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بیـــت  اهــل  میـــان  در  آب  قحطــــی  امــروز، 
اســت  حســینی  خیمه هــای  در   رســول هللا)ص( 

و فــردا روز محاصــره خیمه هــای آل هللا در کربــا و روز 
ابوالفضــل  نقش آفرینی هــای  آخریــن  ســاعت های  و 
ــام  ــای ام ــاران باوف ــی)ع( از ی ــاس)ع(. عباس بن عل العب
حســین علیه الســام اســت کــه وفــای بــه عهــدش زبانــزد 
خــاص و عــام و نمونــه ای یگانــه در عالــم بشــریت اســت. 
ــخصیتی  ــارز ش ــه ب ــری او، نمون ــه والیت پذی ــی ک همچنان
ــردار  ــار و ک ــد از رفت ــدارد. بای ــدی ن ــل و مانن ــت و مث اوس
و ویژگی هــای بی ماننــد عبــاس بــرای ســبک زندگــی 
امــروز الگوبــرداری و بــه جامعــه اســامی معرفــی شــود. 
بی تردیــد می تــوان گفــت مهم تریــن ویژگــی حضــرت 
ــامی ــی اس ــبک زندگ ــرداری س ــت الگوب ــاس)ع( جه  عب

والیت پذیری آن حضرت  است. 
امــروزه جامعــه  والیت پذیــری، مقولــه ای اســت کــه 
اســامی بســیار بــه آن نیازمنــد اســت و اساســا تعلــق بــه 
والیــت و وفــاداری بــه والیــت، در مرتبــه ای باالتــر از امــور 

ــرار دارد... ــر ق ــی دیگ اجتماع

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
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 واشنگتن از هیچ فرصتی علیه ایراناخبار روز
 کوتاهی نمی کند

گفت: عضویت ایران  کمیسیون امنیت ملی مجلس  رئیس 
کنگره آمریکا ندارد. در سازمان تجارت جهانی ارتباطی به 
کنش به مخالفت قانونگذاران  عالء الدین بروجردی در وا
آمریکایی با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی...

تلگرام، مرکز  اصلی جرائم اینترنتی
در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
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کره جنوبی: پیام ایرانی ها به 

ما را از جنگ روانی نترسانید
صفحه 6

آگهی مناقصه
نوبت اول

دانشگاه آزاد اسامی واحد نجف آباد در نظر دارد نسبت به خرید شش دستگاه برج خنک کننده از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اطاعات حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار 
 این آگهی به سایت اینترنتی دانشگاه آزاد اسامی واحد نجف آباد به آدرس iaun.ac.ir )قسمت مزایده/مناقصه( مراجعه 

و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایید.
شرایط به شرط ذیل می باشد

1- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ پنجاه میلیون ریال می باشد که می بایست به حساب شماره 0216236554001 نزد بانک 
ملی شعبه دانشگاه آزاد اسامی واریز و یا در قالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت در مناقصه ارائه گردد.

2- بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ پانصد هزار ریال می باشد که به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی 
شعبه دانشگاه آزاد اسامی نجف آباد واریز و اصل فیش همراه با اسناد ارسال شود.

3- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
4- دانشگاه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مجاز است. 

آدرس: نجف آباد - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسامی نجف آباد - دبیرخانه کمیسیون معامات دانشگاه 
تلفن دبیرخانه: 42292020-031   نمابر: 42291107-031 و 031-42291016

monaghese@iaun.ac.ir :ایمیل

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
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تاسوعا و عاشورای حسی�ن را تسلیت عرض می نماییم 



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــت:  ــی گف ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
ــریک  ــکا، ش ــده آمری ــاالت متح ــت ای دول
ــی  ــلمان در نسل کش ــات آل  س ــی جنای اصل

ــت. ــن اس ــاع یم ــردم بی دف م
علــی شــمخانی در بیانیــه ای مطبوعاتــی 
گســترده  فــروش  بــه  اشــاره   بــا 
ســاح های  انــواع  محدودیــت  بــدون  و 
ســـعودی  عربســـتان  بــه   پیشـــرفته 
ــکا  ــوی آمری ــی از س ــده عرب ــارات متح و ام
کامــل  آگاهــی  بــا  ســفید  افــزود: کاخ 
از  ســـعودی  عربســـتان  بهره گیـــری  از 
ــان  ــتار زن ــرای کش ــی ب ــاح های آمریکای  س
و کــودکان بی پنــاه یمنــی نه تنهــا در فــروش 
ــاد  ــی ایج ــن کشــور محدودیت ــه ای ســاح ب
تجهیــزات  حجــم  و  نــوع  بلکــه  نکــرده، 
ارســالی بــرای ارتــش ســعودی را بــا هــدف 

ــت. ــعه داده اس ــتر توس ــذاری بیش اثرگ
او اطاعیــه روز جمعــه کمیتــه حقــوق کودکان 
ســازمان ملــل متحــد را در محکومیــت دولت 
بــرای کودک کشــی  ســعودی   عربســتان 
ــن  ــف یم ــق مختل ــره مناط ــال محاص و اعم
کــه امنیــت غذایــی و ســامت کــودکان 
ــه  ــدات جــدی مواج ــا تهدی ــن کشــور را ب ای
کــرده، واکنشــی هــر چنــد ضعیــف بــه رفتــار 
وحشــیانه دولــت ســعودی و هم پیمانــان 
آن در یمــن عنــوان کــرد و افــزود: افــکار 
ــل  ــد ضمــن آگاهــی کام عمومــی غــرب بای

در  ســعود  آل  جنایــات  وســیع  ابعــاد  از 
ــکا  ــتقیم آمری ــتیبانی مس ــا پش ــه ب ــن ک یم
صــورت می گیــرد، بــا صــدای بلنــد بــه ایــن 

ــد. ــان بدهن ــش نش ــات واکن اقدام
دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی اقــدام اخیر 
ارتــش و کمیته هــای مردمــی یمــن در هــدف 
ــواحل  ــی در س ــاوز یمن ــاو متج ــراردادن ن ق
ایــن کشــور را مصــداق بــارز دفاع مشــروع در 
برابــر تجــاوز خارجــی و صیانــت از حاکمیــت 
ــرد  ــوان ک ــن کشــور عن ــت ارضــی ای و تمامی
ــور  ــش سلحش ــک ارت ــدون ش ــزود: ب  و اف
ــات  و نیروهــای مردمــی یمــن پاســخ جنای
ــم  ــاران مراس ــرای بمب ــلمان ب ــر آل س اخی
ســوگواری را در میدان هــای نبــرد بــا ارتــش 
ــد  متجــاوز ســعودی و هم پیمانانــش خواهن

داد. ایســنا

آســیب های  و  معضــات  حــل  گفــت:  کشــور  وزیــر 
اجتماعــی و همچنیــن مشــکات اقتصــادی، تنهــا بــا تکیــه 

ــت. ــن اس ــی ممک ــت مردم ــر ظرفی ب
ــه گــزارش کیمیــای وطــن عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در  ب
ــت از  ــی و پاسداش ــت و هم اندیش ــن امنی ــا خیری ــدار ب دی
برترین هــای مکنــا افــزود: مشــکات فعلــی اقتصــادی 
ناشــی از ســاختار غلــط و مدیریــت نامتناســب و وابســتگی 
ــی  ــت خوب ــل وضعی ــن دلی ــه همی ــه ب ــت ک ــت اس ــه نف ب
ــتند. ــردم دانس ــر م ــه ب ــاره کار را تکی ــری چ ــم و رهب نداری

وی ادامــه داد: عنصــر اول اقتصــاد، مردمــی کــردن اقتصــاد 
اســت؛ چــرا کــه بــا تمرکــز بــر توانمنــدی و ظرفیــت مــردم 
ــش  ــن راه را پی ــز ای ــر ج ــود و اگ ــت می ش ــاد درس اقتص
ــق  ــم، موف ــن انجــام داده ای ــش از ای ــه پی ــه البت ــم ک بگیری

ــود. نخواهیــم ب
ــه آســیب های اجتماعــی و جلســه ســه  رحمانــی فضلــی ب
ســاعته بــا مســئوالن اجتماعــی و ســران قــوا با مقــام معظم 
ــی  ــات اجتماع ــل معض ــت: ح ــرد و گف ــاره ک ــری اش  رهب
ــور  ــت؛ همان ط ــردم اس ــت م ــر ظرفی ــه ب ــیب ها، تکی و آس
کــه در دنیــا چنیــن اســت و مــا ایــن مهــم را قبــول داریــم 
ــن  ــر ای ــم؛ ب ــم نکرده ای ــاز و کار آن را فراه ــل س ــا در عم ام
ــات  ــردم، معض ــردن م ــی ک ــر اجتماع ــه ب ــا تکی ــاس ب اس

حــل می شــود.
وی افــزود: ســاالنه چندیــن هــزار نفــر از معتــادان را 

ــر  ــه ظاه ــن ب ــد ای ــش از 85 درص ــم و بی ــان می کنی درم
برمی گردنــد. اجتمــاع  بــه  دیگــر  بــار  درمان شــده ها، 

 همــه بایــد پــای کار باشــند و امنیــت پایــدار در کنــار مــردم 
معنــا مــی یابــد؛ بــه همیــن دلیــل نیــروی انتظامــی و مردم 
بایــد در کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد و بایــد مــردم را بــه کمــک 
نیــروی انتظامــی آورد و در ایــن زمینــه آنــان نیــز مشــارکت 
داشــته  باشــند؛ بایــد بــه آن هــا شــیوه کار را آمــوزش دهیــم.

ــردم  ــاور م ــاد، ب ــئله اعتی ــد مس ــه کلی ــان اینک ــا بی  وی ب
ــار  ــد در کن ــت: بای ــت، گف ــی اس ــی و واقع ــارکت عین و مش
ــدوق  ــوان صن ــه عن ــیم و ب ــا باش ــت آن ه ــردم و در خدم م
پس انــداز بــه آن هــا نــگاه نکنیــم و بــا آن هــا صــادق 

ــا ــیم. ایرن باش

اطاعــات  تبــادل  مدیــر مرکــز ســامت فضــای 
نوجوانــان  میلیــون   19 اصفهــان گفــت:  اســتان 
زیــر 18 ســال، کاربــر فضــای مجــازی هســتند. 
خــط  از  روابــط  مثــل  آســیب هایی  اصفهــان  در 
کنترل نشــده  حضــور  متأهــان،  گذشــته  قرمــز 
جعــل  و  کاهبــرداری   خیانــت   کــودکان، 
شــاهد  مجــازی  شــبکه های  در  را   هویــت 

هستیم.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، رامیــن ســنمار پیــش از 
ــی فرهنگــی ســتاد  ــروه اجتماع ــروز در کارگ ــر دی ظه
ــار  ــازی اظه ــای مج ــاره فض ــهری درب ــی ش بازآفرین
کــرد: ضریــب نفــوذ اینترنــت در کشــور 53.2 درصــد 
اســت کــه اصفهــان جایــگاه ســوم را در ایــن ضریــب 

داراســت.
ــران  ــت در ای ــر اینترن ــون کارب ــزود: 43 میلی وی اف
ــا 9 ســاعت وقــت خــود  ــی 5 ت ــم کــه هــر ایران  داری
در  می کنــد؛  ســپری  مجــازی  فضــای  در  را 
نیم ســاعت  روزی  جهانــی  آمــار  کــه   حالــی 

است.
فضــای  ســامت  و  آسیب شناســی  مرکــز  مدیــر 
ــادآور  ــان ی ــتان اصفه ــات اس ــادل اطاع ــد و تب تولی
ــو  ــال، عض ــا 29 س ــان 18 ت ــد جوان ــد: 72 درص ش

یکــی از شــبکه های مجــازی هســتند.

ــردم در  ــد م ــه 70 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنمار ب س
می کننــد اســتفاده  شــبکه ها  ایــن  از   اصفهــان 
خاطرنشــان کــرد: از ایــن تعــداد بیــش از 90 درصــد 
در تلگــرام و 30 درصــد در اینســتاگرام حضــور دارنــد.

ســنمار 60 درصــد روابــط نامشــروع را از طریــق 
فضــای مجــازی ذکــر کــرد و افــزود: وضعیــت 
درصــد   63.5 ایــران  در  اینترنتــی  جرائــم 
 42.5 داشــتن  بــا  تلگــرام  و  یافتــه  افزایــش  
ــوده ــات ب ــن تخلف ــی ای ــز اصل ــم، مرک ــد جرائ  درص

 است. فارس

یــک زن مســلمان محجبــه در پایتخــت انگلیــس مــورد حملــه قرار 
گرفت.

بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعــی خبرگــزاری تســنیم، یــک زن 
محجبــه مســلمان در یکــی از محله هــای شــهر لنــدن مــورد حملــه 

ــرار گرفــت. دو مــرد ق
ــن زن  ــت، ای ــی ایندیپندن ــه انگلیس ــزارش روزنام ــاس گ ــر اس ب
ــرار  ــتانش ق ــی از دوس ــا یک ــه ب ــی ک ــاله در حال ــلمان 20 س مس
داشــت، در خیابانــی در مناطــق شــمالی شــهر لنــدن مــورد حملــه 
ــف  ــه کش ــدام ب ــا اق ــی از آن ه ــت و یک ــرار گرف ــرد ق ــن دو م ای

ــرد. ــاب وی ک حج
اســکاتلندیارد بــا اعــام نژادپرســتانه بــودن ایــن حملــه گفتــه اســت 
ــه  ــا ب ــده؛ ام ــروح نش ــه مج ــن حمل ــلمان در ای ــن زن مس ــه ای ک

شــدت شــوک زده اســت.
ــت  ــته ایندیپندن ــه نوش ــه ب ــد ک ــی رخ می ده ــه در حال ــن حادث ای
خیابانــی کــه ایــن زن از آن عبــور می کــرده از خیابان هــای شــلوغ 

ــردد پایتخــت انگلیــس محســوب می شــود. و پرت
پلیــس انگلیــس کــه پیگیــر ایــن حادثــه اســت یکــی از مظنونیــن 
ــا موهــای تراشــیده و حــدودا 30 ــــ 20  احتمالــی را مــردی بــور ب
ســاله و  مظنــون دیگــر را مــردی جــوان بــا چهــره ای مدیترانــه ای 

معرفــی کــرده اســت.

 وزیــر دفــاع از حــکام آل ســعود بــه عنــوان جنایتــکار 
ــان  ــر محاکمــه و مجــازات ســریع آن ــرد و ب ــاد ک جنگــی ی

ــد کــرد. تأکی
ــه نقــل از  ــه گــزارش گــروه دفاعــی خبرگــزاری تســنیم ب ب
ــین  ــردار حس ــاع، س ــی وزارت دف ــات دفاع اداره کل تبلیغ
نیروهــای مســلح  و پشــتیبانی  دفــاع  وزیــر   دهقــان، 
ــعود در  ــم آل س ــته رژی ــت روز گذش ــه جنای ــش ب در واکن
ــار  ــن اظه ــوم یم ــردم مظل ــزاداری م ــم ع ــاران مراس بمب
داشــت: رژیــم متعصــب، مغــرور و متجــاوز آل ســعود 
ــوم  ــردم مظل ــه م ــات وحشــیانه خــود علی ــداوم اقدام  در ت
ــی  ــل بخشش ــر قاب ــت غی ــب جنای ــن مرتک ــاع یم و بی دف
ــای  ــا و ملت ه ــط دولت ه ــد توس ــدام نبای ــن اق ــده  و ای ش
جهــان بی پاســخ بمانــد؛ هــر کســی در مقابــل ایــن اقــدام 
وحشــیانه ســکوت کنــد، در جنایــت رژیــم آل ســعود 

شــریک اســت.
ــاد  ــکار جنگــی ی ــوان جنایت ــه عن  وی از حــکام آل ســعود ب

و بر محاکمه و مجازات سریع آنان تأکید کرد.

شمخانی:
آمریکا،شریکآلسلماندرنسلکشییمنیهاست
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والیتپذیریعباس)ع(
ادامه از صفحه یک: 

ــی  ــه حت ــت ک ــم اس ــدی مه ــه ح ــری ب ــوع والیت پذی موض
انقــاب  شــخصیت های  از  بســیاری  انقــاب،  اوایــل   در 
و نیــز شــهید محمدباقــر صــدر تأکیــد کــرد کــه بایــد در والیــت 
ذوب شــد و ایــن ذوب والیــت شــدن و رأی در برابــر والیــت 
ــت  ــته ای اس ــای برجس ــی از ویژگی ه ــتن، یک ــود نداش از خ
ــن  ــم ای ــد. مه ــاهده می ش ــاس)ع( مش ــرت عب ــه در حض ک
اســت کــه حضــرت عبــاس)ع(، دانشــمند و محــدث بودنــد 
و از لحــاظ علمــی ســطح بســیار باالیــی داشــتند؛ امــا در کنــار 
ــود  ــری خ ــا والیت پذی ــی، کام ــی و عقل ــای علم فعالیت ه
ــوع  ــه موض ــت ک ــه پیداس ــد. ناگفت ــات کردن ــل اثب را در عم
ــوع  ــه موض ــیعی، همیش ــه ش ــیر اندیش ــری در س والیت پذی
مهمــی بــوده و ســیر تقریبــا مفصلــی از ابتــدای دوران غیبــت 
به ویــژه دوران غیبــت کبــری دارد کــه موضــوع والیــت در 
ایــن دوران بــه چــه نحــوی تعریــف می شــود تــا در جریــان 

ــه می رســیم. ــت فقی ــه والی ــه ب ــاب اســامی ک انق
ــی  ــری و علم ــورت نظ ــه  ص ــا ب ــامی، نه تنه ــاب اس  در انق
 بــه والیــت دســت یافتیــم، بلکــه امــام راحــل ایــن فرصــت 
را ایجــاد کردنــد و نظریــه والیــت فقیــه را در عمــل در حکومــت 
ــت در  ــیر والی ــن س ــد و ای ــاده کردن ــامی پی ــوری اس جمه
طــول تاریــخ شــیعی اســت کــه حضــرت عبــاس)ع( یکــی از 
ــرای  ــارز آن  اســت. شــیعیان القــاب زیــادی را ب الگوهــای ب
ــات  ــاره صف ــه درب ــی ک ــا وقت ــمرند؛ ام ــش برمی ش  حضرت
و ویژگی هــای آن حضــرت فکــر می کننــد، بــه نظــر می رســد 
کــه موضــوع والیت پذیــری موضــوع بســیار مهمــی اســت کــه 

به خصــوص در کشــور مــا بــدان توجــه ویــژه ای شــده اســت.
ــه  ــت ک ــی اس ــن اول الگوی ــاس، رک ــری عب ــذا والیت پذی ل
ــه از  ــری ک ــات دیگ ــت. خصوصی ــک جس ــه آن تمس ــد ب بای
حضــرت عبــاس)ع( جهــت الگوبــرداری ســبک زندگــی 
ــوع  ــل موض ــی ذی ــرد، همگ ــتفاده ک ــوان اس ــامی می ت اس
ــاس  ــای عب ــه: وف ــت؛ از جمل ــرت اس ــری آن حض والیت پذی
یــا رافــت و مهربانــی، عطوفــت، شــجاعت و ... . ایــن اســت 
ــوان  ــه عن ــاس)ع( ب ــرت عب ــیعه از حض ــگ ش ــه در فرهن ک
آن حضــرت  زیارت نامــه  در  و  یــاد می شــود  وفــا  نمــاد 
ــوده و خــدا  ــا ب ــه ابوالفضــل)ع( اهــل وف ــم ک ــز می خوانی نی
بهتریــن پــاداش را بــه او داد؛ یعنــی پــاداش کســی کــه بــه 

ــا کــرد.  ــد خــود وف عه
ــه بیــان شــده  ــه یکــی از شــرایط ائمــه این گون در دعــای ندب
کــه »خــدا بــا آن هــا شــرط کــرد کــه نســبت بــه ارزش هــای 
بدلــی دنیــا )چــون دنیــا ارزش ذاتــی نــدارد(، بی توجــه 
ــز ایــن شــرط  ــان نی ــد و آن باشــند و ارزش واقعــی را بخواهن
را پذیرفتنــد.«  وفــای بــه عهــد در اولیــای خــدا و معصومیــن 
ــان  ــال هم ــه دنب ــز ب ــاس نی ــل العب ــت و ابوالفض ــم هس ه
بــود. یعنــی نســبت بــه دنیــا بی اعتنــا بــود و اعتقــاد داشــت 
آنچــه ارزش دارد، خــدا و دســتورات الهــی اســت؛ بــه همیــن 
ــت  ــانه معرف ــئله نش ــن مس ــود و ای ــد ب ــه آن پایبن ــل ب دلی
ــود و  ــادار ب ــد الهــی وف ــه عه ایشــان اســت. ابوالفضــل)ع( ب
بــه رغــم برخــورداری از موقعیــت، جایــگاه علمی و عشــیره ای 
ــرای ایشــان فراهــم  کــه امــکان ایجــاد جایــگاه ویــژه ای را ب
می ســاخت، همــه را فــدای امــام زمــان خــود کــرد و بــه عهــد 
ــن مســیر  ــش را در ای ــه جان ــی ک ــا جای ــود ت ــادار ب خــود وف
نثــار کــرد. اگــر انســان معرفــت داشــته باشــد و بدانــد چــه 
ــد؛  ــادار می مان ــر وف ــه آن گوه ــار دارد، ب ــری را در اختی گوه
ــه  ــدارد، ب ــی ن ــر ارزش ــد آن گوه ــران بگوین ــد دیگ ــر چن ه
ــا  ــد. انبی ــت بده ــت آن را از دس ــر نیس ــی حاض ــچ قیمت  هی
و ائمــه می دانســتند مقــام قــرب الهــی و انــس بــا خــدا چــه 
ــد  ــوض نمی کردن ــز ع ــچ چی ــا هی ــت و آن را ب ــری اس  گوه
و قمربنی هاشــم نیــز ایــن معرفــت را پیــدا کــرده و بــه 

ــت.  ــیده اس ــگاه رس ــن جای ــه ای ــل ب ــن دلی همی
انبیــا و ائمــه معصومیــن)ع( بــه مقــام قــرب الهــی و انــس با 
خــدا معرفــت داشــتند و حاضــر نبودنــد آن را بــا چیــز دیگری 
عــوض کننــد و قمربنی هاشــم نیــز ایــن معرفــت را پیــدا کــرد 

و بــه همیــن دلیــل بــه آن جایــگاه وفــاداری رســید. 
حضــرت عبــاس بــن علــی بــن ابــی طالــب کنیــه اش 
ابوالفضــل و بزرگ تریــن فرزنــد ام البنیــن اســت کــه در 
ســال 26 هجــری قمــری در مدینــه دیــده بــه جهــان گشــود. 
ــل  ــرت ابوالفض ــود حض ــوی خ ــاره عم ــجاد)ع( درب ــام س ام
فرمــود: رحمــت خــدا بــر عبــاس! او ایثــار کــرد و آزمایــش داد 
و جانــش را فــدای بــرادرش   کــرد تــا آنکــه دســتانش قلــم 
ــی دارد  ــال مقام ــزد خــدای متع ــاس ن ــن، عب ــه یقی شــد. ب
کــه روز قیامــت همــه شــهیدان بــه حــال او رشــک می برنــد. 
امــام صــادق)ع( نیــز دربــاره پرچمــدار کربــا فرمــود: 
عمویمــان عبــاس، بصیرتــی نافــذ و ایمانــی اســتوار داشــت. 
در رکاب اباعبــدهللا الحســین)ع( جهــاد کــرد و آزمایــش 

ــید. ــهادت رس ــه ش ــی داد و ب خوب

ویژگیهایحضرتعباس)ع(
شــخصیتی کــه  اســت.  باب الحوائــج  عباس بن علــی،    
نه تنهــا مــورد توجــه شــیعیان و مســلمانان، بلکــه مــورد 
توجــه و احتــرام همــه کســانی اســت کــه شــناخت کمــی از 
او دارنــد و همــه دلبســته او هســتند و بــه عــزت و عظمــت از 
 او یــاد می کننــد. مــا بایــد هــر چــه عمیق تــر او را بشناســیم 
و بــه بشــریت بشناســانیم. از جملــه سفارشــات لقمــان 
حکیــم بــه فرزنــدش ایــن اســت کــه لــکّل شــیء عامــات 
ُیعــرف بهــا؛ )هــر چیــزی ویژگــی و نشــانه هایی دارد کــه بــه 
وســیله آن هــا شــناخته می شــود(. طبــق ایــن فرمایــش مــا 
ــه  ــد ب ــا شــخصی را بشناســیم، بای ــزی ی ــم چی ــر بخواهی اگ

ــم. ــه کنی ــات آن توج ــا و خصوصی ویژگی ه
شــناخت حضــرت قمــر منیــر بنی هاشــم حضــرت ابوالفضــل 
العبــاس)ع( نیــز در گــرو شــناخت ویژگی هــای ایشــان 
ــرت  ــاره حض ــن)ع( درب ــن العابدی ــام زی ــی ام ــت. وقت اس
عبــاس)ع( این گونــه می فرمایــد کــه: »رحــم هللا عّمــی 
العبــاس... وإّن للعبــاس عنــدهللا منزلــة َیغبطــه بهــا جمیــع 
ــات  ــه خصوصی ــه ب ــا توج ــا ب ــة...«، م ــوَم القیام ــهداء ی  الش
و ویژگی هــای اعتقــادی و رفتــاری حضــرت اســت کــه 
می توانیــم بــه انــدازه وســعمان بــه شــخصیت ایشــان 
شــناخت پیــدا کنیــم. ویژگی هایــی کــه می تــوان بــرای 
حضرتشــان برشــمرد فراواننــد کــه بــه چنــد مــورد بــه عنــوان 

مشــت نمونــه خــروار اشــاره می کنیــم:
۱-عبد                                                                                           

در زیارت نامــه حضــرت عبــاس)ع( می خوانیــم: الســام 
لرســوله  و  للــه  المطیــع  الصالــح  العبــد  ایهــا   علیــک 
 و ألمیرالمؤمنیــن والحســن والحســین صلــی هللا علیهــم 
و ســّلم. بشــر اگــر بخواهــد بــه کمــاالت انســانی و بــه عزتــی 
 کــه مخصــوص خــدا و رســول و مومنــان اســت، دســت یابــد

راهــی جــز اطاعــت و بندگــی خــدای متعــال کــه سرچشــمه 
نــدارد. زیبایی هاســت،  و  پاکی هــا  و  خوبی هــا  تمامــی 
ــود. ــد ب ــای واقعــی کلمــه عب ــه معن ــاس)ع( ب حضــرت عب

۲- والیتمداری
ــی  ــت دارد و تمام ــیار اهمی ــه بس ــا اینک ــت ب ــت عبودی صف
ــد  ــه وجــود می آی ــق ب ــن طری ــم از ای ــای انســان ه دارایی ه
 ولــی کافــی نیســت؛ چــون عــاوه بــر وظیفــه در قبــال خــدا

ــد  ــئولیت داری و بای ــز مس ــش نی ــام خوی ــا ام ــاط ب در ارتب
ــتور  ــدا دس ــه خ ــانی ک ــت کس ــی؛ والی ــم باش ــر ه والیت پذی
پیــروی از آنــان را داده اســت. حضــرت عباس)علیه  الســام( 
ــای  ــا و موضع گیری ه ــام تاش ه ــادش، تم ــاور و اعتق ــه ب ک
او را در مســیر والیــت قــرار داده اســت، بهتریــن اســوه 
ــر  ــته ب ــی او پیوس ــط سیاس ــون خ ــت؛ چ ــری اس والیت پذی
اطاعــت از امــام و مخالفــت رفتــاری و گفتــاری بــا دشــمنان 
امــام اســتوار بــود. او، ایــن ویژگــی را تــا لحظــه شــهادت زنده 
ــای  ــخن، تقاض ــن س ــر ای ــواه ب ــن گ ــه بهتری ــت ک ــه داش نگ
 دشــمن بــرای جــدا شــدن او از صــف هــواداران والیــت 
ــود.  و رد کــردن آن از ســوی حضــرت عباس)علیه الســام( ب
ــای  ــه گوی ــت ک ــان هس ــادی از ایش ــاری زی ــای رفت نمونه ه

ــد. ــال نمی گنج ــن مق ــن در ای ــت؛ لک ــری اس والیت پذی
 ۳- وفاداری

 در زیارت نامــه حضــرت عبــاس)ع( می خوانیــم: گواهــی 
ــود[  ــوای خ ــر )ص( ]پیش ــین پیامب ــه از جانش ــم ک می ده
پیــروی کامــل داشــتی و نســبت بــه او راســت کردار و وفــادار 

ــودی.  ــواه ب و خیرخ
ــن  ــه آیی ــاداری ب ــه در راه وف ــل)ع( قهرمانان ــرت ابالفض حض
ــگ  ــدان جن ــه می ــش را ب ــدن خوی ــرادران و فرزان ــود، ب خ
فرســتاد و بــرای اینکــه پایبنــدی خویــش را بــه ایــن پیمــان 
ــرو  ــه اب ــان خــم ب ــا شــهادت آن ــات رســاند، ب ــه اثب بیشــتر ب

ــاد. ــان نه ــن پیم ــر ســر ای ــز جــان ب ــاورد و خــود نی نی
۴-باب الحوائج

ــداری  ــت، والیتم ــت عبودی ــه ســه خصوصی ــس از توجــه ب  پ
و وفــاداری آن حضــرت، به راحتــی وجــه باب الحوائــج بــودن 
ــل درک اســت. حضــرت ابوالفضــل)ع(  ایشــان برایمــان قاب
بــاب والیــت اســت کــه هــر کــس بخواهــد بــه شــهر والیــت 
علــی)ع( وآل علــی)ع( وارد شــود، بایــد از در دوســتی 
ــه  ــاب ب ــتی آن جن ــدون دوس ــود و ب ــل)ع( وارد ش ابوالفض
ــدت  ــه ش ــرا ک ــت؛ چ ــی نیس ــد)ص( راه ــتی آل محم دوس
ــم  ــه چش ــادی ب ــات زی ــاب در روای ــه آن جن ــا ب ــه آن ه عاق
ــی  ــد: بنفس ــهداء)ع( می فرمای ــه سیدالش ــورد؛ چنانچ می خ

ــاد. ــو ب ــدای ت ــی ابالفضــل)ع(؛ جــان مــن ف ــت یعن ان
۵-شجاعت

درخشــش او در جنگ هــای گوناگــون، به ویــژه کربــا، یــادآور 
نبردهــای پیروزمندانــه حضــرت علــی)ع( بــود. او بــا ســه تــن 
ــه  ــه می جنگــد و هــر ســه را ب از شــجاعاِن دشــمن، قهرمانان
ــم  ــه ه ــت ک ــی اس ــادت کس ــن رش ــاند. ای ــت می رس هاک
اعتقــاد قــوی دارد و هــم تســلیم ولــی و امــام خــود اســت.

 6-ادب
ــی)ع(  ــب درخشــان عل ــاس از مکت حضــرت ابوالفضــل العب
ــود کــه از ویژگی هــای زندگــی سراســر  درس ادب آموختــه ب
ــی  ــی ا ش از کودک ــه دوران  زندگ درخشــان وی، ادب او در هم

تــا آخــر عمــر بــود. 
7 - بصیرت

 از جملــه مهم تریــن ویژگی هــای ایشــان را هــم کــه حضــرت 
صــادق)ع( در ضمــن حدیثــی می فرماینــد بصیــرت اســت.

 قــال الصــادق)ع(: کان عّمنــا العبــاس بــن علــی نافــذ 
ــارزات و فعالیت هــای سیاســی و اجتماعــی  ــرة. در مب  البصی
 و موضــع گیری هــا، بصیــرت ایشــان روشــن تر می شــود 
و بــدون آن، حتــی مبــارزه و جنــگ هــم کورکورانــه و گاهــی در 
مســیر باطــل قــرار می گیــرد. انتخــاب درســت نیــز بســتگی 

بــه بینــش و بصیــرت انســان دارد. 
ــن  ــان بشــریت کــه چنی ــی جه یکــی از شــخصیت های نوران
ویژگــی ارزشــمندی داشــت، حضــرت عبــاس بــن علــی)ع( 
بــود. زندگانــی حضــرت ابوالفضــل)ع(، دایرة المعارفــی اســت 
ــوزد  ــا می آم ــه م ــن را ب ــه رفت ــه زیســتن و آگاهان ــه چگون  ک
و فرصــت دســتیابی بــه مقــام انســانیت را همــوار می ســازد. 
ــا  ــرت و بین ــارف بصی ــرت و دایرة المع ــب بصی آری، او صاح
ــد  ــت می چرخی ــور والی ــر مح ــه ب ــی ک ــود؛ بصیرت ــتن ب  زیس
و والیتمــداری را در رفتــار و گفتــار او متجلــی می کــرد. 
ــود  ــان خ ــت ج ــت از والی ــورا در حمای ــه در روز عاش ــا ک آنج
 را تقدیــم کــرد و وفــاداری خــود را در اشــعار حماســی 
و رجزخوانی هایــش بازگفــت؛ چنــان کــه فرمــود: وهللا ان 
قطعتمــوا یمینــی إنــی احامــی ابــدًا عــن دینــی و ... . چنیــن 
ــرت  ــت« حض ــی ان ــاب »بنفس ــتگی خط ــخصیتی شایس ش

ــت را دارد. ــا روز قیام ــدگاری ت ــهدا و مان سیدالش

خبر سیاسی 

تغییردرکابینهکلیدخورد
ــت  ــی اس ــت باق ــر دول ــاه از عم ــا 8 م ــه تنه ــی ک در حال

اولیــن تغییــرات در کابینــه یازدهــم در راه اســت.
از ســال 92 کــه حجت االســام روحانــی بــر مســند ریاســت 
پاســتور نشســته اســت تاکنــون، هــر از چندگاهــی اخبــاری 
ــود؛  ــنیده می ش ــه او ش ــران در کابین ــر وزی ــر تغیی ــی ب مبن
ــرار نشســت  ــی از ســوال های پرتک ــه یک ــه ب ــه طــوری ک ب
ــده  ــل ش ــت تبدی ــخنگوی دول ــنبه س ــر سه ش ــری ه خب
ــاه  ــا 8 م ــه تنه ــی ک ــا و در حال ــن روزه ــال ای ــت. ح اس
ــر  ــاره خبرهایــی مبنــی ب از عمــر دولــت باقــی اســت، دوب

ــد. ــوش می رس ــه گ ــه ب ــر در کابین تغیی
ــی  ــرده، بعض ــب ک ــر کس ــگار مه ــه خبرن ــری ک ــق خب طب
تغییــرات و جابه جایی هــا در حــوزه فرهنــگ در دولــت 

رخ خواهــد داد.
گفتــه می شــود علــت تغییــرات پیــش رو عــاوه بــر 
ایــن  بعضــی حاشــیه ها، وجــود عملکــرد ضعیــف در 

حوزه هــا بــوده اســت. مهــر

ــت:  ــس گف ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
جهانــی تجــارت  ســازمان  در  ایــران   عضویــت 

ارتباطی به کنگره آمریکا ندارد.
عاء الدیــن بروجــردی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــت  ــه مخالف ــش ب ــت، در واکن ــه مل ــزاری خان خبرگ
در  ایــران  عضویــت  بــا  آمریکایــی  قانونگــذاران 
 ســازمان تجــارت جهانــی گفــت: ایــن اظهــارات 
و ادعاهــا، حلقــه ای از حلقه هــای متعــدد تصمیمــات 

خصمانــه ایــاالت متحــده علیــه ملــت ایــران اســت.
 نماینــده مــردم بروجــرد در مجلس شــورای اســامی

ادامــه داد: عضویــت جمهــوری اســامی در ســازمان 
آمریــکا  بــه کنگــره  ارتباطــی  جهانــی،   تجــارت 
ــران  ــت ای ــه عضوی ــدارد؛ بلک ــا ن ــت آن ه و درخواس
ــی  ــد قانون ــک فرآین ــر اســاس ی ــن ســازمان ب در ای
فرآینــد  ایــن  و  می گیــرد  صــورت  روال  یــک  و 
ــدن  ــی ش ــرا و ط ــال اج ــه در ح ــت ک ــال های اس س

ــت. اس
ــت  ــرای عضوی ــا ب ــه آمریکایی ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــده  ــی تصمیم گیرن ــارت جهان ــازمان تج ــران در س ای

نیســتند، تصریــح کــرد: مقامــات ایــاالت متحــده از 
ــی  ــامی کوتاه ــوری اس ــت جمه ــی عل ــچ فرصت هی

دشــمنی  عرصه هــا  تمــام  در  همــواره  و  نکــرده 
ــد. ــان داده ان ــران نش ــت ای ــه مل ــان را علی خودش

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــه  ــا وجــود سیاســت های خصمان ــزود: ب مجلــس اف
آمریــکا، جمهــوری اســامی در اوج اقتــدار در مقابــل 
زیاده خواهی هــای آمریــکا ایســتاده و عصبانیــت 
ــم  ــران علی رغ ــه چــرا ای ــن اســت ک ــز از ای ــا نی آن ه
ــن  ــدرت گرفت ــال ق ــه روز در ح ــارها روزب ــام فش تم

اســت.
شــماری از نماینــدگان مجلــس نماینــدگان آمریــکا از 
هــر دو حــزب دموکــرات و جمهوری خــواه خواســتار 
مخالفــت ایــن کشــور بــا عضویــت ایــران در ســازمان 

تجــارت جهانــی شــدند.
ایــن گــروه از نماینــدگان در توجیــه درخواســت خــود 
اعــام کرده انــد عضویــت ایــران در ســازمان تجــارت 
جهانــی می توانــد در اعمــال تحریم هــای جدیــد 

علیــه تهــران مانــع ایجــاد کنــد.

عضــو ســابق کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا 
ــوص  ــتگاه ها درخص ــف دس ــرد ضعی ــاد از عملک انتق
حقوق هــای نجومــی گفــت: برخــورد محکــم روحانــی 
ــات آینــده  ــا متخلفــان حقوق هــای نجومــی، انتخاب  ب

را تضمین می کند.
ــد  ــو، احم ــو گفتگ ــل از رادی ــه نق ــر ب ــزارش مه ــه گ ب
ــورای  ــس ش ــیون مجل ــابق کمیس ــو س ــی، عض توکل
ــف دســتگاه ها  ــرد ضعی ــاد از عملک ــا انتق اســامی، ب
ــح  ــوه قضــا در بحــث حقوق هــای نجومــی تصری و ق
کــرد: اگــر آقــای روحانــی محکــم برخــورد کنــد 
ــد کــه  ــز تضمیــن می کن ــده را نی ــات ســال آین انتخاب

ــتاده اند. ــت او ایس ــردم پش ــود و م ــده ش برن
وی افــزود: دولــت ابتــدا بــه خوبــی وارد شــد؛ ولــی 
ــن  ــه ســمتی رفــت کــه هــم ای بعــد ســیر حرکــت ب
ــه آن هــا  ــد و ]احتمــال مــی رود[ ب ــول را پــس دهن پ

ــد! ــزه هــم بدهن جای

مبنــی  دیــوان  گــزارش  از  تاســف  ابــراز  بــا  وی 
بــر قانونــی بــودن بخشــی از پرداخت هــا گفــت: 
اســت؛  غیرقانونــی  این هــا  همــه  بنــده،  نظــر  از 
چــون قانــون تصریــح دارد بــه ایــن حکــم کــه 
اینکــه  دربــاره  حتــی  اضافه پرداخــت  نــوع  هــر 
ــر  ــا خی ــند ی ــون باش ــن قان ــمول ای ــتگاه ها مش  دس
و دســتگاه هایی کــه قانــون جداگانــه و مســتقل 
عالــی  شــورای  را[  اضافه پرداختــی  ]هــر  دارنــد، 

ــد. ــد کن ــد تایی ــتمزد بای دس
می رونــد  طفــره  آقایــان  داد:  ادامــه   توکلــی 
بــه  نبــوده؛  قانــون  خــاف  این هــا  می گوینــد  و 
قانونــی  اگــر  فرمودنــد  رهبــری  اینکــه  اضافــه 
گفتــم  بنــده  و  اســت  نامشــروع  بــوده،  هــم 
توجــه  بــه حکــم حاکــم شــرع کشــور   چگونــه 

نمی کنید.

تمــام  افــزود:  مجلــس  ســابق  نماینــده  ایــن 
مــردم ایــران در خانــواده خــود یــا فامیــل دارای 
یــک کارمنــد دولــت هســتند و خــود را بــا ایــن 
بــرای  مــردم  می کننــد؛  مقایســه  چپاولگری هــا 
ــک  ــن ی ــد و ای ــت ایســتاده بودن ــران پشــت دول جب
 زلزلــه بــود کــه خانــه اعتمــاد مــردم را تخریــب 

کرد.
ــه  ــی ک ــد در صورت ــن تهدی ــرد: ای ــه ک ــی اضاف توکل
ــه  ــد، ب ــورد کن ــدی برخ ــه و ج ــدون ماحظ ــت ب دول
یــک فرصــت بــزرگ تبدیــل می شــود و مــردم پشــت 
ــورد  ــادی برخ ــاد اقتص ــا فس ــتند و ب ــت می ایس دول

خواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد: یکــی از اعتراضــات ایــن اســت کــه 
ــد منتظــر باشــد؛ چــون ایــن مســئله  قــوه قضــا نبای
شــأنی عمومــی دارد و ایــن قــوه بایــد دخالــت 
ــن مســئله  ــه و ای ــوه قضائی ــزار دســت ق ــرد. اب می ک

ــت. ــال اس ــه بیت الم ــکار ب ــاوز آش تج
توکلــی یــادآور شــد: ایــن رفتــار مثــل پس لرزه هــای 
زلزلــه اصلــی اســت؛ اگــر قــوا و دســتگاه ها بــه 
وظیفــه خــود عمــل نکننــد، در پیشــگاه خــدا مســئول 
هســتند؛ هنــوز هــم فرصــت بــرای جبــران وجــود دارد 
ــردم پشــتیبان آن  ــد وارد شــود و م ــوه قضــا بای و ق

هســتند.

انتقادتوکلیازگزارشدیوانمحاسباتدربارهحقوقهاینجومی

بروجردی در واکنش به اظهارات خصمانه نمایندگان کنگره آمریکا:

واشنگتن از هیچ فرصتی علیه ایران کوتاهی نمی کند



کوتاه از اقتصاداخبار اقتصادی

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهسرویس  اقتصاد

زنــان نیمــی از هــر جامعــه ای را تشــکیل می دهنــد و بــه تبــع 
آن نیمــی از نیــروی فعــال کار هــر کشــوری زنــان هســتند. 
ــان در کارهــا و همچنیــن  ــزان مشــارکت زن از همیــن رو می
میــزان حقــوق و دریافتــی آن هــا از اهمیــت ویــژه ای برخوردار 
می دهــد  نشــان  ایــران  دانشــگاه های  ورودی  اســت. 
ــر در  ــع باالت ــل در مقاط ــه تحصی ــی و ادام ــزان قبول ــه می ک
دختــران ســیر صعــودی دارد و بیــش از پســران اســت. امــا 
ــان در  ــتمزد زن ــزان دس ــودی، می ــد صع ــن رش ــس ای برعک
ایــران بــه نســبت مــردان اختــاف فاحشــی دارد. از حــدود 1 
دهــه قبــل، بــه بررســی وضعیــت نابرابــری جنســیتی در بازار 
کار، اشــتغال و دســتمزد توجــه شــده و رتبه بنــدی کشــورها 
سیاســی اقتصــادی،  حوزه هــای  در  نابرابــری  منظــر   از 

بهداشتی و آموزشی انجام می گیرد.
 The Global( »گــزارش جهانــی شــکاف جنســیتی« 
Gender Gap Report( از ســال ۲۰۰۶ بــه وســیله مجمــع 
 جهانــی اقتصــاد )World Economic Forum( معرفــی 
و بــه  عنــوان شــاخصی بــرای بررســی شــکاف جنســیتی در 
ــان ــزارش »زن ــن گ ــد. همچنی ــتفاده ش ــان اس ــر جه  سراس
بــازار کار و قوانیــن« نیــز کــه از ســوی بانــک جهانــی منتشــر 
ــری  ــان از نظــر نابراب ــه مقایســه کشــورهای جه می شــود، ب
ــردازد. در  ــوزه می پ ــن ح ــن در ای ــر قوانی ــیتی و تغیی جنس
یادداشــت حاضــر از هــر دوی ایــن گزارش هــا اســتفاده 

شــده اســت.
    شاخص شکاف جنسیتی

شــاخص شــکاف جنســیتی کــه بــه وســیله مجمــع جهانــی 
ــک  ــر و ی ــن صف ــددی بی ــود، ع ــبه می ش ــاد محاس اقتص
اســت کــه هرچــه ایــن رقــم بیشــتر باشــد، داللــت بر شــکاف 
کمتــر جنســیتی و هرچــه کمتــر باشــد، داللــت بــر شــکاف 
بیشــتر جنســیتی دارد. عــدد ۰/5 بیان کننــده شــکاف عمیــق 
ــی  ــه طــوری کــه مــردان از مزایای بیــن زن و مــرد اســت؛ ب
ــد و عــدد ۰/85  ــه بهره مندن ــان در ابعــاد چهارگان ــر زن دو براب
ــان  ــرا نشــان دهنده نزدیک شــدن زن ــی اســت؛ زی رقــم خوب

و مــردان در ابعــاد مــورد بررســی اســت.
ایــن شــاخص از 4 زیربخــش مشــارکت و فرصت هــای 
زنــان  مشــارکت  ماننــد  مؤلفه هایــی  )بــا  اقتصــادی 
متوســط  درآمدهــای  میــزان  نیــروی کار،  در  مــردان  و 
 هــر جنــس، درصــد هــر جنــس در مشــاغل رده بــاال 
و رده پاییــن(، دســتاوردهای آموزشــی )بــا مؤلفه هایــی 
ــان در ســطوح  ــت آموزشــی زن ــرخ ســواد و موقعی ــد ن مانن
اولیــه، ثانویــه و ســطح دانشــگاهی(، بهداشــت و طــول عمــر 
و توانمندســازی سیاســی )تعــداد زنــان در پارلمــان و کابینــه 
ــان در ایــن پســت ها( تشــکیل  و میــزان واقعــی حضــور زن

شــده اســت.

    شکاف جنسیتی در ایران
ــن  ــاد در دهمی ــی اقتص ــع جهان ــزارش مجم ــاس گ ــر اس ب
ــکاف  ــاخص ش ــا ش ــران ب ــود، ای ــزارش خ ــن گ و جدیدتری

جنســیتی ۰/58۰ در رده بنــدی جهانــی رتبــه 141 را در اختیــار 
دارد کــه چهــار پلــه نســبت بــه گــزارش ســال قبــل )۲۰14( 
ــه ســایر  ــر اســت. در زیربخــش بهداشــت نســبت ب پایین ت
زیربخش هــا، وضعیــت بهتــر اســت و ایــران در مقــام 
ــگاه  ــز جای ــوزش نی ــش آم ــرار دارد. در زیربخ ــان ق ۹۹ جه
ــای  ــه فرصت ه ــبت ب ــه 1۰۶ نس ــب رتب ــا کس ــورمان ب کش
اقتصــادی و سیاســی، بهتــر اســت. بــه  طــور کلــی در یــک 
دهــه گذشــته در همــه زیربخش هــای ایــن شــاخص 
ســیر نزولــی مشــاهده می شــود؛ امــا افــت زیربخــش 
ــت.  ــایر زیربخش هاس ــش از س ــه بی ــا 4۷ پل ــتی ب بهداش
ــا ۲8  ــدام ب ــر ک ــی ه ــادی و سیاس ــای اقتص  زیربخش ه
و زیربخــش آمــوزش بــا ۲۶ پلــه ســقوط در دوره ۲۰۰۶-۲۰15 

نشــان از نابرابرترشــدن ایــن حوزه هــا دارنــد.
    سخن پایانی

از  ایــران فــارغ  از صاحبــان کار در  متاســفانه بســیاری 
ــح  ــدی ترجی ــص و توانمن ــون تخصص ــاخص هایی همچ ش
ــند  ــر باش ــه ارزان ت ــد ک ــذب کنن ــی را ج ــد نیروهای  می دهن

و این درباره زنان شکل پررنگ تری دارد. 
بــا  ترجیــح می دهــد  یــک شــرکت خصوصــی  مدیــر 
ــد زن  ــد، ۶-5 کارمن ــص و کاربل ــرد متخص ــک م ــوق ی حق
بــدون تخصــص را اســتخدام کنــد. متاســفانه همیــن نــگاه 
ــن دســت باعــث شــده رشــد اقتصــادی  ــی از ای و رفتارهای
 مــا بــه نســبت دیگــر کشــورهای در حــال توســعه پایین تــر

 باشد.

نابرابری دستمزد مردان و زنان در ایران

ــن  ــوا ضم ــذ و مق ــندگان کاغ ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــر  ــذ تحری ــدی کاغ ــت 1۰ درص ــش قیم ــد افزای تأیی
افزایــش  عامــل  را  ایــن کاال  واردات  از  جلوگیــری 
ــادی  ــری مهرآب ــین میرباق ــت. حس ــت آن دانس قیم
بــا اشــاره بــه اینکــه نســبت بــه ســال گذشــته 

میــزان  و  داشــته ایم  واردات  کاهــش 
تقاضــا افزایــش یافتــه، اظهــار کــرد: 
حــدود دو ســال اســت کاغــذ تحریــر بــا 
افزایــش قیمــت روبــه رو نبــوده؛ امــا 
بــه دلیــل کاهــش حجــم واردات بــا 
افزایــش حــدود 1۰ درصــدی قیمــت 
ــم. وی ادامــه داد: پیــش  کاغــذ مواجهی
از کاهــش حجــم واردات، برخــی کــه 

ایجــاد  را  فضایــی  بودنــد،  کاغــذ  تولیــد  کار   در 
ــه موجــب آســیب  ــه واردات بی روی ــد ک ــام کردن و اع
ــازار شــده اســت؛ ایــن در حالــی بــود کــه افــراد  بــه ب

ــازار را نســنجیده بودنــد.  مذکــور نیــاز ب
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان کاغــذ و مقــوا بــا بیــان 
اینکــه در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری نســبت 

بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــا کاهــش 4۰ درصــدی 
واردات کاغــذ روبــه رو بودیــم، عنــوان کــرد: برخــی 
ــد کــه تولیــدات داخــل، نیــاز مصرف کننــدگان  معتقدن
ــا  ــد ت ــث ش ــل باع ــن عام ــد و همی ــرف می کن را برط
ــود  ــازار واردات خ ــنج ب ــای متش ــدگان در فض  واردکنن
را کاهــش دهنــد. حــال بایــد افــرادی کــه 
ــد  ــردم بودن ــای م ــن نیازه ــی تأمی مدع
 در ایــن زمینــه جوابگــو باشــند؛ چــرا کــه 
مصرف کننــده  تنهــا  شــرایط،  ایــن  در 

می شــود.  متضــرر  اســت کــه 
صورتــی  در  کــرد:  بیــان  میرباقــری 
ــده  ــرایط پیش آم ــه  ش ــم از ادام می توانی
جلوگیــری کنیــم کــه واردکننــدگان بتوانند 
در فضایــی رقابتــی کار خــود را پیــش ببرنــد تــا بــدون 
ــردم برطــرف شــود.  ــاز م ــزان نی ــت می ــش قیم افزای
وی بــا اعــام اینکــه ۷۰ درصــد کاغــذ مصرفــی وارداتــی 
اســت، تصریــح کــرد: بایــد بدانیــم کــه تولیــد داخــل 
ــن از  ــر ای ــاوه ب ــوده و ع ــو نب ــش جوابگ ــن بخ در ای

کیفیــت الزم نیــز برخــوردار نیســت.

ــه تاســوعا و عاشــورای حســینی  ــه ب ــه اینک ــا توجــه ب ب
نزدیــک می شــویم، معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی 
اعــام کــرد کــه اقــام و کاالهــای اساســی ماننــد 
ــد  ــودی در کشــور ندارن ــدم هیــچ کمب ــج، شــکر و گن برن
و علی رغــم عرضــه بورســی ایــن محصــوالت، متقاضیــان 

هیئت هــای  از  چــه  و  صنایــع  از  چــه 
ایــن  کــه  میــزان  هــر  بــه  مذهبــی 
ــد، برایشــان تأمیــن  محصــوالت را بخواهن

 . می کنیــم
شــرکت  عامــل  مدیــر  قنبــری،  علــی 
ــه  ــرد: در زمین ــار ک ــی، اظه ــی دولت بازرگان
شــکر بــا توجــه بــه اینکــه برداشــت 
چغندرقنــد و تولیــد شــکر از ایــن محصول، 

از ســوی کارخانه هــای داخلــی آغــاز شــده و روزانــه 
 حــدود ۶۰۰۰ تــن شــکر در بــورس عرضــه می شــود

 هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد و بــازار ایــن محصــول رنــگ 
و بوی ثبات و آرامش به خود گرفته است. 

وی بــا بیــان اینکــه عرضــه شــکر در خــارج از بــورس نیــز 
ــزود: شــکر عرضه شــده  ــش از تقاضــا وجــود دارد، اف بی

در بــورس بســیار بیشــتر از تقاضاســت؛ بــه گونــه ای کــه 
از عرضــه ۶۰۰۰ تنــی آن، تنهــا 8۰۰ تــن از آن معاملــه 
ــای  ــه و تقاض ــت عرض ــن وضعی ــه همی ــود؛ البت می ش
عمده فروشــی  قیمت هــای  کاهــش  ســبب   شــکر 
ــی  ــوب دولت ــای مص ــه قیمت ه ــدن آن ب ــک ش و نزدی

اســت.
ــی  ــی دولت ــرکت بازرگان ــل ش ــر عام  مدی
ادامــه داد: قیمــت خرده فروشــی شــکر 
 نزدیــک بــه کیلویــی ۳۰۰۰ تومــان بــوده 
در  نظــر می رســد خرده فروشــان  بــه  و 
ــد؛  ــر کاهــش قیمــت مقاومــت می کنن براب
امــا شــرکت بازرگانــی دولتــی آنقــدر شــکر 
عرضــه می کنــد کــه مقاومــت خــود در 

بخــش خرده فروشــی شکســته شــود. 
ــذورات  ــا و ن ــرای هیئت ه ــکر ب ــرد: ش ــار ک ــری اظه قنب
در مــاه محــرم تأمیــن شــده و حــدود ۶۰۰۰ تــن از ایــن 
ــازار  ــه ســتاد تنظیــم ب ــه قیمــت دولتــی ب محصــول را ب
ــی ۲5۲۰  ــا قیمــت کیلوی ــم کــه ب اســتان ها ارســال کردی

ــود. ــه می ش ــان عرض توم

ــن  ــور تلف ــک اپرات ــا ی ــکاری ب ــا هم ــتین بار ب ــرای نخس ــکا ب ــراه در آمری ــن هم ــور تلف ــرکت اپرات ــک ش ی
ــا  ــز ب ــه نیویورک تایم ــد. روزنام ــرویس می ده ــز س ــران نی ــل ای ــترکانش در داخ ــه مش ــی، ب ــراه ایران هم
ــران  ــی در ای ــای آمریکای ــران؛ تلفن ه ــا ای ــدن ب ــرم ش ــانه ای از گ ــوان »نش ــت عن ــی تح ــار گزارش انتش
نیــز زنــگ می خورنــد«، در این بــاره نوشــت: خط هــای تلفــن اپراتــور »AT&T« آمریــکا در ایــران 
ــران تحــت  ــی در داخــل ای ــچ ســیم کارت آمریکای ــن هی ــرار داده شــد. پیــش از ای ــز تحــت پوشــش ق نی
ــال  ــارس س ــز از م ــورک تایم ــته نیوی ــه نوش ــا ب ــد؛ ام ــرویس دهی نمی ش ــت و س ــرار نمی گرف ــش ق پوش
ــب  ــه در قال ــته ک ــراردادی بس ــران ق ــل در ای ــور رایت ــا اپرات ــکا ب ــرکت AT&T آمری ــادی، ش ــاری می ج
ــه  ــرار گرفت ــش ق ــت پوش ــز تح ــران نی ــل ای ــی در داخ ــرکت آمریکای ــن ش ــراه ای ــن هم ــای تلف  آن، خط ه

است. 
ــدار  ــرای دی ــران ب ــه ای ــار ب ــر یــک وکیــل ایرانی تب ــن گــزارش خــود را ســفر اخی ــه ای ــورک تایمــز، بهان نیوی
ــا  ــط ب ــائل مرتب ــار مس ــل ایرانی تب ــری«، وکی ــار غضنف ــت. »فری ــرده اس ــوان ک ــارش عن ــزرگ بیم مادرب
مالکیــت معنــوی ســاکن شــهر سانفرانسیســکو اخیــرا پــس از اینکــه مادربزرگــش بــه یــک بیمــاری ســخت 
ــه تهــران ســفر کــرده اســت. او فرامــوش کــرده تلفــن همــراه خــود  ــود، بــرای عیــادت او ب  مبتــا شــده ب
را خامــوش کنــد و پــس از ورود بــه ایــران در منــزل مادربزرگــش متوجــه زنــگ تلفــن همراهــش شــده و 
ــورک تایمــز نوشــته  ــز پوشــش داده می شــود. نیوی ــران نی متوجــه می شــود تلفــن همــراه او در داخــل ای
یکــی از کارکنــان شــرکت رایتــل، ســرویس دهی و همــکاری بــا شــرکت آمریکایــی AT&T را تأییــد کــرده 
اســت. ایــن روزنامــه همچنیــن نوشــته قــرارداد همــکاری ایــن دو شــرکت در مــارس ســال جــاری میــادی 

منعقــد شــده اســت.

اســتراتژیک  محصــوالت  از  یکــی   روغــن 
ــن  ــر انجم ــه دبی ــه گفت ــه ب ــت ک ــی اس و پرمصرف
بــرای  تقاضــا  روغــن  نباتــی  صنایــع  صنفــی 
مصــرف آن در مــاه محــرم افزایــش می یابــد؛ 
امــا بــازار ایــن محصــول در ایــن روزهــا در آرامــش 
ــدارد.  ــود ن ــازار وج ــودی در ب ــچ کمب ــت و هی اس
داریــوش محمــودی اظهــار کــرد: ماهانــه 1۲۰ 
ــواع روغــن نباتــی در کشــور مصــرف  ــن ان هــزار ت
ــاه  ــد م ــا مانن ــای پرتقاض ــه در ماه ه ــود ک می ش
محــرم نهایتــا بــه حــدود 15۰ هــزار تــن می رســد؛

صورت گرفتــه  برنامه ریزی هــای  بــا  لــذا 
کارخانه هــای تولیدکننــده، عرضــه خــود را بــه 
صــورت مســتمر ادامــه می دهنــد و در ایامــی 
بــرای  از موجــودی خــود  نیــز  ماننــد محــرم 

می کننــد. اســتفاده  عرضــه  افزایــش 
ــازار  ــه کمبــودی در ب ــا بیــان اینکــه هیچ گون  وی ب
روغــن نباتــی وجــود نــدارد، تصریــح کــرد: روغــن 
ــر  ــغ ب ــه بال ــت ک ــی اس ــی از محصوالت ــی یک نبات
۹۰ درصــد آن وارداتــی اســت و بایــد از طریــق 
خریــد از کشــورهای دیگــر تأمیــن شــود؛ بنابرایــن 
برنامه ریــزی بــرای تأمیــن آن، وابســته بــه فصــل 
ــن  ــرای تأمی ــل ب ــا قب ــت و از ماه ه ــت اس برداش
مــاه محــرم برنامه ریزی هــای الزم صــورت گرفتــه 
اســت. دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع روغــن 
تولیدکننــده  تاکیــد کــرد: کارخانه هــای   نباتــی 
ــد ــه الزم باش ــدازه ای ک ــر ان ــه ه ــی ب ــن نبات  روغ

ــت  ــد و قیم ــان را دارن ــه محصولش ــی عرض آمادگ
مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار از ســوی آن هــا رعایت 
می شــود؛ امــا اگــر دالالن و بعضــی بانکــداران 
ــتگاه های  ــد، دس ــی می کنن ــه گرانفروش ــدام ب اق

ــا آن هــا برخــورد کننــد. نظارتــی بایــد ب

بــا وجــود اینکــه نیمــه مهرمــاه برای اعــام قیمــت نهایی 
ــن  ــر انجم ــه دبی ــه گفت ــود، ب ــده ب ــن ش ــیمان تعیی س
ــت  ــام قیم ــیمان، اع ــت س ــان صنع ــی کارفرمای صنف
نهایــی ســیمان در دســتور مجمــع مدیــران عامــل صنعت 
ســیمان قــرار نگرفــت. عبدالرضــا شــیخان با بیــان اینکه 
ــع  ــزاری مجم ــد برگ ــا وجــود گذشــت ســه روز از موع ب
مدیــران عامــل صنعــت ســیمان هنــوز قیمــت نهایــی آن 
اعــام نشــده اســت، گفــت: گزارشــی کــه بایــد از جانــب 
شــرکت حسابرســی بــرای انجمــن ســیمان بــه عنــوان 
ــد  ــه می ش ــیمان تهی ــت س ــری قیم ــع تصمیم گی مرج
هنــوز تکمیــل نشــده و در زمــان برگــزاری مجمــع 
مدیــران عامــل صنعــت ســیمان بــه دســت مــا نرســید 
کــه همیــن امــر باعــث شــد موضــوع قیمــت در دســتور 

کار ایــن مجمــع قــرار نگیــرد. 
دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان 
ــار  ــران عامــل اظه ــوای مجمــع مدی ــه محت ــا اشــاره ب ب
ــهمیه ها  ــن س ــر تعیی ــز ب ــه تمرک ــن جلس ــرد: در ای  ک
و همچنیــن حــذف کامــل تخفیــف ســیمانی بــود؛ چــرا 
کــه علی رغــم ابــاغ حــذف تخفیــف ســیمان، هنــوز هــم 
بعضــی شــرکت ها محصــول خــود را بــا اعــام تخفیــف 
ــود  ــن موضــوع موجــب شــده ب ــه ای ــد ک ــه می کردن ارائ
ــه  ــرای رســیدن ب ــده آل ب ــور ای ــه ط ــه ب ــه شــرایطی ک ب

قیمــت حقیقــی ســیمان مدنظــر مــا بــود، نرســیم. 
وی افــزود: در مجمــع تصمیــم بــر ایــن شــد تــا خریــد 
بــه صــورت نقــدی صــورت بگیــرد تــا عــادت بازار نســبت 
بــه خریــد بــا تخفیــف شکســته شــود و بتــوان قیمت هــا 
را بــه مــرز حقیقــی شــدن نزدیــک کــرد. شــیخان 
کارخانه هــای  تولیــد  ســقف  کاهــش  درخصــوص 
ســیمان کــه از مدت هــا پیــش در دســتور کار ایــن 
انجمــن قــرار گرفتــه بــود، گفــت: بســیاری از کارخانه هــا 

ــد. ــش دهن ــود را کاه ــد خ ــقف تولی ــته اند س توانس

سیمکارتآمریکاییدرایرانآنتنمیدهد

ثباتقیمتروغنوفراوانیعرضه
برایماهمحرم

تخفیفسیمانصفرمیشود

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 272 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

واردات۲۵میلیوندالری

لوازمآرایشیبهایران
بــر اســاس آمــار رســمی 
ــامی  ــوری اس ــرک جمه گم
ــه  ــزار تــن ب ــران، 1۷۹ ه ای
دالر  میلیــون  ارزش 1۲5.4 
 ۲4.۷ و  پالــم  روغــن 
ــوازم آرایشــی  میلیــون دالر ل
وارد  امســال  اول  نیمــه  در 
گمــرک  رســمی  آمارهــای  اســت.  شــده  کشــور 
جمهــوری اســامی ایــران حکایــت از ایــن دارد کــه در 
نیمــه اول امســال، حــدود 1۷۹ تــن معــادل 1۷۹ 
میلیــون و ۹۰4 هــزار و 1۰8 کیلوگــرم روغــن پالــم بــه 
ارزش دالری 1۲5 میلیــون و 41۹ هــزار و ۶۳۹ دالر وارد 
کشــور شــده اســت. بــر ایــن اســاس واردات در ایــن 
ــاظ  ــه لح ــد و ب ــی 11۰.۷۲ درص ــاظ وزن ــه لح ــدت ب م
ــن  ارزشــی ۹1.۶ درصــد رشــد داشــته اســت. همچنی
ــن  ــه در ای ــن دارد ک ــت از ای ــرک حکای ــای گم آماره
ــوازم آرایشــی  ــون و ۷85 هــزار دالر ل  مــدت، ۲4 میلی
ــی  ــای زیبای ــتر آن را فرآورده ه ــه بیش ــتی ک  و بهداش
شــده  وارد کشــور  می دهنــد،  تشــکیل  آرایشــی  و 
عطریــات واردات  ســهم  میــان،  ایــن  در   اســت. 

۲ میلیون و 55۰ هزار دالر بوده است.

بوئینگوایرباس

امتیازساختقطعهبهایرانبدهند
ــراداد  ــردن ق ــی ک ــال نهای ــه دنب ــور ب ــه کش ــی ک در حال
ــارد  ــزار میلی ــه ۹ ه ــا هزین ــا ب ــد هواپیم ــد ۹۷ فرون خری
ــن دو  ــد ای ــن دو شــرکت اســت، برخــی معتقدن دالر از ای
ــاژ قطعــات کوچــک و برخــی تجهیــزات  بایــد ســهم مونت
را در اختیــار ایــران قــرار دهنــد. اگرچــه تعمیــرات ســنگین 
ــه به روزرســانی بخش هــای الکترونیکــی  هواپیمــا از جمل

هواپیمــا(  کنتــرل  )قســمت  کاکپیــت   به روزرســانی 
ــرد  ــورت می گی ــور ص ــل کش ــافران در داخ ــن مس  و کابی
ــادرات در  ــورو ص ــون ی ــدود ۲۰ میلی ــی ح ــاالنه رقم و س
بخــش خصوصــی صنایــع هــوا و فضــا انجــام می شــود، 
 امــا بــه گفته فعاالن صنعــت هوایی، در مذاکــرات وزارت راه 
ــرای  ــاس ب ــگ و ایرب ــرکت بوئین ــا دو ش ــازی ب و شهرس
ــع هــوا و فضــا  ــوان ســازمان صنای ــه ت ــد هواپیمــا، ب خری
ــت.  ــده اس ــی نش ــی توجه ــش خصوص ــن بخ و همچنی
بــه گفتــه کارشناســان، میانگیــن قیمــت هواپیماهــای نــو 
حــدود ۲5۰ میلیــون دالر اســت کــه بــا توجــه بــه قیمــت 
کنونــی دالر )۳ هــزار و 5۰۰ تومــان( رقمــی حــدود ۹ هــزار 
میلیــارد تومــان بــرای خریــد هواپیمــا بایــد هزینــه شــود. 
در ۳۰ ســال آینــده، چهــار برابــر رقــم کنونــی خریــد، بایــد 
بــرای تعمیــر ونگهــداری قطعــات هواپیماهــا هزینــه شــود 
 کــه همیــن موضــوع اهمیــت بخــش تعمیــر و نگهــداری 

را دوچندان می کند.

حضور131مشارکتکنندهدرنمایشگاه

بینالمللیصنعتساختماناصفهان
ــای وطــن: نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنعــت  کیمی
ــا  ــن( ب ــای نوی ــاری و فناوری ه ــح، معم ــاختمان )مصال س
حضــور 1۳1 مشــارکت کننده در تاریــخ ۲۶ تــا ۳۰ مهرمــاه 
ــل  ــع در پ ــان واق ــگاه های اصفه ــزاری نمایش ــل برگ در مح
ــا ۲۲ برگــزار می شــود.  ــد 1۶ ت شهرســتان و در ســاعات بازدی
نمایشــگاه های  شــرکت  عامــل  مدیــر  معــاون 
ــت:  ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــان ب ــتان اصفه ــی اس بین الملل
از  مشــارکت کنندگانی  حضــور  بــا  دوره  ایــن  نمایشــگاه 
فــارس  گیــان،  البــرز،  تهــران،  اصفهــان،  اســتان های 
یــزد  و  جنوبــی  خراســان  رضــوی،  خراســان  ســمنان، 
ایتالیــا  چیــن،  کشــورهای  فــروش  نمایندگی هــای   و 
و آلمــان در فضایــی بــه مســاحت ۹۰۰۰ متــر مربــع در قالــب 

چهــار ســالن برپــا خواهــد شــد.
ــه  ــور در زمین ــارکت کنندگان مذک ــزود: مش ــی اف ــواد جلیل ج
ــه و آشــپزخانه،  ــی خان ــد محصــوالت دکوراســیون داخل تولی
ــا سبک ســازی  ــح مرتبــط ب ســازه های پیش ســاخته و مصال
ــک  ــک و الکترونی ــزات الکتری ــواع تجهی ــازی، ان و مقاوم س
ســاختمان، فناوری هــای نویــن معمــاری و بهینه ســازی 
ــاختمان ــی س ــش های خارج ــا و پوش ــوخت، نم ــرف س  مص

و ســایر گروه هــای مرتبــط علمی تخصصــی و انجمن هــا 
ــد. ــت دارن فعالی

حمایتازحقوقمصرفکنندگانخودرو

دراصفهان
بــا اهــدای احــکام کمیتــه فنــی خــودروی انجمــن حمایــت از 
حقــوق مصرف کننــدگان، کمیتــه خــودروی انجمــن حمایــت 
از حقــوق مصرف کننــدگان اســتان اصفهــان آغــاز بــه کار کــرد. 
ــتان  ــده اس ــوق مصرف کنن ــت از حق ــن حمای ــس انجم رئی
اصفهــان در مراســم تقدیــم احــکام کمیتــه تخصصــی خــودرو 
ــه انجمــن  ــه اهــداف عالی ــرای رســیدن ب گفــت: بی گمــان ب
ــر  ــان ام ــد از متخصص ــده بای ــوق مصرف کنن ــت از حق حمای
بهــره بــرد. ابراهیــم جلیلــی بــا اشــاره بــه اهمیــت خــودرو در 
ســبد خریــد خانــوار ادامــه داد: در حــال حاضــر تمــام آحــاد 
جامعــه بــه نوعــی بــا خــودرو ســروکار دارنــد و بخــش زیــادی 
از جامعــه مصرف کننــده کاال و خدمــات خودرویــی اســت. وی 
بــا تاکیــد بــر اهمیــت آگاهــی مــردم جامعــه از حقــوق خــود 
ــوری اســامی در راســتای اهــداف  ــرد: نظــام جمه ــه ک اضاف
ــه  ــان در جامع ــی و آزادی بی ــراری دموکراس ــرای برق ــود ب خ
بســتر را بــرای فعالیــت انجمن هــای مردم نهــاد آمــاده کــرده 
ــدگان  ــوق مصرف کنن ــت از حق اســت. رئیــس انجمــن حمای
ــزی هــدف دار  ــزوم برنامه ری ــه ل ــان در ادامــه ب اســتان اصفه
بــرای آینــده اشــاره کــرد و گفــت: بــدون شــک مــا در قبــال 
آینــدگان مســئولیم و رفتــار امــروز مــا تأثیــر مســتقیمی بــر 
ــت.  ــد داش ــرزمین خواه ــن س ــده ای ــدان آین ــی فرزن زندگ
ــت از  ــن حمای ــودروی انجم ــی خ ــه فن ــت کمیت ــی اس گفتن
ــا حضــور روح هللا  ــان ب ــدگان اســتان اصفه ــوق مصرف کنن حق
ــوان  ــه عن ــوان رئیــس، ســیدرضا محمــدی ب ــه عن چلونگــر ب
ــماعیل  ــوریان، اس ــر عش ــی، اکب ــی مؤمن ــی، عل ــر اجرای دبی
معصومــی، علــی قاســمی، عبــاس صفــوی زاده و... بــه عنــوان 

اعضــای اصلــی ایــن کمیتــه آغــاز بــه کار کــرد.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار شد:

احیایزایندهرود

دربرنامهششمتوسعهکشور
کیمیای وطن 

بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
توجــه  خواســتار  اصفهــان 
ــورای  ــس ش ــت و مجل دول
احیـــای  بــه  اسامـــی 
زاینــده رود در برنامــه ششــم 
توســعه کشــور شــد و گفــت: 
ــذار  ــریع و اثرگ ــات س ــه تصمیم ــده رود ب ــای زاین احی
ــرای احیــای ایــن  نیــاز دارد و بایــد بودجــه ویــژه ای ب

رودخانــه در نظــر گرفتــه شــود. 
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی در همایــش نکوداشــت 
زاینــده رود بــه مناســبت 18 مهــر روز گرامیداشــت 
ــاق  زاینــده رود، در ســالن همایش هــای بین المللــی ات
بازرگانــی اصفهــان تصریــح کــرد: بیشــترین خســارت 
ــده  ــت وارد ش ــط زیس ــه محی ــده رود ب ــکی زاین  خش
ــهر  ــد، ش ــته باش ــه داش ــد ادام ــن رون ــه ای و چنانچ

ــاد.  ــد افت ــر خواه ــه خط ــان ب اصفه
ــان داشــتن آب  ــه جری ــان را ب ــودن اصفه ــده ب وی زن
در رودخانــه زاینــده رود وابســته دانســت و گفــت: 
 زاینــده رود زمیه ســاز تمــدن فــات مرکــزی ایــران 
ــت  ــان اس ــری اصفه ــی و هن ــدن فرهنگ ــژه تم و به وی
و نبایــد بــا بی تدبیــری چنــد ســاله، ایــن تمــدن را در 

معــرض خطــر قــرار داد. 
ســهل آبادی افــزود: اصفهــان شــهری اســت کــه 
 هــر کوچــه آن بــه یــک بــاغ منتهــی می گشــت 
ــاغ  ــه، ب ــاغ ب ــد ب ــام باغ هــا مانن و امــروز دیگــر تنهــا ن
بهشــت، بــاغ زرشــک و ... بــر کوچه هــا مانــده اســت 

ــده اســت.  ــری از ایــن باغ هــا باقــی نمان و اث
ــژه  ــاش مســئوالن اســتان، به وی ــه ت ــا اشــاره ب وی ب
اســتاندار اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: همــه مســئوالن 
احیــای  بــرای  اصفهــان  اســتان  تاثیرگــذاران  و 
انجــام  اثرگــذار  اقــدام عملــی و  بایــد   زاینــده رود 

دهند. 
بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
اتــاق  آب کمیســیون کشــاورزی  فعایــت کمیتــه 
ــور  ــا حض ــه ب ــن کمیت ــت: ای ــان گف ــی اصفه بازرگان
کارشناســان خبــره آب همــواره تــاش کــرده کــه 
 راهکارهــای احیــای زاینــده رود را بــه مســئوالن منتقــل 

کند. 
همایــش نکوداشــت زاینــده رود بــه مناســبت 18 مهــر 
روز گرامیداشــت زاینــده رود بــه همــت اتــاق بازرگانــی 
ــت محیطی  ــی زیس ــکل های مردم ــکاری تش ــا هم و ب

در اصفهــان برگــزار شــد.

عرضهشکرتاشکستنقیمتادامهداردپشتپردهگرانیکاغذ
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حتما بخوانید!
آسیب شناسی آب های زیرزمینی اصفهان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

 توانبخشــی مجموعــه ای هدفمنــد جهــت توانمندســازی 
توانایــی  نهایــی  بــه ســطح  دســتیابی  بــرای   معلــوالن 
و عملکــرد جســمی، حســی، ذهنــی، روانی و اجتماعی اســت 
کــه فعالیــت عمــده ایــن مجموعــه، تغییــر زندگــی معلــوالن 
بــرای اســتقالل بیشــتر اســت. ایــن تعریــف جامعــی از حــوزه 
معاونــت توانبخشــی بهزیســتی اســتان اصفهــان اســت کــه 
ســید اصغــر فیــاض همزمــان بــا هفتــه کــودک و در گفت وگــو 

بــا خبرنــگار روزنامــه کیمیــای وطــن بــه آن اشــاره داشــت.
توسعه مراکز غیردولتی و توانبخشی

ــه  ــت در رابط ــن معاون ــای ای ــن برنامه ه ــاض، از مهم تری فی
بــا کــودکان معلــول ســخن گفــت و بــه ایــن مســئله اشــاره 
ــول  ــادی را در ط ــای زی ــش، برنامه ه ــن بخ ــه ای ــت ک داش
ســال بــرای کــودکان بــا نیازهــای خــاص بــه اجــرا گذاشــته 
مرکــز   4 راه انــدازی  بــه  می تــوان  آن  جملــه  از  اســت؛ 
تخصصــی کــودکان نابینــا و ناشــنوا زیــر 6 ســال در اصفهــان 
ــان  ــز در شــهرهای اصفه ــن مراک ــزود: ای ــرد. وی اف اشــاره ک
اســت  شــده  تأســیس  نجف آبــاد   فالورجــان، کاشــان، 
ــا  ــودکان نابین ــه ک ــاز ب ــورد نی ــات م ــه خدم ــر ارائ ــالوه ب  و ع

و ناشــنوا بــه مــادارن آن هــا نیــز آموزش هــای مهــارت 
ــا کــودکان  ســخن وری و نحــوه برخــورد آمــوزش می دهنــد ت

ــوند. ــاده ش ــودک آم ــای ک ــه مهده ــرای ورود ب ب
 فیــاض در زمینــه طــرح توســعه مراکــز غیردولتــی و خدماتی 
 توانبخشــی و آموزشــی کــه بــه کــودکان نابینــا، کم بینــا

ناشــنوا و کم شــنوا ارائــه می شــود، چنیــن پاســخ داد: از 
ــتان  ــی دراس ــی توانبخش ــز خدمات ــن مرک ــال 1365 اولی س
اصفهــان تأســیس شــد و اکنــون 5 مرکــز غیردولتــی دیگــر 
ــاله  ــودکان 10 س ــه ک ــتند ک ــغول هس ــت مش ــه فعالی ــز ب  نی
ــر  ــه داد: در ه ــد. وی ادام ــرار می دهن ــش ق ــت پوش را تح
ــراه  ــه هم ــودک ب ــا 40 ک ــن 30 ت ــورت میانگی ــه ص ــز ب مرک
مــادران آموزش هــای تخصصــی می بیننــد کــه در ســال قبــل 

ــدند. ــوردار ش ــا برخ ــن آموزش ه ــر از ای 250 نف
25 مرکز آموزشی معلوالن

وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال در شــهرهای شــهرضا 
خمینی شــهر و کاشــان نیــز فراخــوان متقاضــی بــرای ایجــاد 
مراکــز غیردولتــی و خدماتــی توانبخشــی و آموزشــی اعــالم 
کرده ایــم، افــزود: در همیــن زمینــه 25 مرکــز آموزشــی بــرای 
ــر  ــان دای ــال در اصفه ــر 15 س ــی زی ــوان ذهن ــوالن کم ت معل
 شــده اســت.  معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان اصفهــان

 بــا اشــاره بــه ایجــاد 7 مرکــز اوتیســم در خمینی شــهر
نجف آبــاد، گلپایــگان، شاهین شــهر و اصفهــان گفــت: تــا 
 پایــان ســال، دو مرکــز دیگــر در شــهرهای آران و بیــدگل 
و مبارکــه نیــز افتتــاح می شــود کــه بــا ایــن رویکــرد اصفهــان 

رتبــه نخســت ایجــاد مراکــز اوتیســم را در کشــور داراســت.
ورود کودکان اوتیسم به مدرسه

فیــاض گفــت: از ســال 82 تاکنــون، 70 نفــر از کــودکان مراکــز 
ــد شــدن  ــه آموزش هــای تخصصــی و توانمن ــا ارائ اوتیســم ب

بــه مــدارس اســتثنایی و آمــوزش عــادی راه یافته انــد. 
ــا اشــاره بــه اینکــه 120 هــزار معلــول جامعــه معلــوالن  وی ب
 اســتان اصفهــان را تشــکیل می دهنــد، گفــت: 8 هــزار 
 و 500 نفــر از ایــن معلــوالن، یارانــه دولتــی دریافــت می کننــد 

و بقیه تحت پوشش خانواده ها هستند.
700 معلول و سالمند مجهول الهویه در اصفهان

معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان اصفهــان، بــه آمــار 700 
ــتی  ــز بهزیس ــه در مراک ــالمند مجهول الهوی ــول و س ــر معل نف
اســتان نیــز اشــاره کــرد و گفــت: بایــد در نظــر داشــته باشــیم 
ــادل 5  ــاه مع ــی در م ــوان ذهن ــول کم ت ــر معل ــه ه ــه هزین ک
میلیــون ریــال اســت کــه 340 هــزار تومــان آن را خانواده هــا 
ــه مراکــز خصوصــی  ــان توســط بهزیســتی ب و 150 هــزار توم

تحــت پوشــش بهزیســتی پرداخــت می شــود. وی همچنیــن 
ــی  ــزون در گــوش 90 کــودک ناشــنوای اصفهان از کاشــت حل
ــوع  ــته مجم ــال گذش ــت: در س ــر داد و گف ــال خب ــر 3 س زی
اعتبــار اختصــاص داده شــده بــرای کاشــت حلــزون در گــوش 
کــودکان ناشــنوا، 200 میلیــون تومــان از طریق اداره بهزیســتی 

و 200 میلیــون تومــان نیــز از طریــق خیــران بــود. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر کودکانــی کــه کاشــت 
 حلــزون انجــام می دهنــد، پــس از اقدامــات توانبخشــی

حــس شــنوایی خــود را بــه دســت می آورنــد و می تواننــد در 
مــدارس عــادی تحصیــل کننــد، ادامــه داد: بخشــی از هزینــه 
ــط  ــز توس ــی نی ــتی و بخش ــط بهزیس ــزون توس ــت حل کاش

ــود. ــن می ش ــال تأمی ــای فع خیریه ه
 اشتغال نابینایان

معــاون توانبخشــی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان 
ــتغال  ــان را اش ــه نابینای ــکل جامع ــن مش ــان مهم تری در پای
ــذب  ــد ج ــون 3 درص ــر قان ــی اگ ــت: حت ــرد و گف ــوان ک عن
ــان  ــتغال نابینای ــکل اش ــود، مش ــال ش ــم اعم ــوالن ه معل
ــک  ــا کم ــران ب ــرورت دارد خی ــن ض ــود؛ بنابرای ــل نمی ش ح
مســئوالن، مشــکل اشــتغال نابینایــان را بــه صــورت ریشــه ای 

ــد. حــل کنن

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

ایجاد 25 مرکز آموزشی برای معلوالن کم توان ذهنی

 بیکاری دامپزشکان

 در چهارمحال و بختیاری
ــکاری دامپزشــکان در اســتان  بی
چهارمحـــال و بختیاری در حالی 
ــه افزایــش اســت کــه ایــن  رو ب
اســتان های  از  یکــی  اســتان، 
اصلــی کشــور در پــرورش دام 
اســت. مدیــر کل دامپزشــکی 
اســتان چهارمحال و بختیاری در 
ایــن زمینــه بــا تأییــد افزایــش بیــکاران رشــته دامپزشــکی در 
ایــن اســتان عنــوان کــرد: هم اکنــون بســیاری از دامپزشــکان 
بیـــکاری  و  هســتند  بیــــکار  اســتان  دانـش آمـوختــــه 
ــته های  ــیاری از رش ــر در بس ــال حاض ــگان در ح دانش آموخت
تحصیلــی دیــده می شــود. عبدالمحمــد نجاتــی ادامــه داد: در 
حــال حاضــر مراجعه هــای بســیاری از ســوی دانش آموختــگان 
رشــته دامپزشــکی بــه ایــن ســازمان بــرای پیــدا کــردن شــغل 
می شــود کــه بایــد در ایــن زمینــه بــرای ایجــاد شــغل 
برنامه ریــزی مناســبی صــورت گیــرد. وی ادامــه داد: بایــد 
موانــع نبــود شــغل و مشــکل بیــکاری دامپزشــکان شناســایی 

و در مسیر حل آن ها نیز گام های اساسی برداشته شود.

 یک واحد آالینده فوالد در اردکان 

تعطیل شد
ــاد  ــل ایج ــه دلی ــوالد اردکان ب ــده ف ــای آالین ــی از واحده یک
آلودگــی شــدید هــوا و محیــط زیســت بــا حکــم دادگاه 
تعطیــل شــد. فرمانــدار اردکان اظهــار داشــت: واحــد فــوالدی 
هــالل در شهرســتان اردکان، بارهــا از محیــط زیســت و دیگــر 
مراکــز ذی صــالح، اخطارهــای کتبــی و شــفاهی دریافــت کــرد؛ 
ــه داد.  ــود ادام ــه کار خ ــا ب ــن اخطاره ــه ای ــه ب ــا بی توج ام
هــادی مقیمــی عنــوان کــرد: فرمانــداری اردکان بــا توجــه بــه 
شــدت آالیندگــی ایــن واحــد، همچنیــن بی توجهــی مدیــران 
ــت های  ــل درخواس ــه دلی ــده و ب ــای ارسال ش ــه اخطاره آن ب
پی درپــی مردمــی خــود ایــن موضــوع را پیگیــری کــرد. 
ــی، حکــم  ــده در دســتگاه قضائ ــا تشــکیل پرون ــزود: ب وی اف
ــود  ــی آن ب ــن واحــد و تعطیل ــت ای ــر محکومی ــه دادگاه ب اولی
ــه درخواســت تجدیدنظــر از ســوی شــاکیان مطــرح شــد.  ک
دادگاه تجدیدنظــر نیــز بــا رد تجدیدنظرخواهــی، حکــم توقــف 
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــرد. مقیم ــادر ک ــالل اردکان را ص ــوالد ه ف
ــد  ــد آم ــرا درخواه ــه اج ــه مرحل ــرعت ب ــه س ــم ب ــن حک  ای
همیــن  بــه  اردکان  در  نیــز  دیگــر  آالینــده  واحدهــای  و 
سرنوشــت دچــار خواهنــد شــد. فرمانــدار اردکان تاکیــد 
ــا  ــه ب ــن زمین ــت و در ای ــردم اس ــالمت م ــوع، س ــرد: موض ک
ــر  ــق ب ــای منطب ــم واحده ــم. معتقدی ــی نداری ــی تعارف کس
اســتانداردهای زیســت محیطی، بایــد تشــویق و بــا واحدهــای 

ــوند. ــی ش ــورد قانون ــد برخ ــده بای آالین

اخبار کوتاه

همراه با مهارت آموزان

برگزاری کالس آموزشی برای شاغلین 

اتحادیه برق و الکتریک اصفهان

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

 رئیــس اداره آمــوزش در صنایــع فنــی و حرفه ای اســتان 
اصفهــان گفــت: جهــت توانمندســازی و ارتقــای مهــارت 
شــاغلین اتحادیــه بــرق و الکتریــک شهرســتان اصفهــان 
کالس آموزشــی الزامــات مقــررات ملــی در اجــرای 
ــر از شــاغلین  ــرای 50 نف ــرق ســاختمان، ب تاسیســات ب
ایــن حــوزه از 10 تــا 15 مهرمــاه در ایــن اداره برگــزار شــد.
ایــرج توکلــی افــزود: در ایــن کالس آموزشــی با اســتفاده 
ــل  ــی از قبی از اســتادان مجــرب، شــرکت کنندگان مباحث
مجــری  قانونــی  وظایــف  و  مســئولیت ها  مقــررات، 
ــرق ــه های ب ــا و آییـن نامـ ــا دستورالعمـل هـ ــنایی ب  آش

ــرق، مسیرســازی، نقشــه خوانی  ــی در تاسیســات ب ایمن
بــرق و آزمایــش و تحویــل بــه مشــتری را فرامی گیرنــد.

    ضرورت حمایت همه جانبه مجلس
ــان  ــتان اصفه ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــر کل آم  مدی
ــا  ــس ب ــز در مجل ــردم نطن ــده م ــا نماین ــدار ب ــز در دی نی
ــن شهرســتان گفــت:  ــوه ای برشــمردن ظرفیت هــای بالق
بــا همــکاری بخــش غیردولتــی، می تــوان گام هــای 
مؤثــری در  زمینــه توانمندســازی و اشــتغال جوانــان 
برداشــت.ابوطالب جاللــی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه توان 
بســیار مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای در پاســخگویی 
ــه مجلــس شــورای  ــت همه جانب ــاز جامعــه حمای ــه نی ب

اســالمی ضــروری اســت.
     ارتباط تنگاتنگ صنایع و مراکز آموزشی

مدیــر کل فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان در دیــدار بــا 
مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت تولیــد بــرق اصفهــان بــر 
ــد کــرد  ــع اســتان تاکی ــا صنای ــاط مراکــز آموزشــی ب  ارتب
و گفــت: یکــی از دالیــل بیــکاری جوانــان، به ویــژه قشــر 
تحصیلکــرده کم توجهــی بــه آموزش هــای مهارتــی در 

ــت. ــمی اس ــای رس ــه آموزش ه مجموع
 جاللــی ضمــن اشــاره بــه پتانســیل زیــاد آموزشــی اداره 
کل اصفهــان در ارائــه خدمــات آموزشــی بــه صنایــع 
آمادگــی ایــن اداره کل را بــه منظــور همــکاری در ارتقــای 

ــان اعــالم داشــت. ــروگاه اصفه ــی شــاغلین نی مهارت
در ادامــه شــیرانی، مدیــر عامــل نیــروگاه اصفهــان 
ضمــن معرفــی نیــروگاه اصفهــان و نقــش بســزای 
کشــورهای  در  گفــت:  اســتان  بــرق  تولیــد  در  آن 
صنعــت  پویــای  و  پیوســته  ارتبــاط   توســعه یافته، 
وجــود  بــه  را  مثبتــی  ســیکل  آموزشــی،  مراکــز  و 
ــعه  ــه توس ــه ب ــن دو مجموع ــق آن، ای ــه از طری  آورده ک
ــر چشــمگیری  ــد و تأثی ــر کمــک می کنن و رشــد همدیگ

بــر ارتقــای فرآینــد کار خواهنــد داشــت.

اخبار کوتاه

ــا  ــت: ب ــان گف ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــت ش ــر حفاظ مدی
ــی در  ــای زیرزمین ــام آب ه ــدی اتم ــش ج ــه چال ــه ب توج
اســتان اصفهــان، بایــد آسیب شناســی جــدی صــورت گیــرد. 
ــار  ــده رود اظه ــش نکوداشــت زاین ــی در همای غالمرضــا نعمت

 داشــت: کاهــش منابــع آبــی زیرزمینــی 
را بایــد جــدی گرفــت؛ چــرا کــه بســیاری از 
ــع  ــن مناب ــط ای ــان توس ــت های اصفه دش
برخــوار دشــت  می شــد.  تأمیــن   آبــی 

دشــت کوشــک، نجف آبــاد کــه همگــی 
ــد  ــک می کردن ــده رود کم ــی زاین ــه زایندگ ب
ــی  ــای زیرزمین ــکل آب ه ــار مش ــروز دچ ام

ــب آب در  ــر مکع ــز 15 مت ــرایط نی ــن ش ــتند و در همی هس
ــش  ــت: بخ ــان داش ــت. وی بی ــده اس ــم ش ــان گ ــن می ای
جالــب توجهــی از آب هــای زیرزمینــی توســط خــود مــا 
از دســت رفتــه اســت. پروژه هــای مــداوم بهره بــرداری 
از آب و چاه هــای غیرمجــاز، همگــی از عوامــل کاهــش 

ــرکت آب  ــت ش ــر حفاظ ــد. مدی ــی بوده ان ــای زیرزمین آب ه
ــر  ــارد مت ــش6 میلی ــت: ش ــان گف ــتان اصفه ــه ای اس منطق
ــی  ــای زیرزمین ــب در کل کشــور اضافه برداشــت از آب ه مکع
ــه کــه 400 میلیــون متــر مکعــب آن در اســتان  صــورت گرفت
 اصفهــان بــوده اســت. وی ادامــه داد: مطالعــات 
ــه و چاه هــا  ــی رودخان ــادالت آب و محاســبات تب
نشــان می دهــد کــه تعادل بخشــی آب هــای 
زیرزمینــی بــه هــم خــورده؛ بایــد بــه ایــن نتیجه 
ــه  ــزان ورودی آب ب ــه می ــا مطالع ــه ب برســیم ک
ســفره های زیرزمینــی چقــدر اســت و بــه همــان 
طریــق و بــه همــان میــزان از آب هــای زیرزمینی 
برداشــت کنیــم تــا بتوانیــم تعادل بخشــی آب هــای زیرزمینــی 
را اجرایــی کنیــم. حیدرعلــی عابــدی، نماینــده مــردم اصفهــان 
در مجلــس شــورای اســالمی، گفــت: مصوبــه شــورای عالــی 
ــی  ــد خوب ــن نوی ــه و ای ــرار گرفت ــا ق ــار م ــروز در اختی آب ام

بــرای برگردانــدن آب بــه حــوزه زاینــده رود اســت.

مدیر حفاظت شرکت آب منطقه ای اصفهان خواستار شد:
آسیب شناسی آب های زیرزمینی اصفهان

ــی  ــن کارگاه آموزش ــاب، دومی ــوان آفت ــی بان ــز تخصص مرک
»بانــوان، یــاوران اقتصــاد« را بــه منظــور توانمندســازی 
مربیــان آموزشــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 

اصفهــان، نیمــه دوم مهرمــاه برگــزار می کنــد. 
ســازمان  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش   
اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
کارگاه  آفتــاب،  بانــوان  تخصصــی  مرکــز 
ــه  ــاد« را ب ــاوران اقتص ــوان، ی ــی »بان آموزش
آموزشــی  مربیــان  توانمندســازی  منظــور 
شهـــرداری  فرهنگـی تفریحـــی  سازمـــان 
اصفهــان برگــزار کــرد کــه دومیــن کارگاه 

آن نیمــه دوم مهرمــاه برگــزار خواهــد شــد. ایــن کارگاه 
 در چهــار فصــل زندگــی ارزش آفریــن، بانــوی کارآفریــن
 نبایدهــای کســب و کار، نقــش زنــان در رفــاه، مدرســه

زن  منحصربه فــرد  تجربــه  نهایــت  در  و  ثروت آفرینــی  و 
ــدی  ــال لن ــه لی ــه گفت ــت. ب ــده اس ــزی ش ــودن برنامه ری  ب

مدیــر مرکــز تخصصــی بانــوان آفتــاب، کارگاه آموزشــی 
ــاوران اقتصــاد« در ســه موضــوع پذیــرش نقــش  ــوان ی »بان
مــادری مســئله اقتصــاد و خالقیــت آغــاز بــه کار کــرده کــه در 

ــز دارد. ــر مســائل اقتصــادی تمرک حــال حاضــر ب
ــگان ــی نخب ــاد مل ــده بنی ــاه نماین   زهــرا داورپن
ــا اشــاره  در اولیــن کارگاه آموزشــی ایــن دوره ب
بــه نقــش پررنــگ زنــان در مســائل اقتصــادی 
گفــت: بــرای راه انــدازی ایــن کارگاه هــا بــه ایــن 
ــان  ــوت از کارآفرین ــا دع ــا ب نتیجــه رســیدیم ت
برتــر در بخــش زنــان، ضمــن آشــنایی زنــان بــا 
مدیریــت شــرایط و امکان هــای موجــود، آن هــا 
ــه  ــاره ب ــا اش ــم. وی ب ــاده کنی ــازار کار آم ــه ب ــرای ورود ب را ب
کلمــه » خلــق ارزش« بیــان داشــت: زنــان کارآفریــن بایــد در 
ایجــاد ارزش هــا پیشــقدم باشــند؛ بــه عبارتــی چیــزی را خلق 
ــاه  ــرای رف ــن کاال ب ــر وجــود داشــته و از ای ــه پیش ت ــد ک کنن

بهتــر و ایجــاد آســایش در زندگــی اســتفاده کننــد. 
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آبادخواهان :1- منصور کمالی 2- قدرت اله عارفیان خوانده : 1- صغری چابک 2- سیامک طالب پور 3- 
مجید طهماسبی خواسته:  الزام به انتقال سند خودروبابررسی محتویات پرونده با اعالم ختم رسیدگی  و 
اخذ نظر مشورنی اعضاء شورا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گرددرای شورادر خصوص دادخواست 
منصور کمالی و قدرت اله عارفیان به طرفیت 1- صغری چابک 2- سیامک طالب پور 3- مجید طهماسبی 
الزام به انتقال رسمی خودرو سوری هیوندا 2009 نظر به استعالم به عمل آمده از راهور ناجا و تایید مالکیت 
خودرو به نام  خوانده ردیف اول و نیز نظر به سلسله نقل و انتقاالت عادی بین خواندگان که تصویر مصدق 
قولنامه ی فی مابین در پرونده مضبوط و نیز بالحاظ قاعده ید و وجود کلیه اسناد  و مدارک مربوط به خودرو 
موصوف در ید خواهان ردیف اول ادعای خواهان ردیف اول را مقرون به واقع دانسته به استناد ماده 198 و 
ماده 220 از قوانین آئین دادرسی مدنی و قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول خانم صغری چابک 
بلداجی به ضور در احد از دفاتر رسمی و انتقال رسمی خودرو سواری هیوندا2009 به شماره انتظامی 338-13 
ی 77 صادر و اعالم می نماید و در خصوص ادعای خواهان ردیف دو م قدرت اله عارفیان نظر به اینکه مشار 
الیه  یکی از ایادی واسط در نقل و انتقاالت بود و خودرو از مالکیت وی خارج شده است به لحاظ ذینفع 
نبودن مستندا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم می گردد و در خصوص 
سایر خواندگان ردیف دوم و سوم سیامک صالب پور و محمود طهماسبی نظر به اینکه سند مالکیت خودرو 
به نام ایشان نبوده لذا دعوا توجه آنها نیست و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد 
دعوا صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان برخوار می باشد.

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان برخوار
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/700/م الف به تاریخ  95/07/14

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ مزرعه کمال آباد  پالک شماره 41 اصلی  واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقایان اکبر زارع دستجردی فرزند علی نقی و حسین نور بخش حبیب آبادی فرزند 
ابوطالب و غیره در  جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم از تاریخ 1395/08/15 
الی 1395/08/20  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.
تاریخ انتشار : 1395/07/19 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/701/الف/م به تاریخ 95/07/14

آگهی حصر وراثت
آقای حسین نقی خرزوقی دارای شناسنامه شماره 5110393818 به شرح دادخواست به کالسه 404/95 
ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
نقی خرزوقی بشناسنامه 167 در تاریخ 1395/07/08  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
براتعلی ش.ش 5110393818 )برادر  الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-حسین نقی خرزوقی فرزند 
متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/702/م الف به تاریخ 95/07/15
آگهی حصر وراثت

خانم معصومه رجبی خرزوقی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه 393/95 ش ح 1 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رسول محمدی 
خرزوقی بشناسنامه 653 در تاریخ 1393/06/05  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:1-معصومه رجبی خرزوقی فرزند عباس ش.ش 11 )مادر متوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/700/م الف به تاریخ 95/07/04
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده 950068 اجرا 
2 اجرای احکام به نفع خانم ایران روانبخش به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 95/08/12 ساعت 
12:00 به منظور فروش یک باب گاوداری واقع در حبیب آباد اده کمشچه جاده کشتارگاه مزرعه صفی آباد به 
مساحت 2156 متر مربع توقیف شده که توسط کارشناس به مبلغ 500000000 ریال ارزیابی گردیده و فعال در 
تصرف آقای حسین نوربخش است برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به 

دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده 
شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می 

بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.
مدیر اجرای احکام دادگاه حقوقی شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/703/م الف به تاریخ 95/07/17
دادنامه

کالسه پرونده : 94/512 ش ح 1 شماره دادنامه 551-1394/02/19 مرجع رسیدگی : شورای حل اختالف 
شعبه اول حقوقی شهرستان برخوارخواهان : هنگامه صوفی به نشانی دولت آباد خ سلمان شرقی پ 64 
خوانده: فاضل غالمی به نشانی فعال نامشخص و آدرس دقیق نمی باشد خواسته : مطالبه مهریه با توجه به 
محتویات پرونده شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاهدر 
خصوص دادخواست خواهان خانم هنگامه صوفی به طرفیت خوانده آقای فاضل غالمی به خواسته مطالبه 
مهریه به شرح دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق سند نکاحیه شماره—که داللت بر علقه زوجیت 
دائم زوجین در تاریخ 93/04/04 دارد و اینکه مستند دعوی خواهان سند خالی المعارض می باشد دعوی 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به تبصره الحاقی ماده 1082 و ماده 1078 از قانون مدنی و ماده 
198 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت: 58 گرم طالی ساخته نشده و 
یکصد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه خسارات قانونیدر حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای 

صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری شهرستان برخوار می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان  برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/699/م الف به تاریخ  95/07/13
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول نوبت اول

در پرونده 930580 از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر محکوم علیهم 1- مصطفی وعیدی 
2- علیرضا جنتی و مجموعه گیتی پسند به پرداخت 3245380615 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم 
له و مبلغ 62269305 ریال هزینه اجرا در حق صندوق دولت و حق الوکاله وکیل به مبلغ 50303400 ریال 
محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر 

توسط کارشناس خبره کارشناسی شده است، نموده است.
صورت اموال مورد مزایده

کد محصول    شرح              مقدار)عدد(   ارزش واحد )ریال(    ارزش کارشناسی ریال 
96000000    192،000                500             )1×1/2(d4 کلکتور  99020112524
68100000                      227،000                300             )1×1/2(d5 کلکتور  99020112525
50400000                   252،000                 200              )1×1/2(d6 کلکتور  99020112526

43500000                 290،000                    150             )1×1/2(d7 کلکتور  99020112527
99020120714  سه راهی پرسی25×25×25      100                     112،000  11200000

440000000  44،000               10000 سه راهی 90 دیواری پرسی 16×1/2×16   99020121510
290000000  29،000  10000 زانوئی دیواری پرسی 1/2×16   99020121610

453100000  46،000  9850 زانوئی چپقی پرسی 3/4×25   99020130618
810000000  60،000 والوکلکتوری یکسر کوپلی 1/2×16 آبی و قرمز 13500   99020235040

باتوجه به اینکه نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این 
اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزاری مزایده: 95/08/01 از ساعت 9 الی 10 صبح 
محل برگزاری مزایده: اجرای احکام حقوقی دادگستری شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفی: شهرک 

صنعتی مورچه خورت با هماهنگی این اجرا
مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. برنده 
مزایده می بایست 10 در صد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم به حساب 
سپرده واریز و تایک ماه فرصت دارد مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید و اال ضمن ابطال 
مزایده 10 در صد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می گردد. کسانی که مایل به 
شرکت در مزایده می باشند می بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده در خواست کتبی خود به همراه قیمت پیشنهادی 

را به دایره اجرای احکام مدنی تحویل تادر زمان مزایده شرکت داده شوند. 
مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شاهین شهر

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/697/م الف به تاریخ  95/07/12
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول نوبت اول

در پرونده 940147 از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر محکوم علیهم 1- مصطفی وعیدی 2- 
علیرضا جنتی و مجموعه گیتی پسند به پرداخت 1226551988 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له و 
مبلغ 61000000 ریال هزینه اجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده است که محکوم له در قبال خواسته خود 
اقدام به توقیف اموال محکوم علیه که به شرح زیر توسط کارشناس خبره کارشناسی شده است، نموده است.

صورت اموال مورد مزایده
شرح                      مقدار)عدد(       ا رزش واحد )ریال(            ارزش کارشناسی)ریال( کد محصول 

34050000                     227،000        150         )1×1/2(d5 کلکتور  99020112525
37800000                    252،000       150          )1×1/2(d6 کلکتور  99020112526
34800000                    290،000       120          )1×1/2(d7 کلکتور  99020112527
99020120714  سه راهی پرسی25×25×25   500      112،000                     56000000

شرح                                             ا رزش واحد )ریال(        ارزش کارشناسی)ریال( کد محصول 
44000000 سه راهی 90 دیواری پرسی 16×1/2×16   1000عدد   44،000     99020121510
4000عدد  29،000                       116000000 زانوئی دیواری پرسی 1/2×16   99020121610
870عدد  46،000                      40020000 زانوئی چپقی پرسی 3/4×25   99020130618
20000000 والوکلکتوری یکسر کوپلی 1/2×16 آبی و قرمز 7000عدد 60،000   99020235040

باتوجه به اینکه نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده است این 
اجراء قصد فروش اموال از طریق مزایده را دارد. زمان برگزاری مزایده: 95/08/01 از ساعت 9 الی 10 صبح 
محل برگزاری مزایده: اجرای احکام حقوقی دادگستری شاهین شهر محل بازدید از اموال توقیفی: شهرک 

صنعتی مورچه خورت با هماهنگی این اجرا
مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد. 
برنده مزایده می بایست 10 در صد از ثمن معامله را فی المجلس به همراه داشته باشند تا عنداللزوم 
به حساب سپرده واریز و تایک ماه فرصت دارد مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید 
و اال ضمن ابطال مزایده 10 در صد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می 
گردد. کسانی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می بایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به 
دایره اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده در 
خواست کتبی خود به همراه قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام مدنی تحویل تادر زمان مزایده 

شرکت داده شوند. 
مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شاهین شهر

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/697/م الف به تاریخ  95/07/12
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

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

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

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ابراهیم  برابر رای شماره 139560302018003034 کالسه پرونده 1391114402018001195 آقای سید 
طباطبایی نیا فرزند سید رضا بشماره شناسنامه 595 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب 
کارگاه به مساحت  99.90 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313  اصلی واقع در دولت آباد 

بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای مجید پوریا منش
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/19

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/08/04
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/697/الف/م به تاریخ 95/07/12

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

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

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018002992 کالسه پرونده 1393114402018000301 آقای قاسم قدیری 
خرزوقی فرزند رضا بشماره شناسنامه 19 صادره از خورزوق  نسبت به ششدانگ یک باب خانه و مغازه 
متصله به مساحت  218.45 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 38 فرعی از 114  اصلی واقع 

در خورزوق در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/07/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/08/04

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/693/الف/م به تاریخ 95/07/12
آگهی احضار 

نظر به اینکه خانم منیژه معلم فرزند محمد باقر با وکالت آقای وحید زینلی بطرفیت آقایان و خانمها 
محمود رضا حیدری –محمد حسین حکیمی –احمد غفاری – پروین بکرانی- نصراله قدیمی – خدا 
رحم صدیقی – سید علی میر شفعیان ثبت به دادنامه9409973653401372 مورخ 94/9/8 صادره 
از شعبه دوم حقوقی دادگستری فالوجان تجدید نظر خواهی نموده است و باتوجه به اینکه آقای سید 
علی میر شفعیان در آدرس اعالمی شناسایی نگردیده و تجدید نظر خواه در خواست ابالغ از طریق 
نشر آگهی را نموده است . لذادر اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به آقای سید 
علی میر شفعیان ابالغ می گردد که ظرف ده روز از انتشار این آگهی با مراجعه به این دادگاه و دریافت 
نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمائم آن چنانچه پاسخی دارند اعالم نمایند واال پرونده با همین 

کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری فالورجان 

آگهی احضار متهم 
 : شعبه  بایگانی  شماره   9209983654801301  : پرونده  شماره   9510113655700810  : نامه  شماره 

941043 تاریخ تنظیم :95/6/25
نظر به اینکه در پرونده کالسه 941043 2 ف  متهم هوشنگ مهرابی نژاد )جمالپور( به اتهام سرقت 
4 راس گوسفند موضوع شکایت حمزه قدیمی مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی 
و بدینوسیه به نامبرده ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت رسیدگی به اتهام 
خود در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید و 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. بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و 

انقالب فالورجان 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 628 95 / 11 خواهان آقای محمد یوسفی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
به طرفیت خانم طیبه پدریان و رمضان عباسی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ 
مورخ 95/9/2ساعت 12 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 وکال  مجتمع 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 21349/م الف مدیر دفتر شعبه 11مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

مزایده 
شعبه ی اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 1956/95 ش ج 
بابت  بلوار جانبازان کوچه 15 پالک 264  به آدرس شهرضا  یداله فواد کاظمی و علیه طالب دهقان 
محکوم به و هزینه های اجرایی به هزینه 149/075/676 ریال اموال توقیفی به شرح یک دستگاه 
سواری پراید هاچ پک بشماره انتظامی ایران 23- 399 د 97 به رنگ آبی متالیک مدل سال 1391 
دیفرنسیل  گیربکس  موتور  دارای  در حال حاضر  موتور 4809723 که  و  بشماره شاسی 5729164 
دارای  و  دارد  تصادف  آثار  مختصر  عقب چپ  و گلگیر  راست  جلو  درب   ناحیه  از  بدنه  نسبتا خوب 
خشهای محیطی می باشد الستیکها حدود 50 در صد عاج دارد و شیشه ها و داشبورد سالم هستند 
تودوزی نسبتا مرتب است بیمه نامه رویت نشده است لذا با عنایت به وضعیت فعلی اتومبیل و رکود  
حاکم بر بازار فعلی خودرو در حال حاضر مبلغ پانزده میلیون تومان معادل یکصد و پنجاه میلیون 
از طرفین فرار نگرفته است در  اعتراض هیچیک  پایه اعالم  می گردد که مورد  بعنوان قیمت  ریال 
نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 95/8/9 در ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای احکام واقع در 
خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره 2 دادگستری برگزار می گردد. طالبین شرکت 
ارائه  و  ملی  بانک   )2171350205001( شماره حساب  به  پایه  مبلغ  از  واریز  با  توانند  می  مزایده  در 
 فیش آن به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 

بود . 
شماره : 20240/ م الف مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

بالغیه 
شماره ابالغنامه :9510100353803611 شماره پرونده : 9509980364800601 شماره بایگانی شعبه : 
950659  تاریخ تنظیم : 1395/07/04مشخصات ابالغ شونده حقیقی:1- نام : فرزاد 2- نام خانوادگی 
: نیک فرجام 3- نام پدر : محمود 4- کدپستی : 6717814856 5- نشانی : مجهول المکان تاریخ 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ   – اصفهان   : حضور  محل   10:00 ساعت  یکشنبه   1395/08/23  : حضور 
در   : 310 علت حضور  اتاق شماره  اصفهان – طبقه 3  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان 
خصوص شکایت جالل مرادی جوشانی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 

حاضر شوید . 
شماره : 20238/ م الف دفتر شعبه 112 دادگاه کیفری دو اصفهان 

 دومین کارگاه آموزشی »بانوان، یاوران اقتصاد«
 برگزار می شود



5فرهنگ و هنر دوشنبه  19 مهرماه   1395
ـــمـــاره 272  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
کشفی که رابطه ایران و ژاپن را متحول کرد

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

ــال های  ــد س ــال مانن ــرم امس ــینماها در مح ــه س برنام
ــر رســتاخیز را در  ــی نیســت و اگ ــدان خال گذشــته چن
نظــر نگیریــم، دســت کم چنــد فیلــم بــا حــال و هــوای 
ایــن مــاه یــا اکــران شــده اند یــا در نوبــت اکــران قــرار 
ــت  ــرم، فرص ــه اول مح ــس از ده ــای پ ــد. روزه دارن
ــب  ــای پرمخاط ــود برنامه ه ــا در نب ــت ت ــبی اس مناس

ــد. ــا بروی ــن فیلم ه ــدن ای ــه دی ــون ب تلویزی
    اروند

»ارونــد« بــه کارگردانــی پوریــا آذربایجانــی، اولیــن فیلــم 
ســینمایی اســت کــه بــه ماجــرای ۱۷۵ شــهید غــواص 
ــعید  ــور س ــا حض ــد« ب ــردازد. »ارون ــکن می پ و خط ش
ــرداد  ــا، مه ــه آ پناهی ه ــی، پانت ــاز طباطبای ــی، طن آقاخان
ــی، حســین ســلیمانی، کاظــم  ــد روحان ــان، امی صدیقی
ســیاحی و بــا تهیه کنندگــی مهــدی داوری همزمــان بــا 
ســینماهای کشــور در ســینما ســپاهان اصفهــان در حــال 

اکــران اســت. 
ــس  ــده اســت: یون ــم آم ــن فیل در خالصــه داســتان ای
ــت  ــاال بیس ــدس، ح ــاع مق ــاب و روان دف ــاز اعص  جانب
ــا  ــم ب ــوز ه ــگ، هن ــان جن ــس از پای ــال پ ــت س و هف
ــدن  ــراه ش ــد. هم ــش روزگار می گذران ــره هم رزمان خاط
او بــا یــک گــروه تفحــص، خاطــرات تــازه ای را در ذهــن 

ــد. ــی می کن او تداع

    هیهات
اجتماعــی  فیلمــی  »هیهــات«،  ســینمایی   فیلــم 
ــینمای  ــزودی س ــار اپی ــم چه ــن فیل ــی و اولی و مذهب
ایــران محســوب می شــود. ایــن فیلــم چهــار روایــت از 
ــا  ــران اســت کــه ب ــار کارگــردان جــوان ســینمای ای چه
نگاهــی بــه باورهــا و اعتقــادات مذهبــی، به ویــژه عالقــه 
بــه حضــرت سیدالشــهدا)ع( ســاخته شــده اســت و هر 
اپیــزود آن، در فضــا و مکانــی متفــاوت تصویــر می شــود؛ 
ــان  ــان ایم ــمت هم ــار قس ــر چه ــبیح ه ــخ تس ــا ن  ام

و عالقه به حضرت اباعبدهللا است.
اپیــزود اول فیلــم حکایــت پســر جوانــی )حامــد بهــداد( 
اســت کــه بــه مــادرش قــول ســفر کربــال داده، امــا بــه 
آن عمــل نکــرده و در شــرایطی کــه مــادر پیــرش در حال 
ــه  ــیای عتیق ــه  اش ــال مبادل ــه دنب ــت او ب ــار اس احتض
اســت؛ در ایــن گیــرودار کامیــون حامــل ضریــح امــام 
 حســین)ع( در نزدیکــی روســتای آن هــا توقــف می کنــد 
و مــرد جــوان را بــه ایــن فکــر می انــدازد کــه مــادر را بــه 

ــاند. آرزویش برس
ــاز  ــده  جانب ــک رزمن ــاره  ی ــز درب ــم نی ــزود دوم فیل اپی

)حمیــد فرخ نــژاد( اســت. بــرادرزاده  او کــه از کنــد 
بــودن پاکســازی مناطــق مین گذاری شــده  اطــراف 
محــل زندگی شــان شــاکی اســت، بــا تفنگــی در دســت 

شــخصا اقــدام بــه خنثی ســازی مین هــا می کنــد.
اپیــزود ســوم داســتان دختــر بچه ای اســت کــه مادرش 
ــت؛  ــپرده اس ــی س ــزد کس ــرای کار ن ــم( او را ب )آال نج
ــی  ــا گروه ــرک را ب ــخص دخت ــه آن ش ــر از اینک بی خب
دیگــر از بچه هــا بــرای گدایــی بــه نقــاط مختلــف شــهر 

می فرســتد.
اپیــزود چهــارم نیــز دربــاره  یــک پزشــک )بابــک 
ــه  ــکی ب ــای پزش ــرای کمک ه ــه ب ــت ک ــان( اس حمیدی
ــا  ــر او )مین ــت. همس ــه اس ــراق رفت ــه ع ــدگان ب رزمن
ســاداتی( تصمیــم می گیــرد بــه همــراه فرزنــدش 
بــه کربــال  از رســیدن  پــس  امــا  بپیونــدد؛  او  بــه 
متوجــه غیبــت او می شــود و پــس از جســت وجو 
اســت.  تــرک کــرده  را  او عــراق  متوجــه می شــود 
اســت  فیلــم  تهیه کننــده   شفیـــعی   محمـدرضـــا 
ــادی  ــاوی، ه ــش اقباش ــازی، دان ــید روح هللا حج و س
نویســندگی  نیــز  ناییجــی  هــادی  و   مقدم دوســت 
عهــده  بــر  را  فیلــم  قســمت  چهــار  کارگردانــی  و 
داشــته اند.این فیلــم همزمــان بــا ســینماهای کشــور در 

ســینما ســاحل اصفهــان در حــال اکــران اســت.
    ناسور

»ناســور« بــه کارگردانــی کیانــوش دالونــد فیلــم دیگــری 
اســت کــه ســینمای ایــران در قالــب انیمیشــن، بــا توجه 
ویــژه بــه اعتقــادات مذهبــی مخاطبــان و متناســب بــا 

ایــام محــرم و صفــر تولیــد و اکــران کــرده اســت.

ــورایی  ــترهای عاش ــدادی از پوس ــان تع ــی وزیری - عل
خــود را در نمایشــگاهی بــا عنــوان »رنــگ نجــوا« بــه 
نمایــش گذاشــته کــه در آن هــا از زیارت نامــه عاشــورا 

بهــره بــرده اســت.
- »آتــش«، »خورشــید زمیــن« و »مهریــه زهرا)س(« 
عناویــن تــازه  ارســالی دفتــر موســیقی و ســرود 
ــرم  ــاه مح ــا م ــی ب ــبت هم نوای ــه مناس ــیما ب  صداوس

و صفر است.
- ژیــال صادقــی بــا اجــرای برنامــه ای جدیــد پــس از 
مــاه محــرم و صفــر بــه شــبکه ســه بازمی گــردد. ایــن 
ــن ســال ها گفــت:  ــت خــود در ای ــاره غیب مجــری درب
»آن ســه ســالی کــه در تلویزیــون اجــرا نکــردم، ایــران 

ــودم.« ــکار نب ــودم و اصــال ممنوع ال نب
- آندرانیــک خچومیــان، مترجــم آثــار بســیاری از 
زبــان ارمنــی بــه فارســی و فارســی بــه ارمنــی موفــق 
ــته  ــان های برجس ــق، از نش ــان کانت ــت نش ــه دریاف ب

ــد. ــتان ش ــور ارمنس کش
ــوود و  ــناس هالی ــر سرش ــوارتزنگر، بازیگ ــد ش - آرنول
فرمانــدار پیشــین کالیفرنیــا بــه جمــع جمهوری خواهانی 

ــد. ــت نمی کنن ــد ترامــپ حمای ــه از دونال پیوســت ک
ــورش  ــزه حض ــاره انگی ــان درب ــی نصیری ــتاد عل - اس
ســریال  در  بــازی  و  خانگــی  نمایــش  شــبکه  در 
ــردان  ــام کارگ ــم ن ــزه اول ــد: »انگی ــهرزاد« می گوی »ش
بــود؛ چــون پیــش از ایــن بــا حســن فتحــی در چنــد 
اثــر تجربــه همــکاری داشــتم و ایــن همکاری هــا 
 باعــث شــد شــناخت خوبــی از کار ایشــان پیــدا 

کنم.«
- جدیدتریــن تیــزر انیمیشــن ســینمایی »ناســور« در 
حالــی در آســتانه ایــام ســوگواری منتشــر شــد کــه در 
آن از قطعــه ای بــا صــدای محســن چاوشــی اســتفاده 

شــده اســت.
- معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
آثــار  بــه  تبــع آن  گفــت: کیــان روزنامه نــگاری و 
ــتیم  ــاهد آن هس ــروز ش ــه ام ــه در جامع ــی ک  اجتماع
 بــا نبــود اخــالق حرفــه ای در حــال ویــران شــدن اســت 

و نگرانی جدی درباره این موضوع وجود دارد.
- بهمــن فرمــان آرا، کارگــردان شناخته شــده ســینمای 
ایــران بــه روزی اشــاره کــرد کــه احمــد میــر بــه خانــه 
عبــاس کیارســتمی رفتــه بــود تــا معذرت خواهــی 
 کنــد و دســتش را ببوســد: »دکتــر احمــد میــر، روزی 
 را بــه یــاد بیــاورد کــه بــرای بوســیدن دســت عبــاس 
و معذرت خواهــی بــه خانــه او رفتــه بــود؛ امــا عبــاس 

بیرونــش کــرد.
ــاه هســتم؛ پــس چــرا   او حــاال می گویــد: مــن بی گن
 بــرای معذرت خواهــی رفتــه بــودی خانــه عبــاس 

و گفتی خطا کردم؟«

 حضور 2000 دانش آموز اصفهانی 

در تجمع نوجوانان حسینی
ــی اداره  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
اصفـهان، حجت االسـالم و المسلمین 
ــس  ــماعیل پور، رئی ــا اس محمدرض
اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه 
ــار  ــان اظه ــتان اصفه ــک شهرس ی
ــاه  ــمین روز از م ــت: در شش داش
ــا برپایــی  محــرم، امامــزادگان بزرگــوار ناحیــه یــک اصفهــان ب
 2000 میزبــان  العســل«،  مــن  »احلــی  بــزرگ  همایــش 
دانش آمــوز بودنــد. وی در ادامــه افــزود: ایــن همایــش بــزرگ 
در جــوار حــرم مطهــر امامــزاده شــاه میرحمــزه)ع( و امامــزاده 
 شــاهزاده حســن)ع( کیجعلــی اصفهــان بــه همــراه ســخنرانی 
و مداحــی ذاکــران اهــل بیــت)ع( و بــا حضــور دانش آمــوزان در 
ــس  ــزار شــد. رئی ــزاداری برگ ــا و دســته های ع ــب هیئت ه قال
ــان  ــک شهرســتان اصفه ــه ی ــه ناحی ــور خیری ــاف و ام اداره اوق
ــوزش  ــزرگ، اداره آم ــش ب ــن همای ــی ای ــه داد: در برپای  ادام
ــه  ــاع متبرک ــا بق ــت امن ــن هیئ ــان و همچنی ــرورش اصفه و پ

همکاری و مشارکت داشتند.

 تولید »اشعار عاشورایی« 

با صدای گویندگان رادیو
»اشــعار  نــوای  محــرم،  مــاه  فرارســیدن  بــا  همزمــان 
ــو در  ــدگان آشــنا و مطــرح رادی ــا صــدای گوین عاشــورایی« ب
ــد  ــه و تولی ــران تهی ــالمی ای ــوری اس ــدای جمه ــت ص معاون
ــه ای  ــای ۵ دقیق ــب کلیپ ه ــا در قال ــن برنامه ه می شــود. ای
تولیــد می شــود و گزیــده اشــعار عاشــورایی شــاعران معاصــر 
ــو  ــدگان رادی ــی از گوین ــه یک ــا دکلم ــار ب ــر ب ــه ه ــتند ک هس
ــعید  ــاس، س ــه آل عب ــوی، فاطم ــروز رض ــود. به ــرا می ش اج
ــی، ســعید اســالم زاده، نرگــس  پورمحمــودی، حســین موالی
ــعار  ــه اش ــتند ک ــی هس ــی گویندگان ــعید باران ــی و س  اصفهان
را می خواننــد. امــکان شــنیدن و دریافــت ایــن اشــعار از 

ــت. ــم اس ــدا فراه ــران ص ــایت ای س

 ۹۴ اثر خارجی به دبیرخانه 
جشنواره »فیلم یاس« رسید

تاکنــون  یــاس«  »فیلــم  جشــنواره  بین الملــل  بخــش  در 
ــه ــکا، فرانس ــن، آمری ــپانیا، ژاپ ــد، اس ــورهای هن ــر از کش  ۹۴ اث
ــان ــان، لبن ــد، آلم ــتان، هلن ــارایوو، انگلس ــتان، س ــادا، پاکس  کان
ایتالیــا، گرجســتان بــه دبیرخانــه رســیده و کار بازبینــی و انتخاب 
آثــار ایــن بخــش آغــاز شــده اســت. چهارمیــن جشــنواره 
بین المللــی »فیلــم یــاس« بــه دبیــری ســید مصطفــی ابطحــی 

ــود. ــزار می ش ــدران برگ ــتان مازن ــاه در اس ــا ۱۳ آبان م از ۹ ت

اخبار کوتاه

بررســی دوبــاره یــک لــوح چوبــی باســتانی در کشــور ژاپــن 
ــان  ــان ایرانی ــه می ــاره رابط ــی را درب ــب توجه ــج جال نتای
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــته اس ــی داش ــا در پ ــتان و ژاپنی ه باس
ــای  ــی دارایی ه ــی و تحقیقات ــم«، موسســه مل ــن تای »ژاپ
ــای  ــرد یافته ه ــالم ک ــن اع ــور ژاپ ــارا« در کش ــی »ن فرهنگ

یــک پژوهــش جدیــد تاکیــد می کنــد 
کــه ژاپــن باســتان از طریــق جــاده ابریشــم 
ــای  ــر فرهنگ ه ــا دیگ ــدی ب ــاط قدرتمن ارتب
ایــن موسســه  اســت.  داشــته  جهانــی 
تحقیقاتــی اعــالم کــرد عکس هــای مــادون 
ــی  ــوح چوب ــک ل ــه از ی ــدی ک ــز جدی قرم
متعلــق بــه قــرن هشــتم در ژاپــن بررســی 

شــده حاکــی از آن اســت کــه یــک فــرد ایرانــی کــه 
احتمــاال دانشــمند و آمــوزگار بــوده در دربــار ســلطنتی ژاپن 
ــن  ــه ژاپ ــده ک ــه ش ــه پذیرفت ــت. گرچ ــته اس ــور داش حض
ــف  ــورهای مختل ــا کش ــادی ب ــی زی ــط تجاری فرهنگ رواب
ــی  ــا مدارک ــت، ام ــته اس ــم داش ــاده ابریش ــق ج از طری

کــه گــواه ایــن ادعــا در ژاپــن باســتان باشــد، بســیار نــادر 
ــت  ــد از اهمی ــه جدی ــن یافت ــل ای ــن دلی ــه همی ــود و ب ب
بســیاری برخــوردار اســت. »آکی هیــرو واتانابــه«، یکــی از 
ــاره گفــت:  ــارا در این ب ــی ن پژوهشــگران موسســه تحقیقات
ــط تجــاری  ــا قــرن هفتــم رواب ــران و ژاپــن دســت کم ت ای
بــا یکدیگــر داشــته اند؛ امــا  مســتقیمی 
ــی  ــوح چوب ــک ل ــر روی ی ــد ب بررســی جدی
کــه اولین بــار در دهــه ۱۹۶0 میــالدی در 
ــارا کشــف شــده، نشــان  منطقــه باســتانی ن
ــن  ــران و ژای ــان ای ــه می ــه رابط از آن دارد ک
بســیار گســترده تر بــوده و فــردی ایرانــی در 
ــوزش  ــژه آم ــی وی ــک آکادم ــان در ی آن زم
ــص  ــبب تخص ــه س ــته و ب ــور داش ــی حض ــات دولت مقام
ــراد در  ــن اف ــه ای ــراوان ب ــه احتمــال ف ــان باســتان ب ایرانی
کاخ »هی جــو« ریاضیــات آمــوزش مــی داده اســت. ایــن 
لــوح چوبــی متعلــق بــه ســال ۷۶۵ پــس از میــالد )۱2۵۱ 

ــت. ــش( اس ــال پی س

کشفی که رابطه ایران و ژاپن را متحول کرد
کارگــردان فیلــم ســینمایی »پارادایــس« تاکیــد کــرد 
ــازی  ــم در فضــای مج ــن فیل پوســتر منتشــر شــده از ای
ــد  ــورد تأیی ــه م ــن طــرح اولی ــی نیســت و ای پوســتر اصل

ــت.  ــه اس ــرار نگرفت ق
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینما ب ــردان س ــانی، کارگ ــی عطش عل

پوســتری کــه از فیلــم »پارادایــس« در 
فضــای مجــازی منتشــر شــده پوســتر 
ــفانه  ــت: متاس ــت، گف ــم نیس ــی فیل اصل
ــای  ــتری در فض ــته، پوس ــای گذش در روزه
ــتر  ــه آن را پوس ــده ک ــر ش ــازی منتش مج
»پارادایــس«  ســینمایی  فیلــم  اصلــی 
خوانده انــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 

عکــس متعلــق بــه یکــی از طرح هایــی اســت کــه توســط 
ــا در حــد یــک  ــود و تنه یکــی از دوســتان آمــاده شــده ب
طــرح بــود. وی توضیــح داد: ایــن پوســتر منتشرشــده نــه 
مــورد تأییــد مــن و نــه مــورد تأییــد طــراح پوســتر اســت. 
کارگــردان فیلــم »دموکراســی تــو روز روشــن« ادامــه داد: 

 »پارادایــس« تولیــد مشــترک ایــران و آلمــان اســت.
ایــن فیلــم نزدیــک بــه 2 ســال اســت کــه ســاخته شــده 
ــل  ــال تعام ــش در ح ــه نمای ــت پروان ــرای دریاف ــن ب و م
بــا ســازمان ســینمایی و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
هســتم؛ بــه همیــن دلیــل اجــازه نــدادم تــا طــرف آلمانــی 
فیلــم را در ایــن کشــور بــه نمایــش بگــذارد. 
وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر طــرف 
آلمانــی نســخه ای از ایــن فیلــم را بــرای 
بین المللــی  جشــنواره  چنــد  در  حضــور 

ــت.  ــرده اس ــال ک ارس
ــرای  در همیــن راســتا، تهیه کننــده آلمانــی ب
تهیــه بروشــور فیلم بــرای حضور در جشــنواره 
بــه اطالعــات و تعــدادی از عکس هــای فیلم نیاز داشــت که 
 متاســفانه یکــی از دوســتان مــا طــی یــک اشــتباه ســهوی 
فایــل طرح هــای پوســتر را ارســال می کنــد و پخش کننــده 
ــل  ــن فای ــتباه، ای ــن اش ــالع از ای ــدون اط ــز ب ــی نی  خارج

را روی سایت می گذارد.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تيران

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملك تيران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضیان محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 

مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك 

ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

۱-رای شماره ۱۳۴۹۶0۳020۱۶00۱۷۹ مورخ ۱۳۹۵/0۴/۱2 مالکیت آقای محمد رضا دادخواه     فرزند محمد علی در ۵.۵ سهم 

مشاع از ۱۱ سهم ششدانگ یکدرب باغ  به مساحت ششدانگ ۱۴2۵/۱0متر مربع پالک شماره ۱28۴فرعی  از ۱  اصلی و اقع 

در تیران  بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری  از مالکین حسن و ابراهیم و حسین و زهرا و سکینه و فاطمه همگی دادخواه 

2-رای شماره ۱۳۴۹۶0۳020۱۶00۱0۹ مورخ ۱۳۹۵/0۳/۱۶ مالکیت آقای مهدی مظاهری فرزند غالمرضا در  ششدانگ قسمتی 

از  یکدرب باغ  به مساحت ۳0۹/۶0متر مربع پالک شماره ۱۳۳۶/۱فرعی  از ۱  اصلی و اقع در تیران  بخش دوازده ثبت اصفهان 

خریداری  مع الواسطه از حیدر و ماه سلطان شیرازی تیرانی 

تاریخ انتشار نوبت اول  : ۱۳۹۵/۷/۱۹تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۵/8/۴

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون مهدی شبان- الف –م/2۳۶

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 

۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی 

تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 

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

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

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره ۱۳۹۵۶0۳020۱80028۵۱ کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴020۱800۳2۶8 آقای اکبر دهقانی فرزند قدمعلی بشماره 

آباد  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت  ۷۶ متر مربع  از دولت  شناسنامه ۹2 صادره 

احداثی بر روی قسمتی از پالک ۴۳۱  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای تقی 

عابدی دستجردی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/0۷/0۴تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/0۷/۱۹

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۷/0۵/۶۴8/الف/م به تاریخ ۹۵/0۶/2۷

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عبدالحسین داوری با وکالت محبوبه جعفر پور دارای شناسنامه شماره ۱۳8به شرح دادخواست به کالسه ۳۵۹۴/۹۵ ح 

۱0از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاپور داوری بشناسنامه ۴۶در تاریخ 

۹۵/۶/۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و دو دختر و همسر 

۱- عبدالحسین داوری ش ش ۱۳8 فرزند پسر 2- نوری دخت داوری ش ش ۴۹۴ فرزند دختر ۳- نوشین داوری ش 

ش ۶۱۶ فرزند دختر ۴- فخر الملوک گیشنیز جانی ش ش ۴۳۹۷۶ همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 2۱2۴2/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا 

حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم  فرزانه داد خواه تهرانی دارای شناسنامه شماره ۱۳۷۳به شرح دادخواست به کالسه ۳۵۵۵/۹۵ ح ۱0از این شورا  در 

تاریخ  بشناسنامه 22۵در  تهرانی  دادخواه  اکبر  داده که شادروان علی  توضیح  نموده و چنین  وراثت  خواست گواهی حصر 

۹۵/۱/۱8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار دختر و یک همسر 

۱- مهین دادخواه تهرانی ش ش ۱08 دختر متوفی 2- افسانه دادخواه تهرانی ش ش ۹۷۴ دختر متوفی ۳- فرزانه دادخواه 

تهرانی ش ش ۱۳۷۳ دختر متوفی ۴- مریم دادخواه تهرانی ش ش 28۴۹ دختر متوفی ۵- معصومه شیرازی ش ش 2۱ 

همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 2۱22۷/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای کیان نوروزی اصفهانی دارای شناسنامه شماره ۹00به شرح دادخواست به کالسه ۳۵8۶/۹۵ ح ۱0از این شورا  در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم علی یار دستجردی بشناسنامه ۳۵در تاریخ ۹۳/۹/۳ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و همسر ۱- کیهان نوروزی 

اصفهانی ش ش ۶۷۷0۳ فرزند پسر 2- کامران نوروزی اصفهانی ش ش ۷0۵ فرزند پسر ۳- کیان نوروزی اصفهانی ش 

ش ۹00 فرزند پسر ۴- احمد نوروزی اصفهانی ش ش ۳۷8۶۳ همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 2۱2۴۴/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا 

حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای غالمعلی عبداللهی زاده دارای شناسنامه شماره ۴۷۱۴به شرح دادخواست به کالسه ۳۵۹۹/۹۵ ح ۱0از این شورا  در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد عبدالهی زاده بشناسنامه 20۳۵ در تاریخ ۹۵/۶/۱۵ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و مادر و پدر ۱- سپهر عبداللهی 

زاده ش ش ۱2۷۶08۳۴۳2 فرزند پسر 2- طاهره صفری حسین آبادی ش ش ۱۵ مادر متوفی ۳- غالمعلی عبداللهی زاده 

ش ش ۴۷۱۴ پدر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شماره : 2۱2۴۱/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای فرج اله مهرابی دارای شناسنامه شماره ۳۹۱به شرح دادخواست به کالسه ۳۶02/۹۵ ح ۱0از این شورا  در خواست گواهی 

حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا نصوحی بشناسنامه ۴2۹ در تاریخ ۹۵/۴/۱8 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و همسر ۱- علی مهرابی ش ش ۱2۷۱۶۳8۴۷۹ 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک  فرزند پسر 2- فرج اله مهرابی ش ش ۳۹۱ همسر متوفی اینک 

نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 2۱2۵۹/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف 

استان اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱0۴20۳۵0۳0028۵ شماره پرونده: ۹۴0۹۹80۳۵0۳0۱20۶

شماره بایگانی شعبه : ۹۴۱۳۶۵ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/0۷/۱۱ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :تعاونی اعتبار ثامن االئمه به 

نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت حسین کبیری نشانی: اصفهان – میدان بزرگمهر 

اول خیابان بزرگمهر ک آبشار سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن االئمه کدپستی 8۱۳۶8۹۹۶۴۳ مشخصات محکوم علیهم ردیف 

۱- نام:رضا  نام خانوادگی : کرکوندی  نام پدر : مانده علی نشانی: اصفهان – رهنان – خ شهید چمران کوی ۱۷ روبروی مسجد 

النبی منزل شخصی پ ۱۷ 2- نام : افشین نام خانوادگی : کرکوندی نام پدر : رضا  نشانی : اصفهان – خ امام خمینی – خ 

درخشان فلکه دوم کوی ساحل روبروی مسجد النبی پ ۱ ۳- نام : مهری نام خانوادگی : علی عسگری نام پدر : عبدالحسین 

نشانی : اصفهان – خ امام خمینی – خ درخشان فلکه دوم کوی ساحل روبروی مسجد النبی پ ۱ مشخصات نماینده یا قائم 

مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : شهزاد نام خانوادگی : احمدی دارانی  نام پدر : محمد حسین  نشانی : اصفهان – 

خیابان توحید چهارراه پلیس ساختمان ماکان ۳ طبقه سوم واحد ۱۵  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم تعاونی اعتبار 

ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت حسین کبیری محکوم به: بسمه تعالی 

بموجب در خواست اجرای حکم غیابی مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه ۹۵0۹۹۷0۳۵0۳00۷08  محوم علیه محکوم 

اند  به صورت تضامنی پرداخت مبلغ -/۱2۵000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ -/۴۶80000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و 

تمبر و مبلغ -/۴200000 ریال بابت حق الوکاله وکیل به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ۹۴/۵/۱۷ لغایت 

زمان تادیه در حق محکوم له و پرداخت ۶/2۵0/000 ریال بابت حق االجرا خواهان مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی 

خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند . محکوم علیه مکلف 

است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 

قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 

منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 

دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 

اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار 

به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، 

حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 

پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می 

شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 

محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ 

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( شماره: 2۱۳88/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – محمود عبداللهی    

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم بتول حسین زاده گنج آبادی دارای شناسنامه شماره 2۱۵۹ به شرح دادخواست به کالسه ۳۵2۹/۹۵ ح ۱0از این شورا  

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر نصیری طهمورساتی بشناسنامه ۶۶در تاریخ 

۹۵/۵/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر والغیر ۱- بتول حسین زاده 

گنج آبادی ش ش 2۱۵۹ مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شماره : 2۱2۳8/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا یزدان نظری  دارای شناسنامه شماره ۴۵۹ به شرح دادخواست به کالسه ۳۵۹۱/۹۵ ح ۱0از این شورا  در خواست گواهی حصر 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت پهلوان زاده بشناسنامه ۳۳۶02در تاریخ ۹۵/۴/۱2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج دختر ۱- فرشته یزدان نظری ش ش ۴۴۹ فرزند دختر 2-مرضیه یزدان نظری ش 

ش ۴۴000 فرزند دختر ۳- طاهره یزدان نظری ش ش ۱۴۷۵ فرزند دختر ۴- زهرا یزدان نظری ش ش ۴۵۹ فرزند دختر ۵- زهره یزدان 

نظری ش ش ۳2۵ فرزند دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شماره : 2۱2۳۹/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فریبا رهنما دارای شناسنامه شماره ۱۹8به شرح دادخواست به کالسه ۳۵۵2/۹۵ ح ۱0از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت 

نموده و چنین توضیح داده که شادروان اقدس خانم علیقلی بشناسنامه ۵2در تاریخ 8۷/۳/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دختر ۱- محمد رضا رهنما ش ش ۳28 پسر متوفی 2- فرخ رهنما ش ش 

2۴۱08۷۹۱۷۹ پسرمتوفی ۳- فرهود رهنما ش ش 28 پسر متوفی ۴- فریده رهنما ش ش ۱0 دختر متوفی ۵- فیروزه رهنما ش ش ۴۳ 

دختر متوفی ۶- فریبا رهنما ش ش ۱۹8 دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی 

می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شماره : 2۱22۹/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین ابراهیمی دارای شناسنامه شماره ۱۱8۳به شرح دادخواست به کالسه ۳۶8۶/۹۵ ح ۱0از این دادگاه  در خواست گواهی 

حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی ابراهیمی ولدانی بشناسنامه ۶۱در تاریخ ۹۵/۳/۱۶ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به۳ پسر و همسر و مادر ۱- حسین ابراهیمی ش ش ۱۱8۳ 

فرزند پسر 2- حسن ابراهیم ولدانی ش ش ۱۱۳00088۳۵ فرزند پسر ۳- مهدی ابراهیمی ولدانی ش ش ۱2۷20۹۵۱0۱ فرزند پسر 

۴- زهرا شریفی ولدانی ش ش ۱۱۳۵ همسر ۵- خاورابراهیمی ولدانی ش ش 2۳ مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 2۱۱8۳/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رضا ملک دخت دارای شناسنامه شماره ۷8۳2 به شرح دادخواست به کالسه ۳۵۳0/۹۵ ح ۱0از این شورا  در خواست گواهی حصر 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوروز علی ملک دخت بشناسنامه ۳02در تاریخ ۹۵/۵/2۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – یک دختر – همسر ۱- رضا ملک دخت ش ش ۷8۳2 پسر متوفی 

2- شیدا ملک دخت ش ش ۱2۷۱2۴۳۱۱۳ دختر متوفی ۳- مهناز هادیان قهدریجانی ش ش ۶8۳۱ همسر متوفی اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 2۱2۳۷/م الف رئیس شعبه ۱0 

دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم  ساعده حکیمی هوشمند دارای شناسنامه شماره ۶۷0به شرح دادخواست به کالسه ۳۵۳۷/۹۵ ح ۱0از این شورا  در خواست گواهی 

حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت اله حکیمی هوشمند بشناسنامه ۱2۹8۵در تاریخ 8۱/۱۱/۱۱ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به۱- شاهین نیرو فرزند یحیی به ش ش ۷8۹ همسر متوفی 2- سودابه 

حکیمی هوشمند فرزند عزت اله به ش ش ۵۵۴۳0 فرزند متوفی ۳- ساعده حکیمی هوشمند فرزند عزت اله به ش ش ۶۷0 فرزند 

متوفی ۴- سیما حکیمی هوشمند فرزند عزت اله به ش ش ۱۴۱۴ فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 2۱2۶۱/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۵-۶۴۹  خواهان محمد جان نثاری  دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک به طرفیت رجبعلی امینی  تقدیم نموده 

است .وقت رسیدگی برای روز......... مورخ ۹۵/۹/۱ساعت ۳0-۱۷ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ 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  مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2۱۳۳۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۷ مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین بنایی اصفهانی دارای شناسنامه شماره ۱۱۴۶به شرح دادخواست به کالسه ۳۵8۳/۹۵ ح ۱0از این شورا  در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان باقر بنائی اصفهانی بشناسنامه ۳2۷در تاریخ ۹۵/2/۱۶ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر یک دختر و همسر ۱- حسین 

بنائی اصفهانی ش ش ۱۱۴۶ فرزند پسر 2- محمد ناصر بنائی اصفهانی ش ش 28۷۷۵ فرزند پسر ۳- علی بنائی اصفهانی 

ش ش ۳۳۴ فرزند پسر ۴- زهرا بنائی اصفهانی ش ش ۳2۱۴۱ فرزند دختر ۵- بتول بنائی اصفهانی ش ش ۱۳۵ همسر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 

2۱2۴۶/م الف رئیس شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت

آقای رضا جاگیری دارای شناسنامه شماره 20به شرح دادخواست به کالسه ۳۶0۴/۹۵ ح ۱0از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت 

نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا جاگیری بشناسنامه ۳۱در تاریخ ۹۵/۱/2۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر و پدر ۱- زهرا قرائتی ش ش ۴08 مادر متوفی 2- رضا جاگیری ش ش 20 پدر متوفی  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 2۱2۶2/م الف رئیس 

شعبه ۱0 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه :۹۵0۹۹۷۳۶20200۴۱0 تاریخ تنظیم :۱۳۹۵/0۳/2۵ شماره پرونده :۹۳0۹۹8۳۶20200۱2۴ شماره بایگانی شعبه :۹۳0۱2۷ 

خواهان آقای رضا حاجی علی اکبری فرزند شمس اله با وکالت آقای مهدی خادم بیدگلی فرزند حسن به نشانی اصفهان آران و بیدگل 

خیابان زینبیه حجاب هشتم و خانم لیال عرشی نیاسر فرزند ماشاهللا به نشانی اصفهان – آران و بیدگل – خ زینبیه – جنب کوچه زینبیه 

ساختمان جنوبی طبقه دوم خواندگان : ۱. اداره جهاد کشاورزی آران و بیدگل به نشانی خ امام خمینی 2. اداره جهاد کشاورزی استان 

اصفهان به نشانی اصفهان خ هزار جریب ۳. آقای محمد حاجی علی اکبری فرزند مند علی ۴. آقای لطف اله حاجی علی اکبری بیدگلی 

فرزند محمد ۵. آقای علیرضا حاجی علی اکبری فرزند محمد ۶- خانم صدیقه حاجی علی اکبری بیدگلی فرزند محمد ۷- آقای 

شمس اله حاجی علی اکبری فرزند  محمد 8- آقای جمیله حاجی علی اکبری فرزند محمد ۹- خانم سالوت حاجی علی 

اکبری فرزند محمد همگی به نشانی سلمقان ک سلمان ۶ ک شهید رمضانی ۱0. آقای علی سالمی فرزند حمید به نشانی 

شهرک رسالت رسالت ۶ منزل حمید سالمی ۱۱. آقای حسین حاجی علی اکبری فرزند محمد به نشانی شهرستان آران و 

بیدگل سلمقان  ک سلمان ۶ ک شهید رمضانی ۱2. خانم اعظم شمسی فرزند حسینعلی به نشانی کاشان خ آیت اله کاشانی 

ملک آباد کوی طاهر منصور خواسته ها : ۱. الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2. ابطال سند رسمی ملک)موضوع سند ملک است( ۳. 

ابطال مبایعه نامه )مالی غیر منقول ( گردشکار دادگاه بابررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای رضا حاج علی اکبری با وکالت : ۱- آقای مهدی خادم 2- خانم لیال عرشی به طرفیت آقایان و خانم 

ها : ۱- لطف اله 2- علیرضا ۳- صدیقه ۴- جمیله ۵- حسین ۶- شمس اله ۷-سالوت همگی حاجی علی اکبری – که در ابتدا آقای 

محمد حاجی علی اکبری بیدگلی احد از خواندگان دعوی بوده اند که در اثنای رسیدگی فوت کرده و خواندگان نامبرده به عنوان جانشین 

وی معرفی گردیده اند 8- علی سالمی ۹- اعظم شمسی الری کاشانی ۱0- مدیریت جهاد کشاورزی آران و بیدگل ۱۱- مدیریت جهاد 

کشاورزی استان اصفهان دائر بر ))ابطال مبایعه نامه های عادی مورخ ۹۱/2/۱8 میان خوانده ردیف هشتم و مورث خواندگان ردیف اول 

الی هفتم 2- ابطال اسناد و انتقال مالکیت به شماره های ۱0۹۶۶۵ مربوط به پالک ثبتی 208 فرعی از 2۷0۱ اصلی و ۱0۹۶۶۴ 

مربوط به پالک ثبتی ۴۳۱ فرعی از 2۷0۱ اصلی و ۳۴۳0۶ ۳- ابطال سند مالکیت به شماره ۱2۱۷0۶ پالک ثبتی ۳80 فرعی 

از 2۷0۱ اصلی و ابطال سند مالکیت شماره ۱0۹۶۶۳ پالک ثبتی ۷8 فرعی از 2۷0۱ اصلی ۴- الزام خواندگان به تنظیم سند 

رسمی پالک های مذکور ۵- بطالن معامله مورخ ۹۱/2/۱8 فی مابین خوانده ردیف هشتم و خواندگان ردیف اول الی هفتم ۶- ابطال 

وکالت نامه رسمی شماره ۳۳۱۱۱ مورخ ۹۱/۹/۶ صادره از دفتر خانه اسناد شماره ۱۷۵ آران و بیدگل ۷- ابطال  وکالت نامه رسمی شماره 

۳۳۱۱2 مورخ ۹۱/۹/۶ دفتر خانه ۱۷۵ آران و بیدگل 8- ابطال سند رسمی شماره ۳۴۳8۹ مورخ ۹۱/۱2/2 دفتر خانه ۱۷۵ آران و بیدگل 

۹- مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که به موجب محتویات پرونده مرحوم محمد حاجی علی اکبری زارع صاحب نسق مزرعه مجد 

آباد – از سهم مالکیت خانم زهرا غنی می باشد . او به موجب بیع نامه مورخ 8۵/۶/۱ حقوق خویش در این مزرعه را به خواهان منتقل 

می نماید اما مجددا به موجب بیع نامه های مورخ 2/۱8 /۹۱ سهم خود را به آقای علی سالمی واگذار کرده و سپس با ارائه اقرارنامه 

۳۳۱۱۳- ۹۱/۹/۶ به اداره جهاد کشاورزی موجبات تحقق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف باقیمانده قراء مزارع و امالک مشمول 

قانون اصالحات ارضی مصوب ۱۳۷0 را فراهم و بر همین اساس تنها وارث خانم غنی یعنی خانم شمسی الری با اعطای وکالت به آقای 

سالمی به وی مجوز انتقال سهم مالکیت خود را می دهد و سالمی نیز به موجب مندرجات اسناد رسمی موضوع برخی خواسته ها سند 

ان را به نام خود می کند . حال خواهان با طرح دعوی حاضر و فضولی دانستن عقود مورخ ۹۱/2/۱8 میان مرحوم حاجی علی اکبری و 

آقای سالمی ان عقود و اقدامات بعدی ناشی از آن را باطل دانسته و خواسته های موصوف را مطرح کرده اقای سالمی ان عقود و اقدامات 

بعدی ناشی از آن  را باطل دانسته و خواسته های موصوف را مطرح کرده اقای سالمی با استناد به قسمت ذیل توافقنامه مورخ ۹0/۷/۵ 

میان خواهان و مرحوم حاجی علی اکبری مدعی است که قرار داد مورخ 8۵/۶/۱ اقاله شده و آن مرحوم محق جهت انتقال حقوقی خود 

به وی بوده که پس ازتحقیق از کاتب توافقنامه مذکور و سایر حضار در جلسه تنظیم آن و با دقت در سایر مندرجات توافق نامه احراز شد 

که مراد طرفین توافقنامه از درج آخرین توافقنامه مذکور و سایر حضار در جلسه تنظیم آن و با دقت در سایر مندرجات توافق نامه احراز 

شد که مراد طرفین توافقنامه از درج آخرین عبات فسخ قرار داد 8۵/۶/۱ نموده حال با توجه به مطالبه مارالذکر به خوبی روشن است که 

معامالت مورخ ۹۱/2/۱8 میان مرحوم حاجی علی اکبری و آقای سالمی که پس از معامله 8۵/۶/۱ صورت گرفته معامله فضولی است و از 

سوی فرد ذی نفع رد شده اما باید توجه داشت که اقدامات رسمی خانم شمسی الری به عنوان مالک تابعی از معامالت ۹۱/2/۱8 نیست 

و اقدامات خانم الری نتیجه تراضی میان زارع و مالک – که اقرار نامه مورخ ۹۱/۹/۶ مبرز آن است – بوده و تا وقتی آن تراضی طرفین 

به قوت خود باقی است اقدامات بعدی مالک دارای اعتبار است در حالی که در مانحن فیه خواهان تقاضای بی اعتباری تراضی مزبور را 

ننموده لذا در این شرایط صرفا دعوی خواهان بر اعالن بطالن معامالت مورخ ۹۱/2/۱8 را نسبت به خواندگان ردیف اول الی هشتم وارد و 

سایر خواسته های مطروحه را به کیفیت کنونی غیر وارد دانسته و به طور کلی دعوی را متوجه خوانده ردیف یازدهم ندانسته مستندا به مواد 

2، 8۴، 8۹، ۱۹8، ۵02 و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اوال : در رابطه با اداره جهاد کشاورزی به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی و 

ثانیا : حکم به اعالن بطالن معامالت مورخ ۹۱/۳/۱8 میان آقایان محمد حاجی علی اکبری و علی سالمی و به محکومیت خواندگان ردیف 

اول الی هشتم به پرداخت حق الوکاله وکالی خواهان و به پرداخت مبلغ پنج میلیون و هفتصد و پنج هزار ریال به عنوان سایر خسارات 

دادرسی اعم از هزینه دادرسی و تمبرهای الصاقی در حق خواهان صادر و ثانیا : در رابطه با سایر خواسته ها قرار عدم استماع دعوی به 

کیفیت مطروحه صادر و اعالم می گردد . رای صادره در خصوص خواندگان ردیف اول سوم چهارم و ششم و هفتم غیابی و ظرف مهلت 

بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر 

استان اصفهان و دررابطه با محکومیت خواندگان ردیف 2 و ۵ و 8 و قرارهای رد دعوی و عدم استماع دعوی حضوری و صرفا قابل تجدید 

 نظر خواهی به شرح پیش گفته می باشد. شماره : ۵/22/۹۵/۴0۶/ م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل امیر 

حسین رزاقی 

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

سینما در محرم امسال

پاسخ کارگردان »پارادایس« به پوستر جنجالی

آگهی مفقودی 
به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳8۹ شماره موتور  پراید  نقلیه سواری  کارت مشخصات وسیله 
انتظامی  بشماره  امانی  لیلی  خانم  بنام   s۱۴۱228۹۴28۴۵0 شاسی  شماره  و    ۳۳۶۷۳82

۱۳-۳2۷ ه 28 مفقود و درجه اعتبار ساقط است.



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

سرقت 18 جفت کفش از تیم ملی ... دوشنبه  19  مهرماه   61395
ـــمـــاره  272 ســـــال دوم              ݡسݒ

چند خبر کوتاه از ذوب آهن خبر ورزشی

احداث مجهزترین زمین چمن مصنوعی 

در اصفهان
 

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس  ورزش

زمیــن  زیباتریــن  بــه زودی 
اســتاندارد  مصنوعــی  چمــن 
آهــن  باشــگاه ذوب  فوتبــال 
بــه بهره بــرداری می رســد. کار 
ــن  بســیار ســخت احــداث زمی
 چمــن مصنوعــی اســتاندارد بین المللــی ذوب آهــن اصفهــان
در ســایه مدیریــت قابل تحســین ســعید آذری، مدیــر عامل 
ــه ای  ــاش زیرمجموع ــردان کار و ت ــت م ــه هم ــگاه و ب باش
ایشــان، در زمیــن ســخت )دج( بــه بــار نشســت و تــا 
20 روز دیگــر بــه بهره بــرداری می رســد. بیــش از 2500 
زمیــن  تســطیح  و  خاکبــرداری  )کمپرســی(  کامیــون 
ــدرن  ــن م ــن چم ــداث زمی ــل اح ــنگاخی مح )دج( و س
ــان  ــه اصفه ــوه دنب ــه ک ــه در دامن ــن ک ــی ذوب آه مصنوع
ــدار  ــگاه نام ــرای باش ــا ب ــود؛ ام ــانی نب ــده کارآس ــع ش  واق
و قدیمــی ذوب آهــن کــه می خواهــد دارای اماکــن ورزشــی 
ــگ  ــابقات لی ــزاری مس ــرای برگ ــی ب ــتاندارد بین الملل اس
ــد و از  ــن باش ــو احس ــه نح ــیایی ب ــای آس ــور و بازی ه کش
نظــر بهــره وری و درآمدزایــی از داشــته های خــود ســود ببــرد 
اجــرای ایــن پــروژه ســخت، آســان بــود؛ به ویــژه وقتــی پای 
ــان باشــد، هــر کار ســخت   همــت و فعــل خواســتن در می

و دشواری را می شود به راحتی عملیاتی کرد. 
بــه هــر حــال زمیــن چمــن مصنوعــی اســتاندارد بین المللــی 
ــاف  ــر اخت ــا 5 مت ــر ب ــاد 114 در 75 مت ــن در ابع ذوب آه
ســطح بــا دیــوار بتنــی بــا ارتفــاع 5 متــر و بــه طــول 150 متر 
ــن  ــر چم ــذاری زی ــازی( لوله گ ــد و کار )اکوس ــطیح ش تس
جدول بنــدی اطــراف زمیــن، زیرســازی و ســنگ فرش 
ــایر  ــر و س ــاع 6 مت ــه ارتف ــس ب ــب فن ــن، نص ــراف زمی اط
ــت  ــات شست وشــو و هدای ــل عملی کارهــای الزامــی از قبی
آب بــه مجــاری فاضــاب، بــا 80 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
ــوع  انجــام و آمــاده نصــب چمــن مصنوعــی شــده کــه از ن

درجــه یــک و از کشــور ایتالیــا خریــداری شــده اســت. 
ــه گفتــه اصغــر ادیبــی، مســئول توســعه اماکــن ورزشــی  ب
باشــگاه ذوب آهــن، در دیــدار و گفت وگویــی کــه بــا خبرنــگار 
باشــگاه ذوب آهــن داشــت   کیمیــای وطــن در محــل 
ــه  ــر و از جمل ــود کم نظی ــوع خ ــه در ن ــن ک ــن چم ــن زمی ای
ــت  ــیایی اس ــتاندارد آس ــی اس ــای مصنوع ــن چمن ه زمی
ــاوه  ــود و ع ــرداری می ش ــاده بهره ب ــا 20 روز دیگرآم ــه ت ک
ــان ــا وآقای ــال خانم ه ــای فوتب ــی تیم ه ــر اســتفاده تمرین  ب
ــیون  ــیا و فدراس ــران، آس ــال ای ــیون فوتب ــد فدراس ــا تأیی ب
 جهانــی فوتبــال )فیفــا(، می تــوان مســابقات آســیایی 
و بین المللــی را هــم در دو بخــش بانــوان و آقایــان در ایــن 

زمیــن چمــن مصنوعــی بــه مــورد اجــرا درآورد.

  نائب قهرمانی ذوب آهن در دو و میدانی

H.Galandari@eskimia.ir
هستی قلندریسرویس  ورزش

ــر دو و  ــه ســوم مســابقات لیــگ برت ــان یافتــن مرحل ــا پای ب
میدانــی کشــور، نفــت تهــران بــا مجمــوع 629 امتیــاز قهرمــان 
ــوع  ــاز در مجم ــب 534 امتی ــا کس ــان ب ــن اصفه و ذوب آه
ــا 361  ــش ب ــی ارت ــروی زمین ــم نی ــان شــدند و تی نائب قهرم

امتیــاز در مــکان ســوم جــای گرفــت.
ــی باشــگاه های  ــن دوره از مســابقات لیــگ دو و میدان  در ای
ــا  ــه ب ــه مرحل ــتند و در س ــرکت داش ــم ش ــور 8 تی ــر کش برت
هــم بــه رقابــت پرداختنــد کــه در پایــان عــاوه بــر ســه تیــم 
ــاب  ــارس، عق ــر ف ــارس مه ــت، پ ــای مقاوم ــده تیم ه یادش
نیــروی هوایــی ارتــش، خلیــج فــارس بوشــهر و سبک ســازان 
ــه دســت  ــا هشــتم را ب ــارم ت ــه ترتیــب عناویــن چه شــرق ب

ــد. آوردن
ــاد ســیار  ــی، می ــام فدراســیون دو و میدان ــر اســاس اع  ب
از تیــم ذوب آهــن اصفهــان بــه عنــوان قهرمــان اخــاق ایــن 
دوره از مســابقات انتخــاب شــد. در بخــش انفــرادی: محمــود 
 صمیمــی در پرتــاب دیســک، علــی خدیــور در دوی 200 متــر

ــدی در دوی 5  ــن عاب ــر، حس ــرادی در دوی 800 مت ــر م امی
ــی رســیدند. ــه قهرمان ــر ب هــزار مت

 در پــرش طــول دریســاوی و قائدزاده دوم و ســوم شــدند. در 
دوی 5 هــزار متــر رحیــم دیبایــی و در دوی 400 متــر بــا مانــع 
ــزار  ــن در دوی 3 ه ــد. همچنی ــره گرفتن ــی، نق ــاد رمضان می
ــد و در دوی 400  ــوم ش ــوی س ــزاد مصطف ــع، به ــا مان ــر ب مت
متــر امــدادی نیــز، تیــم ذوب آهــن رتبــه ســوم را اختیــار کــرد.

بانوان ذوب آهن گل کاشتند
 در هفتــه ســوم مســابقات لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان کشــور

ــن  ــوان آرس ــال بان ــم فوتب ــان تی ــان، میزب ــن اصفه ذوب آه
تهــران بــود کــه در پایــان بــا حســاب 4 بــر 1 میهمــان تهرانــی 

ــا شکســت بدرقــه کــرد.  را ب
ایــن مســابقه بــه دلیــل آماده ســازی زمیــن چمــن ورزشــگاه 
ــگاه  ــت )ورزش ــگاه مل ــکل ورزش ــهر و مش ــهدای فوالدش ش
اختصاصــی ذوب آهــن( کــه فاقــد دیــوار بــا ارتفــاع اســتاندارد 
اســت، در زمیــن ورزشــگاه توانــای شــهر ابریشــم برگــزار شــد 
کــه بــه دلیــل پاکســازی محوطــه دروازه هــا از وجــود ســنگ 

ــا 30 دقیقــه تأخیــر مواجــه گردیــد. ریــزه و خرده شیشــه، ب
ــی ناظــر  ــز و صندل ــر می ــه وســایل موجــود نظی  ضمــن اینک
و خبرنــگاران محــدود بــود کــه باعــث بــروز پــاره ای حواشــی 

شــده بــود. 
اصغــر ادیبــی، مســئول اماکــن ورزشــی ذوب آهــن، بــه 
ــاح چمــن مصنوعــی  ــا افتت ــای وطــن گفــت: ب خبرنگارکیمی
باشــگاه ذوب آهــن کــه حداکثــر تــا 20 روز دیگــر آمــاده 
مســابقات  و  تمرینــات  مشــکل  می شــود،  بهره بــرداری 

ــد. ــد ش ــل خواه ــز ح ــگاه نی ــن باش ــوان ای ــال بان فوتب
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ــان  ــی را یادت ــره جنوب ــابق ک ــرمربی س ــتان س داس
هســت؛ »چــوی« پیــش از دیــدار بــا ایــران بــه 
رســانه ها گفــت: از ازبکســتان بــه انــدازه ایــران بــدم 
ــم  ــم و تی ــت می دهی ــران را شکس ــا ای ــد. م نمی آی
ایرانی هــا  خشــم  چــوی  حــرف  می شــویم.   اول 
را برانگیخــت؛ امــا در ایــن میــان یــک مــرد بــا ارتــش 
ایرانــی اش کاری بــا چــوی کــرد کــه تــا ابــد در تاریــخ 

کــره جنوبــی ثبــت شــده اســت. 
کارلــوس کــی روش عکــس چــوی را بــه پیراهــن خود 
ــا جلــوی چشــم شــاگردانش در تمریــن باشــد.  زد ت
ــاره  ــوی درب ــه چ ــد ک ــادآور می ش ــا ی ــه آن ه ــدام ب م
ــنده  ــم بس ــن ه ــه ای ــی روش ب ــه. ک ــه گفت ــران چ ای
ــه  ــاق هم ــوی در ات ــا عکــس چ ــرد. دســتور داد ت نک
بازیکنــان نصــب شــود. ایــران در یــک بــازی ســخت 
 در اوســان کاری کــرد کارســتان؛ 1 – 0 پیــروز شــد 
ــه عنــوان تیــم نخســت بــه جــام جهانــی صعــود  و ب
ــرده  ــی ک ــی روش پیش بین ــه ک ــور ک ــرد و همان ط ک

ــد. ــین ش ــوی خانه نش ــود، چ ب
    ماسک سیاه

ســیاه  ماســک  می گــذرد.  ماجــرا  آن  از  4ســال 
ــال  ــار س ــتراتژی چه ــرار اس ــتاویز تک ــا، دس کره ای ه
آلودگــی  اســت. کره ای هــا  گرفتــه  قــرار  پیــش 

هــوای تهــران را بهانــه کرده انــد! هدفشــان چیســت؟ 
می خواهنــد 3 امتیــاز ایــن بــازی را بــرای مــا ســیاه 

ــا ... .  ــوده ی ــا ب ــخر م ــان تمس ــد؟ هدفش کنن
می گویــد  باشــد کــی روش  داشــته  دلیلــی  هــر 

ــره  ــد ک ــت. بای ــاه اس ــی گن ــره جنوب ــه ک ــن ب باخت
پیــروزی هت تریــک  در  بایــد  ببریــم.  را  جنوبــی 

کنیــم. کــره جنوبــی دشــمن ماســت و ... .
ــی  ــره جنوب ــا ک ــگ ب ــفیر جن ــد س ــی روش را بای  ک

ــد. در  ــش نمی آی ــی خوش ــچ حریف ــم. او از هی بدانی
ــم آلود  ــگاه خش ــا ن ــن ب ــار زمی ــازی در کن ــان ب جری
بــه داور و تیــم حریــف نــگاه می کنــد و اگــر الزم 
باشــد تنفــر خــود را بــا هــر ترفنــدی کــه باشــد 
نشــان می دهــد؛ امــا در پایــان بــازی بــه داور دســت 
ــد.  ــوش می کش ــه آغ ــف را ب ــی حری ــد و مرب می ده
مثــل بــازی بــا قطــر تــا حرفــه ای رفتــار کــرده باشــد.

    پروفسور جنگ روانی
ــف  ــه حری ــی علی ــگ روان ــور جن ــی روش، پروفس  ک
ــل در  ــتاد بی بدی ــت. اس ــاگردانش اس ــک ش و تحری

ــروزی. ــرای پی ــی ب ــای روان ــتفاده از حربه ه اس
ــد؛  ــحال باش ــت خوش ــن جه ــد از ای ــی بای ــم مل  تی
چــون کــی روش عاشــق تیــم ملــی و عاشــق نتیجــه 

اســت. 
بــه همــان انــدازه کــه از آمادگــی جســمانی و تاکتیکی 
بــرای رســیدن بــه پیــروزی بهــره می گیــرد، مســائل 
روحــی و روانــی را هــم دســتاویز قــرار می دهــد. 
کــی روش نشــان داده کــه دیگــر هیــچ تیمــی حتــی 
اعصــاب خردکنشــان  بــا آن حربه هــای  عرب هــا 

ــوند.  ــا ش ــف م ــی حری ــگ روان ــد در جن نمی توانن
ــی  ــال کــره جنوب ــی فوتب ــم مل ــه تی ــا ب ــام م حــاال پی
ــا  ــانید، م ــی نترس ــگ روان ــا را از جن ــت: م ــن اس ای

ــتیم. ــی هس ــگ روان ــتاد جن ــان اس خودم

پیام ایرانی ها به کره جنوبی:

ما را از جنگ روانی نترسانید

مربــی   3 و  بازیکــن   6 اســتوک دار  کفش هــای 
تیــم ملــی ایــران در فــرودگاه تاشــکند بــه ســرقت 
ــران ســاعت  ــی ای ــم مل ــود کاروان تی ــرار ب ــت. ق رف
ــتان  ــران - ازبکس ــازی ای ــس از ب ــداد پ ــک بام ی
ــد  ــرواز کن ــران پ ــمت ته ــه س ــکند ب ــت تاش ــه وق ب

امــا مســئوالن فــرودگاه مشــکاتی 
ــرگردانی  ــث س ــه باع ــد ک ــاد کردن ایج

ملی پوشــان ایــران شــد. 
ــرایطی  ــده در ش ــع اداری ایجادش موان
 بــه وجــود آمــد و ملی پوشــان مــا 
را در فــرودگاه حبــس کــرد. تیــم ملــی 
ــران برمی گشــت  ــه ای ــد ســریع تر ب بای

ــره  ــا ک ــدار ب ــام دی ــرای انج ــود را ب ــات خ و تمرین
جنوبــی در تهــران پیگیــری می کــرد؛ امــا ایــن 
ــود. مســئوالن  ــرودگاه تاشــکند نب همــه ماجــرای ف
ــرزخ  ــرودگاه در ب ــران را در ف ــک، ملی پوشــان ای ازب
قــرار دادنــد و ســپس ســاک آن هــا را خالــی کردنــد. 

 بــا خبــر شــدیم ســاک اوســیانو، دن گاســپار
ــو، دســتیاران کــی روش و علیرضــا حقیقــی  و دیه گ
علیرضــا جهانبخــش، کریــم  بیرانونــد،  علیرضــا 
انصاری فــرد، وحیــد امیــری و وریــا غفــوری در 
فــرودگاه تاشــکند مــورد دســتبرد قــرار گرفتنــد. هــر 
ــت کفــش  ــرات دو جف ــن نف ــک از ای ی
اســتوک دار فوتبــال در ســاک خــود 
ــت.  ــرقت رف ــه س ــه ب ــه هم ــتند ک داش
یــک لحظــه خودتــان را جــای علیرضــا 
بیرانونــد یــا دســتیاران کــی روش پــس 
ــد  ــاز کــردن در ســاک خــود بگذاری از ب
تــا متوجــه شــوید یــک مال باختــه چــه 
حالــی پیــدا می کنــد. البتــه بــرد مقابــل ازبکســتان 
ــن  ــا ای ــان ب ــه کام ملی پوش ــود ک ــیرین ب ــدر ش آنق
ســرقت هــم تلــخ نشــود. همچنیــن متوجــه شــدیم 
ــه  ازبک هــا بخشــی از دالرهــای کاروان اعزامــی را ب

ــد. ــط کرده ان ــی ضب ــل واه دالی

سرقت 18 جفت کفش از تیم ملی در ازبکستان
ــدی  ــدول رده بن ــم ج ــه یازده ــون در رتب ــه اکن ــس ک لگان
اللیــگا بــه ســر می بــرد در تابســتان، خواهــان بــه خدمــت 
ــاق  ــن اتف ــت ای ــه در نهای ــود ک ــی ب ــدی طارم ــن مه گرفت

ــداد. رخ ن
 ایــن تیــم بهتریــن نتایــج یــک تیــم تــازه صعــود کــرده 

ــرده  ــب ک ــدت کس ــن م ــگا را در ای ــه اللی ب
اســت. تیــم اتلتیکــو لگانــس به تازگــی 
تاریــخ 88 ســاله  در  اولین بــار  بــرای  و 
خــود بــه باالتریــن ســطح فوتبــال اســپانیا 
رســیده و توانســته عملکــرد خوبــی از خــود 

ــذارد. ــش بگ ــه نمای ب
 آن هــا بهتریــن عملکــرد یــک تیــم تــازه وارد 

بــه اللیــگا را رقــم زده انــد کــه کار آســانی نیســت. ایــن تیم 
در تابســتان، خواهــان بــه خدمــت گرفتــن مهــدی طارمــی 
ــود کــه پیشــنهاد لگانــس  ــود. شــنیده ها حاکــی از آن ب ب
بــرای جــذب آقــای گل لیــگ برتــر ایــران، چیــزی حــدود 
400 هــزار دالر بــود و آن هــا قصــد داشــتند تــا ایــن بازیکــن 

را بــا قــراردادی 4 ســاله بــه تیــم خــود ببرنــد. 
در بعضــی اخبــار هــم شــنیده می شــد کــه لگانــس قصــد 
دارد بــا جــذب مهــدی طارمــی او را بــه صــورت قرضــی در 
اختیــار باشــگاه دیگــری قــرار دهــد و ســپس او را بــه تیــم 
خــود بازگردانــد؛ ولــی بــه هــر حــال ایــن اتفــاق رخ نــداد 
ــه ســمت و ســویی  و تصمیمــات طارمــی ب

دیگــر رفــت. 
در  و  تابســتان  در  طارمــی  اگــر  شــاید 
لگانــس  تیــم  بــه  منطقــی  تصمیمــی 
ــت  ــر می توانس ــال حاض ــت، در ح می پیوس
یکــی از مهم تریــن مهره هــای ایــن تیــم 
لقــب گیــرد و جزئــی از تیمــی باشــد کــه بــا 
کســب نتایــج درخشــان در اللیــگا تاریخ ســازی کرده انــد. 
بــه هــر صــورت ایــن اتفــاق بــرای طارمــی و فوتبــال ایــران 
رخ نــداد؛ ولــی بــا پتانســیلی کــه مهــدی طارمــی از خــود 
نشــان داده در آینــده می توانــد در یکــی از تیم هــای 

ــد. ــه ده ــود ادام ــال خ ــه فوتب ــی ب اروپای

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره 950/6004

 شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوبت اول

روابط عمومی  شرکت برق منطقه ای اصفهان م الف 5882

شرکت برق منطقه ای اصفهان

    به فرزندانمان بیاموزیم وسایل برقی را بیهوده روشن نگذارند

تحویل  و  دریافت  از  ارزیابی کیفی  فراخوان  برگزاری  مراحل  کیفی: کلیه  ارزیابی  استعالم های  دریافت  نحوه 
)ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  به  مراجعه  با  لیست کوتاه،  تهیه  تا  ارزیابی کیفی  استعام  اسناد 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  تماس  )اطاعات  بود.  خواهد  پذیر  امکان   www.setadiran.ir آدرس:  به 
تماس:  مرکز  )توکن(:  الکترونیکی  امضاء  دریافت گواهی  و  سامانه  در  عضویت  مراحل  انجام  جهت   )ستاد( 
27313131-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات 

اداری روزهای کاری با شماره 031-36277687(
مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ 95/07/19 لغایت ساعت 16:00 

روز پنج شنبه مورخ 95/07/29
ارزیابی  الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعام  مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  در سامانه   95/08/15 مورخ  روز شنبه  9:00 صبح  تا ساعت  بایستی حداکثر  کیفی 
باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای  نسخه فیزیکی آن به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ  بارگذاری و  )ستاد( 

اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان:

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط 
برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه 
استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطاعات مربوط به فراخوان ها در استعام ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
 ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir      www.erec.co.ir              www.tavanir.org.ir    http://iets.mporg.ir

 شماره موضوع فراخوان شرایط و الزامات ورود به فراخوان
فراخوان

 داشتن حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور

 توان بهینه سازی پست های انتقال و فوق توزیع تحت 
بهره برداری شرکت برق منطقه ای اصفهان 

950/6004

)شماره 200951188000006 در سامانه ستاد(

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان

عاشورا  و اتسوعای
حسینی تسلیت باد

اتسوعا و عاشورای حسینی
 روز اپی رمدی و وافداری 

ریپوان امام حسین علیه السالم
 رب شما دوستداران خاندان

 عصمت )ع( تسلیت باد

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند
با َسرَورِ آفتاب بیعت کردند

رفتند و به دریای ابد پیوستند
چون رود به اصِل خویش رجعت کردند

آقای گل و پیشنهادی که نپذیرفت

در زندگی حسین بن علی علیه السالم، یک نقطه  برجسته 
مثل قله ای که همه  دامنه ها را تحت الشعاع خود قرار 

می دهد، وجود دارد و آن عاشوراست.
مقام معظم رهبری 
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هامون رشیدیانسرویس  اجتماعی

دســتگاه دیپلماســی ایــران، ایــن روزهــا در پــی 
ناراحت کننــده  و  عجیــب  ماجــرای  یــک  حــل 
ــه  اســت. ماجــرای نرگــس کلباســی، دختــری کــه ب
مادرتــرزای هندوســتان معــروف اســت، یکــی از 
پرونده هــای عجیــب ســال های اخیــر اســت کــه 
متاســفانه بــا ناسپاســی و قدرنشناســی قبیلــه ای 
در هنــد بــه یــک گــره کــور تبدیــل شــده اســت؛ امــا 
ورود دیپلمات هــای برجســته ایرانــی بــه سرپرســتی 
مــردی توانمــد ماننــد دکتــر ظریــف امیدهــا را بــرای 

ــت. ــرده اس ــده ک ــس زن ــات نرگ نج
    داستان نرگس

پیــش  ۶ ســال  از  »نرگــس کلباســی«  داســتان 
کمک هــای  زمینــه  در  کــه  او  می شــود؛  آغــاز 
ــی  ــه ای را در یک ــت دارد، خیری ــتانه فعالی انسان دوس
و  می کنــد  افتتــاح  هنــد  نقــاط  محروم تریــن  از 
خیلــی زود بــه قهرمــان آن منطقــه تبدیــل می شــود. 
ــود  ــاز می ش ــی آغ ــس از جای ــاک نرگ ــرای دردن ماج
 کــه یــک روز، چنــد تــن از کــودکان خیریــه اش 
را همــراه والدینشــان بــه گــردش می بــرد؛ امــا یکــی 
ــد  ــقوط می کن ــه س ــه رودخان ــته ب ــا ناخواس  از بچه ه
ایــن  از  بعــد  مــاه  چنــد  تــا  غــرق می شــود.  و 
ــاز  ــی آغ ــرای دادخواه ــا ب ــه هوچی گری ه ــاق ک اتف

می شــود، والدیــن کــودک تحریــک شــده و بــه 
ــن، از  ــش از ای ــا پی ــه ت ــد ک ــهمی می افتن ــال س دنب
ــل  ــام قت ــت اته ــد و در نهای ــر بودن ــودش بی خب وج
ــده ای  ــه پرون ــس را ب ــای نرگ ــاذی، پ ــد اخ ــه امی ب
ــای او می شــود.  ــه آغــاز گرفتاری ه بــاز می کنــد ک
حســن کلباســی، پــدر نرگــس کــه زمانــی عضــو هیئت 
ــود ــان ب ــگاه اصفه ــاد دانش ــکده اقتص ــی دانش  علم
ــردی  ــن ف ــاال بهتری ــش، ح ــس از مرگ ــال پ ۱۳ س
ــام و شــاید  ــه یــاری نرگــس شــتافته؛ ن اســت کــه ب
هــم سرشــت او، پــای رفقــای قدیــم و جدیــد را بــه 

ــد.  ــاز می کن ــس ب ــده نرگ پرون
 دکتــر محســن رنانــی، اســتاد دانشــگاه و اقتصــاددان

یکــی از همــان آدم هایــی اســت کــه بــا نوشــتن 
ــرای حضــرت نرگــس« طــی یــک روز  یادداشــت »ب
باعــث می شــود دســتگاه دیپلماســی ایــران بــه 
مدیریــت محمدجــواد ظریــف، یــک دیپلمــات واقعــی 
ــاد  ــران در حیدرآب ــول ای ــود و سرکنس ــرا ش وارد ماج
ــه کار  ــرای نجــات او ب ــاش خــود را ب ــام ت ــد، تم هن
بگیــرد. حتــی مقامــات ســفارت ایــران در هنــد هــم 

ــد. ــاس می گیرن ــس تم ــا نرگ ب

ــی  ــان ایران ــر از هموطن ــا نف ــم صده ــرف ه  از آن ط
امضــا  را  او  دادخواهــی«  الکترونیــک  »طومــار 
صــدای  انســانیت،  جرقه هــای  تــا  می کننــد 
کمک خواهــی نرگــس را بــه آســمان بلنــد کنــد! 
امــا نرگــس بــرای رو ســفید شــدن از ماجرایــی 
کــه در یــک محلــه ســنتی، متعصــب و قوم گــرا 
نیــاز  بیشــتری  تاش هــای  بــه  افتــاده،   اتفــاق 

دارد.
    کمک به نرگس با امضای طومار

آن طــور کــه نرگــس در آخریــن پســت تلگرامــی خــود 
ــان ــا حضــور نوری ــن جلســه دادگاه ب  نوشــته: »آخری
سرکنســول ایــران در حیدرآبــاد برگــزار شــده و حتــی 
یکــی از پســرهای مرکــز آن هــا هــم بــه عنــوان شــاهد 

صحبــت کــرده اســت.
ــا  ــاعت ب ــم س ــدود نی ــی ح ــز، قاض ــس از آن نی  پ
نوریــان و وکیــل نرگــس صحبــت کــرده و نتیجــه ایــن 
کــه قاضــی اعــام کــرده اســت کــه نرگــس بــه هیــچ 
ــه  ــت جریم ــن اس ــود و ممک ــی نمی ش ــوان زندان عن
ــا  ــور شــود خانه ه ــی و مجب ــرای او پیش بین ــدی ب نق
کنــد.«  واگــذار  را  بــه کــودکان  و مراکــز متعلــق 
 نرگــس البتــه ایــن حکــم را ناعادالنــه می دانــد 
و معتقــد اســت ایــن سیســتم اداری و قضائــی 
ــدی دادگاه  ــه بع ــان جلس ــت. او زم ــه اس  غیرمنصفان
را ۲۰ اکتبــر )۲۹ مهــر( اعــام کــرده و تأکیــد می کنــد 
ــا  ــت. ت ــده اس ــادر نش ــی ص ــچ حکم ــوز هی ــه هن ک
دادگاه بعــدی نرگــس، ۱۱ روز دیگــر باقــی مانــده 
او همچنــان چشــم انتظار  آنایــن«  امــا »طومــار 
ــای  ــه پ ــت ک ــتی اس ــان انسان دوس ــای حامی امض
ــک  ــار کم ــای طوم ــرای امض ــتاده اند. ب ــس ایس نرگ
 @helpnarges ــال ــه کان ــد ب ــس می توانی ــه نرگ ب

ــد. ــه کنی مراجع

»نه« به بی عدالتی، »آری« به انسانیت

عزم ایران برای نجات نرگس

 ۱۳ میلیون جوان مجرد 

سن مناسب ازدواج را سپری کردند
خانــواده  ســامت  کل  مدیــر 
بهداشــت  وزارت  جمعیــت  و 
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
میلیــون   ۱۳ از  بیــش  گفــت: 
ایرانــی کــه در  جــوان مجــرد 
آســتانه ازدواج هســتند، ســن 
مناســب ازدواج را ســپری کرده انــد 
یــا در حــال ســپری کــردن ایــن ســن هســتند. محمداســماعیل 
مطلــق بــا اعــام ایــن مطلــب هشــدار داد: ســن مناســب بــرای 
ازدواج بیــن ســنین ۱8 تــا ۳5 ســالگی اســت و عــاوه بــر اینکه 
ــاروری  ــرای ب ــن ب ــن س ــت، بهتری ــب ازدواج اس ــان مناس  زم
و بچــه دار شــدن اســت و گــذر از ایــن ســن بــرای فرزنــدآوری 
ــف  ــل مختل ــه عل ــال دارد. وی ادامــه داد: ب ــه دنب ــی ب مخاطرات
متوســط ســن ازدواج دختــران و پســران ایرانــی در یــک دهــه 
ــش  ــال افزای ــا ۶ س ــن 4 ت ــف بی ــتان های مختل ــر در اس اخی
یافتــه و اکنــون متوســط ســن ازدواج دختــران ایرانــی ۲5 ســال 
و متوســط ســن پســران ایرانــی ۲7 ســال اســت و البتــه ایــن 
آمــار در اســتان های بــزرگ ماننــد تهــران بیشــتر و رو بــه 
ــت  ــواده و جمعی ــز ســامت خان ــش اســت. رئیــس مرک افزای
ــان  ــت نش ــی های وزارت بهداش ــت: بررس ــت گف وزارت بهداش
ــیار  ــار بس ــب، آث ــن مناس ــان و در س ــه ازدواج آس ــد ک می ده
مهمــی در حفــظ ســامت و رشــد جســمانی، روانــی و عاطفــی 
افــراد دارد و در صورتــی کــه افــراد در ســن مناســب ازدواج کننــد 
ــده  ــر عه ــی را ب ــئولیت زندگ ــب مس ــان مناس ــد در زم می توانن

گیرند و در زندگی خانوادگی موفق باشند.

 افزایش ساعات درس 
تربیت بدنی و بهداشت در دبیرستان ها

معــاون تربیــت بدنــی و ســامت وزارت آمــوزش و پــرورش با 
اشــاره بــه اضافــه شــدن ۱۱ ســاعت بــه ســاعات درس تربیــت 
ــال  ــت: امس ــطه گف ــی متوس ــه درس ــدول برنام ــی در ج بدن
دانش آمــوزان در 8۰۰۰ رشــته کانــون در طــرح کانون هــای 

ــد.  ــدا می کنن ورزشــی درون مدرســه ای حضــور پی
مهــرزاد حمیــدی بــا بیــان اینکــه امســال در جریــان تصویــب 
جــدول برنامــه درســی متوســطه دوم، ۱۱ ســاعت بــه ســاعات 
درس تربیــت بدنــی، بهداشــت و ســامت افــزوده شــده 
ــا، مدرســه محوری  ــرد: در رأس برنامه ریزی ه ــار ک اســت اظه
ــاط  ــف حی ــه ک ــم ورزش را ب ــد داری ــم و قص ــر داری را مدنظ
 مدرســه ببریــم. وی افــزود: در کنــار آن مشــارکت جویی

اخاق محــوری و ارتقــای کیفیــت را نیــز دنبــال می کنیــم 
 و فعالیت هایــی بــه منظــور افزایــش نشــاط در مــدارس 
را در دســت اجــرا داریــم؛ هرچنــد مــدارس بــه تنهایــی بــرای 

ــد. ــت نمی کنن ــوزان کفای ــاز دانش آم ــن نی تأمی

اخبار کوتاه

انسانم آرزوست

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اجتماعی

در دیــن اســام تأکیــد فراوانــی بــر حرمــت افــراد شــده؛ 
به ویــژه افــرادی کــه دستشــان از ایــن دنیــا کوتــاه 
 اســت. امــا چــه می شــود کــه در یــک جامعــه اســامی 
ــد  ــده ای هرچن ــوی ع ــی از س ــوع بی اخاق ــک ن رواج ی
محــدود بــه حــدی گســترش می یابــد کــه افــکار 

می کنــد.  جریحــه دار  را  عمومــی 
ــروف  ــای مع ــدادی از چهره ه ــر تع ــنگ  قب ــب س تخری
داغ  بحــث  روزهــا  ایــن  کشــورمان،  هنــر  و  ورزش 
ســهراب  جملــه  از  اســت؛  اجتماعــی  شــبکه های 
ســپهری، ایــرج افشــار، همایــون بهــزادی، غامحســین 
ــوم  ــت را محک ــدام زش ــن اق ــه، ای ــی و... . هم مظلوم
ــد؛  ــد دارن ــان آن تأکی ــا عام ــورد ب ــر برخ ــد و ب می کنن
افــراد  ایــن  اســت کــه  ایــن  تلــخ  واقعیــت  امــا 
آمده انــد  بیــرون  جامعــه  همیــن  دل  از   متأســفانه 
ــی  ــل خارج ــت عوام ــه دس ــه ن ــت ک ــن اس ــئله ای  و مس
و بیگانــه در کار اســت، نــه توطئــه ای از ســوی دشــمنان 
ــه  ــر ب ــرات دیگ ــه از کُ ــت و ن ــکل گیری اس ــال ش در ح
مــا حملــه شــده اســت؛ آنچــه می بینیــم مصــداق مثــال 
ــب  ــر ماســت« اســت. تخری ــه ب ــروف »از ماســت ک مع
ــا نویســنده کــه  ــا شــاعر ی ــر یــک ورزشــکار ی ســنگ  قب
ــی  ــه توجیه ــرده چ ــدآوازه ک ــرزمین را بلن ــن س ــام ای ن

ــد. ــته باش ــد داش می توان
ــان  ــم خودم ــعی می کنی ــر و س ــه فک ــر چ ــه ه ــا ک  م
ــچ  ــه هی ــم، ب ــرار دهی ــراد ق ــن اف ــای ای ــه ای ج را لحظ
بی منطقــی  دنیــای  در  نمی رســیم و حتــی  منطقــی 
ایــن  بــرای  پاســخی  نمی توانیــم  نیــز  و کم خــردی 
ــن  ــد این چنی ــه می توان ــدام خصیص ــم. ک ــش بیابی پرس
رفتارهایــی را توجیــه کنــد؟ یــک انســان بایــد بــه 
چــه درجــه ای از پســتی برســد کــه در ماهــی کــه 
ــن  ــه چنی ــت ب ــود دارد، دس ــر خ ــین)ع( را ب ــام حس ن
ــه رفتارهــای زشــت  ــروز ب ــا دی ــر ت ــد؟ اگ ــی بزن رفتارهای
ــم  ــازی می خندیدی ــبکه های مج ــده ای در ش ــده ع و زنن
ــای  ــن رفتاره ــال ای ــاختیم، ح ــوک می س ــان ج و برایش
ــازی  ــای مج ــر از دنی ــا را فرات ــانی پ ــند و غیرانس ناپس
ــی  ــای واقع ــازه را در دنی ــوه ای ت ــر روز جل ــته و ه گذاش
 مقابــل چشــمانمان قــرار می دهــد. مرثیــه اوضــاع 
ــوش  ــه گ ــت ب ــا مدت هاس ــروز م ــاع ام ــوال اجتم و اح
داســتان  خیــال  بــه  برخــی  گویــا  امــا  می رســد؛ 
ــا  ــد ی ــال می دانن ــرگ را مح ــر گ ــو، خط ــان دروغ گ چوپ
 اینکــه ترجیــح می دهنــد همچــون کبــک سرشــان
منافــع  آنجــا کــه  تنهــا  و  فروکننــد  بــرف  زیــر  را 
ــر  ــا س ــگ وامصیبت ــد بان ــاب می کن ــان ایج شخصی ش
ــرد؟  ــوان ک ــه می ت ــا چ ــت ی ــوان گف ــه می ت ــد. چ دهن

تنهــا می تــوان گفــت انســانم آرزوســت... .

یادداشت
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ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــت اداره کل تع سرپرس
ــن  ــترک بی ــکاری مش ــه هم ــاد تفاهم نام ــان از انعق اصفه

اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  کل  اداره 
نظــام  ســازمان  بــا  اصفهــان  اســتان 
داد  خبــر  اســتان  ســاختمان  مهندســی 
همــکاری تفاهم نامــه  ایــن  گفــت:   و 
ــی  ــوادث ناش ــرل ح ــر در کنت ــکاری مؤث راه
از کار در صنعــت ســاختمان و صیانــت از 
کارگــران شــاغل در ایــن حــوزه خواهــد بــود. 
از  نگرانــی  ابــراز  بــا  نیرومنــد  محســن 

ــی از کار  ــوادث ناش ــی ح ــی و روان ــی، مال ــارات جان خس
به ویــژه در حــوزه صنعــت ســاختمان گفــت: افزایــش 
همــکاری مشــترک بیــن اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
 اجتماعــی و ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان
پیشــگیری از وقــوع حــوادث ســاختمانی از طریــق تمرکــز 
ــر آمــوزش مهندســان ناظــر و همچنیــن تســریع   بیشــتر ب

و ســهولت نظــارت بــر ایمن ســازی کارگاه هــای ســاختمانی 
از اهــداف ایــن تفاهم نامــه اســت. 

تعامــل در شناســایی کارگاه هــای  نیرومنــد همچنیــن 
ــی  ــص ایمن ــع نواق ــری رف ــاک و پیگی ــاختمانی خطرن  س
و تشــکیل کمیتــه حفاظــت فنــی و بهداشــت 
کار و به کارگیــری مســئول ایمنــی فنــی 
ســاختمانی  کارگاه هــای  در  صاحیــت دار 
مشــمول را از دیگــر اهــداف ایــن تفاهم نامــه 

ــمرد.  برش
سرپرســت اداره کل تعــاون اصفهــان گفــت: 
آمــوزش 5۰۰ نفــر از متقاضیــان اشــتغال در 
ســمت مســئول ایمنــی فنــی در کارگاه هــای 
ســاختمانی از تعهــدات مشــترک در ایــن تفاهم نامــه 
اســت. شــایان ذکــر اســت تفاهم نامــه مذکــور در 5 مــاده 
 بــا ســرفصل های آمــوزش، ارتقــای فرهنــگ کار ایمــن

تســهیل ارتبــاط بیــن طرفیــن، بازرســی از کارگاه هــای 
ســاختمانی و توقــف فعالیــت واحدهــای ســاختمانی دارای 

ــه امضــا رســید. ــف ب تخل

اســامی  انجمن هــای  اتحادیــه  کل  دبیــر 
دانش آمــوزان از اعــزام بیــش از ۶۰۰ روحانــی بــه 
ــر داد.  ــرم خب ــاه مح ــور در م ــر کش ــدارس سراس م
ــا اشــاره بــه اهــداف و برنامه هــای  حامــد عامتــی ب
انجمن هــای اســامی مــدارس در مــاه محــرم گفــت: 

ارتقــای ســطح معــارف و تقویــت فضای 
دانـش آمـــوزان  معنــوی محیط هــای 
ــت  ــوزان جه ــردن دانش آم ــو کـ همسـ
حرکــت همگانــی رفــع و دفــع تهاجمات 
دشــمنان  فکری فرهنگــی  شــبهات  و 
اســام و انقــاب، حرکــت در جهــت 
تحقــق بخشــی   مقــام معظــم رهبــری 
در زمینــه اســتفاده از توانمندی هــای 

ایــن طــرح  از اهــداف   جوانــان نظــام اســامی 
است. 

وی گفــت: بــا توجــه به حساســیت وضعیت سیاســی 
اجتماعــی کنونــی جامعــه و لــزوم تولیــد قــدرت نــرم 
فرهنگــی در مقابلــه بــا جنــگ نــرم برنامه ریزی شــده 
دشــمن و نیــز نظــر بــه قابلیت هــا و پتانســیل 

معنــوی و ملکوتــی ســاحت مقــدس ذکــر اهــل بیــت 
)علیهم الســام(، به ویــژه ذکــر مصائــب حضــرت 
ــزوم هویت بخشــی  ــن ل  ســید الشــهدا)ع( و همچنی
و الگودهــی در مســیر تکامــل بــه نوجوانــان بــا 
حضــرت  شــخصیت  معرفتــی  ظرفیــت  لحــاظ 
قاسم بن الحســن)ع( طــرح پیــش رو 

تهیــه و تدویــن شــد. 
دبیــر کل اتحادیــه انجمن هــای اســامی 
ــان  ــت: روحانی ــور گف ــوزان کش دانش آم
ــات  ــا تحصی ــم ب ــازان ق ــز آینده س مرک
ــای  ــا تخصص ه حــوزوی ســطح دو و ب
مختلف، پاســخگوی شــبهات و ســؤاالت 

ــوزان هســتند. شــرعی دانش آم
بــا شــعار  ایــن طــرح کــه   وی تصریــح کــرد: 
استکبارســتیزی و پــروژه نفــوذ اجــرا می شــود ویــژه 
عمــوم دانش آمــوزان و اعضــای انجمن هــای اســامی 
در  انصارالمهــدی)ع(  هیئت هــای  و  دانش آمــوزان 
ــور  ــر کش ــدارس سراس ــرم در م ــاه مح ــه اول م ده

برگــزار می شــود.

آگهی مزایده
 پرونده های اجرایی کاسه 8۰/۳۹5۳ الی ۹۰/۳۹57  تمامی تاسیسات و دستگاهها و تجهیزات و 
اعیانی و ساختمانهای احداثی بروی ششدانگ یکقطعه زمین فاقد پاک ثبتی بعنوان محل اجرای طرح 
بمساحت 4۲۰۰ متر مربع واقع در اراضی ملی قرق خمسه از توابع شهرستان فاورجان  به آدرس پیر 
بکران وزیر آباد جنب شرکت تولیدی خوراک دام که بموجب قرار داد اجاره شماره 75/۲/۲7-۳۹۲74 
دفتر 5۶ اصفهان بمدت 5 سال به اقای بهرام خاشعی فرزند مراد علی بشماره  شناسنامه ۱4 صادره 
اعام کارشناسان رسمی  با جاره داده شده و طبق  روبروی گلستان شهدا  ابریشم  باغ  مبارکه ساکن 
دادگستری مورد مزایده عبارتست از : ۱- بخش ساختمانی شامل ساختمان نگهبانی بمساحت حدود ۲۰ 
متر و ساختمان کارگری بمساحت حدود ۹7 متر مربع و ساختمان آشپزخانه و سرویس های بهداشتی 
بمساحت حدود ۱۰5 متر مربع و سالن تولید بمساحت حدود 5۲5 متر مربع که دارای ارتفاع 4 متر و 
7 اتاق انبار ، آزمایشگاه و همچنین ساختمان انبار بمساحت ۲8 متر مربع و دیوار کشی با ارتفاع ۲/5 
متر و طول ۲۶۰ متر که دارای 4 درب فلزی بوده و مجموعا بمساحت 775 متر مربع با سقف تیرچه و 
بلوک دیوار اجری پاستر سیمان در جداره های خارجی رنگ و نقاشی در فضای داخلی کف موزائیک 
و در و پنجره فلزی مستعمل که توسط کارشناس رسمی بمبلغ یک میلیارد و هفتصد و دوازده میلیون 
و پانصد هزار ریال ارزیابی شده ۲- بخش تاسیسات برقی که شامل حق امتیاز برق سه فاز و چاه ارت 
و سیستم روشنایی و سیستم اعام حریق وتالوی داخلی و ترانس اختصاصی بارزش یکصد و بیست 
میلیون ریال ۳- تاسیسات مکانیکی شامل کنتور اب با حق امتیاز برداشت یک اینچ بهمراه لوله کشی و 
مخازن ذخیره گالوانیزه آب به ظرفیتهای ۱۰۰۰۰ لیتر وو ۲5۰۰ لیتر و دو دستگاه هواکش دیواری منصوب 
بهمراه حدود ۲۰ متر کانال کولر گالوانیزه بارزش پنجاه میلیون ریال و جمعا کل تاسیسات بارزش یکصد 
و هفتاد میلیون ریال 4- دستگاهها و تجهیزات شامل پنج دستگاه فر برقی سی و دو لیسته فاقد 
مشعل پخت ساخت کارخانه زمانی مستعمل و فاقد مشعل و الکتروموتور و یک دستگاه قیف زن دو قلو 
ساخت کارگاه صفاهان فاقد الکترو موتور و پوشش استیل و یکدستگاه پوک کننده کیک کاما مستعمل 
و فرسوده بدون الکتروموتور همراه با مخزن استیل و دو دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه ساخت 
برادران پیروز فاقد الکتروموتور و کاما فرسوده و مستعمل و دو دستگاه  سه کاره قنادی بدون مخزن و 
الکترو موتور کاما فرسوده و مستعمل و تعداد هفت عدد میز کار آهنی مستعمل و ۳۲ گاری چرخ دار 
حمل سینی کیک و یکدستگاه میکسچر صد کیلوئی مستعمل و بدون الکترو موتور و یکدستگاه یخچال 
ویترینی ایستاده بدون الکترو موتور و کمپرسور کاما فرسوده و یکدستگاه آبسردکن فاقد الکترو موتور 
و یکدستگاه فن چرخ دار فاقد موتور و یک سری لوازم آزمایشگاهی کاما فرسوده و قراضه شامل هود 
و اتو کا و ابزار مصرفی فسوده و مستعمل و یکدستگاه کانتینر فلزی نقره ای رنگ و یکدستگاه کانتینر 
فلزی قرمز رنگ ۱۲ متری و یکدستگاه کانتینر فلزی قرمز رنگ ۶ متری بدون محتویات داخلی جمعا 
بارزش چهارصد و شصت و سه میلیون ریال ملکی آقای بهرام خاشعی نامبرده که طبق اسناد رهنی 
شماره های ۳۹۹4۱-77/۱۲/۱7 و 4۰8۳۶ -78/4/۲۲ و 4۱558-78/8/۱۶ و 4۳8۱۹ -7۹/۶/۲۹ و 
4۳۳۳۱-7۹/4/۳۰ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۱7 در رهن بانک صادرات استان اصفهان قرار 
گرفته است از ساعت ۹ الی ۱۲ روز شنبه مورخه ۹5/8/8 در محل اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان 
واقع در خیابان فردوسی بلوار کارگر جنب بانک کشاورزی به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه 
دو میلیارد و سیصد و چهل و پنج میلیون و پانصد هزار ریال ) ۲/۳45/5۰۰/۰۰۰ ریال ( قیمت ارزیابی 
شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعابات 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و حق بیمه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا طبق اعام بستانکار مورد مزایده فاقد 
بیمه می باشد این آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ ۹5/7/۱۹ درج 
و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. تاریخ انتشار :۹5/7/۱۹ 

تاریخ مزایده :۹5/8/8 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان اکبرپور مقدم
آگهی مزایده

شماره مزایده ۱۳۹5۰4۳۰۲۱۲8۰۰۰۰۰5 به موجب پرونده اجرائی کاسه ۹۲۰۰۰۶۰ ششدانگ یک باب خانه 
پاک سه فرعی از  سه هزار و هشتصد و یک  بخش یک ثبت گلپایگان بنام سید تقی حسینی  فرزند 
مصطفی  ثبت و صادر شده است حدود و مشخصات : شماال بطول هفده  متر و هشتاد  صدم مترپی به  
دیوارپاک یک فرعی از سه هزار و هشتصد و یک شرقا : بطول دوازده  متر بدیوار پاک سه هزار و هفتصد 
و نود و هفت جنوبا بطول ده متر و شصت صدم متر دیواریست مشترک با باغ سه هزار و هشتصد و دو 
غربا : بطول ده متر و ده صدم متر دیواریست به زمین پاک سه هزار و هشتصد و یک دوم که جنوبی 
است به طول دومتر به پاک سه هزار و هشتصد و یک باقیمانده سوم بطول دو متر درب و دیواریست به 
راهرو اشتراکی به عرض دو متر حقوق ارتفاقی ندارد که طبق سند رهنی شماره ۱4۶۱۲ مورخ ۱۳۹۱/۰5/۱۱ 
دفتر خانه ۳۶ گلپایگان در قبال طلب بانک اقتصاد نوین در رهن بانک قرار گرفته و طبق نظر کارشناس 
رسمی به مبلغ : ۹۳۱/48۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و پاک فوق دارای ۱۱4/4۰ متر مربع اعیانی در یک 
طبقه و یک واحد مسکونی میباشد . ساختمان نیمه اسکلت و کناره ها دیوار باربر با نماسازی خارجی 
سیمان سفید و سیستم گرمایش بخاری و سیستم سرمایش  کولر آبی و نمای داخلی گچ و کف 
موزائیک است با قدمت حدودا ۲۰ سال و دارای انشعابات آب ،برق ، گاز و تلفن می باشد پاک فوق از 
ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخ نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج در اداره ثبت اسناد و اماک 

گلپایگان واقع در گلپایگان – خیابان آیت اله خوانساری –جنب پمپ بنزین از طریق مزایده به فروش 
می رسد مزایده از مبلغ ۹۳۱/48۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود 
. متقاضیان میتوانند از مورد مزایده واقع در گلپایگان – بلوار سلمان فارسی کوچه اسدی بن بست دو 
متری منزل سید تقی حسینی بازدید نمایند. مورد مزایده تا مورخ ۱۳۹۶/۰5/۱4 بیمه میباشد الزم به 
ذکر است پرداخت بدهی های مربوطه به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.شماره : ۳55/ م الف  تاریخ انتشارآگهی 

: ۱۳۹5/7/۱۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان – مهدی صادقی وصفی
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: محمد نام خانوادگی: قاضی زاهدی  نام پدر: حیدر علی نشانی محل 
اقامت: گلپایگان خ شهید مطهری ابتدای بلوار آیت اله محمودی نمایشگاه اتومبیل محمد قاضی زاهدی  
اله نشانی محل اقامت:  مشخصات محکوم له: نام:حسین  نام خانوادگی:سامی  نام پدر : حجت 

گلپایگان خ امام خمینی پاساژ شریفی ابتدای بازار خیاطی سامی 
محکوم به:به موجب رای شماره 47تاریخ۹5/۱/۲8 حوزه ۳ حقوقی   شورای حل اختاف شهرستان 

گلپایگان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یک دستگاه 
خودرو پراید به شماره انتظامی ایران ۳۳- ۶۹۱ م 7۶4  سفید رنگ مدل ۱۳78 و خوانده ردیف اول 
محمد قاضی زاهدی به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید ضمنا هزینه اجرا 
به عهده خوانده می باشد. ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره۳47/ م الف دفتر شعبه ۳ شورای حل 

اختاف شهرستان گلپایگان 
رونوشت آگهی حصروراثت

 ۹5 به کاسه  دادخواست  شرح  به    ۱۳۳۱ ۶متولد  شماره  شناسنامه  دارای  آخوندیان  سکینه  خانم 
/۶75ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر 
آلی گرم بشناسنامه ۱ مورخ ۱۳۱۹/8/۱ در تاریخ۱۳۹5/۶/۲۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر – چهار دختر – یک همسر دائمی که به شرح ذیل 
می باشد ۱- علی الی گرم فرزند حیدر به ش ش 7  متولد ۱۳5۰ صادره از گلپایگان ۲- محمد الی گرم 
فرزد حیدر به ش ش ۲۹4 متولد ۱۳5۳ صادره از گلپایگان ۳- محمد رضا الی گرم فرزند حیدر به ش 
ش ۳۲8 متولد ۱۳55 صادره از گلپایگان 4- مصطفی الی گرم فرزند حیدر به ش ش ۶ متولد ۱۳۶۳ 
صادره از گلپایگان 5- ناهید الی گرم فرزند حیدر به ش ش ۲۶8 متولد ۱۳47 صادره از گلپایگان ۶- 
فاطمه الی گرم فرزند حیدر به ش ش ۶-۹۱۱۲۰4-۱۲۱ متولد ۱۳5۲ صادره از گلپایگان 7- زهرا الی گرم 
فرزند حیدر به ش ش ۱4 متولد ۱۳5۹ صادره از گلپایگان 8- مریم الی گرم فرزند حیدر به ش ش ۲7 
متولد ۱۳۶7 صادره از گلپایگان ۹- سکینه آخوندیان فرزند میرزا بابا به ش ش ۶ متولد ۱۳۳۱ صادره 
از گلپایگان و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۳48/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

به کاسه ۹5  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 4۲ متولد ۱۳5۹   راضیه مرشدی   خانم 
/۶74ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه 
اسکندری بشناسنامه 54۳مورخ ۱۳۲۳/۱۰/5 در تاریخ۱۳۹4/۱۱/۲5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – دو دختر – همسر دائمی که به شرح ذیل 
می باشد ۱- محمد حسن مرشدی فرزند محمد تقی به ش ش ۲775 متولد ۱۳۶5 صادره از خمین 
۲- راضیه مرشدی فرزند محمد تقی به ش ش 4۲ متولد ۱۳5۹ صادره از خمین ۳- مرضیه مرشدی 
فرزند محمد تقی به ش ش ۱۱58 متولد ۱۳۶۱ صادره از خمین 4- محمد تقی مرشدی فرزند حسین به 
ش ش ۱۲۰ متولد ۱۳۲۳ 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 : ۳44/ م الف 

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

به تاریخ ۹5/7/۱۰  در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل و پرونده 
کاسه ۱۹8/۹5 تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند  متعال  به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای قاضی شورادر خصوص دعوی 
خانم زهره جعفری منش ۶۹۱ مورخ ۹5/7/۱۱ فرزند حسین   به طرفیت خانم فاطمه جالی قزاانی 

فرزند فامرز  به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ سی و هشت میلیون و هشتصد و هفتاد 
هزار  ریال به انضمام  خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص 
تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به 
حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده 
ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 
۱۹8-5۰۲-5۱۹و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مارالذکر  به عنوان اصل خواسته و 
نیز خسارات دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری 
اسامی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست  روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت ۲۰روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. شماره : 5/۲۲/۹5/4۲۶/ م الف 

قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 
آگهی ابالغ رای

به تاریخ ۹5/7/۱۰  در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل پرونده 
کاسه ۱۹۶/۹5تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ضمن اعام ختم رسیدگی با  استعانت 
از خداوند متعال  به شرح ذیل مبادرت به انشاء  رای می نماید. رای قاضی شورادر خصوص دعوی 
خانم زهره جعفری منش ۶۹۰ مورخ ۹5/7/۱۱ فرزند حسین    به طرفیت آقایان ۱- مجتبی قائمی 
۲- احسان احمد آبادی به ترتیب  فرزندان ۲- ابراهیم ۳- علی و خانم صفیه سالمی مجارشین    به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پانزده میلیون تومان  به انضمام  خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان 
پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و 
اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در 
مورد اشتغال ذمه خواندگان ( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نشده 
است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹8-5۰۲-5۱۹و 5۲۲ قانون آئین 
دادرسی مدنی ماده ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مارالذکر  به عنوان اصل خواسته و نیز خسارات  دادرسی 
وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سر 
رسید  چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست  روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. شماره : 5/۲۲/۹5/4۲5/ م الف قاضی شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 
آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام دادگستری  فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۶۶4/۹5موضوع علیه آقای سید احمد 
هاشمی و له خانم صالحه مهدی زاده    در تاریخ ۹5/8/4 به منظور فروش یک دستگاه خودرو سواری 
دو و سی  ال او دارای شماره انتظامی  ایران ۲۳- ۲۱5 ه 47  از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در 
محل دادگستری  فاورجان دفتر اجرای احکام اطاق ۲۲۹ برگزار نماید اموال موضوع  مزایده منقول برابر 
نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ سی و پنج میلیون  ریال  ارزیابی گردیده  است . طالبین خرید 
میتوانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل اجرای احکام  از موقعیت ملک  مطلع و مزایده از قیمت 
ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده 
بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت 

ارزیابی شده را همراه داشته باشند. اجرای  احکام شورای حل اختاف فاورجان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای علی تمنده دارای شناسنامه شماره 87۰ به شرح دادخواست به کاسه ۳۶۳۲/۹5 ح ۱۰از این شورا  
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد تمنده بشناسنامه ۱۹77در 
تاریخ ۹5/5/۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
پسر و سه دختر ۱- علی تمنده ش ش 87۰ پسر متوفی ۲- رسول تمنده ش ش ۲۲7۱ پسر متوفی 
۳-زهرا تمنده ش ش 87۱ دختر متوفی 4- فاطمه تمنده ش ش ۲۲7۰ دختر متوفی 5- اشرف تمنده 
ش ش ۲۰۰۹ دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۱۲۰۳/م الف رئیس شعبه ۱۰ 

دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم زهره صدقی اصفهانی دارای شناسنامه شماره ۲۰8۳به شرح دادخواست به کاسه ۳57۳/۹5 
ح ۱۰از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر جازمی 
بشناسنامه ۱5۶۳ در تاریخ ۹5/۲/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به۳ پسر یک دختر و همسر ۱- رسول جازمی ش ش 7۰۳۳4 فرزند پسر ۲- امیر حسین 
جازمی ش ش ۱7۹۱ فرزند پسر ۳- امید جازمی ش ش ۱۲7۲۰۰۳5۳۱ فرزند پسر 4- الهام جازمی 
ش ش ۱۰7۶ فرزند دختر 5- زهره صدقی اصفهانی ش ش ۲۰8۳ همسر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. شماره : ۲۱۲۰۹/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم شیوا نجارزادگان دارای شناسنامه شماره ۱54۹ به شرح دادخواست به کاسه ۳55۶/۹5از این 
شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملیحه محمدی قهدریجانی 
بشناسنامه ۱۳۱ در تاریخ ۹5/4/۱۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به۱- محمد رضا مشکاتی به ش ش ۱۳5۱ نسبت با متوفیه فرزند ۲- محسن مشکاتی 
به ش ش 5۱۲7۳ نسبت با متوفیه فرزند ۳- میترا مشکاتی به ش ش 47۹۶ نسبت با متوفیه فرزند 
4- مهناز مشکاتی به ش ش ۱۳۲۳ نسبت با متوفیه فرزند 5- محمد مشکاتی به ش ش 75۹ نسبت 
با متوفیه همسر و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۱۲۰8/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه 

شورا حل اختاف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای نوید رضا وفائی دارای شناسنامه شماره ۳۰۹5به شرح دادخواست به کاسه ۳۶8۳/۹5 ح ۱۰از این 
شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن وفائی بشناسنامه 
5۹۹در تاریخ ۹5/4/۱8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و چهار دختر و همسر ۱- نوید رضا وفائی ش ش ۳۰۹5 فرزند پسر ۲- فرزانه وفائی 
ش ش ۱۹۱ فرزند دختر ۳- افسانه وفائی ش ش ۱8۶8 فرزند دختر 4- پروانه وفائی ش ش ۳۳۰  
فرزند دختر 5- زمانه وفائی ش ش ۱۲۲۹ فرزند دختر ۶- صدیقه سائدی اصفهانی ش ش 5۳ همسر 
متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۱۱۹4/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا 

حل اختاف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای رضا همدانی رناسی دارای شناسنامه شماره ۱7۲۹ به شرح دادخواست به کاسه ۳۶85/۹5 ح 
۱۰از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن 
ورثه  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   ۹5/۶/۱۱ تاریخ  در  بشناسنامه ۱744۱  رناسی  همدانی 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و چهار دختر ۱- فضل هللا همدانی رناسی ش ش 
۱۲7۶ فرزند پسر ۲- رضا همدانی رناسی ش ش ۱7۲۹ فرزند پسر ۳- احمد همدانی رناسی به ش 
ش ۱5۱۶ فرزند پسر 4- علیرضا همدانی رناسی ش ش 54۲ فرزند پسر 5- فاطمه همدانی رناسی 
ش ش ۹8۱ فرزند دختر ۶- ایران همدانی رناسی ش ش 48745 فرزند دختر 7- منیره همدانی 
رناسی ش ش 874 فرزند دختر 8- زهرا همدانی رناسی ش ش ۱75 فرزند دختر  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
 واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۱۱۹۶/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان ا

صفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم ربابه تقی یار رنانی دارای شناسنامه شماره ۳8۱به شرح دادخواست به کاسه ۳۶۹۰/۹5 ح ۱۰از 
این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی تقی یار 
رنانی بشناسنامه ۳۳۰۱در تاریخ 8۳/7/۱۶ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به زوجه و 5دختر ۱- معصومه تقی یار رنانی ش ش ۲5۲۲ زوجه ۲- ربابه تقی 
یار رنانی ش ش ۳8۱ دختر متوفی ۳- صدیقه تقی یار رنانی ش ش ۲۳4 دختر متوفی 4- سکینه 
تقی یار رنانی ش ش ۳8۰ دختر متوفی 5- گلستان تقی یار ش ش۳4۶ دختر متوفی ۶- بیگم تقی 
یار ش ش 4۲ دختر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : ۲۱۱۹8/م الف رئیس شعبه ۱۰ 

دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای حسین شیروانی دارای شناسنامه شماره ۱۱7۹ به شرح دادخواست به کاسه ۳5۹۰/۹5 ح ۱۰از 
پوستین  داده که شادروان کبری  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا  
دوز بشناسنامه ۳4۰۶۲در تاریخ ۹5/۲/۲۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
فرزند پسر ۲-  علیرضا شیروانی ش ش 4۲۶7۹  و ۳ دختر ۱-  به۳پسر  است  آن مرحوم منحصر 
پسر  فرزند  شیروانی ش ش ۶۳8  محمد حسن  پسر ۳-  فرزند   ۱۱7۹ شیروانی ش ش  حسین 
4- ملوک شیروانی دهاقانی ش ش ۱۰۰۹ فرزند دختر 5- زهرا شیروانی دهاقانی ش ش 8فرزند 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  دختر  فرزند   ۲۱5 ش  ش  دهاقانی  شیروانی  فاطمه   -۶ دختر 
وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست 
واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  تاریخ نشر نخستین  از  باشد  او  نزد  از متوفی 
استان اختاف  حل  شورا  دادگاه   ۱۰ شعبه  رئیس  الف  ۲۱۲4۳/م   : شماره  شد.  خواهد   صادر 

 اصفهان

اعزام بیش از ۶۰۰ روحانی به مدارس سراسر کشور در ماه محرم امضای تفاهم نامه مشترک میان اداره کار و نظام مهندسی اصفهان

حتما بخوانید!
13 میلیون جوان مجرد سن مناسب ...
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پیامبر صلى  اهلل  علیه  و  آله:

کســى کــه فرزنــدى بــه او داده شــد )بــه دنیــا آمــد( در گــوش 

راســتش اذان و در گــوش چپــش اقامــه بگویــد؛ زیــرا ایــن 

ــد. ــظ مى کن ــیطان حف کار، نــوزاد را از شــر ش
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نهضــت پاســخگویی چهره به چهــره تیــم مدیریــت شــهری اصفهــان بــه ایســتگاه دوازدهم 
رســید و شــهردار و معاونــان وی بــا حضــور در منطقه 12، پاســخگوی مطالبات شــهروندان 
ــهردار  ــژاد ش ــدی جمالی ن ــر مه ــدار دکت ــد. دی ــا بودن ــکالت آن ه ــنوای مش ــوش ش و گ
اصفهــان بــا معتمــدان محله هــای منطقــه 12 شــهرداری اصفهــان همچــون هفته هــای 
ــات  ــوع مطالب ــات مردمــی را شــامل می شــد. ن ــن مالق گذشــته، نخســتین بخــش ای
شــهروندان و معتمــدان محله هــای ایــن منطقــه از شــهرداری اصفهــان، فرهنگــی بــود: 
ــران و ...  ــه خواه ــوزه علمی ــدازی ح ــهر، راه ان ــه ملک ش ــرا در منطق ــدازی فرهنگس راه ان
ــزار  ــال حاضــر یک ه ــان، در ح ــانه ای شــهرداری اصفه ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ  .ب
و 600 میلیــارد تومــان پــروژه مشــارکتی در منطقــه 12 در حــال اجراســت کــه قــرارداد 600 

میلیــارد تومــان از ایــن پروژه هــا طــی دو مــاه گذشــته منعقــد شــده اســت.
لزومخروجعاشقآبادازبنبست 

مســدود بــودن محلــه عاشــق آباد و لــزوم خــروج ایــن منطقــه از بن بســت بــا توجــه بــه 
دارا بــودن جاده هــای خاکــی از ایــن محلــه بــه ســمت ملک شــهر و شــهرک کوثــر لــزوم 
راه انــدازی زمیــن ورزشــی در عاشــق آباد و همچنیــن در محمودآبــاد بــا همــکاری مــردم 
ــرای  ــرای اج ــا ب ــورایاری ها در محله ه ــتفاده از ش ــزوم اس ــن و ل ــذاری زمی ــرای واگ ب
پروژه هــای شــهرداری در آنجــا از دیگــر مطالبــات معتمــدان محلــی در ایــن منطقــه بــود.

بهره بــرداری از پــروژه بــزرگ میــدان اســتقالل در بــازه زمانــی کوتــاه نیــز از دیگــر مــوارد 
ــه  ــود ک ــان ب ــه 12 شــهرداری اصفه ــدان و شــهروندان منطق اعالم شــده از ســوی معتم
ــی  ــا اجــرای پروژه هــای عمران ــد کــه ب ــن باورن ــر ای ــن راســتا، مــردم منطقــه 12 ب در ای
ــن رو اقدامــات  ــاوت شــده و از ای ــره شــهر متف شــهرداری طــی دو ســال گذشــته، چه

شــهرداری شــایان تحســین بــوده اســت.
دیدارچهرهبهچهرهشهرداربامردمبهدیگرمدیرانتسرییابد 

همچنیــن قدردانــی از شــهردار اصفهــان بــه دلیــل برگــزاری نهضــت پاســخگویی در قالــب 
ــن  ــود؛ ضم ــه ب ــب توج ــدار جال ــن دی ــز در ای ــهروندان نی ــا ش ــره ب ــدار چهره به چه دی
اینکــه یکــی از روحانیــون ایــن منطقــه بــر لــزوم توســعه مالقــات چهره به چهــره دیگــر 
ــران دیگــر  ــار داشــت: ضــروری اســت کــه مدی ــا مــردم تاکیــد کــرد و اظه مســئوالن ب
ــالمی و  ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن ــان، مدی ــر کل ورزش و جوان ــه مدی ــا از جمل نهاده
ــا شــهروندان مناطــق مختلــف شــهرداری  دیگــر مســئوالن نیــز چنیــن دیدارهایــی را ب

داشــته باشــند.
ــد  ــز از دی ــان نی ــیمی اصفه ــروگاه و پتروش ــگاه، نی ــی از پاالیش ــان دود ناش ــن می در ای
شــهروندان منطقــه 12 بــه دور نمانــد و آن هــا از شــهردار اصفهــان درخواســت پیگیــری 

ــد. ــس می کنن ــر روز تنف ــه ه ــتند ک ــی را داش ــی از آالینده های ــوارض ناش ع
90درصدازوعدههایشهرداریدرمنطقه12محققشد 

مدیــر منطقــه 12 شــهرداری اصفهــان در ایــن دیــدار بــه تحقــق 90 درصــد از وعده هــای 
شــهرداری در ایــن منطقــه اشــاره کــرد و گفــت: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه منطقــه 
12 بــه لحــاظ وســعت، بزرگ تریــن و بــه لحــاظ جمعیتــی، ســومین منطقــه شــهرداری 

اصفهــان اســت و از ایــن رو مدیریــت ایــن منطقــه کار ســختی اســت.
محمدرضــا برکــت بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 80 درصــد از پروژه هــای 
ــزود: طــی  ــد خــورده اســت، اف ــان کلی ــه 12 شــهرداری اصفه ــرای منطق تعریف شــده ب
3 هفتــه آینــده، چندیــن پــروژه در ایــن منطقــه از شــهرداری اصفهــان بــه بهره بــرداری 

خواهــد رســید.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا در منطقــه 12 شــهرداری منتظــر اعتبــار نمی مانیــم، تصریــح 
کــرد: تــا پایــان ســال جــاری نیــز، 10 تــا 15 پــروژه در منطقــه 12 شــهرداری کلیــد خواهــد 

خورد.
مدیــر منطقــه 12 شــهرداری اصفهــان بهره بــرداری از ســاختمان جدیــد منطقــه 12 
احــداث  خانواده محــور،  پردیــس  بزرگ تریــن  کلنگ زنــی  اصفهــان،  شــهرداری 
ــگ  ــاز رین ــن، آغ ــری نگی ــزار مت ــارک 20 ه ــه، پ ــری شــهرک مهدی ــزار مت ــارک 27 ه پ
ــدازی  ــگاه، راه ان ــوم و ورزش ــاط س ــار، رب ــان به ــازی خیاب ــی، پیاده روس ــارم ترافیک چه
ــق آباد،  ــارک عاش ــرداری از پ ــر، بهره ب ــفالت معاب ــرو، آس ــر خس ــزرگ ناص ــگاه ب ورزش
ــت را  ــارک مل ــه پ ــی و نمازخان ــذر فرهنگ ــداث گ ــدت و اح ــان وح ــاماندهی خیاب س
ــت:  ــرد و گف ــالم ک ــه 12 اع ــهرداری در منطق ــرای ش ــت اج ــای در دس ــز از پروژه ه نی
ــد ــدازی خواه ــه راه ان ــن منطق ــاخص در ای ــروژه ش ــز، 3 پ ــاری نی ــال ج ــان س ــا پای  ت

 شد.
ــا بیــان اینکــه طــی دو ســال گذشــته، بیشــترین طرح هــای فرهنگــی  وی همچنیــن ب
ــس  ــدازی پردی ــزود: راه ان ــت، اف ــده اس ــی ش ــان اجرای ــهرداری اصفه ــه 12 ش در منطق
ــهرداری  ــه 12 ش ــژه منطق ــی وی ــای فرهنگ ــن پروژه ه ــز از اصلی تری ــور نی خانواده مح

ــه زودی اجرایــی خواهــد شــد. اصفهــان اســت کــه ب
10پروژهمشارکتیدرمنطقه12اجراییمیشود 

در ادامــه، شــهردار اصفهــان ضمــن عــرض تســلیت بــه مناســبت فرارســیدن مــاه محــرم 
همدلــی و همراهــی شــهروندان بــا شــهرداری را دلیــل اصلــی پویایــی و نشــاط حاکــم بر 
شــهر اصفهــان دانســت و گفــت: شــهرداری اصفهــان برخــالف بســیاری از شــهرداری های 
ــد از  ــای جدی ــی پروژه ه ــی و کلنگ زن ــای عمران ــرداری از پروژه ه کشــور در حــوزه بهره ب

موقعیــت خوبــی برخــوردار اســت.

ــرد  ــاره ک ــان اش ــهر اصفه ــی در ش ــروژه عمران ــرای 1083 پ ــه اج ــژاد ب ــدی جمالی ن  مه
و بیــان داشــت: 40 عــدد از ایــن پروژه هــا، َاَبرپــروژه بــوده کــه بــا جدیــت و بــه صــورت 

شــبانه روزی در حــال بهره بــرداری هســتند.
شــهردار اصفهــان پــروژه میــدان اســتقالل را از مهم تریــن پروژه هــای در دســت 
ــک  ــروژه در دل ی ــزود: 12 پ ــت و اف ــه 12 دانس ــان در منطق ــهرداری اصفه ــرای ش اج
پــروژه قــرار گرفتــه و هــر یــک از بخش هایــی کــه راه انــدازی می شــود، بــدون 
قــرار  شــهروندان  اختیــار  در  رســمی  افتتــاح  مراســم  برگــزاری  بــرای   معطلــی 

می گیرد.
وی همچنیــن بــه اجــرای 10 پــروژه مشــارکتی در منطقــه 12 شــهرداری اصفهــان اشــاره 
کــرد و ادامــه داد: در حــال حاضــر یک هــزار و 600 میلیــارد تومــان پــروژه مشــارکتی در 
منطقــه 12 در حــال اجراســت کــه قــرارداد 600 میلیــارد تومــان از ایــن پروژه هــا طــی دو 

مــاه گذشــته منعقــد شــده اســت.
تخفیف70درصدیصدورپروانهساختماندربافتفرسوده 

ــی  ــه خانه های ــهروندانی ک ــژه ش ــه 12 و به وی ــهروندان منطق ــه از ش ــژاد در ادام جمالی ن
ــا از بســته های تشــویقی شــهرداری بــرای رونــق  ــد، خواســت ت در بافــت فرســوده دارن
ــه  ــک ب ــذاری مل ــکان واگ ــرح، ام ــن ط ــه در ای ــرا ک ــد؛ چ ــتفاده کنن ــاز اس ساخت وس
ــرد:  ــح ک ــت.وی تصری ــده اس ــر ش ــاختمان امکان پذی ــه س ــدور پروان ــه ص ــای هزین ج
ــهروندان در  ــرای ش ــف ب ــد تخفی ــوده 70 درص ــت فرس ــازی باف ــرای بازس ــن ب همچنی
 زمینــه صــدور پروانــه ســاختمان لحــاظ شــده است.شهـــردار اصفهـــان پایـــان طراحــی

بهره بــرداری  و  خانواده محــور  پردیــس  بزرگ تریـــن  کارشناســـی  مطالعـــات   و 
ــه 12  ــی منطق ــای عمران ــن پروژه ه ــدان اســتقالل را از مهم تری ــای می ــه پل ه از مجموع
عنــوان کــرد و ابــراز داشــت: تــا پایــان ســال نیــز چهارمیــن برنامــه از ســری برنامه هــای 

»هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« در منطقــه 12 برگــزار می شــود.
منطقــه12ســرآمدمناطــقشــهرداریدرحــوزهســاختمراکــزفرهنگــیهمجــوار  

مســجد
معــاون فرهنگــی، اجتماعــی شــهرداری اصفهــان نیــز در ایــن دیــدار، منطقه 12 را ســرآمد 
 مناطــق شــهرداری اصفهــان در حــوزه ســاخت مراکــز فرهنگــی همجــوار مســجد دانســت 
و اظهــار داشــت: در ســال جــاری، دو مجموعــه فرهنگــی همجــوار مســجد در ایــن منطقه 

افتتــاح شــده و بــه بهره بــرداری رســیده اســت.
علــی قاســم زاده گفــت: دو مجموعــه فرهنگــی همجــوار مســجد نیــز در ایــن منطقــه در 

حــال بهره بــرداری اســت.وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه فــاز نخســت مطالعــات پردیــس 
ــروژه  ــن پ ــی ای ــاز دوم مطالعات ــزود: ف ــیده، اف ــان رس ــه پای ــور ب ــی خانواده مح فرهنگ
نیــز آغــاز شــده اســت و در ســال جــاری بــا اعتبــار 6 میلیــارد تومانــی بــه جــز تملــک 

ــد. ــد ش ــی خواه کلنگ زن
سرانهفضایسبزمنطقه12مناسباست 

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان نیــز بــا بیــان اینکــه در منطقــه 12 بــا توجــه 
بــه وســعت زیــادی کــه دارد در آینــده ای نزدیــک بــا مشــکالت کم آبــی روبــه رو خواهیــم 
شــد، اظهــار داشــت: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه بخشــی از منطقــه 12 شــهرداری 
اصفهــان در خــارج از حریــم شــهر اصفهــان قــرار گرفتــه و از ایــن رو، زمین هــای بایــر در 

ایــن منطقــه نیــز جالــب توجــه اســت.
احمدرضــا مصــور بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ســرانه فضــای ســبز منطقه 12 مناســب 
ــا توجــه بــه انبوه ســازی هایی کــه در  اســت، تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه ب
ایــن منطقــه در حــال انجــام اســت، بــا مشــکالت کمبــود ســرانه روبــه رو خواهیــم شــد.

ــه 12 در  ــهروندان منطق ــات ش ــر مطالب ــز از دیگ ــازل را نی ــذاری من ــزوم پالک گ وی ل
ــکاران اداره پســت  ــن راســتا، پیمان ــزود: در ای ــرد و اف ــوان ک ــی عن ــات مردم ــن مالق ای
ــا در  ــذاری تنه ــون پالک گ ــد و تاکن ــام می دهن ــر انج ــا تأخی ــود را ب ــای خ فعالیت ه
ــز در حــال  ــق نی ــر مناط ــی شــده و در دیگ ــل اجرای ــور کام ــه ط ــک و ســه ب ــق ی مناط

انجــام اســت.
ارتفاعسازیدرمنطقه12پیشبینیشدهاست 

مالقــات  ایــن  در  نیــز  اصفهــان  شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
مردمــی بــا بیــان اینکــه منطقــه 12 از مناطــق حاشــیه ای شــهر اصفهــان اســت، 
طرح هــای  آزادســازی  مســیر  در  موجــود  پالک هــای  آزادســازی  افــزود: 
بررســی بــود کــه  مالقــات  ایــن  در  مطالبــات شــهروندان  از جملــه   شــهرداری 

 شد.
ــه  ــدور پروان ــت ص ــه درخواس ــان اینک ــا بی ــریعت ب ــام ش ــن صمص ــید جمال الدی س
ســاختمانی در خــارج از محــدوده شــهرداری اصفهــان نیــز، از دیگــر مطالبات شــهروندان 
منطقــه 12 بــوده اســت، تصریــح کــرد: امــکان صــدور پروانــه ســاختمان بــرای ایــن افــراد 

مقــدور نبــوده اســت.
ــهروندان در  ــات ش ــر مطالب ــی را از دیگ ــای آپارتمان ــاخت مجموعه ه ــت س وی درخواس
منطقــه 12 اعــالم کــرد و بیــان داشــت: بــا اجــرای ایــن طرح هــا موافقــت شــد؛ چــرا کــه 
منطقــه 12 ظرفیــت ارتفاع ســازی را دارد و در طــرح تفصیلــی پیش بینــی ارتفاع ســازی در 
ایــن منطقــه شــده اســت.معاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهان تصریــح کرد: 
شــهروندان ایــن منطقــه باید بــرای خرید امــالک قولنامه عادی توجه داشــته باشــند و از 
 خریــد اراضــی واقــع در طرح هــای عمرانــی و اراضی خارج از محــدوده عمرانــی خودداری 

کنند.

دردوازدهمینمالقاتمردمیشهرداراصفهانمطرحشد:

10پروژهمشارکتیدرمنطقه12اصفهاناجراییمیشود

حوادثآبفا

مدیریتمصرفآبشرب

حتیدرفصلپاییزوزمستان

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان بــا توجه 
بــه پیش بینــی اداره هواشناســی مبنــی بــر تأخیــر بارندگی هــا 
ــت  ــی از آن اس ــا حاک ــت: پیش بینی ه ــز گف ــل پایی در فص
ــرد.  ــورت می گی ــر ص ــا تأخی ــز ب ــل پایی ــی در فص ــه بارندگ ک
ــرکت آب  ــالم ش ــاس اع ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــن درحال ای
منطقــه ای اســتان اصفهــان میــزان ذخیره آب ســد زاینــده رود 
هم اکنــون بــه حــدود 170 میلیــون متــر مکعــب رســیده کــه 
ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــا کاهــش 

چشــمگیر 50 درصــدی مواجــه اســت.
ــارش در  ــت ب ــه وضعی ــا اشــاره ب ــی ب ــدس  هاشــم امین مهن
اصفهــان افــزود: متأســفانه وضعیــت بــارش در اصفهــان 
ــد در فصــول  ــردم بای ــل م ــن دلی ــه همی نامناســب اســت؛ ب
ســرد ســال هــم ماننــد فصــول گــرم ســال، مصــرف آب را بــه 

ــد. ــت کنن ــی مدیری خوب
وی بــا بیــان اینکــه در روزهای ســوگواری تاســوعا و عاشــورای 
حســینی قــرار داریــم، خاطرنشــان ســاخت: از مــردم شــریف 
به خصــوص هیئت هــای عــزاداری درخواســت  و  اســتان 
ــوزه آب  ــه در ح ــی ک ــم آب ــران ک ــه بح ــه ب ــا توج ــود ب می ش
 شــرب وجــود دارد، ســعی در مصــرف بهینــه آب کــرده 
ــری  ــارف آب جلوگی ــه و غیرمتع ــرف بی روی ــه مص و از هرگون
کننــد. همچنیــن از هیئت هــای عــزاداری خواســته می شــود 
عــزاداران حســینی را ترغیــب بــه مصــرف بهینــه آب در تمــام 
ــه از آب  ــتفاده بهین ــگ اس ــا فرهن ــد ت ــال نماین ــای س روزه
ــی  ــه شــود. مهندس هاشــم امین ــج و نهادین ــه تروی در جامع
ــترکین  ــد مش ــرب 85 درص ــده رود، آب ش ــد زاین ــت: س گف
ــر  ــان دیگ ــه بی ــد؛ ب ــن می کن ــان را تأمی آب در اســتان اصفه
می تــوان گفــت آب مصرفــی و شــرب ایــن جمعیــت وابســته 
بــه میــزان ذخیــره آب ســد زاینــده رود و میــزان بــارش اســت؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه تأخیــر بــارش در پاییــز ســال جــاری 
تأمیــن آب مشــترکین را بــا محدودیــت مواجــه کــرده اســت.

سرقت7میلیاردی
ازکارتهایبانکیمشتریان

ــکیمر  ــتگاه اس ــتفاده از دس ــا اس ــه ب ــازه داری ک  مغ
توانســته بــود بالــغ بــر 7 میلیــارد ریــال از کارت هــای 
ــات  ــد، در عملی ــرقت کن ــود س ــتریان خ ــی مش بانک
شناســایی  اســتان  فتــای  پلیــس   کارشناســان 
 و دســتگیر شــد. ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی

ــتان  ــی  اس ــی انتظام ــای فرمانده ــس فت ــس پلی رئی
اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری 
ــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت: در پــی  پلیــس ب
شــکایت تعــدادی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه 
از حســاب بانکــی آن هــا مبالــغ زیــادی ســرقت 
ــس  ــژه پلی ــتور کار وی ــوع در دس ــی موض ــده بررس ش
فتــای اســتان قــرار گرفــت. وی افــزود: بالفاصلــه 
 پرونــده ای در ایــن زمینــه تشــکیل و تحقیقــات وســیع 
و گســترده کارشناســان پلیــس فتــا در فضــای مجــازی 
غیرمجــاز  برداشــت های  عامــل  شناســایی  بــرای 
ــی  ــت اصل ــه انجــام شــد و ســرانجام هوی صورت گرفت
متهــم کــه یــک مغــازه دار بــود، مــورد شناســایی قــرار 
ــی های  ــت: در بررس ــوی گف ــرهنگ مرتض ــت. س گرف
اســتان  از  متهــم  شــد  مشــخص  صورت گرفتــه 
اصفهــان بــه اســتان دیگــری رفتــه کــه بالفاصلــه 
 تعــدادی از مامــوران پلیــس فتــا بــه آن محــل رفتنــد 
و او را در یــک عملیــات غافلگیرانــه، هنگامــی  کــه قصد 
برداشــت وجــوه از حســاب بانکــی یکــی از شــهروندان 

را داشــت، دســتگیر و بــه اصفهــان منتقــل کردنــد. 
ــتان  ــی  اس ــی انتظام ــای فرمانده ــس فت ــس پلی رئی
درخصــوص نحــوه ســرقت صورت گرفتــه بــه خبرنــگار 
مــا گفــت: متهــم در مغــازه خــود دســتگاهی بــه نــام 
ــتری  ــی کارت مش ــه وقت ــود ک ــرار داده ب ــکیمر ق  اس
را بــرای پرداخــت وجــه کاال دریافــت می کــرد، آن کارت 
را وارد دســتگاه اســکیمر کــرده و بــه ایــن ترتیــب کلیــه 

ــرداری می شــد.  ــات کارت کپی ب اطالع
 مرتضــوی تصریــح کــرد: متهــم ســپس ایــن اطالعــات 
ــی  ــام بانک ــای خ ــه کارت ه ــری ب ــتگاه دیگ ــا دس را ب
ــخه از  ــک نس ــب ی ــن ترتی ــه ای ــرد و ب ــل می ک منتق
همــان کارت بانکــی کــه مشــتری در اختیــار داشــت نیز 
در دســت فــرد ســارق قــرار می گرفــت و او در فرصتــی 
مناســب، اقــدام بــه برداشــت از حســاب وی در خــارج 
ــح  ــراف صری ــا اعت ــزود: ب ــرد. وی اف ــتان می ک از اس
متهــم، پرونــده مقدماتــی تشــکیل و وی جهــت ســیر 
مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد. 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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 خــوردن مشــروب در همــه 
کیمیای وطن

حجت االسالم حسن  بابایی
ــوده و  ــرام ب ــی ح ــان اله ادی
اگــر در مســیحیت ایــن عمــل رایــج و جایــز اســت بــر 
اثــر انحــراف از تعالیــم آســمانی انجیــل و حضــرت 
عیســی)ع( اســت. در اســالم نیــز خــوردن شــراب از اول 
روانــی  زمینه هــای  ولــی  اســت؛  بــوده   حــرام 
و اجتماعــی و فرهنگــی بــرای بیــان حکــم حرمــت 
فراهــم نبــوده و بــه همیــن دلیــل حکــم قطعــی تحریــم 
شــراب یک بــاره بــرای اعــراب جاهلــی و مشــرک نــازل 
نگردیــد؛ بلکــه بــه تدریــج و در طــی مراحلــی بــا فراهــم 
ــم  ــی حک ــری و اجتماع ــی، فک ــای روح ــردن زمینه ه ک

قطعی حرمت شراب برای مردم بیان شد. 
نخســت در بعضــی ســوره های مکــی اشــاراتی بــه 
زشــتی شــرب خمــر شــده اســت؛ چنــان کــه در آیــه 67 

ــل  ــرات النخی ــن الثم ــت: »و م ــده اس ــل آم ــوره نح س
ــنا«  ــا حس ــکرا و رزق ــه س ــذون من ــاب تتخ واالعن

مســکرات  انگــور،  و  نخــل  درخــت  میوه هــای   از 
و روزی های پاکیزه فراهم می سازید.

ــه از  ــرابی را ک ــکر و ش ــی مس ــکر«، یعن ــا »س  در اینج
انگــور و خرمــا می گرفتنــد؛ درســت آن را در مقابــل 
ناپــاک  نوشــیدنی  را  آن  و  داده  قــرار  حســن   رزق 
و آلــوده شــمرده اســت؛ ولــی عــادت زشــت شــرابخواری 
ــن اشــاره ها  ــا ای ــه ب ــود ک ــر و ریشــه دارتر از آن ب عمیق ت
ریشــه کن شــود؛ بــه عــالوه شــراب، بخشــی از درآمدهای 
همیــن  بــه  مــی داد؛  تشــکیل  را  آن هــا  اقتصــادی 
 دلیــل وقتــی کــه مســلمانان بــه مدینــه منتقــل شــدند 
ــن  و نخســتین حکومــت اســالمی  تشــکیل شــد، دومی
بــه صــورت  منــع شــراب خواری  زمینــه  در  دســتور 
قاطع تــری نــازل شــد تــا افــکار را بــرای تحریــم نهایــی 
آماده تــر ســازد: »یســئلونک عــن الخمــر والمیســر قــل 

فیهمــا اثــم کبیــر و منافــع للنــاس و اثمهمــا اکبــر مــن 
نفعهمــا«

 از تــو دربــاره شــراب و قمــار می پرســند. بــه آن هــا بگــو 
ــردم  ــرای م ــی ب ــزرگ و منفعت های ــاه ب ــن دو، گن در ای
ــع و سودشــان  ــا از نف ــان آن ه ــاه و زی ــی گن هســت؛ ول

ــه 219( ــره، آی بیشــتر اســت. )بق
ــه مســلمانان  ــه 43 ســوره نســاء ب ــال آن در آی ــه دبن  ب
مســتی  حــال  در  شــد کــه  داده  دســتور  صریحــا 
ــه  ــود چ ــدای خ ــا خ ــد ب ــا بدانن ــد ت ــاز نخوانن ــز نم هرگ
ــوه  ــوا الصل ــوا ال تقرب ــن آمن ــا الذی ــا ایه ــد: »ی  می گوین
و انتــم ســکاری حتــی تعلمــوا مــا تقولــون« البتــه 
مفهــوم ایــن آیــه، آن نبــود کــه در غیــر نمــاز، نوشــیدن 
شــراب مجــاز بــود؛ بلکــه برنامــه همــان تحریــم تدریجی 
و گام بــه گام بــود. آشــنایی مســلمانان بــا احــکام اســالم 
ــن  ــردن ای ــه کن ک ــرای ریش ــا ب ــری آن ه ــی فک و آمادگ
ــه در اعمــاق وجــود آن هــا  ــزرگ اجتماعــی ک مفســده ب

نفــوذ کــرده بــود، ســبب شــد دســتور نهایــی بــا صراحــت 
کامــل و بیــان قاطــع نــازل شــود: »یــا ایهــا الذیــن امنــوا 
ــن  ــر والمیســر واالنصــاب واالزالم رجــس م ــا الخم انم

عمــل الشــیطان فاجتنبــوه لعلکــم تفلحــون«
  ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، شــراب و قمــار 
ــد  ــوده( پلی ــی ب ــه نوعــی بخت آزمای و بت هــا و ازالم )ک
ــا  ــد ت ــا دوری کنی ــتند؛ از آن ه ــیطان هس ــل ش و از عم

ــه 90( ــده، آی رســتگار شــوید. )مائ
 در آیــه بعــد یعنــی آیــه 91 ســوره مائــده بعضــی 
ــت:  ــده اس ــان ش ــار بی ــراب و قم ــکار ش ــای آش زیان ه
العــداوه  بینکــم  یوقــع  ان  الشــیطان  یریــد  »انمــا 
والبغضــاء فــی الخمــر و المیســر و یصدکــم عــن ذکر هللا 

ــون« ــم منته ــل انت ــوه فه ــن الصل و ع
  شــیطان می خواهــد از راه شــراب و قمــار بــذر دشــمنی 
 و کینــه و عــداوت را در میــان شــما بکارد و شــما را از نماز 

و یاد خدا بازدارد؛ آیا شما خودداری خواهید کرد؟« 

حرمتشراب
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بردیاعباس زادهکیمیای وطن

تعرفه هــای شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان از مردادمــاه 
ــد  ــای جدی ــی از تعرفه ه ــرای آگاه ــرد. ب ــدا ک ــر پی ــال تغیی امس
ــادی  ــر مالی اقتص ــار، مدی ــی بردب ــا عبدالعل ــرات ب ــرکت مخاب ش
شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه 

می خوانیــد حاصــل ایــن گفت وگوســت.
تعرفههایتلفنثابت 

مخابــرات  مالی اقتصــادی شــرکت  مدیــر  بردبــار،  عبدالعلــی 

ــرات در بخــش  ــد: تعرفــه شــرکت مخاب اســتان اصفهــان، می گوی
مکالمــات از ســال 1382 تــا ســال 1393 کــه بحــث هم کدســازی 
انجــام شــد، هیچ گونــه تغییــری نداشــت. در ســال 93 بــر 
ــف  ــتان ها موظ ــرات اس ــرکت مخاب ــت، ش ــه دول ــاس مصوب اس
ــه  ــازی کلی ــرح هم کدس ــازی . در ط ــرح هم کدس ــرای ط ــه اج ب
ــات  ــته و مکالم ــان برداش ــتان اصفه ــتان های اس ــای شهرس کده
ــه ای 30  ــی دقیق ــهری، یعن ــات ش ــرخ مکالم ــا ن ــتانی ب درون اس
ریــال محاســبه شــد. همچنیــن کلیــه مکالمــات بیــن اســتانی بــه 
دقیقــه ای 330 ریــال تغییــر پیــدا کــرد. در ایــن راســتا، مخابــرات 
بــا کاهــش درآمــد روبــه رو شــد و نیــاز بــه راهکارهایــی پیــدا کــرد 
کــه درآمدهــای خــود را افزایــش دهــد. ســازمان تنظیــم مقــررات 
بــه عنــوان متولــی و کنترل کننــده و تعیین کننــده تعرفه هــای 
ــاه ســال  ــخ 1 مردادم ــا را از تاری ــن تعرفه ه ــرات، ای شــرکت مخاب
95 تغییــر داد. در ایــن طــرح، هزینه هــای مکالمــات درون شــهری 
افزایــش پیــدا کــرد؛ امــا از آن ســو هزینــه دیتــا و اینترنــت 

کاهــش یافــت.
قیمتاینترنت 

از زمــان اجــرای ایــن طــرح، قیمــت اینترنــت 17 درصــد کاهــش 
ــرح 50  ــن ط ــهری در ای ــات درون ش ــت. مکالم ــرده اس ــدا ک پی
 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت؛ امــا مکالمــات بیــن شــهری 

و مکالمات بین تلفن ثابت و موبایل بدون تغییر بوده است.
امتیازتلفنثابت 

قیمــت دریافــت امتیــاز تلفــن ثابــت نیــز از 1 مــرداد ســال 95 از 
ــه 200 هــزار تومــان افزایــش پیــدا کــرده اســت  50هــزار تومــان ب
کــه 100 هــزار تومــان آن بــه صــورت نقــد دریافــت شــده و مابقــی 

ــال می شــود. ــض اعم ــر روی قب در 36 قســط ب
اینترنتدرجهانوایران 

بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در زمینــه تکنولــوژی صــورت گرفتــه در 
آینــده مقــدار مکالمــات مخابراتــی بــه شــدت کاهــش پیــدا خواهد 
کــرد و در عــوض اســتفاده از اینترنــت جایگزیــن آن خواهــد شــد. 
ــال  ــه در ح ــت همیش ــای اینترن ــد هزینه ه ــه رون ــن زمین در همی
ــن  ــه کمتری ــه ب ــن هزین ــده ای ــم در آین کاهــش اســت و امیدواری

حــد ممکــن برســد.

توجه:
شده  مطالب منت�ش
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 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد


