس ــود ب  از رک
می دهــد  نشــان  ایــران  آمــار  مرکــز  ســوی  از 
ــکن  ــازار مس ــه ب ــت ب ــی دول ــت های رونق بخش سیاس
نتوانســته رونــق را بــرای ایــن بــازار اثرگــذار بــه ارمغــان 
ــت  ــاالن و دســت اندرکاران حــوزه مســکن، عل آورد؛ فع
 ایــن رکــود شــدید را سیاســت های پولــی دولــت 
ــای وام  ــکن در اعط ــک مس ــختگیرانه بان ــن س و قوانی
ــران  ــوان پیش ــه عن ــکن ب ــازار مس ــد. ب ــوان می کنن عن
مســتقیم  ارتبــاط  شــغل   ۳۰۰ بــا   اقتصــاد کشــور 
و غیرمســتقیم دارد و هــر گونــه نوســان و تغییــری 
ــر گذاشــته  ــن ۳۰۰ شــغل هــم تأثی ــر تمــام ای در آن، ب
ــط  ــع مرتب ــدازد. صنای ــکه می ان ــا را از س ــازار آن ه و ب
ــق  ــر رون ــت تأثی ــه تح ــیمان ک ــوالد و س ــون ف همچ
رونقــی  مهــر  مســکن  از ساخت وســازهای  ناشــی 
نســبی را تجربــه کردنــد، از جملــه بخش هایــی هســتند 
ــه دلیــل رکــود شــدید در  ــر ب کــه طــی ســال های اخی
ــد. ــت داده ان ــود را از دس ــق خ ــاز، رون ــازار ساخت وس ب

صادرات مرغ متوقف شد
انجمــن  رئیــس 
مــرغ  پرورش دهنــدگان 
گوشــتی بــا بیــان اینکــه 
قیمــت  ذرت،  گرانــی 
مــرغ  تولیــد   تمام شــده 
از  داده اســت،  افزایــش  را 
صــادرات  شــدن  متوقــف 
ــار داشــت: از  ــر داد. محمــد یوســفی اظه ــن کاال خب ای
 زمانــی کــه قیمــت مــرغ در کشــور افزایــش پیــدا کــرد 
ــد صــادرات  ــه بیــش از ۵ هــزار تومــان رســید، رون و ب
ایــن محصــول نیــز کنــد شــد. وی بــا بیــان اینکــه ایران 
در زمینــه صــادرات مــرغ قــدرت رقابــت بــا کشــورهایی 
ماننــد برزیــل و ترکیــه را بــه دلیــل زیــاد بــودن قیمــت 
ــت  ــه قیم ــی ک ــزود: زمان ــدارد، اف ــد ن ــده تولی تمام ش
مــرغ در داخــل کشــور افزایــش پیــدا کــرد، بــرای 
ــت.  ــادی نداش ــه اقتص ــن کاال، صرف ــدگان ای صادرکنن
مــرغ گوشــتی  پرورش دهنــدگان  انجمــن  رئیــس 
اضافــه کــرد: در حــال حاضــر صــادرات ایــن کاال تقریبــا 
ــام می شــود  ــز انج ــی نی ــر صادرات ــف شــده و اگ متوق
بســیار بســیار انــدک و مربــوط بــه قراردادهــا و تعهــدات 

گذشته است.

بهبود کیفیت تختال مجتمع فوالد سبا
 

کیمیای وطن
بــا نصــب و راه انــدازی دســتگاه 
اندازه گیــری ابعــاد تختــال در 
مجتمــع فــوالد ســبا، عیــوب 
و مشــکات تختــال همچــون 
شمشــیری و ناودانــی بــودن 
دو  ضخامــت  اختــاف  و 
ــع  ــه رف ــادرت ب ــد مب ــن تولی ــخص و در حی ــرتختال، مش س
آن شــد کــه ایــن امــر باعــث بهبــود کیفیــت محصــول نهائــی 
ــت.  ــراه داش ــه هم ــتریان را ب ــتر مش ــت بیش ــد و رضای گردی
ــورد  علیرضــا صادقــی، رئیــس تعمیــرات پیشــگیری خــط ن
ــن  ــام ای ــا اع ــبا ب ــوالد س ــع ف ــل مجتم ــرم و کارگاه تکمی گ
ــال  ــبا، تخت ــوالد س ــع ف ــد مجتم ــط تولی ــت: در خ ــر گف خب
خروجــی از ماشــین ریخته گــری پــس از عبــور از کــوره 
تونلــی مســتقیما وارد پوســته زدا و ســپس وارد قفســه یــک 
ــزی  ــه تجهی ــری، هیچ گون ــیر ۲۵۰ مت ــن مس ــود؛ در ای می ش
ــرض  ــی ع ــت بررس ــگ جه ــری و مانیتورین ــت اندازه گی  جه
و ضخامــت تختــال وجــود نداشــت و کنتــرل چشــمی توســط 
اپراتــور هــم میســر نبــود تــا از وضعیــت کلــی تختــال و عیوب 
آن ماننــد شمشــیری و ناودانــی بــودن یــا اختــاف ضخامــت 
دو ســرتختال آگاه شــویم و از طرفــی داشــتن اطاعــات الزم 
از تختــال در مســیر جهــت هدایــت مؤثــر تختــال در قفســه 
ــود  ــن رو الزم ب ــت؛ از ای ــم اس ــری آن، مه ــورد و اندازه گی ن
ــورد  ــه ن ــال ورودی ب ــخصات تخت ــزی مش ــک تجهی ــه کم ب
ــور از ورود  ــا اپرات ــود ت ــخص ش ــا مش ــادی و دم ــر ابع از نظ
تختــال معیــوب بــه قفســه جلوگیــری بــه عمــل آورد و عیــوب 
ــا  ــود. علیرض ــع ش ــه رف ــای مربوط ــط واحده ــود توس موج
ــرم  ــورد گ ــط ن ــگیری خ ــرات پیش ــس تعمی ــی، رئی  صادق
و کارگاه تکمیــل مجتمــع فــوالد ســبا در پایــان ضمــن 
ــر  ــات و مدی ــر عملی ــت، مدی ــای مدیری ــر از حمایت ه تقدی
خدمــات فنــی و پشــتیبانی مجتمــع فــوالد ســبا از زحمــات 
و تاش هــای کلیــه واحدهــا و کارکنــان درگیــر از جملــه امــور 
ــه در اجــرای  ــد ک ــرات، خری ــد و تعمی ــر تولی مهندســی، دفات

ــود. ــکر نم ــد، تش ــاری کردن ــد را ی ــن واح ــروژه ای ــن پ ای

 سفر رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 
به اصفهان

ــران  ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــس س رئی
کیمیای وطن

و هیئــت همــراه، صبــح روز چهارشــنبه ۲۷ 
مــرداد وارد اصفهــان شــدند. نیــره پیروزبخــت، رئیــس 
ســازمان ملــی اســتاندارد ایران، در نخســتین روز از ســفر خود 
ــوالد  ــن، ف ــی زری ــای چین ــان از کارخانه ه ــتان اصفه ــه اس ب
مبارکــه و ذوب آهــن بازدیــد کــرد. بازدیــد از بخش هــای 
دیــدار  و  اصفهــان  اســتان  اســتاندارد  اداره کل   مختلــف 
ــن  ــن اداره کل و همچنی ــان ای ــا کارکن ــی ب و نشســت صمیم
ــه برنامه هــای  ــاس طــا، از جمل ــدی ی ــد از واحــد تولی بازدی
روز دوم ایــن ســفر اســت. گفتنــی اســت معــاون نظــارت بــر 
اجــرای اســتاندارد، مدیــر کل حــوزه ریاســت، مدیــر کل 
حراســت، مدیــر کل دفتــر هماهنگــی امــور اســتان ها در ایــن 
ــی  ــران را همراه ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــس س ــفر رئی س

می کنند.

 بهره برداری از 750 پروژه 
چهارمحال و بختیاری در دولت یازدهم

و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــراوان  ــه خدمــات ف ــاری ب بختی
ــال  ــم در چهارمح ــت یازده  دول
و بختیــاری اشــاره کــرد و گفــت: 
ــروژه در  ــدت، ۷۵۰ پ ــن م در ای
چهارمحــال و بختیــاری افتتــاح 
یــا کلنگ زنــی شــد. بــرای ایــن 
طرح هــا تاکنــون، ۱۴ هــزار میلیــارد ریــال هزینــه شــده 
ــزاب  ــا اح ــت ب ــتکی در نشس ــلیمانی دش ــم س ــت. قاس  اس
و گروه هــای سیاســی چهارمحــال و بختیــاری، بــا اشــاره بــه 
ــرح  ــه، ۵۰ ط ــای صورت گرفت ــاس برنامه ریزی ه ــه براس اینک
تولیــدی راکــد در اســتان تــا پایــان امســال احیــا خواهــد شــد 
اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد تاکنــون ۱۱ پــروژه احیــا و وارد مــدار 
ــن  ــاس همی ــر اس ــرد: ب ــد ک ــت. وی تأکی ــده اس ــد ش تولی
ــل  ــت کام ــد و اســتفاده از ظرفی ــش تولی ــزی، افزای برنامه ری
۱۹۵ پــروژه در چهارمحــال و بختیــاری و تکمیــل و بهره برداری 
ــی  ــام دارای ۶۰ درصــد پیشــرفت فیزیک ــروژه نیمه تم  از ۵۰ پ
و بیشــتر در دســتور کار مســئوالن اجرایــی اســتان قــرار دارد. 
ــن  ــل از ای ــرداری کام ــا بهره ب ــزود: ب ــتکی اف ــلیمانی دش س
واحدهــای تولیــدی، زمینــه تثبیــت شــغل و ایجــاد اشــتغال 
جدیــد بــرای ۱۰ هــزار نفــر در چهارمحــال و بختیــاری فراهــم 

می شود.

 کاهش 3 درجه ای دمای اصفهان 
طی روزهای گذشته

پیش بینــی  اداره  رئیــس 

هواشناســی اســتان اصفهــان 
آخریــن  بررســی  گفــت: 
نقشــه های  وضعیــت 
شــرایط  بیانگــر  هواشناســی، 
ــت؛  ــتان اس ــر روی اس ــدار ب پای
همیــن موضــوع هــوای اصفهــان 
را بــرای مســافرت مطلــوب می کنــد. حســن خدابخــش 
افــزود: وضعیــت هــوا تاپایــان هفتــه صــاف تــا قســمتی ابری 
خواهــد بــود و بعدازظهرهــا در مناطق شــرقی و شــمال شــرقی 
ــاد، پدیــده غالــب می شــود. رئیــس اداره پیش بینــی  وزش ب
ــر  ــای اخی ــه داد: در روزه ــان ادام ــتان اصفه ــی اس هواشناس
ــا  ــده و ب ــف ش ــی تضعی ــاره اندک ــب ح ــی جن ــرایط گرمای ش
نفــوذ هــوای ســرد از شــمال کشــور نیــز شــاهد کاهــش دمــا 
بوده ایــم. خدابخــش تصریــح کــرد: کمینــه دمایــی اســتان و 
اصفهــان در روزهــای اخیــر بــا کاهــش ۳ درجــه مواجــه بــوده 
همچنیــن در بیشــینه دمایــی نیــز شــاهد کاهــش ۳ درجــه ای 
بوده ایــم و همیــن موضــوع نشــان می دهــد کــه یــک کاهــش 

۳ درجه ای در وضعیت دمایی استان رخ داده است.
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شــهردار فوالدشــهر گفــت: مســکن مهــر 35 هــزار واحدی 
امــا  اســت،  آمــاده  آن  بیشــتر ســاختمان های  کــه 
ــی  ــدارد، یک ــود ن ــرای آن وج زیرســاخت و روســاختی ب
از چالش هــای اصلــی شــهر فوالدشــهر اســت و شــرکت 
ــاخت های آن  ــن زیرس ــوان تأمی ــی ت ــه تنهای ــران ب  عم

را ندارد.
 بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، عبــاس مــرادی اظهــار 
ــن  ــری، اولی ــزار نف ــت 75 ه ــا جمعی ــهر ب ــرد: فوالدش ک
شــهری اســت کــه مراکــز سیاســی همچــون فرمانــداری 
یــا اداره ارشــاد مســتقل نــدارد. یکــی از شــهرهایی اســت 
کــه جوانــان آن بیشــترین اســتفاده را از شــبکه های 
ــت  ــه عل ــن ب ــد. همچنی ــت می کنن ــی و اینترن اجتماع
موقعیــت سوق الجیشــی در غــرب اصفهــان، یکــی از 
ــرریز  ــت س ــت و دریاف ــد جمعی ــم رش ــای مه کانون ه

ــان اســت. اصفه
    بهره برداری از 24 پروژه

 وی افــزود: برنامه هــای مــدون فرهنگــی، اجتماعــی 
و عمرانــی در قالــب 24 پــروژه بهره برداری شــده بــه 
ارزش 20 میلیــارد تومــان در ایــن شــهر در جریــان اســت. 
ــزار  ــر 100 ه ــن شــهر زی ــن فوالدشــهر، اولی ــر ای ــاوه ب ع
نفــری کشــور اســت کــه از پــروژه پســاب بــرای آبیــاری 
فضــای ســبز بــا رعایــت همــه جوانــب اســتفاده می کنــد. 
شــهردار فوالدشــهر گفــت: پــروژه اســتفاده از پســاب بــا 
ــانی  ــر برق رس ــبکه گذاری و 2.5 کیلومت ــر ش 7.5 کیلومت
ــدود 65  ــه ای در ح ــا هزین ــاژ آب ب ــتگاه های پمپ و ایس

میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســیده و حــدود دو 
 مــاه اســت کــه آب مــورد نیــاز فضــای ســبز ایــن شــهر 

را تأمین و از خطر خشک شدن محافظت می کند.
    بهبود فرهنگ ترافیک

مــرادی گفــت: بــه منظــور بهبــود فرهنــگ ترافیــک، پارک 
 ترافیکــی کــودکان بــا مســاحت 3 هکتــار پیشــرفت 
آموزشــی  ســاختمان   4 شــامل  و  دارد  درصــدی   50 
و فضــای تمریــن ترافیکــی بــرای کــودکان می شــود و بــا 
هزینــه 7 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان در ســال جــاری 

بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.
    خرید 10 دستگاه اتوبوس

ــتگاه  ــد 10 دس ــه خری ــاره ب ــا اش ــهر ب ــهردار فوالدش ش
ــک وزارت  ــدون کم ــتگاه ب ــن 10 دس ــت: ای ــوس گف اتوب
کشــور خریــداری شــده تــا حمل ونقــل عمومــی را بــرای 
ــد در  ــهرهای جدی ــد ش ــد. رش ــهیل کنن ــهروندان تس ش
حالــت عــادی 2 تــا 3 درصــد اســت؛ امــا بــه علــت وجــود 
مســکن مهــر 35 هــزار واحــدی در ایــن شــهر، احتمــال 
مــی رود در سرشــماری جدیــد، جمعیــت ایــن شــهر بــه 
ــر 100 هــزار نفــر شــمرده شــود. ــغ ب صــورت ناگهانــی بال

ــل چــارت ســازمانی  ــن دلی ــه همی ــه داد: ب ــرادی ادام م
ــه درجــه 8  ــه زودی ب شــهرداری فوالدشــهر از درجــه 7 ب

یــا 9 تغییــر خواهــد کــرد و 19 پســت ســازمانی شــهرداری 
فوالدشــهر بــه 195 پســت کارمنــدی ارتقــا می یابــد 
ــهرداری  ــز ش ــی متمرک ــه نواح ــهرداری ب ــه ش و دو ناحی
فوالدشــهر اضافــه می شــود تــا مــردم از خدمــات شــهری 

بهتــری برخــوردار شــوند.
    مسکن مهر

شــهردار فوالدشــهر اضافــه کــرد: مســکن مهــر 35 هــزار 
ــت  ــاده اس ــاختمان های آن آم ــتر س ــه بیش ــدی ک واح
 امــا زیرســاخت و روســاختی بــرای آن وجــود نــدارد

ــت و  ــهر اس ــهر فوالدش ــی ش ــای اصل ــی از چالش ه یک
ــوان تأمیــن زیرســاخت ها  ــه تنهایــی ت شــرکت عمــران ب

ــدارد. را ن
 مــرادی گفــت: مدیریــت یکپارچــه، درآمــد پایدار شــهری 
ــه  ــرفت ب ــد پیش ــا 20 درص ــه ب ــهر ک ــروی فوالدش و مت
ــای  ــر چالش ه ــت، از دیگ ــده اس ــپرده ش ــی س فراموش

ایــن شــهر اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: عــوارض آالیندگــی از شــرکت 
ذوب آهــن از ســال 92 تــا بــه حــال بــا ارزش 18 میلیــارد 

ــه اســت.  ــق نگرفت ــه ایــن شــهر تعل تومــان ب
شــهردار فوالدشــهر نویــد ســاخت یــک مجموعــه بــازاری 
طولــی در مرکــز ایــن شــهر را داد و گفــت: زمیــن خاکــی 
ــار در  ــاحت 35 هکت ــا مس ــهر ب ــهر فوالدش ــزی ش مرک
صــورت رفــع موانــع تملیــک بــا طرحــی شــبیه بــه میــدان 
نقــش جهــان اصفهــان طراحــی و ســاخته خواهــد شــد 

تــا هویــت جدیــد را بــه ایــن شــهر هدیــه دهــد.

شهردار فوالدشهر عنوان کرد:

مسکن مهر، چالش مهم فوالدشهر

حتما بخوانید!
بهره برداری ار 79 پروژه منابع طبیعی ...

پنجشنبه  28 مردادماه    1395
ـــمـــاره 230 ســـــال دوم             ݡسݒ

در شهر

  پرداخت معوقات بیمه سالمت 
در چهارمحال و بختیاری

ســامت  بیمــه  کل  مدیــر 
از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
بیمــه  معوقــات  پرداخــت 
ــر  ــتان خب ــن اس ــامت در ای س
ــروز در  ــرزی دی ــر فرام داد. صف
ــارس  ــگار ف ــا خبرن ــو ب  گفت وگ
در شــهرکرد بــا اشــاره بــه بدهــی 
ــات  ــه مؤسس ــاری ب ــال و بختی ــامت در چهارمح ــه س بیم
ــار  ــا و ... اظه ــتان ها، داروخانه ه ــکان، بیمارس ــی، پزش درمان
ــای  ــی از بدهی ه ــه بخش ــای صورت گرفت ــا تاش ه ــرد: ب ک
ایــن دســتگاه اجرایــی پرداخــت شــد. فرامــرزی بــا اشــاره بــه 
بدهــی 950 میلیــارد ریالــی ایــن دســتگاه اجرایــی تــا پایــان 
ســال گذشــته بیــان داشــت: در هفتــه گذشــته 112 میلیــارد 
ــه پزشــکان و  ــن اســتان ب ــال از بدهــی بیمــه ســامت ای ری
ــا اشــاره بــه  مؤسســات طــرف قــرارداد پرداخــت شــد. وی ب
پوشــش و خدمــات گســترده بیمــه ســامت عنــوان کــرد: بــا 
تمهیــدات صورت گرفتــه رونــد پرداخــت معوقــات ایــن 

دستگاه در چهارمحال و بختیاری ادامه خواهد داشت.

 آغاز عملیات مرمت و ساماندهی 
گذرهای تلفن خانه و مهدیه اصفهان

ــر منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان گفــت:  مدی
قدیمــی کیمیای وطن گــذر  آســفالت برداری  عملیــات 

تلفن خانــه و آســفالت برداری پیــاده روی گــذر شــهید فانــی 
)مهدیــه اصفهــان( آغــاز شــد. بــه گــزارش اداره ارتباطــات 
رســانه ای شــهرداری اصفهــان، حســین کارگــر دربــاره گــذر 
تلفن خانــه اظهــار داشــت: ایــن گــذر، یکــی از گذرهــای قدیمــی 
اصفهــان بــه منظــور دسترســی محلــی محســوب می شــود کــه 
نــام آن از تلفن خانــه ای کــه در ایــن گــذر قــرار داشــت، بــه جــا 
 مانــده و انتهــای آن بــه بازارچــه نــو کنســولگری روســیه 

و مسجد سفره چی )مسجد سرخی( منتهی می شود. 
ــا  ــف و ب ــفالت ک ــب آس ــل تخری ــه دلی ــزود:  ب ــه اف وی در ادام
توجــه بــه قدیمــی بــودن آن، سیاســت گذاری شــهرداری منطقــه 
3 بــر آن شــد کــه ایــن گــذر بــا بلــوک فرشــی بــه مســاحت 950 
مترمربــع مرمــت شــود. کارگــر بــا اشــاره بــه هزینــه 200 میلیــون 
تومانــی ایــن پــروژه بیــان کــرد:  بــا جدول گــذاری و بلوک فــرش 
طرفیــن ایــن گــذر، پیــاده رو بــه رنــگ زرد از بلوک فــرش 
ــه  ــذر مهدی ــوص گ ــد. وی درخص ــد ش ــک خواه ــواره رو تفکی س
اصفهــان نیــز گفــت:  عملیــات کــوی شــهید فانــی معــروف بــه 
ــارد  ــر 2 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــز ب ــان نی ــه اصفه ــذر مهدی گ
ــا آســفالت برداری طرفیــن گــذر   ریــال در حــال اجراســت کــه ب
ــش  ــت روک ــده و در نهای ــداث ش ــاده رو اح ــذاری، پی و جدول گ

ــود. ــاماندهی می ش ــام و س ــواره رو انج ــفالت س آس

اخبار کوتاه

 بهره برداری از 79 پروژه 
منابع طبیعی و آبخیزداری در اصفهان

طبیعــی  منابــع  طــرح   79  
و آبخیــزداری در طــول هفتــه 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــت در اس دول
بهره بــرداری می رســد. اداره کل 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان اصفهــان اعــام کــرد: 
ــات  ــا شــامل عملی ــن طرح ه ای
ــی  ــی، جایگزین ــنگ مات ــزداری س ــروژه آبخی ــکاری، پ نهال
ــل  ــگل، اخــذ ســند، تبدی ســوخت فســیلی، غنی ســازی جن
ــا  ــا ب ــن طرح ه ــت. ای ــرگ اس ــه تک ب ــه ای ب ــناد دفترچ اس
ــتان های آران    ــال در شهرس ــارد ری ــش از 72 میلی ــرف بی  ص
و بیــدگل، برخــوار، نائیــن، اصفهــان، کاشــان، خوانســار 
دهاقــان نجف آبــاد،  لنجــان،  ســمیرم،   فریدون شــهر، 

ــور  ــتان، خ ــرون، اردس ــران  و ک ــان، تی ــهر، فاورج  شاهین ش
ــدن  ــت، فری ــن و میاندش ــهرضا، بوئی ــه، ش ــک، مبارک  و بیابان
از  از 90 درصــد  و گلپایــگان اجــرا شــده اســت. بیــش 
زمین هــای اســتان اصفهــان را منابــع طبیعــی بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. مأموریــت اصلــی اداره کل منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری، حفــظ، احیــا، توســعه و بهره بــرداری از 

جنگل ها و مراتع است.

 برگزاری نمایشگاه 
لوازم خانه و آشپزخانه در اصفهان

 ســومین نمایشــگاه تخصصــی تجهیــزات، لــوازم خانــه 
ــا  ــرد و ت ــه کار ک ــاز ب ــاه آغ ــدرن 26 مردادم ــپزخانه م و آش
29 مــرداد در محــل برگــزاری نمایشــگاه های بین المللــی 

ــت.  ــتان برپاس ــل شهرس ــع در پ ــان واق ــتان اصفه اس
بــه گــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
 اســتان اصفهــان، ایــن نمایشــگاه در ســومین ســال برگــزاری

اصفهــان  اســتان های  از  مشــارکت کننده   124 میزبــان 
 تهــران، یــزد، چهارمحــال و بختیــاری، مرکــزی، قزویــن 
و نمایندگی هــای فــروش محصــوالت ایتالیــا و کــره جنوبــی 

در فضایــی بــه مســاحت 8500 متــر مربــع اســت. 
آشــپزخانه  ظــروف  شــاخه های  در  مشــارکت کنندگان 
ــه  ــی خان ــی داخل ــپزخانه، طراح ــه و آش ــی خان ــام تزئین اق
ــیون  ــپزخانه، دکوراس ــتی آش ــیرآالت بهداش ــپزخانه، ش و آش
از هــود، ســینک  اعــم  آشــپزخانه  تجهیــزات  و   داخلــی 
و کابینــت فعالیــت دارنــد. برندهــای تکنــو، کارال، صباپیشــتاز 
ــر  ــاخص حاض ــای ش ــی از برنده ــن تات ــاز و ب ــا، کرکم کوش
و همچنیــن شــیرآالت رخشــان، زیباســازان کیانــا، گــروه 
صنعتــی انتخــاب و الوان از مشــارکت کنندگان شــاخص ایــن 
دوره بــه شــمار می رونــد. ســاعات بازدیــد از ایــن نمایشــگاه 

ــا 22 اســت. 16 ت
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رئیــس ســازمان حــج و زیــارت از ثبت نــام 50 هــزار 
اربعیــن  راهپیمایــی  مراســم  در  شــرکت  بــرای  نفــر 

ــران  ــزام زائ ــت: اع ــر داد و گف ــینی خب حس
اربعیــن  راهپیمایــی  در  حضــور  بــرای 
حســینی از 20 محــرم )اول آبــان( آغــاز 
می شــود. ســعید اوحــدی در دیــدار بــا 
ــی  ــده ول ــازی، نماین ــی نم ــت هللا عبدالنب آی
فقیــه و امــام جمعــه کاشــان در جمــع 
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه ثبت نــام از 

مشــتاقان حضــور در راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن حســینی 
ــام در  ــزود: ثبت ن ــت اف ــده اس ــاز ش ــته آغ ــه گذش از هفت
ــره اســت. اوحــدی  ــا 40 نف ــروه 5 ت ســامانه ســماح از گ
 خاطرنشــان کــرد: مــرز خروجــی و تاریــخ خــروج از کشــور 
ــه  ــده؛ ب ــی ش ــمند طراح ــور هوش ــه ط ــامانه ب ــن س در ای

ــت  ــد و ظرفی ــام کن ــر ثبت ن ــی دی ــر کس ــه اگ ــه ای ک گون
جدیــدی  تاریــخ  باشــد،  تکمیــل  مدنظــرش   مــرز 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــن می کن ــز تعیی ــرای آن مرک را ب
ــامانه  ــران در س ــزام زائ ــرای اع ــی ب ــای مختلف قابلیت ه
ســماح در نظــر گرفتــه شــده، بــه شــیفتگان 
حضــرت اباعبــدهللا الحســین)ع( توصیــه 
ــول  ــر موک ــای آخ ــه روزه ــام را ب ــرد ثبت ن ک
نکننــد. وی بــا تقدیــر از میزبانــی کشــور 
عــراق در اربعیــن ســال گذشــته گفــت: 
ــاون کنســولی وزارت  ــا مع ــی ب هماهنگی های
ــدای  ــا از ابت ــده ت ــام ش ــه انج ــور خارج ام
ــران صــادر شــود. رئیــس  ــرای زائ ــزا ب ــده، وی شــهریور آین
ســازمان حــج و زیــارت کشــور بــا اشــاره بــه مشــکاتی کــه 
ســال گذشــته بــرای زائــران اربعیــن حســینی ایجــاد شــد، 
افــزود: از ابتــدای محــرم در 20 نقطــه کشــور شــاهد صــدور 

ــود. ــم ب ــزا خواهی وی

رئیس سازمان حج و زیارت کشور اعالم کرد:
ثبت نام 50 هزار ایرانی برای راهپیمایی اربعین حسینی

ــت:  ــین)ع( گف ــام حس ــرش ام ــت ف ــروژه باف ــری پ مج
بافــت فرشــی بــه ابعــاد 2.30 در 1.50 ســانتیمتر بــا 
مشــارکت 3 میلیــون نفــر و منقــش بــه گنبــد و گلدســته 

ــد.  ــاز ش ــان آغ ــین)ع( در اصفه ــام حس ــرم ام ح
ــه  ــت: خیری ــان داش ــواه بی ــوش دادخ داری
نــذر اشــتغال امــام حســین)ع(، بافــت 
فرشــی را بــه ابعــاد 2/30 متــر در 1/50 
ســانتیمتر در دســتور کار خــود دارد کــه دارای 
ــد  ــه گنب ــوده و منقــش ب ــره ب ــون گ 3 میلی
و گلدســته حــرم امــام حســین)ع( اســت. 
امــام  فــرش  بافــت  پــروژه  مجــری 

ــه  ــرش نســبت ب ــن ف ــی ای ــه داد: ویژگ حســین)ع( ادام
ســایر فرش هــا ایــن اســت کــه دارای شناســنامه ای اســت 
 کــه داخــل آن 3 میلیــون اســم نوشــته خواهــد شــد 
و هــر گــره آن بــه نــام یکــی از افــرادی کــه بــه خیریــه نــذر 
ــتغال  ــاد اش ــتای ایج ــین)ع( در راس ــام حس ــتغال ام اش

بــرای افــراد نیازمنــد کمــک کنــد، ثبــت خواهــد شــد.
ــرش  ــراه ف ــه هم ــن شناســنامه ب ــه ای ــان اینک ــا بی  وی ب
بــه حــرم امــام حســین)ع( هدیــه خواهــد شــد، افــزود: 
ایــن حرکــت نمــادی از همدلــی مــردم ایــران بــرای رفــع 

ــود.  ــد خواهــد ب بیــکاری افــراد نیازمن
امــام  فــرش  بافــت  پــروژه  مجــری 
ــن  ــزود: یکــی از گل هــای ای حســین)ع( اف
ــام  ــه ن ــگار ب ــبت روز خبرن ــه مناس ــرش ب ف
خبرنــگاران و دیگــر گل آن بــه مناســبت 
ســالروز بازگشــت آزادگان بــه کشــور، بــه نــام 

آزادگان ثبــت خواهــد شــد. 
ــن  ــا اربعی ــن فــرش ت ــان اینکــه بافــت ای ــا بی دادخــواه ب
حســینی ادامــه خواهــد داشــت، تصریــح کــرد: طــی 
ــزاده  ــه امام ــرش ب ــن ف ــت ای ــز دار باف ــده نی روزهــای آین
ــان  ــر اصفه ــاغ غدی ــد و ب ــزاده ســید محم شــاهرضا، امام

ــارس ــد. ف ــد ش ــل خواه منتق

 آگهی دعوت از اشخاصی که از غایب آقای محمد کالنتری فرزند موسی
 خبری دارند:

به  دادخواستی   94/10/26 تاریخ  در  محمد  فرزند  مرجان کانتری  خانم  اینکه  به  نظر 
طرفیت موسی کانتری و نسرین الیقی و دادستان عمومی و انقاب فاورجان با موضوع 
صدور حکم موت فرضی غایب فوق الذکر ارائه نموده که به کاسه 941256 این دادگاه 
ثبت شده است، لذا بدینوسیله در اجرای ماده 1023 قانون مدنی به موجب این آگهی 
از اشخاصی که از غایب مذکور )آقای محمد کانتری فرزند موسی به شماره شناسنامه 
از  یا  دارند  خبری   1289004250 ملی  به کد   56/1/2 متولد  اصفهان  از  صادره   2153
این محکمه به اطاع  را  باشند دعوت می گردد مراتب   حیات و ممات وی مطلع می 

 برسانند.
رئیس شبه دوم حقوقی دادگستری فاورجان ـ احمد رضا قاضی 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

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

نیست.
آقای  برابر رای شماره 139560302018000184 کاسه پرونده 1393114402018000449 
علی قاسمی خرزوقی  فرزند کریم بشماره شناسنامه 4807 صادره از خورزوق نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 229.17 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 
پاک 176 فرعی از 114 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/28
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/480/الف/م به تاریخ 95/05/06

دادنامه
شماره دادنامه : 9509970351100603 تاریخ تنظیم : 1395/4/22 شماره بایگانی شعبه 
: 920363،910985 خواهان ها : 1- خانم صفورا آزاردادجونقانی فرزند جهانگیر به نشانی 

اصفهان خ سپهساالر خ الفت کوی قائم 2 بن بست نگار کد پستی 81667-35871  
2- خانم صفورا آزارداد جونقانی با وکالت آقای مهدی محمدی فشارکی فرزند مصطفی 
به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت غربی روبروی دادگستری ساختمان دیبا طبقه پنجم 
واحد 9 خواندگان 1- شرکت پارسا مهر 2- آقای کاظم هادی دستجردی همگی به نشانی 
اصفهان مجتمع کوثر فاز 2 ط اول واحد 35     3- آقای محمود فضیلی نژاد 4- آقای 
آقای کاظم  امینی 7-  اسداله  آقای  نژاد6-  فضیلتی  محمود  آقای  امینی 5-  اسداله 
به  پارسا مهر صفاهان  المکان 8- شرکت  به نشانی مجهول  هادی دستجردی همگی 
نشانی اصفهان مجتمع کوثر فاز 2 ط اول واحد 350 خواسته ها : 1- الزام به انتقال مال 
غیر منقول  دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید.رای داگاه در خصوص دعوی خانم صفورا آزارداد جونقانی 
فرزند جهانگیر با وکالت آقای مهدی محمدی فشارکی بطرفیت آقایان 1- آقای کاظم 

هادی دستجردی 2- شرکت پارسا مهر صفاهان 3- اسداله امینی 4- محمود فضیلی 
نژاد به خواسته الزام به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان و ملحقات آن از پاک ثبتی 
15190/16041و کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان و وکیل محترم ایشان 
ضمن دادخواست و لوایح تقدیمی مفادا اظهار داشته اند بموجب ردیف اول خریداری 
شده و نامبرده نیز به موجب قولنامه و صورت مجلس آن از مالک اصلی خریداری شده 
که حسب صورت مجلس تفکیکی شماره 19901 مورخ 88/10/14 پاک موصوف به ده 
واحد مسکونی تفکیک شده و شماره پاک 15190/38892 بخش پنج به واحد آپارتمان 
ابتیاعی و شماره پاک 15190/38901 به پارکیگ ابتیاعی اختصاص داده شده و النهایه 
تقاضای محکومیت خواندگان را به انتقال رسمی شش دانگ آپارتمان مذکور بانضمام 
پارکیگ و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله نموده که دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و مبایعه نامه های عادی منضم در پرونده و پاسخ استعام اداره ثبت اسناد و 
اماک و نظریه کارشناس محترم رسمی دادگستری و عدم حضور باوجه خواندگان با 
وصف نشر آگهی و مصونیت دعوی خواهان و مستندات وی از هرگونه ایراد و اعتراض 
موجه و موثری دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 10و219و220 
قانون مدنی و مواد 198و502و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقاب در امور مدنی مصوب سال 1379 حکم به محکومیت خوانده ردیف چهارم به انتقال 
رسمی آپارتمان و پارکینگ مذکور و ملحقات آن در یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد به نام 
خواهان به میزان اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی پرداخت یک میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناس و پرداخت مبلغ 
یک میلیون و هشتصد و سی و شش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعام می نماید و در خصوص دعوی خواهان بطرفیت سایر خواندگان اگر 
چه خواهان مکلف بوده و در راستای اثبات سلسه ایادی و معامات انجام شده خواندگان 
مذکور را طرف دعوی قرار دهد لکن چون سند اولیه رسمی به نام خوانده ردیف چهارم بوده 
لذا دعوی متوجه نامبردگان نبوده و به استناد بند چهارم ماده 84 قرار رد دعوی خواهان 
نسبت به نامبردگان صادر و اعام می نماید. رای صادره در قسمت ماهوی غیابی بوده 
و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضای 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان 
می باشد و قرار صادره نیز ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض در محاکم محترم 

تجدید نظر مرکز استان می باشد .
م الف 14957رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حسین جعفرزاده

دادنامه 
کاسه پرونده : 724-94 شماره دادنامه : 1959مورخ 94/124 مرجع رسیدگی : شعبه 
سی و سوم شورای حل اختاف اصفهان خواهان حمزه نصیری نشانی : اتوبان ذوب آهن 
روستای ویا درگان پاک 173 خواندگان : 1- مهدی فدایی نشانی : خیابان ارتش بعد 
از پل هوایی حسین آباد جنب بانک مهر نمایشگاه پاسارگاد 2- کریم عبدهللا زاده مجهول 

المکان خواسته : 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکاسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید : رای قاضی شورا : در خصوص دعوی آقای حمزه نصیری 
فرزند محمد بطرفیت آقایان مهدی فدایی و کریم عبداله زاده به خواسته الزام به انتقال 
سند یکدستگاه خودروی سواری ال نود به شماره انتظامی 149ب79 ایران 86 با احتساب 
اینکه حسب پاسخ  به  به 45/000/000 ریال نظر  خسارت وارده و هزینه دادرسی مقوم 
استعام از راهور خودرو به نام آقای کریم عبداله زاده می باشد خواهان دلیلی بر اینکه 
آقای کریم عبداله زاده خودروی موضوع خواسته را به آقای مهدی فدایی فروخته باشد تا 
بر اساس آن مبایعه نامه بین خواهان و نامبرده قابل پذیرش باشد ارائه ننموده است لذا 
دعوی را به کیفیت مطروح قابل استماع نداشته مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی 
مدنی قرار عدم استمام دعوی خواهان صادر و اعام می نماید. قرار صادره ظرف بیست 

روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد .
م الف 14933

قاضی شورای حل اختاف 33 حوزه قضائی اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک 12141/22واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام احمد رضا امیری  فرزند حسینعلی و غیرو در 
و  و 139560302027000696  رای شماره 139560302027000693  و  است  ثبت  جریان 
قانون  اختاف موضوع  واز طرف هیات حل  139560302027000700  مورخه 95/1/25 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 
و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 

اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون 
95/6/28 روزیکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 95/5/28 

شماره :15648/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 12840/22واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام قدمعلی عنایتی کلمانی   فرزند اسدهللا و پری فروغی 
ابری  در جریان ثبت است و رای شماره 1258و 1261  مورخ 1395/02/07 طرف هیات 
حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر 

گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/06/28 
روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
اصفهان  ثبت شرق  اداره  رئیس  الف  م   /15647: انتشار: 1395/05/28 شماره  تاریخ 

حسین هادیزاده 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره 6 فرعی از 9561 اصلی  واقع 
یی    زفره  حدادی  سعید  محمد  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   5 بخش  در 
فرزند محمد باقر  در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027002320  مورخ 
95/2/27 ازطرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت 

به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 

ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/6/21 روز 
یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 95/5/28 

شماره :15646/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره 3046 فرعی از 11548 اصلی  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام امیر علی صفری شهر بیجاری    
مورخ    139560302027001432 شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  افشین   فرزند 
95/2/11 ازطرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت 

به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون 
95/6/21 روز یکشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
 سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 

داد. 
تاریخ انتشار: 95/5/28

 شماره :15645/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای علی اکبر اعظمی دارای شناسنامه شماره 645 متولد 1336  به شرح دادخواست 
به کاسه 95 /461 ش   از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
در   1304/7/1 اعظمی  بشناسنامه 22مورخ  داده که شادروان محمد حسین  توضیح 
تاریخ 1395/4/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک  پسر - دو دختر  - یک همسر دائمی به شرح ذیل می باشد:  
1- علی اکبر اعظمی  فرزند محمد حسین   به ش ش 645 متولد 1336صادره از 
گلپایگان 2- عین اله اعظمی فرزند محمد حسن   به ش ش 708متولد 1342  صادره 
متولد  به ش ش 828  فرزند محمد حسن    اعظمی   اله  گلپایگان 3- حشمت  از 
1349 صادره از گلپایگان 4- خاتون اعظمی   فرزند عباسعلی  به ش ش 108 متولد 
1308 صادره از گلپایگان5- صغره اعظمی  فرزند محمد حسین به ش ش 621 متولد 
1332صادره از گلپایگان   6- اکرم اعظمی فرزند محمد حسن  به ش ش 752 متولد 
1345 صادره از گلپایگان 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 شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. شماره : 241/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختاف شهرستان گلپایگان

با مشارکت 3 میلیون نفر نقش می بندد
گره های عاشقی اصفهانی ها بر فرش حرم امام حسین)ع(
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ــابقه  ــه س ــان ک ــتان اصفه ــور اس ــام ن ــگاه پی ــس دانش رئی
ــوی  ــت م ــور دارد و سال هاس ــام ن ــگاه پی ــیاری در دانش بس
ــپید  ــگاه س ــن دانش ــف ای ــای مختل ــود در راه مدیریت ه خ
کــرده اســت، از جدیدتریــن امکاناتــی کــه بــرای دانشــجویان 
تــازه وارد دانشــگاه پیــام نــور در نظــر گرفتــه شــده بــا 
ــفی، در  ــدی یوس ــر مه ــت. دکت ــخن گف ــن س ــای وط کیمی

ــش 15  ــای وطــن از افزای ــا کیمی ــوی اختصاصــی ب گفت وگ

درصــدی شــهریه ایــن دانشــگاه بــرای دانشــجویان تــازه وارد 
بــه ایــن دانشــگاه خبــر داد و بــا اشــاره بــه اینکــه طرح هــای 
بســیاری از ســال گذشــته تاکنــون در مدیریــت دانشــگاه های 
پیــام نــور اســتان بــرای رفــاه حــال دانشــجویان بــه منصــه 
اجــرا رســیده اســت، گفــت: در مقابــل افزایــش 15 درصــدی 
شــهریه، دانشــگاه بــرای دانشــجویان تــازه وارد بــه دانشــگاه 
پیــام نــور تســهیالتی چــون ارائــه وام و قســط بنــدی شــهریه 

نیــز در نظــر گرفتــه اســت.

     پایان نامه های الکترونیکی
بــرای  دانشــگاه  تســهیالتی کــه  دیگــر  از  افــزود:  وی 
دانشــجویان تــازه وارد درنظــر گرفتــه، ایــن اســت کــه 

ــم  ــان دائ ــورت مهم ــه ص ــد ب ــرم اول می توان ــجو از ت دانش
بــه  خــود  ســکونت  محــل  دانشــگاه  نزدیک تریــن  در 
دانشــجویانی کــه  بــرای  همچنیــن  بپــردازد.  تحصیــل 
ــورت  ــه ص ــل ب ــای قب ــود را در دوره ه ــه  خ ــد پایان نام بای
ــه  ــه پایان نام ــته ارائ ــال گذش ــد، از س ــه می دادن ــاب ارائ کت
 بــه روش دیجیتــال بــا هــدف کاهــش مصــرف کاغــذ

تســهیل در روش هــای بایگانــی و بــه اشــتراک گذاشــتن در 
ــای  ــه پایان نامه ه ــکان ارائ شــبکه های وب ممکــن شــد. ام
ــع  ــم در مقط ــی و ه ــع کارشناس ــم در مقط ــی ه الکترونیک
ارشــد فراهــم شــده اســت؛ ضمــن اینکــه دانشــجویان 
کارشناســی  ترمــی مهمــان، می تواننــد هــر کجــا کــه 
بخواهنــد و درنزدیک تریــن حــوزه امتحانــی نســبت بــه 
امتحانــات پایان تــرم اقــدام کننــد. وی بــا اشــاره بــه 
ــادی  ــری زی ــور دارای انعطاف پذی ــام ن ــگاه پی ــه دانش اینک
ــدرک ارائه شــده  ــزود: م ــرای دانشــجویان خــود اســت، اف ب
ــه  ــرای اعــزام دانشــجویان ب ــل ترجمــه ب ایــن دانشــگاه قاب
خــارج از کشــور نیــز هســت. یوســفی تصریــح کــرد: 2177 
ــع  ــال 94 در مقط ــگاه در س ــن دانش ــجویان ای ــر از دانش نف
کارشناســی ارشــد قبــول شــدند کــه در ایــن زمینــه رتبــه اول 
ــه اصفهــان تعلــق گرفــت.  ــور کشــور ب دانشــگاه های پیــام ن

ــات  ــان توضیح ــتان اصفه ــور اس ــام ن ــگاه پی ــس دانش رئی
خــود را این گونــه تکمیــل کــرد: ایــن دانشــگاه در رشــته های 
ــی  ــروه آموزش ــی دارای 5 گ ــد و کارشناس ــی ارش کارشناس
شــامل رشــته های فنــی و مهندســی، علــوم انســانی، 
ــوش  ــی ه ــت. مهندس ــاورزی اس ــه و کش ــوم پای ــر، عل هن
ــگاری، تعــدادی گرایــش در رشــته های  مصنوعــی، روزنامه ن
روان شناســی و مدیریــت، جدیدتریــن رشــته هایی هســتند 
ــد. ــجو دارن ــذب دانش ــد ج ــی ارش ــش کارشناس ــه در بخ ک

    40 نفر برای هر رشته
ــه در ســال جــاری  ــن پرســش ک ــه ای یوســفی در پاســخ ب
تــازه وارد  دانشــجویان  ورود  بــرای  شــما  پیش بینــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــتان ب ــور اس ــام ن ــای پی ــذ صندلی ه ــرای اخ ب
ــه چــه میــزان اســت، گفــت:  اطالعیــه ســازمان ســنجش ب
خوشــبختانه داوطلبــان بــدون کنکــور و بــر اســاس ســوابق 
تحصیلــی و شــرط معــدل دبیرســتان می تواننــد درا نتخــاب 
رشــته شــرکت کننــد. پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه 
ــت:  ــود. وی گف ــل ش ــگاه ها تکمی ــت دانش ــد ظرفی صددرص
در دانشــگاه پیــام نــور اســتان 1166 رشــته محــل کارشناســی 
وجــود دارد کــه در اســتان بــه طــور میانگیــن 40 نفــر ظرفیــت 
دانشــجو بــرای هــر رشــته فراهــم اســت. در همیــن زمینــه 

نیــز نســبت دانشــجویان در دانشــگاه های پیــام نــور اســتان 
بــه ترتیــب 60 بــه 40 )خانم هــا و آقایــان( اســت. وی 
ــرای  ــته ب ــر رش ــکان تغیی ــال ام ــه امس ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــده،  ــم ش ــی فراه ــای آموزش ــه گروه ه ــجویان در کلی دانش
ــر  ــاهد، ایثارگ ــجویان ش ــرای دانش ــگاه ب ــن دانش ــت: ای گف
ــی  ــه در المپیادهــای کشــوری و جهان ــگان و کســانی ک نخب
ــت از شــهریه  ــا معافی ــژه ی ــف وی ــه شــوند، تخفی ــز رتب حائ
دانشــگاهی را اعمــال می کنــد. بــرای ســربازان وظیفــه نیــز 

رئیس دانشگاه پیام نوراستان اصفهان درگفت وگو با کیمیای وطن:

دانشجویان پیام نور از ترم اول، مهمان دائم می شوند

- حمیدرضــا آذرنــگ مقابــل دوربین مســعود کیمیایی 
ــن  ــت اولی ــرار اس ــت. ق ــی« رف ــل اهل ــم »قات در فیل
ــم فجــر باشــد  ــم در جشــنواره فیل ــن فیل ــش ای نمای
ــاره زندگــی حــاج آقــا دکتــر جــالل  و داســتان آن درب
ــتویی  ــز پرس ــش آن را پروی ــه نق ــت ک ــروش اس س

بــازی می کنــد.
- کتــاب »زخمــه بــر ســاز زمــان« نیمــا یوشــیج 
نوشــته  ایلیــا دیانــوش از ســوی نشــر مرواریــد منتشــر 
شــد. ایــن کتــاب خواندنــی را نشــر مرواریــد بــا قیمــت 

32 هــزار تومــان منتشــر کــرده اســت.
- نمایشــگاه خوشنویســی اســتاد احمــد احمــدی در 
ــر از  ــن نمایشــگاه، 30 اث ــزار شــد. در ای ــاد برگ نجف آب
آثــار نفیــس و ارزشــمند خوشنویســی اســتاد احمــدی 
ــر  ــه هن ــدان ب ــد عالقه من ــورد بازدی ــهریور م ــا 10 ش ت

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــل ایران اصی
- فراخــوان دهمیــن دوســاالنه ملی نگارگــری ایران در 
حالــی منتشــر شــد کــه ایــن رویــداد هنــری در دی ماه 
ــام  ــت ثبت ن ــد. مهل ــد ش ــزار خواه ــاری برگ ــال ج  س

و ارسال تصاویر آثار به سایت دوساالنه به نشانی
www.salane.ir 2 تا 25 مهرماه امسال است.

ــران  ــرای اک ــتاخیز« ب ــم »رس ــه فیل ــودی ک ــا وج - ب
فــراز  بــا  گذشــته  ســال  در  کشــور  در   عمومــی 
ــران  ــر اک ــد و خب ــه رو ش ــیاری روب ــیب های بس و نش
ــت بســیاری از اقشــار  ــش و مخالف ــم، واکن ــن فیل ای
ــر  ــری خب ــی داشــت، حــاال حــوزه هن ــه را در پ جامع
ــاه  ــینمایی در مهرم ــم س ــن فیل ــی ای ــران عموم از اک

می دهــد.
»دیــوار  ســریال  بازیگــر  نظام دوســت،  نعیمــه   -
شیشــه ای« دربــاره نقــش خــود در ایــن ســریال 
ــزود روز چهارشــنبه 20  ــن اپی ــازی مــن در ای گفــت: ب
ــده  ــک تطهیرکنن ــش ی ــن نق ــت؛ م ــان یاف ــرداد پای م
ــا شــهره  ــردم و ب ــا ک ــن ســریال ایف )غســال( را در ای

ــودم. ــازی ب ــلطانی همب س
عروســکی  تئاتــر  شــانزدهمین جشــنواره  دبیــر   - 
ــن جشــنواره  ــری ای ــارک در نشســت خب ــران - مب ته
اعــالم کــرد: وقتــی گروه هــای خودمــان مشــکل 
بودجــه دارنــد، حاضــر نیســتیم بودجه هــای آن چنانــی 

ــم. ــت کنی ــی پرداخ ــای خارج ــور گروه ه ــرای حض ب
طــرح  تلویزیــون،  تهیه کننــده  چگینــی،  نعمــت   -
ــه  ــزرگ« دارد ک ــگاه های ب ــام »فروش ــا ن ــریالی ب س

ــازد. ــار آن را بس ــواد افش ــت ج ــرار اس ق
ــاز  ــئله ساخت وس ــت مس ــه مدت هاس ــی ک - در حال
ــه نتیجــه  ــران ب ــی ای ــه مل ــد فیلمخان ســاختمان جدی
ــه می گویــد در انتظــار  ــر فیلمخان نرســیده اســت، مدی

ــارات در شــهریورماه هســتند. مشــخص شــدن اعتب

 تجلیل از پیشکسوت معماری اصفهان
کیمیای وطن

شــهر  سپاســگزاری  آییــن 
ــل از  ــت تجلی ــا محوری ــالق ب خ
محمــد پاک نــژاد، پیشکســوت 
ســنتی  مرمتگــر  و  معمــار 
و  خالقیــت  مرکــز  ســوی  از 
اصفهــان  شــهرداری  نــوآوری 
برگــزار می شــود. سلسله نشســت های آییــن سپاســگزاری 
ــهرداری  ــوآوری ش ــت و ن ــز خالقی ــوی مرک ــالق از س ــهر خ ش
ــدان برجســته و پیشکســوت در  ــل از هنرمن ــه تجلی ــان ب اصفه
رشــته های مختلــف هنــری پرداختــه اســت. چهاردهمیــن 
آییــن سپاســگزاری از ســوی ایــن مرکــز بــا تجلیــل از »محمــد 
ــنتی  ــر س ــار و مرمتگ ــوت معم ــد پیشکس ــژاد«، هنرمن پاک ن
28 مردادمــاه در کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان برگــزار 
می شــود. اســتاد پاک نــژاد، هنرمنــد معمــار و مرمتگــر ســنتی 
اصفهــان اســت کــه ســال ها در زمینــه معمــاری و مرمــت 
ــدنی  ــم و فراموش نش ــی مه ــان نقش ــی اصفه ــای تاریخ بناه
داشــته اســت. چهاردهمیــن آییــن سپاســگزاری شــهر خــالق 
 بــه همــت مرکــز خالقیــت و نــوآوری شــهرداری اصفهــان

پنجشــنبه 28 مردادمــاه ســاعت 18 در کتابخانــه مرکــزی 
برگــزار می شــود. اصفهــان  شــهرداری 

 بررسی اصول یازده گانه مهارت 
ارتباط مؤثر

مرکــز ملــی پاســخگویی اصفهان در راســتای  کیمیای وطن
ارتقــای ســطح علمــی کارشناســان خــود چهارمیــن دوره 
در  مؤثــر  ارتبــاط  »مهارت هــای  عنــوان  بــا  را  آموزشــی 
ــه  ــا حضــور رئیــس مرکــز ملــی پاســخگویی ب پاســخگویی« ب
ســؤاالت دینــی برگــزار کــرد. بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر 
تبلیغــات اســالمی اصفهــان، حجت االســالم و المســلمین علــی 
 مخــدوم، رئیــس مرکــز ملــی پاســخگویی بــه ســؤاالت دینــی 
ــوان داشــت:  ــد، عن ــه طــول انجامی ــه دو روز ب ــن کارگاه ک  در ای
ــوم و مطلــق علــم و آگاهــی، دو شــکل از دانایــی  ــه عل  در دامن
ــا جنبــه نظــری  در نظــر گرفتــه می شــود؛ یکــی دانش هایــی ب
ــالم و  ــی. حجت االس ــه مهارت ــا جنب ــی ب ــری دانش های و دیگ
المســلمین مخــدوم گفــت: اولیــن قــدم در پاســخگویی مؤثــر 
ــه  شــناخت واقعــی از مســئله، کشــف مشــکل مخاطــب و ارائ
 راه حــل دقیــق اســت؛ چــرا کــه یکــی از شــایع ترین مشــکالت
 نفهمیــدن مســئله و شــروع بــه پاســخگویی اســت؛ راه حــل آن

صبــر در فهــم و تحلیــل مســئله اســت. وی راه حــل دیگــر در فهم 
ــان  ــر احساســات بی ــه ب ــرای غلب ــالش ب مســئله مخاطــب را ت
کــرد و گفــت: بــر احساســات خــود غلبــه کنیــد و تــا جایــی کــه 
ــد نخســتین  ــد و بدانی ــه پاســخ ننمایی ــد شــروع ب ــام داری ابه
ــا تأمــل  برداشــت مــا از ســؤال، بهتریــن برداشــت نیســت و ب

بیشتر پاسخ کامل تر ارائه کنید.

اخبار کوتاه

محمــد پرویــزی ضمــن اعــالم اضافــه شــدن 2 بازیگــر 
بیــات  بــازی ســاره  پایــان  از  بــه »البــی«   جدیــد 

و مصطفی زمانی در این فیلم گفت.
ــن  ــاره آخری ــینما درب ــردان س ــزی، کارگ ــد پروی  محم
ــد«  ــمفونی تول ــینمایی »س ــم س ــاخت فیل ــل س مراح

بــه کارگردانــی وی گفــت: ایــن فیلــم 
همچنــان در مرحلــه صداگذاری و ســاخت 
موســیقی اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
ــینمایی  ــم س ــاخت فیل ــغول س ــن مش م
»البــی« هســتم، قــرار شــد پــس از اتمــام 
ــد«  ــمفونی تول ــم، »س ــن فیل ــاخت ای س
را دوبــاره مــورد بازبینــی قــرار دهیــم. 

ــه  ــورای پروان ــرای ش ــخه از آن را ب ــک نس ــا ی ــه م البت
ــم  ــن فیل ــاد ای ــال زی ــه احتم ــتاده ایم و ب ــش فرس نمای
ــش  ــه نمای ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش در س

ــد.  دربیای
ــه  ــاره ب ــا اش ــش ب ــر از صحبت های ــش دیگ وی در بخ

فیلــم ســینمایی »البــی« بیــان کــرد: در حــال حاضــر 80 
درصــد از فیلمبــرداری ایــن اثــر در یــک هتــل در نزدیکــی 
فــرودگاه امــام)ره( بــه پایــان رســیده اســت. البتــه ایــن 
مــکان تنهــا مــکان فیلمبــردای ماســت و تمــام داســتان 

ــی« در همیــن هتــل روایــت می شــود.  »الب
پرویــزی ادامــه داد: »البــی« قصه هــای 
ــه  ــا ب ــده ای دارد، ام ــف و در هــم تنی مختل
صــورت اپیــزود یــک نیســت. »البــی« 
در واقــع روایت کننــده داســتان زندگــی 
افــرادی اســت کــه در ایــن هتــل مســتقر 
 می شــوند و قصــه هــر کــدام از آن هــا 
اتــاق بــه  اتــاق روایــت می شــود. ایــن 
کارگــردان در پایــان خاطرنشــان کــرد: فیلمبــرداری ایــن 
اثــر تــا 10 روز دیگــر بــه پایــان می رســد کــه تاکنــون بــازی 
مصطفــی زمانــی و ســاره بیــات هــم تمــام شــده اســت. 
قــرار اســت 2 بازیگــر جدیــد هــم بــه ایــن فیلــم اضافــه 

شــوند. ایســنا

بازی ساره بیات و مصطفی زمانی در »البی« به پایان رسید
مراســم نکوداشــت حمیــد ســبزواری بــا همــکاری انجمــن 
ــه  ــور فاطم ــا حض ــدان ب ــه هنرمن ــران و خان ــاعران ای ش
راکعــی مدیــر عامــل انجمــن شــاعران ایــران، مجیــد 
 رجبی معمــار مدیــر عامــل خانــه هنرمنــدان، ســاعد باقــری 
انجمــن  هیئت مدیــره  اعضــای  محمــودی  ســهیل  و 

کاکایــی،  عبدالجبــار  ایــران،  شــاعران 
حســین اســرافیلی، ســید اکبــر میرجعفری 
حمیــد  مرحــوم  خانــواده  کنــار  در  و... 
ــهناز  ــل ش ــتاد جلی ــاالر اس ــبزواری در ت س

خانــه هنرمنــدان برگــزار شــد. 
محمــودی،  ســهیل  مراســم،  ایــن  در 
هیئت مدیــره  عضــو  و  برنامــه  مجــری 

ــه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــن بی ــران ضم ــاعران ای ــن ش انجم
حمیــد ســبزواری از ســال های پیــش از انقــالب اســالمی 
دغدغــه مــردم و آزادی مــردم را داشــت، گفــت: »حضــور 
ــالب  ــای انق ــالب و در فض ــس از انق ــبزواری پ ــد س حمی
ــد اســتادان اوســتا  ــد پیشکســوت دیگــر مانن ــار چن در کن

شــاهرخی و مشــفق کاشــانی بــرای نســل آن زمــان دلیــل 
راه بــود و تأثیــر آن هــا بــر مــردم و جامعــه آن زمــان قابــل 
انــکار نیســت.« ایــن شــاعر افــزود: »تمامــی آثــار حمیــد 
ــاد در  ــی از صــدق، آزادی و آزادگــی و اعتق ســبزواری نکات
خــود دارنــد. تحــوالت و تحــرکات اجتماعــی را می تــوان بــه 
ــالب  ــرای انق ــه ب ــروده هایی ک ــی در س  خوب
ــد.« در  ــود، دی ــل ب ــام راح ــهیدان و ام و ش
ادامــه فاطمــه راکعــی، مدیــر عامــل انجمــن 
شــاعران ایــران در ســخنان خــود ضمــن 
ــزاری  ــرای برگ ــدان ب ــه هنرمن ــکر از خان تش
ــد  ــار حمی ــت آث ــاره موفقی ــه درب ــن برنام ای
ــد  ســبزواری گفــت: »شــاعرانی چــون حمی
ســبزواری توانســته اند در لحظــات مهــم زندگــی یــک 
ــی  ــان، نقش آفرین ــرودهای انقالبی ش ــا س ــزرگ ب ــت ب مل
کننــد. علــت ایــن موفقیــت ایجــاد ارتبــاط روحــی، عاطفــی 
و اجتماعــی ایــن شــاعران بــا مــردم اســت کــه باید توســط 
منتقــدان و متخصصــان ایــن حــوزه بررســی شــود.« ربیــع

حضور حمید سبزواری دلیل راه بود

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در 
خصوص پرونده 950068 اجرا 2 اجرای احکام به نفع خانم ایران روانبخش به 
خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 95/06/17 ساعت 12:00 به منظور 
جاده کشتارگاه  اده کمشچه  آباد  حبیب  در  واقع  باب گاوداری  یک  فروش 
مزرعه صفی آباد به مساحت 2156 متر مربع توقیف شده که توسط کارشناس 
به مبلغ 500000000 ریال ارزیابی گردیده و فعال در تصرف آقای حسین نوربخش 
است برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک 
به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در 
دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی 10 

در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.
مدیر اجرای احکام دادگاه حقوقی شهرستان برخوار

تاریخ  به  الف  5/37/550/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 
95/05/26

آگهی احضار متهم
خانم آرزو صفدریان کرویه فرزند حسن و آمنه صفدریان کرویه فرزند منوچهر 
و آقای امید صفدریان کرویه فرزند حسن در پرونده شماره  5737/011007/16  
این شعبه به اتهام تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساسماده 174 
از  ابالغ  می شود ظرف مهلت یک ماه  آیین دادرسی کیفری به شما  قانون 
تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء 

مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.
شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب برخوار

تاریخ  به  الف  5/37/549/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   
95/05/20

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 خواهان : نعمت اله نظری دادخواستی به طرفیت خوانده : آمنه صفدری و 
واقعه طالق    ثبت  به خواسته  اصفهان  استانداری  اتباع خارجی  امور  اداره کل 
رسیدگی  جهت  نموده که  اباد  دولت  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم 
و  ارجاع  برخوار  در شهرستان  واقع    ) دادگاه عمومی )حقوقی  اول  به شعبه 
آن  ثبت گردیده که وقت رسیدگی    9509983751300269 پرونده  به کالسه 
1395/08/01 و ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
آگهی و  از نشر  تا خوانده  پس  آگهی می شود  روزنامه های کثیراالنتشار  از 
اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست 

گردد. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

تاریخ  به  الف  5/37/549/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   
95/05/25

آگهی حصر وراثت
آقای مسلم بابائی دارای شناسنامه شماره 1270304593 به شرح دادخواست 
دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از  )وراثت(   1 به کالسه 288/95 ش ح 
خرزوقی  کاشیان  مونس  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
بشناسنامه 104 در تاریخ 1391/09/06  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-اکبر ش.ش 20 )2( محمود 
ش.ش 4403 )3( احمد ش.ش 15 )4( حمید ش.ش 364 )5( علیرضا 
قاسم  فرزند  بابائی  ( مسلم ش.ش 1270304593 همگی   6(  59 ش.ش 
بابائی و مونس کاشیان خرزوقی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات 

یا  اعتراضی دارد و  تا هر کس  نماید  را آگهی می  مقدماتی درخواست مزبور 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

تاریخ  به  الف  5/37/551/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 
95/05/26

آگهی حصر وراثت
آقای بهرام عمادی خرزوقی دارای شناسنامه شماره 53 به شرح دادخواست 
درخواست گواهی حصر  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 به کالسه 289/95 ش ح 
خرزوقی  عمادی  رسول  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
بشناسنامه 2127 در تاریخ 1394/10/03  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-طوبی عمادی خرزوقی 
فرزند عباسعلی ش.ش 3403 )همسر متوفی( )2( بهرام ش.ش 53 )3( 
نصرت ش.ش 32 )4( عزت ش.ش 3968 )5( شهناز ش.ش 4167 )6 ( 
زهرا ش.ش 12 )7( زهره ش.ش 101 همگی عمادی خرزوقی فرزند رسول 
)فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی 
از  او باشد  از متوفی نزد  تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  می نماید 
واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

تاریخ  به  الف  5/37/552/م  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 
95/05/26

آگهی حصر وراثت
شرح  به   44 شماره  شناسنامه  دارای  علی  فرزند  آقابابائی  احمد  آقای 
دادخواست به کالسه 99/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی 
فرزند  جعفری  بتول  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    1393/06/16 تاریخ  در   13 بشناسنامه  حسن 
به:1-احمد ش.ش  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته 
ابوالفضل ش.ش  44 )2( محمود ش.ش 76 )3( حیدر ش.ش 63 )4( 
139 )5( فاطمه ش.ش 26 )6 ( زهرا ش.ش 6 )7( طاهره ش.ش 1452 
)8( زهره ش .ش 10 )9( طیبه ش .ش 11 )10( فریبا ش.ش 4 )11( فهیمه 
آقابابائی  علی  و  جعفری  بتول  فرزند  آقابابائی کمشچه  همگی   219 ش.ش 
کمشچه )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
او  از متوفی نزد  تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  را آگهی می نماید 
واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد 
گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار شماره 
نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/553/م الف به تاریخ 95/05/27

آگهی حصر وراثت
شرح  به   44 شماره  شناسنامه  دارای  علی  فرزند  آقابابائی  احمد  آقای 
دادخواست به کالسه 99/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی 
آقابابائی کمشچه  حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
دائمی خود  اقامتگاه    1393/04/03 تاریخ  در   961 بشناسنامه  عباس  فرزند 
به:1-احمد  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود 
ابوالفضل  ش.ش 44 )2( محمود ش.ش 76 )3( حیدر ش.ش 63 )4( 
ش.ش 139 )5( فاطمه ش.ش 26 )6 ( زهرا ش.ش 6 )7( طاهره ش.ش 
1452 )8( زهره ش .ش 10 )9( طیبه ش .ش 11 )10( فریبا ش.ش 4 )11( 
آقابابائی کمشچه  علی  فرزند  آقابابائی کمشچه  همگی   219 ش.ش  فهیمه 
)همسر   13 ش.ش  حسن  فرزند  جعفری  بتول   )12( متوفی(  )فرزندان 
متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

ارشاد اسالمی 5/37/554/م الف به تاریخ 95/05/27
آگهی مزایده

پرونده  خصوص  در   ، اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  شعبه 
فاطمه  خانم  له  /دوم  ج  ش   434/95 و  دوم   / ج  ش   5902/92 کالسه 
 ، پیروزی  خیابان  امیریه  شهرک  آدرس  به  شهبازی  رمضانعلی  علیه  کبیری 
پایین خیابان ششم و هفتم – خیابان کوهسار فرعی 5 آخرین منزل دست 
به  پرونده کالسه 5902/92  در  اجرایی  و هزینه های  به  بابت محکوم  راست 
مبلغ  به  دوم   / ج  434/95 ش  پرونده کالسه  در  244/850/000ریال  مبلغ 
واموال  باشد  می   1/227/251/034 مبلغ  به  جمعا  ریال   980/541/034
توقیفی به شرح اصفهان – خیابان محتشم کاشانی – کوچه شهید رحیمیان 
– شماره 37 نبش  کوچه ساسان – مجتمع بلوار طبقه اول واحد 202 عبارت 
است از یک واحد آپارتمانی با قدمت حدود 10 ساله با نمای سرامیک و آجر، 
تیرچه  سقف  و  آرمه  بتن  اسکلت  با  سازه  دارای  و  آلومینیومی  های  پنجره 
بلوک با درب ورودی چوبی و دارای آیفون تصویری که فاقد سند ششدانگ 
مالکیت تفکیکی و پایان کار شهرداری به صورت قولنامه ای و جزئی از پالک 
شماره 1078 می باشد ملک مزبور شامل دو عدد اتاق خواب و پذیرایی با کف 
سرامیک و دیوار با روکش رنگ روغن و آشپزخانه اپن با کف و دیوار سرامیک 
به  آلومینیومی  ورودی  درب  با  جنوبی  تراس  و  اف  دی  ام  به کابینت  مجهز 
سمت گذر و سیستم سرمایشی به صورت کولر آبی و گرمایشی بخاری گازی 
و دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و فاضالب می باشد . مجتمع مزبور 
می  واحدی   4 خوانده  ملک  به  مربوط  طبقه  واحد که   19 و  طبقه   5 شامل 
پارکینگ در طبقه زیر زمین قرار دارد و مساحت کل عرصه  وانباری  و  باشد 
با   )81/10/5( مورخ   15/33865 شماره  به  مسکونی  پروانه  طبق  ساختمان 
آپارتمان   مفید  تقریبی  بمساحت  مربع  متر   559/5 نشینی  عقب  احتساب 
موصوف 123/58 متر مربع طبق نظریه کارشناسی ثبتی می باشد و به دلیل 
تخلفات ساختمانی در طبقه 4 پرونده مجتکع آپارتمانی ) کمیسیون ماده 100(  
شهرداری مطرح گردیده است لذا ارزش ملک واحد 204 ( باعنایت به میزان 
عرصه و اعیان بالغ بر 5/500/000/000 ریال معادل 550/000/000تومان ) پانصد 
اعتراض هیچ  مورد  . که  اعالم می گردد  و  ارزیابی   ) تومان  میلیون  پنجاه  و 
یک از طرفین قرار نگرفته است که  این مبلغ  معادل یازده پنجاهم کل واحد 
مسکونی حبه و دانگ می باشد . که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته است . در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 95/6/23 در ساعت 11 تا 
10 صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی به چهارراه 
وکال برگزار می گردد که این شرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد از 
به  فیش  وارائه  ملی  بانک   )2171350205001( حساب  شماره  به  پایه  مبلغ 
اجرای احکام از آن اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود .م الف 15518اجرای احکام شورای حل اختالف شعبه یک 

دادنامه 
مرجع   95/3/23 295/مورخ   : دادنامه  شماره   1194/94  : پرونده  کالسه 
قلعه  شیرزادی  : شمس  خواهان  اختالف  حل  شورای   22 شعبه   : رسیدگی 
شاهی بهارستان – فروردین غربی ورودی 7 پ 507 وکیل : زهرا کردگاراصفهان 
رضا   : خوانده  اول  طبقه  بهشت  تجاری  مجتمع  شرقی  یهشت  هشت  خ   :
بابت  ریال   10/000/000 : مطالبه مبلغ  المکان خواسته  جهانگیری مهر مجهول 
ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع  از  : پس  یک فقره رسید عادی گردشکار 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی 
 : شورا ختم رسیدگی را اعالم  به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
رای قاضی شورا :در خصوص دعوی مطروحه خواهان خانم شمس شیرزادی 
مهر  جهانگیری  رضا  خوانده  بطرفیت  زهرا کردگار  خانم  بوکالت  شاهی  قلعه 

بخواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بانضمام مطلق خسارت قانون و با توجه 
به محتویات پرونده و مدارک استناد خواهان که مطالبه وجه یک فقره رسید 
عادی مورخه 1352/2/1 مبلغ )ده میلیون ریال ( می باشد که به امضا خوانده 
رسیده است و نظر به اینکه خوانده باوصف ابالغ قانونی حاضر نگردیده است 
هیچگونه اعتراض و یا ایرادی بخواسته خواهان وارد ننموده است . لذا شورا 
قانون   522-519-198 مواد  به  مستندا  خواهان  دعوای  دانستن  وارد  ضمن 
آئین دادرسی مدنی و مواد 219-220-221 قانون مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصدو 
پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 
94/12/22 لغایت وصول طبق نرخ شاخص بانک مرکزی که محاسبه آن بر 
عهده اجرای احکام می باشد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز   20 غیابی ظرف  رای صادره  نماید  می  اعالم  و  صادر 
واخواهی در همن شعبه پس از ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد¬¬م الف 13154قاضی شورای حل 

اختالف شعبه 22 حوزه قضائی اصفهان 
دادنامه 

شماره   1395/2/29  : تنظیم  تاریخ   9509970350600380  : دادنامه  شماره 
پرونده : 9409980350601154 شماره ابگانی شعبه : 941291 پرونده کالسه 
اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه   9409980350601154  :
تصمیمی نهایی شماره 9509970350600380خواهان : صندوق قرض الحسنه 
اله مسلمی ) مدیر عامل ( و  نمایندگی حجت  و  امضا  با  مستضعفین دهنو 
کامیابی  فرحناز  خانم  وکالت  با  مدیره  هئیت  رئیس   ( عمرانی  علی  محمد 
امنیه فرزند جواد و آقای اصغر علی جانی ورنو سفادرانی فرزند عبد المحمود 
همگی به نشانی اصفهان – خیابان شیخ بهائی مقابل دارالقرآن ساختمان 110 
خواندگان  خوان   مدح  منصور  آقای  وکالت  دفتر   8134798314 پستی  کد 
نشانی  به  زراعتکار  رسول  آقای   -2 المکان  مجهول  صالحی  رعنا  خانم   -1  :
مجهول المکان 3- آقای فرشاد صالحی به نشانی مجهول المکان  خواسته 
ها : 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 
را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  جامع  به  عنایت  با  دادگاه  تادیه   تاخیر 
اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 
دعوی قرض الحسنه مستضعفین دهنو با وکالت خانم فرحناز کامیابی امنیه 
وآقای اصغر علی  جانی ورنوسفادرانی بطرفیت آقایان 1- رسول زراعتکار 2- 
خانم رعنا صالحی 3- فرشاد صالحی فرزند رضا قلی بخواسته مطالبه مبلغ 
70/000/000 ریال وجه چک شماره 1394/6/15/341192 عهده بانک صادرات 
بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده 
علیه  محال  بانک  از  صادره  پرداخت  عدم  و گواهی  مصدق چک  رونوشت  و 
ارائه  به محض  باید  اینکه وجه چک  و  و وجود اصول مدارک در ید خواهان 
کارسازی و پرداخت گردد و خوانده ردیف سوم صادر کننده و سایر خواندگان 
ظهرنویس و دارای مسولیت تضامنی می باشند و با وصف ابالغ اخطاریه از 
و  خواهان  دعوی  قبال  در  و  نشده  دادگاه حاضر  در جلسه  آگهی  نشر  طریق 
برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی ننموده اند فلذا دعوی خواهان محمول بر 
صحت تلقی و مستندا به ماده 249-310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
خواندگان متضامنا بپرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و 
نیز پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که 
در حق  اجرای حکم محاسبه خواهد شد  و حین  اعالم  بانک مرکزی  توسط 
خواهان محکوم می گردند رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد .م الف 14976
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سید مجید نبوی
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اصفهان با اقتدارصعود کرد پنجشنبه  28  مرداد ماه   61395
ـــمـــاره  230 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

درادامه مسابقات والیبال قهرمانی دختران کشور:
اصفهان با اقتدارصعود کرد

سرویس ورزش
هستی قلندری

مســابقات  روز  دومیــن  در 
دختــران  قهرمانــی  والیبــال 
جــوان کشــور، کــه از روز دوشــنبه 
ــران  ــاری در ته ــاه ج 25 مردادم
ــه مــورد اجــرا درآمــده اســت،  ب
تیــم والیبــال دختــران جــوان اصفهــان )مدعــی قهرمانــی( در 
ســه ســت پیاپــی وبــا نتایــج حیــرت انگیــز 5/25 ــــ 8/25 
ــروزی  ــن پی ــا ای ــت داد وب ــتان را شکس ــم کردس و 10/25 تی
صعــودش بــه مرحلــه بعــد قطعــی شــد. تیــم والیبــال 
منتخــب دختــران جــوان اصفهــان بــا مربیگــری خــوب خانــم 
راهلــه آرا کــه از جملــه مربیــان ارزنــده و شایســته بیــن المللی 
اســت، دراولیــن روزمســابقات والیبــال قهرمانی کشــوردختران 
جــوان بــه مصــاف تیــم گلســتان رفــت وبــه برتــری ســه بــر 
صفردســت پیداکــرد. تیــم والیبــال دختــران جــوان اصفهــان 
ــن  ــا: نگی ــوررا خانم ه ــی کش ــابقات قهرمان ــن دوره مس در ای
حیــدری، مائــده محمــدی، مریــم جعفــری، ســوگند ســلیمی، 
ــران،  ــه گ ــی هاشــمی، پریاریخت ــه بن ــه مشــتاقی، عالی محدث
ــه  ــوروزی، راضی ــب ن ــت، زین ــه عنای ــدی، فاطم ــد محم ناهی
نظــری وفرشــته فاضــل تشــکیل داده انــد ودرکادرفنــی عــاوه 
بــر خانــم راهلــه آرا خانم هــا: ســمیرا ایمانــی وگلنــاز عمومــی 

ــد. ــی وسرپرســت حضــور دارن ــوان مرب ــه عن ب

 حرکت انسان دوستانه 
دونده آمریکایی

روز سه شــنبه در مســابقات دوی پنــج هــزار متــر زنــان 
المپیــک اتفاقــی افتــاد کــه بــرای تماشــاگران یــادآور روحیــه 
واقعــی المپیــک بــود. هامبلیــن، دونــده نیوزیلنــدی کــه بــر 
ــر  ــث ب ــود باع ــورده ب ــن خ ــه زمی ــا ب ــی پ ــچ خوردگ ــر پی اث
هــم خــوردن تعــادل آگوســتینو نیــز شــد. آگوســتینو بــدون 
ــا بلنــد  در نظــر گرفتــن مســابقه بــه هامبلیــن کمــک کــرد ت
ــد  ــد از چن ــود او بع ــد. خ ــه ده ــابقه ادام ــه مس ــود و ب ش
دقیقــه بــرای ادامــه مســابقه دچــار مشــکل شــد و از ناحیــه 
ــدن را متوقــف  ــی کــرد. هامبلیــن دوی ــو احســاس ناراحت زان
ــاره  ــا شــود. هامبلیــن درب ــا احــوال آگوســتینو را جوی کــرد ت
ــه خــودم  ــان زمیــن خــوردم ب ــار کــرد: ناگه ــاق اظه ــن اتف ای
گفتــم چــه اتفاقــی افتــاد. ناگهــان دســتی را بــر روی شــانه ام 
احســاس کــردم. انــگار کســی بــه مــن گفــت بلنــد شــو. ایــن 
ــی.  ــان برس ــط پای ــه خ ــد ب ــت. بای ــک اس ــای المپی بازی ه
بســیار خوشــحالم کــه ابــی چنیــن کاری را انجــام داد. ایــن 
دختــر روح المپیــک را بــه نمایــش گذاشــت. فارغ از مســابقه 
و نتایــج آن، ایــن لحظــه را در تمــام زندگــی ام بــه یــاد خواهــم 

داشــت.

تأثیر ورزشکاران زن مسلمان بر المپیک
بانــوان  پررنــگ  حضــور 
پوشــش  بــا  مســلمان 
اســامی در بازیهــای المپیک 
ریــو 2016 در حالــی کــه در 
رشــته های مختلــف ورزشــی 
ــایر  ــای س ــای رقب ــه پ ــا ب پ
کشــورها بــرای کســب مــدال 
تــاش می کننــد، توجــه رســانه های بیــن المللــی را بــه 
خــود جلــب کــرده اســت. ایــن حضــور چهــره ای را کــه از 
زن مســلمان در دنیــای غــرب ترســیم شــده زیــر ســؤال 
در  بازنگــری  بــه  را  غربــی  تماشــاگر  و  می بــرد 
ــتون  ــن س ــر کوه ــی دارد. راج ــود وام ــه های خ اندیش
نویــس روزنامــه نیویــورک تایمــز در مطلبــی در ایــن بــاره 
از  عکســی  تماشــای  می نویســد:  روزنامــه  ایــن  در 
›بازی هــای  در  زنــان  ســاحلی  والیبــال  مســابقات 
ــر  ــان و مص ــای آلم ــان تیم ه ــو 2016 › می ــک ری المپی
حقیقتــًا احساســی را در انســان زنــده می کنــد کــه قابــل 
وصــف نیســت. عــکاس خبرگــزاری ›رویتــرز‹ عکســی را 
از مســابقه والیبــال ســاحلی زنــان بازی هــای ریــو گرفته 
اســت کــه بســیار جالــب و تاثیربرانگیــز اســت. در ایــن 
عکــس صحنــه ای از ایــن مســابقه بــه نمایــش درآمــده 
ــم مصــر را  ــاله از تی ــا الغوباشــی‹ 19 س ــه ›دع اســت ک
نشــان می دهــد در حالــی کــه کامــًا پوشــیده اســت در 
یــک رویارویــی بــا بازیکــن تیــم آلمــان بــه هــوا پریــده 
› کــرا  مصــری؛  بازیکــن  ایــن  مقابــل  در  اســت. 
بــا  والکنهورســت‹ بازیکــن 25 ســاله تیــم آلمــان 
ــان  ــن ورزش در جه ــاوت )مخصــوص ای پوششــی متف
غــرب(، مقابــل هــم قــرار گرفته انــد و دستانشــان در دو 
ســوی تــور بــه ســمت هــم دراز شــده اســت تــا هریــک 
ــش دو  ــه نمای ــا عرص ــرد. اینج ــار بگی ــوپ را در اختی ت
ــر دو تحــت  ــه ه ــوع پوشــش اســت ک ــا دو ن ــاد ب اعتق
لــوای ورزش در کنــار یکدیگــر ایســتاده اند. جهــان بیــش 
ــت  ــازع هویت هاس ــد، تن ــا باش ــورد تمدنه ــه برخ از آن ک
کــه در یــک فضــا و یــک زمــان بدســت تکنولــوژی با هم 
مرتبــط و کنــار هــم جــای داده شــده اند. نیویــورک تایمــز 
ــر  ــام و تصوی ــرب از اس ــاوت غ ــر متف ــاره تصوی ــا اش ب
جهــان اســام از جوامــع غربــی می نویســد: همیــن 
عــدم درک متقابــل اســت کــه مولــد خشــونت در جهــان 
ــه  ــچ عرص ــوژی؛ در هی ــارض در ایدئول ــن تع ــت. ای اس
دیگــری همچــون زنــان مشــهود نیســت. نویســنده 
روزنامــه بــا اذعــان بــه برداشــت اشــتباه جوامــع غربــی 
در مــورد زنــان مســلمان می نویســد: ایــن داســتان 
عمومــًا بــه عنــوان آزادی و رهایــی زنــان در جوامــع 
غربــی و انقیــاد و مطیــع بــودن زنــان در جوامع اســامی 
معرفــی می شــود. امــا هــردو ارزیابــی، یــک شــخصیت 
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ــان  ــران ســرزمین اسطوره هاســت. بعــد از یون ســرزمین ای
ــاطیری  ــتان های اس ــرزمین داس ــران س ــک ای ــدون ش ب
در  اســطوره ها  کــه  همانگونــه  امــا  افسانه هاســت.  و 
ــز  ــد اســطوره کشــی نی ــه دارن تاریــخ مــا جایگاهــی دیرین
ــم  ــر رســتم داری ــه اگ ــه ک ــن ماســت. همانگون رســم دیری
ــک  ــت. المپی ــه اس ــان نرفت ــی از یادم ــهراب کش ــم س رس
ــال را از آن جــدا کنیــم  ــگاه برترین هاســت و اگــر فوتب جای
بهترین هــای اکثــر رشــته های ورزشــی آرزویــی جــز 
ــال ها  ــورها س ــام کش ــد. تم ــک ندارن ــدال المپی ــردن م ب
کار و تــاش و برنامــه ریــزی انجــام می دهنــد تــا در 
میــدان بــزرگ المپیــک ســربلند باشــند. نبــرد در المپیــک 
اگــر چــه جنــگ نیســت و روح پهلوانــی و جوانمــردی 
ــت  ــوده اس ــابقات ب ــن مس ــل ای ــن اص ــه مهمتری همیش
ــان  ــردم جه ــیاری از م ــرافکندگی بس ــربلندی و س ــا س ام
بــه خصــوص کشــورهای کوچــک و گمنــام بــه ایــن 
ــک  ــول المپی ــردم در ط ــت. م ــورده اس ــره خ ــابقات گ مس
بــا ورزشکارانشــان می خندنــد، گریــه می کننــد، فریــاد 
می شــوند.  پیــروز  و  می خورنــد  شکســت  می کشــند 
ــن خاصیــت ورزش و خاصیــت المپیــک اســت. غــرور  ای
و افتخــار ســرافکندگی و شکســت همــه جزیــی از المپیــک 
هســتند.المپیک 2016 ریــو بــرای ایــران هنــوز تمــام 
نشــده و بســیاری از ورزشــکاران پــر امیــد ایــران هنــوز بــه 
ــرای ایــران  ــا اینجــا ب ــا نگذاشــته اند امــا آنچــه ت میــدان پ
ــتمی  ــوش رس ــای کیان ــدال ط ــارغ از 2 م ــورده ف ــم خ رق
و ســهراب مــرادی غــم تلــخ شکســت و خــرد شــدن 

اســطوره های ورزش ایــران بــوده اســت.

    حمید سوریان
ــت  ــران شکس ــه ورزش ای ــوک ب ــن ش ــن و بزرگتری اولی
ــده  ــود. دارن ــای کشــتی ب ــغ دنی ــی از نواب ــده یک خــرد کنن
ــک گذشــته  ــده طــای المپی ــی و دارن ــدال جهان ــت م هف
ــم  ــان دره ــران چن ــی نگ ــا ایران ــم میلیون ه ــوی چش جل
شکســت کــه حــاال همــه مــا آرزو می کنیــم کاش ســوریان 
هیچوقــت پــا بــه المپیــک ریــو نگذاشــته بــود. بســیاری از 
پیشکســوتان کشــتی مدت هــا بــود کــه می گفتنــد ســوریان 

دیگــر آن تــوان ســابق را نــدارد و شکســت های پیاپــی او در 
مســابقات انتخابــی المپیــک نشــان از ایــن موضــوع دارد. 
آن هــا بارهــا از ســوریان خواســتند کــه حــاال کــه همچنــان 
ــه  در اوج اســت از کشــتی خداحافظــی کنــد و میــدان را ب

ــد امــا افســوس ... جوانترهــا واگــذار کن
    محمد بنا

ــع  ــه ســطح توق ــان و کســی ک ــای خــاص کشــتی جه آق
ــای  ــس از درگیری ه ــرد پ ــاال ب ــا را در کشــتی فرنگــی ب م
فــراوان و قهــر و آشــتی های بــی جهــت ســکان کشــتی را 

ــه گل  ــن کشــتی ب ــه دســت گرفــت کــه دیگــر ای ــی ب زمان
نشســته در حــال غــرق شــدن بــود. بنــا بایــد بهتــر از هــر 
ــا  ــوان ب ــه نمی ت ــان 10 ماه ــه در زم ــت ک ــی می دانس کس
قهرمانانــی کــه 4 ســال اســت بــرای المپیــک می جنگنــد 
ــه  ــاد او ایمــان ب ــه نفــس زی سرشــاخ شــد امــا اعتمــاد ب
یارانــش باعــث شــد المپیــک بــرای آقــای خــاص کشــتی 
ــام  ــا تم ــد بن ــر چن ــیاه. ه ــگ و س ــد تن ــلخص باش مس
مســئولیت شکســت ها را شــجاعانه بــه گــردن گرفــت 
ــن  ــا همی ــا از شکســت بن ــد خیلی ه ــه ندان ــا کیســت ک ام
حــاال دارنــد بــا دمشــان گــردو می شــکنند و نقــل و نبــات 

پخــش می کننــد.
    بهداد سلیمی

قوی تریــن مــرد ایــران و یکــی از خــوش اخاق تریــن 
وزنــه بــرداران جهــان جلــوی چشــم تمــام ایــران بــه دســت 
ــرای  ــی ب ــر رمق ــا دیگ ــد ت ــده ش ــر بری ــی س داوران عراق
خوشــحالی مــردم باقــی نمانــد. بهــداد بــا تمــام دردهــا و 
مشــکات پــا بــه المپیــک نهــاد و اگرچــه همــه می گفتیــم 
هیــچ انتظــاری از او بــرای قهرمانــی نداریــم امــا در واقعیت 
چشــم مــردم پــس از ناکامی هــای کشــتی فرنگــی بیــش 
ــا  ــود. ام ــه شــده ب ــداد دوخت ــازوی به ــه ب ــی ب ــر زمان از ه
ــه  ــود ک ــک های او ب ــا اش ــد تنه ــیبمان ش ــه نس ــزی ک چی
قلــب ایــران را بــه درد آورد. هــر چنــد هنــوز المپیــک ادامــه 
ــه مســلخ رفتــن ســه اســطوره چیــزی نیســت  دارد امــا ب

کــه بــه ایــن زودی هــا فرامــوش شــود.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

رسم اسطوره کشی

ــپولیس  ــال پرس ــم فوتب ــرمربی تی ــچ، س ــو ایوانکووی برانک
ــار کــرد: شــروع فصــل  ــم، اظه ــاره آخریــن وضعیــت تی درب
ــم  ــاز داری ــا 10 امتی ــم. م ــی کنی ــوب ارزیاب ــم خ را می توانی
ــه شــادی  و در صــدر جــدول هســتیم و آن چیــزی کــه مای

ــه  ــان هفت ــت. از هم ــا اس ــازی م ــت، ب اس
بازیکنان مــان فــرم خــوب خودشــان  اول 
را نشــان دادنــد. برانکــو در ادامــه اضافــه 
ــم  کــرد: مــا شــش بازیکــن ملی پــوش داری
و خوشــحالم از ایــن بابــت کــه آنهــا بــه تیــم 
ملــی دعــوت شــده اند. در ادامــه برانکــو 
ــاره ایــن کــه گفتــه می شــود  ایوانکوویــچ درب

مهــدی طارمــی بــا رامیــن رضاییــان بــرای حضــور در 
ــوع  ــرد: موض ــان ک ــت، بی ــرده اس ــت ک ــپولیس صحب پرس
رامیــن رضاییــان بــه کلــی تمــام شــده اســت. طارمــی هــم 
ــود.  ــر ش ــه روز بهت ــا روز ب ــردازد ت ــودش بپ ــه کار خ ــًا ب لطف
خوشــحال هســتم کــه او بــرای تیــم نگــران اســت امــا بایــد 

قبــل از هــر چیــزی بــه فکــر خــودش باشــد. در مــورد رامیــن 
رضاییــان هــم تصمیمــم را قبــًا گرفتــه ام. وی دربــاره دیــدار 
حســاس تیــم ملــی فوتبــال ایــران مقابــل تیــم ملــی فوتبال 
قطــر در مقدماتــی جــام جهانــی هــم، یــادآور شــد: پیــروزی 
در نخســتین دیــدار خیلــی مهــم اســت. اولین 
بــازی همیشــه ســخت و مشــکل ســاز اســت. 
شــانس مــا ایــن اســت کــه بازیکنــان خــوب و 
بــا کیفیتــی در تیــم ملــی فوتبــال ایــران حضور 
ــرای آمــاده ســازی  ــد و یــک مــاه هــم ب دارن
وقــت دارنــد ایــن هــم امتیــاز مثبــت دیگــری 
اســت کــه بــه تیــم ملــی ایــران کمــک 
ــازی ســختی پیــش روی تیــم  می کنــد ولــی در کل یــک ب
ملــی ایــران اســت و ایــن را بدانیــد کــه اولیــن بــازی مهــم 
اســت و شــاید تعییــن کننــده باشــد. مخصوصــًا وقتــی شــما 
بــه عنــوان یکــی از گزینه هــای صعــود بــه جــام جهانــی در 

ایــن رقابت هــا حاضــر می شــوید. ورزش3

حســین  اعــام کــرد  ســپاهان  باشــگاه  مدیرعامــل 
چرخابــی نبایــد در رســانه ها انتقادهایــش را مطــرح 
ــد  ــه تن ــاره مصاحب ــان درب ــر باقری ــت. اصغ ــرده اس می ک
حســین چرخابــی علیــه ســپاهان کــه واکنــش بازیکنــان 

ایــن تیــم را در پــی داشــت بــه اظهــار 
ــدی  ــر نق ــم اگ ــر می کن ــن فک ــت: م داش
ــد  ــن نق ــم وجــود دارد و ای ــرد تی ــه عملک ب
بــا منظــور رفــع مشــکل اســت، جایگاهــش 
ــود  ــت. می ش ــی نیس ــانه های گروه در رس
ــای  ــه ج ــت و ب ــاط گرف ــی ارتب ــا کادرفن ب
ــا  ــه آنه ــکات را ب ــانه ها ن ــرف زدن در رس ح

گوشــزد کــرد. اینکــه مســائل را در رســانه ها مطــرح 
کنیــم، درســت نیســت. او افــزود: اگــر بحــث دلســوزی 
بــرای ســپاهان باشــد، نبایــد در رســانه ها مســائل مطــرح 
شــود. از ســوی دیگــر تیــم مــا در ایــن فصــل تغییــرات 
زیــادی داشــته اســت. بیشــتر از 90 درصــد بازیکــن تغییــر 

کردنــد و کادرفنــی جدیــدی هــم بــاالی ســر تیــم اســت. 
ــد،  ــده آل برس ــی ای ــه هماهنگ ــم ب ــه تی ــاله ک ــن مس ای
ــر اســت. شــما می بینیــد همــه تیم هــا در  کمــی زمــان ب
هفته هــای اول بهتریــن دوران خــود را ســپری نمی کننــد. 
ــد  ــاره تهدی ــن درب ــان، همچنی ــر باقری اصغ
پادوانــی بــه شــکایت بــه فیفــا گفــت: 
هرگــز چنیــن اتفاقاتــی نمی افتــد. پادوانــی 
تخلفاتــی کــرده کــه اســناد و مدارکــش 
موجــود اســت و بــه فیفــا ارائــه می دهیــم. 
مشــکلی از بابــت کســر امتیــاز و چنیــن 
ــه  ــی ب ــاردو پادوان ــی نیســت. لئون حرف های
خاطــر مطالبــات مالــی اش از باشــگاه ســپاهان بــه فیفــا 
شــکایت کــرده و خواهــان فســخ یــک طرفــه قــراردادش 
شــده اســت. در ایــن شــرایط شــایعاتی مبنــی بــر کســر 
ــن  ــی در ای ــروزی پادوان ــاز از ســپاهان در صــورت پی امتی

ــع ــد. ربی ــوش می رس ــه گ ــده ب پرون

باقریان: 
چرخابی نباید مصاحبه می کرد

برانکو:
طارمی لطفًا به فکر خودش باشد نه بازگشت رضاییان
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 12 تاریخ 95/6/29 ساعت  در  اباغ می گردد  نامبرده  به  بدینوسیله  و  آگهی 
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 
شد.  خواهد  تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  و  محسوب  اباغ  منزله  به  فوق  آگهی 
شماره :320/ م الف رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری انقاب اسامی فاورجان 

آگهی ابالغ
شماره اباغیه : 9510102620201794 شماره پرونده : 9409983620200655 
محمد  خواهان   1395/03/05  : تنظیم  تاریخ   940671 شعبه  بایگانی  شماره 
دهقان پور آرانی  دادخواستی به طرفیت خواندگان اکرم آران دشتی وحسین 
سند  ابطال  خواسته  به  خلعتبری   میدخت  اذر  و  قامتی   اله  روح  انصاری 
انتقال  به  الزام  و  عقد  بطان  و  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  مالکیت 
رسمی و دستور موقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران بیدگل نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان  
آران و بیدگل واقع در آران بیدگل ارجاع و به کاسه 9409982620200655ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/28 و ساعت 08:30 تعیین شده است 
. به علت مجهول المکان بودن خوانده روح اله قامتی  و در خواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
از مفاد آن به دادگاه  از نشر آگهی و اطاع  تا خوانده / متهم پس  می شود 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره : 5/22/95/312/م 
آران  داد گستری شهرستان   ) دادگاه عمومی )حقوقی  دفتر شعبه دوم  الف 

و بیدگل
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420350600195شماره پرونده: 9309980350600815
مشخصات   1395/05/23 تنظیم:  930922تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
محکوم له ردیف 1 نام :شرکت لیزینگ صنعت و معدن به مدیریت دکتر مهدی 
جمالی    نشانی: تهران خ خرمشهر پ 61   مشخصات محکوم علیه ردیف 
1- نام: علیرضا     نام خانوادگی : احمد بنی     نام پدر : بهرام علی  نشانی : 
مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم 
علیه  نام : پژمان نام خانوادگی : ولی زاده نام پدر: ید اله نشانی : اصفهان 
– اصفهان بلوار ارتش باالتر از سه راه سیمین مجتمع اداری ط سوم واحد 21 

لیزینگ صنعت و معدن  لهم شرکت  له / محکوم  : وکیل محکوم  رابطه  نوع 
به مدیریت دکتر مهدی جمالی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 
 -9409970350602130 دادنامه مربوطه ---  و شماره  اجرای حکم - - - 
- - مورخ - - - 94/12/06 --- شعبه شش حقوقی اصفهان ---محکوم 
علیه محکوم است به --- استرداد کامیون دانگ فنگ کمپرسی مدل 2009 
به شماره موتور 69555643 در حق خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
و  دادرسی  خسارات  بابت  ریال  هزار  پنجاه  و  دویست  و  میلیون  پنج  مبلغ 
کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می گردد 
مبلغ  هزینه کارشناسی  التفاوت  به  ما  پرداخت  به  مکلف  خواهان    ضمنا 
مبلغ  پرداخت  به  علیه محکوم  در ضمن محکوم  باشد.  ریال می  میلیون  دو 
-2/500/500 – ریال به عنوان حق االجرا درحق صندوق دولت می باشد. رای 
 : از تاریخ اباغ اجرائیه  صادره غیابی می باشد.   محکوم علیه مکلف است 
احکام  اجرای  قانون  ماده34   ( اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  1- ظرف 
مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
، به طور مشروح مشتمل بر میزان  و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه 
اعام کامل  از  اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در 
پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
اجرای  نحوه  قانون  ماده 3   1 تبصره  بود.)  علیه خواهد  توسط محکوم  کفیل 
شعبه ششم  دفتر  مدیر  الف   م   /15477 شماره:   )1394 مالی  محکومیت 

حقوقی اصفهان --- فانی
اخطار اجرائی

شهبازی  خانوادگی:  نام  سمیه     - ابراهیم   نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
بروجردی – پردلی فتح آبادی   نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام: مرتضی    نام خانوادگی:کاروان نام پدر : حسین 
ابتدای خ 22  بزرگمهر  اصفهان خ  اقامت:  نشانی محل  ترابی   وکالت رضا  با 
بهمن دفتر وکالت  محکوم به:به موجب رای شماره 815 تاریخ94/5/30 حوزه 
است.محکوم  یافته  اصفهان که قطعیت  اختاف شهرستان  نهم  شورای حل 
علیه محکوم است به:خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه بدهی ای خودروی 
سواری سمند ال ایکس شماره انتظامی 866و 51- ایران 13 به شرکت ایران 
خودرو و فک رهن خودرو موصوف و محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور 
در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو سواری سمند از فک رهن 
خارج شده به نام خواهان و محکومیت خواندگان به پرداخت ماسویه سیصد 
و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له و همچنین نیم عشر حق اجرا 

در حق اجرا درحق اجرای احکام شورای حل اختاف .

اباغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:13178/ 
م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
 -1 خانوادگی:  نام  داود    -2 اکبر    سید   -1 نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
منانی2- محسنی     نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 
له: نام: اکبر   نام خانوادگی:دژدار  نام پدر : عباس شغل : آزاد   نشانی محل 

اقامت: اصفهان خیابان جی شهرک ادیسون یاس 6 پ13
حل  شورای    14 حوزه  تاریخ95/1/31   160 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به  ریال وجه یک فقره چک  به صورت تضامنی مبلغ ده میلیون  به:پرداخت 
بابت  ریال  هزار  پنج  و  و سی  و سیصد  تجارت  بانک  عهده   756881 شماره 
هزینه دادرسی  و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

چک 94/9/22     در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا.
اباغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:15501/ 
م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: رضاعلی  نام خانوادگی: ندیمی ورتونی  نشانی 
نام  محمد    نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل 
اصفهان  اقامت:  محل  نشانی  رحیم    : پدر  نام  زاده   خانوادگی:جمشیدی 
موجب  به:به  33محکوم  –پاک  فاضاب  و  آب  –کوچه  جمهوری  –میدان 
رای شماره 1687 تاریخ94/11/29 حوزه 46  شورای حل اختاف شهرستان 
مبلغ  به:پرداخت  است  علیه محکوم  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که 
41/650/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 295/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیرو تادیه از تاریخ 93/9/30 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان و نیم 
عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
به  را  آن  مفاد  روز  ده  است ظرف مدت  علیه مکلف  اباغ شد، محکوم  علیه 
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
اعام  صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی 
نماید.شماره:15535/ م الف دفتر شعبه 46 مجتمع شماره چهار شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

 -1 خانوادگی:  نام  ابوالفضل     -2 1- مرضیه  نام:  علیه:  مشخصات محکوم 
شمس کهریزسنگی 2- صالحی   نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام: امیر    نام خانوادگی:مهرابی کوشکی     نشانی محل 
 2153 شماره  رای  موجب  به:به  یخچالمحکوم  بازار-ک  خ  اقامت: کوشک- 
تاریخ94/12/12 حوزه 7  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است.محکوم علیه محکوم است به:بطور تضامنی به پرداخت مبلغ سی  

ریال  هزار  پنجاه  و  چهارصد  مبلغ  و   32917 شماره  چک  وجه  ریال  میلیون 
بابت هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید94/9/20لغایت 
ده  مبلغ  پرداخت  به  اول  ردیف  خوانده  محکومیت  همچنین  و  حکم  اجرای 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و   32282 چک  وجه  ریال  میلیون 
94/8/29لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا.

اباغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره:15510/ 
م الف دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- محمد علی 2- مانده علی   نام خانوادگی: 
1- طفان آب 2- طفان آب  2 نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام: مصطفی    نام خانوادگی:شهابی نژاد      نشانی 
محل اقامت: اصفهان  نبش غربی چهارراه رزمندگان دفتر فنی خط و نشان 
تاریخ95/3/17   494 رای شماره  موجب  به:به  محکوم  نژاد  شهابی  مصطفی 
است. یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختاف  حل  شورای    7 حوزه 

اصل  بابت  ریال  میلیون  نود  مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  محکوم 
خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید 1386/5/18 لغایت اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر 
حق اجرای حکم .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
به  را  آن  مفاد  روز  ده  است ظرف مدت  علیه مکلف  اباغ شد، محکوم  علیه 
معرفی  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

اختاف  الف دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل  شماره:15509/ م 
شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: حامد نام خانوادگی: خدمت کن  نام پدر: مهدی   
نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: خسرو     نام 
خانوادگی:باغبانان نام پدر: مصطفی  نشانی محل اقامت: اصفهان خ طالقانی 

بازار بزرگ کامپیوتر طبقه پایین واحد 55 مغازه تکنو الکترونیک ایران 
حل  شورای    9 حوزه  تاریخ95/3/6   453 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
آپارتمان  دانگ  المثل 3  اجرت  بابت  ریال  ونه میلیون  به:پرداخت مبلغ سی 
طبق نظریه کارشناسی و مبلغ یکصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
مبلغ سه میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم 

له و همچنین نیم عشر حق اجرا در حق اجرای احکام شورای حل اختاف .
اباغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید
.شماره:15508/ م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان



7معارف وگردشگری  پنجشنبه  28 مردادماه   1395
ـــمـــاره 230 ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
ادامه تخریب بافت های تاریخی یزد

هــر گردشــگر خارجــی معــادل ۲۵ بشــکه نفــت خــام 
)هــزار دالر( بــرای ایــران درآمــد دارد کــه در صــورت تحقــق 
برنامه هــای چشــم انداز ۲۰ ســاله، تــا ســال ۱۴۰۴، ایــن 
ــی خواهــد  ــد نفت ــون بشــکه درآم ــادِل ۵۰۰ میلی ــزان مع می

ــران  ــوی ای ــاق اک ــس ات ــری، نائب رئی ــد اصغ ــود. احم ب
و رئیــس کمیســیون گردشــگری، اقتصــاد ورزش و اقتصــاد 
هنــر اتــاق بازرگانــی ایــران، بــا بیــان ایــن مطلــب در 
ــی و تخصصــی  ــای اجرای بیســت ویکمین نشســت کمیته ه
اتــاق بازرگانــی و صنعــت اکــو تأکیــد کــرد: ایــران بایــد بــه 
ــی از  ــرمایه گذاری و پذیرای ــازی و س ــال بازس ــرعت در ح س
گردشــگران باشــد. وی در نشســت کمیتــه گردشــگری کــه با 
حضــور جمعــی از اعضــای اکــو برگــزار شــد، اظهــار کــرد: در 
حــال حاضــر بیــش از یــک میلیــارد انســان روی کــره زمیــن 
جابه جــا می شــوند. در جهــان نزدیــک بــه ۴۰ میلیــون 
ــگری  ــد و گردش ــغول کارن ــگری مش ــه  گردش ــر در زمین نف
می توانــد در اشــتغال زایی، فقرزدایــی و ایجــاد درآمــد بــرای 

منطقــه  اکــو مؤثــر باشــد.
    سهم نیم درصدی ایران

بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، وی ادامــه داد: از یــک هزار 
 و ۲۵۰ میلیــارد دالر درآمــدی کــه گردشــگری جهــان داشــته
فقــط نیم درصــد ســهم ایــران بــوده اســت. بــا توجــه اینکــه 
گردشــگران ســامت ســه برابــر گردشــگران معمولــی بــرای 
ــد، اصلی تریــن اولویت هــای  کشــور مقصــد درآمدزایــی دارن

ــودن  ــادی ب ــه اقتص ــه ب ــران، توج ــگری ای ــعه گردش توس
گردشــگران ســامت کشــورهای منطقــه اکــو اســت. 

ــاالی  ــطح ب ــل س ــه دلی ــامت ب ــگری س ــران در گردش ای
علمــی و پزشــکی، پتانســیل زیــادی دارد و تاکنــون بــا نقش 
ــران، چهــار همایــش بین المللــی گردشــگری  ــاق ای ــر ات مؤث
ــک  ــدس و ی ــهد مق ــامی در مش ــورهای اس ــامت کش س
همایــش بین المللــی گردشــگری ســامت کشــورهای اکــو 
در اســتان مازنــدران برگــزار کــرده اســت و آمادگــی دارد تــا 
در نیمــه امســال دومیــن همایــش بین المللــی گردشــگری 

ــد. ســامت کشــورهای اکــو را نیــز برگــزار کن

    ایران در میان 10 کشور برتر جهان
ــه داد:  ــی ادام ــاق بازرگان ــگری ات ــیون گردش ــس کمیس رئی
ایــران یکــی از ســرفصل های برنامــه ششــم توســعه و نیــز 
ــی  ــش صــادرات غیرنفت چشــم انداز ۲۰ ســاله خــود را افزای
ــت.  ــرار داده اس ــی ق ــای نفت ــر درآمده ــکا ب ــش ات  و کاه
ــکو، از  ــق یونس ــه تصدی ــران ب ــد ای ــه می دانی ــور ک همان ط
ــان ۱۰ کشــور نخســت  ــار تاریخــی و فرهنگــی در می نظــر آث
جهــان قــرار دارد و بــر همیــن اســاس، دولــت محتــرم ایــران 
اصــرار بــر توســعه صنعــت گردشــگری دارد و بــرای همــکاری 
آمادگــی  اعــام  اکــو  به ویــژه کشــورهای  بــا کشــورها، 

یــادآور شــد: مجمــع جهانــی  می کنــد. وی همچنیــن 
ــری  ــاخص رقابت پذی ــوان »ش ــا عن ــی ب ــاد در گزارش اقتص
گردشــگری و ســفر« در ســال ۲۰۱۵ بــا مطالعــه ۱۴۱ کشــور 
 جهــان، در نهایــت ایــران را بــه عنــوان اقتصادی تریــن 

و ارزان ترین مقصد گردشگری جهان شناخت.
     ۴۵ درصد گردشگران ایران از منطقه اکو هستند

نائب رئیــس اتــاق اکــوی ایــران در ادامــه بــا بیــان اینکــه در 
ــون نفــر گردشــگر خارجــی  ــر حــدود ۶ میلی ســال های اخی
از ایــران بازدیــد کردنــد کــه حــدود ۴۵ درصــد آن هــا از 
کشــورهای منطقــه اکــو بودنــد، افــزود: جمعیــت ۱۰ کشــوِر 
ــران از ۵۵  ــهم ای ــت. س ــر اس ــون نف ــو، ۴۵۰ میلی ــو اک عض
ــازمان  ــو س ــورهای عض ــه کش ــگر ورودی ب ــون گردش میلی
همکاری هــای اقتصــادی )اکــو(، فقــط ۴ میلیــون نفــر 
اســت. وی گفــت: کشــورهای عضــو اکــو بــه صــورت 
ــه  ــگری ب ــوزه گردش ــه ح ــا ورود ب ــد ب ــه ای می توانن منطق
ــی  ــود را بررس ــردم خ ــورها و م ــع کش ــترک مناف ــور مش ط
ــکیل  ــد. تش ــه کنن ــق آن را ارائ ــعه و رون ــای توس و راهکاره
ــه  ــگری ب ــه ای گردش ــکل های منطق ــیون ها و تش کنفدراس
ــو الزم  ــه  بخــش خصوصــی کشــورهای اک خصــوص در بدن
اســت و بایــد در اولویــت دولت هــا قــرار گیــرد. در ایــن راســتا 
بایــد امکانــات مالــی و زیرســاخت های آن را فراهــم آورنــد 
تــا منطقــه  اکــو بــا جمعیتــی بیــش از ۴۵۰ میلیــون نفــر بــه 

ــل شــود. ــی تبدی ــک مقصــد گردشــگری جهان ی

در کمیته گردشگری کشورهای عضو اکو مطرح شد:

درآمد هر گردشگر خارجی، معادل ۲۵ بشکه نفت است

 دومیــن فصــل بررســی های باستان شناســی جنــوب کرمــان
بــا همــکاری هیئــت مشــترک ایــران و آلمــان، بــه کشــف ۶۰ 
محوطــه و تپــه باســتانی در ایــن منطقــه منجــر شــد. »نــادر 
علــی داد ســلیمانی«، سرپرســت ایرانــی هیئــت بررســی های 
ــای  ــال امض ــه دنب ــت: ب ــان گف ــوب کرم ــی جن باستان شناس

ــی  ــی، آموزش ــکاری علم ــه هم تفاهم نام
ــن  ــگاه »توبینگ ــان دانش ــی می و پژوهش
میــراث  »پژوهشــگاه  و  آلمــان« 
مطالعــات  گردشــگری«،  و  فرهنگــی 
ــا همــکاری نماینــدگان  باستان شناســی ب
مــن  و  فلســتنر  پرفســور  طــرف،  دو 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. او ب ــام گرف انج
فصــل اول از ایــن بررســی در مناطــق 
 - »کهنــوج  کهنــوج«،   - »فاریــاب 

ــزود:  ــوج - منوجــان« صــورت گرفــت، اف ــی« و »کهن زیارتعل
ــان  ــوب کرم ــی جن ــی های باستان شناس ــل دوم از بررس فص
در شهرســتان های جیرفــت و فاریــاب در جنــوب کرمــان 

بــه انجــام رســید. ســلیمانی بــا بیــان اینکــه »ایــن بررســی 
بــا بهره گیــری از حضــور باستان شناســان و متخصصــان 
ــد  ــول انجامی ــه ط ــاه ب ــدت دو م ــه م ــوم میان رشــته ای ب عل
ــه داد: در نتیجــه   ــراه داشــت«، ادام ــه هم ــی ب ــج خوب و نتای
 ایــن بررســی ها، ۶۰ تپــه و محوطــه باســتانی، شناســایی 
و مستندســازی شــد کــه بــه هــزاره 
پنجــم پیــش از میــاد تعلــق دارنــد. 
ــایی  ــزود: شناس ــناس اف ــن باستان ش ای
ــزرگ دوره  مــس، ســنگ  محوطه هــای ب
از  تاریخــی  دوره  تــا  مفــرغ  عصــر  و 
نــکات برجســته ایــن بررســی بــه شــمار 
ــی ها  ــن بررس ــی ای ــدف کل ــی رود و ه  م
منطقــه  آثــار  تمامــی  شناســایی 
 جنــوب کرمــان اعــم از تپــه، محوطــه 
ــی اســت  ــار تاریخی فرهنگ ــه و آث ــزکاری، ابنی ســایت های فل
کــه در راســتای نقشــه باستان شناســی کشــور و توســط 

ــع ــت. ربی ــده اس ــه ش ــی تهی ــکده باستان شناس پژوهش

شناسایی ۶0 تپه و محوطه باستانی در جنوب کرمان
ــب  ــر تخری ــش خب ــاه پی ــک  م ــر از ی ــه کمت ــس از اینک پ
بافــت تاریخــی میبــد رســانه ای شــد، روز گذشــته در حالــی 
کــه هنــوز امضــای نامــه ثبــت ملــی بافــت تاریخــی ابرکــوه 

ــب شــد.  ــت تخری ــن باف خشــک نشــده، بخشــی از ای
ابرکــوه کــه از شهرســتان های کهــن و باســتانی ایــران اســت 

بســیاری  تاریخــی  جاذبه هــای  دارای 
اســت؛ بــه نحــوی کــه نخســتین اثــر 
ــه  ــوط ب ــزد مرب ــی اســتان ی ثبت شــده مل
 ایــن شهرســتان اســت. در کنــار گنبدعالــی

ــنگی  ــای س ــاله، خندق ه ــرو ۴۵۰۰ س س
خانــه آقــازاده و ده هــا اثــر تاریخــی دیگری 
کــه شــهرت جهانــی یافته انــد، بافــت 
ــهر  ــن ش ــز در ای ــمندی نی ــی ارزش تاریخ
ــت تاریخــی متشــکل  ــن باف ــرار دارد. ای ق

تاریخــی، قلعــه، مســجد، حمــام   از خانه هــای زیبــای 
و ده هــا عنصــر زیبــای دیگــر تاریخــی اســت کــه ریشــه در 
ــن  ــار دارد و همی ــن دی ــردم ای ــت م ــاری و خاقی ــر معم هن

ویژگی هــای منحصربه فــرد ســبب شــد بافــت تاریخــی 
ــود. ــی ش ــت مل ــری ثب ــال ها پیگی ــس از س ــوه پ ابرک

ــع دســتی و گردشــگری  ــر کل میــراث فرهنگــی، صنای  مدی
ــاره تخریــب بافــت تاریخــی ابرکــوه اظهــار  اســتان یــزد درب
ــه  ــل ایجــاد راه دسترســی ب ــه دلی ــب ب ــن تخری داشــت: ای
مســیر اصلــی از داخــل بافــت تاریخــی 
حصــار  از  بخشــی  و  شــده  انجــام 
ــوه  ــهر ابرک ــی ش ــت تاریخ ــی باف جنوب
محمدمهــدی  اســت.  شــده  ویــران 
شــرافت بیــان کــرد: ایــن تخریــب روز 
جمعــه گذشــته رخ داده و عــده ای کــه 
برخــی از آن هــا ســاکنان بافــت تاریخی 
 هســتند، بــا اســتفاده از خلوتــی بافــت

ــرافت  ــد. ش ــب کردن ــه تخری ــدام ب اق
ــدادی از  ــی تع ــروی انتظام ــکاری نی ــا هم ــد: ب ــادآور ش ی
عامــان ایــن تخریــب شناســایی شــدند و پرونــده رســیدگی 
بــه ایــن موضــوع تکمیــل شــده و در دســت بررســی اســت.

پیام روز جهانی مساجد:
مشترکات دینی عامل پیوندمسلمانان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس معارف

تربیــت  مســجد،  هنــر 
تفکــر  اثــر  بــر  انســان ها 
پیــام  و  اقتصــاد مقاومتــی 
مســاجد  جهانــی   روز 
بــا  مســلمانان  پیونــد 
ریســمان محکــم مشــترکات دینــی اســت. رئیــس 
مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد اســتان اصفهــان 
روز جهانــی  پیــام  اینکــه مهم تریــن  بــه  اشــاره  بــا 
مســاجد، توســل بــه حبل المتیــن مشــترکات دینــی 
 اســت کــه باعــث وحــدت یــک میلیــارد مســلمان

از  را  اســامی  انقــاب  مســاجد  می شــود، گفــت:   
حجت االســام  اســت.  کــرده  حفــظ  مخاطــرات 
ــا بیــان اینکــه ۵ هــزار مســجد  محمدرضــا صالحیــان،  ب
ــود دارد،  ــان وج ــهر اصفه ــجد در ش ــتان و8۰۰ مس در اس
ــی  ــن، کاس فرهنگ ــای صالحی ــزاری حلقه ه ــت: برگ گف
ــی و  ــات اجتماع ــن جلس ــاوره، همچنی ــی و مش و بصیرت
ــی در  ــاد مقاومت ــاره اقتص ــانی درب ــی و اطاع رس سیاس
 دســتور کار مســاجد اســت. وی افــزود: در هــر محلــه ای 
و درکنــار هر۴۰خانــه بــه یــک تعاونــی معنــوی نیــاز داریــم 
ــا  ــرای نشــر نیکی ه ــد ب ــن محــل بتوانن ــردم در ای ــه م ک

فعالیــت کننــد.
ــکات  ــل مش ــرای ح ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب صالحی
فــردی و خانوادگــی بایــد رویــه مســجد درمانــی را 
ــه  ــرای اینک ــت: ب ــم، گف ــروز رواج دهی ــای ام درزندگی ه
ــم،  ــا ســد کنی ــه خانواده ه ــوذ دشــمن را ب ــم راه نف بتوانی
ــم و در  ــش دهی ــردم را افزای ــی م ــعور اجتماع ــد ش بای
ــاجد  ــی در مس ــی و اجتماع ــف سیاس ــای مختل زمینه ه

ــیم. ــته باش ــه داش برنام
و  تهدیــد  کنونــی  فضــای  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
هســتیم  انســان هایی  نیازمنــد  دشــمنان،  تحریــم 
ــد،  ــی باش ــاد مقاومت ــا اقتص ــق ب ــا مطاب ــر آن ه ــه تفک ک
جهانــی  هفتــه  امســال  برنامه هــای  روح  افــزود: 
مســجد، »مســجد انقابــی« بــا ویژگی هایــی چــون 
و  برنامــه  دارای  جماعــت  امــام  وقــت،  اول  نمــاز 
امنایــی  هیئــت  همچنیــن  و  زنــده  اذان  پاســخگو، 
 فعــال اســت کــه در بخش هــای عمرانــی، فرهنگــی 
ــغ برنامــه دارد. رئیــس مرکــز رســیدگی  و بهداشــت تبلی
بــه امــور مســاجد اصفهــان گفــت: مســجد انقابــی بایــد 
بــرای اوقــات فراغــت دانش آمــوزان برنامــه داشــته باشــد 
و بــا به کارگیــری افــراد علمــی در مســجد بتوانــد راه هــای 
جــذب را بــرای قشــر جــوان فراهــم کنــد؛ همچنیــن بایــد 
ــجد  ــه در مس ــای جامع ــی نیازه ــای تخصص ــا برنامه ه ب

مــورد پیگیــری و بحــث قــرار گیــرد.

گزارش

منارجنبان

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

در  اصفهــان  منارجنبــان 
فاصلــه  در  آتشــگاه  خیابــان 
ــری غــرب شــهر  شــش کیلومت
اصفهــان و در مســیر اصفهــان به 
ــام  ــه ن ــه ای ب ــاد در محل نجف آب
کارالدان واقــع شــده اســت کــه البتــه پیــش از این روســتایی 
اکنــون جــزو اصفهــان محســوب می شــود.  بــوده کــه 
ــاهی  ــر پادش ــی و در اواخ ــاره در دوره ایلخان ــن من ــان ای بنی
»اولجایتــو« نهــاده شــد. بنایــی کــه بــه عنــوان مقبــره ای برای 
ــی ســاخته شــد  ــدهللا« عــارف و زاهــد دوره ایلخان  »عمــو عب
ــه روی  ــک پارچ ــری و ی ــزرگ مرم ــنگ ب ــک س ــامل ی و ش
قبــر بــود و دورتــادور آن بــه خــط ثلــث و بــه صــورت برجســته 

ســوره یاســین حجــاری شــده بــود.
ــوان  ــه ای ــدا ب ــا بع ــه مناره ه ــد ک ــان معتقدن  برخــی از محقق
مزبــور افــزوده شــده اســت؛ بدیــن معنــا کــه در آن زمــان بــر 
روی آرامــگاه »عمــو عبــدهللا« فقــط یــک بنــای بــدون منــاره 

ســاخته شــد. 
بنایــی شــامل یــک ایــوان آجــری کــه مکانــی را بــرای زائــران 
ــای ســاده  ــن بن ــخ ای ــا تاری ــرد. ام ــم می ک ــد فراه ــن زاه  ای
و ارزشــمند 3۰۰ ســال پــس از ســاخت مقبــره متفــاوت شــد. 
زمانــی کــه دانشــمندان دوره صفویــه دو منــاره روی این مقبره 
ــا آن را متفــاوت از دیگــر بناهــای شــهر اصفهــان  ســاختند ت
کننــد. مناره هــا طــوری طراحــی شــده اند کــه می تــوان آن هــا 
را تــکان داد. بــا تــکان دادن یــک منــاره، دیگــری نیــز تــکان 
می خــورد؛ بــه همیــن دلیــل بــه آن هــا منارجنبــان می گوینــد. 
ــد در  ــه نقــاط مختلــف دنیــا ســفر کرده ان جهانگردانــی کــه ب
مشــاهدات خــود مناره هایــی را معرفــی کرده انــد کــه در نقــاط 

دیگــر جهــان همیــن خصوصیــت را داشــته اند. 
در کشــورهای عــراق و عربســتان هــم منارجنبان هــای زیــادی 
وجــود دارد. کارشناســان می گوینــد منارجنبان هــای دنیــا 
ــاخته  ــان س ــاله دوره تیموری ــی س ــی س ــک دوره زمان در ی
شــده اند. امــا قــدر مســلم اینکــه منارجنبــان اصفهــان وجــه 
تمایــزی بــا ســایر مناره هــای متحــرک دارد و آن ایــن 
ــمت های  ــایر قس ــا س ــت مناره ه ــته از حرک ــه گذش ــت ک اس
مناره هــای  خــوردن  تــکان  می کنــد.  حرکــت  نیــز  بنــا 
 منارجنبــان تــا مدت هــا بــرای دانشــمندان پرســش برانگیــز 

بود. 
ــرای بســیاری هنــوز هــم در  ــا ب معمــاری اســرارآمیز ایــن بن
ــه  ــی ک ــن علت ــت. منطقی تری ــده اس ــی مان ــام باق ــه ابه هال
ــده فیزیکــی  ــا وجــود دارد، پدی ــکان خــوردن مناره ه ــرای ت ب
مناره هــا  چــون  اســت.  رزونانــس  پدیــده  یــا  تشــدید 
ســبک معمــاری مشــابهی دارنــد، تــکان خــوردن یکــی روی 
دیگــری اثــر می گــذارد. امــا هنــوز هــم دلیــل تــکان خــوردن 

ــت مشــخص نشــده اســت. ــا قطعی ــان ب منارجنب

ادامه تخریب بافت های تاریخی یزد گشت وگذار

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شماره پاک ۱۰393/3397 واقع در بخش ۵ 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام راضیه واعظی جزه فرزند محمد کریم در جریان 
ثبت است و رای شماره ۵۴۶  مورخ ۱39۵/۰۱/۲۲ طرف هیات حل اختاف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 

با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ 
تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون 
۱39۵/۰۶/۲۱ روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱39۵/۰۵/۲8 شماره :۱۵۴۲۵/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان     

حسین هادیزاده 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9۵۱۰۴۲3۶۵33۰۰۱8۶ شماره پرونده: 9۴۰9983۶۵33۰۰9۰۰
له  محکوم  مشخصات   ۱39۵/۰۵/۲3 تنظیم:  9۴۰9۲۴تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
 – اصفهان   : نشانی  اله   امان  پدر:  نام  دهقانی  خانوادگی:  نام  :محسن  نام   ۱ ردیف 
فاورجان ریاخون خ آزادی ک هشت بهشت منزل شخصی  مشخصات محکوم علیهم 
ردیف ۱- نام: ابوالفضل     نام خانوادگی : کیانی نام پدر : محمد رضا  نشانی : مجهول 
المکان ۲- نام : حسین  نام خانوادگی : رحمتیان نام پدر: خسرو  نشانی : مجهول 
المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9۴۰9973۶۵33۰۲۱37 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
بابت  از  ریال   ۶/7۰۰/۰۰۰ مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  تضامنی 
تسبیب مجموع خسارات دادرسی و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
۵۱۲9۲۴ مورخه 9۲/۶/۲۲ و چک ۵۱۲9۲3 مورخه 9۲/۶/3۱ لغایت زمان وصول در حق 
خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به میزان ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت.     
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
نزد  نحو  به هر  او  اموالی که  و کلیه  به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور  دارد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز 
داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴(  .۴- خودداری 
محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و 
ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
به  نقدی معادل نصف محکوم  یا جزای  تعزیری درجه شش  نباشد موجب مجازات 

مالی ۱39۴(.  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   ۲۱ ماده   ( شود.  می  مجازات  هردو  یا 
۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( شماره: 3۵۰/ م الف  
دادگستری شهرستان  دادگاه عمومی )حقوقی(  اول  دادگاه حقوقی شعبه  دفتر  مدیر 

فاورجان – علیرضا مقصودی
گواهی  حصروراثت

و  احمد رضا رحمانی سهر فروزانی   بشناسنامه شماره 3۵باستناد شهادتنامه   آقای 
این  9۵/8۱7تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه  رونوشت  و  فوت  گواهی 
فروزانی     سهر  رحمانی  عظیم  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا 
ورثه وی  و  اردیبهشت ۱39۵ در گذشته   9 پنجشنبه  تاریخ  بشناسنامه شماره 83۲در 
احمد  حاجی  فرزند  فیروزانی   سهر  عابدی  رقیه   -۱ از  عبارتند  گذشت  در  هنگام  در 
فروزانی  سهر  رحمانی  فاطمه   -۲ زوجه    متوفی  با  نسبت   ۵9 شناسنامه   شماره 
بتول رحمانی سهر  با متوفی فرزند  3-  فرزند عظیم   شماره شناسنامه 3۱ نسبت 
با متوفی فرزند۴– فردوس  فروزانی   فرزند عظیم   شماره شناسنامه ۱9۰9 نسبت 
فرزند   متوفی  با  نسبت   ۱3 شناسنامه  شماره  عظیم   فرزند  فروزانی    سهر  رحمانی 
۵- اصغر رحمانی سهر فروزانی فرزند عظیم   شماره شناسنامه ۲9 نسبت با متوفی 
فرزند۶- احمد رضا رحمانی سهر فروزانی فرزند عظیم شماره شناسنامه 3۵ نسبت با 
نماید  را یکمرتبه آگهی می  قانونی در خواست مزبور  از تشریفات  متوفی فرزند پس 
تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
 ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد

 شد. 
شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی

رونوشت آگهی حصروراثت
دادخواست  شرح  به    ۱3۶۴ متولد   ۲۶ شماره  شناسنامه  دارای  فاطمه کمانی  خانم 
و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورای  این  از    ۱ ش   ۴9۲/  9۵ به کاسه 
در   ۱3۶۰/7/۱۲ بشناسنامه ۴8مورخ  متانت    نوراله  داده که شادروان  توضیح  چنین 
تاریخ ۱39۵/۴/3۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک  پسر - یک همسر دائمی – مادر پدر که به شرح ذیل می باشد:  
۱- محمد طاها متانت   فرزند نوراله    به ش ش 9-۰33۰۶97-۱۲۱ متولد ۱393صادره 
از گلپایگان ۲- فاطمه کمانی  فرزند عباس  به ش ش ۲۶متولد ۱3۶۴  صادره از خمین  
3- فاطمه یاوری   فرزند حسین   به ش ش ۴ متولد ۱3۱9 صادره از گلپایگان ۴- علی 
متانت    فرزند عبداله  به ش ش ۱۶ متولد ۱3۱۶ صادره از گلپایگان 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 شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۵۲/ م الف رئیس شعبه 

اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

دادخواست  به شرح  متولد ۱3۶۴    3۱ دارای شناسنامه شماره  افشانی   اعظم  خانم 
و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  شورای  این  از    ۱ /۴88 ش   9۵ به کاسه 
چنین توضیح داده که شادروان منصور کامرانی بشناسنامه 7مورخ ۱3۶۰/۴/۴ در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   ۱39۵/3/3۰
منحصر است به یک  پسر - یک دختر - همسر دائمی – پدر  - مادر  که به شرح ذیل 
می باشد:  ۱- امیر حسین کامرانی    فرزند منصور    به ش ش 3-۲۲3۱۰۰-۰۰۲ متولد 
۱39۰صادره از تهران ۲- بهار کامرانی   فرزند منصور    به ش ش 9-7۱7۴۲3-۰۰۲متولد 
۱39۴  صادره ازتهران 3- اعظم افشانی    فرزند مرتضی   به ش ش 3۱ متولد ۱3۶۴ 
صادره از گلپایگان   ۴- رقیه افشانی    فرزند محمد ابراهیم   به ش ش 7۲ متولد 
متولد  ش۴  ش  به   اکبر  علی  فرزند  حسین کامرانی   -۵ گلپایگان  از  صادره   ۱3۱۶
۱3۱3صادره از گلپایگان والغیر  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 شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. شماره : ۲۵۱/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختاف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

دادخواست  شرح  به    ۱3۴۱ متولد   3 شماره  شناسنامه  دارای  عباسی  عبداله  آقای 
و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورای  این  از    ۱ /۴۶8 ش   9۵ به کاسه 
چنین توضیح داده که شادروان نور اله عباسی  بشناسنامه 3۱۱مورخ ۱3۰۶/3/۱۲ در 
تاریخ ۱39۵/۲/۱۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک  پسر - چهار دختر و یک همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد:  
۱- عبداله عباسی    فرزند عبداله   به ش ش 3متولد ۱3۴۱صادره از گلپایگان ۲- اکرم 
عباسی   فرزند نوراله     به ش ش 388متولد ۱333  صادره از گلپایگان 3- معصومه 
عباسی    فرزند نوراله  به ش ش ۲ متولد ۱3۴۰ صادره از گلپایگان   ۴- مریم عباسی    
از گلپایگان ۵- محترم کروبی  نوراله    به ش ش ۴۵۴ متولد ۱3۴8 صادره  فرزند 
فرزند فضل اله به ش ش 38۶ متولد ۱3۱۴ صادره از گلپایگان والغیر   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 
شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۴۵/ م الف رئیس شعبه اول 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای ابراهیم شایسته  دارای شناسنامه شماره ۲-۰۰۱۵۰۴۱-۱۲۱ متولد ۱3۶8  به شرح 
دادخواست به کاسه 9۵ /۴۶۰ ش ۱  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت 
۱۴3مورخ  بشناسنامه  شایسته   اله  ذبیح  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ ۱39۵/۴/۲۱  ۱3۲3/۲/۱ در 
الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر - یک دختر و همسر دائمی که به شرح 
ذیل می باشد:  ۱- حسن شایسته     فرزند ذبیح اله    به ش ش ۲۶متولد ۱3۵۱صادره 
از گلپایگان  ۲- علی شایسته    فرزند ذبیح اله به ش ش ۵متولد ۱3۵7  صادره از 
گلپایگان 3- محمد حسین شایسته    فرزند ذبیح اله    به ش ش ۱۲8 متولد ۱3۶۰ 
صادره از گلپایگان   ۴- ابوالفضل شایسته فرزند ذبیح اله  به ش ش ۱۰۶ متولد ۱3۶۲ 
صادره از گلپایگان ۵- ابراهیم شایسته  فرزند ذبیح اله  به  ش ش۱۲۱-۰۰۱۵۴۱-۲ 
متولد ۱3۶8 صادره از گلپایگان ۶- مریم شایسته فرزند ذبیح اله به ش ش 7۱۶ متولد 
۱3۶7 صادره از گلپایگان 7- فاطمه شایسته فرزند احمد به ش ش ۱۴7 متولد ۱33۲ 
صادره از گلپایگان 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 شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. شماره : ۲۴۰/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختاف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای علی سعیدی   دارای شناسنامه شماره ۱۲۵۰۱۰7۶۶۰به شرح دادخواست به کاسه 
۶۰۵/9۵/ش   از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
دائمی  9۵/۴/۱۰اقامتگاه  تاریخ  ۱۱7در  بشناسنامه  بیدگلی  طحان  شادروان کبری  که 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱- علی سعیدی 
به ش ش ۱۲۵۰۱۰7۶۶۰  ۲- محمد رضا سعیدی   به ش ش ۴۰۱ پسران آن مرحوم  
3- رضوان سعیدی   به ش ش 9۲8۶ ۴- زهرا سعیدی  به ش ش ۱۵۲ ۵- فاطمه 
سعیدی  به ش ش  3۲8 ۶- اعظم سعیدی به ش ش ۲۲87 7- اسماء سعیدی به 
ش ش ۴۵۵دختران آن مرحوم 8- مصومه شمس آبادی به ش ش ۵۶۴۰ مادر آن 
مرحوم  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد 
و  آران  اختاف  دادگاه شورای حل  اول  رئیس شعبه  الف  م   /۵/۲۲/9۵/۲9۱: شماره 

بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای معصومه محمد زاده   دارای شناسنامه شماره ۶۱9998۶3۶7۴به شرح دادخواست 
به کاسه ۴7/9۵   از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بختیار جمشیدی  بشناسنامه ۵8۰در تاریخ 9۵/3/3اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱- متقاضی فوق 
الذکر بعنوان همسر ۲ نرگس جمشیدی فرزند دختر 3 نیلوفر جمشیدی فرزند دختر 
۴ محمد امین جمشیدی فرزند پسر ورثه دیگری ندارد.    اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد شماره :۵/۲۲/9۵/۲9۴/ م الف رئیس شعبه 

اول دادگاه شورای حل اختاف آران و بیدگل
اخطار اجرائی

 : پدر  نام  نام خانوادگی: صادقی سر کرکوندی  نام: سجاد   مشخصات محکوم علیه: 
له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  نشانی محل  آزاد       : علیرضا شغل 
نام: محمد قائم    نام خانوادگی:امیری  نام پدر: میرزا حسین شغل : آزاد   نشانی 
محل اقامت: اصفهان – میدان الله – الله شمالی ابوریحان شرقی سوپر مواد غذایی 

سعید پ ۱۲9 
محکوم به:

به موجب رای شماره ۲33۵ تاریخ9۴/۱۲/۲۶ حوزه ۱3  شورای حل اختاف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و سیصد و سی هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا )به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال( و خسارت 
و  ریال   7/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ   9۰/۲/۲۵ موصوف   چکهای  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 
89/۱۲/۲9 مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و 89/۱۲/۲۵ مبلغ 7/۰۰۰/۰۰۰ ریال لغایت تاریخ اجرای 

حکم  در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا به حساب صندوق دادگستری.
ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 
نماید.شماره:۱۵۵۲۶/ م الف دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: صفیه   نام خانوادگی: صدری سیگارودی  نشانی محل 
خانوادگی:کریمی    نام  نرگس     نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 

نشانی محل اقامت: هتل توریست، خ عباس آباد روبروی رستوران شهرزاد 
محکوم به:

اختاف شهرستان  3۱  شورای حل  تاریخ9۴/9/3۰ حوزه   9۴۱ رای شماره  به موجب 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ سی و شش میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال اصل خواسته و مبلغ 
یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست به تاریخ 9۴/9/۲۲ در حق خواهان صادر و اعام می نماید و نیم عشر حق 

االجرا در حق دولت . 
ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 
الف دفتر شعبه 3۱ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف  نماید.شماره:۱۵۵39/ م 

شهرستان اصفهان
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ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:
َسِت الُقُلوُب إّل 

َ
موُع إّل ِلَقسَوِة الُقُلوب َو ما ق

ُ
ِت الّد

َ
ما َجّف

نوِب.
ُ

ِلَکثَرِة الّذ
 چشم ها خشک نمی شود، مگر به دلیل قساوت قلب 

و دل ها قساوت پیدا نمی کند، مگر به سبب زیادی گناه.

وسائل الشیعه، ج16، ص45

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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چهارمحال و بختیاری
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یزد

31   ْC

28   ْC

30  ْC

33  ْC

19  ْC

14   ْC

17   ْC

18   ْC

بزرگ ترین انهدام رسارسی کاالهای قاچاق

کاالهای قاچاق توقیف شده در ییک از انبارهای سازمان اموال تملییک واقع در کیلوم�ت ۱۲ جاده 

مخصوص کرج امحاء شد. بر اساس اعالم سازمان اموال تملییک، حدود ۴۰۰ تن معادل ۱۵ میلیارد 

 ، دندان، نوشید�ن تومان از انواع کاالهای فسادپذیر که شامل انواع عطر، ادکلن، مسواک، خم�ی

ش�ی خشک، کنرسو و البسه به وسیله آتش و چرثقیل منهدم شد. /عکس از مهر

حوادث

انهدام باند سارقان 6 نفره وسایل نقلیه 
ــد شــش نفــره ای  ــان - اعضــای بان ــروه اســتان ها_ اصفه گ
کــه اقــدام بــه ســرقت وســایل نقلیــه در اصفهــان می کردنــد 
ــایی  ــتان شناس ــن شهرس ــی ای ــوران انتظام ــاش مأم ــا ت  ب

و دستگیر شدند. 
ســرهنگ حســن یاردوســتی، فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
اصفهــان در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار 
ــک  ــت ی ــر فعالی ــی ب ــری مبن ــب خب ــی کس ــت: در پ داش
بانــد در زمینــه ســرقت وســایل نقلیــه، موضــوع رســیدگی بــه 
ــرار  ــن فرماندهــی ق ــژه در دســتور کار مأمــوران ای صــورت وی

ــت.  گرف
ــا انجــام تحقیقــات گســترده   ایــن مقــام انتظامــی افــزود: ب
ــدادی  ــت تع ــرانجام هوی ــی س ــی پلیس ــات تخصص و اقدام
بانــد شناســایی شــد کــه در بررســی  ایــن  از اعضــای 
ــان دارای  ــان از مجرم ــد متهم ــا مشــخص گردی  ســوابق آن ه

سوابق کیفری هستند. 
ــگاه  ــس از شناســایی مخفی ــوران پ ــوان داشــت: مأم وی عن
آنــان بــا هماهنگــی مقــام قضائــی در عملیاتــی ضربتــی وارد 

عمــل شــده و پنــج مــرد و یــک زن را دســتگیر کردنــد. 
ــگاه  ــی از مخفی ــه داد: در بازرس ــی ادام ــام انتظام ــن مق ای
ــه همــراه  ــک دســتگاه موتورســیکلت مســروقه ب متهمــان ی
ــتبند  ــته دس ــک رش ــخصی، ی ــاع ش ــانه دف ــدد افش ــک ع ی

ــد.  ــف ش ــکاری کش ــاح ش ــه س ــک قبض ــزی و ی فل
ــوص  ــان درخص ــات متهم ــه اعتراف ــاره ب ــا اش ــتی ب یاردوس
ــت  ــان جه ــرد: متهم ــان ک ــه خاطرنش ــایل نقلی ــرقت وس س
ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــدند 
و تحقیقــات بــرای کشــف امــوال مســروقه و تحویــل آن هــا 

ــه دارد.  ــگان ادام ــه مالباخت ب

 کشف محموله قاچاق 
در محور ترانزیت  اردستان

فرماندهــی انتظامــی  شهرســتان اردســتان اظهــار کــرد: یــک 
محمولــه قاچــاق بــه ارزش 50 میلیــون ریــال در محــور 

ــد. ــط ش ــف و ضب ــتان کش ــت اردس ترانزی
ــگاه  ــوران پاس ــت: مأم ــر گف ــه مهرانف ــت ال ــرهنگ رحم س
ــت  ــور ترانزی ــت زنی در مح ــن گش ــد در حی ــی  ظفرقن انتظام
موفــق شــدند یــک دســتگاه اتوبــوس حامــل کاالی قاچــاق 
ــال  ــت در ح ــمت پایتخ ــه س ــی ب ــهرهای جنوب ــه از ش را ک
حرکــت بــود، متوقــف کننــد. وی افــزود: مأمــوران در بازرســی 
از اتوبــوس مذکــور تعــداد ۱5 طاقــه پارچــه مبــل قاچــاق را بــه 

ــد. ــط کردن ــال کشــف و ضب ــون ری ارزش 50 میلی

سکســکه زمانــی رخ می دهــد کــه دو امــر مجــزا ماننــد 
ــوند.  ــام ش ــان انج ــورت همزم ــه ص ــیدن ب ــوردن و نوش خ
ــار  ــوردن دچ ــیر خ ــن ش ــول در حی ــور معم ــه ط ــوزادان ب ن

می شــوند سکســکه 
    درباره سکسکه بیشتر بدانید

ــراه اســت.  ــم هم ــاض دیافراگ ــا انقب ــوزادان ب سکســکه در ن
ــای  ــی تاره ــدن ناگهان ــته ش ــث بس ــم باع ــاض دیافراگ انقب
 صوتــی کــودکان می شــود و صــدای آشــنای سکســکه 
ــات  ــک از دفع ــداد سکســکه در هــر ی ــد. تع را ایجــاد می کن

ــار تکــرار می شــود. ــا ۶0 ب ــاوت اســت و معمــوال ۴ ت متف
    علت وقوع سکسکه در نوزادان

ــد  ــزا مانن ــر مج ــه دو ام ــد ک ــی رخ می ده ــکه زمان  سکس
ــوند.  ــام ش ــان انج ــورت همزم ــه ص ــیدن ب ــوردن و نوش خ
ــار  ــوردن دچ ــیر خ ــن ش ــول در حی ــور معم ــه ط ــوزادان ب ن
ــع  ــتر مواق ــه در بیش ــن عارض ــا ای ــوند؛ ام ــکه می ش سکس
دلیــل مشــخصی نــدارد. بــر اســاس یــک فرضیــه، زمانــی که 

نــوزادان اســترس دارنــد، بیشــتر دچــار سکســکه می شــوند.
     راهبردهای تغذیه

ــال  ــکان اطف ــن پزش ــتورالعمل های انجم ــه دس ــه ب ــا توج ب
آمریــکا، اگــر نــوزاد تــازه متولــد شــده در حیــن شــیر خــوردن 
بــه سکســکه افتــاد، بهتــر اســت کمــی  او را در آغــوش خــود 
جابه جــا کنیــد و بگذاریــد آروغ بزنــد. پــس از آنکــه سکســکه 
متوقــف شــد، می توانیــد شــیر دادن را از ســر بگیریــد. اگــر 
ــه  ــد، ب ــه طــول انجامی ــه ب ــا ۱0 دقیق سکســکه بیــش از 5 ت
ــال  ــکان اطف ــن پزش ــد. انجم ــه دهی ــود ادام ــیر دادن خ ش
آمریــکا معتقــد اســت کــه ایــن روش بهتریــن راهبــرد ممکن 

بــرای جلوگیــری از ادامــه سکســکه در نــوزادان اســت.
     روش های کاهش سکسکه در نوزادان کدامند؟

ــد ــش دهی ــود را کاه ــوزاد خ ــکه ن ــد سکس ــر می خواهی  اگ

راه های زیر را امتحان کنید:
ــادر  ــرد، م ــکه ک ــوردن سکس ــیر خ ــس از ش ــوزاد پ ــر ن - اگ

ــد. ــیر ده ــه او ش ــاره ب دوب
ــه  ــو ب ــن پهل ــد و او را از ای ــر دهی ــوزاد را تغیی ــت ن - وضعی
آن پهلــو کنیــد تــا سکســکه او کاهــش و آرامــش بیشــتری 

پیــدا کنــد.
ــکه  ــی سکس ــدت طوالن ــه م ــد ک ــوزادی داری ــر ن ــر: اگ  تذک
ــک  ــزد پزش ــد او را ن ــد، بای ــت می کن ــر او را ناراح ــن ام و ای

ــد. ــال ببری اطف
  - موقعیــت ســر نــوزاد را تغییــر دهیــد. گاه بــا تغییــر 

وضعیــت ســر نــوزاد، سکســکه او قطــع می شــود.
ــاب کــرده  ــی شــده و او را بی ت ــوزاد طوالن - اگــر سکســکه ن

ــد. ــه او بدهی ــد کمــی آب گــرم ب اســت، می توانی

دلیل سکسکه نوزاد چیست؟)1(

خاطرا ت آزادگان استان اصفهان 

 سبک زندگی 
با رویکرد اقتصاد مقاومتی                                               

کیمیای وطن
حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

 گروه سنگ ساب ها )تولیدات خالق و بدیع( در اسارت 
از جملــه کارهــای ابتــکاری و هنــری بچه هــا در اردوگاه 
هنــر سنگ تراشــی و حکاکــی بــر روی ســنگ بــود کــه 
ــود.  ــرده ب ــغول ک ــود مش ــه خ ــراد اردوگاه را ب ــیاری از اف بس
انگشــتر  پروانــه،  نقــش  مناســب  ریگ هــای  روی   بــر 
ماهــی، قــاب عکــس و ... حــک می شــد. گاه بچه هــا 
ســاعت ها در حــال جســت وجوی ریــگ مناســب  بیــن 

شــن ها بودنــد. 
پــس از یافتــن ریــگ مناســب و صیقــل دادن آن در مرحلــه 
ــه  ــر ت ــه ب ــز ک ــای ری ــا میخ ه ــی ی ــوزن خیاط ــا س ــر ب آخ
ــا  ــد و ب ــب می ش ــودکار نص ــه خ ــا میل ــواک ی ــته مس دس
ــم  ــر آن محک ــوزن را ب ــخ و س ــتیک آن می ــردن الس ذوب ک
 می کردنــد. قلــم یــا درفــش حکاکــی فراهــم می شــد 
 و بــا خیســاندن ســنگ و ضربــه زدن بــا آن قلــم یــا درفــش
ــی  ــد. زیبای ــک می کردن ــر آن ح ــرح الزم را بـ ــش و طـ  نق
و ظرافــت ایــن صنایــع دســتی بــه قــدری چشــمگیر بــود کــه 
ــر  ــرد و حاض ــود می ک ــیفته خ ــا را ش ــا و صلیبی ه عراقی ه
ــای  ــن گردنبنده ــی از ای ــت آوردن یک ــه دس ــرای ب ــد ب بودن

ــد.  ــام دهن ــر کاری انج ــده ه حکاکی ش
ــِی  ــا زاغ ــه رض ــروف ب ــی مع ــا کدخدای ــوش رض ــی گ وقت
جاســوس توســط حســین صالحــی بریــده شــد و چندیــن 
ــه او از  ــک  ب ــرای کم ــا ب ــود، بچه ه ــار ب ــدان گرفت ــاه در زن م
می کردنــد.  اســتفاده  حکاکی شــده  ســنگ های  همیــن 
ــک  ــن ی ــا گرفت ــدان ب ــان زن ــی نگهب ــرباز عراق ــی، س ُمثن
ســنگی شــبیه بــه ماهــی اجــازه مــی داد در آن هــوای ســرد 

ــتابیم. ــی بش ــرادر صالح ــاری ب ــه ی ب
ــا  ــه سنگ ســابی نداشــتم، ام ــه ای ب ــدان عاق ــا اینکــه چن ب
بــرای کمــک بــه بــرادر صالحــی چنــد نفــری بودیــم  کــه بــه 
ــک ســنگ  ــا ســاختن ی ــا ب گــروه سنگ ســابها پیوســتیم ت
ــان اردوگاه را داشــته  ــه زندانی ــکان کمک رســانی ب ماهــی ام
ــدی از بچه هــای همــدان  ــز عاب ــرادر پروی باشــیم. همــراه   ب
ــا  ــم؛ ام ــغول بودی ــی مش ــنگ ماه ــک س ــاختن ی ــه س ب
ســنگ ماهــی مــا بیشــتر بــه قورباغــه شــبیه بــود تــا ماهــی. 
زیباتریــن حکاکــی کــه بــر روی ســنگ انجــام دادم تصویــری 
ــا  ــه حــاج آق ــت ب ــه رســم امان ــه ب ــود ک ــام ب از حضــرت ام
ابوترابــی  ســپردم و از سرنوشــت آن بی خبــرم. ســاخت 
تســبیح های ســنگی هــم از جملــه ســرگرمی هایی بــود کــه 
ــه خــود مشــغول می ســاخت. ــک اســیر را ب گاه یکســال ی

))آگهی مناقصه عمومی((
)نوبت اول(

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره ۴/95/52۴ مورخ 95/3/۱9 شورای اسامی  شهر در نظر دارد عملیات موضوع 
ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه ذیل دعوت به عمل می آید.

مبلغ برآورد اولیه شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
اعتبار )ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

۱
بازسازی و تجهیز سالن ورزشی 

محله ب 5

95/۱2۶۴۶

95/5/25
2/500/000/000۱25/000/000

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/۶/۱۴ جهت اطاع از شرایط شرکت در مناقصه به واحد امور 
قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر   

چاپ اول

))آگهی مناقصه عمومی((

)نوبت دوم(

چاپ اول

 مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال( 

مبلغ برآورد اولیه 
پروژه )ریال(   ردیف موضوع مناقصه شماره مناقصه

775/000/000 ۱5/500/000/000
95/۱2۶۴2

تکمیل فاز یک فرهنگسرای غدیر فوالدشهر .۱

2۱5/000/000 ۴/300/000/000
95/۱2۶۴۴  تکمیل ساختمان پارک ترافیک کودک واقع

در پارک پرنیان فوالدشهر .2

۱00/000/000 2/000/000/000
95/۱2۶۴5

لکه گیری آسفالتی سطح شهر .3

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه های شماره ۴/95/52۴ مورخ 95/3/۱9 شورای اسامی  شهر در نظر دارد عملیات موضوعات ذیل را 

برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه های ذیل دعوت به عمل می آید.

95/5/25

95/5/25

95/5/25

امور  واحد  به  مناقصه ها  در  و شرکت  از شرایط  اطاع  مورخ 95/۶/۱۴ جهت  یکشنبه  روز  اداری  وقت  آخر  تا  دارند  متقاضیان فرصت 

قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر   

بیــش از 750 نفــر از مهارت آمــوزان دوره ارتقــای فرهنگــی و اجتماعــی مشــمول 
مــاده 28، طــی دوره ای ۴ روزه در محــل تصفیه خانــه باباشــیخعلی عــاوه بــر بازدیــد 

ــد. ــرار گرفتن ــز ق ــه آب نی ــوزش مصــرف بهین ــه، تحــت آم از تأسیســات تصفیه خان
ــر  ــدود 250 نف ــوز ح ــوان مهارت آم ــر و بان ــوز ۴00 نف ــان مهارت آم ــن دوره، آقای در ای
ــوزان  ــن مهارت آم ــد. ای ــزی بودن ــزد و مرک ــارس، ی ــم، ف ــان، ق ــتان های اصفه از اس
در مقاطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری، قــرار اســت در ســال تحصیلــی 

ــرورش باشــند. ــد در خدمــت آمــوزش و پ جدی
ــا روش  ــه ب ــر اینک ــاوه ب ــوزان ع ــن دوره آموزشــی، مهارت آم ــن اســاس در ای ــر ای  ب
ــدند  ــنا ش ــرد، آش ــورت می گی ــیمیایی ص ــی و ش ــورت فیزیک ــه ص ــه ب ــه آب ک  تصفی
 و فرآینــد تصفیه آب را مانند آشــغالگیری، انعقاد، ته نشــینی، فیلتــر و ضدعفونی با ازن 
و کلــر از نزدیــک مشــاهده کردنــد، تحــت آمــوزش مصــرف بهینــه آب نیــز قــرار گرفتند. 
یکــی از کارشناســان آبفــا بــا بیــان آمــار و ارقــام مرتبــط بــا آب تجدیدپذیــر در کشــور 
 افــزود: بــا توجــه بــه محدودیــت شــدید منابــع آبــی، درســت مصــرف کــردن آب الزم 

و ضروری به نظر می رسد.
 ایــن کارشــناس بــا تأکیــد بــر اســتفاده از تجهیــزات کاهنــده مصــرف گفــت: اســتفاده 
 از دوش کم مصــرف موجــب می شــود مصــرف آب تــا 75 درصــد کاهــش یابــد 
ــال  ــه دنب ــدی را ب ــی 70 درص ــری صرفه جوی ــک ۶ لیت ــاش تان ــتفاده از ف ــز اس و نی

دارد.
وی بــه اصاحــات رفتــاری اشــاره کــرد و گفــت: اســتفاده حداکثــری از حجــم 
زیــاد  بازدهــی  بــا  از ماشــین ظرفشــویی  اســتفاده  لباسشــویی،  ماشــین های 
ــای  ــتفاده از پمپ ه ــی، اس ــای آب ــی دوره ای کولره ــتحمام، بازرس ــان اس ــش زم کاه
ــتفاده  ــدردادن آب، اس ــای ه ــه ج ــرم ب ــای آب گ ــم دم ــرای تنظی ــیون ب سیرکوالس
ــت آن در  ــا رعای ــوان ب ــه می ت ــت ک ــواردی اس ــه م ــر از جمل ــرای کول ــایبان ب از س
ــذب وزارت  ــوزان ج ــن مهارت آم ــه ای ــی ک ــرد و از آنجای ــی ک ــرف آب صرفه جوی مص

آموزش وپــرورش شــده اند، تحــت آمــوزش راه هــای مصــرف درســت آب قــرار 
ــور از  ــازان کش ــان آینده س ــه آب می ــرف بهین ــای مص ــج راه ه ــا تروی ــا ب ــد ت گرفتن

ــود. ــری ش ــی جلوگی ــه حیات ــن مای ــت ای هدررف
همچنیــن ایــن مهارت آمــوزان چگونگــی تصفیــه آب 5۶ شــهر و 300 روســتای اســتان 

اصفهــان را بــا جمعیتــی بالــغ بــر ۴ میلیــون نفــر مشــاهده کردنــد.
 الزم بــه یــادآوری اســت تصفیــه آب باباشــیخعلی بــا ظرفیــت ۱2/5 متــر مکعــب در 
ثانیــه از دو فــاز مجــزا تشــکیل شــده اســت؛ فــاز اول بــا ظرفیــت 5 متــر مکعــب در 

ثانیــه و فــاز دوم بــا ظرفیــت 7/5 متــر مکعــب در ثانیــه. 
بــه طــوری کــه مهارت آمــوزان از مرحلــه آشــغالگیری کــه توســط 2 دســتگاه اتوماتیــک 
ــش  ــز بخ ــرد و نی ــورت می گی ــاز دوم ص ــک در ف ــتگاه اتوماتی ــاز اول و ۴ دس در ف
ایــن قســمت مــاده منعقدکننــده پلی آلومینیــوم  تقســیم کننده های آب کــه در 

ــد. ــدن کردن ــود، دی ــه می ش ــه آب اضاف ــد ب کلرای
ــا اضافــه  ــه تعــداد ۱0 عــدد و حجــم 9۱72 متــر مکعــب ب در حوض هــای ته نشــین ب

کــردن مــاده منعقدکننــده یکــی از مراحــل تصفیــه آب انجــام می شــود. 
ــد از  ــل و بع ــه قب ــی دو مرحل ــه ط ــی ک ــد ازن زن ــوزان از فراین ــن مهارت آم همچنی
ــه انجــام می شــود  ته نشــینی و توســط دســتگاه های ازن ســاز موجــود در تصفیه خان
ــن  ــت. همچنی ــاعت اس ــرم در س ــتگاه ۱8 کیلوگ ــر دس ــت ه ــد. ظرفی ــد کردن بازدی
ــی  ــرل کیف ــز واحــد کنت ــره آب و نی ــع ذخی ــر، مناب ــا کل ــی ب ــا از واحــد ضدعفون  آن ه

و آزمایشگاه بازدید کردند.
در پایــان بــه بازدیدکننــدگان بســته های فرهنگــی ارائــه شــد؛ شــامل: CD مدیریــت 
ــا 8 انیمیشــن کــه مصــرف بهینــه آب را بــه کــودکان و نوجوانــان آمــوزش  مصــرف ب
ــژه گــروه ســنی کــودکان  ــوان نغمــه آب یــک و دو کــه وی ــا عن می دهــد؛ کتــاب کار ب
ــن  ــه در ای ــی ک ــاره فعالیت های ــگ آب درب ــه فرهن ــه خان ــت و کتابچ ــان اس و نوجوان

ــود. ــام می ش ــرف آب انج ــازی مص ــاره فرهنگ س ــز درب مراک

بر اساس تفاهم نامه همکاری منعقدشده میان روابط عمومی  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت:

 بازدید بیش از 750 مهارت آموز دوره ارتقای فرهنگی و اجتماعی منطقه مرکزی کشور

از تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان

شهرداری فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر


