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فرصتی دیگر  

له
قا

رم
س جمهوری  ریاست  یازدهم  دوره  از  سال  سومین 

چهارمین  دولت،  و  گذاشتیم  سر  پشت  را 
را  خدمت  طالیی  فرصت  از  سال  آخرین  و 

دولتمردان  و  گذشت  دولت  هفته   می گذراند. 
زمان های  در  خود  اقدامات  از  گزارشی  هفته،  این  در 
نوشتاری  و  تصویری  صوتی،  رسانه های  و  دست   در 
کاری  که  اطالع رسانی  این  و   دادند  ارائه  مردم  به 
انجام  است،  حسنه  سنتی  و  الزم  درست،  حق، 
آشنا  دولت  عمده  کارهای  با  مردم  کنون  ا شد. 
از  بعضی  به  توانسته اند  گزارش ها  این  با  و  شده اند 
کمبودها  و  نیازها  اما  یابند؛  دست  خود   انتظارات 
باید به آن ها توجه  که   و مشکالت بسیاری باقی است 
کرد. از اتفاق، وزیران و مدیران در این هفته  و رسیدگی 
کرده اند  ح  مطر باقی مانده  ماه های  در  را  دولت   برنامه 
و به مردم قول پیگیری و اقدام داده اند. ماه های مانده 

کار این دولت به سرعت برق می گذرد... از فرصت 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

آگهی تجدید مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره کارگاه کله پاک کنی کشتارگاه دام شهرداری نجف آباد.

محل و مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب 
اداری روز یکشنبه مورخ 95/06/28 به امور قراردادهای  تا پایان وقت  اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده 

شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95/07/01 به 

دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

پیشنهاددهندگان باید مبلغ 10/000/000 ریال را به صورت واریز به حساب 0104544150002 سپرده شهرداری نزد 

بانک ملی مرکزی نجف آباد و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان سپرده شرکت در مزایده ارائه نمایند.

قیمت پایه اجاره کارگاه کله پاک کنی کشتارگاه نجف آباد ماهیانه مبلغ 15/000/000 ریال و برای یکسال به مبلغ 

180/000/000 ریال.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

تذکر: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
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کشــورهای مختلــف توســط امدادگــران  کــه حــدود ۸۰۰ زائــر از  | آمــار قطعــی داریــم 
ایرانــی نجــات یافتنــد

کار می شــدند و امکانــات  گروه هــای امــدادی عربســتان به موقــع دســت بــه  گــر  | ا
ــروز  ــان ام ــا حــدود  ۶۰ درصــد از قربانی ــا در منطقــه وجــود داشــت، یقین ــاده  احی س

زنــده بودنــد.

کــف ســالن های بیمارســتان رهــا شــده بودنــد. اغــراق نمی کنــم،  | مصدومــان در 
امــا متأســفانه در روز فاجعــه، حتــی یــک پزشــک در بیمارســتان ها حضــور نداشــت
کــرد و حتــی عوامــل  عربســتان ۵ بعدازظهــر روز واقعــه منطقــه را نظامــی اعــالم 

کــرد اجرائــی و امدادگــران مــا را دســتگیر 

کانتینر قرار دادند | پیکر شهدا را روی هم در ۲۵ 



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

انقــاب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت 
ــون اساســی،  ــد یــک اصــل ۱۱۰ قان اســامی، در اجــرای بن
سیاســت های کلــی »خانــواده« را کــه پــس از مشــورت بــا 
ــاغ  مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصویــب شــده، اب

ــد. کردن
متــن سیاســت های کلــی خانــواده کــه بــه رؤســای قــوای 
ســه گانه و رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 

ــه ایــن شــرح اســت: ــاغ شــده، ب اب
بسم هللا الرحمن الرحیم

سیاست های کلی خانواده
ــامی  ــه اس ــنگ بنای جامع ــادی و س ــد بنی ــواده، واح خان
 و کانــون رشــد و تعالــی انســان و پشــتوانه ســامت 
و بالندگــی و اقتــدار و اعتــای معنــوی کشــور و نظــام اســت 

و ســمت و ســوی حرکــت نظــام بایــد معطــوف باشــد بــه:
ــم  ــت و تحکی ــور و تقوی ــه ای خانواده مح ــاد جامع ۱- ایج
خانــواده و کارکردهــای اصلــی آن بــر پایــه الگــوی اســامی 
ــوان مرکــز نشــو و نمــا و تربیــت اســامی  ــه عن ــواده ب خان

ــش. ــون آرامش بخ ــد و کان فرزن
 ۲- محــور قرارگرفتــن خانــواده در قوانیــن و مقــررات

نظامــات  تمــام  و  اجرائــی  سیاســت های  برنامه هــا، 
آموزشــی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی، به ویــژه نظــام 

ــازی. ــکن و شهرس مس
خانــواده ارتبــاط  کارکردهــای  کــردن  برجســته   -۳ 
و مســجد بــرای حفــظ و ارتقــای هویــت اســامی و ملــی و 

صیانــت از خانــواده و جامعــه.
و  ترویــج  بــرای  ملــی  فراگیــر  نهضــت  ایجــاد   -۴
تســهیل ازدواج موفــق و آســان بــرای همــه دختــران 
ازدواج  مناســب  ســنین  در  افــراد  و  پســران   و 
ــع  ــا وض ــه ب ــرد در جامع ــی تج ــواده و نف ــکیل خان و تش

 سیاســت های اجرائــی و قوانیــن و مقــررات تشــویقی 
ــکیل  ــه تش ــذاری ب ــازی و ارزش گ ــی و فرهنگ س و حمایت

خانــواده متعالــی بــر اســاس ســنت الهــی.
۵- تحکیــم خانــواده و ارتقــای ســرمایه اجتماعــی آن 
ــودت  ــرام و م ــت و احت ــت و انصــاف، خدم ــه رضای ــر پای  ب

و رحمت با تأکید بر:
ــی  ــی، تربیت ــای آموزش ــه ظرفیت ه ــری یکپارچ - به کارگی
 و رســانه ای کشــور در جهــت تحکیــم بنیــان خانــواده 

و روابط خانوادگی.
- فرهنگ سازی و تقویت تعامات اخاقی.

- مقابلــه مؤثــر بــا جنــگ نــرم دشــمنان بــرای فروپاشــی و 
انحــراف روابــط خانوادگــی و رفــع موانــع و زدودن آســیب ها 

و چالش هــای تحکیــم خانــواده.
- ممنوعیت نشر برنامه های مخّل ارزش های خانواده.

ــای  ــر اعض ــد و مؤث ــور مفی ــرای حض ــت ب ــاد فرص - ایج
خانــواده در کنــار یکدیگــر و اســتفاده مؤثــر خانــواده از 

ــی. ــورت جمع ــه ص ــت ب ــات فراغ اوق
ــت  ــواده و تقوی ــامی خان ــوی اس ــیم الگ ــه و ترس  ۶- ارائ

و ترویج سبک زندگی اسامی-ایرانی با:
ــی و ســنت های پســندیده در  ــج ارزش هــای متعال - تروی

ــواده. ازدواج و خان
- پررنــگ کــردن ارزش هــای اخاقــی و زدودن پیرایه هــای 

باطــل از آن.
ــگ  ــی و مظاهــر فرهن ــا اشــرافیت و تجمل گرای ــارزه ب - مب

غــرب.
برجسته ســازی  و  مرجــع  گروه هــای  رفتــار  اصــاح   -
رفتارهــای شایســته آن هــا و جلوگیــری از شــکل گیری 

ناســالم. گروه هــای مرجــع 
۷- بازنگــری، اصــاح و تکمیــل نظــام حقوقــی و رویه هــای 
قضائــی در حــوزه خانــواده متناســب بــا نیازهــا و مقتضیــات 
ــط  ــه توس ــل اولی ــاوی در مراح ــل دع ــل و فص ــد و ح جدی
ــل  ــی مراح ــت در تمام ــت و امنی ــن عدال ــت و تأمی حکمی
انتظامــی، دادرســی و اجــرای احــکام در دعــاوی خانــواده بــا 

هــدف تثبیــت و تحکیــم خانــواده.
ــط اســامی زن و  ــت رواب ۸- ایجــاد فضــای ســالم و رعای

مــرد در جامعــه.
بــا  خانواده هــا  اقتصــاد  و  معیشــت  ارتقــای   -۹
توانمندســازی آنــان بــرای کاهــش دغدغه هــای آینــده 

مســکن. و  ازدواج  اشــتغال،  دربــاره  آن هــا 
۱۰- ســاماندهی نظــام مشــاوره ای و آمــوزش قبــل، حیــن 
ــه آن  ــی ب ــهیل دسترس ــواده و تس ــکیل خان ــس از تش و پ
ــتحکام  ــت اس ــامی-ایرانی در جه ــی اس ــاس مبان ــر اس ب

ــواده. خان
۱۱- تقویــت و تشــویق خانــواده در جهــت جلــب مشــارکت 
 خانــواده بــرای پیشــبرد اهــداف و برنامه هــای کشــور 
سیاســی  اقتصــادی،  فرهنگــی،  عرصه هــای  همــه   در 

و دفاعی.
نقــش  همســری،  کرامــت  و  عــزت  از  حمایــت   -۱۲
ــادی  ــدری و اقتص ــش پ ــان و نق ــه داری زن ــادری و خان م
ــردان  ــان و م ــوی زن ــی و معن ــئولیت تربیت ــردان و مس  م
 و توانمندســازی اعضــای خانــواده در مســئولیت پذیری

تعامات خانوادگی و ایفای نقش و رسالت خود.
عوامــل  و  اجتماعــی  آســیب های  از  پیشــگیری   -۱۳
ــران  ــاق و جب ــوع ط ــژه موض ــواده به وی ــاد خان ــزل نه تزل
ــل  ــتمر عوام ــایی مس ــا شناس ــی از آن ب ــیب های ناش آس
طــاق و فروپاشــی خانــواده و فرهنگ ســازی کراهــت 

ــاق. ط
از  فرهنگــی  و  اقتصــادی  حقوقــی،  حمایــت   -۱۴
ــهیل  ــویق و تس ــان و تش ــتی زن ــا سرپرس ــای ب خانواده ه

آنــان. ازدواج 
۱۵- اتخــاذ روش هــای حمایتــی و تشــویقی مناســب بــرای 
تکریــم ســالمندان در خانــواده و تقویــت مراقبت هــای 

ــان. ــی از آن جســمی و روحــی و عاطف
ــامت  ــای س ــرای ارتق ــای الزم ب ــاز و کاره ــاد س ۱۶- ایج
بــاروری  ســامت  به ویــژه  خانواده هــا،   همه جانبــه 
ــه  ــورداری از جامع ــت برخ ــدآوری در جه ــش فرزن و افزای

ــده. ــا و بالن ــالم، پوی ــوان، س ج

پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام 

رهبر انقالب سیاست های کلی خانواده را ابالغ کردند

ــی«  ــاک نجوم ــده »ام ــاره پرون ــور درب ــر کش  وزی
و واگــذاری امــاک گران قیمــت بــه برخــی مدیــران 
شــهری، از دســتور خــود بــه معــاون عمرانــی وزارت 
بــرای  رئیــس ســازمان  شــهرداری ها  و  کشــور 

بررســی ایــن پرونــده خبــر داد.
ــی   ــی فضل ــزارش انتخــاب، عبدالرضــا رحمان ــه گ ب
ــی  ــازمان بازرس ــوع، س ــن موض ــاره ای ــزود: درب اف
گزارش هــای  بــه  و  داده  انجــام  بررســی هایی 
اولیــه ای رســیده اســت؛ ایــن گــزارش اولیــه را 
ــهرداری  ــا ش ــت ت ــتاده اس ــهرداری فرس ــرای ش ب

ــد. ــخ ده پاس
متناســب  بایــد  شــهرداری  کــرد:  اضافــه  وی 
بــا اختیــارات و قوانینــی کــه دارد دربــاره ایــن 
گزارش هــا پاســخگو باشــد کــه آیــا اقدامــش 

مطابــق بــا قانــون بــوده یــا خیــر؟ 

ــاد از انتشــار اســامی عــده ای  ــا انتق ــر کشــور ب وزی
رســانه ها  و  ســایت ها  در  وســیع  ســطح  در 
شــود، گفــت:  ثابــت  تخلفشــان  آنکــه  بــدون 
بــه  نامه هــا رســانه ای می شــوند،  ایــن  وقتــی 
اعتمــاد عمومــی لطمــه وارد می کننــد و آبــروی 
ــن  ــور ای ــه منظ ــد. البت ــر می افت ــه خط ــده ای ب ع
ــد  ــرده نبای ــف ک ــخصی تخل ــر ش ــه اگ ــت ک نیس
ــورد  ــئله ای م ــا مس ــه ت ــود، بلک ــورد ش ــا او برخ ب
بررســی قانونــی قــرار نگرفتــه و حکــم دربــاره 
ــود  ــرح ش ــه مط ــد در جامع ــده، نبای ــادر نش  آن ص

و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست.
شدیدترین برخورد با مفاسد 

وی بــا بیــان اینکــه مســئوالن امانتــدار مــردم 
هســتند ادامــه داد: موافــق شــدیدترین برخوردهــا 
بــا مفاســد هســتم و معتقدم نبایــد دربــاره موضوع 
فســاد به خصــوص از بیت المــال کوتاهــی کــرد.

فیش هــای  درخصــوص  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــت:  ــود، گف ــن ب ــده همی ــع بن ــز موض ــی نی نجوم
ــت  ــت دریاف ــه عل ــردم ک ــرح ک ــان مط ــان زم هم
یــا  تخلــف  فســاد،  نامتعــارف،  حقوق هــای 
ــارات افــراد اســت کــه  اســتفاده نامناســب از اختی
بایــد بــا هرکــدام متناســب بــا علــت برخــورد شــود؛ 
امــا طــرح آن در ایــن وســعت بــه اعتمــاد عمومــی 
ایــن  حالــی کــه مجمــوع  در  لطمــه می زنــد؛ 
ــران  ــا کل مدی ــاس ب ــارف در قی ــای نامتع حقوق ه
ــران  ــه مدی ــرد هم ــه عملک ــد ب ــود و نبای ــز ب ناچی

ــنا ــرد. ایس ــبهه وارد ک ــور ش کش

ــارت  ــج و زی ــازمان ح ــس س ــدی، رئی ــعید اوح س
منــا  فاجعــه  از  پــس  ســال  یــک   کشــورمان، 
- در حالی کــه عربســتان هنــوز بــرای تشــکیل 
ــی  ــرده - حقایق ــی نک ــاب اقدام ــه حقیقت ی کمیت

ــرد. ــو ک ــه بازگ ــر را از آن فاجع دیگ
بــه گــزارش ایســنا، ســعید اوحــدی در نشســت 
ــروز  ــه دی ــهید ک ــاد ش ــام بنی ــا قائم مق ــترک ب مش
)۱۳ شــهریورماه( بــه منظــور اعــام برنامه هــای 
ســتاد بزرگداشــت شــهدای منــا تشــکیل شــد، ابعــاد 
ــا را بیــان کــرد و گفــت:  ســال  ــازه ای از فاجعــه من ت
گذشــته ســه فاجعــه در عربســتان رخ داد: نخســت 
شــهادت ۷ هــزار زائــری بــود کــه در روز عیــد 
ــی  ــی، بی لیاقت ــوءتدبیر، کوتاه ــی س ــان، قربان  قرب
شــدند.  حــج  دســت اندرکاران  بی کفایتــی  و 
ــفتگی  ــان و آش ــه مصدوم ــیدن ب ــه  دوم نرس فاجع
ــود. در روز واقعــه، گروه هــای  در مدیریــت فاجعــه ب
امــدادی عربســتان دو ســاعت بعــد وارد صحنــه  
ــدود  ــه ح ــم ک ــی داری ــار قطع ــدند. آم ــات ش عملی
ــران  ــف توســط امدادگ ــر از کشــورهای مختل ۸۰۰ زائ
ــر  ــد اگ ــن نشــان می ده ــد. ای ــی نجــات یافتن ایران
ــه  ــع دســت ب ــدادی عربســتان به موق ــای ام گروه ه
ــه  ــا در منطق ــاده  احی ــات س ــدند و امکان کار می ش
وجــود داشــت، یقینــا حــدود  ۶۰ درصــد از قربانیــان 

ــد. ــده بودن ــروز زن ام

فاجعه از بیمارستان تا سردخانه ها
در  عربســتان  بیمارســتان های  اضافــه کــرد:  وی 
 حــال گذرانــدان تعطیــات پایــان هفتــه بودنــد 
ــا  ــتان ره ــالن های بیمارس ــف س ــان در ک و مصدوم
ــفانه در  ــا متأس ــم، ام ــراق نمی کن ــد. اغ ــده بودن ش
ــتان ها  ــک در بیمارس ــک پزش ــی ی ــه، حت روز فاجع
از  بســیاری  همیــن  بــرای  نداشــت؛  حضــور 

مصدومــان در بیمارســتان جــان باختنــد.
 اوحــدی رفتــار غلــط و خــارج از دیــن را بــا اجســاد، 
فاجعــه ســوم حــج ۹۵ دانســت و اظهــار کــرد: 
عربســتان ۵ بعدازظهــر روز واقعــه منطقــه را نظامــی 
ــران  ــی و امدادگ ــل اجرائ ــی عوام ــرد و حت ــام ک اع
ــردای  ــا ســاعت ۲ بامــداد ف ــا را دســتگیر کــرد. ت م
آن روز فقــط صــدای آمبوالنــس از منطقــه  محــدود 
شــده شــنیده می شــد؛ آن هــا تــاش می کردنــد راه 
را بــرای مراســم فــردا بــاز کننــد؛ بــرای همیــن پیکــر 
شــهدا را روی هــم در ۲۵ کانتینــر قــرار دادنــد و بــه 
ــردخانه های  ــی در س ــت خال ــتن ظرفی ــل نداش دلی
ــاعت ها  ــا س ــراف آن، تریلی ه ــهرهای اط ــه و ش  مک
و روزهــا زیــر نــور آفتــاب مانــده بودنــد و خونابــه ای 
بــه انــدازه  ســه میلیمتــر فضــای منطقــه را پوشــانده 
بــود. گــروه تفحــص مــا در چنیــن شــرایطی در 
میــان حــدود ۷هــزار پیکــر در جســت وجوی زائــران 

ایرانــی بــود.

معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت: نباید به حراســت 
بــا نــگاه صرفــا امنیتــی نگریســته شــود؛ بلکــه یکــی 
فرهنگــی بخــش  آن،  جنبه هــای  اصلی تریــن   از 

 است.
بــه گــزارش خبرآنایــن اســحاق جهانگیــری در 
ســازمان  سراســری  همایــش  شــصت ویکمین 
 حراســت کل کشــور کــه بــا عنــوان »حراســت ها

ــد  ــزار ش ــل« برگ ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت اقتص
ــن  ــات و همچنی ــش وزارت اطاع ــه نق ــاره ب ــا اش ب
فســاد  بــا  مبــارزه  و  پیشــگیری  در  حراســت ها 
حراســت ها  کــرد:  اظهــار  مختلــف  نهادهــای  در 
 می تواننــد گلوگاه هــا و امضاهــای طایــی نهادهــا 

را شناسایی و با آن ها مقابله کنند.
ــای  ــم گلوگاه ه ــر می کن ــه داد: فک ــری ادام جهانگی
ــای  ــوری امضاه ــر رئیس جمه ــه تعبی ــا ب ــادی ی زی
می تواننــد  حراســت ها  دارد کــه  وجــود  طایــی 
گلــوگاه ایــن امضاهــا را شناســایی و از بــروز فســاد 

ــد. ــگیری کنن پیش
وی افــزود: پیشــگیری، صابــت و اشــراف اطاعاتــی 
 را بــه منصــه ظهــور می رســاند. در ایــن صــورت

قــدرت جســارت تکــرار تخلــف نیــز گرفتــه می شــود 
و مســلما هزینــه پیشــگیری کمتــر از هزینــه مقابلــه 

ــون  ــدی همچ ــا مفاس ــورد ب ــه برخ ــرا ک ــت؛ چ اس
 فســاد ۳ هــزار میلیــارد تومانــی و اختــاس بانک هــا

مانــع نشــد کــه دیگــر کســی بــه دنبــال فســاد نــرود 
ــام  ــرای نظ ــز ب ــی آن نی ــکل بیرون ــفانه ش و متأس

ــه اســت. پرهزین
ــر  ــات رهب ــه بیان ــتناد ب ــا اس ــت:  ب ــری گف جهانگی
ــت  ــاد اولوی ــه اقتص ــر اینک ــی ب ــاب مبن ــم انق معظ
اول کشــور اســت، سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
ــرد دولــت اســت و کســی در کشــور  مهم تریــن راهب
ــم  ــت ها مخالف ــن سیاس ــا ای ــد ب ــه بگوی ــت ک  نیس
انســجامی  شــوند.  اجرائــی  نمی خواهــم  و 
گرفتــه  شــکل  سیاســت  ایــن  پشــت 
تأکیــد آن  شــدن  اجرائــی  بــر  همــه   و 

 دارند.
وی بــا اشــاره بــه مباحثــی کــه تحــت عنــوان انتقــاد 
ــاد  ــت های اقتص ــال سیاس ــت در قب ــرد دول از عملک
ــکار  ــده ای بی ــت: ع ــود، گف ــرح می ش ــی مط مقاومت
می خواهنــد  و  می زننــد  حرف هایــی  کشــور  در 
ــا  ــد؛ ام ــغول کنن ــیه ها مش ــن حاش ــه ای ــت را ب دول
بداننــد اقتصــاد ایــران در همیــن مقطــع فعلــی کــه 
بــا مشــکل مواجــه اســت، جــزو بیســت اقتصــاد اول 

ــان اســت. جه

 افشای حقایقی تازه درباره فاجعه منا 
از زبان رئیس سازمان حج

جهانگیری:
عده ای بیکار در کشور می خواهند دولت را به حاشیه ها مشغول کنند

ــا حضــور علمــای مطــرح اهــل  ســنت در گروزنــی  هفتــه گذشــته کنفرانســی ب
ــر برائــت  پایتخــت چچــن برگــزار شــد کــه شــرکت کنندگان در بیانیــه پایانــی ب
ــل  ــب اه ــارج از مذه ــد و آن را خ ــد کردن ــت تأکی ــی وهابی ــه جعل ــود از فرق خ
 ســنت دانســتند. حکومــت ســعودی و شــیوخ وهابــی هرگــز گمــان نمی کردنــد 
کــه روزی گروزنــی، پایتخــت جمهــوری چچــن، برگزارکننــده کنفرانســی باشــد 
کــه نتیجــه آن تبرئــه علمــای اهــل ســنت از وهابیــت و خــارج دانســتن وهابیــت 
ــان  ــطح جه ــا دالر در س ــعودی ها میلیارده ــه س ــی ک ــد؛ در حال ــنن باش از تس
به ویــژه در منطقــه قفقــاز بــرای ترویــج فرقــه وهابیــت هزینــه کــرده  و می کننــد.

در ایــن کنفرانــس کــه ۲۰۰ نفــر از علمــای اهــل ســنت شــرکت داشــتند، بــر ایــن 
نکتــه تأکیــد شــد: »ایــن کنفرانــس، نقطــه عطــف مهــم و ضــروری بــرای اصــاح 
ــوم اهــل ســنت و جماعــت را در  انحــراف شــدید و خطرناکــی اســت کــه مفه
ــه  ــردن آن ب ــب و محــدود ک ــن لق ــودن ای ــرای رب ــون ب ــای افراطی ــی تاش ه پ
خــود و اخــراج شایســتگان از آن بــه کار می گیــرد.« ایــن بنــد اشــاره  واضحــی 
بــه گروه هــای تکفیــری وهابــی  دارد کــه حکومــت آل ســعود از آن هــا حمایــت 
ــه واکنش هــای خشــمگینانه  ــه آن منجــر ب ــد. کنفرانــس چچــن و بیانی می کنن
ســعودی های وهابــی و عمــوم ســلفی ها شــده اســت و آن هــا، ایــن کنفرانــس 
را توطئــه روســی علیــه خــود می داننــد و طرفــداران شــیوخ وهابــی هــم بیــش 
ــد. روز شــنبه  ــس منتشــر کردن ــدگان کنفران ــه برگزارکنن ــت علی ــزار توئی از ۱۰۰ ه
۲۷ آگوســت، فعالیت هــای ایــن کنفرانــس ســه روزه بــه پایــان رســید و طولــی 
ــی  ــه های دین ــت مؤسس ــا حمای ــعود ب ــانه ای آل س ــه رس ــه هجم ــید ک  نکش
ــه  ــیخ در روزنام ــد آل الش ــه محم ــوری ک ــه  ط ــد؛ ب ــاز ش ــم آغ ــی رژی و سیاس
الجزیــره ســعودی، وهابیــت را مســئله مــرگ و زندگــی از نظــر خــود توصیــف 

کــرد.

ســخنگوی وزارت خارجــه ایــران، اظهــارات 
مال انگیــز  را  ســعودی  خارجــه   وزیــر 
ــه  ــور توصی ــن کش ــه ای ــد و ب ــراری خوان و تک
ــد  ــه تجدی ــود در منطق ــار خ ــه در رفت ــرد ک ک
ــل  ــت تعق ــروری اس ــد و ض ــدی کن ــر ج نظ

ــود. ــم ش ــن توه جایگزی
ــوز  ــی جام نیـ ــرویس سیاس ــزارش س ــه گ ب
بهــرام قاســمی، ســخنگو و رئیــس مرکــز 
ــور  ــی و رســانه ای وزارت ام دیپلماســی عموم
ــر  ــخنان عادل الجبی ــن س ــه تازه تری ــه ب خارج
ــش نشــان داد.  ــر خارجــه ســعودی واکن وزی
قاســمی گفــت: »اتهامــات واهــی و ادعاهــای 

عادل الجبیــر  آقــای  به خصــوص  بی اســاس مقامــات ســعودی، 
ــامی  ــوری اس ــت جمه ــازنده و مثب ــای س ــش و تاش ه ــه نق علی
ــز شــده  ــراری و  مال انگی ــدازه تک ــه، متأســفانه بی ان ــران در منطق ای

اســت.«  
ایــران در  افــزود: »حضــور مستشــاری جمهــوری اســامی  وی 
ســوریه و حمایــت معنــوی و سیاســی از مــردم بی گنــاه برخــی 
ــونت  ــش و خش ــتخوش توح ــه دس ــه ک ــامی منطق ــورهای اس کش
در  شــده اند،  تکفیــری   - تروریســتی  افسارگســیخته گروه هــای 
ــار  ــت و انتظ ــان اس ــه و جه ــت منطق ــات و امنی ــظ ثب ــتای حف راس
ــت  ــردی مثب ــا رویک ــه ب ــورهای منطق ــی کش ــه تمام ــی رود ک  آن م
و اقدامــات عملــی و ســازنده در جهــت بازگشــت امنیــت و آرامــش 

ــاش  ــاه ت  و ممانعــت از کشــتار بیشــتر مــردم بی گن
کنند.« 

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه خاطرنشــان کــرد: 
امــروز بیــش از هــر زمــان، واقعیــات پنهــان منطقــه 
ــکار  ــرای اف ــی ب ــی و ناامن ــی بی ثبات ــل اصل و عوام
ــق  ــب حقای ــی و قل ــده و فرافکن ــکار ش ــی آش عموم
موجــود قــادر نیســتند همچــون گذشــته وجدان هــای 

ــد.  ــب دهن ــدار و آگاه را فری بی
ــوری  ــد کش ــر می رس ــه نظ ــرد: »ب ــد ک ــمی تأکی قاس
ــازنده اش را در  ــت و غیرس ــرد نادرس ــد رویک ــه بای ک
منطقــه و جهــان تغییــر دهــد، دولت ســعودی اســت. 
ایــن کشــور بایــد ضمــن قطــع حمــات نظامــی خــود 
 علیــه زنــان و کــودکان بی دفــاع یمــن، از اقدامــات غیراصولــی 
ــژه  ــه، به وی ــورهای منطق ــتی در کش ــای تروریس ــت از گروه ه و حمای

ســوریه دســت بــردارد.« 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان در ادامــه اعــام کــرد: 
»بــرای جمهــوری اســامی ایــران امنیــت در منطقــه، ریشــه کن کــردن 
ــام  ــان اس ــاد جه ــورها، اتح ــی کش ــت ارض ــظ تمامی ــم، حف  تروریس
صلــح، ثبــات و جلوگیــری از  تهدیــد دشــمنان مشــترک جهــان اســام 

بیــش و پیــش از هــر چیــز در اولویــت نخســت قــرار دارد.«
 بهــرام قاســمی گفــت: »بهتــر آن اســت عربســتان در رفتــار خــود در 
منطقــه تجدیــد نظــر جــدی کنــد و ضــروری اســت تعقــل جایگزیــن 

توهــم شــود.« باشــگاه خبرنــگاران

ضربه کاری علمای اهل سنت جهان به آل سعود
تبرئه اهل سنت از وهابیت

تذکر جدی سخنگوی وزارت خارجه به سعودی ها

دستور وزیر کشور به معاونش درباره پرونده »امالک نجومی«: 
موافق شدیدترین برخوردها با مفاسد هستم
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فرصتی دیگر  
ادامه از صفحه یک: 

و ایــن ماه هــا فرصتــی اســت کــه دیگــر بازنمی گــردد؛ 
کــه  رفتــه  دســت  از  زمان هــای  همــه  مثــل 
 برگشــت ناپذیرند. بنابرایــن مســئوالن بایــد ایــن فرصــت 
ایــن  بــه  و  نشناســند  پــا  از  ســر  بداننــد،  غنیمــت  را 
انقابــی و کم توقــع خدمــت کننــد.  مــردم قدرشــناس، 
پشــیمانی  هــم،  فرصــت  دادن  دســت  از  لحظــه  یــک 
ــه  ــا توج ــا ب ــد دولتی ه ــال دارد. نبای ــه دنب ــری ب جبران ناپذی
ــی ای   ــر حواش ــود را درگی ــات، خ ــودن انتخاب ــش ب ــه در پی ب
کننــد کــه عــده ای بــه عمــد بــه آن دامــن می زننــد یــا 
ــازی  ــب حاشیه س ــه موج ــند ک ــته باش ــی داش ــود حرکت خ
ــد  ــته و ناامی ــردم را خس ــی، م ــه حواش ــن ب ــود. پرداخت ش
می کنــد و مســئوالن را از خدمــت بازمــی دارد. در ایــن کمتــر 
ــت گذشــته  ــی دول ــده، خــوب اســت حت از یکســال باقی مان
ــت  ــده و از خدم ــیه ها ش ــار حاش ــی گرفت ــه گاه ــم - ک را ه
ــد.  ــران کن ــت - جب ــده اس ــب مان ــم عق ــدازه ک ــه ان ــو ب  ول
در ایــن فرصــت باقی مانــده کــه بــه زودی می گــذرد، کار 
جهــادی الزم اســت و روحیــه خدمــت. چنانچــه مقــام معظــم 
رهبــری فرموده انــد:  »روحیــه  خدمــت« بایــد داشــته باشــیم 
ــن  ــز ای ــا ج ــود م ــفه  وج ــا فلس ــه »اص ــم ک ــد بدانی و بای
نیســت؛ مــا آمده ایــم خدمــت کنیــم بــه مــردم و هیــچ چیــز 

نبایــد مــا را از ایــن وظیفــه غافــل کنــد.« 
ــرد؛  ــادی ک ــد جه ــت، کار را بای ــه  خدم ــه »در زمین دوم اینک
جهــادی بــه معنــای بی قانونــی نیســت... . معتقــدم در 
ــک  ــرد: ی ــون، دو جــور می شــود کار ک ــان چهارچــوب قان هم
کار، کار مرســوم اداری، یــک کار، کار جهــادی. کار جهــادی 
یعنــی از موانــع عبــور کــردن، موانــع کوچــک را بــزرگ 
ــوش  ــت را فرام ــردن، جه ــوش نک ــا را فرام ــدن، آرمان ه ندی
ــد  ــادی اســت. کار را بای ــن کار جه ــه کار؛ ای ــردن، شــوق ب نک
ــی انجــام  ــا ان شــاءهللا خدمــت به خوب ــادی انجــام داد ت جه

بگیــرد.«)1392/۰۶/۰۶(
رهبــری معظــم، فلســفه وجــودی مســئوالن را داشــتن 
مــردم  بــه  خدمــت  راه  در  می داننــد.  خدمــت  روحیــه 
ــه ای  ــد لحظ ــد و نبای ــاز باش ــد مشکل س ــی نبای ــچ مانع هی
از خدمــت غافــل شــد؛ بلکــه بایــد بــا روحیــه جهــادی 
ــد راه  ــی س ــچ مانع ــادی، هی ــرد. در کار جه ــت ک کار و خدم
ــزم  ــا ع ــده نخواهــد شــد و ب ــع دی ــود؛ اصــا موان ــد ب نخواه
ــا  ــز آرمان ه ــود و نی ــته می ش ــع برداش ــادی موان و اراده جه
ــتای  ــت در راس ــذا خدم ــت؛ ل ــی اس ــار اصل ــا معی و ارزش ه
آرمان هــای جامعــه اســت و از طرفــی بــا ذوق و شــوق و 
بــدون احســاس خســتگی کار انجــام می شــود. رهبــر معظــم 
ــش  ــه آن نمای ــاد، نتیج ــاق افت ــن اتف ــر ای ــد: اگ می فرماین
»کارآمــدِى نظــام در عمــل«)1382/۰۱/22( اســت و در 
ــه ایمــان، بــه  ــا عمــل خودتــان مــردم را ب حقیقــت »شــما ب
ــا  ــد.« )1389/۰۶/31( ام ــوت می کنی ــن دع ــه دی ــام، ب اس
ــام  ــه ن ــا »ب ــه چــون م ــم ک ــد بدانی ــم، بای ــت کردی ــر غفل اگ
ــم،  ــل می کنی ــام اســام عم ــه ن ــم و ب اســام حــرف می زنی
ــط  ــان آن را فق ــد، زی ــا باش ــی در کار م ــف و نقص ــر ضع اگ
خــود مــا نمی بینیــم؛ بلکــه اســام هــم زیــان می بینــد 
و دشــمن هــم از همیــن نکتــه بســیار دقیــق و ظریــف 
حداکثــر سوءاســتفاده را می کنــد.« )1382/۰۱/22( بنابرایــن 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــت و در راه رس ــار گذاش ــد کن ــت را بای غفل
ــب  ــد »ش ــی بای ــت دین ــدی حکوم ــات کارآم ــاب و اثب  انق
و روز نشناســیم.« )1394/۰۶/12(»بایــد روح زندگــی علــوی، 
یعنــی عدالــت، تقــوا، پارســایی پاکدامنــی، بی پروایــِى در راه 
خــدا و میــل و شــوق بــه مجاهــدِت در راه خــدا  را در خودمــان 
زنــده کنیــم؛ بایــد بــه ســمت این هــا برویــم؛ ایــن اســاِس کار 

)1383/۰۸/۰۶( ماست.« 

 مروری بر توصيه های هفت گانه
 به دولت  )1(     

 خدمتگــزاران مــردم در هفتــه دولــت بــه دیــدار رهبــر 
ــزارش  ــه گ ــم و ارائ ــن تقدی ــا ضم ــد ت ــاب رفتن ــه انق فرزان
 اقدامــات، بــه رهنمودهــای معظــم لــه گــوش فرادهنــد 
و در چنــد مــاه باقی مانــده از دوره چهارســاله خدمــت بــا 
ــان  ــات ایش ــد و فرمایش ــت بپردازن ــه خدم ــدی ب ــی ج  عزم
را چــراغ راه قــرار دهنــد. رهبــر معظــم انقــاب در ایــن دیــدار 
کــه آخریــن دیــدار دولــت یازدهــم بــا ایشــان در آخرین ســال 
خدمــت ایــن دولــت اســت، توصیه هــای مهمــی مطــرح 

ــم:  ــه آن هــا اشــاره می کنی ــاه ب ــه کوت ــد ک فرمودن
توصیــه اول، كار و فعاليــت و خدمت مســتمر بــه مردم و پرهيز 
از حاشيه ســازی بــود؛ نکتــه مهمــی کــه اگــر مــورد توجــه قــرار 
گیــرد، ســطح رضایتمنــدی عمومــی را ارتقــا می بخشــد، مــردم 
را بــه آینــده کشــور خوش بین تــر می کنــد و در نهایــت نشــاط 
اجتماعــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. کار و تــاش جهادگونه 
 بــرکات الهــی را نیــز بــر کشــور و ملــت نــازل می کنــد؛ 
تــاش، حمایتــی  و  دولــت کار  از  نیــز  مــردم  از طرفــی 
جانانــه خواهنــد کــرد و همراهــی مــردم بــا برنامه هــای 
ــز از  ــتا، پرهی ــن راس ــد. در ای ــد ش ــدان خواه ــت دوچن دول
ــا  ــه ب ــرا ک ــزام اســت؛ چ ــک ال ــد، ی حاشــیه های ســهو و عم
ورود بــه هــر حاشــیه، بخشــی از وقــت و امکانــات از دســت 
ــی  ــود و حواش ــد ب ــتمر نخواه ــت مس ــکان خدم ــی رود، ام م
ــد کــه ایــن خســارت  ــز مأیــوس و خســته می کن مــردم را نی

اســت. جبران ناپذیــری 
ــدن  ــنيده ش ــی و ش ــجام درون ــظ انس ــه، حف ــن توصی دومی
يــک صــدا از دولــت اســت کــه بســیار ســازنده و کارگشاســت. 
تکمیــل ایــن توصیــه ایــن اســت کــه فرمودنــد: بايــد مراقبــت 
شــود تــا در ســخنان مســئوالن دولتــی تعــارض وجود نداشــته 
ــه از  ــن اســت ك ــن ســخنگو هــم همي باشــد و فلســفه تعيي

دولــت صــدای واحــد در مســائل مختلــف شــنيده شــود. 
ــت  ــت از اهمی ــه حکای ــزی اســت ک ــان چی ــه هم ــن توصی ای
وحــدت دارد و می توانــد شــکنندگی را از دولــت دور کنــد. 
چندصدایــی، نشــان نبــود انســجام و شــکنندگی خواهــد بــود 
کــه ترمــزی بــرای پیشــرفت در امــور اســت. چنــد یــا حتــی 
 دوصدایــی انســجام را مخدوش می کنــد، از همدلی و همراهی 
ــت  ــای دول ــن برنامه ه ــق نیافت ــه اش تحق ــد و نتیج می کاه
اســت؛ از طرفــی موجــب ســردرگمی مــردم می شــود. لیکــن 
انســجام دولــت، انســجام ملــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت 

کــه باعــث تــرس و دلهــره دشــمنان اســت. 
ســومین توصیــه، پرهيــز از دوقطبــی كــردن جامعــه با شــعارها 
ــی  ــدار مل ــت اقت ــه تقوی ــه ب ــت ک ــی اس ــای سياس و دعواه
می انجامــد؛ کمــا اینکــه دعواهــای سیاســی  دودش به چشــم 
مــردم مــی رود، دشــمن را بــه امــکان برگشــت امیــدوار می کند 
و امکانــات و اوقــات بــه جــای صــرف در مســیر پیشــرفت، در 
ــزرگ  ــی ب ــه خیانت ــه کار بســته می شــود ک ــت ضــدش ب جه
بود.ایشــان فرمودنــد: جناح بندی هــای سياســی  خواهــد 
ــل  ــب تبدي ــه دو قط ــه را ب ــد جامع ــا نباي ــدارد؛ ام ــكالی ن اش
 كــرد؛ زيــرا ايــن كار موجــب دلزدگــی و خســتگی مــردم 
و شــكننده شــدن جامعــه می شــود. و نیــز بایــد توجــه 
ــاف  ــاد اخت ــت و در ایج ــواب نیس ــمن در خ ــه دش ــم ک کنی
می کنــد  تــاش  اســامی  نظــام  کــردن  چندقطبــی   و 
ــوذ دشــمن آســان تر  ــرای نف ــم مســیر را ب ــت کنی ــر غفل و اگ
و هموارتــر کرده ایــم. بدیهــی اســت کــه دشــمن تــاش 
دو  و  دارد  جامعــه  کــردن  دوقطبــی  بــرای  گســترده ای 
ــه  ــت؛ فتن ــه دانس ــوم فتن ــار ش ــد از آث ــدن را بای ــی ش قطب
اختاف افکــن  و  خســارت بار،  قانون شــکن  رویــداد  یــک 
اســت.   جامعــه  شــدن  دوقطبــی  آن،  شــوم  آثــار  از  و 
 اینکــه عــده ای ایــن طرفــی باشــند و عــده ای آن طرفــی 
شــدن  دوقطبــی  اســت.  بــزرگ  خســارت های  از 
جامعــه را بایــد از زاویــه ابعــاد مثبــت و منفــی تحلیــل 
 کــرد؛ یقینــا دو قطبــی کــه بیــن حــق و باطــل، انقــاب 
و ضدانقــاب ایجــاد می شــود، امــری طبیعــی و حقیقــی 
ــل از  ــی رود و باط ــل نم ــار باط ــر ب ــق زی ــه ح ــرا ک ــت؛ چ اس
دشــمنی بــا حــق دســت بردار نیســت. بنابرایــن چنیــن 
ــه شــمار مــی رود؛  وضعیتــی در زمــره دوقطبی هــای مثبــت ب
ــی در  ــور طبیع ــه ط ــان ب ــر و ایم ــای کف ــه دوقطبی ه ــرا ک چ
ــز  ــر تمی ــل از یکدیگ ــق و باط ــا راه ح ــود دارد ت ــه وج جامع
داده شــود. امــا دوقطبی هــای منفــی، موضوعاتــی اســت کــه 
ــه  ــه ضرب ــت در جامع ــدت و والی ــان، وح ــای ایم ــه محوره ب
ــت  ــه دس ــتکبار ب ــر و اس ــی و کف ــمن اصل ــا دش ــد ت می زن
فراموشــی ســپرده شــود. دوقطبی هــا بــا ایجــاد اختــاف بیــن 
دوســتان در نظــام اســامی، مانــع تحقــق وحــدت در جامعــه 
اســامی می شــوند؛ از ایــن رو زمینــه را بــرای تحقــق فتنــه در 
ــه  ــی اســت ک ــان دوقطب ــن هم ــد. ای ــم می کنن ــه فراه جامع
رهبــری معظــم توصیــه بــه پرهیــز از آن می کننــد. اینجــا بایــد 
ــرون  ــون در بی ــه اکن ــر ک ــیون دیگ ــم سیاس ــت و ه ــم دول ه
دولــت هســتند، متوجــه باشــند کــه اگــر غفلــت شــد بــه نفــع 

ــود.  دشــمن خواهــد ب
ادامه دارد ...

توئیت محسن رضایی: 
 آل سعود می خواهد 

همه پل ها را خراب کند 
ــام در صفحــه  ــع تشــخیص مصلحــت نظ ــر مجم دبی
ــط  ــادآوری اینکــه رواب ــا ی ــر ب شــخصی خــود در توئیت
ــد  ــود، تأکی ــر می ش ــه روز بدت ــعود روزب ــران و آل س ای
کــرد: آن هــا می خواهنــد همــه پل هــا را خــراب کننــد.

ــت:  ــود نوش ــخصی خ ــر ش ــی در توئیت ــن رضای محس
 رابطــه مــا و آل ســعود روزبــه روز بدتــر می شــود 
و آن هــا می خواهنــد همــه پل هــا را خــراب کننــد؛ 
آن هــا بــه طــور دیوانــه وار ایــن پل هــا را خــراب 

. می کننــد
خارجــه  وزیــر  عادل الجبیــر،  ایرنــا،  بــه گــزارش 
علیــه  را  خــود  ادعاهــای  دیگــر  بــار  عربســتان 
و حضــور  نقــش  ایــران کــه  اســامی  جمهــوری 
 مشــورتی ســازنده آن در کشــورهایی مثــل عــراق 
 و ســوریه، حتــی دشــمنان دیرینــه خــود مثــل آمریــکا 
را بــه ســکوت واداشــته، تکــرار کــرد و گفــت کــه اجــازه 
ــر کشــور یمــن چیــره  ــران ب  نمی دهیــم انصــارهللا و ای

شوند!

رسانه های آمریکایی:
ارتش نامرئی ایران، بیخ گوش آمریکاست 

 نشــریه آمریکایــی »فاریــن افــرز« بــا انتشــار گزارشــی 
در صفحــه آنایــن خــود بــه بررســی نفــوذ ایــران در آمریــکای 
ــه واشــنگتن  مرکــزی و جنوبــی پرداختــه و در ایــن رابطــه ب
هشــدار داده اســت. موضــوع نفــوذ ایــران در کشــورهای 
آمریــکای التیــن، مســئله ای اســت کــه مدت هاســت ذهــن 
سیاســتمداران آمریکایــی را بــه خود مشــغول کــرده و تاکنون 
موضــع گیری هــای متعــددی در ایــن زمینــه از ســوی آمریــکا 
مطــرح شــده اســت. در ایــن گــزارش آمــده: »مدت هاســت 
کــه واشــنگتن حضــور ایــران را در جنــوب مرزهــای آمریــکا 
بی اهمیــت فــرض کــرده و فعالیت هــای ایــران در آمریــکای 
مرکــزی و جنوبــی -از توافقــات تجــاری و بازرگانــی متعــدد 
بــا کشــورهای مختلــف گرفتــه تــا ایجــاد مراکــز فرهنگــی در 
سراســر منطقــه- را اقداماتــی غیرســازمان یافته و بــدون 
ــی در  ــه چندان ــت نتیج ــه در نهای ــته ک ــع دانس ــه جام برنام
پــی نخواهــد داشــت. ایــن برداشــت بــرای مدت هــا در 
ــیار  ــه بس ــکا توج ــه آمری ــوده و درنتیج ــت ب ــنگتن ثاب واش
کمــی بــه حضــور ایــران در نیمکــره غربــی کــرده اســت؛ امــا 
اکنــون شــواهد فراوانــی برخــاف ایــن برداشــت وجــود دارد 
کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه همکاری هــای اســتراتژیک 
ــت  ــه و حمای ــی در منطق ــای ضــد آمریکای ــا رژیم ه ــران ب ای
ــش  ــکا و متحدان ــع آمری ــه برخــاف مناف ــی ک از فعالیت های
ــا ــران از تحریم ه ــی ای ــا رهای ــون ب ــرد. اکن ــاره ک ــت، اش  اس

ــور  ــن کش ــته ای ــال گذش ــته ای س ــق هس ــه تواف ــه نتیج ک
بــا غــرب اســت، نشــانه های غیرقابــل انــکاری وجــود 
دارد. ایــران در حــال گســترش جــدی حضــور خــود در 
قــاره آمریکاســت. پــس از توافــق هســته ای، اســتراتژی 
ــاز جدیــدی شــده و  ــکای التیــن وارد ف ــال آمری ــران در قب ای
ــکار اســت کــه  ــل ان ــر قاب ــف، نشــانه ای غی ــر ظری ســفر اخی
ــی  ــال تشــکیل یــک محــور ضدآمریکای ــه دنب ــوز ب ــران هن ای
در حیــاط خلــوت ژئوپولیتیــک ایــاالت متحــده اســت.« 
پیــش از ایــن نیــز برخــی رســانه های آمریکایــی پــا را 
ایــن فراتــر گذاشــته و از وجــود »ارتشــی نامرئــی«  از 
تحــت هدایــت ایــران در آمریــکای التیــن ســخن بــه 
میــان آورده بودنــد. پایــگاه آمریکایــی بلیــز )Blaze( در 
 گزارشــی عنــوان کــرده بــود: »ایــران بــا رویکــردی تهاجمــی 
در حــال تشــکیل یــک ارتــش نامرئــی از نوکیشــان اســت تــا 
ــه  ــکا، ب ــی آمری ــرز جنوب ــر م ــای ضعیف ت ــق بخش ه از طری

داخــل ایــاالت متحــده نفــوذ کننــد.« جــام
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معــاون روابــط کار اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــیمان  ــه س ــرو در کارخان ــل نی ــت تعدی ــاره عل ــان، درب اصفه
ســپاهان و در ارتبــاط بــا نابــودی تدریجــی کارخانــه ســیمان 
در اصفهــان گفــت: هم اکنــون 30 درصــد صنعــت ســیمان در 
کشــور دارای مشــکل اســت. هنــر ایــن اســت کــه بــا شــرایط 
ــمت  ــه س ــد و ب ــه دهن ــود ادام ــه کار خ ــع، ب ــود صنای موج

ــد. ــی نرون تعطیل
ــش  ــیمان بخ ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد، ب ــن نیرومن  محس
می کنــد درصــد کار   30 تــا   20 ظرفیــت  بــا   خصوصــی 

ســیمان  بــرای  دور  نه چنــدان  ســال های  در  داد:  ادامــه 
ظرفیت ســازی هایی شــد کــه آن هــم بــه دلیــل ایجــاد 
بازارهــای صاداراتــی در عــراق و افغانســتان بــود؛ امــا بعــد از 
اینکــه صادرات هــا افــت شــدیدی پیــدا کــرد، کارخانه هــا نیــز 

ــدند.  ــکل ش ــار مش دچ
ــه  ــز ب ــپاهان نی ــیمان س ــه س ــکالت کارخان ــاره مش وی درب
ــه  ــرا ب ــز، اخی ــه نی ــن کارخان ــت: ای ــاره داش ــه اش ــن نکت ای
دلیــل ورشکســتگی و بــا ایجــاد سیســتم های انقباضــی 
ــرارداد ۱۵  ــا ق ــی ب ــراج نیروهای ــه اخ ــدام ب ــا، اق در هزینه ه
ــود کــه  ــز نیروهــای رســمی خــود کــرده ب ــا 20 ســاله و نی ت
تذکــر دادیــم و اعــالم کردیــم راهــی دیگــر بــه غیــر از تعدیــل 
ــدا  ــود پی ــی خ ــارت های مال ــران خس ــرای جب ــروی کار ب نی

ــد. کن

   ضعف قانون سبب افزایش آمار بیکاری
ــال ایجــاد شــرایط  ــه دنب وی تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر ب
ــه  ــت ک ــن اس ــتمان ای ــتیم و سیاس ــع هس ــدار در صنای پای
تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی را درایــن زمینــه دخالــت 
تشــخیصی  هیئت هــای  مجامــع  تمــام  در  تــا   دهیــم 
و کمیســیون های پیشــگیری از بحران هــای کارگــری حضــور 
ــن  ــه ضعــف قوانی ــه اینک ــا اشــاره ب ــد ب ــد. نیرومن ــدا کنن پی
ــا و کارگــر ســبب افزایــش  ــن کارفرم ــط بی و برخــورد در رواب
آمــار بیــکاری شــده و در حــوزه قراردادهــای بیــن کارفرمایــان 
ــیدگی  ــه رس ــادر ب ــکایت، ق ــورت ش ــا در ص ــران تنه و کارگ
هســتیم، گفــت: افزایــش بیــکاری در اصفهــان و نــرخ ۱3.۷ 
ــن  ــتر از میانگی ــه بیش ــتان ک ــن اس ــکاری در ای ــد بی درص
کشــوری اســت، رشــد 24.۵ درصــد بیمــه بیــکاری در اســتان 

ــم زده اســت.  را رق
معــاون روابــط کار اداره تعــاون اســتان اصفهــان گفــت: 
ــت  ــکاری دریاف ــه بی ــان بیم ــر در اصفه ــزار نف ــاالنه 23 ه س
می کننــد کــه رشــد 24.۵ درصــد بــه نســبت ســال گذشــته 

ــت.  ــته اس داش
ــرو  ــا ۷0 نی ــا ب ــه اینکــه در حــال حاضــر تنه ــا اشــاره ب وی ب
ــر واحدهــای صنعتــی و صنفــی در ســطح اســتان  نظــارت ب
ــر یــک  ــم ب ــا نمی توانی ــزود: م ــرد، اف ــان انجــام می گی اصفه
ــرای ۱۵0 هــزار  ــا ب ــم ی ــر نظــارت کنی ــون و ۱00 هــزار نف میلی
ــته  ــارت داش ــرو، نظ ــم نی ــداد ک ــن تع ــا ای ــی ب ــد صنف واح

باشــیم.

    پیشــگیری از امــور رانــت زا در تعاونــی توســعه عمــران 
ــتان ها شهرس

در ادامــه نیــز مدیــر تعــاون اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه مشــوق های 
بخــش تعــاون هنــوز اجرائی نشــده یــا قوانیــن در این بخش 
ــرمایه گذاری 30  ــاظ س ــت: از لح ــت، گف ــان دوپهلوس همچن
ــای  درصــد و از لحــاظ فرصــت شــغلی 2۵ درصــد فرصت ه

ــه  ــوط ب ــور مرب ــی کش ــی افتتاح ــای تعاون ــغلی طرح ه ش
اســتان اصفهــان اســت. علیرضــا تیغ ســاز درخصــوص ســهم 
2۵ درصــدی بخــش تعــاون در اقتصــاد کشــور بیــان داشــت: 
تاکنــون تنهــا 6 درصــد ایــن ســهم در اقتصــاد کشــور تحقــق 
ــه  ــوط ب ــه آن، مرب ــیدن ب ــت در رس ــدم موفقی ــه ع ــه ک یافت
ــر  دالیــل ملــی، اســتانی، سیاســت گذاری ها و از همــه مهم ت
ــح  ــاز تصری ــت. تیغ س ــور اس ــی کش ــگ عموم ــش فرهن بخ
کــرد: بــه وزارتخانــه پیشــنهاد داده ایم ســهم بخش تعــاون در 
اقتصــاد کشــور را کمــی معقول تــر و دقیق تــر محاســبه کننــد 
 تــا یــک چهــارم اقتصــاد کشــور، منابــع آن، نیــروی انســانی 
و ... بــه ایــن ســمت حرکــت کنــد. متأســفانه بانــک توســعه 
تعــاون نیــز منابــع مالــی چندانی بــرای اعطــای تســهیالت به 
بخــش تعــاون نــدارد و بایــد تقویــت شــود. وی بــه اصالحیــه 
قانــون تعــاون در ســال 93 اشــاره کــرد و بیــان داشــت: بــر 
ــگ  ــروش و وزارت فرهن ــیما، آموزش وپ ــاس آن صداوس  اس
و ارشــاد اســالمی موظفنــد بــرای ترویــج فرهنگ تعــاون وارد 
ــوع  ــف تعاونی هــای ن ــه تعری ــن ب عمــل شــوند. وی همچنی
 جدیــد اشــاره کــرد و بیــان داشــت: از جملــه ایــن تعاونی هــا

تعاونــی توســعه عمــران شهرســتانی در راســتای پیشــگیری 
ــم  ــت کم نی ــد دس ــق آن، بای ــه مطاب ــوده ک ــت زا ب ــور ران از ام
ــند  ــی باش ــن تعاون ــو ای ــتان عض ــت شهرس ــد جمعی  درص
و ســهام آن بــه صــورت عمومــی ارائــه شــود؛ عــالوه بــر ایــن 
تعاونی هــای ســهامی عــام روســتا، شــهر و شهرســتان نیــز 

ــده شــده اند. ــف گنجان ــن تعاری در ای

مسئوالن اداره کار استان اصفهان:

سهم 6 درصدی تعاون دراقتصاد کشور ناچیز است

رکــود بــازار گوشــی های تلفــن همــراه کــه از 
ــارات  ــر اظه ــا ب ــود، بن ــده ب ــاز ش ــل آغ ــا قب ماه ه
مســئوالن صنفــی، ایــن روزهــا در حالــت اوج قــرار 

دارد.
  ســال گذشــته بــه دنبــال ارائــه نســل های 3 

ــوی  ــی  )4G( )3G( از س و 4 ارتباط
ــای  ــراه، تقاض ــن هم ــای تلف اپراتوره
خریــد گوشــی های  بــرای  مــردم 
امــکان  کــه  هوشــمندی  تلفــن 
ــم  ــات را فراه ــن خدم ــتفاده از ای اس
امــا  یافــت؛  افزایــش  می آوردنــد، 
حــال پــس از گذشــت مدتــی از ارائــه 
ایــن خدمــات بــه نظــر می رســد 

ــده  ــراه خوابی ــن هم ــی های تلف ــازار گوش ــب ب  ت
است. 

رئیــس انجمــن فروشــندگان ســیم کارت، گوشــی 
ــنا  ــا ایس ــو ب ــی در گفت وگ ــوازم جانب ــل و ل موبای
ضمــن تأکیــد بــر اســتمرار شــرایط رکــود در 
بــازار موبایــل اظهــار کــرد: در ایــن مــدت نوســان 

ــاره تقاضــا  ــداده و در ب خاصــی در قیمت هــا رخ ن
هــم شــاهد اتفــاق جدیــدی و ویــژه ای نبوده ایــم؛ 
ــت راکــد  ــازار در همــان حال ــر همیــن اســاس ب ب
ــز  ــه نی ــن مرحل ــی از ای ــده و حت ــی مان خــود باق
ــر رفتــه و فــروش گوشــی های تلفــن همــراه  فرات
ــت؛  ــیده اس ــزان رس ــن می ــه کمتری ب
بــه گونــه ای کــه می تــوان مقطــع 
مثال زدنــی  مقاطــع  از  را  فعلــی 
 در ارتبــاط بــا رکــود بــازار موبایــل 

دانست. 
عنــوان  همچنیــن  فروتــن  افشــار 
ــه شــرایط موجــود،  ــا توجــه ب ــرد: ب ک
منتظریــم اثــر اقدامــات صورت گرفتــه 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــم. ب ــاهده کنی ــازار مش را در ب
ــد وجــود  ــن امی ــم، ای ــرار داری ــاه شــهریور ق در م
دارد کــه در باقی مانــده ایــن مــاه اوضــاع فــروش 
 بهتــر شــود؛ چــرا کــه معمــوال در ســال های قبــل

شــهریورماه زمــان رونــق نســبی بــازار موبایــل بــه 
ــنا ــت. ایس ــمار می رف ش

رکود بازار موبایل
ــدن  ــی ش ــاه از اجرائ ــدود دو م ــه ح ــد ک ــر چن ه
ــی  ــپرده بانک ــرای س ــاالنه ب ــدی س ــود ۱۵ درص س
می گــذرد و عمــده بانک هــا ایــن نــرخ را در دســتور 
کار قــرار داده انــد، ولــی در ایــن بیــن، برخــی دوبــاره 
نرخ هــای ۱۸ درصــد را در پیشــخوان خــود قــرار 

داده انــد. ایــن برخــالف همــان توافقــی 
اعــالم  مرکــزی  بانــک  اســت کــه 
ــته  ــر داش ــا یکدیگ ــا ب ــد بانک ه می کن

ــود  ــه س ــته اند ک ــان خواس و خودش
را کاهــش دهنــد. گرچــه تخلــف در 
بانکــی در یکــی  اجــرای ســودهای 
ــا  ــل ت ــه قب ــبت ب ــته نس دو دوره گذش
 حــد قابــل مالحظــه ای کاهــش یافتــه 

و عمــده بانک هــا نرخ هــای جدیــد را بــه مشــتریان 
خــود اعــالم و بــر اســاس آن حســاب بــاز می کننــد، 
ولــی در ایــن بیــن، بعضــی سیاســت های بانک هــا 
نشــان از دور زدن آنچــه کــه توافــق اعــالم می شــود، 
دارد و ظاهــرا بــه دنبــال راهــی بــرای جــذب منابــع 
ــه  ــد ب ــال می خواهن ــن ح ــتند؛ در عی ــتر هس بیش

ــد ســود ۱۵  ــه نشــان ده ــد ک ــه ای برخــورد کنن گون
ــی  ــوان تصمیم ــه عن ــم ب ــق را ه ــورد تواف ــد م درص
ــرخ ســود بانکــی در برنامــه خــود  ــرای کاهــش ن ب
ــته  ــدت گذش ــد. در م ــد دارن ــر آن تأکی ــته و ب داش
عمــوم  بیــن  در  درصــد   ۱۵ ســودهای  گرچــه 
ــای  ــی رقب ــده می شــود، ول بانک هــا دی
ســود بانکــی در ایــن بیــن کــم نیســتند. 
تــا  گرفتــه  ویــژه  ســپرده های  از 
صندوق هــای ســرمایه گذاری و حتــی 
ــود  ــده می ش ــر دی ــواردی عجیب ت در م
ابتــدا  اینکــه  بــا  بانک هــا  برخــی 
ــش  ــد کاه ــه ۱۵ درص ــود را ب ــرخ س ن
داده بودنــد، امــا اکنــون بــه عنــوان 
ــه ۱۸  ــرخ را ب ــرای دوره هایــی ن ــژه ب ســپرده های وی
ــا در  ــن بانک ه ــی از ای ــد. یک ــر داده ان ــد تغیی درص
برابــر دلیــل ســود ۱۸ درصــدی عنــوان می کنــد کــه 
بــرای جــذب مشــتریان و اســتقبال چندانــی کــه از 
ــرای دوره ای  ــک ب ــود، بان ســود ۱۵ درصــد نشــده ب
ــر ــت! مه ــش داده اس ــد افزای ــه ۱۸ درص ــود را ب س

ــن  ــی ای ــا تســهیالت اقتصــاد مقاومت ــر اقتصــاد گفــت: ب ــک مه ــر عامــل بان مدی
ــزار شــغل در سراســر کشــور ایجــاد شــده اســت. ســید  ــش از ۱۸0 ه ــک، بی بان
 ضیــاء ایمانــی در ایــن رابطــه گفــت: ایــن بانــک در راســتای سیاســت های نظــام 
ــال 92  ــدای س ــی از ابت ــاد مقاومت ــد اقتص ــدن فرآین ــی ش ــوب اجرائ و در چارچ
تاکنــون بــا اعطــای 90 هــزار فقــره وام قرض الحســنه و تســهیالت، در قالــب عقــود 
 اســالمی بــه ارزش 46 هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار بــه بخش هــای مختلــف تولیدی 
ایجــاد  در  و  پرداخــت  تبدیلــی  و  صنایــع کوچــک  جملــه  از  اقتصــادی   و 
و تثبیــت ۱۸0 هــزار شــغل، نقــش بســیار ارزشــمندی ایفــا کــرده اســت؛ تــالش 
شــده تــا در ســال جدیــد بــا تمــام امکانــات در جهــت تحقــق فرامیــن مقــام معظم 
رهبــری درخصــوص اجرائــی شــدن فراینــد اقتصــاد مقاومتــی گام هــای مؤثــری 
ــای  ــت از طرح ه ــرای حمای ــک ب ــن بان ــات ای ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــم. وی ب برداری
اقتصــاد مقاومتــی افــزود: بانــک مهــر اقتصــاد در ســه ســال گذشــته تعــداد ۸9 
هــزار و 96۷ فقــره وام قرض الحســنه و تســهیالت عقــود اســالمی بــه ارزش 
46 هــزار میلیــارد ریــال بــه طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی پرداخــت کــرده اســت.

   طرح های اقتصاد مقاومتی
ــت  ــی کمپوس ــی، ورم ــرغ بوم ــرورش م ــاد، پ ــر اقتص ــک مه ــل بان ــر عام  مدی
 قــارچ، زنبــور عســل، شــترمرغ، ماکیــان، آبزیــان، محصــوالت گلخانــه ای، زعفــران

ــا، دام ســبک، دام ســنگین  ــردن باغ ه ــع دســتی، داربســتی ک ــای صنای کارگاه ه
ــک  ــای هیدروپونی ــد علوفه ه ــی و تولی ــان داروی ــت گیاه ــی، کاش ــع تبدیل  صنای

ــان  ــت: متقاضی ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــای اقتصــاد مقاومت ــای طرح ه را از عرصه ه
ــازندگی از  ــیج س ــی بس ــا معرف ــد ب ــا، می توانن ــن عرصه ه ــت در ای ــرای فعالی ب
ــاد  ــر اقتص ــک مه ــهیالت بان ــال تس ــون ری ــر 300 میلی ــا حداکث ــت کم ۷0 ت دس
ــه اهمیــت پیاده ســازی محورهــای 24 گانــه  ــا اشــاره ب اســتفاده کننــد. ایمانــی ب
اقتصــاد مقاومتــی ابــراز داشــت: حرکــت در مســیر اهــداف و سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی، تنهــا راه برون رفــت کشــور از مشــکالت فعلــی اقتصــاد اســت؛ 
لــذا بانــک مهــر اقتصــاد در ســالی کــه از ســوی رهبــر معظــم انقــالب تحــت عنــوان 
»اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« نامگــذاری شــده، بیــش از پیش تــالش دارد 
تــا بــه ســهم خــود، در تحقــق ایــن مهــم ســهیم باشــد. وی اظهــار کــرد: اجرائــی 
شــدن اهــداف اقتصــاد مقاومتــی راه نجــات اقتصــاد اســت و شــبکه بانکــی کشــور 
ــا در اختیــار داشــتن ابزارهــای پولــی و مالــی، نقــش بســیار مهمــی در تحقــق  ب
منویــات مقــام معظــم رهبــری درخصــوص اقتصــاد مقاومتــی بــر عهــده دارنــد.

   تقویت اقتصاد ملی و کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی
ــی  ــت اقتصــاد مل ــر اقتصــاد، تقوی ــک مه ــرد بان ــرد: رویک ــی خاطرنشــان ک  ایمان
ــا به کارگیــری تمــام  و کمــک بــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی اســت. ایــن بانــک ب
ــا  ــری در اقتصــاد کشــور ایف ــرد نقــش مؤث ــالش خواهــد ک ظرفیت هــای خــود ت

کنــد. 
وی حمایــت از تولیــد و صنعــت داخلــی را رســالت اصلــی بانک هــا عنــوان کــرد و 
ابــراز داشــت: بانک هــا و واحدهــای تولیــدی، دو بــال اقتصــاد و بسترســاز اقتصــاد 

مقاومتــی در کشــور هســتند. امیدواریــم سیســتم بانکــی بــا همراهــی بیشــتر در 
ایــن زمینــه و بــا حمایــت از تولیدکننــدگان و صنعتگــران نقــش مؤثــری در رشــد و 

شــکوفایی اقتصــاد کشــور ایفــا کنــد. 
ــعار  ــق ش ــتای تحق ــرد: در راس ــان ک ــاد خاطرنش ــر اقتص ــک مه ــل بان ــر عام مدی
ســال 9۵ و تأکیــدات مســتمر مقــام معظــم رهبــری، مســئولیت ســنگینی متوجــه 
ــاوم و درون زا از  ــه اقتصــاد مق ــه دســتیابی ب ــوده؛ چــرا ک شــبکه بانکــی کشــور ب
ــرای کشــور برخــوردار اســت و سیســتم بانکــی کشــور  اهمیــت ویــژه و حیاتــی ب
بــه عنــوان مهم تریــن ابــزار اقتصــادی و پولــی، بایــد نقــش اساســی و بی بدیلــی 
را ایفــا نمایــد. وی بــا بیــان اینکــه اجــرای بانکــداری اســالمی، ارتبــاط مســتقیم 
بــا اهــداف اقتصــاد مقاومتــی دارد، تصریــح کــرد: چنانچــه شــبکه بانکــی کشــور 
ــداف  ــتای اه ــود در راس ــع خ ــع مناب ــا و توزی ــتگذاری ها، طرح ریزی ه در سیاس

ــی باشــد. ــد بسترســاز اقتصــاد مقاومت ــد، می توان اقتصــادی نظــام حرکــت کن

ادامه ممنوعیت واردات برنج تا ۲ ماه دیگر
در پــی اعــام برخــی مســئوالن مبنــی بــر از ســرگیری واردات برنــج، معــاون وزیــر کشــاورزی تأکیــد کــرد کــه ممنوعیــت واردات 
ایــن محصــول تــا پایــان فصــل برداشــت آن، ادامــه دارد و پــس از آن نیــز، بــا نظــر ایــن وزارتخانــه و بــه انــدازه نیــاز داخلــی وارد 

می شــود.

در قاب تصویر

ایجاد 180 هزار شغل با تسهیالت اقتصاد مقاومتی بانک مهر اقتصاد

حتما بخوانید!
3رکود بازار موبایل یکشنبه  14  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 244 ســـــال دوم                 ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع آب سردکن در بازار
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قیمت )تومان(

 اعالم حجم ذخایر محرمانه بنزین ایران
ســایت وابســته بــه وزارت نفــت 
بــا انتشــار خبــری جزئیــات 
بنزیــن  اســتراتژیک  ذخایــر 
کشــور را درحالــی منتشــر کــرد 
ارقــام  اعــالم  پیش تــر  کــه 
ــوی  ــور از س ــن کش ــر بنزی ذخای
مســئوالن وزارت نفــت و شــرکت 
ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی محرمانــه عنــوان 
ملــی  شــرکت  معــاون  خســروانی،  شــاهرخ  می شــد. 
پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی، دربــاره آخریــن 
ــر  ــت: ذخای ــران گف ــن ای ــر بنزی ــودی ذخای ــت موج وضعی
ــر در ســال 93  ــون لیت ــون از 600 میلی ــن کشــور، هم اکن بنزی

به یک میلیارد و 400 میلیون لیتر افزایش یافته است.

 کاهش ۲ تا ۳ درصدی اجاره بها
 در پاییز و زمستان

رئیــس اتحادیــه صنــف مشــاوران امــالک بــا اشــاره بــه ثبات 
بــازار رهــن و اجــاره در نیمــه اول ســال جــاری گفت: در شــش 
مــاه دوم امســال و بــا آغــاز فصــل پاییــز، شــاهد کاهــش 2 
تــا 3 درصــدی نــرخ اجــاره نســبت بــه پارســال خواهیــم بــود. 
حســام عقبایــی اظهــار کــرد: طــی ماه هــای گذشــته، آرامشــی 
نســبی بــر بــازار مســکن حاکــم بــود و نــرخ اجــاره بــه طــور 
 متوســط ۱0 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش داشــت 

و بازار شاهد تغییر چندانی در میزان اجاره بها نبود.

افزایش ۲۵ درصدی محصوالت دیم
وزیــر جهــاد کشــاورزی از افزایــش 2۵ درصــدی محصــوالت 
دیــم تــا ۵ ســال آینــده در ۵ اســتان کشــور خبــر داد. 
ــه  ــای تفاهم نام ــم امض ــیه مراس ــی در حاش ــود حجت محم
بین المللــی  ســازمان  دو  بــا  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
ــک(  ــق خش ــی در مناط ــات بین الملل ــز تحقیق ــکاردا )مرک  ای
ــدم( در  ــات ذرت و گن ــی تحقیق ــز بین الملل و ســیمیت )مرک
زمینــه افزایــش و تولیــد بهــره وری محصــوالت دیــم و نظــام 
ــواع  ــه کشــت ان ــا توجــه ب ــزود: ب ــان اف ــرداری گندم بنی بهره ب
ــود متخصصــان  ــکاردا و وج ــم در ســازمان ای محصــوالت دی
ــه  ــای تفاهم نام ــن امض ــش و همچنی ــن بخ ــی در ای جهان
ایــن ســازمان، پیش بینــی  بــا  وزارت جهــاد کشــاورزی 
می شــود در دوره ای ۵ ســاله و در ســطحی بالــغ بــر 2 
میلیــون هکتــار، توســعه کشــت دیــم و افزایــش 2۵ درصــدی 

ــد فراهــم شــود. تولی

افزایش ۹ هزار تومانی قیمت سکه
ــش  ــا افزای ــازار آزاد ب ــته در ب ــکه روز گذش ــواع س ــت ان قیم
ــد و ۸۷00  ــرح جدی ــار آزادی ط ــکه به ــی در س ــزار تومان 9 ه
تومانــی در ســکه تمام بهــار طــرح قدیــم مواجــه شــد. نــرخ 
ــازار  ــد در ب ــرح جدی ــار ط ــکه تمام به ــه س ــر قطع ــروش ه ف
یــک میلیــون و ۱۱۸ هــزار تومــان، طــرح قدیــم یــک میلیــون 
ــکه  ــان، ربع س ــزار توم ــکه ۵۷3 ه ــان، نیم س ــزار توم و ۱20 ه
299 هزارتومــان و ســکه گرمــی ۱۸2 هــزار تومــان اعــالم شــد.

چگونه نرخ تورم را اعالم کنیم؟
نوبخــت دکتــر  پیــش  روز  چنــد    

کیمیای وطن
سجاد وجدانیان 

ــازمان  ــس س ــت و رئی ــخنگوی دول س
برنامــه و بودجــه، ضمــن گزارشــی از آخریــن وضعیــت 
تــورم کشــور اعــالم کــرد کــه خوشــبختانه رونــد کاهنــده 
ــه  ــورم همچنــان ادامــه دارد و از 9 درصــد در تیرمــاه ب ت
۸.۷ درصــد در حــال حاضــر کاهــش یافتــه اســت. ایــن 
آمــار اگرچــه امیدوارکننــده اســت، ولــی قانع کننــده 
نیســت؛ چــرا کــه توســط مــردم لمــس نمی شــود و طــی 
بــا  اعــالم شــده عمــال مــردم  همیــن مدت زمــان 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــد. ب افزایــش قیمت هــا مواجــه بوده ان
گوشــت قرمــز بــه اســتناد آمــار ملکــی، رئیــس اتحادیــه 
تهیــه و توزیــع گوشــت گوســفندی، طــی مــدت یک مــاه 
ــت.  ــته اس ــی داش ــش 4000 تومان ــته افزای ــم گذش و نی
لــذا ایــن ســؤال مطــرح می شــود کــه چــرا ایــن آمارهــا 
بــا واقعیــات تطابــق نــدارد و اصــوال ایــن آمارهــا بــه چــه 
 دردی می خورنــد. در پاســخ بایــد اشــاره کــرد کــه تــورم 
ــا  ــن مبن ــر همی ــرخ رشــد شــاخص قیمت هاســت و ب ن
ــار  ــمی انتش ــع رس ــوان مرج ــه عن ــران ب ــار ای ــز آم مرک
ــات  ــا و خدم ــای کااله ــاخص های به ــواره ش ــار، هم آم
مصرفــی )شــهری و روســتائی(، شــاخص قيمــت 
توليدكننــده، شــاخص قيمــت عمده فروشــی و شــاخص 
قيمــت كاالهــای صادراتــی را اعــالم می کنــد. آنچــه 
ــن  ــت؛ همی ــاخص کل اس ــود ش ــه می ش ــوال گفت معم
شــاخصی کــه نســبت بــه تیرمــاه کاهــش یافتــه اســت؛ 
ولــی آنچــه عمــوم مــردم بــا آن ســر و کار دارنــد یــا بــه 
ــای کاال و  ــاخص به ــد، ش ــس می کنن ــری آن را لم تعبی
خدمــات مصرفــی اســت. بــه اســتناد مرکــز آمــار ایــران 
آشــامیدنی ها  خوراکی هــا،  عمــده  گــروه   شــاخص 
و دخانیــات در مردادمــاه بــه رقــم 2۷4/۵ رســیده اســت 
ــاه، ۱/۸ درصــد  ــی تیرم ــل، یعن ــاه قب ــه م ــه نســبت ب ک
افزایــش داشــته اســت. همچنیــن شــاخص گــروه 
ــه  ــدت ب ــن م ــات در همی ــا و خدم ــده غیرخوراکی ه عم
رقــم 2۱6 رســیده اســت کــه 0/۸ درصــد افزایــش 
داشــته اســت. در مجمــوع شــاخص کل قیمــت کاالهــا 
و خدمــات مصرفــی خانوارهــای شــهری از در بــازه 
زمانــی تیرمــاه تــا مردادمــاه، ۱/4 درصــد افزایــش 
می شــود  مالحظــه  همچنان کــه  اســت.  داشــته 
ــش  ــردم افزای ــورم، م ــرخ ت ــش ن ــالم کاه ــم اع علی رغ
ــن  ــل ای ــن دلی ــه ای ــد و ب ــه کرده ان ــا را تجرب قیمت ه
آمارهــا بــا واقعیــات زندگــی روزمــره مــردم تطابق نــدارد. 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــردن ب ــالم ک ــار اع ــه آم ــذا این گون ل
ناپســند اســت کــه در گذشــته ای نه چنــدان دور از تــورم 
اســتفاده  ســالیانه  تــورم  جــای  بــه  نقطه به نقطــه 
می شــد. ای کاش در کنــار اعــالم نــرخ تــورم، اشــاره ای 
ــات  ــا و خدم ــای کااله ــاخص قیمت ه ــرات ش ــه تغیی ب

مصرفی هم شده بود.

فوالد مبارکه خبر داد:
بهره برداری از تصفیه خانه پساب سبا

کارکنــان تالشــگر مجتمــع فوالد ســبا در  ســال »اقتصاد 
مقاومتــی، اقــدام و عمــل« بــا بازیابــی روزانــه ۵000 متر 
ــبا  ــوالد س ــع ف ــیاالت مجتم ــد س ــب آب در واح  مکع
و  تســت گــرم  و  عملیاتــی  پانچ هــای  رفــع  بــا  و 
ــت  ــبا، از هدررف ــاب س ــه پس ــیکل تصفی ــدازی س راه ان
ــه  ــال آن ب ــع و انتق ــن مجتم ــی ای ــاب های صنعت پس

ــد.  ــگیری کردن ــالب پیش ــبکه فاض ش
ــازی  ــرق فوالدس ــع ب ــس توزی ــار، رئی ــوش دریاب  داری
و نــورد بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: تصفیه خانــه پســاب 
صنعتــی فــوالد ســبا بــا ظرفیــت ۷۵0 متــر مکعــب بــر 
ــا  ــد. ب ــرداری ش ــدار بهره ب ــاه وارد م ــاعت از خردادم س
ــبا  ــوالد س ــی ف ــاب های صنعت ــم پس ــه حج ــه ب  توج
ــه پســاب  ــال ورودی تصفیه خان ــه کان ایــن پســاب ها ب
ســبا هدایــت و پــس از تصفیــه فیزیکــی و شــیمیایی 

آمــاده پمپــاژ و ارســال بــه تصفیه خانــه آب شــد.
 وی افــزود: بــا توجــه بــه عملیــات تصفیــه انجام گرفتــه 
بــر روی ایــن میــزان پســاب، بــه طــور متوســط روزانــه 
۵ هــزار متــر مکعــب آب باکیفیــت مطلــوب بــه ســیکل 
ــده می شــود؛ ایــن  گردشــی آب هــای صنعتــی برگردان
میــزان بازیافــت آب در تصفیه خانــه پســاب، برداشــت 
ــدود 3۵  ــبا ح ــه س ــام ورودی ب ــبکه آب خ آب را از ش
ــر ۱.۸  ــغ ب ــالیانه بال ــه س ــد ک ــش می ده ــد کاه درص
ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــد ب ــب خواه ــر مکع ــون مت میلی
قیمــت تمام شــده آب صنعتــی و هزینــه دفــع پســاب 
ــه ای جالــب توجــه را از محــل  صنعتــی، کاهــش هزین
راه انــدازی تصفیه خانــه پســاب بــرای ایــن مجتمــع در 
ــری در  ــدام گام مؤث ــن اق ــا ای ــت؛ ب ــد داش ــی خواه پ

تحقــق اهــداف شــرکت برداشــته شــد. 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــای اج ــر مزای ــه دیگ ــه ب وی در ادام
ــن  ــوق، ای ــوارد ف ــر م ــالوه ب ــت: ع ــرد و گف ــاره ک اش
ــز  ــروژه زیســت محیطی نی ــوان یــک پ ــه عن موضــوع ب
ــت  ــا عنای ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــت باش ــز اهمی ــد حائ می توان
بــه کمبــود منابــع آب و اقلیــم خشــک منطقــه، نه تنهــا 
ــالیانه ۱.۸ میلیــون متــر مکعــب آب  ــت س از هدررف
ــت آب  ــه کیفی ــه ب ــا توج ــه ب ــد، بلک ــری می کن جلوگی
ــی مصــرف  ــزان کل ــر می ــر مســتقیمی ب ــدی، تأثی تولی
ــی  ــه بعض ــی ک ــا کم آب ــیل ی ــع س ــز دارد و در مواق نی
ــایت  ــه س ــام ورودی ب ــی آب خ ــای فیزیک از پارامتره
افزایــش می یابــد، بــه عنــوان یــک تعدیل کننــده 
 مناســب می توانــد شــرایط را بــرای بهره بــرداری آســان 

کند.

بازگشت سود 18 درصدی به زیر پوست بانک ها

بــا ســالم. چنــد روز پیــش معــاون وزیــر راه دربــاره 
 اســتخدام های فامیلــی و رابطه هــا و زد و بندهــا 
در نظــام مهندســی هشــدار داده بــود. اینجانــب از 
ناظــر ســاختمان خــود کــه بــا پیمانــکار تبانــی کرده 
بودنــد، بــه نظــام مهندســی اصفهــان شــکایت و بــا 
کارشناســی چنــد کارشــناس، نامبــردگان را محکــوم 
کــردم؛ ولــی نظــام مهندســی هیــچ اقدامــی انجــام 
ــد.  ــردم می گیرن ــزاف از م ــه گ ــط هزین ــداد. فق ن

ــود. ــال می ش ــدارک ارس ــورت الزم م درص
طاهری

بــا ســالم و احتــرام. بــه اطــالع می رســانم وســایل 
باطنــی  علــی  انتهــای کــوی شــهید  در   بــازی 

بستری برای تجمع اراذل شده. با سپاس. 
رحمانی

ــه خــوب شــما تشــکر  ــا درود. جــا دارد از روزنام ب
کنــم؛ ولــی در زمینــه تاریــخ، مطلبــی نوشــته 

. د نمی شــو
شریفی

ــای  ــید. معوقه ه ــته نباش ــالم و خس ــرض س ــا ع ب
ــده  ــت نش ــوز پرداخ ــلح هن ــای مس ــوق نیروه حق

ــد. ــری کنی ــا پیگی ــت. لطف اس
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حتما بخوانید!
هیئت مدیره اتحادیه نانوایان استان ...

ــه  ــن هفت ــان ای نهضــت پاســخگویی شــهرداری اصفه
بــه منطقــه 7 شــهرداری رســید و در قالب آن، شــهردار 
ــا شــهروندان ایــن منطقــه بیــش از  ــان وی ب و معاون
ــزارش اداره  ــه گ ــتند. ب ــو نشس ــه گفت وگ ــاعت ب 4س
ــا  ــدار ب ــان، دی ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ارتباط
معتمدیــن محله هــای منطقــه 7 همچــون هفته هــای 
گذشــته، اولیــن بخــش از ایــن مالقــات مردمــی 
را تشــکیل داد کــه در ایــن راســتا دکتــر مهــدی 
ــر  ــاطوری، مدی ــر ش ــهردار و علی اصغ ــژاد، ش جمالی ن
منطقــه 7 شــهرداری اصفهــان، پــای درددل معتمــدان 

ــه نشســتند. ــن منطق ای
 تبدیل حاشیه اتوبان چمران به بورس خودرو

تبدیــل حاشــیه اتوبــان چمــران بــه بــورس خودروهای 
لوکــس و غیرلوکــس از جملــه دغدغه هــای معتمــدان 
ــور  ــه در حض ــود ک ــان ب ــهرداری اصفه ــه 7 ش منطق
ــر  ــن ام ــاماندهی ای ــان س ــد و آن ــرح ش ــهردار مط ش
ــود ورزشــگاه  ــن راســتا، کمب را خواســتار شــدند. در ای
 در محله هــای منطقــه، بافــت تاریخــی بالتکلیــف

زمین هــای بایــر و بــدون حصــار، کمبــود مراکــز 
 فرهنگــی، شــیوع اعتیــاد و افزایــش تعــداد معتــادان
عفــاف و  حــوزه حجــاب  در  فرهنگــی   مشــکالت 

کمبــود ســرویس بهداشــتی و آب آشــامیدنی در 

نیــز  بی بضاعــت  مســاجد  و  پارک هــا  از   بعضــی 
از دیگــر مطالبــات معتمــدان و شــهروندان منطقــه 7 با 
شــهردار اصفهــان بــود. شــهردار اصفهــان قــول پیگیری 
ــهرداری  ــای ش ــا فعالیت ه ــط ب ــات مرتب ــه مطالب  هم

را به معتمدان محله های این منطقه داد.
   شهردار اصفهان در دسترس است

در دســترس بــودن مدیــران شــهرداری، یکــی از 
موضوعاتــی بــود کــه بارهــا از زبــان معتمــدان عنــوان 
ــت:  ــار داش ــه اظه ــن زمین ــان در ای ــی از آن ــد و یک ش
از مطالبــات مــا در  مــا می دانیــم کــه بســیاری 
ــرکاری   حــوزه فعالیت هــای شــهرداری نیســت؛ امــا پ
 و پیگیــری مســئوالن شــهری و به ویــژه شــهردار 
ــا  ــر بخش ه ــران دیگ ــه مدی ــتن ب ــی نداش  و دسترس
مــا را بــر آن داشــته کــه درددلمــان را بــرای شــهرداری 
ــتا  ــن راس ــز در ای ــان نی ــهردار اصفه ــم. ش ــوان کنی  عن
از حضــور ســه روزه خــود در هــر منطقه از شــهرداری در 
هــر هفتــه اشــاره کــرد و گفــت: مــا در هــر هفتــه، ســه 
ــا  ــاح پروژه ه ــان، افتت ــورای معاون ــب ش روز و در قال
خدمــت  در  مســتقیم  مردمــی  مالقات هــای  و 
ــف شــهرداری هســتیم. ــق مختل شــهروندان در مناط

   23 پروژه در منطقه هفت در دست اجراست
ــژاد در ادامــه از اجــرای 23 پــروژه در منطقــه  جمالی ن

7 شــهرداری اصفهــان خبــر داد و اظهــار داشــت: 
ســاماندهی خیابــان شــهرک ولی عصر)عــج(، احــداث 
ــی  ــن ورزش ــه و زمی ــالن مطالع ــارک، س ــه پ مجموع
روشــنایی  شــریعتی،  پل هــای  اصــالح  گلســتان، 
ــازی  ــا، پیاده روس ــان یکت ــداث خیاب ــدک، اح ــاغ ف ب
ــت  ــی معاون ــاختمان الحاق ــل س ــان کاوه، تکمی خیاب
شهرســازی، اجــرای آســفالت و زهکــش در تعــدادی از 
ــن  ــدادی از پارک هــای ای ــا و ســاماندهی تع خیابان ه
ــه  ــای در دســت اجــر در منطق ــز از پروژه ه ــه نی منطق

ــت. 7 اس

ورزشــی  فرهنگــی،  مجموعــه  راه انــدازی      
و تفریحی در  باغ فدک

ــدازی مجموعــه  ــرای راه ان وی همچنیــن از پیگیــری ب
فرهنگــی، ورزشــی و تفریحــی شــمال اصفهــان در بــاغ 
فــدک خبــر داد و افــزود: ایــن پــروژه نیــز بــه صــورت 

مشــارکتی اجرائــی خواهــد شــد.
ــا بیــان اینکــه در شــمال اصفهــان  شــهردار اصفهــان ب
 مجموعــه فرهنگــی، ورزشــی و تفریحــی وجــود نــدارد
ــرارداد  ــاد ق ــال انعق ــروژه در ح ــن پ ــرد: ای ــح ک تصری

ــد. ــه کار می کن ــاز ب ــه زودی آغ ــت و ب اس
   خرید زمین های قولنامه ای 

ــاون  ــریعت، مع ــام ش ــن صمص ــید جمال الدی ــا س ام
شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان نیــز در این 
مالقــات مردمــی بــا بیــان اینکــه بســیاری از مطالبــات 
شــهروندان در بخــش معاونــت شهرســازی و معمــاری 
ــود ــاده 100 ب ــده در م ــات مطرح ش ــوص تخلف  درخص
 اظهــار داشــت: بــرای بســیاری از ایــن مطالبــات 
ــود و گاه  ــن کمیســیون صــادر شــده ب آرای قطعــی ای
حکــم تبدیــل و تخریــب داشــته و درخواســت کمــک 
در ایــن راســتا داشــتند کــه ایــن پیگیری هــا از عهــده 
ــکایت  ــد ش ــهروندان بای ــود و ش ــارج ب ــهرداری خ ش

خــود را بــه دیــوان عالــی کشــور اعــالم کننــد.

در مالقات چهارساعته شهردار اصفهان با اهالی منطقه 7 مطرح شد:

راه اندازی مجموعه فرهنگی، ورزشی و تفریحی در باغ فدک

 امام جمعه کاشان:
 مشکالت جامعه 

نتیجه انحرا ف از مسیر اهل بیت است
A.Taslimi@eskimia.ir

آمنه تسلیمیسرویس در شهر

ــان  ــه در کاش ــی فقی ــده ول نماین
 مشــکالتی کــه امــروز جامعــه 
می دهــد  آزار  را  خانواده هــا  و 
ــل  ــیر اه ــراف از مس ــه انح نتیج
بیــت دانســت. آیــت هللا عبدالنبی 
ــه  ــا اشــاره ب ــه نمــاز جمعــه ب نمــازی در خطبه هــای ایــن هفت
ــام  ــمانی ام ــالروز ازدواج آس ــه و س ــاه ذی الحج ــیدن م فرارس
علــی)ع( و حضــرت زهــرا)س( اظهــار داشــت: زندگــی و ســیره 
اهــل بیــت )علیهم الســالم( بــرای جامعــه الگوســت و بســیاری 
 از مشــکالتی کــه امــروز خانواده هــا را آزار و رنــج می دهــد

ــرف  ــت منح ــل بی ــی اه ــیر زندگ ــه از مس ــت ک ــه آن اس نتیج
ــر مســیر  ــراز تأســف از وجــود مشــکالت ب ــا اب شــده ایم. وی ب
ــر  ــی ب ــان مبتن ــرد: ازدواج آس ــان ک ــان خاطرنش ازدواج جوان
ــر  ــاس نظ ــر اس ــا ب ــتیم و تنه ــار گذاش ــالمی را کن ــم اس  تعالی
ــا  ــم ب ــه می پنداری ــم؛ چنانک ــل می کنی ــش عم ــاد خوی و اجته
ــالق  ــع ط ــم مان ــاد می توانی ــه زی ــع مهری ــر وض ــی نظی اقدامات
شــویم؛ گرچــه این طــور نیســت. نمــازی ســپس بــا اشــاره بــه 
دیــدار مقــام معظــم رهبری از نمایشــگاه دســتاوردهای ســاخت 
 متخصصــان و کارشناســان ایرانــی در زمینــه تجهیــزات موشــکی

ــی از  ــر فرازهای ــه ذک ــی، ب ــزار نظام ــایر اب ــی و س راداری، دریای
سخنان معظم له در جمع کارکنان وزارت دفاع پرداخت.

 رئیس جدید شورای اسالمی 
شاهین شهر معرفی شد

 انتخابــات هئیت رئیســه شــورای اســالمی 
کیمیای وطن

وحید وطن خواهان

اعضــای  و  شــد  برگــزار  شاهین شــهر 
حجت االســالم  و  شــدند  معرفــی  جدیــد   هیئت رئیســه 
و المســلمین روح هللا بیــدرام بــه عنــوان رئیــس جدیــد شــورای 
ــان  ــن جلســه آقای اســالمی شاهین شــهر انتخــاب شــد. در ای
ــن  ــی ضام ــس، عل ــمت نائب رئی ــه س ــری ب ــا جهانگی علیرض
مســعودی بــه عنــوان خزانــه دار، حســین ابراهیمــی بــه ســمت 
منشــی اول و حمیدرضــا مقدســی بــه عنــوان منشــی دوم 
انتخــاب شــدند. حســین  شــورای اســالمی شاهین شــهر 
امیــری، شــهردار شاهین شــهر، بــا تقدیــر از هیئت رئیســه 
ــد  ــای جدی ــه اعض ــهر ب ــالمی ش ــورای اس ــای ش ــی و اعض قبل
افــزود:  و  تبریــک گفــت  اســالمی  شــورای  هیئت رئیســه 
حمایــت اعضــای شــورای اســالمی شاهین شــهر از برنامه هــای 
فعالیت هــای  برنامه ریــزی  در  مؤثــر  حضــور  و  شــهرداری 
ــه طــور  شــهرداری موجــب پیشــرفت و توســعه شــهر شــده؛ ب
حتــم ادامــه پشــتیبانی شــورای اســالمی شــهر، موجب تســریع 

در پیشرفت همه جانبه شهر خواهد شد.

اخبار کوتاه

 مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان:
 تحقیق و پژوهش 

الزمه پاسخگویی به شبهات است 
P.Khakbazan@eskimia.ir

پریسا خاکبازانکیمیای وطن

ــران  ــه خواه ــوزه علمی مدیرح
ــت  ــان درنشس ــتان اصفه اس
ــان پژوهــش  ــی معاون توجیه
مـــدارس علمیـــه خـــواهران 
استـــان اصفهـــان کــه بــا 
حضــور 48 نفــر از معاونــان پژوهــش و 41 نفــر از دبیــران 
ــت:  ــزار شــد، گف ــای پژوهشــی برگ ــا و انجمن ه کانون ه
ــد  ــتند، بای ــش هس ــق و پژوه ــل تحقی ــه اه ــانی ک کس
بنویســند و بدیــن وســیله علــم را بــرای زمان هــای 
آینــده و بــرای کســانی کــه غایــب هســتند، نشــر دهنــد 
ــد.  ــل کنن ــدی منتق ــه نســل های بع ــت ب ــا کتاب و آن را ب
 حجت االســالم و المســلمین ســید مهــدی ابطحــی
ــق  ــطه تحقی ــه واس ــم ب ــد عل ــه تولی ــه اینک ــاره ب ــا اش  ب
و پژوهــش حاصــل می شــود، افــزود: کار تحقیقاتــی 
ــد  ــت و بای ــه اس ــای علمی ــرای حوزه ه ــرورت ب ــک ض ی
نیازهــا و مشــکالت روز جامعــه را بررســی و دربــاره 
آن تحقیــق و پژوهــش کنیــد. وی بــه شــبهه افکنی 
دشــمنان علیــه دیــن اســالم در فضــای مجــازی اشــاره 
ــش در  ــق و پژوه ــا تحقی ــد ب ــالب بای ــت: ط ــرد و گف ک
ــی  ــورت علم ــه ص ــد و ب ــدا کنن ــور پی ــا حض ــن فضاه  ای
ــق  ــرا تحقی ــند؛ زی ــبهات باش ــخگوی ش ــتدل پاس  و مس
و پژوهــش الزمــه پاســخگویی بــه شــبهات اســت. مدیــر 
ــت  ــز مدیری ــی مرک ــای تحصیل ــری پژوهش ه کل راهب
ــت  ــرای تقوی ــت: ب ــز گف ــه خواهــران نی حوزه هــای علمی
پژوهــش در حوزه هــای علمیــه، بایــد سیســتم آموزشــی 
اصــالح و دروس پژوهش محــور شــود و ایــن کار در 
دســت بررســی و اقــدام اســت. افشــار سیاســتگذاری بــر 
تحقیقــات را هدفمنــد کــردن تحقیقــات درســی دانســت 
و گفــت: بایــد تحقیــق را در دل متــون درســی قــرار دهیــم 
ــق  ــه ای صــرف تحقی ــت اضاف ــه وق ــاز نباشــد طلب ــا نی ت
ــی ســاعات پژوهشــی  ــت اجرائ ــد. وی ضمان  درســی کن
را کارنامــه پژوهشــی دانســت و گفــت: کارنامه پژوهشــی 
ــه  ــود و طلب ــادر می ش ــال ص ــان س ــه در پای ــرای طلب ب
ــدل  ــه مع ــاز ب ــی نی ــرای فارغ التحصیل ــه ب ــور ک همان ط
14 دارد بــرای فارغ التحصیلــی نیــز نیــاز بــه معــدل 14 یــا 
امتیــاز 70 درصــد کارنامــه پژوهشــی دارد. در ادامــه ایــن 
ــی  ــای پژوهش ــعه فعالیت ه ــس اداره توس ــت رئی نشس
مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه خواهــران گفــت: اگــر 
آموزش هــا خــوب انجــام شــود، فــرد پژوهشــگر خواهــد 
شــد و اگــر فــرد پژوهشــگر باشــد، می توانــد متناســب بــا 
نیــاز کاری خــود عمــل کنــد؛ حتــی اگــر یــک کارخانــه دار 

یــا یــک کارمنــد باشــد.

گزارش

صنفــی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
رایانــه ای اســتان اصفهــان بــا اشــاره کیمیای وطن

بــه تشــکیل شــورای سیاســتگذاری در کنــار کمیتــه 
بهتــر  چــه  هــر  برگــزاری  بــرای  اجرایــی 
ــر و  ــی کامپیوت ــگاه بین الملل ــت ودومین نمایش بیس

و  مخابــرات  اداری،  اتوماســیون 
جشــنواره فــروش تجهیــزات دیجیتــال 
در تاریــخ 20 تــا 24 آبــان مــاه افــزود: 
از  متشــکل  سیاســتگذاری  شــورای 
ــات  ــاوری اطالع ــازمان فن ــده س نماین
ارتباطــات  کل  مدیــر   ایــران، 
اســتان،  اطالعــات  فنــاوری  و 

 سرپرســت دفتــر فنــاوری اطالعــات، ارتباطــات 
ــات  ــه خدم ــس اتحادی ــتانداری، رئی ــت اس و امنی
ــام  ــازمان نظ ــات و س ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
ــی در  ــا تحول ــت ت ــالش اس ــه ای در ت ــی رایان صنف
برگــزاری بیســت ودومین دوره نمایشــگاه اتــوکام 
شــورای  افــزود:  اطــرج  محمــد  کنــد.  ایجــاد 
سیاســتگذاری دعــوت از شــرکت های ســرمایه گذار 

در  حضــور  بــرای  را  برون اســتانی  و  خارجــی 
ــن  ــا از ای ــرده ت ــذاری ک ــال هدف گ ــگاه امس نمایش

طریق فضای حمایتی نمایشگاه تقویت شود. 
جــذب  بــرای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اتــوکام ســال 95  نمایشــگاه  در  مشــارکت کننده 
ــایر  ــی س ــام صنف ــازمان های نظ ــا س ب
ــه و مذاکراتــی صــورت  اســتان ها مکاتب
نماینــدگان  حضــور  دربــاره  گرفتــه، 
نمایشــگاه گفــت:  ایــن  در  خارجــی 
برگــزاری  ســال  بیســت ودومین  در 
اتــوکام، ماننــد دوره گذشــته تــالش 
ــد  ــور هن ــرکت هایی از کش ــود ش می ش
حضــور یابنــد. همچنیــن از شــرکت های 
ــد.  ــل می آی ــه عم ــوت ب ــز دع ــر نی ــورهای دیگ کش
ــی ــرکت های خارج ــوت از ش ــت: در دع ــرج گف  اط

انتخــاب شــرکت های نرم افــزاری کــه تجربیــات 
ــد  ــد و می توانن ــتارتاپ ها دارن ــوزه اس ــی در ح خوب
ایده هــای نــو را بــه نمایشــگاه اضافــه کننــد، مدنظــر 

اســت.

برگزاری بیست ودومین نمایشگاه اتوکام با رویکرد جدید
ــارت ــدن و تج ــت، مع ــه اداره صنع ــاس مصوب ــر اس  ب

ــه  ــان ب ــتان اصفه ــان اس ــه نانوای ــره اتحادی هیئت مدی
دلیــل مشــکالت و تخلفــات صــورت گرفتــه در اتحادیــه 
منحــل شــد. بــا توجــه بــه اینکــه انتخابــات دور جدیــد 
ــان ســه مــاه دیگــر اســت ــه نانوای ــره اتحادی  هیئت مدی

اعضــای  انحــالل کامــل  بــا  بنابرایــن 
حاضــر  حــال  در  قبلــی  هیئت مدیــره 
محمــدی بــه عنــوان سرپرســت اتحادیــه 
زمــان  تــا  و  انتخــاب شــده  نانوایــان 
ــره ــد هیئت مدی ــای جدی ــات اعض  انتخاب

مدیریت اتحادیه رابر عهده دارد. 
محمــدی در حــال حاضــر بــا حفــظ 
ــان  ــاف اصفه ــاق اصن ــازرس ات ــمت، ب س

نیــز هســت. هیئت مدیــره قبلــی اتحادیــه نانوایــان 
ــات  ــد انتخاب ــدای دوره جدی ــد کاندی ــر( نمی توانن )4 نف
حاضــر  حــال  در  شــوند؛  اتحادیــه  هیئت مدیــره 
کاندیداهــا ثبت نــام کردنــد و تــا ســه مــاه دیگــر 

می شــود.  برگــزار  انتخابــات 
عبــاس صابــری، رئیــس ســابق اتحادیــه نانوایــان 

ــر  ــه س ــت ب ــون در بازداش ــه هم اکن ــان ک ــتان اصفه اس
ــرده  ــرح ک ــود مط ــی خ ــای قبل ــرد، در مصاحبه ه می ب
ــه  ــان ب ــان اســتان اصفه ــه نانوای ــه اتحادی ــود دبیرخان ب
علــت یــک موضــوع داخلــی پلمــب شــد و ارتباطــی بــا 

ــدارد.  ــوده ن ــای آل مســئله آرده
ــوده  ــر اســت کشــف آردهــای آل ــل ذک قاب
در گلپایــگان، فریدونشــهر و غــرب اســتان 
اصفهــان، مســئله قاچــاق آرد، جعل اســناد 
و فــروش آرد در بــازار آزاد و خــروج آرد 
ــده  خــارج از شــبکه، سوء اســتفاده از پرون
ــد  ــتفاده از ک ــده و اس ــوت ش ــان ف نانوای
ــا  ــتکاری پرونده ه ــراد، دس ــن اف ــی ای  مل
و توزیــع آرد خــارج از شــبکه از دالیــل 

پلمــب دبیرخانــه اتحادیــه نانوایــان اســت. 
برخــی شــنیده ها حاکــی از احتمــال تخلفــات مالــی در 
ــن  ــری ای ــه رغــم پیگی ــه ب ــود ک ــز ب ــور نی ــه مذک اتحادی
ــام  ــچ مق ــون هی ــا، تاکن ــوی خبرگزاری ه ــئله از س مس
مســئولی صراحتــا تخلفــات مالــی را مــورد تأییــد قــرار 

نــداده اســت. مهــر

آگهی فقدان سند مالکیت 
با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی  انگیز کوفگر فرزنداقا میرزا  خانم مهر 
میباشد که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین  پالک 11519/7 اصلی بشماره  
ثبت 1549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 179 دفتر 14 محلی امالک 
سابقه ثبت دارد که  بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می 
شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت 
به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده 
ارائه اصل اسناد مالکیت  روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 

مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 
 : شماره  شد.  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی 
17413/ م الف حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
استشهاد محلی  برگ  دو  تسلیم  با  فرزندسید حسین  پور شفیعی   فریبا  خانم 
مدعی میباشد که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ   پالک 15190/390 
اصلی بشماره  مسلسل 682257 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 
198 دفتر 802 امالک سابقه ثبت دارد که  بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست 
صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
تاریخ  از  باشد  نزد خود  اسناد مالکیت مزبور  یا وجود  به آن  ذکر شده ( نسبت 
انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 
 : شماره  شد.  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی 
17370/ م الف حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره  پالک  مغازه   و  یکبابخانه  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  با  نظر 
453/433واقع در گاونان  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
بموجب رای شماره 7001731-1395/3/17 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی 
ثبت  نام فاطمه عشوری مهرنجانی  فرزند علی در جریان  به  فاقد سند رسمی 
به  بنا  اینک  است.  نیامده   عمل  به  آن  قانونی  حدود  تحدید  عملیات  و  است 
تحدید حدود  نامبرده  تقاضای  و طبق  ثبت  قانون  ماده 15  اخیر  دستور قسمت 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/7/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/6/14 مجتبی شادمان معاون 

واحد ثبتی فالورجان
آگهی ابالغ

  9509983620200281  : پرونده  شماره   9510103620204864  : ابالغیه   شماره 
شماره بایگانی شعبه : 950285 با احترام : خواهان علی اکبر افروز دادخواستی  
بطرفیت خوانده رحیم ذورقی شفیع به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان   آران و بیدگل نموده  که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
و  آران  در  واقع  بیدگل   و  آران  شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دتگاه 
بیدگل ارجاع و به کالسه 9509983620200281 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/07/19 و ساعت 12:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده رحیم ذورقی شفیع و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  نشانی کامل  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن 
شماره   گردد.  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و 
:13/2/95/327/م الف متصدی امور دفتری شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی 

( دادگستری شهرستان آران و بیدگل
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم صدیقه سادات حجازی     دارای شناسنامه شماره 26متولد 1326  به شرح 
دادخواست به کالسه 95 / 534 ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد خواجه وندی     بشناسنامه 
2مورخ 1316/2/3 در تاریخ1394/11/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر  - چهار دختر- یک همسر 
دائمی    که  به شرح ذیل می باشد:  1- داود خواجه وندی   فرزند احمد     به ش 
ش3267 متولد 1345 صادره از گلپایگان 2- سلیمان خواجه وندی   فرزند احمد   
به ش ش 742متولد 1348  صادره از گلپایگان 3- شمس خواجه وندی فرزند 
از گلپایگان 4- زهرا خواجه وندی   به ش ش 35متولد 1343 صادره  احمد   
فرزند احمد  به ش ش 888متولد 1352 صادره از گلپایگان  5- محبوبه خواجه 
وندی فرزند احمد به ش ش 6 متولد 1357 صادره از گلپایگان 6- نرگس خواجه 
گلپایگان 7- صدیقه  از  1361 صادره  متولد   52 به ش ش  احمد  فرزند  وندی 
سادات حجازی فرزند سید حسن به ش ش 26 متولد 1326 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 : 284/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای احمد رضا اشراقی      دارای شناسنامه شماره 190متولد 1355  به شرح 
دادخواست به کالسه 95 / 535 ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی اشراقی      بشناسنامه 
457 مورخ 1326/7/16 در تاریخ1395/5/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر  - سه دختر و همسر 
دائمی    که  به شرح ذیل می باشد:  1- احمد رضا اشراقی    فرزند مصطفی     به 
ش ش190 متولد 1355 صادره از گلپایگان 2- مهدی اشراقی   فرزند مصطفی به 
ش ش 364متولد 1357  صادره از گلپایگان 3- مژگان اشراقی فرزند مصطفی    
به ش ش 631متولد 1361 صادره از گلپایگان 4- مهری اشراقی فرزند مصطفی   
به ش ش 23متولد  1364صادره از گلپایگان  5- فهیمه اشراقی  فرزندمصطفی  
به ش ش 3232 متولد 1366 صادره از گلپایگان 6- فضه صباغیان  فرزندحسین 
به ش ش 448 متولد 1337 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. رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان حسین زعفرانی   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت 1- صفیه سالمی مجارشین  2- مجتبی قائمی مجارشین 3- رحمان 
تقدیم که پس  بیدگل  و  آران  اختالف  به مجتمع شورا های حل  آبادی    احمد 
از ارجاع به شعبه دوم  حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 95/ 213 ثبت و 
آنجا که  از  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت  تاریخ 95/7/27 ساعت 18/45  برای 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در 

وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه 
نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 5/22/95/318/م الف مسئول دفتر  

شعبه دوم شورای حل اختالف  آران و بیدگل 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

این که خواهان آقای محمد خدمتی    دادخواستی به خواسته مطالبه  به  نظر 
های حل  به مجتمع شورا  غیره    و  مهر  آریان  ابوالفضل  آقای  به طرفیت  وجه 
اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه اول  حقوقی شورای حل 
اختالف به کالسه 95/ 424 /ش1 ثبت و برای روز دوشنبه  تاریخ 95/8/10 ساعت 
18/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر 
شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله 
خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  شورا  عدم حضور  در صورت  محسوب شده  ابالغ 
اول  اختالف  شعبه  الف رئیس شورای حل  : 93/2/95/338/م  نمود. شماره 

حقوقی  آران و بیدگل 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به این که خواهان حسین زعفرانی    دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت صفیه سالمی مجارشین مجتبی قائمی مجارشین و احسان احمد آبادی 
ارجاع  از  تقدیم که پس  بیدگل  و  آران  اختالف  به مجتمع شورا های حل  آرانی 
به شعبه 2  حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 95/ 211 ثبت و برای تاریخ 
فوق  خوانده  آنجا که  از  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت  95/7/27 ساعت 18/30 
الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  
از جلسه رسیدگی  تا قبل  تواند  نامبرده می  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند 
انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 5/22/95/319/م الف مسئول دفتر  شعبه 

دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل 
آگهی احضار متهم 

شماره در خواست  : 9510463654200002شماره پرونده : 9409983654700800 
شماره بایگانی شعبه : 940832 تاریخ تنظیم: 1395/05/16

به  احمدی  فرزند مسلم  پرونده کالسه 940832 متهم محمد  در  اینکه  به  نظر 
اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی  مجهول المکان اعالم گردیده است لذا 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادرسی کیفری  آئین  قانون   115 ماده   اجرای  در 
روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در 
تاریخ 95/07/17 ساعت صبح جهت رسیدگی به اتهام خود ذر شعبه اول دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید    در صورت عدم 
حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله 
ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. دادیار شعبه اول دادسرای 

عمومی وانقالب فالورجان
دادنامه

شماره   1395/05/31  : تنظیم  تاریخ   9509973620200787  : دادنامه  شماره 
پرونده : 9509983620200297 شماره بایگانی شعبه : 950301 خواهان : شرکت 
فرش یلدای کویر بیدگل با نمایندگی آقای علیرضا جلوداریان بیدگلی فرزند ناصر 
به نشانی آران و بیدگل – شرکت یلدای کویر بیدگل خوانده : آقای فرهاد نعمتی به 
نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی بشرح ذیل مبادرت بصدور 

رای می نماید. 
)رای دادگاه(

با  بیدگل  یلدای کویر  فرش  شرکت  ناحیه  از  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در 
آقای فرهاد نعمتی  به طرفیت  بیدگلی  آقای علیرضا جلوداریان  مدیریت عاملی 
به مبلغ دویست و سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار  : 1- مطالبه وجه  بر  دائر 
ریال بابت فاکتور 2- مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه خواهان 
از  دادخواست تقدیمی را مسترد داشته و به اعتقاد دادگاه استرداد دادخواست 
بند))الف(( ماده 107 قانون  به استناد  این  بنابر  ثابت و محرز است  ناحیه وی 
رای  اعالم می گردد.  و  دادخواست مذکور صادر  ابطال  قرار  دادرسی مدنی  آئین 
صادره حضوری محسوب می شود و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ شماره 
عمومی  دادگاه  دوم  رئیس شعبه  رزاقی  امیر حسین  الف  م   /5/22/95/329:

حقوقی آران و بیدگل
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام :خانم مرجان    نام خانوادگی: بصائری    نام پدر: کریم  نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام : محمد  نام خانوادگی : گشول    نام 
پدر: عزیز  نشانی محل اقامت هشتم شکاری دسیمان 29 ط 2 پله وسط محکوم 
اختالف  حل  شورای    37 حوزه   95/3/19 158تاریخ  شماره  رای  موجب  به  به 
 : به  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  اصفهان  که  شهرستان 
تنظیم و انتقال سند یک دستگاه خودروی سواری پیکان به شماره انتظامی 789 
ل 43 ایران 78 به انضمام 150/000 ریال در حق محکوم له بابت هزینه دادرسی 
به انضمام سه بار هزینه نشر آگهی به مبلغ شصت هزار تومان در حق محکوم له 
نیم عشر اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. ماده 34 قانون اجرای احکام : 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  
شماره : 17425/ م الف دفتر شعبه 37 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
آگهی مزایده 

ارتباط  در  دارد  نظر  در  اصفهان  عمومی حقوقی  دادگاه   12 احکام شعبه  اجرای  
با پرونده اجرائی کالسه 940219 ج/12 محکوم له فرود خلیل زاده فرزند احمد 
اتومبیل  بر مطالبه وجه یکدستگاه  بطرفیت محکوم علیه گل محمد عرب مبنی 
سواری پژو 206 به شماره انتظامی 325 ب 93 ایران 53 مدل 1383 به رنگ 
نقره ای رنگ  که طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ 95/000/000 
مزایده  طریق  از  را  است  مانده  اعتراض  از  مصون  و  است  ارزیابی گردیده  ریال 
بفروش رساند.علیهذا قیمت مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی 
که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند بفروش رسیده و واگذار می گردد، ضمنا مبلغ 
10% از قیمت مزایده بصورت وجه نقد بصورت فی المجلس بعنوان سپرده دریافت 
و در صندوق دادگستری سپرده می گردد و مابقی وجه مزایده حداکثر ظرف مدت 
یک ماه از خریدار اخذ خواهد شد، در صورتیکه برنده مزایده ، مابه تفاوت بهاء 
مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد سپرده او به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
می گردد، از کسانیکه مایل به شرکت در جلسه مزایده می باشند دعوت می شود 
روز پنج شنبه 95/7/8 ساعت 9 صبح در محل اجرای احکام حقوقی شعبه 12 
اصفهان حضور بهم رسانند ، متقاضیان می توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجرا 
حضور یافته ، از خصوصیات ، مشخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناسی 
مطلع شوند.شماره : 15522/ م الف مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه 12 حقوقی 

شهرستان اصفهان – روح ا... باغبان

هیئت مدیره اتحادیه نانوایان استان اصفهان منحل شد



5اطالعرسانی یکشنبه  14 شهریورماه   1395
ـــمـــاره 244  ســـــال دوم            ݡسݒ

دادنامه
مرجع  مورخ:95/2/12    دادنامه:392    شماذه  پرونده:941674    کالسه 
رسیدگی :شعبه 11شورای حل اختالف اصفهان  خواهان:راضیه بهنام حقیقی 
بست  رضیان،بن  کوچه  بهمن   22 فرعی  شکوفه،  بلوار  نشانی:الیگودرز، 
خ  نشانی:اصفهان  مستقل    :نفیسه  وکیل   54 پالک  چهارم،  شقایق،درب 
 ، دوم  طبقه   14 اول، ساختمان  تقاطع  مفید،  ،خ شیخ  شیخ صدوق شمالی 
موسسه تحقیقات حقوقی خوانده:وحید اکبری زمانی   نشانی:مجهول المکان     
اعضا  مشورتی  ی  نظریه  واخذ  پرونده  محتویات  به  باعنایت  خواسته:مطالبه 

شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا:در خصوص دعوی خانم راضیه بهنام حقیقی با وکالت نفیسه 
به خواسته مطالبه مبلغ یکصد  اکبری زمانی  به طرفیت آقای وحید  مستقل 
و بیست میلیون  ریال وجه چک به شماره ی 104957 مورخ 93/11/20 به 
عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات 
توسط  پرداخت  عدم  وگواهی  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  وبقای  پرونده 
در  خواهان  واستحقاق  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک 
رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  واینکه  آندارد  وجه  مطالبه 
حضور نداشته وهیچگونه الیحه و دفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز وارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
و198 و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یکصد وبیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1/795/000 
تعرفه  الوکاله وکیل وهزینه نشرآگهی طبق  بایت هزینه دادرسی و حق  ریال 
 93/11/20 موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  وخسارت  قانونی 
تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می نمایید رای صادره غیابی 
وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در  از  وپس 
 11 قاضی شعبه   – هاشمی  باشد.مریم  می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم 

شورای حل اختالف اصفهان - شماره:16425/م الف
دادنامه

مرجع  مورخ:95/3/12    دادنامه:392    شماذه  پرونده:941675    کالسه 
فرد  هنری  خواهان:علی  اصفهان   اختالف  حل  11شورای  :شعبه  رسیدگی 
سرلت،  کوچه   ، طالقان  مادی  بهار،  آتش،خیابان  بلوار  نشانی:گلپایگان، 
شمالی  صدوق  شیخ  خ  نشانی:اصفهان  مستقل    :نفیسه  وکیل   82 پالک 
تحقیقات  ، موسسات   اول، ساختمان 14 طبقه دوم  تقاطع  ،خ شیخ مفید، 
المکان      نشانی:مجهول  ابادی    بهشت  بهشتی  خوانده:حسین  حقوقی کتیبه 
اعضا  مشورتی  ی  نظریه  واخذ  پرونده  محتویات  به  باعنایت  خواسته:مطالبه 

شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نفیسه  وکالت  با  فرد  هنری  علی  آقای  دعوی  خصوص  شورا:در  قاضی  رای 
مطالبه  به خواسته  ابادی    بهشت  بهشتی  آقای حسین  به طرفیت  مستقل 
مبلغ 148/000/000   ریال وجه چک به شماره ی 24609167 مورخ 94/7/15، 
مطلق  انضمام  به  تعاون  توسعه  بانک  عهده  به    94/6/22 مورخ   2580322
ید  در  مستندات  اصول  وبقای  پرونده  محتویات  به  باتوجه  قانونی  خسارات 
خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آندارد واینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته وهیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز وارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون  و515و519و522  و198  تجارت  قانون  310و313 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و چهل و هشت میلیون ریال 
الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  بایت  ریال   2/750/000 و  خواسته  اصل  بابت 
وکیل طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)تاریخ های فوق( تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می نمایید 
رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد وپس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
 – هاشمی  باشد.مریم  می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر 

قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان - شماره:16426/م الف
ابالغ رای 

شماره در خواست:9510460359400019   شماره پرونده:9409980359400316   
شماره بایگانی شعبه:940338   تاریخ تنظیم:1395/05/26   پیوست:-

موضوع :ابالغ به آقای حسین شفیعی فرزند غالمعباس آگهی ابالغ به آقای 
مجعول  سند  از  واستفاده  جعل  اتهام  به  غالمعباس  فرزند  شفیعی  حسین 
کالسه  پرونده  در  پرسی  باز  این  طرف  از  صفری  محسن  شکایت  حسب 
940338ب15 تحت تعقیب است وابالغ احضاریه به وی به واسطه نامعلوم 
 115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله  است  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  بودن 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به وی ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 15 باز پرسی دادسرای عمومی وانقالب اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یکماه 
تاریخ نشرآگهی هزینه توسط دادگستری کل استان اصفهان پرداخت می  از 

گردد.بازپرس شعبه 15 دادسرای عمومی وانقالب اصفهان – سجاد پناهی
شماره:16459/م الف

ابالغ
پرونده:9509980350300334    ابالغیه:9510100350304145   شماره  شماره 

شماره بایگانی شعبه:950432   تاریخ تنظیم:1395/05/31   پیوست:-
در پرونده کالسه 9509980350300334 نظر به اینکه بموجب 950432 خانم 
فلکه فیض  ایران شعبه  بانک ملی  بطرفیت  فرزند کریم  نطنزی  مریم موذن 
-128534-128533 های  بشماره  نام  بی  مشارکت   اوراق  ابطال  خواهان 

نشرآگهی  مراتب  لذا  شده  اوراق  سرقت  بلحاظ   010482-010481-128532
تاچنانچه شخص یا اشخاصی اوراق مزبور را بصورت قانونی تحصیل کرده اند 
وخود را مالک آن میدانند ظرف 3 سال از تاریخ نشر فرصت دارند مراتب را 
به این دادگاه اعالم واصل آن رانیز ابراز نمایند واال دادگاه نسبت به ابطال آن 
اقدام خواهد نمود .رئیس دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه شهرستان اصفهان 

– سید ابو الحسن موسوی - شماره:16461/م الف
ابالغ رای

شماره درخواست :9510460365300023   شماره پرونده:9509980365300604   
شماره بایگانی شعبه:950611   تاریخ تنظیم:1395/05/31   پیوست:-

میر  محمد  خانم   / آقای  اینکه  نظربه  معصومی  میر  محمد  به  ابالغ  آگهی 
معصومی فرزند حسن به اتهام در گیری وضرب وشتم  عمدی – تمردنسبت 
به مامورین حسب شکایت  هادی خدایی و علیرضا اسحاقیان  فرزند قاسم 
و مصطفی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 950611 د 34 تحت تعقیب 
است وبالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
در امر کیفری مراتب  به نامبرده ابالغ  تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
اتهام  به  پاسخگویی  اصفهان جهت  عمومی  دادسرای  دادیاری   34 در شعبه 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری 
 – اصفهان  وانقالب  عمومی  دادسرای   34 شعبه  می گردد./دادیار  پرداخت 

حسن کاظمی - شماره:16464/م الف

دادنامه
کالسه:1219/87ح14   دادنامه:268   مورخ:88/3/19   مرجع رسیدگی:شعبه 
14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   خواهان:بانک صادرات اصفهان با وکالت 
مسیح اله میرزایی به نشانی:خ آمادگاه پاساژ گلدیس ورودی سوم طبقه دوم 
مدرس  العابدین خ  زین  فرزند  خواندگان:1.مرتضی سهیلیان     323 شماره 
نشانی  به  علی  محمد  فرزند  سهیلیان  2.غالمرضا   46 پ  سهیل  باغ  کوچه 
– بنایی  نشانی:چهارراه  به  مصطفی  فرزند  شهابی  3.علیرضا  اول    :خوانده 

با ختم رسیدگی  :مطالبه   گردشکار:دادگاه  فروشی   خواسته  موتورسیکلت 
خصوص  دادگاه:در  نماید.رای  می  رای  بصدور  مبادرت  زیر  وبشرح  اعالم  را 
بطرفیت  میرزائی  اله  مسیح  آقای  وکالت  با  اصفهان  صادرات  بانک  دعوی 
شهابی  علیرضا  3.آقای  سهیلیان  غالمرضا  2.آقای  سهیلیان  مرتضی  1.آقای 
 228899 ی  شماره  سفته  وجه  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  مطالبه  بخواسته 
وخسارات هزینه دادرسی ،هزینه واخواست وتاخیر تادیه نظر  به ابقاء اصول 
مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین واشتغال ذمه خواندگان دارد 
بعمل  ایراد و دفاعی  از دعوی مطروحه هیچگونه  اطالع   با  واینکه خواندگان 
نیاورده ودلیلی بر پرداخت دین وبرائت  ذمه خویش ارائه ننموده لذا مستند 
اقامه  دعوی  در  را  خواهان  دادگاه  تلقی  صحت  بر  محمول  خواهان  دعوی 
دادرسی  آئین  قانون  198و519و522  مواد  به  مستندا  تشخیص  محق  شده 
پرداخت  به  متضامنا  را  خواندگان  مدنی  امور  در  وانقالب  عمومی  دادگاههای 
هزینه  بابت  ریال  و356/000  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ 
تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  واخواست  هزینه  ریال  و402/300  دادرسی 
زمان وصول و حق  تا   84/1/18 تاریخ سررسید  از  فیمابین  قرارداد  براساس 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره 
با توجه به نحوه ابالغ نسبت به خوانده سوم ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان ونسبت به 
این  ابالغ قابل واخواهی در  از  سایرین غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  مدت  ظرف  وسپس  دادگاه 

محترم تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان بود./س
عبداللهی – رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - شماره:16473

دادنامه
تنظیم:1395/04/08   شماره  تاریخ  دادنامه:9509970351400515    شماره 
پرونده:9409980351400423   شماره بایگانی شعبه:940473   خواهان:آقای 
سید رضا محمدی فرزند سید اصغر با وکالت آقای اکبر خوش فرزند اسماعیل 
ابتدای  منوچهری  داروخانه  مقابل  میانی  توحید  خیابان  اصفهان  نشانی  به 
فرعی 29 پالک 123 طبقه سوم کد پستی 8173783654   خواسته:مطالبه 
اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  اوراق  بررسی  با  وجه چک   گردشکار:دادگاه 
وبشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای 
رضایی  مسعود  آقای  طرفیت  به  خوش  آقای  وکالت  با  محمدی  رضا  سید 
بخواسته مطالبه مبلغ 880000000 ریال وجه سه فقره چک به انضمام خسارت 
نزد خواهان که  ابقاء اصول مستندات  به  نظر  تادیه  تاخیر  دادرسی وخسارت 
از  اطالع  با  خوانده  اینکه  دارد  خوانده  ذمه  واشتغال  دین  استقرار  بر  داللت 
پرداخت  بر  دلیلی  و  نیاورده  بعمل  دفاعی  و  ایراد  هیچگونه  مطروحه  دعوی 
دین وبرائت ذمه خویش ارائه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر 
صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستندا 
وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   522 و  و198   519 مواد  به 
ومبلغ  اصل خواسته  بابت  ریال   880000000 پرداخت  به  را  خوانده  مدنی  امور 
26460000 ریال بابت هزینه دادرسی وهمچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
وپرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانکی از تاریخ سررسید تا 
 20 غیابی وظرف  رای صادره  نماید  زمان وصول در حق خواهان محکوم می 
روزپس از ابالغ قابل واخواهی می باشد.الف/روح اله اقبالی – رئیس شعبه 

چهارده دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - شماره:16474/م الف
احضار

شماره درخواست:9510460363200010   شماره پرونده:9509980363200547   
شماره بایگانی شعبه:950553   تاریخ تنظیم :1395/05/13 در پرونده کالسه 
موضوع  اصفهان  وانقالب  عمومی  دادسرای  دادیاری   13 شعبه   950553
توهین  بر  دائر  عباس  فرزند  دهنوی  سعید  وحید  علیه  عکاشه  تینا  شکایت 
نظر  ارجاع گردیده  شعبه  این  به  رسیدگی  جهت  در  است که  نموده  مطرح 
ایین  قانون   174 ماده  باشد حسب  می  بوده  المکان  متهم مجهول  اینکه  به 
دادرسی کیفری 1392 مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی شود تا 
متهم از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تاضمن 
اعالمی نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده ودفاع از خود حاضر 
کردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود هزینه 

نشر آگهی به عهده دادگستری می باشد.
شهید  مجتمع   – اصفهان  وانقالب  عمومی  دادسرای  سیزدهم  شعبه  دادیار 

توالیی – مهدی جعفری - شماره:16458/م الف
دادنامه

کالسه:1019/94  شماره دادنامه:368   مورخ:95/4/14 مرجع رسیدگی:شعبه 
فوالدی    عباسی  مراد  خواهان:مهران  اصفهان    اختالف  حل  شورای   39
:مصطفی  وکیل     110 7 گالری  فراهانی خ شماره  مقام  قائم  نشانی:خیابان 
نبش کوچه  چهارراه گلذار  بعداز  واقفی  شریف  نشانی:خ  مهیاری    نوروزی 
شهر  اردل    نشانی:شهرکرد  روگری     ظفریان  خوانده:1.فتاح  شایسته    
سرخون اداره آموزش وپرورش کوچه 24   2.علی میرزائی    نشانی:اصفهان 
چهارراه پروین بعد از دارائی جنب تعاون شرکت جلفا    خواسته:مطالبه وجه 
محترم  اعضا  نظریه ی مشورتی  واخذ  پرونده  محتویات  به  باعنایت  سفته   
آتی  به شرح  متعال  از خداوند  استعانت  با  رسیدگی  اعالم ختم  شورا ضمن 
مهران  دعوی  خصوص  شورا:در  قاضی  نماید:رای  می  رای  صدور  به  مبادرت 
1.فتاح  طرفیت  به  مهیاری  نوروزی  مصطفی  وکالت  به  فوالدی  عباسی  مراد 
ریال   40/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  میرزائی  2.علی  روگری  ظفریان 
وجه سفته های به شماره خزانه داری کل 897236 و 897239 به انضمام 
خواهان که  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  باعنایت  قانونی  مطلق خسارات 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
هرگونه  از  خواسته  ماندن  ومصون  رسیدگی  جلسه  در  خوانده  حضور  وعدم 
به  لذا  داده  تشخیص  وثابت  وارد  را  مطروحه  دعوا ی  شورا  وتکذیب  تعرض 
استناد مواد 307 و309 قانون تجارت ومواد 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ چهل میلیون -40/000/000ریال بابت اصل خواسته و 305/000 
ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی وهمچنین 
تاریخ  لغایت   94/10/23 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر 
واقعی  ابالغ  از  پس  روز  بیست  وظرف  غیابی  صادره  رای  نماید  می  واعالم 
از نقض مهلت  قابل واخواهی دراین شورا وظرف بیست روز پس  به خوانده 
واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می  

باشد.
قاضی شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان  - شماره:16427/م الف 

دادنامه
مورخ:95/4/23     دادنامه:409    شماره    1198/94: اصلی  پرونده  کالسه 

اختالف  حل  شورای   39 کننده:شعبه  رسیدگی  مرجع  رسیدگی:-    تاریخ 
اصفهان   خواهان:ثریا حیئم پور     به نشانی:خ پروین نرسیده به پل سرهنگ 
نوروزی  بوکالت مصطفی  پرویز فرجی پ 37     بانک ملی ک شهید  نبش 
مهیاری   نشانی:خ شریف واقفی بعداز چهارراه گلذار کوچه 24    خوانده:بهروز 
مستقاثی    به نشانی:اصفهان خ عسگریه 16 متری طالقانی ساختمان 201 
طبقه 4     خواسته:مطالبه وجه یک طغری سفته به شماره 699936   به 
تاریخ 95/4/20 شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان بامالحظه اوراق پرونده 
کالسه 1198/94 بااستعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
وکالت  به  پور   حیئم  ثریا  دعوی  شورا:در خصوص  قاضی  نمایدرای  می  رای 
مصطفی نوروزی مهیاری به طرفیت بهروز مستقاثی  به خواسته مطالبه مبلغ 
انضمام  به   699936 شماره  به  سفته  طغری  یک  موضوع  ریال   100/000/000
اصول مستندات  وبقای  پرونده  به محتویات  باعنایت  قانونی  مطلق خسارات 
واستحقاق  خوانده  ذمه  واشتغال  دین  استقرار  بر  داللت  خواهان که  ید  در 
خواهان در مطالبه وجه آن را دارد وبا توجه به عدم حضور خوانده در جلسه 
خصوص  در  قانونی  موثر  مدرک  و  موجه  دلیل  هیچگونه  واینکه  دادرسی 
دعوی  شورا  ننموده  ابرازواقامه  خویش  ذمه  برائت  بر  مبنی  مطروحه  دعوی 
قانون   309-307 مواد  به  ومستندا  داده  تشخیص  محرزوثابت  را  خواهان 
بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  ومواد522-519-515-198  تجارت 
اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
ومبلغ 168000 ریال بابت هزینه های دادرسی وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست )94/12/4(تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی وبمدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بمدت 20 روز پس از آن قابل 

تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.
قاضی شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان - شماره:16428/م الف

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 
نامه قانون تعیین  سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018002146 کالسه پرونده 1393114402018000121 
آقای ساسان فریدنی   فرزند اصغر بشماره شناسنامه 962 صادره از اصفهان 
نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  199.50 متر مربع احداثی بر 
روی قسمتی از پالک 313  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/29
تاریخ  به  شماره:37/05/596/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/06/10
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 
نامه قانون تعیین  سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018002190 کالسه پرونده 1391114402018001644 
آقای علی ملکیان   فرزند رضا بشماره شناسنامه 7525 صادره از دولت آباد 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  200.16 متر مربع احداثی بر 
روی قسمتی از پالک 323  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری بطور مع الواسطه از آقای محمد حسن معینی کربکندی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/29
تاریخ  به  شماره:37/05/588/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/06/07
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 
نامه قانون تعیین  سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018002192 کالسه پرونده 139114402018000303 
آقای سید علی میر حسینی   فرزند سید رسول بشماره شناسنامه 10 صادره 
از خورزوق نسبت به ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 181.89 متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پالک 43 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت 

اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از شهرداری خورزوق
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/29
تاریخ  به  شماره:37/05/587/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/06/07
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
گردیده محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  اصفهان   مرکزی 

 است. 
اطالع  به منظور  زیر  به شرح  تقاضا  امالک مورد  و  لذا مشخصات متقاضیان 
اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم 
توانند  می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
ماه  یک  مدت  ظرف   ، رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  محل  امالک  و  اسناد 
تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ   از 

نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000307مورخ 1395/03/31 خانم 
 1290085943 24کدملی  شناسنامه  شماره  به  دهنوی  محمدی  شیر  ربابه 
مساحت  به  یکباب ساختمان  بر ششدانگ  احمد    فرزند  اصفهان  از  صادره 
119/74 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5996 باقی مانده - اصلی واقع در 
بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/5/31
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/6/14 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
یار محمدی  بهجت  و  اکبری  فرزندان  علی  خانمها ساناز و سیمین شهرت 
فرزند علی اکبر  با ستناد گواهی حصر وراثت شماره 6238 مورخ 1394/12/26 
و  مولود  و خانمها  اکبری  علی  اختالف مورث محوم  شعبه دهم شورای حل 
طاهره و عفت و فاطمه و صدیقه شهرت همگی فربد مورث مرحوم بهجت یار 
با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند مالکیت  محمدی 
ششدانگ اپارتمان پالک 15202/2430 اصلی بشماره مسلسل 91/767904 و 
شماره ثبت 103694  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 380 دفتر 
532 امالک بنام علی اکبری فرزند مسلم سابقه ثبت دارد که  بعلت جابجائی 
اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  المثنی  ودرخواست صدور سند  مفقود شده 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 
اسناد  وجود  یا  آن  به  نسبت   ) ذکر شده  آگهی  این  در  آنچه  از  )غیر  معامله 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
ارائه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 
خواهد تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی   نگردد 

 شد. 
اسناد شمال  ثبت  منطقه  رییس  هادیزاده  الف حسین  م   /17624  : شماره 

شرق اصفهان
آگهی فقدان سند مالکیت 

یار محمدی  بهجت  و  اکبری  فرزندان  علی  خانمها ساناز و سیمین شهرت 
فرزند علی اکبر  با ستناد گواهی حصر وراثت شماره 6238 مورخ 1394/12/26 
و  مولود  و خانمها  اکبری  علی  اختالف مورث محوم  شعبه دهم شورای حل 
طاهره و عفت و فاطمه و صدیقه شهرت همگی فربد مورث مرحوم بهجت یار 
با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند مالکیت  محمدی 
ششدانگ اپارتمان پالک 15202/2431 اصلی بشماره مسلسل 91/152510 و 
شماره ثبت 103696  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 383 دفتر 
532 امالک بنام علی اکبری فرزند مسلم سابقه ثبت دارد که  بعلت جابجائی 
اصالحی  یک  تبصره  طبق  نموده  المثنی  ودرخواست صدور سند  مفقود شده 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 
اسناد  وجود  یا  آن  به  نسبت   ) ذکر شده  آگهی  این  در  آنچه  از  )غیر  معامله 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
ارائه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 
خواهد تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی   نگردد 

 شد. 
اسناد شمال  ثبت  منطقه  رییس  هادیزاده  الف حسین  م   /17625  : شماره 

شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پالک 11548/3055واقع 
برزمهری فرزند  بنام علیرضا  ثبتی  در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
139560302027002935مورخه  شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  نوراله   
95/3/5 واز طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 
منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 

اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده 
و  9 صبح در محل شروع  روزچهار شنبه   ساعت  تاریخ 95/7/7  در  مرقوم 
اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  بعمل خواهد 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک 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 ذیصالح 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: 95/6/14 

شماره :17478/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

گزارش سایت آلمانی از ... یکشنبه  14  شهریورماه   61395
ـــمـــاره  244 ســـــال دوم              ݡسݒ

 پایــگاه اینترنتــی faz در گزارشــی، حضــور تیــم فوتبــال ایــران 
ــوان  ــی از بان ــرد. گروه ــی ک ــن ارزیاب ــال برلی ــتیوال فوتب را در فس
ــد  ــن رفتن ــه برلی ــی ب ــور در تورنمنت ــرای حض ــی ب ــت ایران فوتبالیس
ــش  ــه پوش ــور ب ــن کش ــانه های ای ــه رس ــد ک ــث ش ــن باع و همی
ــان جشــنواره  ــی مهم ــد. فوتبالیســت های ایران ــداد بپردازن ــن روی ای
بــرای  تورنمنتــی کــه  بودنــد.  برلیــن  در   discover football
ــوان فوتبالیســت های در سراســر جهــان برگــزار  افزایــش حقــوق بان
شــد و در آن فضــای بــرد و باخــت وجــود نداشــت و بعــد از پایــان 
ــن  ــد. ای ــویق می ش ــان تش ــده یکس ــده و بازن ــم برن ــابقه، تی مس
ــان،  ــم آلم ــدر اعظ ــرکل، ص ــگال م ــتقبال آن ــا اس ــی ب ــا حت رقابت ه
ــان  ــا بازیکن ــا ب ــن رقابت ه ــور در ای ــا حض ــد و او ب ــه رو ش ــز روب نی
عکــس یــادگاری گرفــت. بــه نوشــته ایــن ســایت، بازیکنــان ایرانــی 
ــن رقابت هــا  ــاران حجــازی« در ای ــام »ی ــا ن ــی ب ــا پیراهن های ــه ب ک
حضــور پیــدا کردنــد، بــر تســاوی حقــوق فوتبالیســت های زن و مــرد 
تأکیــد داشــتند. همچنیــن طنیــن، بازیکــن 22 ســاله ایرانــی و ســایر 
ــای  ــزاده در رقابت ه ــا علی ــدال کیمی ــران از م ــی ای ــم مل ــرات تی نف
المپیــک ریــو نیــز هیجــان زده و معتقــد بودنــد ایــن مــدال می توانــد 

ــران باشــد. ــان ورزشــکار در ای ــاز راه پرافتخــار زن آغ

گزارش سایت آلمانی از فوتبالیست های زن ایرانی

مربی ایران، باید جزو 10 مربی برتر دنیا باشد
کنیم، به مربی بزرگ تر احتیاج داریم. باید مربی بزرگ داشته باشیم.  کار  کارشناس والیبال می گوید: برای اینکه بخواهیم به المپیک برویم و خوب  ابراهیم وطن پرست، 

که یک بار با این مربی قهرمان المپیک شدند. مربی هم سهم خیلی زیادی دارد و مربی ایران، باید جزو 10  لکنو« رفتند؛ چرا  روس ها باز هم به سراغ »آ
مربی برتر دنیا باشد.

ــی  ــیون جهان ــایت فدراس ــال، س ــی فوتس ــام جهان ــابقات ج ــتانه مس در آس
فوتبــال )فیفــا( در گزارشــی بــه عملکــرد حســین طیبــی در تیــم ملــی فوتســال 
ــی   ــا طیب ــی ب ــن و در گفت وگوی ــن بازیک ــد از ای ــا تمجی ــت و ب ــران پرداخ  ای
بــه شــرایط تیــم ملــی ایــران قبــل از حضــور در جــام جهانــی کلمبیــا پرداختــه 
ــش  ــی پای ــین طیب ــه حس ــی ک ــت: »زمان ــده اس ــزارش آم ــن گ ــت. در ای  اس
را بــه ســالن هورمــارک در اولیــن دیــدار ایــران در مســابقات جام جهانــی تایلند 
 گذاشــت، به ســختی می توانســت تصور کند گل تســاوی را برای ایران به اسپانیا
ــود ــاله ب ــان 2۴ س ــه آن زم ــی ک ــد. طیب ــی بزن ــام جهان ــت ج ــم فینالیس  تی

ســومین بازیکــن جــوان ایــران در جام هــای جهانــی بــود. او بــازی بــا اســپانیا 
را از روی نیمکــت شــروع کــرد؛ امــا پــس از ورود بــه زمیــن بــرای ایــران گلزنــی 
کــرد.« طیبــی همچنیــن گفت وگویــی بــا ســایت فیفــا انجــام داده اســت. وی 
در ایــن مصاحبــه گفــت: »بــه نظــرم در آن بــازی، حتــی می توانســتیم اســپانیا 
را شکســت دهیــم. مــن شــروع بهتــر از ایــن را در جــام جهانــی نمی توانســتم 
ــا  ــان آورد. م ــه ارمغ ــران ب ــرای ای ــاز ب ــک امتی ــن ی ــرا گل م ــم؛ زی ــور کن تص
ــی  ــرای صعــود در جــام جهان ــم. مــا ب ــازی کردی ــا قلبمــان ب  در آن مســابقه ب
ــازی  و گرفتــن نتایــج مثبــت مصمــم بودیــم. کادر فنــی تیــم ایــران ســبِک ب
در عمــق اســپانیا را بــه خوبــی آنالیــز کــرده بــود. اســپانیا مقابــل مــا عملکــرد 
بســیار خوبــی داشــت. آن هــا تیــم فوق العــاده ای هســتند و بــرای ایــن تیــم 

احتــرام زیــادی قائلــم.«

تمجید فیفا از بازیکن تیم ملی فوتسال ایران
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پوریا قلی پورسرویس ورزشی

بــازی ایــران بــا قطــر هرقــدر زیبــا و دراماتیــک 
ــازی منتشــر شــد  ــد از ب ــه بع ــری ک ــا تصاوی ــود، ام ب
مــی آورد.  درد  بــه  را  فوتبالــی  دوســتدار  هــر  دل 
بــازی کــه تمــام شــد، شــادمانی ســهم مردمــی 
بــه  و  می شــدند  خودروهایشــان  ســوار  بــود کــه 
کارگــران  چهــره  غــم،  امــا  بازمی گشــتند.  خانــه 
را درهــم فروبــرده و افســرده می کــرد.  ورزشــگاه 
بــه  ســربلند  را  فوتبــال  هواخواهــان  ملــی،  تیــم 
 خانــه فرســتاد؛ امــا پســماندهای ایــن هــواداری 
ــاره  ــا »آزادی« دوب ــرد ت ــم ک ــادی را خ ــای زی قامت ه
پاکیــزه شــود؛ آن هــا شــاید تنهــا ایرانیانــی بودنــد کــه 
ــی  ــم مل ــرد تی ــدون شــادمانی از ب ــه را ب بامــداد جمع
بــه خانــه رفتنــد. هــر حملــه ایــران بــه ســمت دروازه 
ــای  ــرد و زباله ه ــز می ک ــاگران را نیم خی ــر، تماش قط
توفــان  فرســتاده می شــد؛  هــوا  بــه  ناخوشــایند، 
ــد  ــام شــد، »آزادی« مان ــه تم ــال ک ــز فوتب هیجان انگی
و انبــوه زباله هایــی کــه هــزاران »مــرد« فوتبالدوســت 
ــا ناراحتی شــان  ــرد ی ــراز خوشحالی شــان از ب ــرای اب ب
بودنــد.  کــرده  پرتــاب  فرصــت گل،  هدررفتــن  از 
ــا  ــاده ی ــط جاافت ــا غل ــران ی ــواداری در ای ــگ ه فرهن
درســت اجــرا نمی شــود. فوتبــال ایــران بــه هوادارانــی 
نیــاز دارد کــه پاکیزگــی در اندیشــه، کالم و کردارشــان 
نمــود داشــته باشــد. شــاید بهتــر باشــد در ایــن 
زمینــه هــم کمپینــی راه بیفتــد و راه حل هایــی مطــرح 
ــت  ــم تقوی ــت ورزشــگاه ها ه ــگ نظاف ــا فرهن شــود ت
 شــود. شــاید هســتند تماشــاگرانی کــه زباله هایشــان 
ــد؛  ــه بیــرون از ورزشــگاه می برن را همــراه خودشــان ب
امــا مشــاهده تصاویــر ورزشــگاه آزادی یــک روز پــس 
ــن اقــدام  ــر قطــر نشــان می دهــد کــه ای ــدار براب از دی
نهادینــه و همگانــی نشــده اســت. چگونــه اســت 
کــه تماشــاگران مــا بــرای 90 دقیقــه هیجــان فرصــت 
کافــی دارنــد امــا بــرای یــک دقیقــه پاکیزگــی فرصتی 
ندارنــد؟ آیــا رعایــت نکــردن پاکیزگــی خــالف اخــالق 
و دیــن مــا نیســت؟ اگــر هســت، چــرا ایــن فرهنــگ 
ــر  ــود و ه ــغ نمی ش ــاید تبلی ــد و ش ــه بای ــان ک آنچن
وقــت هــم تبلیــغ شــده ماننــد بــازی دربــی گذشــته که 
ــا  ــد، نه تنه ــه باش ــدون زبال ــگاه ب ــود روز ورزش ــرار ب ق
ــی  ــی، حت ــر زمان ــش از ه ــه بی ــد ک ــر نش ــه کمت زبال
ــه  ــگاه ریخت ــه در ورزش ــی، زبال ــم مل ــر تی ــازی اخی ب
شــد. اشــکال کار کجاســت مــا هــم نمی دانیــم فقــط 
ــا  ــگ در ورزشــگاه های م ــن فرهن ــم روزی ای امیدواری

جــا بیفتــد.

رفتار عجیب قطری ها با دژاگه
العربــی اعــالم کــرد: بازیکــن ایرانــی اش را نمی خواهــد. 
مســئوالن باشــگاه العربــی اشــکان دژاگــه را در لیســت 
مــازاد خــود قــرار دادنــد. ایــن اتفــاق بالفاصلــه پــس 
از بــرد تیــم ملــی مقابــل قطــر رخ داد. روزنامــه الرایــه 
 قطــر خبــر جدایــی اشــکان بــا العربــی را اعــالم کــرد 
ــل  ــرای فص ــراوان ب ــال ف ــه احتم ــن ب ــن بازیک ــت ای و نوش
جدیــد عــازم آلمــان می شــود. الرایــه اعــالم کــرد ایــن 
ــه  ــب اینجاســت ک ــان دارد. جال ــن پیشــنهاداتی از آلم بازیک
باشــگاه العربــی تــا همیــن دو هفتــه پیــش اعــالم کــرد بــا 
توجــه بــه عملکــرد خــوب اشــکان در تمرینــات، ایــن بازیکــن 
ــن  ــران، چنی ــرد ای ــس از ب ــه پ ــا بالفاصل ــد؛ ام را می خواه

ــت. ــی گرف تصمیم

بار عجیب تیم ملی ایران
ــه ورود  ــری از لحظ ــی تصوی ــن در گزارش ــوهو چی ــایت س س
ــی  ــب توجه ــه جال ــه نکت ــگ ب ــن یان ــه ش ــران ب کاروان ای
ــاد  ــای زی ــا بطری ه ــران ب ــی ای ــم مل ــرد. کاروان تی ــاره ک اش
 آب معدنــی وارد شــهر شــن یانــگ شــد و تعجــب چینی هــا 
را برانگیخــت. پــس از بــرد برابــر قطــر، کاروان ایــران بــا پــرواز 
چارتــر و بعــد از حــدود 8 ســاعت پــرواز وارد شــهر شــن یانگ 
ــرای  ــود را ب ــبانه روزی خ ــا اردوی ش ــد ت ــن ش ــمال پک در ش
مصــاف حســاس روز سه شــنبه بــا چیــن آغــاز کنــد.  ســایت 
ســوهو چیــن در گزارشــی تصویری از لحظــه ورود کاروان ایران 
بــه شــن یانــگ بــه نکتــه جالبــی اشــاره کــرد. بخــش زیــادی 
 از وســایل تیــم ملــی ایــران در ســفر بــه چیــن را آب معدنــی 
و غــذا تشــکیل مــی داد. ایــن ســایت نوشــت همــراه داشــتن 
ــب  ــا، تعج ــوی ایرانی ه ــی از س ــاد آب معدن ــای زی بطری ه

همــگان را در پــی داشــته اســت.

 اتهام تمسخر 
به قدیمی ترین مجری ورزشی

بهــرام شــفیع، مجــری برنامــه ورزش و مــردم، از ســوی 
دوچرخه ســواری  فدراســیون  دبیــر  خالقــی،  اصغــر 
 بــه تمســخر ورزشــکاران ایــن رشــته محکــوم شــده 
اســت. در بخشــی از نامه دبیر فدراســیون دوچرخه ســواری 
آمــده اســت: شــما کــه خــود مســئولیت یــک فدراســیون 
ــا سوء اســتفاده  ــا درســت اســت ب ــد، آی ــده داری ــر عه را ب
از تریبــون 80 میلیونــی، جمعیــت دوچرخه ســواری را 
ــادر  ــای ق ــفیع! آق ــای ش ــاب آق ــد؟ جن ــخره گیری ــه س ب
ــا  ــه ب ــت ک ــران اس ــواری ای ــوی دوچرخه س ــی، الگ میزبان
 ۴2 ســال ســن هنــوز جوانــان نمی تواننــد همپــای او رکاب

 بزننــد. شــما از دوچرخه ســواری کــه بــا ســرعت بیــش از 
ــر در مســیر جــاده پرپیچ وخــم المپیــک رکاب  70 کیلومت
ــه  ــون دوچرخ ــما تاکن ــا ش ــد؟ آی ــه می دانی ــد چ می زن
ــد  ــی دانی ــه م ــما چ ــد؟ ش ــک دیده ای ــی را از نزدی کورس
قفــل کــردن ترمــز دوچرخــه ای کــه بــا ســرعت 70 
ــفیع،  ــای ش ــه؟ آق ــی چ ــت یعن ــت اس ــر در حرک کیلومت
قــادر پــس از زمیــن خــوردن، 70 کیلومتــر بــا بدنــی زخمی 
، کوبیــده و زخمــی رکاب زد کــه بــرای صحــت ایــن گفتــه 
مــی توانیــد بــه دکتــر امیــن نــوروزی پزشــک کاروان ایران 
ــه  ــت ب ــاک یــک مل ــا احساســات پ مراجعــه کنید.چــرا ب
ــه  ــازی کردید.چ ــواری ب ــه س ــه دوچرخ ــوص جامع خص

ــان شــد؟ عایدت

  نه از المپیک حرف می زنم 
و نه از استقالل و وزارت 

دبیــر کل پیشــین کمیتــه 
همیــن  تــا  المپیــک کــه 
یــک مــاه پیــش سرپرســتی 
ــده  ــر عه ــم ب ــتقالل را ه اس
داشــت، در حالــی مدیریــت 
آغــاز  را  ورزش  در  جدیــد 
کــرده کــه حاضــر بــه اظهــار 
ــت.  ــات نیس ــی از اتفاق ــاره خیل ــت درب ــر و صحب نظ
بهــرام افشــارزاده می گویــد: دربــاره المپیــک هــم 
باشــم؛  داشــته  اظهارنظــری  هیــچ  نمی خواهــم 
خواهشــا از وزارت ورزش هــم از مــن ســوالی نپرســید 
ــا  ــاره آن ه ــری درب ــم اظهارنظ ــال نمی خواه ــون اص چ

داشته باشم و حرف هایی بزنم.

ادامه ناکامی اسکی بازان ایرانی
از  روز  دومیــن  در 
رقابت هــای جــام جهانــی 
ــدگان  ــن، نماین ــکی چم اس
ــر از  ــه ای بهت ــه رتب ــران ب ای
پیــدا  دســت  دوازدهمــی 

نکردند.
رقابت هــای  دوم  روز   
ــا  ــی ایتالی ــه میزبان ــی اســکی روی چمــن ب جام جهان
و در رشــته مارپیــچ ســرعت بــا قهرمانــی دوبــاره 
اتریشــی ها دنبــال شــد و از ایــران نیــز مرتضــی 
ــا ایســتادن در جایــگاه دوازدهــم، بهتریــن  جعفــری ب
در  کــرد.  کســب  ایرانی هــا  میــان  در  را  نتیجــه 
ــه  ــته ک ــن رش ــی ای ــام جهان ــای روز دوم ج رقابت ه
بــه میزبانــی ایتالیــا برگــزار می شــود، اســکی بازان 
ــد روز نخســت، جایگاه هــای اول و دوم  اتریشــی مانن
را بــه دســت آوردنــد و اســکی باز جمهــوری چــک نیــز 
ــا  ــن رقابت ه ــرد. در ای ــود ک ــوم را از آن خ ــوان س عن
مایــکل اســتوکر بــا ثبــت زمــان ۳۳ و ۴8 صــدم ثانیــه 
ــر  ــه دســت آورد و مــارک زیک بائ عنــوان نخســت را ب
ــن  ــا هم وط ــترکا ب ــان، مش ــن زم ــت همی ــا ثب ــز ب نی
ــن اســتپانیک از  ــگاه اول ایســتاد. مارتی خــود در جای
ــا ثبــت زمــان ۳۳ و ۵0 صــدم  جمهــوری چــک نیــز ب

ــت. ــرار گرف ــوم ق ــگاه س ــه در جای ثانی

 فدراسیون بوکس 
قید مربِی گران کوبایی را زد

فدراســیون بوکــس همچنــان 
مربــی  جــذب  دنبــال  بــه 
تیم هــای  بــرای  خارجــی 
ــاالن  ــنی بزرگس ــی رده س  مل
بوکــس  اســت.  جوانــان  و 
ایــران پــس از ناکامــی در 
المپیــک  ســهمیه   کســب 
و عــدم درخــش تنهــا نماینــده خــود در ایــن رقابت هــا 

حاال به دنبال جذب مربی خارجی است. 
در حالــی کــه ســابقه ســال ها حضــور مربــی خارجــی 
در ایــن رشــته چنــدان هــم خــوب نبــوده اســت، امــا 
فدراســیون بوکــس ایــن بــار بــه دنبــال اســتخدام دو 
ــی ســطح باالســت. اولویــت نخســت فدراســیون  مرب
ــی  ــال«، مرب ــه ب ــی »آس ــذب مرب ــرای ج ــس ب بوک
تیــم ملــی بوکــس کوباســت کــه البتــه ســال ها 
ــز  ــران را نی ــی ای ــم مل ــور در تی ــابقه حض ــش س پی
داشــته اســت. شــاگردان آســه بــال در المپیــک ریــو 
ــرا  ــدند. ظاه ــال ش ــدال ط ــه م ــب س ــه کس ــق ب موف
ــدارد  ــم کشــور خــود ن ــی از تی ــه جدای ــه ای ب وی عالق
ــت.  ــی داده اس ــخ منف ــا پاس ــنهاد ایرانی ه ــه پیش و ب
ــان  ــز در می ــام مطــرح نی ــد ن ــال، چن ــه جــز آســه ب ب
گزینه هــای ســرمربیگری تیــم ملــی بوکــس کشــورمان 
ــا هســتند.  ــی از کشــور کوب ــه همگ ــده می شــود ک دی
مذاکــرات بــا یکــی از ایــن گزینه هــا کــه رزومــه بســیار 
ــی  ــه علــت مســائل مال ــی هــم داشــته اســت، ب خوب
ــرمربی  ــن س ــرا ای ــت. ظاه ــیده اس ــه نرس ــه نتیج ب
تومــان  میلیــون   ۳0 حــدود  دســتمزدی  ماهیانــه 

ــت. ــرده اس ــت ک درخواس

دو مدال نقره برای ووشو
نهمیــن دوره رقابت هــای ووشــوی  از  ســومین روز 
قهرمانــی آســیا بــا کســب دو مــدال نقــره بــرای 

نماینــدگان ایــران در بخــش تالــو همــراه بــود.
ــیا  ــی آس ــوی قهرمان ــابقات ووش ــن مس ــه ای  در ادام
کــه در چیــن تایپــه جریــان دارد و در مســابقات نوبــت 
صبــح روز شــنبه، ووشــوکاران در بخــش تالــو بــه 
اجــرای فــرم پرداختنــد کــه حاصــل تــالش نماینــدگان 

ــود.  ــره ب کشــورمان دو مــدال نق
ــرم  ــورمان، در ف ــوان کش ــوکار ج ــف زاده، تال ــا خل رض
ــه مــدال ارزشــمند  ــا نمــره 9، ۶۶ ب ــگ شــو« ب »چیان

ــت. ــره دســت یاف نق
 در ایــن فــرم، »چــای وو«، نماینــده ماکائــو، بــا امتیــاز 
9، ۶7 بــر ســکوی نخســت ایســتاد و مــدال طــال 
ــه مــدال  ــاز 9، ۶۴ ب ــا امتی ــزی ب ــوکار مال گرفــت و تال

ــز رســید. برن
ــرم  ــران در ف ــده ای ــر نماین ــور«، دیگ ــدی مختارپ  »مه
ــه کار خــود  ــا امتیــاز 9، ۴۳ ب ــود کــه ب چیانــگ شــو ب
ــن  ــرم »ن ــرای ف ــرای اج ــی ب ــاد عرب ــان داد. فرش پای
ــاز 9، ۶8  ــا امتی ــت و ب ــد رف ــو فیل ــه روی تال ــو« ب دائ
بــر ســکوی دوم ایســتاد و مــدال نقــره گرفــت. در ایــن 
ــه مــدال طــال  ــا امتیــاز 9، 70 ب فــرم نماینــده چیــن ب
ــز  ــدال برن ــه م ــا 9، ۶8 ب ــوان ب رســید و ووشــوکار تای

دســت یافــت.
 »طاهــر قاســمی« دیگــر شــرکت کننده ایــران در فــرم 
 نــن دائــو بــود کــه بــا امتیــاز 9، ۶۴ بــه کار خــود پایــان

قهرمانــی  ووشــوی  رقابت هــای  دوره  نهمیــن  داد. 
بزرگســاالن آســیا تــا 1۵ شــهریورماه در تایــوان ادامــه 

ــت. ــد داش خواه

سیاســی  حمایت هــای  کشــتی،  فدراســیون   رئیــس 
و اقتصــادی را در جــذب کرســی های اتحادیــه جهانــی 
ــری  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــت. ب ــذار دانس ــتی تأثیرگ کش
ربیــع، رســول خــادم دربــاره انتخــاب اعضــای جدیــد 
هیئت رئیســه اتحادیــه جهانــی کشــتی گفــت: مجمــع 
هیئت رئیســه 1۴ شــهریور بــرای ۶ کرســی در اتحادیــه 
جهانــی برگــزار می شــود و یــک تعــداد کاندیــدا از کشــورهای 
مختلــف کــه بیشــتر متعلــق بــه قــاره اروپــا هســتند، حضــور 
ــجم  ــور منس ــه ط ــی ب ــی اروپای ــیون های مل ــد. فدراس دارن
ــر  ــدی، یکدیگ ــیار ج ــی و بس ــازی سیاس ــا پشتوانه س  و ب
را حمایــت می کننــد و چنیــن حمایتــی نیــز بــرای ورود بــه 

اتحادیــه کشــتی الزم و طبیعــی اســت.
   حمایت های سیاسی و اقتصادی

ابزارهــای  مهم تریــن  از  یکــی  ادامــه گفــت:  در  خــادم 
کشــورهای مدعــی و نماینــدگان آن هایــی کــه کاندیــدا 
ــا و حمایــت  ــه اروپ شــده اند، حمایت هــای سیاســی اتحادی
اقتصــادی اســت کــه مقامــات ارشــد سیاســی ایــن کشــورها 
 از طریــق IOC و مســیرهای مختلفــی کــه وجــود دارد 
در جهــت جــذب نظــر کشــورهای آفریقایــی، آســیایی 
انســجام سیاســی  و  اقــدام می کننــد  آمریــکا  قــاره   و 
و مدیریتــی اتحادیــه اروپــا نیــز همــواره همــراه آنــان اســت. 

ــت.  ــران اس ــرایط ای ــل ش ــه مقاب ــال نقط ــوع کام ــن موض ای
فدراســیون ایــران فقــط بــا پیگیری هــای خــود کــه در 
ــرای توســعه  ایــن مــدت انجــام شــده و تالش هایــی کــه ب
ــک  ــظ کشــتی در رقابت هــای المپی ــراه حف ــه هم کشــتی ب
داشــته اســت و همچنیــن فعالیت هایــی کــه در جهــت 
حفــظ و توســعه کشــتی ســنتی داشــته، بــه نوعــی مســتقیم 
ــرای خــود  و غیرمســتقیم فضــای دیپلماســی محــدودی ب
ایجــاد کــرده اســت کــه در ایــن مــدت حمایت هــای کمیتــه 
ملــی المپیــک ایــران را نیــز بــه همــراه خــود داشــته اســت.

   مناسبات فدراسیون های جهانی
سیاســی  حمایت هــای  متأســفانه  داشــت:  بیــان  او 
مقامــات ارشــد کشــور و حمایت هــای اقتصــادی را کــه 
داشــته اند  مختلــف  رشــته های  در  دیگــر  کاندیداهــای 
بــه همــراه نداشــته ایم و اگــر ایــن حمایت هــا نباشــد 
ــبات  ــه مناس ــرا ک ــیم؛ چ ــق باش ــت موف ــم در رقاب نمی توانی
ــگاه فنــی نیســت.  ــر حســب جای ــی ب فدراســیون های جهان
مناســبات فدراســیون جهانــی بــر اســاس تعامالت سیاســی 
و اقتصــادی اســت کــه وجــود دارد. رقابــت در ایــن شــرایط 

ــود. ــد ب ــختی خواه ــیار س کار بس
   قاره آسیا

وی اظهــار داشــت: مشــکل دیگــر، موضــوع قــاره آسیاســت 
کــه بخشــی از کشــورهای عربــی بــه دلیــل مســائل سیاســی 
ــد و گاه  ــران دارن ــل ای ــی در مقاب ــع سیاس ــدت موض ــه ش ب
موضوعــات دیگــری را نیــز در جهــت تخریــب ایــران مطــرح 
می کننــد. همچنیــن بخــش دیگــر کشــورهای آســیایی 
هــم بــه نوعــی تحــت  تأثیــر مناســباتی هســتند کــه در بیــن 
کشــورهای جنــوب شــرقی و شــرق آســیا وجــود دارد و ایــن 

ــد. ــران دشــوار می کن ــرای ای ــت را ب رقاب
   انتخابات اتحادیه جهانی

ــران از حضــور  ــان گفــت: هــدف فدراســیون ای خــادم در پای
ــت  ــا خواس ــه ب ــی ک ــه جهان ــات اتحادی ــدا در انتخاب کاندی
مجمــع فدراســیون کشــتی صــورت گرفــت، فقــط بــرای ورود 
ــان  ــالش خودم ــم ت ــه داری ــا وظیف ــه نیســت. م ــه اتحادی  ب
ــه  ــورهایی ک ــژه کش ــورها، به وی ــایر کش ــا س ــل ب را در تعام
ــکای  ــا، آمری ــاره آفریق ــت، در ق ــف اس ــان ضعی ــتی آن کش
جنوبــی و اقیانوســیه ادامــه دهیــم. اگرچــه ایــن تــالش در 
ــا باالخــره نتیجــه  ــه نتیجــه نمی رســد، ام ــات ب ــن انتخاب ای
ــه در  ــای جــدی ک ــد از فعالیت ه ــد و نبای ــم دی آن را خواهی

ــویم. ــوس ش ــم، مأی ــروع کرده ای ــی ش ــوزه دیپلماس ح

 رسول خادم:

 شانس جدی برای حضور در هیئت رئیسه فیال نداریم

در ضیافــت شــامی کــه از ســوی رئیس جمهــور 
ــان  ــی آذربایج ــدال آوران المپیک ــر از م ــرای تقدی ب
برگــزار شــده بــود، باالتریــن نشــان ایــن کشــور بــه 

ــد.  ــدا ش ــت اه ــا مهماندوس رض
ــو  ــک 201۶ ری ــان در المپی ــی آذربایج کاروان ورزش

بــا کســب 18 مــدال طــال، نقــره و برنــز 
در رتبــه ۳9 ایســتاد. از ایــن تعــداد 
مــدال، فقــط یکــی رنــگ طــال داشــت 
ــی اف« در  ــک عیس ــز »رادی و آن را نی

ــرد.  ــدو کســب ک رشــته تکوان
ایــن  رئیس جمهــور  تقدیــر  مراســم 
ــب  ــی ش ــدال آوران المپیک ــور از م کش

گذشــته طــی ضیافــت شــامی برگــزار شــد و »الهــام 
ــور  ــن کش ــی ای ــان دولت ــن نش ــی اف«، باالتری  عل
ــم  ــی تی ــرمربی ایران ــت، س ــا مهماندوس ــه رض را ب

ــرد. ــدا ک ــدو اه ــی تکوان مل
ــن  ــراه ای ــه هم ــدی ب ــزه نق ــز جای ــزار دالر نی 200 ه

ــد.  ــدا ش ــت اه ــه مهماندوس ــان ب نش
»علــی اف« در زمانــی کــه ایــن نشــان را بــه ســینه 
ــان  ــور وی در آذربایج ــی زد، از حض ــت م مهماندوس

ــراز خشــنودی کــرد. اب
ــان مراســم درخصــوص  ــی در پای ــی ایران  ایــن مرب
مهــر  خبرنــگار  بــه  فــوق  جایــزه 
ــئوالن  ــه مس ــحالم از اینک ــت: خوش گف
مجموعــه  یــک  تــالش  آذربایجــان 
را بــرای کســب ایــن افتخــار بــزرگ 
ایــن  در  مــن  اشــک های  دیدنــد. 
ــود کــه  ــرای بی مهری هایــی ب مراســم ب
ــدو  ــن از ســوی فدراســیون تکوان ــه م ب
شــد. از مســئوالن ورزش ایــران می خواهــم کــه 
بــا امثــال رضــا مهماندوســت آن گونــه برخــورد 
نکنیــد و بــه خاطــر ســلیقه های آدم هایــی کــه 
خــوب نیســتند، پاکشــان نکــرده و بعــد »مــزدور« 

خطابشــان کنیــم. ایســنا

باالترین نشان کشور آذربایجان به رضا مهماندوست اهدا شد
ساســان انصــاری پــس از پایــان جلســه یــک 
ســاعته بــا مســئوالن پرســپولیس رســما از ایــن تیــم 

جــدا شــد. 
هافبــک تهاجمــی فصــل گذشــته فــوالد خوزســتان 
ــه  ــا توج ــپولیس ب ــع پرس ــور در جم ــس از حض پ

ــت از  ــم گرف ــینی تصمی ــه نیمکت نش ب
ــم جــدا شــود. ــن تی ــع ای جم

 ساســان انصــاری کــه در ۴ بــازی اخیر 
لیــگ برتــر از ســوی برانکــو ایوانکوویــچ 
در برنامه هــای تاکتیکــی ایــن تیــم 
ــم  ــت تصمی ــود، در نهای ــه ب ــرار نگرفت ق
از جمــع پرســپولیس جــدا  گرفــت 

ــه  ــه دهــد ک ــی ادام ــال خــود را در جای شــود و فوتب
ــه او برســد. ــازی ب فرصــت ب

 او بــا حضــور در باشــگاه، جلســه ای یــک ســاعته بــا 
مســئوالن ایــن تیــم برگــزار کــرد و در نهایــت موفــق 
شــد رضایتنامــه اش را بعــد از فســخ قــرارداد دریافت 

کنــد. انصــاری پــس از جدایــی از ایــن تیــم خطــاب 
ــه هــواداران گفــت: شــرمنده هوادارانــی شــدم کــه  ب
در ایــن مــدت بــه خوبــی پذیــرای مــن بــودم و مــورد 
ــم  لطــف آن هــا قــرار گرفتــم. دوســت داشــتم بتوان
ــا دوســتش داشــتم کاری  ــه قلب ــم ک ــن تی ــرای ای ب
کنــم؛ امــا فرصــت نشــد در ایــن شــرایط 
مطمئــن  باشــم.  آن هــا  خدمــت  در 
باشــید روزی بازخواهــم گشــت و آن 
ــت  ــدرت بیشــتری در خدم ــا ق ــان ب زم
پرســپولیس محبوبــم خواهــم بــود. 
ــوالد  ــم ف انصــاری فصــل گذشــته در تی
داشــت  خوبــی  عملکــرد   خوزســتان 
و بــرای راهیابــی بــه تیــم ملــی تصمیــم گرفــت کــه 
امســال در پرســپولیس بــازی کنــد؛ امــا شــرایط بــه 
ــم  ــن تی ــور شــد ای ــه او مجب ــم خــورد ک ــه ای رق  گون
را تــرک کنــد. گفتــه می شــود او بــه فــوالد خوزســتان 

بــاز خواهــد گشــت.  ورزش۳

ساسان انصاری، رسما از پرسپولیس جدا شد
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ایــران کشــوری چهــار  حتمــا شــما هــم شــنیده اید 
ــای  ــه در اوج گرم ــت ک ــدان معناس ــن ب ــت. ای ــل اس فص
تابســتان مناطقــی در ایــران وجــود دارنــد کــه شــما 
ــی  ــا در جای ــد ی ــازی کنی ــرف ب ــد ب ــی می توانی ــه راحت ب
ــا برعکــس  ــد ی ــذت ببری ــاری ل ــک به ــر از هــوای خن دیگ
 در اوج ســرمای زمســتان بــه ســفر بــه جنــوب ایــران
می توانیــد از هــوای لطیــف بهــاری و شــنا در آب هــای 
ــران  ــاخصه، ای ــن ش ــد. همی ــذت ببری ــارس ل ــج ف  خلی
ــایر  ــر از س ــگری بی نظی ــد گردش ــک مقص ــوان ی ــه عن را ب
کشــورها جــدا کــرده اســت. امــا یکــی از ســؤال های 
اساســی مــردم در دوران تعطیــات ایــن اســت کــه بــه کجــا 
ــد شــاخص  ــد چن ــرای هــر ســفر شــما بای ــد. ب  ســفر کنن

را در نظر بگیرید.
    1- آب و هوا

اولیــن ســؤال بــرای هــر شــخص ایرانگــردی ایــن اســت که 
ایــن بــار بــه کجــا بــروم؟ یــک راهنمایــی ســاده می توانــد 
ــع  ــق مرتف ــه مناط ــرم ب ــای گ ــه در فصل ه ــد ک ــن باش ای
ــق  ــراغ مناط ــرد س ــای س ــم و در فصل ه ــی بروی و ییاق
پایین دســت تر، ماننــد کناره هــای دریــا، بیابان هــا و... . 
 بــا ایــن حــال نمی تــوان حکــم کلــی بــر ایــن اســاس داد 
و ممکــن اســت آب و هــوا در روزهــای بــه خصوصــی 

شــرایط مطلــوب را در مقصدتــان نداشــته باشــد. 
 weather.ir ســایت  دو  بــه  زدن  ســر  مــا   پیشــنهاد 

وطنــی  نســخه  اولــی  اســت؛   accuweather.com و
می گــذارد.  اختیارتــان  در  را  هــوا  پیش بینــی 

ســایت دوم، متعلــق بــه یــک شــرکت خصوصــی خارجــی 
اســت کــه پیش بینــی خوبــی حتــی تــا 15 روز آینــده بــرای 
ــه  ــت برنام ــد. مزی ــه می کن ــوار ارائ ــد خان ــادی چن ــر آب ه
ــه در  ــت ک ــا و جاده هاس ــت راه ه ــاع از وضعی ــی اط وطن

نســخه خارجــی وجــود نــدارد.
    2- بلیت

ــت.  ــم اس ــت فراه ــه بلی ــرای تهی ــی ب ــایت های مختلف س

نســخه های  در  ایرانــی  هوایــی  خطــوط  از  بســیاری 
جدیــد ســایت خــود اقــدام بــه فــروش بلیــت بــا 
می کنیــم  پیشــنهاد  امــا  می کننــد؛  اصلــی  نــرخ 
بزنیــد.  ســر   tcharter.ir ســایت  بــه  آن  از  پیــش 
پــرواز  ارزان تریــن  می توانیــد  شــما  ســایت  ایــن  در 
 چارتــری )گاه حتــی ارزان تــر از قطــار( بــه مقصدتــان 

را بیابید.
    3- سفر با خودروی شخصی

حتمــا پیــش از ســفر یــک نرم افــزار مناســب نقشــه 

ــان  ــا هم ــپ ی ــوگل م ــراد از گ ــد. بیشــتر اف راه نصــب کنی
ــنهاد  ــن پیش ــی ای ــد؛ ول ــتفاده می کنن ــوگل اس ــه گ نقش
ــت  ــه اینترن ــال ب ــه اتص ــاز ب ــپ نی ــوگل م ــت. گ ــا نیس م
ممکــن  اطاعاتــش  آفایــن  نســخه  در  حتــی  و  دارد 
راهنمایــی  مقصــد  بــه  درســتی  بــه  را  شــما   اســت 

نکند.
 )Sygic( ــایجیک ــماند )OsmAnd( و س ــه اس  دو برنام
ــا جزئیــات مناســبی در  نســخه آفایــن نقشــه کشــور را ب
ــا  ــه ب ــماند ک ــژه اس ــد؛ به وی ــرار می دهن ــر ق ــار کارب اختی
ــود  ــر شــناخته شــده بودنــش، امــکان دانل ــه کمت توجــه ب
ــران ــه ای ــود نقش ــا دانل ــد و ب ــگان را می ده ــه رای  ده نقش
در هیــچ روســتا و آبــادی کوچکــی هــم شــما را تنهــا 

رد. نمی گــذا
    4- هتل

ــران، دو ســایت  ــل در ای مشــهورترین ســایت های رزرو هت
hotelyar.com و com.eghamat24 هســتند کــه بــا 
قیمت هــای مناســب حتــی در شــهرها و آبادی هایــی 
بــرای  اقامتــی  مــکان  نمی زنیــد،  را  حدســش  کــه 
رزرو فهرســت کرده انــد. عــاوه بــر ایــن تخفیف هــای 
ــما  ــه ش ــت و ب ــب اس ــیار مناس ــایت ها بس ــن س ــژه ای وی
امــکان قیــاس هزینــه اقامــت در مراکــز مختلــف اقامتــی 
مثــل  دیگــری  ســایت های  نیــز  اخیــرا  می دهــد.  را 
 jabama.ir و  egardesh.com iranhotelonline.com
ــی  ــای رقابت ــن فض ــر ای ــز ب ــا نی ــه آن ه ــده اند ک ــال ش  فع

افزوده اند.

آنچه برای سفر نیاز دارید

بــا   »Sympathie magazin« گردشــگری  مجلــه 
 اختصــاص یکــی از تازه تریــن شــماره های خــود بــه ایــران

 واقعیت هــای تازه ای را از کشــورمان برای شــیفتگان ســفر 
در ســرزمین های ناشــناخته نشــان داده اســت. ایــن 
ــری  ــه دخت ــد آن ب ــر روی جل ــه تصوی ــی ک نشــریه  آلمان

اختصــاص  ایران زمیــن  از  امــروزی 
دارد، بــا پیــام همیشــگی خود »بیشــتر 
 بدانیــم، بیشــتر ببینیــد«، مخاطبانــش
 را دعــوت کــرده تــا بــا مفهوم تــازه ای از 
ــانه های  ــار آن در رس ــه اخب کشــوری ک
ــب  ــگ و بم ــه جن ــدود ب ــی مح خارج

اتــم بــوده، آشــنا شــوند. 
ــه  آلمانــی کــه  در پیشــگفتار ایــن مجل
ــازه از  ــره ای ت ــعی دارد چه ــار س ــر ب ه

ــن  ــده؛ »بزرگ تری ــد، آم ــردم آن نشــان ده کشــورها و م
ســرمایه جامعــه ایــران، باز بــودن و توانایــی آن در برقراری 
ارتبــاط اســت. شــناخت ایــران، جــذاب و تأثیرگذار اســت. 

وقتــی بــا آن روبــه رو می شــوید، درمی یابیــد کــه واقعیــت 
ــی اســت کــه تصــور می شــود.  ــر از آن ــاب آن متنوع ت در ب
واقعیتــی کــه پیچیده تــر از حــد انتظــار اســت.« در 
ادامــه  ایــن پیشــگفتار بــا اشــاره بــه گشــایش در روابــط 
دیپلماتیــک ایــران بــا غــرب پــس از توافق های هســته ای 
و تحــت تأثیــر انتخاب حســن روحانی 
نوشــته  رئیس جمهــور،  عنــوان  بــه 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــران را ب ــده: »ای ش
ــر  ــگری در سراس ــر گردش ــد برت مقاص
کــرد؛  معرفــی  می تــوان  جهــان 
کــه  متنــوع  فوق العــاده  کشــوری 
از قدیمی تریــن فرهنگ هــای  یکــی 
ایــران واقــع  در  دارد.  را   جهــان 

ــرای تمــام کســانی اســت  مقصــدی ب
کــه بــه کشــف تمدن هــای قدیمــی و فرهنگ هــای 
ــرای  ــران امــروز مقصــدی امــن ب ــد؛ ای ــد عاقه مندن جدی

ــت.« ــان اس ــگران جه گردش

روایتی از جذابیت های ایران در مجله گردشگری آلمانی
ــائل  ــت: مس ــگری گف ــیابی گردش ــارت و ارزش ــر کل نظ مدی
خســارت های  پــی  در  آژانس هــای گردشــگری  حقوقــی 
کودتــای ترکیــه نشــان داد کــه قراردادهــای دفاتــر ایرانــی بــا 
ــر کل  ــوری، مدی ــی تیم ــت. ول ــم نیس ــی محک ــرف خارج ط
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــگری س ــیابی گردش ــارت و ارزش نظ

گفــت: اتفاقــات کودتــای ترکیــه و مشــکلی 
کــه دفاتــر خدمات مســافرتی و گردشــگران 
ایرانــی پیــدا کردنــد، موجــب شــد تــا پیگیر 
ــه  ــم ک ــا دیدی ــویم؛ ام ــکات ش ــن مش ای
ایــن مشــکل بیشــتر بــه قراردادهــای بیــن 
دفاتــر مســافرتی ایرانــی و کارگــزاران تــرک 
و ایرالین هــا برمی گــردد؛ چــرا کــه ایــن 
ــود.  ــده ب ــته نش ــتی نوش ــا به درس قرارداده
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه نقص های بــه وجود 

آمــده مشــخص کــرد کــه قراردادهــا محکــم نیســت و مســائل 
و مشــکات شــرکت های ایرانــی در آن لحــاظ نمی شــود 
ــد  ــل می ش ــفری کنس ــاژور س ــورس م ــع ف ــت: در مواق  گف

و مســافر بــه آژانس هــای ایرانــی مراجعــه می کــرد و از 
ــز چــون شــرایط  ــس داران نی آن هــا خســارت می گرفــت. آژان
ویــژه پیــش آمــده بــود، ایــن خســارت را بــه مســافر 
ــرف  ــتند از ط ــان می خواس ــی خودش ــا وقت ــد؛ ام می پرداختن
ــدند؛  ــکل می ش ــار مش ــد، دچ ــارت را بگیرن ــن خس ــرک ای ت
در  را  الزم  پیش بینی هــای  چــون 
قرادادهایشــان اعمــال نکــرده بودنــد 
 از ایــن رو نمی توانســتند پــول خــود 
ــول  ــزود: مــا قب ــد. وی اف را پــس بگیرن
کردیــم کــه پیگیــر کارشــان شــویم حتی 
ــز  ــه نی ــا وزارت خارج ــی ب در ماقات های
آن را مطــرح کردیــم و قــرار شــد دفاتــر 
مســافرتی مســتندات حقوقــی خــود 
را بیاورنــد؛ امــا در ایــن مرحلــه از کار 
متوجــه شــدیم کــه قراردادهایشــان علمــی وحقوقــی نیســت؛ 
 بنابرایــن بــه آن هــا پیشــنهاد می کنیــم کــه وارد عمــل شــوند 

و نسبت به تغییر قراردادها اقدام کنند.

عرفه، زمینه ساز ترویج فرهنگ عاشورایی 
رئیس ســتاد ســاماندهی شــئون 
مناســبت های  در  فرهنگــی 
مذهبــی کاشــان در نشســت ایــن 
ــزاری  ــت برگ ــام جه ســتاد، اهتم
ــیار  ــه را بس ــای عرف ــکوه دع باش
مهــم دانســت و گفــت:  عرفــه 
فرهنــگ  ترویــج  زمینه ســاز 

عاشورایی است.
 حجت االســام و المســلمین ســیدعبدالصاحب حســینی، 
ــه را بســیار  ــای عرف ــزاری باشــکوه دع ــت برگ ــام جه اهتم
ــه، یکــی از  ــرد: روز عرف ــار ک ــت دانســت و اظه ــز اهمی حائ
فرهنــگ  در  اســت کــه  مناســبت هایی  شــاخص ترین 
ــد  ــا خداون ــوی ب ــاط معن ــاد ارتب ــوان نم ــه  عن ــا ب ــی م دین
متعــال، حرکــت در مســیر عبودیــت و تســلیم شــدن تــام 
ــروردگار شــناخته شــده اســت.  ــل پ ــده در مقاب ــام بن و تم
حجت االســام حســینی دعــای عرفــه را زمینــه تبلــور 
ــرمایه  ــن س ــرد: ای ــراز ک ــت و اب ــورایی دانس ــگ عاش فرهن
دعــای عرفــه و معرفــت و شــناخت و آگاهــی بــه ســاحت 
ــداکاری  ــرای ف ــین بن علی)ع( را ب ــه حس ــت ک ــی اس ربوب
و قربانــی کــردن عزیزتریــن ســرمایه ها و داشــته های 

ــد. ــاده می کن ــدا آم ــود در راه خ ــری خ ظاه

 دولت در زمینه فعالیت های قرآنی 
موفق عمل کرده است

یــک نماینــده ســابق مجلــس شــورای اســامی گفــت: دولــت 
ــق  ــی موف ــای قرآن ــی و فعالیت ه ــه فرهنگ ــم در زمین یازده
ــه  ــزود: در زمین ــی اســفنانی اف ــرده اســت. محمدعل عمــل ک
ــن دغدغه هــای  ــت، یکــی از مهم تری ــرد اقتصــادی دول عملک
دولــت، بحــث اشــتغال و اقتصــاد اســت تــا جایــی کــه بنــا 
ــگ در  ــاد و فرهن ــری، اقتص ــم رهب ــام معظ ــوده مق ــر فرم ب
کنــار هــم و توأمــان قابــل بررســی هســتند. عضــو کمیســیون 
حقوقــی و قضائــی مجلــس نهــم بیــان کــرد: در ایــن میــان 
ــت  ــه موقعی ــا توجــه ب ــه فرهنگــی ب ــت یازدهــم در زمین دول
خــاص کشــور ایــران مثــل تنــوع فرهنگــی و زبانــی در بعضــی 
ــت و در  ــوده اس ــق ب ــی موف ــط فرهنگ ــتان ها و در رواب از اس
ــت یازدهــم  ــت شــاخص های فرهنگــی دول ــوان گف کل می ت
روبــه رشــد اســت و ایــن دولــت در ایــن زمینــه تــاش خــود 

را انجــام داده اســت.
ــه فرهنگــی و مســائل خــاص  ــه داد: در زمین  اســفنانی ادام
مثــل مســائل مذهبــی و قرآنــی، بایــد کارکــرد وزارت فرهنــگ 
ــه  ــن وزارتخان ــه ای ــود ک ــنجیده ش ــز س ــامی نی ــاد اس و ارش
هــم بــا توجــه بــه اقداماتــی از جملــه برگــزاری همایش هــای 
قرآنــی، مســابقات سراســری قــرآن، نمایشــگاه های قرآنــی 
و ... بــه  نظــر می رســد ایــن وزارتخانــه و در مجمــوع در دولــت 

یازدهــم در ایــن راســتا موفــق عمــل کــرده اســت.

 معارف 

بزرگ منشی
در يكى از اعیــاد نوروز خانواده رضاشاه بى حجاب باالى بام 
بودند.  عليها السام ظاهر شده  صحن حرم حضرت معصومه 
بود  بافقى  محمدتقى  شيخ  ياران  از  ناظم كه  باقر  سيد  آقا 
پايين  بودند،  با وضع مفتضحى  را كه  آنان  تا  رفت  بام  باالى 
مى گيرنــد  تلفنى  تماس  او  با  فورا  رضاخان  عيال   بياورد. 
و مى گويند: چرا نشسته اى، در حالى كه به حريم تو توهين 
مى شود قم  وارد  توپ  دستگاه  چند  با  رضاخان  است؟   شده 

مشهد  گوهرشاد  مسجد  خونين  صحنه  كه  خيال  اين   به 
مى آيد  عليهاالسام  معصومه  به صحن حضرت  كند.  تكرار   را 
با چكمه وارد حرم مى شود، لگدى به ضريح مى زند و با صداى 

بلندى مى گويد: شيخ محمدتقى كجاست؟ 
آن قدر  را مى آورند. رضاخان  و جناب شيخ  او مى روند  عمال 
با لگد به كمر مرحوم بافقى مى كوبد كه او تا آخر عمر گرفتار 
در حرم  تبعيد  به حالت  را  بافقى  مرحوم  بيمارى می شــود. 
حضرت عبدالعظيم نگاه مى دارند. گروهــی از مردم تهران به 
امر به معروف  به  او در همان حال  عيادت ايشان مى روند و 
و نهى از منكر خود ادامه مى دهد. گويا بعضى از سران دولت 
خدمت ايشان مى روند و مى گويند شما دست از اين حرف ها 
برداريد تا ما براى شما تقاضاى آزادى كنيم. مرحوم بافقى در 
پاسخ مى گويد: شما و رضاخان هيچ هستيد و من از هيچ چه 
توقعى داشته باشم. من نوكر امام زمان عليه السام هستم؛ هر 

بكنيد.)1(  مى خواهيد  كارى 
اميرالمؤمنين عليه السام فرمود: »كسى كه از مردم بى نيازى 

جويد، خداوند او را غنى مى گرداند.«)2( 
1( مجله حوزه، شماره 34، ص 64 و 65. 

2( غررالحكم

یادداشت

ویزای عراق در اربعین رایگان نیست
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت، تعییــن هزینــه روادید 
 اربعیــن را حــق حاکمیتــی کشــور عــراق دانســت 
و گفــت: دولــت ایــران پیگیــر آن اســت کــه زائــران در 
اربعیــن بــا کمتریــن هزینــه بــه عــراق مشــرف شــوند. 
ســعید اوحــدی دربــاره تعییــن هزینــه روادیــد عــراق 
بــرای زائــران اربعیــن اظهــار کــرد: عراق، ســال گذشــته 
ــردم  ــتو از م ــن داش ــران اربعی ــی از زائ ــی خوب میزبان
ــت آن هــا  ــه عمــل آورد و امنی ــی شایســته ای ب پذیرای
را تأمیــن کــرد. در تعییــن هزینــه روادیــد نیــز، دولــت 
ــرد.  ــم قطعــی را می گی ــن کشــور اســت کــه تصمی ای

ــق  ــن از تواف ــارت همچنی ــج و زی ــازمان ح ــس س رئی
بــا ســه بانــک بــرای دریافــت وجــه ویــزا بــه صــورت 
ــای  ــا بانک ه ــی ب ــزود: مذاکرات ــر داد و اف ــی خب ریال
ملــی، ملــت و ســپه شــده تــا هزینــه روادیــد را ریالــی 
دریافــت کننــد و بــه صــورت ارزی بــه ســفارت عــراق 

ــد. بپردازن

خبر کوتاه

قراردادهای دفاتر مسافرتی ایرانی با طرف خارجی محکم نیست

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

نام :حسن     نام خانوادگی: پروره   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام : شرکت توان باطری نخستین با مدیریت عاملی حمید خواجه ارزانی 
به ش ثبت 668 با وکالت علیرضا یدی نشانی محل اقامت اص – خ نیکبخت مجتمع 
اداری نیک بخت ط 4 واحد 111 محکوم به به موجب رای شماره 2036تاریخ 94/11/29 
حوزه 8  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان  که قطعیت یافته است . محکوم علیه 
محکوم است به : پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 500/000 ریال 
بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک به ش 078629/760271 مورخ 91/3/3 و نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعام 
نماید.  شماره : 17394/ م الف دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام :حسین    نام خانوادگی: امانی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام : هاشم نام خانوادگی :شبانی سریانی نشانی محل اقامت : بهارستان – 
خیابان فرشته – مجتمع مسکونی گلها – بلوک a – واحد 9 محکوم به به موجب رای 
شماره 246تاریخ 95/2/13 حوزه سی و سه   شورای حل اختاف شهرستان اصفهان  
که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : حضور در دفتر خانه اسناد 
رسمی و انتقال رسمی سند موتور سیکلت به شماره انتظامی اصفهان 73798/13 و 
پرداخت مبلغ 285/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم 
عشر اجرایی.  ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 
شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، 
صریحا اعام نماید.  شماره : 17392/ م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو  شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: 
نام :عباس     نام خانوادگی: براتی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام : رسول  نام خانوادگی :صادقی نام پدر : محمود شغل : کاو شکر رایانه  
بیمارستان کاشانی شرکت کاوشکر  روبروی  خ کاشانی  اصفهان  اقامت  محل  نشانی 
رایانه  محکوم به به موجب رای شماره 27تاریخ 95/1/7 حوزه 14   شورای حل اختاف 
شهرستان اصفهان  که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 
مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه چک به شماره ی 581054 به عهده 
بانک ملی و مبلغ سیصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 93/3/10 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا.   ماده 34 قانون اجرای 
احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعام نماید.  شماره : 17388/ م 

الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

آگهی احضار 
در خواست سیمین دخت  به  بنا  پرونده کاسه 941513-662-95  در  اینکه  به  نظر 
کانتری به طرفیت احمد رضا مرتضائی با موضوع مطالبه خسارت با توجه به ارجاع 
الذکر  فوق  به خواندگان  بدینوسیله  لذا  نظریه کارشناسی  و وصول  به کارشناسی  امر 
که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه ی 
کارشناسی و اعام نظر به آدرس ذیل مراجعه نمایید اصفهان – چهارراه وکا مجتمع 
شهدای مدافع حرم شماره :17406/ م الف مدیر دفتر شعبه 11 شورای حل اختاف 

اصفهان
آگهی ابالغ

9409980351100859شماره  پرونده:  9510100351106770شماره  اباغیه:  شماره 
مشتاقی  عباس  خواهان   1395/06/08 تنظیم:  تاریخ   940946 شعبه:  بایگانی 
الرگانی  دادخواستی به طرفیت خواندگان حسن مهدوی و ملیحه هادیان و علیرضا 
القاسی  و محمد حسن هادیان و مرضیه هادیان و ماندانا هادیان و محمد مهدی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ملک   رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  هادیان  
عمومی  دادگاه   11 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کاسه  
اجرای  آن 1395/07/28 جهت  9409980351100859ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
قرار کارشناسی و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواند 
گان و درخواست 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 کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت  رسیدگی و اجرای قرار کارشناسی  حاضر گردد.شماره: 17448/م الف 

منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 1025/95 خواهان مهدی عباسی با وکالت حسین محمدیان 
و افسانه غالبی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت مهرداد صادقی  تقدیم نموده 
است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 95/7/24ساعت 11 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع 
شماره2  شورای حل اختاف    مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
حل  شورای   2 شماره  7مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  17399/م  شود.شماره:  می 

اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  سلیمانی   محمد  خواهان   950719 کاسه  پرونده  خصوص  در 
بر:مطالبه چک  به طرفیت ایمان کیانی فرزند سهام  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
برای روز...... مورخ 95/7/24ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 17404/م الف مدیر دفتر شعبه 

11مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-991 خواهان شرکت مجتمع صنعتی سپاهان باطری به 
شماره ثبت 782 باوکالت علیرضا یدی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت اصغر 
کریمی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزیکشنبه مورخ 95/7/25ساعت 

10 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی 
- چهارراه وکا  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

17466/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950576 خواهان سید دانیال محدث   دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه به طرفیت 1- رضا فرهادی 2- حمید سرافرازی تقدیم نموده است .وقت 
رسیدگی برای روزیکشنبه مورخ 95/7/25ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی - چهارراه وکا  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 17410/م الف مدیر دفتر شعبه 

5مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 1032/95 خواهان علیرضا نصر اصفهانی    دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه به طرفیت محمد صرامی فروشانی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روز........ مورخ 95/7/26ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی - چهارراه وکا مجتمع شماره 2 شورای 
در صورت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف   حل 
عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

17400/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-370خواهان محمد حسن الماسی   دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه  به طرفیت فریبا کورنگ  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... 
مورخ 95/7/26ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
ابتدای  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  جراید منتشر 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 17421/م الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

9509980360200828شماره  پرونده:  9510100354003594شماره  اباغیه:  شماره 
یزدخواستی   شاکی   / خواهان   1395/06/08 تنظیم:  تاریخ   950682 شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محسن اشرفی   به خواسته خیانت در امانت  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 114 دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان )114 جزایی سابق ( واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
به کاسه  9509980360200828ثبت گردیده که وقت  و  ارجاع  اتاق شماره 347   3
رسیدگی آن 1395/07/19 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 17451/م 

الف متصدی امور دفتری شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )114 جزایی سابق 
( – علی کیانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950510خواهان آقای یونس امیری    دادخواستی مبنی 
و  ضمیران  ایمان  آقای  ضمیران  سیروس  مرحوم  وراث  طرفیت  به  وجه   بر:مطالبه 
روزشنبه  برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  ریحانه ضمیران    و  بهاران  خانمها 
مورخ 95/7/24ساعت 8 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
ابتدای  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  جراید منتشر 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 17433/م الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 2 

شورای حل اختاف اصفهان
دادنامه

آقای   : :1395/04/13 خواهان  تنظیم  تاریخ   9509973620200510   : دادنامه  شماره 
بلوار عاملی – کوچه شیپوری  بیدگل –  آران و  به نشانی  افروز فرزند علی  اکبر  علی 
شفیع  ذورقی  رحیم  آقای   : خوانده  مسجدی  شهید  منزل  روبروی   –  )17 )اندیشه 
فرزند آقاجان به نشانی زاهدان شهید مزاری -31 تختی – درب سوم خواسته : تامین 
خواسته دادگاه ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید 

قرار تامین خواسته
در خصوص در خواست خواهان به نام علی اکبر افروز مبنی بر صدور قرار تامین 
خواسته بابت مطالبه وجه دو فقره چک با عنایت به محتویات پرونده و ماحظه 

اصول مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان مستندا به ماده 108 قانون آیین 
دادرسی تشکیل دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی قرار تامین خواسته و 
توقیف معادل 303/240/000 ریال از اموال بامعارض خوانده به نام رحیم ذورقی 

شفیع تا پایان دادرسی و صدور حکم صادر و اعام می نماید . قراره صادره ظرف ده 
روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر در این دادگاه می باشد و همچنین وفق مقررات 

قبل از اباغ قابل اجرا خواهد بود. شماره : 13/2/95/328/م الف امیر حسین رزاقی 
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل

آگهی مزایده ملک
شماره   9209980352100998  : پرونده  شماره   9510116838800662  : نامه  شماره 
بایگانی شعبه : 950115 تاریخ تنظیم : 1395/05/31 اجرای احکام شعبه 8 دادگاه 
له خانم   8 اجرایی  پرونده کاسه 950115  در خصوص  دارد  نظر  در  اصفهان  خانواده 
نیره رحیمی و علیه آقای مسعود پور رنگ بلداجی به خواسته مطالبه مهریه به میزان 
یکصد و چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی )114( عدد سکه تمام بهار آزادی و پنجاه 
مثقال طای ساخته شده 18 عیار و مبلغ 540/000/000 ریال وجه نقد مهریه و مبلغ 
11/250/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ 
7/500/000 ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم لها جلسه مزایده جهت فروش ملک 
زیر برگزار نماید:45/536 حبه مشاع از 72 حبه پاک ثبتی 3509 فرعی از 26 اصلی 
بخش 14 اصفهان به نشانی اصفهان خیابان امام کوچه سایپا )12( کوچه شهید وکیلی 
پاک 32 کدپستی 8189633781 که شش دانگ ملک مذکور مورد ارزیابی کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ 3/280/000/000 ریال قرار گرفته که مبلغ سهم محکوم له به 
میزان 2/074/421/000 ریال میباشد  و به طرفین اباغ شده و مصون از اعتراض مانده 
است و از طریق اداره ثبت اسناد توقیف گردیده است . متقاضیان می توانند 5 روز قبل 
از فروش در محل فوق از ملک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید 
در تاریخ پنج شنبه 1395/07/08ساعت 8/30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان 
نیکبخت ، مجتمع اجرای احکام حقوقی ، طبقه اول ، واحد یک حاضر شوند. فروش از 
مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و 
حداقل 10در صد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید 

./ شماره : 16462/ م الف اجرای احکام شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان
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پيامبر صلی اهلل علیه و آله:

 اکثر اهل النار العزاب.

بیشترین اهل جهنم انسان های بی همسر هستند.
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

35   ْC

30   ْC

35   ْC

37   ْC

18  ْC

15   ْC

20   ْC

21   ْC

ســید محســن تجویــدی، شــهردار نطنــز، در آســتانه هفتــه دولت 
 ضمــن گرامیداشــت ایــن هفتــه و یــاد و خاطــره شــهیدان رجایی 
 13 دولــت،  هفتــه  بــا  همزمــان  داشــت:  اظهــار  باهنــر  و 
ــرداری ــه بهره ب ــز ب ــهرداری نطن ــی ش ــی و خدمات ــروژه عمران  پ

 رسید.
 5 و  عمرانــی  پــروژه   8 پــروژه،   13 ایــن  از  افــزود:  وی 
ــودروی  ــی خ ــه فن ــز معاین ــه مرک ــت ک ــی اس ــروژه خدمات پ
شــهرک  در  نشــاط  پــارک  احــداث  نطنــز،  شــهرداری 
ــهری،  ــر ش ــع از معاب ــر مرب ــفالت 3500 مت ــج(، آس ولیعصر)ع
ســطح  پیاده روهــای  از  مربــع  متــر   5300 ســنگفرش 
تکمیــل  ولیعصر)عــج(،  شــهرک  ورودی  اصــاح   شــهر، 
ــدازی طبقــه اول ســاختمان شــهرداری و محوطه ســازی   و راه ان
و دیوارکشــی آن و چندیــن پــروژه دیگــر از پروژه هــای عمرانــی 

. ست ا
پــارک  سرچشــمه،  پــارک  بلوارهــای  عمرانــی  پــروژه   3
فنــی خــودروی  و مرکــز مکانیــزه معاینــه  نشــاط  محلــه 
ــی  ــاون عمران ــه مع ــدس طرف ــور مهن ــا حض ــز ب ــهرداری نطن ش
اســتاندار، دکتــر مرتضــی صفــاری نطنــزی نماینــده مــردم 
حســنی،  یوســف  قمصــر،  بخــش  و  نطنــز  شهرســتان 
ــی  ــر فن ــر کل دفت ــدس کاظمــی مدی ــدار شهرســتان، مهن فرمان
ــز، اعضــای  ــدی شــهردار نطن اســتانداری، ســید محســن تجوی
افتتــاح  شهرســتانی  مســئوالن  و  شــهر  اســامی   شــورای 

شد.
تجویــدی در آییــن افتتــاح پروژه هــای پــارک سرچشــمه اظهــار 
داشــت: در هفتــه دولــت مجموعــا 13 پــروژه شــهرداری نطنــز 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 30 میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســید 

ــار تمامــی پروژه هــا کامــا از  و نکتــه جالــب توجــه اینکــه اعتب
منابــع داخلــی شــهرداری تأمیــن شــده اســت.

وی افــزود: شــهرداری نطنــز بــا توجــه بــه اینکــه پــارک 
ــگری  ــد گردش ــی از مقاص ــوان یک ــه عن ــرابان ب ــمه س سرچش
شــهر محســوب می شــود و در فصــل بهــار و تابســتان پذیــرای 
تعــداد زیــادی از گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت، از 
یکســال گذشــته احــداث مجموعــه بلوارهــای آن بــه طــول 1200 
ــه طــول 3300  ــا جــدول کاری ب ــه ب ــرد ک ــاز ک ــع را آغ ــر مرب مت
ــع و  ــر مرب ــراژ 27 هــزار مت ــه مت ــر، زیرســازی و آســفالت ب مت
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 10 میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســید.

وی ادامــه داد: همچنیــن بــا عنایــت بــه اینکــه ســازه های آبــی 
از دیربــاز در شــهر نطنــز قدمــت دارد، آســیاب آبــی نمادینــی در 
ورودی پــارک ســاخته شــد کــه عــاوه بــر زیبایــی، یــادآور ایــن 

ســابقه تاریخــی نیــز هســت.
ــط  ــی توس ــه طرح ــال تهی ــرد: در ح ــح ک ــز تصری ــهردار نطن ش
ســازمان خدمــات طراحــی اســتان  هســتیم کــه در قســمتی از 
مجموعــه پــارک سرچشــمه دریاچــه و آبشــار مصنوعــی احــداث 

ــه  ــم ب ــره آب و ه ــوان ذخی ــه عن ــم ب ــه آن ه ــه دریاچ ــود ک ش
ــد شــد. ــتفاده خواه ــگری اس ــت گردش ــوان ظرفی عن

ــاز اول شــهربازی  ــان از ف ــرداری همزم ــه بهره ب ــن ب  وی همچنی
و دیگــر اقدامــات رفاهــی در مجموعــه پــارک سرچشــمه 

ســرابان اشــاراتی داشــت.
تجویــدی در آییــن افتتــاح پــارک نشــاط نیــز بیــان کــرد: 
ــز،  ــهر نطن ــامی ش ــورای اس ــی ش ــا همراه ــز ب ــهرداری نطن ش

فاقــد  و  پرجمعیــت  محله هــای  در  محلــه  پــارک  احــداث 
امکانــات رفاهــی را آغــاز کــرد کــه اولیــن آن در شــهرک گنبدبــاز 
و دومیــن آن را در شــهرک ولیعصر)عــج( احــداث گــرد  کــه بــا 

ــد. ــاح ش ــال افتت ــارد ری ــر 2 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
وی افــزود: ایــن پــارک بــر اســاس پتانســیل های موجــود 
ــع  ــر مرب ــاحت 3750 مت ــه مس ــان ب ــر آب و درخت ــل نه از قبی
احــداث شــد و ان شــاءهللا بــا همــکاری معاونــت عمرانــی 

ــداث  ــز اح ــهر نطن ــامی ش ــورای اس ــان و ش ــتانداری اصفه اس
ســومین پــارک محلــه نیــز بــه زودی اســتارت زده خواهــد شــد.

شــهردار نطنــز در مراســم افتتــاح و بهره بــرداری از مرکــز معاینــه 
فنــی شــهرداری نطنــز نیــز تأکیــد کــرد: یکــی از مشــکات شــهر 
ــود  ــی ب ــه فن ــز معاین ــدان مرک ــر، فق ــال اخی ــه س ــز در س نطن
ــت و  ــی رف ــه تعطیل ــزات رو ب ــکات، تجهی ــت مش ــه عل ــه ب ک
شــهروندان مجبــور بودنــد بــه شــهرهای اطــراف مراجعــه کننــد.

ــا وجــود آنکــه از حــدود دو ســال پیــش صــدور  ــزود: ب وی اف
مجــوز احــداث و راه انــدازی مرکــز جدیــد معاینــه فنــی در 
ــود،  ــوع کــرده ب کشــور متوقــف شــده و وزارت کشــور آن را ممن
ولــی بحمــدهللا بــا پیگیــری مســتمر و اثبــات لــزوم راه انــدازی 
ــل  ــی مراح ــس از ط ــتیم پ ــز توانس ــهر نطن ــز در ش ــن مرک ای
طوالنــی ایــن مجــوز را اخــذ و ایــن مرکــز را بــا اعتبــاری 
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــال و ب ــارد ری ــر6 میلی ــغ ب بال
راه انــدازی کنیــم؛ در بــازه زمانــی 4 مــاه ســاختمان آن احــداث 
تکمیــل  بخــش خصوصــی  مشــارکت  بــا  آن  تجهیــزات   و 

شد.
ــامانه  ــه س ــه روز و ب ــز ب ــن مرک ــزات ای ــت: تجهی ــدی گف تجوی
ســیمفا وصــل شــد کــه اخیــرا نصــب دوربین هــای پاک خــوان 
ــز  ــه مرک ــی اســت مجموع ــری اســت. گفتن ــز در حــال پیگی نی
ــتان از  ــمال اس ــه ش ــز در منطق ــهرداری نطن ــی ش ــه فن معاین

ــت. ــر اس ــزات کم نظی ــاظ تجهی لح
وی ادامــه داد: ایــن مرکــز یــک مــاه اســت بــه طــور آزمایشــی 
ــه  ــب معاین ــا 30 برچس ــه 10 ت ــیده و روزان ــرداری رس ــه بهره ب ب

ــا صــادر می شــود. ــرای خودروه ــی ب فن
ــتارگاه  ــازی کش ــز و بازس ــه تجهی ــاره ب ــا اش ــز ب ــهردار نطن ش
شهرســتان بیــان کــرد: از چنــد ســال گذشــته بــا ارتقــای 
چندیــن  تهیــه  از جملــه  بهداشــتی  امکانــات  و  تجهیــزات 
ــی، وســایل سرمایشــی  ــل ســقفی، دســتگاه شــوکر برق جرثقی
ــتار،  ــالن کش ــزی س ــپتینگ، رنگ آمی ــاح س ــی، اص و گرمایش
اصــاح  آب ســردکن،  دســتگاه  نمازخانــه،  آماده ســازی 
سیســتم برق رســانی و آبرســانی، شــبکه بندی فاضــاب ســالن 
ــتی  ــر بهداش ــرعی و ناظ ــح ش ــر ذب ــکاری ناظ ــتارگاه و هم کش

ــت  ــذاری گوش ــتگاه لیبل گ ــدازی دس ــه و راه ان ــن تهی و همچنی
نقطــه  بــه  توانســته ایم  نطنــز،  شهرســتان  کشــتارگاه  در 
ــازار  ــالم در ب ــت س ــه گوش ــتحصال و عرض ــی از اس ــل قبول  قاب

برسیم.
وی بــا بیــان اینکه مســجد جامع نطنز، یکی از آثار باســتانی نطنز 
 اســت کــه در طــول ســال، بیشــترین گردشــگر داخلــی و خارجی 
را بــه خــود جــذب می کنــد، گفــت: شــهرداری نطنــز طــی اقدامی 
 ایــن مســجد را بــا تعــداد 26 پرژکتــور و پــارک مســجد جامــع 
زیــر  کــه  والواشــر  چــراغ   62 و  پارکــی  چــراغ   41 بــا  را 
کــرد.  نورپــردازی  شــده  نصــب  پــارک  دیواره هــای 
تجویــدی تأکیــد کــرد: احــداث آبنمــای ســنگی طبقاتــی 
لوله کشــی  عملیــات  و  خمینــی)ره(  امــام  میــدان  در 
خمینــی  امــام  میــدان  ســمت  بــه  معلــم  میــدان  از   آب 
 1200 بــا  فشــار  تحــت  آبیــاری  شــبکه  بــه  آن  اتصــال  و 
اقدامــات خدماتــی  دیگــر  از  پلی اتیلــن  لولــه  متــر طــول 
ــرداری ــه بهره ب ــد و ب ــاح ش ــه افتت ــت ک ــز اس ــهرداری نطن  ش

 رسید.

همزمان با هفته دولت 
13 پروژه عمرانی و خدماتی شهرداری نطنز به بهره برداری رسید

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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