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کربال          کاروان اسیران 

له
قا

رم
س تاسوعا، عاشورا و روزهای محاصره و بستن آب بر روی 

امام حسین علیه السالم و یاران باوفایش و شهادت 
امام و یارانش را با برگزاری مراسم عزداری باشکوه 

و حضور عاشقانه عزاداران حسینی پشت سر گذاشتیم؛ 
کربال همچنان باقی است و دل عاشقان   اما غم بزرگ 
 را هیچ مرهمی نیست؛ زیرا پس از شهادت های کمرشکن 
و جانسوز،  اسارت ها و بی رحمی ها به جگرگوشه های آل 

نبی شروع شد. 
ک اجتماعی سیاسی  آری، از جمله حوادث خونبار و دردنا
سویی  از  که  کربالست  جانسوز  حادثه  اسالم،  تاریخ 
نشان دهنده نقطه اوج روح و تعالی انسان است )رسد 
آدمی به جایی که به جز خدا نبیند( و از سوی دیگر نمایانگر 
فرود روح آدمی در َپست ترین َدرکات )اولئک کاالنعام بل 

هم اضل(. 
نهضت عاشورا، یک نهضت ارزشی علیه ضد ارزش ها بود که 
 اگر به وقوع نمی پیوست، با طرح هایی که بنی امیه ریخته بودند 
دیگر اثری از ارزش های اسالمی و انسانی باقی نمی ماند و 
چراغ اسالم محمدی برای همیشه به خاموشی می گرایید ... .

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

انقالب نباید از عاشورا جدا شود
نوه امام خمینی؟هر؟ گفت: اینکه انقالب در روزهای عاشورایی 

که  مظلوم باشد، آسیبی برای جامعه اسالمی است؛ چرا 
آرمان های انقالب برخاسته از حقیقت عاشوراست و نباید اجازه 

دهیم انقالب از عاشورا جدا شود ...

 یونسکو با صدور قطعنامه ای، حفاری های رژیم صهیونیستی و فعالیــت هــا و ســاخت وســازهای ایـن رژیـم بـرای ایجـاد مسـیرهای اختصاصـی

 بـرای شــهرک نشــینان و احــداث دیــوار حائــل در بخــش قدیمــی الخلیــل را محکــوم کــرد

 حرم ابراهیمی  بخشی تفکیک ناپذیر 
از فلسطین است

در صفحه فرهنگ )5( بخوانید

صدور »ویزای اربعین« در مرزها 
محال است

صفحه 7

داربی تغییرات!
صفحه 6
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»آگهی مزایده عمومی« )نوبت اول(
شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه های شماره 4/95/1246 مورخ 95/7/7  و شماره 4/95/1255 مورخ 95/7/7 شورای اسالمی شهر 

در نظر دارد مزایده های ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در مزایده های ذیل دعوت به عمل می آید.

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

شماره مزایدهموضوع مزایدهردیف
مبلغ سپرده شرکت 

در مزایده )ریال(

1
اجاره غرفه فروش )صرفا فست فود و آبمیوه های 
فصلی( واقع در فوالدشهر محله 22 بهمن )فاز یک( 

پارک معلم

95/16858
95/7/17

4/800/000 ریال

2
 اجاره مکان احداثی واقع در محله شهید صدر 

)محله ب 1( جنب سرویس بهداشتی واقع در فضای 
سبز پارک روبروی درمانگاه ذوب آهن

95/16860
95/7/17

4/500/000 ریال 

چاپ  اول

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/8/11 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده ها به واحد 
امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

سرشماری اینترنتی 
تمدید شد

صفحه 3

 | اتاق بازرگانی در برابر 
کارت های  سوءاستفاده از 

بازرگانی پاسخگو باشد   صفحه 3

کیمیای وطن: گزارش اختصاصی 

که  | قلیان، دود بیهوده ای 
سرطان را به دوستدارانش 

هدیه می دهد   صفحه 8
واردات کفش، کمرشکن است

کنش مشاور روحانی  صفحه 4  وا
 به ماجرای استعفای وزیر ارشاد:

| نه تایید نه تکذیب   صفحه 2

اصفهان  آل سعود تروریسم هستند

شهرکرد  اجتماع بزرگ عزاداران شیعه 

تیری بر چشم دشمنان اسالم است

کرمان  جهل، بی بصیرتی 

و بی اخالقی واقعه عاشورا را رقم زد

یزد  بصیرت عاشورایی بین 

جوانان ترویج شود

صفحه 2نماز جمعه
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــام  ــاری و ام ــال و بختی ــه در چهارمح ــی فقی ــده ول نماین
بــزرگ عــزاداران  جمعــه شــهرکرد گفــت: اجتماعــات 
حســینی در سراســر کشــور و دنیــا، تیــری بــر چشــم 
دشــمنان اســام و موجــب جوشــش خــون امــت اســامی 

ــت. اس
بــه گــزارش ایرنــا، حجــت االســام محمدعلــی نکونــام در 
ــات و دنیاپرســتی  خطبه هــای نمــاز جمعــه شــهرکرد مادی
کربــا  فاجعــه  موجــب  را  کوفــه  مــردم  و   بنی امیــه 
و شــهادت سیدالشــهدا)ع( دانســت و توضیــح داد: بــرای 
ــدی)ص(  ــاب محم ــای اســام ن ــده نگهداشــتن و احی زن
اباعبــدهللا)ع(  جــان  نثــار  و  عاشــورا  قیــام  بــه   نیــاز 

و یارانش بود.
ــام  ــاری و ام ــال و بختی ــه در چهارمح ــی فقی ــده ول نماین
ــا  ــدان بنی امیــه امــروز نیــز ب جمعــه شــهرکرد افــزود: خان
ــدرت  ــب ق ــرای کس ــال، ب ــزار س ــش از یک ه ــت بی گذش
دنیــا بــه جــان اســام افتاده انــد و درصــدد کم رنــگ 

ــتند. ــن هس ــول دی ــردن اص ک
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــهرکرد اظه ــه ش ــب جمع خطی

ــان مهره هــای اســتبدادی  ــا چیدم ــی ب ــز اســتکبار جهان نی
تکفیــری داعــش در بیــن امــت اســامی، ســعی در 
ــاری خــدا  ــه ی ــه ب ــان را دارد ک ــل جه اسام هراســی در مل

ــرد. ــد ب ــی نخواه ــه جای ــه راه ب ــن دسیس ای
امــام جمعــه شــهرکرد فرهنــگ اســامی را فرهنــگ 
ــام  ــمنان اس ــت: دش ــرد و گف ــوان ک ــهادت عن ــار و ش ایث
ــر  ــد بی اث ــی، قص ــبیخون فرهنگ ــم و ش ــا تهاج ــروز ب ام
کــردن غیــرت اســامی و بــی هویــت کــردن عظمــت 
ــامی  ــورهای اس ــداری کش ــا بی ــه ب ــد ک ــلمین را دارن مس
 در منطقــه، دسیســه اســتکبار متزلــزل و در حــال نابــودی 

است.
ــای  ــری از خطبه ه ــش دیگ ــهرکرد در بخ ــه ش ــام جمع ام
ــاری  ــال و بختی ــردم چهارمح ــی م ــه و نگران ــود دغدغ خ
عنــوان  آب  برداشــت  ســهم  و  اســتان  حق آبــه   را 
و تصریــح کــرد: مــردم اســتان مطمئــن باشــند کــه 
مســئوالن دغدغــه و نگرانــی آن هــا را بــه مســئوالن ارشــد 
ــوع ــر موض ــد و پیگی ــل کرده ان ــه منتق ــه مربوط  و وزارتخان

 هستند.

مشــاور فرهنگــی رئیس جمهــور گفــت کــه اســتعفای 
می کنــد  رد  نــه  را  ارشــاد  وزارت  از  جنتــی   علــی 
ــی  ــاور فرهنگ ــنا، مش ــام الدین آش ــد. حس ــه تأیی و ن
حــوزه  خبرنــگار  بــا  گفت و گــو  در  رئیس جمهــور 
ــی  ــه برخ ــش ب ــنیم، در واکن ــزاری تس ــت خبرگ دول
ــی  ــتعفای عل ــر اس ــی ب ــده مبن ــرح ش ــارات مط اظه
ــم آن  ــگ ارشــاد اســامی و تقدی ــر فرهن ــی، وزی جنت
ــه  ــئله را ن ــن مس ــن ای ــت: م ــور گف ــه رئیس جمه ب
تأییــد می کنــم و نــه تکذیــب. وی در پاســخ بــه ایــن 
ســؤال کــه گفتــه شــده متــن اســتعفای آقــای جنتــی 
ــار  ــده، اظه ــته ش ــور گذاش ــز رئیس جمه ــر  روی می ب
ــه  ــا شــروع هفت ــن باشــد ب ــا اگــر چنی داشــت: قطع
بــه ایــن موضــوع رســیدگی می شــود و رئیس جمهــور 

ــت. ــته اس ــفر بازگش ــی از س ــز به تازگ نی
مشــاور فرهنگــی رئیس جمهــور درخصــوص احتمــال 
ــت:   ــز گف ــی نی ــی جنت ــای عل ــه  ج ــی اش ب جایگزین
ایــن موضــوع را هــم نــه تأییــد می کنــم و نــه تکذیــب.

ــود  ــک خ ــام تبری ــورمان در پی ــه کش ــور خارج ــر ام وزی
ــارزه  ــل، خواســتار مب ــد ســازمان مل ــر کل جدی ــه دبی ب
راه  حل  هــای  یافتــن  خشــن،  افراطی  گــری  بــا 
ــن  ــردم در یم ــت م ــده از خواس ــالمت آمیز و برآم مس
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــام ش ــل برج ــرای کام ــوریه و اج و س
ــی  ــی عموم ــل از اداره دیپلماس ــه نق ــن ب ــای وط کیمی
ــف  ــواد ظری ــه، محمدج ــور خارج ــانه ای وزارت ام و رس
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در پیــام تبریــک خــود بــه 
آنتونیــو گوتــرس، خواهــان مبــارزه ســازمان ملــل متحــد 
بــا افراطی  گــری خشــن و ایفــای نقــش موثــر و کارآمــد 
 ایــن ســازمان در یافتــن راه  حل هــای مســالمت آمیز 
ــردم در یمــن و ســوریه شــده  ــده از خواســت م و برآم
ــه ثمررســیدن  ــور خارجــه کشــورمان ب ــر ام اســت. وزی
برجــام را مایــه افزایــش امیــد در منطقــه برشــمرده و از 
 گوتــرس خواســته اســت تــا بــه اجــرای کامــل برجــام 
و ایفــای کامــل کلیــه طرف هــا بــه تعهــدات خــود طبــق 

ایــن توافــق کمــک کــرده و آن را پیگیــری کنــد.

امام جمعه یزد:
عاشــورایی  بصیــرت  یــزد گفــت:  جمعــه  امــام 
استکبارســتیزی و ایســتادگی و مقاومــت در برابــر 
ظلــم اســت و ایــن فرهنــگ بایــد بیــن جوانــان 
ــت هللا  ــای وطــن، آی ــزارش کیمی ــه گ ــج شــود. ب تروی
ــه نمــاز  محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای ایــن هفت
ــورا  ــب عاش ــه مکت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــه ی جمع
ــان  ــان های جه ــه انس ــرای هم ــی ب ــای بزرگ درس ه
دارد، اظهــار داشــت: نخســتین درس مکتــب عاشــورا 
ــم و ســتم  ــر ظل استکبارســتیزی و ایســتادگی در براب

ــت.  اس
ناصــری بــا بیــان اینکــه اباعبــدهللا الحســین)ع( 
ــل  ــرت ابوالفض ــری )س(، حض ــب کب ــرت زین حض
ــاد  ــا، نم ــت کرب ــهدای دش ــه ش ــاس)ع( و هم العب
شــجاعت و ایســتادگی هســتند، بیــان کــرد: شــجاعت 
ــت.  ــب عاشوراس ــای مکت ــن درس ه ــی از مهم تری یک
حضــرت  کوبنــده  ســخنان  بــه  اشــاره  بــا  وی 
زینــب)س( در مجلــس یزیــد و عبیــدهللا ابــن زیــاد 
 یــادآور شــد: هرچــه دشــمنان امــام حســین)ع( 
و اهــل بیــت)ع( تــاش کردنــد کــه بگوینــد مــا شــما 
را شکســت داده ایــم و ذلیــل کرده ایــم، حضــرت 
ــا  ــه در کرب ــرد ک ــام می ک ــجاعت اع ــا ش ــب ب زین
ــب)س(  ــرت زین ــدم. حض ــی ندی ــز زیبای ــزی ج چی
پــوزه دشــمنان را بــا خطبه خوانی هــای خــود بــه 
خــاک مالیــد و دشــمن را کــه بــه زعــم خــود پیــروز 
میــدان بــود، بــه ذلــت کشــاند و ایــن شــجاعت زینبی 
ــان  ــزد خاطرنش ــه ی ــام جمع ــت. ام ــی اس مثال زدن
کــرد: قیــام امــام حســین)ع( همیشــه پیــروز اســت 
ــی  ــا تأس ــام ب ــان اس ــی در جه ــای بزرگ و حرکت ه
بــه قیــام امــام حســین)ع( بــه پیــروزی رســید کــه 
ــر ــت. مه ــران اس ــامی ای ــاب اس ــن آن، انق مهم تری

خطیب جمعه شهرکرد:
اجتماع بزرگ عزاداران شیعه، تیری بر چشم دشمنان اسالم است

 واکنش مشاور روحانی 
به ماجرای استعفای وزیر ارشاد

نه تایید نه تکذیب

در پیام تبریک به دبیر کل جدید سازمان ملل
ظریف: اجرای برجام و ایفای 

تعهدات کلیه طرف ها را پیگیری کنید

امام جمعه یزد: 
 بصیرت عاشورایی 

بین جوانان ترویج شود

حتما بخوانید!
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کاروان اسیران کربال                                       
ادامه از صفحه یک: 

ــه طبقــات اجتماعــی  ــزرگ، همه گون ــداد ب در ایــن روی
ــرد و زن  ــودک، و م ــوان و ک ــر و ج ــده، پی از آزاد و بن
ــا  ــزایی را ایف ــش بس ــدام نق ــر ک ــوده و ه ــهیم ب س

کرده انــد. 
در ایــن میــان، نقــش برخــی از زنــان به ویــژه حضــرت 
ــوده  ــم ب ــاس و مه ــیار حس ــام بس ــب علیهاالس زین
اســت. زینــب علیهاالســام از همــان ابتــدای ورود 
ــا  ــت؛ ام ــازنده داش ــال و س ــوری فع ــا، حض ــه کرب ب
ــری می بخشــد و  ــوه دیگ ــن حضــور، جل ــه ای آنچــه ب
ــرت  ــژه آن حض ــش وی ــازد، نق ــر می س آن را ُپررنگ ت
پــس از واقعــه عاشوراســت کــه بــه همــراه زنــان 
دیگــر در دو مرحلــه رهبــری کاروان ُاســرا و تبلیــغ 
ــده  ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــورا ب ــج عاش ــن و تروی دی
ــهدا  ــهادت سیدالش ــس از ش ــورا پ ــر عاش ــت. عص اس
ــد  ــا آمدن ــمت خیمه ه ــه س ــمنان ب ــام دش  علیه الس

و با قساوت تمام خیمه ها را آتش زدند. 
ــام ســجاد  ــه دســتور ام ــری علیهاالســام ب ــب کب زین
خیمــه  در  را  آواره  کــودکان  و  زنــان  علیه الســام 
نیم ســوخته ای جمــع کــرد. ُعمــر ســعد دســتور داد تــا 
ــر ســعد  ــزاران ُعم ــد. کارگ ــه کنن اســیران را راهــی کوف
 دســت و پــای اســیران، حتــی کــودکان را در ُغــل 
ــوی  ــده شــهدا را در جل ــد، ســرهای بری ــر کردن و زنجی
کاروان قــرار دادنــد و بــه ســمت کوفــه حرکــت دادنــد.

حضــرت صدیقــه صغــری، زینــب کبــری علیهاالســام 
بــه  ارزنــده ای  خدمــات  خــود،  حیــات  طــول  در 
ــه در  ــه طیب ــا خمس ــراه ب ــود و هم ــام نم ــن اس دی
مســائل سیاســی اجتماعی شــرکت فعــال داشــت؛ 
به ویــژه در نهضــت حســینی علیه الســام و پــس 
آن هــا  عمده تریــن  کــه  حضــرت  آن  شــهادت   از 

عبارتند از:
ــت  ــری کاروان اســرا، حفاظــت و مراقب ــت و رهب هدای
از اســرا، دلــداری دادن بــه نزدیــکان شــهدا، حفاظــت 
رســاندن  علیه الســام،  ســجاد  امــام  جــان  از 
ــاع از  ــان، دف ــوش جهانی ــه گ ــا ب ــهدای کرب ــام ش پی
 حیثیــت اســام در هنــگام یاوه ســرایی های یزیــد 
 و یارانــش، ایجــاد تحــول و انقــاب در کوفــه و شــام 

و جاهای دیگر. 
زینــب  خطیــر  و  مهــم  بســیار  مســئولیت های  از 
زینــب  بــود.  اســرا  از  محافظــت  علیهاالســام 
علیهاالســام در این بــاره ســعی و تــاش فراوانــی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد و ب ــی نک ــه ای کوتاه ــرد و لحظ ک
ــا  ــه آن ه ــرا ک ــود؛ چ ــةُ هللا« ب ــب »امین ــه لق ــب ب ملق
بــه آن حضــرت ســپرده  بودنــد کــه  امانت هایــی 
ــام حســین  ــت از ام ــه نیاب ــد ب ــود و او می بای شــده ب
ــه  ــالم ب ــح و س ــا را صحی ــن امانت ه ــام ای علیه الس
ــب  ــده زین ــات ارزن ــی از خدم ــاند. یک ــن می رس وط
کبــری علیهاالســام کــه از مهم تریــن خدمــات او 
محســوب می شــود، حمایــت و محافظــت از جــان 

امــام ســجاد علیه الســام بــود. 
توانســت  چندبــار  علیهاالســام  کبــری  زینــب 
جــان امــام ســجاد علیه الســام را از خطــر مــرگ 
نجــات دهــد؛ اول: زمانــی کــه لشــکر ُعمــر ســعد 
بــه خیمه هــا حملــه کردنــد؛ ِشــمر خواســت کــه 
برســاند،  قتــل  بــه  را  علیه الســام  ســجاد  امــام 
چــه  هــر  شــهامت  بــا  علیهاالســام  زینــب  اّمــا 
ــذارم او را  ــم! نمی گ ــدا قس ــه خ ــود: »ب ــر فرم تمام ت
ــن  ــا ای ــید« و ب ــرا بکش ــه اول م ــر اینک ــید؛ مگ بکش
ــام ســجاد علیه الســام ــع از کشــته شــدن ام  کار مان

 شد.
دوم: هنگام عبور اسرا به طرف قتلگاه.

ابــن زیــاد، هنگامی کــه اســرا وارد  ســوم: در کاخ 
ــجاد  ــام س ــه ام ــاد متوج ــن زی ــدند؛ اب ــس ش مجل
ــرت  ــردن آن حض ــتور داد گ ــد و دس ــام ش علیه الس
را بزننــد. اینجــا هــم زینــب علیهاالســام مانــع شــد و 
امــام را در بغــل گرفــت و فرمــود: َیاْبــَن زیــاد! َحْســُبَک 

ــا... .  مّن
ای ابــن زیــاد! از مــا دســت بــردار؛ مگــر از خون هــای 
ــه جــای  ــا را ب ــر کســی از م ــا ســیر نشــده ای؟ مگ م
گذاشــته ای؟ اگــر او را کشــتی، مــرا نیــز بــا وی 
ابــن  می گویــد:  ُحمیدبن مســلم،  راوی،  بکُــش.« 
زیــاد مّدتــی بــه حضــرت زینــب علیهاالســام و امــام 
ــان  ــه اطرافی ــگاه ب ــت. آن ــام نگریس ــجاد علیه الس س
خــود گفــت: »شــگفتا از ایــن خویشــاوندی! بــه خــدا 
می دانــم کــه خــوش دارد او را نیــز بــا وی بکُشــم 
ــود  ــان خ ــان و همراه ــراه زن ــا هم ــد ت ــا کنی وی را ره

ــد.«  باش
بدیــن ترتیــب امــام ســجاد علیه الســام از خطــر 

ــت. ــات یاف ــرگ نج م
ــجاعت  ــا ش ــه ب ــت ک ــجاع اس ــب ش ــن زین  آری! ای
کــوه  چــون  همــواره  وصف ناپذیــر،  شــهامتی  و 
اســتوار مانــده و در زیــر بــار مصائــب و ســختی ها 
ــل  ــر و تحم ــا صب ــه ب ــت؛ بلک ــرده اس ــم نک ــر خ کم
ــی  واال  ــته و پیام ــب واداش ــه تعج ــه را ب ــش هم خوی
ــته ــا گذاش ــه ج ــخ ب ــول تاری ــان در ط ــه زن ــرای هم  ب

 است.
پیــام او بــه بانــوان، دعــوت آنــان بــه شــناخت و انجــام 
پشــتیبانی  خویــش،  سیاســی اجتماعی  رســالت 
از مبــارزه شــهیدان، تــاش اجتماعــی همــراه بــا 
ــلی  ــت نس ــهیدپروری و تربی ــی، ش ــاف و پاکدامن عف
اهــداف  و  مــرام  تبییــن  و  تبلیــغ  شــهادت طلب، 
ــن  ــت. ای ــزان اس ــهادت عزی ــر ش ــر ب ــهیدان و صب ش
درس هــا و پیام هــا بــرای همیشــه در تاریــخ جاودانــه 

ــد. ــد مان خواه

نابینای بصیر                              

ــا  ــردی نابین ــهادت م ــالروز ش ــرم، س ــروز 13 مح ام
امــا بصیــر و سیاســتمدار دینــداری اســت کــه بزرگــی 
شــخصیتش در تاریــخ نورافشــانی می کنــد. او در 
کوفــه می زیســت. کوفــه، شــهری نفریــن شــده 
 اســت. شــهری کــه در آن، مصائــب زیــادی بــر اســام 
اســت  رفتــه  طهــارت  و  عصمــت  بیــت  اهــل   و 
و مردمــش فرازهایــی حاکــی از بی بصیرتــی را در 
ــوت  ــارز آن، دع ــه ب ــد. نمون ــت کرده ان ــخ خــود ثب تاری
ــین  ــام حس ــدا، ام ــول خ ــد رس ــردم از فرزن ــن م ای
ــد  ــای چن ــم دعوت ه ــه علی رغ ــت ک ــام، اس علیه الس
ــد و آن شــد کــه  ــه او پشــت کردن ده هــزار نامــه ای، ب
...  . آری، بصیــرت در میــان کوفیــان مــرده بــوده یــا در 
ســیاهچال وحشــت از مــرگ و هــراس کشــته شــدن 
بــه دســت پلیــد یزیدیــان بــه اســارت رفتــه بــود. دیگر 
چشــمی  جــز بــه تاریکــی عــادت نداشــت و دلــی جــز 
بــه آوای بدشــگون حــی علــی الجحیــم و الجهنــم ابــن 
ــود. آه  ــنوا نب ــاه ش ــاد در گن ــن زی ــعد و اب ــس س نح

ــا! و  ... . ــد مالک ه ــا! کجاین ــد عماره کجاین
این بــار، نابینایــی از تبــار یــاران علــی علیه الســام 
درهــم  را  ســیاهچال   ســهمگین  ســکوت  ایــن 
ــد  ــاد نبرن ــاری را از ی ــم ی ــان رس ــا کوفی ــت ت شکس
و ره بــه ســوی نــور ببرنــد. ایــن مــرد کــه نمونــه 
ــل  ــت و اه ــه والی ــی ب ــان و دلدادگ ــاد، ایم ــا، اعتق وف
بیــت)ع( اســت، عفیــف نــام دارد. عبــدهللا بــن عفیــف 
ــدی  ــواداران ج ــه و از ه ــیعیان كوف ــی از ش ازدی، یك
ــدان  ــب علیه الســام و فرزن امیرالمومنیــن علی بن ابی طال
علیه الســام  حســن  مجتبــی  امــام   معصومــش 
ــزرگ  ــهر ب ــن ش ــام در ای ــین علیه الس ــام حس و ام
علیـــه السام  مسلـم بن عقیـــل  قیــام  در  و   بــود 
ــاد ــش عبیدهللا بن زی ــه و عامل ــل یزیدبن معاوی  در مقاب

از وی حمایت می کرد.
عبدهللا بن عفیــف در روزهــای حكومــت امــام علــی 
شــمار  بــه  وی  یــاران  از  كوفــه،  در  علیه الســام 
در  را  خــود  چشــمان  وی،  یــاری  در  و  می آمــد 
جنگ هــای آن حضــرت بــا مخالفانــش، از دســت داد. 
ایــن نابینــای بصیــر از اخیــار شــیعه شــاه اولیــا، علــى 
مرتضــى علیه الســام و از جملــه زهــاد بــود کــه چشــم 
چپــش در ركاب حضــرت امیــر علیه الســام در جنــگ 
جمــل از دســتش رفتــه بــود؛ دیــده دیگــرش   را هــم 
ــن علیه الســام  ــم امیرالمؤمنی ــن تقدی ــگ صفی در جن
کــرده و پیوســته روزهــا را در مســجد جامــع كوفــه تــا 

ــود. ــادت مشــغول ب ــه عب شــب ب
ــار و در  ــی سرش ــاال، ایمان ــه ب ــا روحی ــان ب وی همچن
كمــال زنده دلــی و دلیرمــردی از حقانیــت اهــل بیــت 

علیهم الســام حمایــت می كــرد.
ــام  ــهادت ام ــورا و ش ــا و عاش ــان کرب ــس از جری پ
ــاد  ــن زی ــش، اب ــاران باوفای ــام و ی ــین علیه الس حس
ــه  ــجد کوف ــت، در مس ــروزی داش ــاس پی ــه احس ک
بــاالی منبــر رفــت و گفــت: ســتایش خــدا را کــه حــق 
یزیدبن معاویــه  امیــر  و  داد  غلبــه  را   و حق جویــان 
را پیــروز کــرد و کــذاب بــن کــذاب را کشــت؛ در حالــی 
ــد  ــم بودن ــٌم بک ــاد ص ــن زی ــر اب ــای منب ــردم پ ــه م  ک
همان هایــی کــه  زیــاد؛  ابــن  توهیــن  نظاره گــر  و 
ــاید  ــد و ش ــم می دادن ــس ه ــد، خم ــاز می خواندن نم
بسیاری شــان هــم نمــاز شــب و احتمــاال مســتحبات  
دیگــر را هــم ادا می کردنــد؛ امــا ســکوت مطلــق حاکــم 
ــاورد. در  ــود و هیچ کــس از تــرس دنیایــش دم برنی ب
ایــن شــرایط مــرد مــردان عبدهللا بن عفیــف قیــام 
کــرد و فرمــود: ای پســر مرجانــه! کذاب بن کــذاب 
تــو هســتی و پــدرت و آنکــه تــو را والــی کــرده! 
 ابــن زیــاد کــه دیــد جلســه اش بــه هــم ریختــه 
ــده اند  ــر او ش ــری غی ــخنان دیگ ــه س ــردم متوج و م

ــن ســخنگو کیســت؟  ــت: ای گف
ــت: ای  ــام گف ــجاعت تم ــا ش ــگ و ب ــدهللا بی درن عب
دشــمن خــدا! ســخنگو مــن هســتم. ذریــه طاهــره ای 
را کــه خداونــد پلیــدی را از آن هــا بــرده، کُشــتی و هنوز 
ــار  ــر و انص ــی؟  اوالد مهاج ــلمان می دان ــود را مس خ
)لعین بن اللعیــن(  یزید بن معاویــه  از  کجاینــد کــه 

ــام کشــند؟  انتق
خشــم ابــن زیــاد افــزوده شــد و گفــت: او را نــزد مــن 
بیاوریــد. نیروهــای ابــن زیــاد از اطــراف بــه ســوی او 
ــراری  ــف او را ف ــای عبدهللا بن عفی ــد. عموزاده ه دویدن

دادنــد و بــه خانــه اش رســاندند. 
ابــن زیــاد گفــت: برویــد ایــن کــور را کــه خداونــد نــور 
از دلــش بــرده، نــزد مــن بیاوریــد. بــه منــزل او رفتنــد. 
قبایــل ازد مطلــع شــدند و جمــع شــدند تــا از او دفــاع 

. کنند
 خبــر بــه ابــن زیــاد رســید و لشــکری را بــه ســرداری 
محمدبن اشــعث بــه جنــگ آن هــا فرســتاد. نبــرد 
ــاران  ــدند و ی ــته ش ــده ای کش ــت و ع ــختی درگرف س
عبدهللا بن عفیــف  منــزل  بــه  را  خــود  زیــاد  ابــن 
رســاندند، در را شکســتند و آن انســان بــه تمــام بینــا 
و بصیــر را همــراه بــا دختــرش بــه شــهادت رســاندند. 
آری، ایــن مــرد خداتــرس از حکومــت بی رحــم زمــان 
نترســید و فریــاد حــق ســر داد و در راه حــق جــان داد.

ــه  ــت كوف ــه می رف ــه ای ك ــه، نخســتین جرق  بدین گون
ــه  ــام ب ــین علیه الس ــام حس ــهادت ام ــس از ش را پ
ــد ــزی كن ــزرگ را پی ری ــی ب ــت درآورد و جنبش  حرك
ــی  ــه خاموش ــوی ب ــت ام ــزدوران حكوم ــت م ــه دس ب

ــد.  گرایی
ولــی همیــن امــر، جرئــت و جســارت مــردم در برابــر 
ــاد  ــون عبیدهللا بن زی ــه ای چ ــو و ستم پیش ــل زورگ عام
فراهــم  را  بعــدی  قیام هــای  زمینــه  و  زیادتــر   را 

كرد.

ــاب در  ــه انق ــت: اینک ــی)ره( گف ــام خمین ــوه ام ن
ــرای  ــوم باشــد، آســیبی ب روزهــای عاشــورایی مظل
جامعــه اســامی اســت؛ چــرا کــه آرمان هــای 
عاشوراســت  حقیقــت  از  برخاســته   انقــاب 
 و نبایــد اجــازه دهیــم انقــاب از عاشــورا جــدا 

شود.
ــی  ــی خمین ــید عل ــلمین س ــام والمس حجت االس
ظهــر دیــروز در ســخنرانی پیــش از خطبه هــای 
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اســتان قــم کــه در 
ــام  ــات ام ــد، از فرمایش ــزار ش ــدس برگ ــای ق مص
خمینــی)ره( مبنــی بــر پرهیــز مســئوالن نظــام 
و  یــاد  تجمل گرایانــه  زندگی هــای  از  اســامی 
خاطرنشــان کــرد: مســئوالن نبایــد زندگــی اشــرافی 
داشــته باشــند؛ چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت 
حکومــت اســامی را بــه حکومــت ســلطنتی تبدیــل 

کرده ایــم.
ایــن اســتاد برجســته حــوزه یــادآور شــد: جامعــه که 
ــی شــده اســت   از آموزه هــای سیاســی اســام خال
ــن  ــود و ای ــل می ش ــام تبدی ــد اس ــه ض ــه جامع ب
موضــوع در حکومــت رژیــم شاهنشــاهی و یزیــد بــه 

خوبــی قابــل مشــاهده بــوده اســت.

ــامی  ــئوالن اس ــه مس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب خمین
نبایــد روش مســئوالن غربــی را دنبــال کننــد، اضافــه 
ــد  ــل می کنن ــکات را تحم ــر و مش ــردم فق ــرد: م ک

ولــی نمی تواننــد نســبت بــه تبعیــض ســاکت 
ــن اســت  باشــند. مشــکل ســرمایه گذاری غــرب ای
کــه ثــروت 99 درصــد مــردم جهــان در اختیــار یــک 

درصــد مــردم باشــد.
ــد جامعــه  ــر اینکــه اســام نمی توان ــا تاکیــد ب وی ب
ــور  ــی تص ــرد: کس ــوان ک ــد، عن ــل کن ــد را تحم فاس
نمی کــرد امــام خمینــی)ره( بــدون ســرمایه و فقــط 
بــا تکیــه بــر وعده هــای الهــی بتواننــد مقابــل رژیــم 

شاهنشــاهی ایســتادگی کننــد.
ــای  ــر ویژگی ه ــوری را از دیگ ــت مح ــی والی خمین
نهضت هــای امــام حســین)ع( و امــام خمینــی)ره( 
دانســت و افــزود: اینکــه برخــی از روشــنفکران 
می گوینــد امــام خمینــی)ره( والیــت فقیــه را مطرح 
ــل  ــن اص ــد ای ــون بای ــت؛  اکن ــتباه اس ــرده، اش نک
مترقــی در میــان مــردم تبییــن شــود تــا دشــمنان 
 نتواننــد در مــورد آن ســخنان نادرســت مطــرح 

کنند.
ــورا  ــه از عاش ــد: اینک ــادآور ش ــوزه ی ــتاد ح ــن اس ای
امــام  آرمان هــای  بــه  توجــه  بــدون  محــرم  و 
خمینــی)ره( گــذر کنیــم و انقــاب در روزهــای 
ــه  ــرای جامع ــیبی ب ــد، آس ــوم باش ــورایی مظل عاش
انقــاب  اســامی اســت؛ چــرا کــه آرمان هــای 
ــازه  ــد اج ــت و نبای ــت عاشوراس ــته از حقیق برخاس

ــود. ــدا ش ــورا ج ــاب از عاش ــم انق دهی

ــر  ــت: وزی ــان گف ــه اصفه ــام جمع ام
کیمیای وطن

 زینت رحیمی
همــان  آل ســعود،  خارجــه  امــور 
ــاری  ــه بیم ــه چ ــت ب ــوم نیس ــا معل ــه اص ــی ک کس
مبتاســت. گفتــه کــه ایــران بایــد دســت از کمــک بــه 
تروریســم  آن هــا  خــود  امــا  بــردارد؛  تروریســم 

هستند.
ــت هللا ســید یوســف  ــای وطــن، آی ــزارش کیمی ــه گ ب
طباطبایی نــژاد ظهــر دیــروز در خطبه هــای ایــن هفتــه 
نمــاز جمعــه اصفهــان خاطرنشــان کــرد: عزاداری های 
بــا ســال های دیگــر  حســینی در ســال جــاری 

متفــاوت بــود؛ چــرا کــه مجالــس بیشــتر بــا خدماتــی 
ــان  ــتان اصفه ــهر و اس ــه در ش ــن زمین ــتر در ای بیش

برپــا شــده بــود.
طباطبایی نــژاد بیــان کــرد: صحیفــه امــام ســجاد)ع( 
ــک  ــود نداشــت ی ــر وج ــه اگ ــم اســت ک ــدر عظی آنق
مؤمــن نمی دانســت کــه چطــور بایــد بــا خــدا ســخن 
بگویــد و از جملــه دعاهــای معــروف امــام ســجاد)ع( 

ــی اشــاره کــرد. ــه دعــای ابوحمــزه ثمال ــوان ب می ت

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مــاه محــرم نبایــد جنــگ 
ــری  ــای تکفی ــعود و گروه ه ــرد: آل س ــراز ک ــد، اب باش
ــن  ــد در ای ــم می نامن ــلمان ه ــان را مس ــه خودش ک
ــف  ــود را متوق ــای خ ــم جنگ ه ــی 3 روز ه ــاه حت م
ــل اســام  ــه مقاب ــد؛ مســلمان کســی اســت ک نکردن
ــد. تســلیم باشــد، امــا اصــا ایــن افــراد دیــن ندارن

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان بیــان کــرد: 
ــس  ــه در آن مجل ــزاداری ک ــع ع ــک جم ــعود ی آل س

بمبــاران کــرد کــه  را  داشــتند  حضــور  نفــر   700
امیدواریــم بــا ظهــور امــام زمان)عــج(، ریشــه پلیــد 

ــود. ــته ش ــراد برداش ــن اف ای
امــور خارجــه  وزیــر  تأکیــد کــرد:  پایــان  در  وی 
ــت  ــوم نیس ــا معل ــه اص ــی ک ــان کس ــعود هم آل س
ــد  ــران بای ــه ای ــه ک ــه چــه بیمــاری مبتاســت؛ گفت ب
ــود  ــا خ ــردارد، ام ــم ب ــه تروریس ــک ب ــت از کم دس
ــاع  ــا اوض ــن کاره ــا ای ــتند و ب ــم هس ــا تروریس آن ه
بــه ریــش مســلمانان  طــوری شــده کــه کفــار 

. نــد می خند

امــام جمعــه موقــت کرمــان گفــت: جهــل بی بصیرتــی 
ــم زد  ــورا را رق ــان عاش ــه جری ــود ک ــی ب  و بی اخاق
و امــام ســجاد)ع( پــس از شــهادت پــدر بزرگوارشــان 
بــرای اصــاح مــردم و گســترش نهضــت کربــا 

ــتند. ــده ای داش ــش ارزن نق
کرمــان از  فــارس  خبرگــزاری  گــزارش   بــه 

در  دیــروز  مهــدی عرب پــور ظهــر  حجت االســام 
ــلیت  ــا تس ــه ب ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم خطبه ه

ایــام حــزن و انــدوه شــهادت شــهدای کربــا و امــام 
حســین)ع( و امــام ســجاد)ع( اظهــار داشــت: امــام 
ــان در  ــدر بزرگوارش ــام پ ــه قی ــبت ب ــجاد)ع( نس س

ــد. ــا کردن ــدی را ایف ــش کلی ــه نق ــا، س کرب
ــی  ــی و بی اخاق ــل، بی بصیرت ــت: جه ــراز داش وی اب

بــود کــه جریــان عاشــورا را رقــم زد و امــام ســجاد)ع( 
ــه  ــرای اینک ــین)ع( ب ــام حس ــهادت ام ــس از ش پ
 آگاهــی مــردم را بــاال ببــرد، رفتارهــای اخاقــی آن هــا 
را اصــاح کنــد و نهضــت کربــا گســترش یابــد، نقــش 

ــتند. ارزنده ای داش

خطیــب جمعــه کرمــان تصریــح کــرد: حضــرت 
ــردم  ــه م ــا ب ــد ت ــاش کردن ــام ت ــجاد)ع( در ش س
ــا چــه گذشــت و چــه افــرادی  ــد کــه در کرب بفهمانن

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــه ب ــه و چگون ــرای چ ب
بــا وجــود دشــمنی هایی کــه در  وی ادامــه داد: 
طــول تاریــخ یــک هــزار و 400 ســاله از واقعــه کربــا 
گذشــته اســت، عزاداری هــای عاشــورا و اربعیــن هــر 

ــوند. ــزار می ش ــش برگ ــا درخش ــور و ب ــال پرش س

امام جمعه اصفهان:
آل سعود تروریسم هستند 

امام جمعه موقت کرمان:
جهل، بی بصیرتی و بی اخالقی، واقعه عاشورا را رقم زد

سید علی خمینی: 

انقالب نباید از عاشورا جدا شود

آگهی فراخوان ارزیابی های کیفی شماره 95/20 و 95/21 و  95/22 و 95/23
فراخواننده: شرکت تولید نیروی برق اصفهان

نوبت اول

م الف: 5997

موضوع فراخوانشماره 

ارزیابی توان تأمین لوازم یدکی تجهیزات ثابت و دّوار توربین بخار )شامل: پره های ثابت، متحرک، نازل بلوک، چرخ 95/20
کورتیس، پیچ های پوسته توربین و ... واحد های نیروگاه اصفهان(

ارزیابی توان تأمین لوازم یدکی سیستم کنترل توربین بخار )شامل: والوهای اصلی توربین )تراتل والو، استاپ والو، گاورنیگ 95/21
والو و...( و لوازم یدکی آنها، سایر والوهای اصلی بخار و مایع( 

ارزیابی توان تأمین تجهیزات برج خنک کننده )شامل: پکینگ برج از جنس PP، نم گیر و سایر تجهیزات فایبر گاس(95/22

ارزیابی توان تأمین تجهیزات الکتریکی نیروگاه )شامل: موتور CWP،FWP بریکرهای 6KV، موتور های دمپر کمکی نیروگاه 95/23
اصفهان( 

تاریخ و محل فروش اسناد فراخوان ارزیابی های کیفی: از روز شنبه مورخ 1395/08/01 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1395/08/05 به آدرس اصفهان، ابتدای 
اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، جاده نیروگاه، ساختمان معاونت بهره برداری، شرکت تولید نیروی برق اصفهان، معاونت مالی و پشتیبانی )تماس در صورت 

نیاز در ساعات اداری با شماره تلفن ثابت 37871781 )031( و نمابر: 37871782)031( سرکار خانم مهندس باغبان.
مبلغ خرید اسناد فراخوان ارزیابی کیفی: جهت هر جلد از اسناد مبلغ پانصد هزار ریال واریز شده به حساب سیبای شماره 2175090232005 بانک ملی، شعبه 

Esfahan @ tpph.ir برق اسام آباد کد )3119( بنام شرکت تولید نیروی برق اصفهان و ارسال از طریق پست الکترونیکی
مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/08/22 به آدرس: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، 

بلوار شفق، جاده نیروگاه، ساختمان معاونت بهره برداری، شرکت تولید نیروی برق اصفهان.
شرایط فراخوان: پس از وصول اسناد و مدارک و بررسی آن در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه 

دعوت بعمل خواهد آمد.
1- به درخواستها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعام شده پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 1395/08/05 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- ارائه مدارک تکمیل شده استعام های ارزیابی کیفی هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
3- شرکت تولید نیروی برق اصفهان می تواند از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.

4- سایر شرایط و اطاعات مربوط به فراخوان ها در استعام ارزیابی کیفی موجود می باشد.
ضمنا این آگهی در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://Iets.mporg.ir قابل مشاهده است.

شرکت تولید نیروی برق اصفهان



کوتاه از اقتصادکوتاه از اقتصاد

رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا اشــاره بــه ســوء 
اســتفاده هــای انجــام گرفتــه از کارت هــای بازرگانــی گفــت: 
اتــاق بازرگانــی حــق صــدور کارت بــرای هــر شــخص را نــدارد 

و بایــد در برابــر اقدامــات خــود پاســخگو باشــد.
ــی  ــی از بررس ــا پورابراهیم ــنیم، محمدرض ــزارش تس ــه گ ب
موضــوع کارت هــای بازرگانــی اجــاره ای در کمیســیون 
اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی، خبــر داد و گفت:ســوء 
اســتفاده از کارت هــای بازرگانــی یــک امــر محــرز بــوده کــه 
راهکارهــای مناســبی بــرای رفــع ایــن مشــکل وجــود دارد و 
کمیســیون اقتصــادی در نظــر دارد کــه بــا حضــور مســئوالن 
اتــاق بازرگانــی و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نشســتی 
تشــکیل دهــد، تــا از تخلفــات رخ داده در اســتفاده از کارت 
هــای بازرگانــی جلوگیــری شــود.نماینده مــردم کرمــان و راور 
ــا اتخــاذ تصمیمــی  در مجلــس شــورای اســامی، افــزود: ب
مناســب مــی تــوان در راســتای شــفاف ســازی و جلوگیــری 
از ســوء اســتفاده از کارت هــای بازرگانــی و اجــاره دادن ایــن 

کارت هــا بــا وکالــت هــای نامرتبــط گام برداشــت.
ــد  ــی بای ــاق بازرگان ــه ات ــرد: مجموع ــد ک ــی تاکی پورابراهیم
چارچــوب مشــخصی بــرای ارائــه کارت هــای بازرگانــی 
تعریــف و مشــخص کنــد، تــا امــکان نظــارت فراهــم شــود.

وی ادامــه داد:در ارائــه کارت هــای بازرگانــی بایــد رتبــه 
ــا  ــن معن ــه ای ــنجی ب ــود؛رتبه س ــاظ ش ــراد لح ــنجی اف س
ــی  ــدی مال ــرایط، توانمن ــاس ش ــر اس ــراد ب ــه اف ــت ک اس
ــته  ــف A، Bو Cدس ــروه مختل ــی در 3 گ ــوابق صادرات و س
ــادرات و  ــقف ص ــاس آن س ــر اس ــه ب ــوند ک ــی ش ــدی م بن
ــخص  ــک ش ــه ی ــود، ک ــخص ش ــخص مش ــر ش واردات ه
خــرده پــا، ســرمایه گــذار متوســط و کان چــه میزان ســهمی 
خواهنــد داشــت.وی یــادآور شــد:رتبه بنــدی و امتیازبنــدی 
 بــر اســاس درجــه اعتبــاری صادرکننــدگان کارت کمــک 
شود،متاســفانه  دقیــق  هــا  نظــارت  کــه  کنــد   مــی 
کارت هــای اعتبــاری در شــرایط کنونــی هماننــد دســته چک 
ــاری دریافــت  ــد کارت اعتب شــده کــه هرشــخصی مــی توان
 کنــد و ایــن آســیب اصلــی ارائــه کارت هــای بازرگانــی

 است.
پورابراهیمــی بــا تاکیــد براینکــه در حــوزه صــدور کارت هــای 
بازرگانــی تحــوالت در رویــه فعلــی ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر 
اســت، افزود:ارزیابــی اعتبــاری فعــاالن بخــش خصوصــی، 
ــرای  ــت ب ــذ ضمان ــادرات و واردات و اخ ــزان ص ــقف می س
تســویه حســاب هــا و تعییــن زمــان تمدیــد تســویه بدهــی 
ــه  ــه البت ــت ک ــی اس ــای اصول ــزی ه ــه ری ــد برنام نیازمن

کمیســیون اقتصــادی درحــال جمــع بنــدی نظــرات در ایــن 
خصــوص اســت.

وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکات کارت هــای بازرگانــی 
ــه  ــی ک ــه داد:زمان ــی اســت، ادام اجــاره ای فرارهــای مالیات
ســازمان امــور مالیاتــی بــرای دریافــت مالیــات اقــدام مــی 
کنــد، بــا افــرادی مواجــه مــی شــود کــه حتــی تاکنــون 50 
ــد  ــا بای ــد، ام ــود نداشــته ان ــان در حســاب خ ــون توم میلی
ــخصا  ــه مش ــد ک ــت کنن ــات پرداخ ــان مالی ــارد توم 5 میلی
ــف  ــه شــکلی تخل ــا ب ــوده ی ــی ب ــی وکالت ــن کارت بازرگان ای
و یــا سوءاســتفاده از کارت هــای دیگــران بــوده اســت.

رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی در 
مصاحبــه بــا خانــه ملــت بــا تاکیــد بــر اینکــه اتــاق بازرگانــی 
ــد در  ــدارد و بای ــخص را ن ــر ش ــرای ه ــدور کارت ب ــق ص ح
برابــر اقدامــات خــود پاســخگو باشــد، تصریــح کرد:یکــی از 
مطالبــات معــوق دولــت در حــوزه مالیاتــی ســوء اســتفاده 
از کارت هــای بازرگانــی اســت کــه رقــم قابــل توجهــی بــوده 
ــه دلیــل عــدم نظــارت اتــاق بازرگانــی و وزارت صنعــت،  و ب
معــدن و تجــارت در بخــش بازرگانــی خارجی،چالــش ایجاد 
کــرده کــه حتمــا در ایــن خصــوص بایــد تجدیدنظــر صــورت 

گیــرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

اتاق بازرگانی در برابر سوء استفاده از کارت های بازرگانی پاسخگو باشد

بانــک مرکــزی در اباغیــه ای بــه تمامــی بانک هــای 
ــه  ــاری، تعرف ــال ج ــاه س ــخ ۱۱ مهرم ــور در تاری کش
جدیــد کارمــزد خدمــات بانکــی مصــوب ســال 
ــت  ــات باب ــامل خدم ــول ش ــل وص ــرخ قاب ۹5 و ن
انــواع حســاب های قرض الحســنه و پس انــداز، 

ــای  ــه ها، حوالـــــــه هـــ ضمانت نامـ
صندوق هـــای اجــــاره ای، مدیریــت 
ابــاغ  را  بــروات  و  بهــادار   اوراق 

کرد.
ایــن اســاس در شــاخص ترین  بــر 
افزایــش نــرخ خدمــات، قیمــت صدور 
بــه  تومــان   3۷00 از  بانکــی   چــک 

5 هزار تومان افزایش یافته است.
بانک هــــــای کشــــــور نیـــــز  در دستورالعملی که 

بــه شــعب خــود ارســال
تاکیــد کرده انــد کــه  نکتــه  ایــن  بــر  کرده انــد، 
هزینــه خدمــات بانکــی مذکــور، کــه از ســوی 
 بانــک مرکــزی ابــاغ شــده اســت، الزم االجــرا 

است. 

در واقــع، اداره ارزیابــی ســامت نظــام بانکــی بانــک 
ــور،  ــای کش ــک ه ــه بان ــه ای ب ــی نام ــزی ط مرک

ــرده اســت. ــاغ ک ــد را اب ــه جدی تعرف
ــتورالعمل های  ــا در دس ــک ه ــاس بان ــن اس ــر ای ب
ــه  ــا توج ــه ب ــد ک ــف کرده ان ــدان را مکل ــود، کارمن خ
هزینه هــای  تامیــن  اهمیــت  بــه 
مرتبــط بــا ارایــه خدمــات بانکــی از 
ــذ  ــی، در اخ ــای دریافت ــل کارمزده مح

کارمزدهــا اهتمــام کننــد. 
ایــن  در  اهمیــت  حائــز  نکتــه  امــا 
دستـــــورالعمل، موضــــوع ارایــــــه 
ــه  ــا ب ــک هـــ ــژه بان ــای وی تخفیف ه
مشــتریان خــاص، در اعمــال کارمزدهــا 

اســت. 
ایــن در شــرایطی اســت کــه واحدهــای بانکــی 
می تواننــد بــه مشــتریان خــاص و ویــژه بــه منظــور 
ــد  ــر 30 درص ــا، حداکث ــک ه ــایر بان ــا س ــت ب رقاب
ــای  ــا نرخ ه ــی را ب ــدرج در جــدول اباغ ــت من قیم

ــد. ــال کنن ــری اعم کمت

تفاهمـــــی  یــــادداشت  پاکســتان  و  ایـــــران 
ــام  ــرای انج ــی  بـــ ــال های ــایش کان ــرای گش  بـــ
طریــق  از  جانبــه  دو  تجــاری  هــای   تراکنــش 
ــایش  ــف گش ــر و توق ــزی یکدیگ ــای مرک ــک ه بان

ــد. ــا کردن ــه دالر امض ــنادی ب ــارات اس اعتب
ایــن موافقتنامــه بــرای برطــرف کــردن 
دو  بیــن  تجــاری  مبــادالت  موانــع 

ــت. ــیده اس ــا رس ــه امض ــور ب کش
بازرگانــــــی  وزارت  در  آگاه  منابــع 
لغــو  پاکســتان گفتنــد: »بــه رغــم 
ــق  ــرای تواف ــس از اج ــا پ ــم ه تحری
هســته ای، ایــران همچنــان اجــازه 
بـــــــرای  آمریــکا  دالر  از  اســتفاده 

تجــارت  جهــت  اســنادی  اعتبــارات   گشــایش 
ــدن  ــق آم ــور فائ ــه منظ ــی را ندارد.«»ب ــن الملل  بی
ــق  ــتان تواف ــران و پاکس ــا، ای ــواری ه ــن دش ــر ای ب
ــادالت خــود(  ــه نقــش دالر )در مب ــا ب ــد ت ــرده ان ک
پایــان دهنــد. حســاب هــای بانکــی بــه ارزهــای دو 

کشــور گشــایش خواهــد یافــت.«

وزارت بازرگانــی پاکســتان بدیــن منظــور یادداشــت 
تفاهمــی را بــا ســفارت ایــران در پاکســتان بــه امضــا 
رســانده اســت؛ امــا بــه گفتــه یکــی از مقامــات ایــن 
وزارتخانــه در عیــن حــال شــرایطی در ایــن مکانیــزم 
ــرد  ــک ف ــر اســاس آن ی ــه ب ــی شــده ک ــش بین پی
ــده از حســابی دالری  ــد در آین مــی توان
اســتفاده کنــد و هــر تاجــری مــی توانــد 
ــای دالری  ــم ه ــو تحری ــض لغ ــه مح ب

آمریــکا، ایــن گزینــه را اعمــال نمایــد.
بیــن  بانکــی  کانــال  وجــود  عــدم 
اصلــی  موانــع  از  یکــی  کشــور  دو 
کشــور  دو  بیــن  تجــاری  مبــادالت 
پــس از لغــو تحریــم هــا بــوده اســت.
ایــن منابــع افزودنــد: »ایــن یادداشــت تفاهــم بــه 
ــرد  ــد ک ــک خواه ــور کم ــی دو کش ــع بازرگان جوام
ــود  ــدم وج ــه ع ــود در زمین ــده خ ــی عم ــا نگران ت
ــازند  ــع س ــزم پرداخــت رســمی را مرتف ــک مکانی ی
ارتقــا را  خــود  طرفــه  دو  تجــارت  نهایــت  در   و 

 بخشند.«

 توافق ایران و پاکستان برای حذف دالر از مبادالت دوجانبه

ــرد  ــام ک ــه ای اع ــار اطاعی ــا انتش ــازی ب ــی س ــازمان خصوص س
مرجــع اصلــی انتشــار خبرهــای مرتبــط بــا موضــوع ســهام عدالــت 
تنهــا ســایت رســمی ایــن ســازمان بــه نشــانی www.ipo.ir اســت.

در پــی انتشــار خبــر کذبــی در فضــای مجــازی مبنــی بــر ایــن کــه 
»دارنــدگان ســهام عدالــت نســبت بــه ثبــت مشــخصات خــود بایــد 
 www.sahamedalat.com ــانی ــه نش ــایتی ب ــت در س ــه فوری ب
ــه ای  ــا انتشــار اطاعی ــد« ســازمان خصوصــی ســازی ب ــدام کنن اق
ــوع  ــا موض ــط ب ــای مرتب ــار خبره ــی انتش ــع اصل ــرد: مرج ــام ک اع
ــانی  ــه نش ــازمان ب ــن س ــمی ای ــایت رس ــا س ــت تنه ــهام عدال س
ــاع  ــای اط ــگاه ه ــا و پای ــایت ه ــایر س ــت و س www.ipo.ir اس

ــد. ــی ندارن ــه وجاهــت قانون ــچ گون رســانی هی
ــه اطــاع رســانی در  ــر گون ــد ه ــی نمای ــد م ــن اســاس تاکی ــر ای ب
خصــوص ســهام عدالــت تنهــا از طریــق رئیــس کل ســازمان 
ــون و نیــز روزنامــه  ــو و تلویزی ــا رادی خصوصــی ســازی در گفتگــو ب
ــازمان  ــانی س ــاع رس ــگاه اط ــق پای ــن از طری ــد و همچنی و جرای
ــد شــد. ــام خواه ــانی www.ipo.ir انج ــه نش خصوصــی ســازی ب
گفتنــی اســت ســازمان خصوصــی ســازی ایــن حــق را بــرای خــود 
ــداف  ــا اه ــی ب ــدام غیرقانون ــه اق ــر گون ــه ه ــی دارد ک ــروض م مف
ســودجویانه تحــت عنــوان ســهام عدالــت را از مراجــع قانونــی 

ــد. ــری کن پیگی

شــرکت  ایــن  نمایندگی هــای  بــه  خــودرو  ایــران  اباغیــه  در 
ــده و  ــوای رانن ــه ه ــا کیس ــپ 5 ب ــژو 206 تی ــت پ ــاز، قیم خودروس
ــی  ــه جانب ــک، آین ــه اتوماتی ــب، تهوی ــده عق ــور دن ــین، سنس سرنش
ــه معــادل 3۷ میلیــون و ۱00  ــورو 4 بهین ــر برقــی و ی و شیشــه باالب
هــزار تومــان تعییــن شــده اســت.همچنین قیمــت ســمند ال ایکــس 
بنزینــی مالتــی پلکــس بــا کیســه هــوای راننــده و سرنشــین، رینــگ 
ــان  ــزار توم ــون و 500 ه ــادل 30 میلی ــه مع ــورو 4 بهین ــوالدی و ی ف
مشــخص شــده اســت.البته در ایــن بخشــنامه ایــران خــودرو آمــده 
اســت کــه افزایــش قیمــت پــژو 206 و ســمند فعــًا اجــرا نمی شــود 

ــًا اطــاع رســانی خواهــد شــد. و زمــان اجــرای آنهــا متعاقب
ــا را  ــن قیمت ه ــال ای ــرداد امس ــز در خ ــار نی ــک ب ــودرو ی ــران خ ای
بــرای پــژو 206 تیــپ 5 و ســمند ال ایکــس ســال بــه نمایندگــی هــا 
ابــاغ و اعــام کــرده بــود کــه ایــن افزایــش قیمــت از ابتــدای تیرمــاه 

اعمــال می شــود، امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد.
ــودرو در  ــران خ ــوالت ای ــی محص ــد برخ ــت جدی ــد قیم ــت و آم رف
ــروش  ــای ف ــه نمایندگی ه ــاز ب ــرکت خودروس ــن ش ــای ای اباغیه ه
ــودرو  ــران خ ــوالت ای ــت محص ــه قیم ــاده ک ــاق افت ــی اتف در حال
ابتــدای امســال در پــی افزایــش نــرخ بیمــه شــخص ثالــث افزایــش 

ــود. یافتــه ب

ــا بیــان اینکــه سرشــماری اینترنتــی  رئیــس مرکــز آمــار ایــران ب
ــون  ــد شــد، گفــت: تاکن ــا 2۷ مهرمــاه تمدی ــه مــدت ســه روز ت ب
ــوس و  ــی نف ــماری اینترنت ــر در سرش ــزار نف ــون و ۱۱5 ه ۱5 میلی

ــد. مســکن شــرکت کردن
امیدعلــی پارســا ، در مــورد آخریــن وضعیــت سرشــماری اینترنتی 
ــار داشــت: سرشــماری  نفــوس و مســکن در سراســر کشــور اظه
اینترنتــی بــه دلیــل اســتقبال مــردم تــا پایــان روز سه شــنبه 2۷ 

مهرمــاه تمدیــد شــد. 
ــوری  ــماری حض ــرد: سرش ــح ک ــران تصری ــار ای ــز آم ــس مرک رئی

ــد. ــد ش ــروع خواه ــاه ش ــز از 28 مهرم ــکن نی ــوس و مس نف
ــون  ــر 4 میلی ــغ ب ــروز بال ــاعت ۱۱ دی ــا س ــه ت ــان اینک ــا بی وی ب
ــوس و  ــی نف ــماری اینترنت ــوار در سرش ــزار و ۱4۷ خان و 4۷2 ه
ــامل ــوار ش ــداد خان ــن تع ــت: ای ــد، گف ــام کرده ان ــکن ثبت ن  مس

 ۱5 میلیون و ۱۱5 هزار و 603 نفر می شود.
 24 روز  پایــان  تــا  بــود  قــرار  پیش تــر  افــزود:  پارســا 
مهرمــاه سرشــماری اینترنتــی انجــام شــود کــه بــه دلیــل 
 تقاضــا بــه مــدت 3 روز و تــا 2۷ مهــر مــاه تمدیــد شــده

 است.

 در سایت سهام عدالت ثبت نام نکنید

فرهنــگ نــذری از دیربــاز در میــان ایرانیــان جایــگاه ویــژه ای داشــته اســت. در ایــام قدیــم و در روز عاشــورا، بــه 
فراخــور موقعیــت، ادای نــذر مــی کردنــد؛ آش، آب گوشــت و حلــوا از جملــه نــذری هــای ایــن ایــام بــود، امــا امــروزه 

پلــو و خورشــت مهمتریــن غذاهایــی اســت کــه در نــذری هــا پختــه مــی شــوند.

در قاب تصویر

ابالغ دوباره افزایش قیمت پژو ۲۰۶ و سمند 
به نمایندگی ها

سرشماری اینترنتی تمدید شد

حتما بخوانید!
3 در سایت سهام عدالت ثبت نام نکنید شنبه  24  مهر ماه  1395

ـــمـــاره 273 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

گوشی های پرطرفدار و مناسب در بازار قیمت 

 Huawei Ascend
Y360

Lenovo A2010 حدود 290 هزار تومان

Samsung j2 حدود 440 هزار تومان

4G Pro Huawei Y6 حدود 460 هزار تومان

 Xiaomi Redmi Note
16GB 2

حدود 540 هزار تومان 

Samsung j5 حدود 600 هزار تومان

5X Huawei Honor حدود 690 هزار تومان

حدود 220 هزار تومان 

تامین مالی هواپیماهای ایران 

توسط ۲ بانک آمریکایی و ژاپنی
جدیدتریــن خبرهــا از خریــد 
اســت،  حاکـــــی  هواپیمــــا 
شــرکت هواپیماســازی بوئینــگ 
آمریکایــی  بانــک  یــک  بــا 
ــای  ــا هواپیماه ــرده ت ــق ک تواف
ــران  خریــداری شــده توســط ای
بانــک  بــا مشــارکت یــک  را 

ژاپنی تامین مالی کند.
نیمــه مــاه جــاری مدیــر ارشــد شــرکت هواپیماســازی 
ــا اعــام این کــه در مراحــل نهایــی معاملــه  بوئینــگ ب
ــافربری  ــای مس ــد هواپیم ــش از ۱00 فرون ــروش بی ف
بــه ایــران هســتیم، گفتــه بــود: امــا هیــچ هواپیمایــی 

ــل نمی شــود. ــن کشــور تحوی ــه ای در ســال 20۱6 ب
دنیــس مویلنبــورگ در حاشــیه کنفرانســی دربــاره 
ــر اســاس  فناوری هــای آینــده در شــیکاگو افــزود: »ب
ایــن معاملــه در ســال 20۱6 هیــچ هواپیمایــی تحویــل 
نخواهیــم داد. تحویــل ایــن هواپیماهــا یــک، دو و ســه 
ــرای  ــه ب ــل توج ــی قاب ــن فرصت ــا ای ســاله اســت. ام
ماســت و مــن خشــنودم کــه ببینــم مــا در حــال 

ــه هســتیم.« ــن زمین ــداوم در ای پیشــرفت م
ــوط  ــای مرب ــی کاره ــل نهای ــرد:  در مراح ــد ک وی تاکی
بــه ســاختار معاملــه بــا مشــتریان ایرانــی قــرار داریــم 
ــا دولــت آمریــکا در زمینــه فرآینــد  و در عیــن حــال ب

ــم. ــکاری می کنی ــوز هم ــت مج دریاف
ــای  ــه در ماه ه ــنیم، گرچ ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ورود  از  خبــری  میــادی  جــاری  ســال  پایانــی 
ــک  ــا ی ــت، ام ــور نیس ــه کش ــگ ب ــای بوئین هواپیماه
منبــع مطلــع در دولــت از توافق شــرکت هواپیماســازی 
ــن  ــت تامی ــی جه ــک آمریکای ــک بان ــا ی ــگ ب بوئین
مالــی خریدهــای ایــران از طریــق یــک بانــک ژاپنــی 
ــه ایــن  خبــر داده اســت. از زمســتان ســال گذشــته ب
ــر  ــغ ب ــد بال ــرای خری ــازی ب ــو وزارت راه و شهرس س
ــگ و  ــاس، بوئین ــای ایرب ــواع هواپیم ــد ان 238 فرون
ای تــی آر بــا شــرکت های فرانســوی و آمریکایــی 
ایــن  در  را  تفاهمنامه هایــی  و  شــده  مذاکــره  وارد 
ــن  ــد از ای رابطــه امضــا کــرده اســت. حــدود ۱00 فرون
هواپیماهــا بوئینــگ، 20 فرونــد ای تــی آر و حــدود ۱۱8 
ــن  ــاس اســت. یکــی از مشــکات ای ــز ایرب ــد نی فرون
خریــد تعلــل آمریکایی هــا بــرای صــدور مجــوز اوفــک 
بــود کــه چنــدی پیــش وزارت خزانــه داری ایــن کشــور 

ــرد. ــادر ک ــد را ص ــوز ۱۷ فرون مج
ــر  ــی دیگ ــی یک ــع حقوق ــی و موان ــن مال ــوه تامی نح
از مشــکات خریــد هواپیماهاســت کــه بــه نظــر 
می رســد بخشــی از آنهــا در حــال برطــرف شــدن 

ــت. اس

ایران منبع جدید تامین گاز مایع 

اندونزی شد

ــه 44 هــزار تنــی گاز مایــع  ــا ورود نخســتین محمول ب
ــرژی  ــازار ان ــه ب ــران ب ــزی از ای ــداری شــده اندون خری
ایــن کشــور، دور جدیــدی از همــکاری هــای شــرکت 
ملــی نفــت و گاز ›پرتامینــا‹ اندونــزی و شــرکت ملــی 
ــر  ــران شــکل گرفــت.›دوی ســوئتجیپتو‹ مدی نفــت ای
عامــل شــرکت پرتامینــا بــا اعــام ورود نخســتین 
ــران  ــن شــرکت از ای ــداری شــده ای ــه گاز خری محمول
ــن  ــه ای ــت ک ــاوا، گف ــوت‹ در شــرق ج ــدر ›کالب ــه بن ب
امــر باعــث مــی شــود ایــران یــک منبــع جدیــد تامیــن 
ــزی شــود.وی از ورود کشــتی  ــه اندون ›ال.پی.جــی‹ ب
ــوت  ــدر کالب ــران در بن ــع از ای ــل گاز مای ــده 2‹ حام ›ان
ــمی  ــزاری رس ــزارش خبرگ ــاس گ ــتقبال کرد.براس اس
اندونــزی )آنتــارا(، مدیــر عامــل پرتامینــا، گفــت 
ــزی و  ــت و گاز اندون ــی نف ــرکت مل ــکاری ش ــه هم ک
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه عنــوان ســرآغاز توســعه 
همــکاری هــای تجــاری بیــن اندونــزی و ایــران 
قابــل توجــه است.شــرکت ملــی نفــت و گاز اندونــزی 
)پرتامینــا( انتقــال گاز مایــع )ال.پی.جــی( خریــداری 
شــده از ایــران را ۷ مهــر از عســلویه بــا بارگیــری 
محمولــه 44 هــزار متریــک تنــی گاز مایــع آغــاز کــرد.

›ویانــدا پوســپونگورو‹ معــاون شــرکت ملی نفــت و گاز 
اندونــزی بارگیــری نخســتین محمولــه این شــرکت در 
ایــران را لحظــه ای تاریخــی بــرای مــردم اندونــزی، و 
همــکاری هــای نفــت و گاز اندونــزی و ایــران دانســته 
ــور  ــه منظ ــرارداد ب ــای ق ــا امض ــکاری ب ــن هم بود.ای
ــا  ــای 20۱6 و 20۱۷ ب ــال ه ــی س ــع ط ــد گاز مای خری

حجــم کل 600 هــزار متریــک تــن ادامــه مــی یابــد.
خریــد گاز مایــع از ایــران توســط اندونــزی در راســتای 
 افزایــش مصــرف گاز مایــع در ایــن کشــور انجــام

ــه ۷.5  ــادی ب ــاری می ــال ج ــه در س ــود ک ــی ش  م
میلیــون تــن مــی رســد کــه نســبت بــه ســال 
نشــان  افزایــش  درصــد   ۱3.6 میــادی   20۱5 

می دهد.
توافــق بــرای خریــد گاز مایــع توســط اندونــزی از 
ــاس  ــد و براس ــا ش ــال امض ــاه امس ــرداد م ــران خ ای
میــادی   20۱۷ و   20۱6 دوره  طــی  ایــران  آن 
صــادر  اندونــزی  بــه  ال.پی.جــی  تــن  هــزار   600 

می کند.
ــک  ــران ی ــع از ای ــد گاز مای ــر خری ــاوه ب ــا ع پرتامین
یادداشــت تفاهــم نیــز بــا کشــورمان امضــا کــرده 
ــدان  ــی دو می ــه مقدمات ــه مطالع ــبت ب ــا نس ــت ت اس
ــزرگ ›آب تیمــور‹ و ›منصــوری‹ کــه تخمیــن  نفتــی ب
ــارد  ــج میلی ــی بیــش از پن ــر نفت زده مــی شــود ذخای

ــد. ــدام کن ــد، اق ــته باش ــکه داش بش

سرمایه گذاری ام تی ان آفریقای جنوبی 

در استارتاپ ایرانی
گــروه ام تــی ان، شــرکت 
مخابراتــی آفریقــای جنوبــی 
توافــق کــرده تــا 20 میلیــون 
دالر(  میلیــون   22( یــورو 
اولیــن  از  حمایــت  بــرای 
ــی  ــه تاکس ــزار کرای ــرم اف ن
عنــوان  بــا  تلفــن همــراه 
ــد.  ــذاری نمای ــرمایه گ ــران س ــنپ دات آی آر در ای اس
ــر  ــروف اوب ــزار مع ــرم اف ــابه ن ــزار مش ــرم اف ــن ن ای

خواهد بود.
 مدیــر شــرکت اســنپ در ایــن بــاره گفــت، ایــن 
 ســرمایه گــذاری »بــه مــا اجــازه خواهــد داد تــا 
بــه ســرعت ایــن نــرم افــزار را غیــر از تهــران بــه دیگــر 
شــهرها توســعه دهیــم.« شــرکت ام تی ان ایــن پول را 
 بــه مالــک این نــرم افــزار، یعنــی گــروه ایــران اینترنت 
ــتارتاپ  ــای اس ــرکت ه ــه ش ــه در زمین ــد داد ک خواه
 و تجــارت الکترونیــک فعالیــت و ســرمایه گــذاری 

می کند.
ســرمایه گــذاری شــرکت ام تــی ان در نــرم افــزار 
شــرکت  ایــن  روابــط  تقویــت  موجــب  اســنپ 
 مخابراتــی بــا ایــران مــی شــود. ام تــی ان تــاش دارد 
پــول  دالر(  میلیــارد   ۱.۱( رنــد  میلیــارد   ۱5.4  تــا 
ــارج  ــران خ ــا از ای ــم ه ــو تحری ــس از لغ ــود را پ خ

ــد. نمای
بــرت گوســچن، مدیــر مالــی شــرکت ام تــی ان در مــاه 
ــن  ــط بی ــدم وجــود رواب ــل ع ــه دلی ــود ب ــه ب اوت گفت
ایــران و بانــک هــای بیــن المللــی حداقــل 5 مــاه یــا 
بیشــتر طــول خواهــد کشــید تــا ایــن شــرکت بتوانــد 

پــول خــود را از ایــران خــارج کنــد.
ام تــی ان، بــزرگ تریــن شــرکت تلفــن همــراه 
آفریقــا از نظــر میــزان فــروش، از طریــق گــروه میــدل 
ایســترن اینترنــت و آفریقــا اینترنــت هولدینگــز، 
ســرمایه گــذاری هایــی را در شــرکت هــای اســتارتاپ 

ــت.  ــام داده اس انج
هــر دوی ایــن شــرکت هــا بــا همــکاری شــرکت 
انــد کــه  شــده  ایجــاد  آلمــان  اینترنــت  روکــت 
 مشــارکتی در ســرمایه گـــــذاری هــای شــــرکت 

ام تی ان در ایران ندارد.
از ســهام دومیــن  تــی ان 4۹ درصــد  ام  شــرکت 
ــران  ــازار ای ــال در ب ــراه فع ــن هم ــزرگ تلف ــور ب  اوپرات

)ام تی ان ایرانسل( را در اختیار دارد.

افزایش ۲5 درصدی تولید فوالد مبارکه 

در سال آینده
ــدی  ــش 25 درص ــه از افزای ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
تولیــد فــوالد ایــن شــرکت در ســال آینــده خبــر داد و 
گفــت: ایــن میــزان بــرای تامیــن تقاضــای داخلــی و 

ــود. ــه صــادرات خواهــد ب ن
در  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل  ســبحانی،  بهــرام 
گفت وگــو بــا بلومبــرگ گفــت تولیــد فــوالد ایــن 
شــرکت در ســال آینــده 2 میلیــون متریــک تــن 
افزایــش خواهــد یافــت و از ۷.5 میلیــون تــن در 
ســال 20۱6 بیشــتر خواهــد شــد، امــا میــزان صــادرات 
در ســطح ۱.5 میلیــون تــن بــدون تغییــر خواهــد مانــد 
ــای  ــن تقاض ــرای تامی ــتر ب ــد بیش ــن تولی ــه ای چراک

ــود. ــد ب ــی خواه داخل

مدیرعامــل فــوالد مبارکــه گفــت: »همــه چیــز در حــال 
 رونــق اســت و روز بــه روز مــن شــاهد افزایــش تقاضــا 

هستم.«
وی ادامــه داد رشــد اقتصــادی ســریع تــر بــه معنــای 
 ایــن اســت کــه فــوالد بیشــتری بــرای ســاختن 
همــه چیــز از خــودرو گرفتــه تــا لــوازم منــزل و 
ــوالد  ــود. ســرانه مصــرف ف ــد ب ــاز خواه  ســاختمان نی
 در ایــــران طــی 5 ســال آینــــده مــی توانــد از 
از  بیــش  بــه   235 کیلوگــرم در حــــال حاضــــر 

300 کیلوگرم برسد.
بهــرام ســبحانی افــزود تقاضــا فــوالد در ایــران در ســال 
جــاری حــدود ۱۹ میلیــون تــن خواهــد بــود و دولــت 
ــه  ــا ســال 2025 ب ــا ظرفیــت تولیــد را ت در نظــر دارد ت

55 میلیــون تــن برســاند.

نیجریه خواستار کمک ایران در زمینه 

اکتشافات معدن شد
ابوبکــر بــوا بــواری، وزیــر توســعه معــادن و فــوالد نیجریــه 
ــوری  ــفیر جمه ــی، س ــی زرچ ــی رحیم ــا مرتض ــدار ب در دی
ــه قصــد  ــت نیجری ــت، دول ــه گف ــران در نیجری اســامی ای
ــدن  ــش مع ــران را در بخ ــا ای ــود ب ــاری خ ــط تج دارد رواب

توســعه دهــد.
ــفیر  ــد س ــکر از بازدی ــن تش ــه ضم ــادن نیجری ــر مع  وزی
ایــران از ایــن وزارتخانــه گفــت، دو کشــور بــه عنــوان 
ــی  ــوع بخش ــرای تن ــاش ب ــت ت ــک و از جه ــای اوپ اعض
ــت  ــت نف ــش قیم ــل کاه ــه دلی ــان ب ــای ش ــه اقتصاده ب
و همچنیــن بخــش معــدن دارای مشــترکات فراوانــی 

هســتند. 
 وی افــزود، ایــران از نظــر تکنولــوژی بخــش معــدن 
مــی توانــد تاثیــر مثبتــی بــر بخــش معــدن نیجریــه داشــته 

. شد با
ایــران در زمینــه  بــواری همچنیــن خاطرنشــان کــرد، 
ــه  ــی کشــوری پیشــرفته اســت و نیجری اکتشــافات معدن

ــرد. ــره بب ــوع به ــن موض ــد از ای ــی توان م
زرچــی نیــز در ایــن دیــدار تاکیــد کــرد کــه ایــران و نیجریــه 
ــوع  ــدی و تن ــع درآم ــایر مناب ــرداری از س ــره ب ــال به در ح
بخشــی بــه اقتصــاد خــود از طریــق بخــش هــای معــدن 

و کشــاورزی هســتند. 
وی افــزود، ســرمایه گــذاران ایرانــی عاقمنــد بــه شــراکت 

بــا نیجریــه در بخــش معــدن هســتند.

کارمزد خدمات بانکی گران شد
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ــا در  ــم بادامی ها پ ــر، چش ــال های اخی ــی در س در حال
کفــش صنعــت کفــش کشــور کــرده و کفاشــان ایرانــی 
ــزار  ــا اب ــت ب ــود دول ــرار ب ــه ق ــد ک ــر کرده ان را زمین گی
ــه کشــور را  ــی ب ــای چین ــوی واردات کفش ه ــه جل تعرف
بگیــرد. ایــن داســتان نه تنهــا بــه اینجــا ختــم نشــد، بلکه 
ــه  ــای واردات را ب ــم دروازه ه ــابرجام ه ــا پس ــن روزه ای
ــدی  ــی، تایلن ــی، ترک ــی، آلمان ــای ایتالیای  روی کفش ه
ــی  ــا ۶ هــزار  و ۴۰۰ کارگــر ایران ــدی و.... گشــوده ت و هن

ــوند. ــین ش خانه نش
در ایــن میــان، اصفهــان کــه روزگاری قطــب تولیــد 
کفــش کشــور لقــب داشــت و پــس از تبریــز، حــرف اول 
ــدی  ــان مدی ــی زد، مدت زم ــد کفــش را در کشــور م تولی
اســت کــه از جایــگاه اصلــی خــود کنــاره گرفتــه و گرفتــار 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــده اس ــامانی ش ــود و نابس رک
گفتــه فعــاالن ایــن صنــف، اصفهــان در دهــه 7۰ بیــش 
از هــزار کارگاه تولیــد کفــش داشــت، امــا در حــال حاضر 

ــل شــده اند. ــا تعطی ــن کارگاه ه حــدود دو ســوم ای
ــه کفاشــان  ــن تفاســیر نظــر رئیــس اتحادی ــا همــه ای ب
ــه اشــتغال 5 هــزار  ــن اســت ک ــر ای ــان ب اســتان اصفه
ــورت  ــه ص ــر ب ــزار نف ــتقیم و 3 ه ــورت مس ــه ص ــر ب نف
ــت  ــان دهنده ظرفی ــور نش ــت کش ــتقیم در صنع غیرمس
ــه 5۰۰ کارگاه  ــه ای ک ــه گون ــت اســت؛ ب ــن صنع ــاد ای زی
کارخانــه   8 و  خانگــی  و  زیرپلــه ای  نیمه صنعتــی، 
صنعتــی در اســتان اصفهــان ســاالنه 13 میلیــون جفــت 
کفــش بــرای مــردم تولیــد می کننــد و بــه صــورت 

ــد. ــرای 5 هــزار نفــر اشــتغال ایجــاد کرده ان مســتقیم ب
ــگار  ــا خبرن ــی ب ــوی اختصاص ــدی در گفت وگ ــر زاه اکب
ــون حــال صنعــت  ــه اکن ــان اینک ــا بی ــای وطــن ب کیمی
ــای  ــت و واحده ــودی اس ــه بهب ــان رو ب ــش اصفه کف
تولیــدی کفــش بــا ۶۰ درصــد ظرفیــت مشــغول بــه کار 
هســتند، می گویــد: اگــر مشــکالت واحدهــای تولیــدی 
اصفهــان حــل شــود، ایــن اســتان ظرفیــت تولید ســاالنه 

22 میلیــون جفــت کفــش را خواهــد داشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم اصفهــان طرفــدار کفــش 
باکیفیــت هســتند، می افزایــد: یــک کفــش خــوب 
بیشــتر از 3۰۰ تــا ۴۰۰ هــزار تومــان در بــازار قیمــت 
ــا  ــن کفش ه ــدارا ی ــی طرف ــار خاص ــه اقش ــه البت دارد ک

ــتند.  هس
    کاهش تولید به دلیل نبود بازارهای صادراتی

زاهــدی البتــه ازآمار2۰درصــدی گرانــی کفــش در ســال 
جــاری هــم ســخن می گویــد و دلیــل آن را اضافــه 
 شــدن 1۰درصــد ی هزینه هــای تولیــدی ماننــد آب 

و برق و... از سوی تولیدکننده می داند.
وی بــه ایــن مســئله هــم اشــاره دارد کــه اکنــون رویکــرد 
چینی هــا بــه تولیــد کفش هــای بــا کیفیــت رفتــه اســت 
 و بــه دلیــل اینکــه ایــن کشــور در بــازار رقابــت بــا ترکیــه 
تایلنــد، آلمــان ، ویتنــام و ایتالیــا قــرار گرفتــه، بــه تولیــد 

ــت؛  ــم روی آورده اس ــی ه ــون تومان ــک میلی ــش ی کف
زیــرا دیگــر تولیــد کفش هــای بی کیفیــت برایــش 

ــدارد. ــزوده ن ارزش اف
ــان  ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــان اس ــه کفاش ــس اتحادی رئی
اینکــه 3۰درصــد تولیــدات مصنوعــی کفــش بــه اصفهــان 
ســال  18۰میلیــون کفــش  دارد، گفــت:  اختصــاص 
گذشــته در کشــور تولیــد شــد کــه اصفهــان می توانســت 
ســهم ۴8۰میلیونــی آن را بــه خــود اختصــاص دهــد؛ اما 
بــه دلیــل نبــود بازارهــای صادراتــی در ایــن زمینــه، تولید 
ــب توجهــی کاهــش  ــزان جال ــه می ــان ب کفاشــان اصفه
یافــت. زاهــدی ورود 3۰درصــد کفش هــای ورزشــی بــه 
صــورت قاچــاق را عامــل اصلــی ضربــه بــه کارخانه هــای  
ــف دانســت  ــن صن ــدگان ای ــان و تولیدکنن  کفــش اصفه
بیشــتر  مجلســی  هم اکنــون کفش هــای  و گفــت: 
ــورت  ــه ص ــد آن ب ــا 1۰درص ــوده و تنه ــی ب ــد داخل تولی
خارجــی وارد می شــود. بــا اینکــه 28۰ تولیدکننــده 
کفــش ورزشــی در کشــور داریــم و 5۰ نفــر از آن هــا در 
اصفهــان مشــغول فعالیــت هســتند، ولــی در ســال قبــل 
13درصــد تولیــد کفــش کشــور بــه اصفهــان اختصــاص 
ــش  ــد کاه ــا ۴۰درص ــون ب ــال 89 تاکن ــت و از س داش

ــم. ــه رو بوده ای ــان روب ــش در اصفه ــد کف تولی
ــه دارای  ــی ک ــش راحت ــش را کف ــوع کف ــن ن وی بهتری

پاشــنه 3 ســانت، تخــت و رویــه باشــد، عنــوان می کنــد 
و بــه ایــن مســئله اشــاره دارد کــه متاســفانه هیــچ یــک 
از کفش هــای موجــود در بــازار مــا دارای اســتاندارد 
نیســت. کفــش اســتاندارد دارای شــرایط خاصــی اســت 

ــود.  ــد نمی ش ــی تولی ــای کنون ــا قیمت ه ــه ب ک
    جایگاه صفر اصفهان درصادرات کفش

ــورهای  ــه کش ــران را ب ــش ای ــادرات کف ــد ص وی مقص
 عــراق، نخجــوان، ازبکســتان و تاجیکســتان عنــوان کــرد 
و بیــان داشــت: بایــد تــالش کنیــم کــه صــادرات 
مســتقیم بــه کشــورهای اروپایــی داشــته باشــیم.

ــران  ــز و ته ــه از تبری ــن زمین ــان در ای ــفانه اصفه متاس
عقــب افتــاده و نتوانســته بــازار صادراتــی بــرای خــود بــه 
ــادارت  ــه ص ــدود ب ــود را مح ــد خ ــا نبای ــت آورد؛ ام دس
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم. وی ب ــیایی کنی ــور های آس کش
ــد  ــت تولی ــه نخس ــته رتب ــال های گذش ــان در س اصفه
کفــش را داشــت، امــا مشــکالت مختلــف از جملــه نبــود 
ســرمایه در گــردش باعــث کاهــش ۴ پلــه ای ایــن رتبــه 
ــون  ــدی 1۰۰میلی ــد تولی ــر واح ــه ه ــر ب ــت: اگ ــد، گف ش
تومــان تســهیالت داده شــود بســیاری از مشــکالت 
ــه کفاشــان  ــدگان حــل می شــود.رئیس اتحادی تولیدکنن
ــزوده را از دیگــر  ــر ارزش اف ــات ب ــان مالی اســتان اصفه
ــود  ــزود: س ــرد و اف ــوان ک ــت عن ــن صنع ــکالت ای مش
تولیدکننــدگان کفــش1۰ درصــد اســت و اگــر قــرار باشــد 
9 درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده بپردازنــد، چــه چیــز 
ــن وضــع واحدهــای  ــا ای ــد؟ ب ــرای آن هــا خواهــد مان ب

ــوند. ــذف می ش ــت ح ــازار رقاب ــدی از ب تولی

درگفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن عنوان شد: 

واردات کفش، کمرشکن است )قسمت اول(

نماینده ولی  فقیه در دانشگاه علوم  پزشکی کرمان:

 دشمن به فکر ترویج افراط و تفریط 

در بین مسلمانان است
حجت االســالم محمــد عارفــی در جمــع عــزاداران حســینی در 
روســتای ده زیــار کرمــان بــا اشــاره بــه انــواع عهــد و اهمیــت 
وفــای بــه عهــد از دیــدگاه قــرآن و در کالم معصومیــن )س( 
اظهــار داشــت: حضــرت ابوالفضــل)ع(، بی شــک وفادارتریــن 

انســان و جلــوه زیبــای مردانگــی هســتند.
ــرد: در  ــان ک ــان بی ــکی کرم ــوم  پزش ــگاه عل ــی در دانش عارف
ــود  ــن موجــودی ب ــز، انســان، اولی ــده نی ــن موجــودات زن بی
کــه بــا خداونــد عهــد بســت و بــه همیــن واســطه مســئولیت 

ــاده  شــد. ــر دوش او نه ســنگینی ب
عارفــی بــا انتقــاد از عــدم شــناخت و معرفــت صحیــح عمــوم 
مــردم نســبت بــه اســالم و ســیره امــام حســین)ع( اظهــار  
داشــت: متاســفانه معضلــی کــه امــروز مســلمانان گرفتــار آن 
ــا منطــق  ــا ب ــد ام ــزاداری می کنن ــه ع ــن اســت ک هســتند ای

ســیره و اندیشــه اهــل بیــت )ع( آشــنا نیســتند.
وی بــا بیــان اینکــه همیــن عــدم شــناخت بیــن مســلمانان 
تفرقــه ایجــاد کــرده  اســت، افــزود: یــک رژیــم مهاجرپذیــر 
چهــار میلیــون نفــری بــه اســم اســرائیل، دومیــن ســرزمین 
مقــدس مســلمانان را اشــغال کــرده و آن وقــت بیشــتر 
جامعــه بــزرگ مســلمانان ســکوت کــرده و حتــی بلــد 

ــد. ــان  دهن ــش نش ــه واکن ــتند چگون نیس
نماینــده ولی فقیــه بــا اشــاره بــه اینکــه آن هــا پیامبــر راســتین  
ــعودی  ــت س ــرد: وهابی ــح ک ــند، تصری ــد را نمی شناس خداون
ــای  ــه ج ــه ب ــانده ک ــی رس ــه جای ــود را ب ــان خ ــر جوان تفک
مبــارزه بــا صهیونیســت و دفــاع از مــردم مظلــوم فلســطین، 
ــا کشــتار  ــد و گاهــی نیــز ب مســلمانان ســوریه را ســر می برن
خونریــز  چهــره  مســلمانان  از  فرانســه  بی گنــاه   مــردم 

و تروریستی به جهانیان معرفی کرده اند.
ــراط  ــج اف ــر تروی ــه فک ــمن ب ــه دش ــان اینک ــا بی ــی ب  عارف
و تفریــط در بیــن مســلمانان اســت، افــزود: امــروز دشــمن 
بــا ترویــج افــکار انحرافــی بیــن شــیعه ها و اینکــه دیــن مــا 
دیــن رحمانــی اســت و نبایــد نســبت بــه یزیــد بغــض داشــته 
باشــیم و چــرا یزیــد را لعنــت کنیــم، وهابیــت را تشــویق بــه 

ــد. ــرور شــیعیان می کن ت
ــه اباعبــدهللا  ــه اینکــه هــر کــس دعــای عرف ــا اشــاره ب وی ب
ــه خــوف از خــدا در  ــد ک ــی می دان ــه خوب ــده  باشــد ب را خوان
آن غوغــا می کنــد، اظهــار  داشــت: یکــی از اصــول حاکــم بــر 
ــز  ــر نی ــود و پیامب ــرس از خــدا ب ــی سیدالشــهدا)ع(، ت زندگ
این گونــه بــود و مومــن واقعــی نیــز بایــد همین گونــه باشــد.

عارفــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف آمریــکا از متشــنج 
عــراق یمــن،  کشــورهای  در  جنــگ  و  منطقــه   کــردن 

ســوریه و حتــی کودتــای ترکیــه ایــران اســت، تصریــح 
ــران مســتقیم وارد جنــگ  ــا ای ــدارد ب ــکا قــدرت ن  کــرد: آمری

شود.

اخبار کوتاه

انهدام باند سارقان حرفه ای در شهرکرد

انهــدام بانــد ســارقان حرفــه ای در شــهرکرد، کشــف 1۴ 
دســتگاه خــودروی مســروقه در اســتان و جلوگیــری از توزیــع 
۴.5 تــن ماهــی فاســد در شهرســتان کیــار، از مهم تریــن 

ــت. ــوده اس ــتان ب ــی اس ــروی انتظام ــری نی ــن خب عناوی
غــالم عبــاس غالمــزاده اظهــار داشــت: بــا تــالش کارآگاهــان 
ــد ســارقان حرفــه ای خــودرو در  پلیــس آگاهــی، اعضــای بان
ــه ارزش 2  ــده ب ــودروی دزدیده ش ــتگیر و 1۴ خ ــهرکرد دس ش

میلیــارد و 8۰۰ میلیــون ریــال نیــز کشــف شــد.
وی افــزود: در پــی دریافــت اخبــاری مبنــی بــر ســرقت خودرو 
ــه صــورت جــدی   در ســطح شهرســتان شــهرکرد، موضــوع ب
و مســتمر در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهــی اســتان 
ــالش  ــا ت ــت. کارآگاهــان پلیــس آگاهــی اســتان ب ــرار گرف ق
شــبانه روزی و اقدامــات فنــی پلیســی، موفــق بــه شناســایی 

اعضــای ایــن بانــد شــدند.
فرمانــده نیــروی انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری بیــان 
قضائــی  مقــام  بــا  هماهنگــی  از  پــس  مأمــوران   کــرد: 
ــه  ــات جداگان ــد عملی ــد را در چن ــن بان ــای ای ــر از اعض 5 نف
ــگاه  ــد. در بازرســی از مخفی در مخفیگاهشــان دســتگیر کردن
اعضــای ایــن بانــد مقادیــری زیــادی امــوال ســرقتی یافــت 
خــودروی  پلیــس1۴  فنــی  بازجویی هــای  در  کــه  شــد 

دزدیده شــده نیــز کشــف شــد.
نیــز  انتظامــی شهرســتان کیــار  رازانــی، فرمانــده  علــی 
ــن  ــی ای ــوران انتظام ــیاری مأم ــا هوش ــرد: ب ــان ک خاطرنش
شهرســتان، از توزیــع ۴ تــن و 5۰۰ کیلــو ماهــی تلــف شــده در 

ــد. ــری ش ــازار جلوگی ب
رازانــی تصریــح کــرد: در پــی وصــول خبــری مبنــی بــر تلــف 
شــدن مقادیــر زیــادی ماهــی در یکــی از حوضچه هــای 
پــرورش ماهــی ایــن شهرســتان بــه علــت قطــع بــرق و کمبود 
ــازار  اکســیژن و اقــدام مالــک آن بــرای توزیــع ماهی هــا در ب
ــه موضــوع در دســتور کار مأمــوران کالنتــری مرکــزی  بالفاصل
 شهرســتان قــرار گرفــت. وی افــزود: پــس از بررســی دقیــق 
و احــراز صحــت گــزارش بــا حضــور مأمــوران در محــل 
مشــاهده شــد 2 دســتگاه کامیــون یخچــال دار در حــال 
ــع در  ــال و توزی ــت انتق ــده جه ــای تلف ش ــری ماهی ه بارگی
ــا  ــی، کامیون ه ــام قضائ ــی مق ــا هماهنگ ــه ب ــازار هســتند ک ب

ــد. ــری ش ــا جلوگی ــت آن ه ــه فعالی ــف و از ادام توقی
ــا دعــوت از  ــه داد: ب ــار ادام ــده انتظامــی شهرســتان کی فرمان
ــتان  ــت شهرس ــبکه بهداش ــکی و ش ــدگان اداره دامپزش نماین
ماهی هــای بارگیــری شــده و باقیمانــده در حوضچــه پــرورش 
ماهــی بــه وزن ۴ تــن و 5۰۰ کیلــو، تخلیــه و بــا تنظیــم صــورت 

جلســه معــدوم شــدند.

شهرکرد

مســئول دبیرخانــه بین المللــی »یــزد، حســینیه ایــران« 
ــا  ــزد« ب ــوراییان ی ــزرگ »عاش ــاع ب ــتین اجتم ــت: نخس گف

حضــور هیئت هــای عــزاداری در یــزد برگــزار می شــود.
ــزاداری در  ــم  ع ــه مراس ــاره ب ــا اش ــینی ب ــن حس سیدحس

ــه  ــزد در زمین ــار داشــت: اســتان ی ــزد اظه ی
برگــزاری مراســم عــزاداری از شــاخصه های 
ــه  ــادی برخــوردار اســت. وی ادام بســیار زی
برگــزاری  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  داد: 
مراســم عــزاداری امــام حســین)ع( بــه 
صــورت پرشــور و بــا حضــور تمــام عــزاداران 
نخســتین بار  بــرای  امســال  حســینی، 

ــر چخمــاق  ــدان امی ــزد در می ــزرگ عاشــوراییان ی ــاع ب اجتم
یــزد برگــزار می شــود. مســئول دبیرخانــه بین المللــی »یــزد، 
حســینیه ایــران« عنــوان کــرد: ایــن مراســم بــا حضور پرشــور 
ــر  ــنبه 25 مه ــینی، ش ــزاداران حس ــی و ع ــای مذهب هیئت ه

مصــادف بــا 13 محرم الحــرام برگــزار می شــود.

حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از اهــداف امــام 
حســین)ع( از قیامشــان اقامــه نمــاز بــوده، گفــت: بــا هــدف 
ترویــج فرهنــگ نمــاز جماعــت در جامعــه، ایــن مراســم پس 
از اقامــه نمــاز ظهــر و عصــر در حســینیه امیرچخمــاق برگــزار 

می شــود.
ــالمی را  ــه اس ــروز جامع ــاز ام ــن نی وی مهم تری
اتحــاد دانســت و خاطرنشــان کــرد: ایــن مراســم 
بــه صــورت یکپارچــه و زیرپوشــش پرچــم 
ــزد، حســینیه  ــاد »ی ــا نم ــام حســین)ع( و ب ام
ایــران« انجــام می شــود. مســئول دبیرخانــه 
ــن  ــعار ای ــران، ش ــینیه ای ــزد حس ــی ی بین الملل
مراســم بــزرگ را »لبیــک یــا حســین)ع(« دانســت و گفــت: 
ــای  ــژه روزه ــال، به وی ــول س ــزد در ط ــتان ی ــر اس در سرتاس
محــرم و صفــر مراســم عــزاداری پرشــوری برگــزار می شــود؛ 
ــا  ــن صــورت ب ــه ای ــرای نخســتین  بار ب ــن مراســم ب ــی ای ول

ــود. ــزار می ش ــزاداری برگ ــای ع ــام هیئت ه ــور تم حض

مصادف با ۱۳ محرم الحرام
نخستین اجتماع بزرگ »عاشوراییان یزد« برگزار می شود

عــزاداری  غافلــه  حاشــیه  در  جمالی نــژاد  مهــدی 
اباعبدهللا الحســین)ع( ضمــن عــرض تســلیت و اینکــه 
تــالش پاکبانــان در ایــن روزهــا بــرای پاکیزگــی شــهر خــدا 
ــاری  ــال ج ــرد: در س ــار ک ــد، اظه ــه می خواه ــوت جانان ق

هماننــد ســال های گذشــته، شــاهد حضــور 
ــزاداری  ــم ع ــهروندان در مراس ــترده ش گس
امــام حســین)ع( بودیــم. وی افــزود: بایــد 
ــاله  ــر س ــه ه ــیم ک ــاکر باش ــد را ش خداون
حضــور مــردم مومــن و والیتمــدار شــهر 
بــرای عــزاداری امــام حســین)ع( و یارانــش 
بیشــتر از ســال گذشــته می شــود. شــهردار 

اصفهــان بــا بیــان اینکــه شــهرداری در تمــام لحظــات بــرای 
 خدمات رســانی بــه شــهروندان در حــال تــالش اســت
عنــوان کــرد: شــهرداری اصفهــان در روزهــای تعطیلــی 
مناطــق  در  در حــال خدمت رســانی  عاشــورا  و  تاســوعا 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوده اســت. وی ب ــه شــهرداری ب 15گان

نیروهــای خدماتــی در روزهــای محــرم تمــام تــالش خــود را 
بــرای پاکیزگــی شــهر انجــام دادند، تصریــح کــرد: در روزهای 
ــروی  ــزار نی ــش از یک ه ــینی بی ــورای حس ــوعا و عاش تاس
خدماتــی شــهرداری اصفهــان بــه شــهروندان خدمت رســانی 
کردنــد تــا شــهروندان در آســایش باشــند. 
جمالی نــژاد گفــت: خدمت رســانی ســازمان های 
آتش نشــانی و خدمــات موتــوری و همچنیــن 
شــهرداری  شــهری  خدمــات  مجموعــه 
اصفهــان جــای تقدیــر و تشــکر دارد؛ چــرا 
ــهر  ــی ش ــرای پاکیزگ ــب ب ــم قل ــه از صمی  ک
ــد. وی  ــالش می کردن ــهروندان ت ــش ش و آرام
در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه هــر ســاله در محــرم بــه نظافت 
شــهر بیــش از ســال گذشــته توجــه می شــود، اضافــه کــرد: 
ــدل  ــیار هم ــهر بس ــی ش ــرای پاکیزگ ــهروندان ب ــال ش  امس
 و همــکار بــا خادمــان خــود در شــهرداری اصفهــان بوده انــد 

و برای شهر خود از صمیم قلب تالش می کردند.

»آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان 

وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 

آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1(رأی شماره 2753-1395/۰۶/21 هیأت : آقای حسین شکوری آرانی فرزند آقا عزیزاله شماره شناسنامه 

255 ، ششدانگ یکباب حصار و طویله به مساحت 15۰/21 مترمربع شماره پالک 9۰ فرعی مجزا از شماره 

33 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عزیزاله شکوری.

آقا عزیزاله شماره شناسنامه  آرانی فرزند  : آقای علی شکوری  2(رأی شماره 275۴-1395/۰۶/21 هیأت 

799۴ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۶۴/۰۶ مترمربع شماره پالک 91 فرعی مجزا از شماره 33 فرعی از 

پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عزیزاله شکوری.

3(رأی شماره 2755-1395/۰۶/21 هیأت : خانم خدیجه قاسمی فرزند محمد شماره شناسنامه 2117 ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 7۰/2۰ مترمربع شماره پالک 17 فرعی مجزا از شماره 2و3و قسمتی از 

مشاعات فرعی از پالک 257۴ اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث آقای 

نعمت اله رحیم و بانو بتول مهدی زاده.

۴(رأی شماره 2758و2759-1395/۰۶/21 هیأت : آقای سعید خوشه چرخ آرانی فرزند رمضانعلی شماره 

شناسنامه ۶۰ و خانم طیبه  علی حاجی آرانی فرزند رمضان شماره شناسنامه 577 )بالمناصفه(، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 88/9۰ مترمربع شماره پالک 8۴۰7 فرعی مجزا از شماره 798 فرعی از پالک 2۶37 

اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از رمضانعلی خوشه چرخ.

5(رأی شماره 27۴۴-1395/۰۶/21 هیأت : آقای حمیدرضا انیسی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 

2۰1۴ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 59/75 مترمربع شماره پالک 1771 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی 

از پالک 2۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.

۶(رأی شماره 27۶۴و27۶5-1395/۰۶/21 هیأت : آقای محمد ساکنی بیدگلی فرزند رضا شماره شناسنامه 

1۶18 و خانم طیبه  پروان فرزند کاظم شماره شناسنامه 389 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

1۶۶ مترمربع شماره پالک 1772 فرعی مجزا از شماره 3۰3 فرعی از پالک 2۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

7(رأی شماره 27۴5-1395/۰۶/21 هیأت : آقای علی اصغر کریمی آرانی فرزند سیف اله شماره شناسنامه 

1۰۰، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 18۴/۶۰ مترمربع شماره پالک 1773 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی 

از پالک 2۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمدتقی باقالکار.

شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  موری  محمد  آقای   : هیأت   1395/۰۶/21-27۴۶ شماره  8(رأی 

شماره  از  مجزا  فرعی   177۴ پالک  شماره  مترمربع   2۰2 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،332

مالکیت بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  دشت  آران  در  واقع  اصلی   2۶۴۰ پالک  از  فرعی   235 

 عادی.

9(رأی شماره 27۶۶و27۶7-1395/۰۶/21 هیأت : آقای حسین بلندی آرانی فرزند جواد شماره شناسنامه 

1۴۶9 و خانم منیره عصارمفرد آرانی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 2۴5۰ )بالمناصفه(،  ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 51/58 مترمربع شماره پالک 1775 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2۶۴۰ اصلی واقع 

در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 5/22/95/۴۰9

 تاریخ انتشار نوبت اول :1395/7/8

تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/7/2۴

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

 عباس عباس زادگان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 

گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 

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

داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 

امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 1395۶۰3۰2۰23۰۰۰71۰مورخ 1395/۰۶/31 خانم زهرا سادات مسئله گو   به شماره 

شناسنامه ۶۰135کدملی 1281۶981۶۴صادره از اصفهان  فرزندمهدی   بر ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 52/7۶ متر مربع مفروزی از پالک شماره ۴3۶9- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/1۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/2۴ 

شماره : 2۰۰58 / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 

گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 

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

داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 

امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 1395۶۰3۰2۰23۰۰۰۶71مورخ 1395/۰۶/31 خانم صدیقه کشاورزی    به شماره 

شناسنامه 2911کدملی 128۶85172۶صادره از اصفهان  فرزندغالمحسین  بر ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 25/7۴ متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 7213- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 

که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/1۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/2۴ 

شماره : 19998/ م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

مفاد آراء

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 

گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 

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

داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 

امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

به  خوابجانی  زهرا کشاورزی  خانم   1395/۰۶/31 1395۶۰3۰2۰23۰۰۰712مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف 

یکباب  بر ششدانگ  فرزندغالمحسین   اصفهان   از  23۶1کدملی 128۶79۴۶8۴صادره  شناسنامه  شماره 

ساختمان به مساحت 25/۶2 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 7213- اصلی واقع در بخش 2 

ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/1۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/2۴ 

شماره : 2۰2۴۴/ م الف امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

شهردار اصفهان:
فعالیت پاکبانان اصفهانی، خداقوت جانانه می خواهد

شركت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصات زیر را برگزار نماید لذا از كلیه شركتهای دارای 
صالحیت، توان مالی و تجهیزات جهت دریافت اسناد و شركت در مناقصه دعوت بعمل می آید.

۱-مناقصه گزار: شركت عمران شهر جدید فوالدشهر
 95/8/3 مورخ  اداری  وقت  پایان  تا   95/7/25 تاریخ  از  مناقصه:  اسناد  دریافت  محل  و  مهلت   -2
یا   WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM اینترنتی  پایگاه  به  مراجعه  طریق  از   و 
http://iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی، بلوار ولی عصر- میدان 

ولی عصر، تلفن:۰315-2۶3۰1۶1-3.
۳- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: مهلت تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت 
اداری مورخ 95/8/15 و محل تحویل دبیرخانه شركت عمران شهر جدید فوالدشهر بوده و زمان گشایش 

پاكتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ 95/8/1۶ در محل شركت عمران شهر جدید فوالدشهر می باشد.
4- نوع سپرده شركت در فرآیند ارجاع كار: 1-ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی 
ایران  اسالمی  مركزی جمهوری  بانک  از سوی  فعالیت  دارای مجوز  بانكی كه  غیر  اعتباری  موسسات 
هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت 
سه ماه 2- فیش واریزی به حساب شماره 2173۶9۰2۰5۰۰۴ سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
5- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه كتبی

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهرم الف : 60۱2

آگهی مناقصه

ردیف
شماره و تاریخ 

مناقصه
موضوع مناقصه

مبلغ تضمین 
شركت در 

مناقصه)ریال(
نحوه پرداختمبلغ برآورد )ریال(

گواهینامه 
صالحیت 

)از سازمان 
مدیریت(

1
مناقصه شماره 
95/۴۰55/ص 
مورخ 95/7/18

تکمیل سفت کاری و 
اجرای نازک کاری مدرسه 
محله فرهنگ پنج شهر 
جدید فوالدشهر شامل 

ساختمان اصلی، موتورخانه، 
سرویس بهداشتی، محوطه 

سازی و دیوار محوطه

۴9۴,۰۰۰,۰۰۰

9,879,828,711 ریال بر اساس 
فهرست بهای ابنیه، تأسیسات 
برقی و مكانیكی سال  95 با 
 احتساب كلیه ضرایب متعلقه 

و ضریب بهنگام تا متوسط زمان 
اجرای پروژه و مبلغ تجهیز و 

برچیدن كارگاه به صورت مقطوع

شصت درصد از 
هزینه ها از طریق تهاتر 
با اراضی و واحدهای 

موجود با کاربری 
مختلف در شهر جدید 
فوالدشهر به قیمت 

كارشناسی روز و چهل 
به صورت درصد نقدی

داشتن حداقل 
پایه پنج 
درگرایش 
 ساختمان 

و ابنیه

2
مناقصه شماره 
95/۴۰5۶/ص 
مورخ 95/7/18

تکمیل سفت کاری و اجرای 
نازک کاری مدرسه محله 
فرهنگ شش شهر جدید 
فوالدشهر شامل ساختمان 
اصلی، موتورخانه، سرویس 

 بهداشتی، محوطه سازی 
و دیوار محوطه

۴79,9۰۰,۰۰۰

9,597,797,52۶ ریال بر 
اساس فهرست بهای ابنیه، 

تأسیسات برقی و مكانیكی سال 
95 با احتساب كلیه ضرایب 
متعلقه و ضریب بهنگام تا 

متوسط زمان اجرای پروژه و 
مبلغ تجهیز و برچیدن كارگاه به 

صورت مقطوع

صد درصد از هزینه ها 
از طریق تهاتر با اراضی 

و واحدهای موجود 
با کاربری مختلف در 

شهر جدید فوالدشهر به 
 قیمت كارشناسی روز 

و چهل درصد به صورت 
نقدی

داشتن حداقل 
پایه پنج 
درگرایش 
 ساختمان 

و ابنیه
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ـــمـــاره 273  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
»باب دیلن«، برگزیده جایزه نوبل 

شــورای اجرایــی ســازمان علمــی، فرهنگــی و تربیتــی 
دویســتمین  در  )یونســکو(  متحــد  ملــل  ســازمان 
اجــاس خــود تصویــب کــرد: دو محوطــه ســایت 
حــرم ابراهیمــی در الخلیــل و مســجد بــال ابــن ربــاح 
در بیــت لحــم، بخشــی تفکیک ناپذیــر از فلســطین 

ــتند. هس
ــا، ایــن ســازمان در نشســت خــود بــا  بــه گــزارش ایرن
تصویــب قطعنامــه ای، ضمــن اشــاره بــه اهمیــت ایــن 
دو مــکان مذهبــی بــرای پیــروان ادیــان آســمانی بزرگ 
اســام، مســیحیت و یهودیــت، حفاری هــای رژیــم 
صهیونیســتی و فعالیت هــا و ساخت وســازهای ایــن 
ــت  ــی جه ــیرهای اختصاص ــاد مس ــرای ایج ــم را ب رژی
شهرک نشــینان و احــداث دیــوار حائــل در بخــش 

قدیمــی الخلیــل محکــوم کــرد.
قطعنامــه ایــن ســازمان حاکــی اســت: ایــن اقدامــات 
ضمــن تخریــب اصالــت تاریخــی ایــن منطقــه، آزادی 
تــردد و دسترســی همگانــی بــه مکان هــای مذهبــی در 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــرد؛ اســرائیل بای ــن می ب آن را از بی
ــد  ــان ده ــونت ها پای ــن خش ــه ای ــغالگر ب ــدرت اش  ق
ــا بیانیه هــا و قطعنامه هــای یونســکو عمــل  ــق ب و مطاب

. کند
ــت خشــونت های  ــن محکومی ــن ضم یونســکو همچنی
جــاری در ســرزمین های اشــغالی و رفتارهــای خشــن 
و تحریک آمیــز شهرک نشــینان و دیگــر گروه هــای 
کــودکان  به ویــژه  فلســطینیان  علیــه   افراطــی 
از رژیــم صهیونیســتی  و دانش آمــوزان فلســطینی، 

ــوند. ــات ش ــن اقدام ــع ای ــت مان خواس
ــل متحــد  ــه ســازمان مل ســازمان فرهنگــی وابســته ب
ــاخت  ــی س ــر منف ــف از تأثی ــراز تأس ــا اب ــن ب همچنی
 دیــوار حائــل در ســایت مســجد بــال ابــن ربــاح 
و مقبــره راحــل در بیــت لحــم، از ســختگیری ایــن رژیم 
ــران مســیحی و مســلمان  و ممانعــت از دسترســی زائ
 فلســطینی بــه ایــن مــکان مذهبــی انتقــاد کــرد 
و خواســتار بازگردانــدن وضــع منطقــه بــه حالــت اولیــه 

و رفــع ایــن ممنوعیت هــا شــد.
ــم  ــودداری رژی ــق از خ ــف عمی ــراز تأس ــا اب ــکو ب یونس
ــکو  ــین یونس ــه پیش ــرای قطعنام ــتی از اج صهیونیس
درخصــوص حــذف دو ســایت فلســطینی مزبــور از 
فهرســت میــراث ملــی خــود، بــار دیگــر خواهــان 
ــم  ــن رژی ــم از ســوی مســئوالن ای ــن تصمی  اجــرای ای

شد.
ــل  ــه ســازمان مل ــی وابســته ب ــاد فرهنگی علم ــن نه ای
متحــد همچنیــن مصــوب کــرد: ایــن مــوارد در دســتور 
ســازمان  ایــن  نشســت  دویســت ویکمین  جلســه 
در ســرفصل جداگانــه ای تحــت عنــوان »فلســطین 
اشــغالی« مطــرح خواهــد شــد و مدیــر کل نیــز گزارش 

ــد داد. ــه خواه ــوص را ارائ ــن خص ــرفت کار در ای پیش
یونســکو در ایــن قطعنامــه از اصــرار رژیــم صهیونیســتی 
یونســکو  قطعنامه هــای  اجــرای  از  خــودداری   بــر 
و کمیتــه میــراث جهانــی بشــر و ممانعــت ایــن رژیــم از 
ورود کارشناســان بــه محــدوده بــاب المغاربــه و اعــزام 
 کمیســیون نظارتــی بــه بخــش قدیمــی بیــت المقــدس 

و دیوار آن )دیوار براق( ابراز تأسف کرد.
ــر کل یونســکو خواســت  ایــن بیانیــه همچنیــن از مدی
اقدامــات الزم را بــرای اعــزام اعضــای ایــن کمیســیون 
نظارتــی و انجــام فعالیت هــای مدنظــر مطابــق بــا 
ــر  ــی بش ــراث جهان ــه می ــین کمیت ــای پیش قطعنامه ه
مبــذول دارد تــا ایــن کمیســیون بتوانــد پیــش از 
ــا  ــت خــود را ب ــی، مأموری ــت اجرای ــی هیئ نشســت آت

ــد. ــام ده ــط انج ــای ذی رب ــه طرف ه ــکاری هم هم
یونســکو همچنیــن ضمــن تقدیــر از تاش هــای پیگیــر 
ــای  ــات و قطعنامه ه ــرای تصمیم ــرای اج ــر کل ب مدی
پیشــین ایــن ســازمان تأکیــد کــرد: گــزارش کمیســیون 
نشســت  توصیه هــای  و  پیشــنهادات  و  نظارتــی 
تخصصــی بررســی موضــوع باب المغاربــه بایــد بــه 

ــود. ــانده ش ــط رس ــئوالن ذی رب ــاع مس اط

 نمایش مستندهای ایرانی 

با موضوع موسیقی در سوئد
دربــاره   ایرانــی  مســتند  دو 
موســیقی، در ســوئد بــه نمایــش 

درمی آیند.
»خاطــره هـــای  فیــلم هــــای 
»افســونگـــر  و  خط خطـــی« 
ساســانی«، 24 مهرمــاه در شــهر 
»آپســاالی« ســوئد توســط مرکــز 

داده می شــوند. نمایــش  اطلــس  فرهنگــی 
فیلم هــای ســه گانه  از  یکــی  »خاطره هــای خط خطــی«، 
مســتند ناصــر صفاریــان دربــاره  ترانه هــای ایرانــی اســت و بــه 
موضــوع ترانه هــای ضدعاشــقانه و مــوج نفــرت در ترانه هــای 
دهــه هشــتاد ایــران می پــردازد. ایــن فیلــم 40 دقیقــه ای کــه 
بــاران کوثــری هــم در آن حضــور دارد، بــا همراهــی و حضــور 
جمشــید ارجمنــد، شــاهکار بینش پــژوه، فــواد حجــازی، پری 
 زنگنــه، محمــد ســریر، محمدعلــی شــیرازی، علیرضــا عصــار

یغمــا گلرویــی، علیرضــا میرعلینقــی و افشــین یداللهــی 
ســاخته شــده اســت. همچنیــن فیلــم »افســونگر ساســانی« 
مســتندی ســاخته مهــدی باقــری اســت. افســونگر ساســانی 
ــا  ــه ب ــران باســتان اســت ک ــگ در ای ــخ  ســاز چن ــاره تاری درب
اســتفاده از ســایت های باســتانی منطقــه کــول فــرح و طــاق 
ــردازد.  ــران می پ ــن ســاز در ای ــواع ای ــه بررســی ان بســتان ب
ــارپ  ــه ه ــی ب ــگ ایران ــل چن ــی تبدی ــم، چگونگ ــن فیل در ای
در اروپــا بررســی شــده اســت. در پایــان ایــن برنامــه عــاوه 
بــر صحبتــی دربــاره موســیقی ایرانــی، قــرار اســت قطعــه ای 

موســیقی بــا ســاز چنــگ نواختــه شــود.

ترجمه نهج البالغه به زبان ژاپنی
ــاد  ــاون بنی ــرور مع ــن پ ــن دی ــام سیدمحس ــت االس حج
ــزن فرهنگــی ژاپــن در  ــا رای ــان اینکــه ب ــا بی نهــج الباغــه، ب
ایــران در مــورد ترجمــه نهــج الباغــه بــه زبــان ژاپنــی توافــق 
شــده، افــزود: دو ســه ســالی اســت کــه بــا بخــش فرهنگــی 
ســفارت ژاپــن در تهــران روابــط خوبــی برقــرار کــرده و در طول 
ایــن مــدت عهدنامــه مالــک اشــتر و خطبــه ســی و یکــم نهج 

الباغــه را بــه ژاپنــی ترجمــه کــرده ایــم.
ــا  ــاد نهــج الباغــه ب ــر ایــن اســت کــه بنی وی گفــت: قــرار ب
ــه  ــه و جامع ــای علمی ــوزه ه ــت ح ــز مدیری ــکاری مرک هم
المصطفــی و بــا کمــک ســه نفــر از مترجمــان زبــده دانشــگاه 
»ریوکوکــو« در شــهر کیوتــوی ژاپــن در طــول مــدت دو ســال 
نهــج الباغــه را بــه طــور کامــل بــه زبــان ژاپنــی ترجمــه کننــد.

دیــن پــرور ادامــه داد: ایــران و ژاپــن کشــورهای بــزرگ 
ــیا هســتند  ــاره آس ــی در ق ــگ غن ــدن و دارای فرهن و متم
بنابرایــن ارتباطــات فرهنگــی میــان دو طــرف مــی توانــد آثــار 

ــد. ــته باش ــور داش ــردم دو کش ــرای م ــی ب ــت فرهنگ مثب

اخبار کوتاه

 ادبیات آیینی امروز ایران 

مسیری کمال گرا را طی  می کند
ــات  ــیر ادبی ــت مس ــد اس ــجاعی معتق ــی ش ــید عل س
 آیینــی طــی ســال های اخیــر مســیری رو بــه قلــه 

و کمال گرا بوده است.
ــخ  ــر در پاس ــا مه ــو ب ــجاعی در گفت وگ ــی ش ــید عل س
ــودن ســیر تولیــدات  ــی ب ــاره علــت نزول ــه ســوالی درب ب
ادبــی بــا مضامیــن عاشــورایی در ســال های اخیــر اظهــار 
داشــت: بــاور مــن شــاید برخــاف نظــر بســیاری و شــاید 
هــم موافــق نظــر دیگرانــی باشــد؛ امــا بــه هــر صــورت  به 
 زعــم مــن، ادبیــات آیینــی و به ویــژه ادبیــات عاشــورایی

ــرده  ــی ک ــدیافته ای را ط ــرا و رش ــودی، کمالگ ــیر صع  س
و می کنــد؛ یعنــی دســت کم در پنجــاه ســال اخیــر، ایــن 
جنــس ادبیــات راه تعالــی را در پیــش گرفتــه و مســیر 
قلــه را شــناخته و در آن گام زده؛ اگرچــه بــا فــراز و فــرود 
و اگرچــه بــه آرامــی و شــتاب و اگرچــه ســخت و آســان.
ــد  ــی َروی از چن ــی و تعال ــن تعالی طلب ــه داد: ای وی ادام
ــای  ــه معن ــدرن، ب ــات م ــه ادبی ــت: اول اینک ــه اس وج
 عامــش بــه ادبیــات فارســی کم کــم راه پیــدا کــرده 
به کارگیــری اش  شــده،  شــناخته  کمــی  تاثیــرش 
ــس  ــت.  پ ــده اس ــاور ش ــش ب ــده و لزوم ــر ش جدی ت
ــد  ــای جدی ــتفاده از فرم ه ــناخت و اس ــس ورود  ش  نف
کمــا اینکــه موجــب پیشــرفت ادبیــات مــا شــده، ادبیــات 

آیینــی مــا را هــم خواندنی تــر کــرده اســت.
شــجاعی ادامــه داد: مســئله دوم، توجــه ویژه تــری 
ــت  ــه خواس ــم، ب ــران ه ــا و ای ــه دنی ــه در هم ــت ک  اس
و نیــاز و عایــق مخاطبــان شــده و می شــود؛ ایــن 
ــاز  ــاس نی ــر اس ــم ب ــا ه ــه م ــده ک ــبب ش ــوع س موض
تاریخــی  وقایــع  بازبیــان  بــرای  جدیــد   نســل های 
برویــم؛  قاب هــای جدیــد  بــه ســراغ  دینی مــان،  و 
ــئله  ــن مس ــم از ای ــدرن ه ــکوفا و م ــی ش ــات آیین ادبی
مســتثنی نیســت. شــجاعی افــزود: مســئله ســوم 
ــن بی ســند اســت  ــان از مضامی ــی مخاطب ــورد منف بازخ
کــه راه را بــرای نویســندگان بــه پژوهش هایــی عمیق تــر 
پرمغزتــر  آثــار  آن  نتیجــه  در  و  مســتندتر   دقیق تــر، 
و جاندارتــر بــاز کــرده اســت. مســئله چهــارم نشــر 
همه جانبــه آثــار در شــکل های گوناگــون و احســاس 
نیــاز جــدی بــرای مضامیــن و فرم هــای خاقانــه و بدیــع 

ــت. ــو اس ــازه و ن ــدن های ت ــده ش ــرای دی ب
ایــن نویســنده تصریــح کــرد: ایــن مــوارد و بســیاری از 
ــات  ــه ادبی ــه قل ــیر رو ب ــواه مس ــه گ ــت، اگرچ ــن دس ای
ــا  ــن معن ــی ای ــا ناف ــت، قطع ــورایی اس ــی و عاش آیین
ــا  ــه م ــا ک ــت و اینج ــیار اس ــه راه بس ــا قل ــه ت ــت ک نیس
آســمان  تــا  اســت  نزدیک تــر  زمیــن  بــه   هســتیم 
قلــه  دیــدن  نفــس  اســت.  پیــش  در  بســیار  راه   و 

و هدفگذاری برایش، مبارک است و امیدبخش.

ادبیات آیینی

درمیشــیان   رضــا  »النتــوری« ســاخته  فیلــم ســینمایی 
ــن  ــران، در هجدهمی ــینماهای ای ــش در س ــا نمای ــان ب همزم
حضــور جهانــی خــود در چهارمیــن جشــنواره فیلــم هانــوی بــه 
نمایــش درخواهــد آمــد. چهارمیــن جشــنواره فیلــم هانــوی از 

ــود.   ــزار می ش ــام برگ ــور ویتن ــان در کش ــا 15 آب 11 ت
از  فیلــم  بهتریــن  برنــده  »النتــوری« کــه 
ایرانــی  فیلم هــای  ســومین جشــنواره های 
زوریــخ اســت، منتخــب چهــار فســتیوال 
شصت وششــمین  یعنــی  جهانــی،  الــف 
پنجاه و یکمیــن  برلیــن،  جشــنواره  دوره 
ســی ودومین  واری،  کارلــووی  جشــنواره 
نوردهمیــن  و  لهســتان  ورشــوی  جشــنواره 

ــر  ــاوه ب ــت. ع ــانگهای اس ــم ش ــی فیل ــنواره بین الملل جش
ــده  ــش درآم ــه نمای ــر ب ــنواره های زی ــوری در جش ــن، النت ای
 اســت: هفتمیــن جشــنواره خاورمیانــه اکنــون فلورانــس

در  درمیشــیان  فیلم هــای  مــرور  ویــژه  برنامه هــای 
دومیــن  و  ایرانــی کلــن  فیلم هــای  جشــنواره  ســومین 

هنرهــای  مــوزه  و  زوریــخ  ایرانــی  فیلم هــای  جشــنواره 
ایــران  معاصــر  هنــر  و  فرهنــگ  جشــنواره  آلمــان، 
بولونیــای  نمایشــی  هنرهــای  بین المللــی  مرکــز  در 
آلمــان مونیــخ  ایرانــی  فیلم هــای  جشــنواره   ایتالیــا، 

هفدهمین جشنـواره آسیاتیـکای رم. سـی وپنجمیـن جشنواره 
ــینما  ــنواره س ــن جش ــادا، نوزدهمی ــور کان  ونک
و دیــن ترنتــو ایتالیــا و دومیــن جشــنواره 
ــنواره  ــن جش ــو، هجدهمی ــران تورنت ــینه ای س
فیلــم مومبــای هنــد، چهلمیــن جشــنواره 
چهاردهمیــن  برزیــل،  سائوپـولـــوی  فیلــم 
ــر  ــک از دیگ ــای مکزی ــم مورلی ــنواره فیل جش
اســت  قــرار  کــه  اســت  جشــنواره هایی 
»النتــوری« در آن بــه نمایــش دربیایــد. ایــن فیلم عاشــقانه ای 
پرالتهــاب در دل جامعــه اســت. عشــقی کــه بــه جنــون ختــم 
ــری  ــاران کوث ــان، ب ــم پالیزب ــدزاده، مری ــد محم می شــود. نوی
ــودی ــرام افشــاری، رضــا بهب ــدی کوشــکی، به ــا مه ــراه ب  هم

بهرنگ علوی و ... از بازیگران اصلی »النتوری« هستند.

فیلم »النتوری« به ویتنام می رود
 داود فتحعلی بيگــی، هنرمنــد پیشکســوت نمایــش ایرانــی 
ــاره  ــان، درب ــه ایرانی ــن تعزی ــره انجم ــس هیئت مدی و رئی
دالیــل عــدم موفقیــت بعضــی از نمایش هــای عاشــورایی 
در جــذب مخاطــب می گویــد: »اگــر بعضــی از آثــار 
ــا  ــه رو نمی شــوند، مطمئن ــال مخاطــب روب ــا اقب ــدان ب چن

دارای نقــاط ضعفــی هســتند. کارهایــی 
و  روضـه خوانـــی مصور نـــد  بیشــتر  کــه 
ارتباطاتــی دارنــد کــه می تواننــد بــا اتوبــوس 
به تازگـــی  کــه  او  بیاورنــد.«  تماشــاگر 
نمایـــش »انسـانـــم آرزوســت« را در قالــب 
ــراد  ــی اف ــون بی توجه ــا مضم ــیاه بازی ب س
جامعــه بــه  یکدیگــر در تماشــاخانه ســنگلج 

ــه  ــا این گون ــد: »مطمئن ــه می ده ــرده، ادام ــه ب روی صحن
نیســت کــه همــه آثــار ایــن حــوزه ضعیــف باشــند و 
ــه  ــب را ب ــته اند مخاط ــه نتوانس ــد ک ــم بوده ان ــی ه کارهای
خــود جــذب کننــد؛ آثــاری کــه تنهــا به مقولــه ذکــر مصیبت 
و روضــه نپرداخته انــد. روضــه وظیفــه روضه خــوان و ذکــر 

مصیبــت وظیفــه مــداح اســت. وقتــی مفاهیــم عاشــورایی 
وارد حــوزه نمایــش می شــوند، مــِن نوعــی در مقــام یــک 
ــد کار دیگــری انجــام دهــم و حــرف دیگــری  ــد بای هنرمن
ــی  ــل، بررس ــکان تحلی ــش، ام ــر نمای ــرو هن ــم. قلم بزن
ــه در  ــزی ک ــد؛ چی ــم می کن ــن فراه ــرای م ــیر را ب و تفس
ــد.« ــاق نمی افت ــی اتف ــی و مداح روضه خوان

ــک  ــت ی ــه در موفقی ــی ک ــاره عوامل  وی درب
می افزایــد:  موثرنــد،  عاشــورایی  متــن 
»موفقیــت یــا عــدم موفقیــت متــن بــه 
ــی  ــه کس ــه چ ــتگی دارد ک ــه بس ــن نکت  ای
و بــا چــه نــگاه و تحلیلــی آن را بنویســد. در 
ــیار  ــث بس ــورا، مباح ــه عاش ــا مقول ــاط ب ارتب
ــوان  ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــد ک ــذار بوده ان ــی تاثیرگ مهم
ــه  ــی شــکل گیری واقع ــای سیاســی و اجتماع ــه زمینه ه ب
ــرد.  ــخ اشــاره ک ــول تاری ــر آن در ط ــا و عاشــورا و تاثی کرب
مــواردی کــه نبایــد از چشــم کســی کــه می خواهــد در ایــن 

حــوزه بنویســد، پنهــان بماننــد.«

ابالغیه
شماره اباغیه : 9510100350206109   شماره پرونده : 9409980350200232   شماره بایگانی شعبه : 
940264  تاریخ تنظیم : 12 / 07 / 1395   پیوست:-بدین وسیله حسب دادخواست تجدید نظر خواهی 
محمد علی رضوانی به طرفیت تجدید نظر خواندگان مجهول المکان مریم و الهام و نگین و امیر حسین 
همگی جمشیدی و فهیمه بیژن و زهرا میر هاد به اطاع می رساند چنانچه پاسخی دارند ظرف ده روز 
نسبت به مراجعه به دفتر و دریافت نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر مذکور و ضمایم آن و ارائه ی هر 

گونه پاسخی اقدام و اال پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد.
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 : پرونده  شماره     1395  /  04  /  23  : تنظیم  تاریخ     9509970352200520  : دادنامه  شماره 
9509980352200046   شماره بایگانی شعبه : 950047پرونده کاسه 9509980352200046 شعبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970352200520
خواهان : خانم مروارید تراب پور فرزند ابوتراب به نشانی اصفهان – خ امام خمینی – نرسیده به میدان 
جمهوری ک 18 علی شریعتی اخر بن بست مقدم ) جنب ساختمان سما ( منزل خانم مروارید تراب 
پور ک . پ 8183856918 تلفن 09136886205خوانده : آقای محمد رضا امیری به نشانی مجهول 
المکان خواسته ها : 1. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه وجه 
بابت ... 4. مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ضمن اعام ختم 
رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل می نمایدرای دادگاه در خصوص دادخواست خانم مروارید 
تراب پور فرزند ابوتراب به طرفیت آقای محمد رضا امیری به خواسته مطالبه وجه رسید عادی 000 . 000 
. 000 . 1 ریال و هزینه دادرسی و بدوا اعسار از هزینه دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و 
فتوکپی مصدق مدارک استنادی و اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی جهت دفاع از خود اقدامی ننموده 
و سایر محتویات پرونده و استشهادیه محلی ضمیمه پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقی شده 
و مقرون به واقع است لذا مستندا به مواد 504 – 505 – 506 – 508 – 512 از قانون آئین دادرسی 
مدنی مصوب 1379 حکم اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا خروجش از اعسار و 
محکوم له واقع شدن صادر و اعام می گردد ضمنا رسیدگی به اصل دعوا تا تعیین تکلیف دعوای اعسار 
متوقف می ماند رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدیدنظر  مرکز استان اصفهان می باشد./
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دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970352200878
خواهان : آقای حسین پاینده فرزند محمود با وکالت آقای حسین یاوری فرزند محمدحسن به نشانی 
اصفهان خیابان چهارباغ باال بین دروازه شیراز ، خ نیکبخت کوچه شهید مختاری ساختمان اسکان طبقه 
3 دفتر دکتر لیا رییسی و خانم نجمه نریمانی فرزند رضا به نشانی خوانده : آقای محمد رضا مرزبان 
نسب فرزند سالم به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. استردادمال 
) منقول ( 3. مطالبه خسارت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح 
پاینده فرزند  آقای حسین  نماید:رای دادگاه در خصوص دادخواست  به صدور رای می  زیر مبادرت 
محمود با وکالت آقای حسن یاوری به طرفیت آقای محمد رضا مرزبان نسب فرزند سالم به خواسته 
استرداد یک دستگاه خودرو ال 90 به شماره انتظامی 17 –ه 66 – 741 رنگ سفید و هزینه دادرسی 
و مطالبه خسارت کارگرد از تاریخ 31 / 4 / 92 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس با توجه به 
متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق مدرک استنادی و نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض 
مانده و اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی جهت دفاع ازخود اقدامی ننموده و سایر محتویات پرونده 
خواسته خواهان حمب بر صحت تلقی شده و خوانده به نظر دادگاه مشغول الذمه بوده لذا مستندا به 
مواد 198 – 198 – 303 – 305 – 336 – 502 – 515 – 519 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
1379 و مواد 10 – 30 – 219 – 220 – 221 – 308 – 311 – 317 – 320 – 1284 – 1301 از قانون مدنی 
خوانده به استرداد خودرو فوق الذکر به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000 / 890 / 16 بابت اجرت 
المثل ایام کارکرد و مبلغ 000 / 100 / 6 ریال به عنوان هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین محکمه می باشد./ر...

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمود شریفی – شماره : 21370 / م الف
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شماره دادنامه:9509970354300974 تاریخ تنظیم: 1395/06/27شماره بایگانی شعبه:940071،940072 
شماره پرونده ها:9409980358300255،9409980358300519 

پرونده های کاسه 9409980358300255و9409980358300519 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان )117 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970354300974 شکات:1.آقای مدیریت جهاد 
کشاورزی فرزند - - - به نشانی اصفهان خیابان منوچهری جهاد کشاورزی 2.آقای سید علیرضا امین 

جواهری فرزند سید مهدی به نشانی شهرستان اصفهان خ پروین کوچه 92 پاک81
 متهمین:1.آقای اکبر نیسانی فرزند مصیب به نشانی مجهول المکان 

اتهام ها:انتقال مال غیر گردشکار:دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاهدر خصوص اتهام آقای اکبر نیسانی حبیب آبادی فرزند 
مصیب دائر بر فروش مال غیر به میزان سهام خود از اراضی واگذاری به تعاونی مشاع به سر گروهی 
آقای محمد صادق خیری واقع در بخش 118 اصفهان موسوم به اراضی جنوب پایگاه هشتم شکاری 
بشرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده، تحقیقات 
انجام یافته، نتیجه استعام بعمل آمده از مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی اصفهان که حاکی است 
اراضی موصوف به گروه مشاع واگذار شده و اقدام متهم در فروش سهم خویش بر خاف تعهدات فاقد 
جنبه کیفری بوده و از این حیث وقوع بزهی محرز نمی باشد لذا مستندا به اصل 37 قانون اساسی 
و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت صادر و اعام می گردد.رای صادره ظرف مهلت 
بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان است./پ 

شماره:21365/م الف  - رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان  - زین العابدینی 
دادنامه

شماره دادنامه:9509970354301043 تاریخ تنظیم:1395/07/06 شماره پرونده:9209980365600197 
شماره بایگانی شعبه :921379 پرونده کاسه 9209980365600197 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان)117 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970354301043 شاکی:آقای مهرنوش ایمان 

فوالدی فرزند رضا به نشانی خ سپاه ک شاهد بن پامچال درب قهوه ای منزل 3طبقه زنگ پائین 
متهم:آقای حامد حصاری به نشانی مجهول المکان اتهام:کاهبرداری

 گردشکار:دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای 
می نماید.رای دادگاهدر خصوص واخواهی آقای حامد حصاری فرزند محمود نسبت به دادنامه 0401-
93/4/14 صادره از این دادگاه که حسب آن واخواه به اتهام تحصی مال بطور نامشروع به تحمل یکسال 
حبس تعزیری و رد مال باقیمانده به میزان 3/913/161 ریال در حق واخوانده خانم مهرنوش ایمان 
فوالدی فرزند رضا محکوم شده است با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه واخواه دلیل موجهی 
که موجبات نقص دادنامه را فراهم آورد ارائه  ننموده و دادنامه مطابق موازین صادر گردیده است لذا 
مستندا به مواد 407 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی حکم به تایید واخواسته صادر و 
اعام می گردد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان است./پ شماره:21364/م الف -  رئیس شعبه 117 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان -  زین العابدینی
دادنامه

 : پرونده  شماره     1395  /  02  /  18  : تنظیم  تاریخ     9509970350100253  : دادنامه  شماره 
با وکالت خانم  اقتصاد  بانک مهر   : : 941015خواهان  بایگانی شعبه  9409980350100872   شماره 
نسرین موم ساز فرزند رضا به نشانی اصفهان – خ ارباب روبروی بانک صادرات ساختمان بلوط ط 3 
واحد 9 خواندگان : 1. آقای سید مهزیار فهلیانی فرزند محمد رضا 2. آقای حمیدقاسمی فرزند محمد 
علی 3.آقای مژگان نیک صفت فرزند مسعود 4. آقای سعید جوهری فرزند حسینقلی همگی به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها : 1. مطالبه وجه چک 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعام ختم دادرسی بشرح ذیل انشاء رای می نمایدرای 
دادگاه در خصوص دعوی بانک نهر اقتصاد با وکالت خانم نسرین موم ساز فرزند بطرفیت حمید قاسمی 
و سید مهزیار فهلیانی و سعید جوهری ومژگان نیک صفت به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 961 / 644 
/ 82ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 52 / 111559 -22 / 6 / 94 بانضمام خسارت هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ماحظه 
دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر 
به اینکه خواندگان با وصف اباغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی  به عمل 
نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از 
ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان 
دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 519 ، 198 ، 194 آیین دادرسی مدنی و 
مواد 313 ، 310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصاحی صدور چک و استفساریه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی بپرداخت مبلغ 961 / 644 / 82 
ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از 
تاریخ چک تا زمان وصول براساس شاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی که پس از محاسبه ا 
ز طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات 
در حق خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 
 در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان

 میباشد%
داود مومن زاده – دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان – شماره : 21379 / م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9509970351400437 تاریخ تنظیم:1395/03/24 شماره پرونده:9409980351401227 
شماره بایگانی شعبه:941361 خواهان:آقای جواد رحیمی پزوه فرزند نصراله با وکالت آقای تیمور مهدی 
پور فرزند اسحق به نشانی اصفهان-خ نیکبخت روبروی دادگستری نبش کوی کیهان اتاق 137 کد 

پ8163983195 خوانده:آقای  غامرضا فارسی فرزند محمود به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها:1.تامین خواسته 2.مطالبه خسارت دادرسی 3.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4.مطالبه وجه 
چک گردشکار:دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای 
می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای جواد رحیمی با وکالت آقای مهدی پور به طرفیت آقای 

غامرضا فارسی بخواسته مطالبه مبلغ 380000000 لاير وجه سه فقره چک به انضمام خسارت دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده دارد اینکه خوانده با اطاع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی 
بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارئه ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی 
دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستندا به مواد 519و198و522 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 380000000  لاير بابت اصل 
خواسته و مبلغ 12060000 لاير بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانکی از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم 

می نماید.رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی می باشد.الف% 
شماره: 21373/م الف  - روح اله اقبالی -  رئیس شعبه چهارده دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه:9509970352200856 تاریخ تنظیم:1395/06/27 شماره پرونده :9509980352200124 
شماره بایگانی شعبه : 950127پرونده کاسه 9509980352200124 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970352200856  خواهان:آقای سید کمال روحانی فرزند 
سید عبدالرضا با وکالت آقای اکبر عباس پور فرزند غام به نشانی اصفهان-خیابان شمس آبادی-

چهارراه قصر مجتمع قصر نور طبقه چهارم واحد 410 کد پستی8134674669 خواندگان:1.آقای محمد 
غریبی 2.آقای علیرضا ارجمند منش همگی به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها:1.مطالبه خسارت دادرسی 2.ومطالبه خسارت تاخیر تادیه 3.مطالبه وجه چک 
گردشکار:دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای اکبر عباسپور به وکالت از آقای سید کمال روحانی فرزند 
عبدالرضا به طرفیت آقایان محمد غریبی فرزند شهریار و علیرضا ارجمند منش به خواسته مطالبه 
مبلغ یک میلیارد و دویست و چهل میلیون و هشتصد هزار ریال )1240800000( وجه 3فقره چک به 
شماره های 719917 مورخه 95/1/25 و 719925 مورخه 94/12/25 و 719921 مورخه 94/11/25 هر 
یک به مبلغ 413600000 لاير عهده بانک صادرات شیراز شعبه بلوار به انضمام مطلق خسارات قانونی و 
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل و مدرکی در اثبات 
برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت 
است لذا به استناد مواد 310،249 و 313 قانون تجارت و مواد 519،515،502،306،305،303،199،198 
و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم 
پرداخت  و  اصل خواسته  بابت  1240800000 لاير  مبلغ  پرداخت  به  متضامنا  بر محکومیت خواندگان 
الوکاله وکیل  بابت حق  بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 29600000 لاير  مبلغ 38398000  لاير 
نرخ  اساس  بر  آن  محاسبه  وصول که  تاریخ  تا  تاریخ سررسید  از  تادیه  تاخیر  و همچنین خسارت 
می  اعام  و  صادر  خواهان  در حق  باشد  می  احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  از سوی  اعامی 
رای  کننده  دادگاه صادر  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  روز پس  بیست  و ظرف  غیابی   نماید.رای صادره 

می باشد.ف/
شماره:21369/م الف    -   محمود شریفی    -   رئیس شعبه 22 دادگاه  عمومی حقوقی اصفهان

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبامعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر 
لذامشخصات متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واماک 
محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی شماره 2749-1395/06/21 هیأت : آقای سید حسین سیدی بیدگلی فرزند سید ناصر شماره 
شناسنامه 219 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107/65 مترمربع شماره پاک 2946 فرعی مجزا از 
شماره 761 فرعی از پاک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از سلمان ایمانی بیدگلی.
2(رأی شماره 2747-1395/06/21 هیأت : خانم فاطمه محمدبیکیان فرزند قاسم شماره شناسنامه 
63 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/75 مترمربع شماره پاک 850 فرعی مجزا از شماره 106 

فرعی از پاک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی.
شماره  سید کاظم  فرزند  سیدپور  محمد  سید  آقای   : هیأت   1395/06/21-2748 شماره  3(رأی 
شناسنامه 10 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/60 مترمربع شماره پاک 851 فرعی مجزا از شماره 
102 فرعی از پاک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

احدی از ورثه علی 
محمد  فرزند  بیدگلی  پور  صاحی  داود  آقای   : هیأت  2772و1395/06/21-2773  شماره  4(رأی 
شماره شناسنامه 192 و خانم فاطمه غائبی بیدگلی فرزند جواد شماره شناسنامه 9356 )بالمناصفه( ، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 80/47 مترمربع شماره پاک 8 فرعی مجزا از شماره 3و4و5و قسمتی 

از مشاعات فرعی از پاک 856 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 
محمد صاحی پور بیدگلی و مالکیت عادی.

5(رأی شماره 2760و2761-1395/06/21 هیأت : آقای مرتضی ستم کش آرانی فرزند قربانعلی شماره 
شناسنامه 175 و خانم ام البنین رفیعی فاضل فرزند ماشااله شماره شناسنامه 132 )بالمناصفه( ، 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 157/94 مترمربع شماره پاک 8408 فرعی مجزا از شماره 106 

فرعی از پاک 2637 اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
6(رأی شماره 2770و2771-1395/06/21 هیأت : آقای امیر مرنجابیان آرانی فرزند احمدعلی شماره 
شناسنامه 1162 و خانم نسیبه عباسی بیدگلی فرزند محمدرضا شماره شناسنامه 1410 )بالمناصفه( ، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/60 مترمربع شماره پاک 2789 فرعی مجزا از شماره 802 فرعی 
از پاک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از زهرا خاری آرانی.

شماره  محمد  فرزند  نژاد  جنتی  مهدی  آقای   : هیأت  2768و1395/06/21-2769  شماره  7(رأی 
 ، )بالمناصفه(   41 اله شماره شناسنامه  فرزند سیف  آرانی  عائی  خانم سمیه  و  شناسنامه 11362 
از شماره 177  مجزا  فرعی  پاک 1776  مترمربع شماره  مساحت 122/98  به  یکبابخانه  ششدانگ 
فرعی از پاک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین 

حاجی بیکی.
شماره  رضا  فرزند  آرانی  شریفیان  عباس  سید  آقای   : هیأت   1395/06/21-2743 شماره  8(رأی 
شناسنامه 10108 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 156/50 مترمربع شماره پاک 1099 فرعی مجزا 
از شماره 323 فرعی از پاک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از اعظم دالوریان آرانی.
9(رأی شماره 2762و2763-1395/06/21 هیأت : آقای حسن مقنی ده آبادی فرزند رمضانعلی شماره 
شناسنامه 541 و خانم نرگس تونتابی نوش آبادی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 497 )بالمناصفه( 
، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65/80 مترمربع شماره پاک 1100 فرعی مجزا از شماره 323 فرعی 

از پاک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد معظمی.
10(رأی شماره 2752-1395/06/21 هیأت : آقای نرگس ایمانی بیدگلی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 
1250166705 ، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 150 مترمربع شماره پاک 327 فرعی مجزا از 
شماره 252 از پاک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از جواد حمید پناه.
11(رأی شماره 12422-94/11/20 هیأت : خانم فاطمه صفریان  فرزند افراسیاب  شماره شناسنامه 13 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 252.65مترمربع شماره پاک 342 فرعی مجزا از شماره مذکور  از 

پاک 2715 اصلی واقع در ابوزید آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از فاطمه جعفری
12(رأی شماره 2740-1395/06/21 هیأت : آقای حسین صانعی بیدگلی فرزند احمد شماره شناسنامه 
550 ، ششدانگ یکباب تعمیرگاه به مساحت 909/60 مترمربع شماره پاک 5619 فرعی مجزا از شماره 
163و3318و2927 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مسعود گلی.
13(رأی شماره 2741-1395/06/21 هیأت : آقای نعمت اله جامعی بیدگلی فرزند حسینعلی شماره 
شناسنامه 58 ، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 166/80 مترمربع شماره پاک 5620 فرعی مجزا 
از شماره 158 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از محمد قدیریان.
شماره  حسن  فرزند  بیدگلی  محمد گلی  علی  آقای   : هیأت   1395/06/21-2742 شماره  14(رأی 
شناسنامه 126 ، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 179/66 مترمربع شماره پاک 5621 فرعی مجزا 
از شماره 163 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی.
15(رأی شماره 2750-1395/06/21 هیأت : خانم ریحانه معظمی بیدگلی فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 92 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162 مترمربع شماره پاک 5622 فرعی مجزا از شماره 
163 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از اشرف سیاری.
فرزند  بیدگلی  فرد  جعفری  احمدرضا  آقای   : هیأت  2756و1395/06/21-2757  شماره  16(رأی 
حسن شماره شناسنامه 252 و خانم زینب ناظمی بیدگلی فرزند ابوالفضل شماره شناسنامه 8810 
)بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/35 مترمربع شماره پاک 5623 فرعی مجزا از 
شماره 539و558 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از محمد مهدی زاده و اعظم سادات آقایی.
: آقای علی عباس قاسمی مقدم فرزند حسین شماره  17(رأی شماره 2751-1395/06/21 هیأت 
شناسنامه 7389 ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 110 مترمربع شماره پاک 1073 فرعی 
مجزا از شماره 245 فرعی از پاک 2875 اصلی واقع در آران و بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حسین فخاری و فاطمه خراسانیان بیدگلی و مالکیت عادی
     بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 5/22/95/409 
 تاریخ انتشار نوبت اول :1395/7/8

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/24
 رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل- عباس عباس زادگان

یونسکو: 

حرم ابراهیمی و مسجد بالل ابن رباح، بخشی تفکیک ناپذیر از فلسطین است

انتقاد یک کارگردان از ُپرکردن اتوبوسی سالن ها 



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

درخشش پیکارگران اندیشه شنبه  24  مهرماه   61395
ـــمـــاره  273 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  لیگ دسته یک جهانی 

هدف تنیس روی میز ایران
ــوی  ــا بان ــواری« تنه ــدا شهس »ن
در  ایــران  میــز  روی  تنیــس 
ریــو المپیــک   بازی هــای 
دربــاره تغییــر ســرمربی تیــم 
ــوان  ــز بان ــس روی می ــی تنی مل
ــن  ــی چندی ــه کیوان ــت: فاطم گف
در  مربیگــری  ســابقه  ســال 
ــوده اســت؛ وی از  ــی مــن هــم ب ــز دارد و مرب تنیــس روی می
ــی  ــم مل ــرای تی ــه ب ــان باســواد ورزشــی اســت ک ــه مربی جمل
ــب رئیــس  ــی، نائ ــوده اســت. فاطمــه کیوان ــی ب انتخــاب خوب
امــور بانــوان فدراســیون تنیــس روی میــز، روز شــنبه 17 مهرماه 
بــه عنــوان ســرمربی تیم هــای ملــی تنیــس روی میــز بانــوان 
ایــران تــا المپیــک 2020 توکیــو انتخــاب شد.شهســواری تاکیــد 
کــرد کــه در حــال حاضــر مهم تریــن هــدف تنیــس روی میــز 
زنــان و مــردان در ایــران رفتــن بــه لیــگ دســته یــک جهانــی 
 اســت. وی همچنیــن از زحمــات شــبانه روزی ســیما لیموچــی

ســرمربی ســابق تیم هــای ملــی تنیــس روی میــز بانــوان 
ــن  ــرد. ای ــی ک ــمت قدردان ــن س ــدی ای ــان تص ــران، در زم ای
ملی پــوش تینــس روی میــز ایــران دربــاره تــاش فدراســیون 
بــرای حضــور مربیانــی از چیــن یــا کــره شــمالی در کنــار فاطمــه 
کیوانــی در تیــم ملــی گفــت: شــاید کــره شــمالی از نظــر 
توســعه یافتگی، کشــور مطرحــی نباشــد، امــا علــم تنیــس روی 
میــز آن هــا زیــاد اســت. شهســواری تصریــح کــرد کــه تیــم ملی 
ایــران هــر زمــان کــه از حضــور مربیــان چینــی یــا کــره شــمالی 
ــرده،  ــتفاده ک ــا اس ــا آن ه ــترک ب ــای مش ــزاری اردوه ــا برگ ی

نتایج بهتری کسب کرده است.

 یک ایرانی عضو هیئت رئیسه 
کنفدراسیون شنای آسیا شد

ــیرجه  ــنا، ش ــیون ش ــانی فدراس ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
و واترپلــو، در راســتای سیاســت های وزارت ورزش و جوانــان 
ــال دیپلماســی  ــه دنب ــی و ب ــرای کســب کرســی های بین الملل ب
ــی، رئیــس فدراســیون  ــر فدراســیون شــنا، محســن رضوان موث
ــوان  ــه عن شــنای ایــران در کنگــره کنفدراســیون شــنای آســیا ب
ــن در  ــش از ای ــی پی عضــو هیئت رئیســه انتخــاب شــد. رضوان
کمیتــه بازاریابــی کنفدراســیون شــنای آســیا و کمیتــه مربیــان 
ــرو  ــن خس ــت. همچنی ــور داش ــز حض ــی نی ــیون جهان فدراس
امینــی خبــره، عضــو هیئت رئیســه فدراســیون ایــران بــار 
ــه عنــوان رئیــس کمیتــه فنــی واترپلــو آســیا برگزیــده  دیگــر ب
شــد. فدراســیون شــنای ایــران، رایزنی هــا را بــرای کســب 
ــد مــی رود طــی  ــر انجــام داده و امی ــف دیگ کرســی های مختل
ــدی  ــرای تص ــران ب ــر از ای ــده دیگ ــد نماین ــده چن ــای آین روزه

پســت های آســیایی انتخــاب شــوند.

در ادامه روند رو به رشد ورزش کارگران استان اصفهان:

درخشش پیکارگران اندیشه

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

در ادامــه پیشــرفت های همه جانبــه و رونــد رو بــه رشــد ورزش 
ــر ــد ســال اخی ــه طــی چن ــون ک ــای گوناگ ــران در زمینه ه  کارگ

ــده  ــته ش ــتا برداش ــن راس ــی در ای ــی و مثبت ــای اساس گام ه
ــان  ــتان اصفه ــران اس ــور ورزش کارگ ــس اداره ام ــت؛ رئی اس
ــی  ــای ورزش ــای هیئت ه ــران و رؤس ــی از مدی ــاف برخ برخ
بــه ســخن می گشــایند  لــب  بــه هنــگام کمبودهــا   کــه 
و زمانــی کــه یــک کاری صــورت می دهنــد کــه جــزو وظایفشــان 
اســت، فقــط بلــد هســتند خــوب شــعار بدهنــد، بــرای تامیــن 
ــی  ــر میزبان ــاوه ب ــتان، ع ــن اس ــکار ای ــران ورزش ــده کارگ آین
مســابقات کشــوری و حضــور گســترده و نتیجه بخــش در 
مســابقات مهــم کارگــری، در امــر بازســازی، نوســازی و توســعه 
ــه  ــام داده  ک ــادی انج ــای اساســی و بنی ــن ورزشــی کاره اماک
ــب  ــام  جوان ــه تم ــه ب ــا توج ــه ب ــر دارد ک ــای تقدی ــا ج انصاف
ــی،  ــورت کارشناس ــه ص ــئول ب ــن مس ــاله ای ــج س ــرد پن عملک

ــود. ــکار می ش ــتر آش ــوع بیش ــت و ارزش موض اهمی
 البتــه بــدون تعــارف بایــد اذعــان کنیــم مــوارد یادشــده، 
ــتری  ــات بیش ــه توضیح ــازی ب ــه نی ــت ک ــن تر از آن اس روش
ــم  ــی کنی ــا م ــر اکتف ــن مختص ــه همی ــس ب ــد. پ ــته باش داش
ــطرنج  ــابقات ش ــزاری مس ــی از برگ ــه گزارش ــم ب ــی پردازی و م
کارگــران اســتان کــه بــا حضــور 70 پیکارگــر اندیشــه در هفــت 
ــن  ــد و ای ــزار ش ــع برگ ــه مقط ــی در س ــه روش سوئیس دور ب
ــرکت کننده  ــردان 33 ش ــش م ــد: در بخ ــل گردی ــج حاص نتای
حضــور داشــت کــه رضــا کوهــی بــا 6 امتیــاز اول شــد، 
مجتبــی ســعیدی بــا 6 امتیــاز دوم و فرشــید عامــری زاده 
ــن  ــت. همچنی ــای گرف ــوم ج ــاز در رده س ــب 5 امتی ــا کس ب
ــی  ــا امین ــه دارو، حمیدرض ــرز قلع ــریف پناهی، فرام ــاد ش فره
ــد.  ــه دســت آوردن ــا ششــم را ب ــارم ت ــن چه ــب عناوی ــه ترتی ب
در بخــش بانــوان پنــج شــرکت کننده بــه پیــکار پرداختنــد کــه 
ــه خــود  ــام اول را ب ــاز مق ــا کســب 4 امتی ــان ب ــا واگوهی رامی
اختصــاص داد و خانم هــا پــرگل عمرانــی، ســیما شــادکام صبــا 
 نورمحمــدی و ملیــکا جندقیــان، مقام هــای دوم تــا پنجــم 
را کســب کردنــد.در بخــش فرزنــدان کارگــران: 22شــرکت کننده 
ــد کــه در نهایــت امیــد کریمــی، گــوی  حضــور پیــدا کــرده بودن
ــاز در  ــترین امتی ــا بیش ــود و ب ــان رب ــر حریف ــبقت را از دیگ س
ــادری مــکان دوم   جــای نخســت قــرار گرفــت. محمدصــادق ن

را در اختیار گرفت و شاهین عابدی سوم شد.
 احســان خاکســاری، کــوروش نورانیان فــر و توکلــی نیــز 
ــد.  ــه خــود اختصــاص دادن ــا ششــم را ب ــارم ت عنوان هــای چه
ــت و اداره  ــس هیئ ــیرانی، رئی ــواد ش ــور ج ــا حض ــان ب در پای
امــور ورزش کارگــران اســتان و تنــی چنــد از مســئوالن انجمــن 
شــطرنج کارگــران احــکام و مــدال و جوایــز ارزنــده ای بــه نفرات 

برتــر اهــدا شــد.

ــات  ــه در تعطی ــی ک ــس از تغییرات ــن و ســپاهان پ ذوب آه
لیــگ در ســطوح فنــی و مدیریتــی شــاهدش بودنــد، امــروز 
ــه  ــان ب ــال اصفه ــن شــهرآورد فوتب ــاه و نهمی ــب پنج در قال

ــد.  ــم می رون ــاف ه مص
ــی  ــم یک ــه هفت ــه در هفت ــس از آنک ــی پ ــای اصفهان تیم ه
پــس از دیگــری قافیــه را بــه رقبــای ســرخابی باختنــد، در 
شــرایطی نه چنــدان خــوب بــه اســتقبال تعطیــات بیســت 

و چنــد روزه لیــگ برتــر رفتنــد.
ســپاهان کــه تــا قبــل از هفتــه هفتــم حتی ســودای رســیدن 
بــه صــدر جــدول را در ســر داشــت، پــس از شکســت برابــر 
ــورد 13  ــط رک ــه فق ــهر ن ــگاه فوالدش ــپولیس در ورزش پرس
ســاله نباختنــش بــه ایــن حریــف در دیدارهــای خانگــی را 
از دســت رفتــه دیــد کــه بــا ســقوط بــه رده پنجــم تــا اطــاع 

ثانــوی از مثلــث صدرنشــینان خــارج شــد.
بــرای ذوب آهــن امــا اوضــاع از ایــن همــه ناگوارتــر بــود؛ نــه 
ــار  ــت ناپذیری چه ــورد شکس ــه رک ــل ک ــن دلی ــه ای ــط ب فق
ســاله سبزپوشــان اصفهانــی برابــر اســتقال خدشــه دار شــد 
ــه  ــه ایــن دلیــل کــه آن باخــت بیــرون از خان کــه بیشــتر ب
ــر  ــی براب ــت خانگ ــس از شکس ــی پ ــه کوتاه ــه فاصل ــه ب ک
تراکتورســازی اتفــاق افتــاد منجــر بــه ســقوط ایــن تیــم بــه 
رده چهاردهــم جــدول و نزدیــک شــدنش بــه منطقــه خطــر 

شــد.
شــاید همیــن نتایــج ناامیدکننــده بــود کــه در تعطیــات لیگ 

منجــر بــه تغییراتــی مهــم در هــر 2 باشــگاه شــد. ذوب آهــن 
بــا کناره گیــری یحیــی گل محمــدی و جایگزیــن شــدن 
مجتبــی حســینی به جای او تغییــرات در کادر فنــی را تجربه 
کــرد و پذیرش اســتعفای اصغر باقریان و نشســتن محســن 
ــی ســپاهان  ــر عامل ــی مدی ــر صندل ــه جــای او ب طاهــری ب
ــی  ــرات مدیریت ــان تغیی  درســت در آســتانه شــهرآورد اصفه

ــم زد. حــاال ذوب آهــن و ســپاهان در  ــن باشــگاه رق را در ای
شــرایطی در پنجــاه و نهمیــن شــهرآورد فوتبــال اصفهــان بــه 
هــم رســیده اند کــه پــس از اعمــال تغییــرات مــورد اشــاره، 

درصــدد جبــران مافــات هســتند. 
ــع  ــه جم ــی زود ب ــا خیل ــد ت ــال آنن ــه دنب ــان ب طایی پوش
باالنشــینان بازگردنــد و سبزپوشــان در تاشــند تــا در اســرع 

ــی  ــد. آخریــن رویاروی ــه بگیرن وقــت از منطقــه خطــر فاصل
2 تیــم در ورزشــگاه فوالدشــهر بــا تســاوی 1 بــر 1 بــه پایــان 

رســید.
 در آن مســابقه کــه دهــم دی  مــاه ســال گذشــته از هفتــه 
هفدهــم لیــگ پانزدهــم برگــزار شــد، ابتــدا احســان پهلــوان 
بــرای ذوب آهــن گل زد؛ امــا در ادامــه محمدرضــا خلعتبــری 

کار را بــرای ســپاهان بــه تســاوی کشــاند.
 تکــرار آن نتیجــه و تقســیم احتمالــی امتیــازات بــازی 
ــم نخواهــد  ــن 2 تی ــک از ای ــورد دلخــواه هیچ ی شــهرآورد م
ــق  ــتای تحق ــا در راس ــه آن ه ــی ب ــک چندان ــرا کم ــود؛ زی ب
اهدافــی کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد، نمی کنــد. بــا 
ــه  ــم ب ــر 2 تی ــرم ه ــاز مب ــه نی ــه ب ــا توج ــاف و ب ــن اوص ای
ــه  ــی رود ک ــار م ــابقه انتظ ــازات مس ــر امتی ــب حداکث کس
فوتبال دوســتان اصفهانــی شــاهد شــهرآورد جذابــی باشــند.

ترکیب احتمالی 2 تیم: 
ــد  ــدزاده، محم ــد محم ــری، وحی ــید مظاه ــن: رش ذوب آه
 نژادمهــدی، علــی حمــام، مهــرداد قنبــری، محمــد ســتاری
 مهــدی مهدی پــور، مرتضــی تبریــزی، احســان پهلــوان

مهدی رجب زاده و جری بنسون.
 ســپاهان: لــی اولیویــرا، شــجاع خلیــل زاده، موســی کولیبالی
 علــی هلیچــی، آرمیــن ســهرابیان، احســان حاج صفــی

ــرداد  ــی، مه ــا میرزای ــا، رض ــول نویدکی ــرلک، رس ــاد س می
علی محمــدی. جال الدیــن  و  محمــدی 

 هفته هشتم لیگ برتر، جام خلیج فارس

داربی تغییرات!

جــواد نکونــام و نقــش وی در کادر مربیگــری تیــم 
ملــی فوتبــال ایــران، بعــد از پیــروزی تیــم ملــی 
ــوژه  ــه س ــی، ب ــره جنوب ــل ک ــران مقاب ــال ای فوتب
ــره ای تبدیــل شــده اســت. یکــی از ســایت های کُ

نتوانســته اند  هنــوز  جنوبــی  رســانه های کــره 
جنوبــی  ملــی کــره  تیــم  باخــت 
هضــم کننــد.  را  ایــران  تیــم  بــه 
گزارش هــا  نوشــتن  بــا   آن هــا 
دنبــال  بــه  مختلــف  مقــاالت  و 
بررســی ابعــاد مختلــف ایــن باخــت 
ــد آن را ریشــه یابی  ــا بتوانن هســتند ت

ــد. کنن
ــندگان  ــی از نویس ــم  یک ــه قل ــاور« ب ــایت »ن س
ــه در آن  ــاط گزارشــی نوشــته ک ــن ارتب خــود در ای
ــی  ــم مل ــام در تی ــواد نکون ــگ ج ــش پررن ــه نق ب

اشــاره شــده اســت.
  یکــی از مســائل مــورد توجــه ایــن ســایت 

ــره  ــی ک ــرمربی آلمان ــن س ــی بی ــاوت فرهنگ تف
جنوبــی بــا بازیکنــان ایــن تیــم اســت کــه تاکیــد 
ــرای  ــا دو ری« ب ــل »چ ــی مث ــه بازیکنان ــده ب ش

ــاز اســت. ــن خــأ نی ــردن ای پرک
ــی  ــم مل ــت: »در تی ــده اس ــزارش آم ــه گ در ادام
فعالیــت  نکونــام  جــواد  ایــران، 

 . می کنــد
ــری ــد از دوران بازیگ ــه بع  او بافاصل

بــا درخواســت کارلــوس کــی روش بــه 
کادر مربیگــری اضافــه شــد. 

نکونــام چــه زمــان در کاپیتانــی و چــه 
در زمــان مربیگــری، نفــوذ زیــادی 
ــن  ــطه بی ــش واس ــی نق ــه خوب ــم دارد و ب در تی
ــاید  ــد. ش ــازی می کن ــان را ب ــی و بازیکن کادر فن
بی اغــراق نباشــد اگــر بگوییــم نکونــام هنــوز هــم 
کاپیتــان تیــم ملــی اســت. او در انگیــزه دادن بــه 
ــد.« ــر عمــل مــی کن ــران بســیار موث ــان ای بازیکن

گزارش سایت کُره ای از نقش نکونام در کادر مربیگری کارلوس کی روش

ــن  ــرای هفتمی ــپولیس ب ــران و پرس ــت ته ــم نف دو تی
ــه مصــاف یکدیگــر  ــر ب فصــل اســت کــه در لیــگ برت
لیــگ   1989-90 فصــل  در  تهــران  می روند.نفــت 
آزادگان موفــق شــد بــه لیــگ برتــر صعــود کنــد. 

ایــن  هدایــت  دهــم،  برتــر  لیــگ  در 
فرکــی  حســین  بــر  عهــده  تیــم 
نفــت  امتیــاز  شــد  موفــق  او  و   بــود 
ــان  ــد. از هم ــظ کن ــر حف ــگ برت را در لی
زمــان تــا امــروز، نفــت در لیــگ ماندنــی 
و هــر فصــل بهتــر از لیــگ قبلــی ظاهــر 
شــده اســت؛ آن هــم بــا مربیــان جــوان 
و آینــده داری چــون یحیــی گل محمــدی 

ــم  ــن تی ــی. ای ــی دای ــاال عل ــان و ح ــا منصوری علیرض
ــان کســب  در فصــول گذشــته توانســته یکــی از مدعی
ســهمیه آســیا و حتــی قهرمانــی در لیــگ برتــر باشــد. 
در ایــن ســال ها امــا پرســپولیس بــا تغییــرات زیــادی 
روی نیمکــت خــود، بــه مصــاف نفــت تهــران رفــت و 
ــروزی 5  ــرد. از پی ــز کســب ک ــب نی نتایجــی گاه عجی

بــر 1 گرفتــه تــا شکســت 2 بــر 0 در روزی کــه ورزشــگاه 
آزادی مملــو از هــواداران ســرخپوش بــود. در 12 دیــدار 
ــگ  ــای لی ــوب رقابت ه ــم در چارچ ــن دو تی ــر ای اخی
ــار موفــق شــده نفــت  ــا ســه ب ــر، پرســپولیس تنه برت
ــز  ــا نی ــهم نفتی ه ــد و س ــت ده را شکس
کســب ســه بــرد مقابــل پرســپولیس 
ــن دو  ــای ای ــی دیداره ــت. باق ــوده اس ب
تیــم بــا تســاوی بــه اتمــام رســیده اســت.

ــازی امــروز نفــت - پرســپولیس دارای  ب
حساســیت های فراوانــی اســت. از تقابــل 
علــی دایــی و پرسپولیســی ها کــه بگذریــم 
 بــه یــاد می آوریــم کــه بیــن نفــت تهــران 
و پرســپولیس، بازیکنــان بســیار زیــادی جابه جــا 
نقل وانتقــاالت  فصــل  همیــن  در  شــده اند. 
ــد امیــری و علیرضــا  سرخپوشــان موفــق شــدند وحی
ــت  ــه خدم ــت ب ــوان ســتاره های نف ــه  عن ــد را ب بیرانون
بگیرنــد؛ دو بازیکنــی کــه در پرســپولیس عملکــرد 

تحســین برانگیــزی داشــتند.

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره 950/6004

 شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوبت دوم

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(

نگاهی به تقابل های پرسپولیس و نفت تهران
  همه چیز مساوی است

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ابوالقاسم  آقای   1395/06/31 139560302023000732مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف 
اصفهان   از  1286567793صادره  1948کدملی  شناسنامه  شماره  به  خوابجانی  کشاورزی 
فرزندغامحسین  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 116/35 متر مربع مفروزی از 
پاک شماره 1 فرعی از 7213- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه محرز گردیده است و مقداری را بصورت عادی خریداری نموده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/24 
شماره : 20247/ م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
مفاد آراء

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
علی  آقای   1395/06/31 139560302023000730مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف 
اصفهان   از  1281646342صادره  54936کدملی  شناسنامه  شماره  به  خوابجانی  کشاورزی 
فرزندغامحسین  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 96/45 متر مربع مفروزی از 
پاک شماره 1 فرعی از 7213- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه محرز گردیده است و مقداری را بصورت عادی خریداری نموده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/24 
شماره : 20248/ م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
مفاد آراء

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
وکیل  بلقیس  رای شماره 139560302023000673مورخ 1395/06/31 خانم  برابر   -1 ردیف 
زواره    به شماره شناسنامه 309کدملی 1284490068صادره از اصفهان  فرزندعبدالحسین   
 1 شماره  پاک  از  مفروزی  مربع  متر  مساحت 222/83  به  ساختمان  یکباب  بر ششدانگ 
فرعی از 3344- اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 

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

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/24 
شماره : 19999/ م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  9309980358700723شماره  پرونده:  9510100370203312شماره  اباغیه:  شماره 
شعبه: 930269 تاریخ تنظیم: 1395/06/11 نظر به اینکه شاکی خانم سعاد منزوی به والیت 
بر  مبنی  ایوب  فرزند  پور  احمد  علیرضا  آقای  علیه  شکایتی  خورشیدی  مهدی  فرزندش  ازا 
آدم ربائی و ضرب و جرح تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه کیفری یک شهر اصفهان)18 کیفری استان سابق (  واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 4 اتاق 405 ارجاع و به کاسه  9309980358700723 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/09/24 و ساعت 10صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و 
درخواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب دو نوبت به فاصله 10 روز  در یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی 
می شود فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.شماره: 17905/م الف منشی دادگاه کیفری شعبه 

3 دادگاه کیفری یک شهر اصفهان )18 کیفری استان سابق ( – جواد اسدی
ابالغی 

شماره اباغنامه : 9510100350105895   شماره پرونده : 9509980350100176   شماره بایگانی 
شعبه : 950228   تاریخ تنظیم : 11 / 07 / 1395   پیوست : -مشخصات اباغ شونده حقیقی 
: 1- نام : آرام  2- نام خانوادگی : نجیمی     3- نام پدر : شیرمحمد     4- کد پستی : 
-   5- کد ملی : 1750468263    6- نشانی : مجهول المکان    7- منطقه شهرداری : 

-مدارک پیوست:
در خصوص تجدید نظر خواهی ساالر عقیلی فرزند منصور  بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 
9509970350100952 مورخ 16 / 6 / 1395  صادره از این شعبه به شما اباغ میشود با توجه به 
مجهول المکان اعام نمودن شما از طرف خواهان مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از نشر آگهی به 
 این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال

 میگردد.
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( اصفهان  – شماره : 21378 / م الف

ابالغ
بایگانی  9509980350100031   شماره   : پرونده  9510110350100921   شماره   : نامه  شماره 
بهنام  اینکه آقای  به  : -باتوجه  1395 پیوست   / 07  / 11  : تاریخ تنظیم  شعبه :950036   
بشماره  مسکن  بانک  مشارکت  اوراق  ابطال  خواسته  به  دادخواستی  اله  سیف  فرزند  تاکی 
خیابان  مسکن  بانک  ریال   50  /  000  /  000 بمبلغ   1389  /  11  /  10 تاریخانتشار   4179166
فردوسی اصفهان بطرفیت خوانده بانک مسکن به این شعبه ارجاع و بکاسه 950036 ح 1 
ثبت و در حال رسیدگی می باشد لذا بدینوسیله به استناد ماده 327 قانون تجارت به دارنده 
یا  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  اخطار می گردد ظرف سه سال  بار سوم  برای  سند مجهول 
 اعان ) 7 / 2 / 1395 ( آن را به دادگاه تسلیم نماید و اال حکم بر بطان آن صادر خواهد

 گردید .
.دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان – فرزاد حبیبی – شماره : 21376 / م الف
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ـــمـــاره 273 ســـــال دوم              ݡسݒ

مدیــر کل امــور مــرزی وزارت کشــور بــا اشــاره بــه 
افزایــش صددرصــدی اعــزام زائــران بــه عتبــات عالیــات 
ــور  ــی تص ــت: برخ ــینی گف ــورای حس ــوعا و عاش در تاس
می کننــد کــه ویــزای ســفر بــه عتبــات عالیــات در 
اربعیــن در مبــادی خروجــی و ورودی توزیــع می شــود؛ 

ــت. ــال اس ــه ای مح ــن برنام ــه چنی ــی ک در صورت
 مجیــد آقابابایــی دربــاره امنیــت مرزهــای زمینــی مهــران
شــلمچه و چزابــه در روزهــای تاســوعا و عاشــورای 
ــا وجــود اینکــه امســال شــاهد  ــار کــرد: ب حســینی اظه
ــم  ــا بودی ــران در مرزه ــزام زائ ــدی اع ــش صددرص  افزای
و مشــتاقان زیــارت حضــرت امــام حســین)ع( در 
اســتقبال  حســینی  عاشــورای  و  تاســوعا  روزهــای 
پر شــوری داشــتند، خوشــبختانه هیچ گونــه مشــکل 

امنیتــی و خللــی بــرای زائــران ایجــاد نشــد.
اول  دهــه  در  کشــورمان  زائــران  داد:  ادامــه  وی 
ــات  ــات عالی ــه عتب ــل ب ــامت کام ــرام در س محرم الح
ــه  ــد و بیشــتر آن هــا در حــال بازگشــت ب عزیمــت کردن
ــز  ــفرها  نی ــن س ــم ای ــه حج ــه البت ــتند ک ــور هس کش

ــت. ــه اس ــام گرفت ــران انج ــرز مه ــتر از م بیش
مدیــر کل امــور مــرزی وزارت کشــور بــه همــه کســانی که 

ــد  ــینی قص ــن حس ــژه  اربعی ــاص، به وی ــای خ در روزه
عزیمــت بــه عتبــات عالیــات را دارنــد، توصیــه کــرد تــا 
ــر  ــی و ب ــاز و قانون ــر مج ــق دفات ــزا( را از طری روادید)وی

ــد. ــت کنن ــده دریاف ــدات اندیشیده ش ــاس تمهی اس
آقابابایــی افــزود: متاســفانه برخــی تصــور می کننــد کــه 
ــادی خروجــی  ــات در مب ــات عالی ــه عتب ــزای ســفر ب وی
و ورودی مرزهــای ســه گانه نیــز توزیــع می شــود؛ در 
ــال اســت و صــدور  ــه ای مح ــن برنام ــه چنی ــی ک صورت

ویــزای عتبــات عالیــات فقــط از طریــق قانونــی انجــام 
می گیــرد.

وی تصریــح کــرد: کســانی کــه قصــد ســفر بــه عتبــات 
عالیــات در اربعیــن حســینی را دارنــد نیــز، بایــد ویــزای 
ــر  ــماح و ب ــامانه س ــی در س ــق نام نویس ــود را از طری خ
 اســاس تدابیــر در نظــر گرفته شــده دریافــت کننــد 
ــچ   ــه هی ــا ب ــه آن در مرزه ــا ارائ ــزا ی ــو وی ــوع لغ و موض

ــدارد. ــت ن ــوان صح عن

مدیــر کل امــور مــرزی وزارت کشــور دربــاره برنامه ریــزی 
ــرد: امســال  ــوان ک ــن حســینی عن ــزای اربعی صــدور وی
بــه  اربعیــن نســبت  تعــداد مراکــز صــدور ویــزای 
آغــاز کرده انــد  را   ســال های قبــل زودتــر کار خــود 

و تعداد دفاتر صدور ویزا نیز افزایش یافته است.
ســفارتخانه  مرکــز  چهــار  داد:  ادامــه   آقابابایــی 
مشــهد تهــران،  شــهرهای  در  عــراق   و کنســولگری 

کرمانشــاه و اهــواز، صــدور ویــزا را از چنــدی قبــل آغــاز 
کرده انــد و 12 مرکــز دیگــر از روز یکشــنبه هفتــه جــاری 
صــدور ویــزا را بــرای متقاضیــان ســفر اربعیــن حســینی 
ــات  ــات عالی ــران عتب ــه وی زائ ــه گفت ــد. ب ــاز می کنن آغ
صــدور  و  نام نویســی  مراحــل  زودتــر  هر چــه  بایــد 
روادیــد را انجــام دهنــد و کارهــای خــود را بــه روزهــای 

ــد. ــه اربعیــن حســینی موکــول نکنن آخــر نزدیــک ب
مدیــر کل امــور مــرزی وزارت کشــور همچنیــن نســبت به 
فعالیــت دفاتــر غیرمجــاز صــدور ویــزای اربعین حســینی 
ــه  ــاز ب ــر غیر مج ــا دفات ــورد ب ــت:  برخ ــدار داد و گف هش
ــا  ــون بعضــی از آن ه ــرد و تاکن ــام می گی ــد انج ــور ج ط
پلمــب شــده اند؛ امــا مــردم نیــز بایــد دربــاره وعده هــای 

فریبنــده ایــن دفاتــر هوشــیار باشــند.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور:

صدور »ویزای اربعین« در مرزها محال است

 یک تا هفت سال حبس 

در انتظار انتقال دهنده مال غیر
کانــون  هیئت مدیــره  عضــو 
مجــازات  دادگســتری:  وکای 
فــردی کــه مــال غیــر را بــه 
ــا  ــک ت ــد ی ــل کن ــری منتق دیگ
هفــت ســال حبــس تعییــن 

شده است.
افــزود:   توانــا  نجفــی  علــی 
انتقــال مــال غیــر، جرمــی مســتقل اســت و بــا کاهبــرداری 
ــازات  ــرم مج ــن دو ج ــرای ای ــون ب ــا در قان ــاوت دارد؛ ام تف

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان در نظ یکس
وی گفــت: بــر اســاس قانــون، فــردی کــه اقــدام بــه انتقــال 
ــال   ــت س ــا هف ــک ت ــس از ی ــه حب ــد، ب ــر می کن ــال غی م
پرداخــت جــزای نقــدی معــادل مالــی کــه بــه دیگــری منتقل 
کــرده اســت و رد مــال منتقــل شــده بــه صاحبــش محکــوم 

می شــود.
ــا  ــه آی ــن ســوال ک ــه ای ــل دادگســتری در پاســخ ب ــن وکی ای
متهــم بــه انتقــال مــال غیــر شــامل تخفیــف مجــازات هــم 
می شــود، گفــت: برخــی تصــور می کننــد کــه متهــم بــا 
داشــتن شــرایطی همچــون رضایــت شــاکی خصوصــی 
کهولــت ســن،  بیمــاری و نداشــتن ســابقه کیفــری مشــمول 
ــد  ــی کــه دادگاه نمی توان تخفیــف مجــازات می شــود؛ در حال

ــد. ــر کن ــک ســال کمت ــم را از ی ــس مته مجــازات حب
ــر یکــی  ــال غی ــده م ــم انتقال دهن ــر مته ــرد:  اگ ــد ک وی تاکی
ــم از  ــه انفصــال دائ ــت باشــد، دادگاه وی را ب ــان دول از کارکن

ــد. ــوم می کن ــی محک ــات دولت خدم

 ۲۵ مهر، آغاز پیش فروش 

بلیت  قطار رجا برای آبان و آذر 
ــا ۳۰ آذر ــان ت ــرای 1 آب ــت قطارهــای رجــا ب ــروش بلی  پیش ف

از 2۵ مهرمــاه از طریــق ســامانه اینترنتــی ایــن شــرکت آغــاز 
ــن  ــام ای ــا اع ــا ب ــی رج ــل ریل ــل و نق می شــود. شــرکت حم
خبــر افــزود: فــروش بلیــت قطارهــای مســافری کلیــه محورها 
ــن  ــاعت 1۰ همی ــور س ــر کش ــای سراس ــق نمایندگی ه از طری
ــات  ــب اطاع ــرای کس ــان ب ــود. هموطن ــام می ش ــخ انج تاری
بیشــتر در خصــوص ســفر بــا قطارهــای رجــا اعــم از: نشــانی 
دفاتــر فــروش، قیمــت بلیــت، موجــودی بلیــت و ... می تواننــد 
بــه صــورت شــبانه روزی بــا ســامانه  ارتبــاط بــا مشــتریان ایــن 
ــران( و ۵۵122417 ــای 1۵۳9 )ته ــماره تلفن ه ــا ش ــرکت ب  ش

-۰21 )شهرســتان ها( تمــاس بگیرنــد یــا بــه ســایت اینترنتــی 
ایــن شــرکت بــه نشــانی: www.raja.ir مراجعــه کنند. شــماره 
ــرات ــت نظ ــاده دریاف ــز آم ــا نی ــک ۳۰۰۰1۳9 شــرکت رج  پیام

انتقــادات و پیشــنهادهای متقاضیــان خریــد بلیــت و ســفر بــا 
قطارهــای ایــن شــرکت اســت.
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در پی تنبیه بدنی و مصدومیت دانش آموز بمپوری

 معلم خاطی به هیئت رسیدگی 

به تخلفات اداری احضار شد

ــر کل آمــوزش و پــرورش سیســتان و بلوچســتان در پــی  مدی
ــس  ــتعفای رئی ــور از اس ــه در بمپ ــک مدرس ــی در ی ــه بدن تنبی
ــر مدرســه  ــت: مدی ــر داد و گف ــه خب ــرورش منطق ــوزش و پ آم
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــه هیئ ــی ب ــم خاط ــق و معل ــه تعلی مربوط

ــت.  ــده اس ــار ش ــات احض تخلف
علیرضــا نخعــی اظهــار کــرد: بــا انگیــزه صیانــت از فداکاری هــای 
همــه معلمــان اســتان کــه در شــرایطی ســخت بــرای آمــوزش 
کــودکان ایــن مــرز و بــوم فداکارانــه تــاش می کننــد بــا 

عامــان ایــن حادثــه شــدیدا برخــورد خواهــد شــد. 
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش سیســتان و بلوچســتان تصریــح 
کــرد: تــاش و دلســوزی معلمــان اســتان بــر کســی پوشــیده 
نیســت و ایــن تــاش تــا بدانجــا پیــش رفتــه کــه معلمــان ایــن 
ــان  ــذل ج ــان ب ــه هم ــانی ک ــرمایه انس ــن س ــار از بزرگ تری دی

ــد.  ــغ نکرده ان ــز دری اســت نی
ــدام  ــم داد اق ــازه نخواهی ــه اج ــه هیچ وج ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــت  ــه حیثی ــی ب ــکار فرهنگ ــک هم ــنجیده ی ــی و نس غیرتربیت
تاش هــای ســایر همــکاران مــا خدشــه وارد کنــد و بــه همیــن 
ســبب عــاوه بــر ایــن معلــم خطــا کار بــا مدیــر مدرســه ای کــه 
چنیــن اتفاقــی در مدرســه وی رخ داده نیــز بــا شــدت برخــورد 
ــتانه  ــاله در آس ــه س ــرد: هم ــح ک ــی تصری ــد. نخع ــد ش خواه
ــران آمــوزش  ــا مدی بازگشــایی مــدارس، جلســات متعــددی ب
و پــرورش برگــزار می شــود و همــه توصیه هــای الزم بــه 
همــراه بخشــنامه های الزم االجــرا بــه همــه مــدارس فرســتاده 
ــن  ــه ای ــا وجــود هم ــه ب ــت اســت ک ــن عل ــه همی می شــود؛ ب
ــم.  ــادگی نمی گذری ــه س ــی ب ــن خطاهای ــیت ها از چنی حساس
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش سیســتان و بلوچســتان گفــت: ما 
در هــر منطقــه ای کــه موضــوع تنبیــه بدنــی در آن اتفــاق بیفتــد، 
یــک نمــره منفــی بــرای رئیــس آمــوزش و پــرورش آن منطقــه 
ــدی،  ــورد ج ــن برخ ــرار، ضم ــورت تک ــم و در ص ــاظ می کنی لح

ــا عــزل آن رئیــس نیــز پیــش خواهیــم رفــت.  حتــی ب
ــوز  ــا دانش آم ــی ب ــورت تلفن ــه ص ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مصــدوم و خانــواده او صحبــت کــردم و در جریــان رونــد درمــان 
ــر  ــده، مدی ــای انجام ش ــس از ارزیابی ه ــزود: پ ــتم، اف وی هس
ایــن مدرســه تعلیــق و معلــم خاطــی نیــز بــه هیئــت رســیدگی 

بــه تخلفــات احضــار شــده اســت.
 نخعــی گفــت: در پــی ایــن رویــداد فریــدون دامنــی، رئیــس 
آمــوزش و پــرورش منطقــه بمپــور نیــز از ســمت خــود اســتعفا 

داد.
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ــف  ــر تألی ــی دفت ــات اجتماع ــروه مطالع ــس گ رئی
ــه  ــاره ب ــا اش ــرورش ب ــوزش و پ ــی آم ــب درس کت
در  کمک آموزشــی  کتاب هــای  ضــرورت  عــدم 
ــم. ــد نمی کنی ــب را تایی ــن کت ــت: ای ــدارس گف م

ــان افــزود: کتــب درســی  ناهیــد فاحی
فعالیت هــا  دارای  انــدازه کافــی   بــه 
هســتند  مناســب  تمرین هــای   و 
و اگــر معلــم بتوانــد اهــداف کتاب هــای 
درســی را محقــق کنــد، نیــازی بــه 
کتاب هــای تســت و ســواالت مرســوم 

ــدارد. وجــود ن
وی ادامــه داد: فضــای نامناســبی بــه وجــود آمــده 
کــه بــر اثــر برداشــت های غلطــی اســت کــه از 
تحــول بنیادیــن و آمــوزش و پــرورش داریــم؛ 
زندگــی  مهارت هــای  بچه هــا  می خواهیــم   مــا 
را بیاموزنــد، نــه اینکــه بــه موجوداتــی تبدیــل شــوند 

کــه کتــاب را حافظه محــور پاســخگو باشــند.
فاحیــان گفــت: اگــر معلــم، فضایــی تعاملــی را در 
کاس ایجــاد نکنــد و بــه دانش آمــوان بگویــد تنهــا 
ســوال بنویســید، بایــد دانســت کــه فقــط یــک بعــد 
ــا  ــت کــرده و م حافظــه کــودک را تقوی

ــد نمی کنیــم. ــوع کتــب را تایی ــن ن ای
رئیــس گــروه مطالعــات اجتماعــی 
ــوزش  ــی آم ــب درس ــف کت ــر تألی دفت
و پــرورش تصریــح کــرد: اگــر الزم 
ــته  ــن نوش ــول بنیادی ــند تح ــود، س نب
نمی شــد و اینکــه موضوعــی از ایــن 
ســند بــه مرحلــه اجــرا دربیایــد، نیازمنــد عملیاتــی 
ــرادی  ــند ای ــن س ــه ای ــوان ب ــت و نمی ت ــدن اس ش
ــه ای  ــش حافظ ــط بخ ــروز فق ــی ام ــرد؛ ول وارد ک
بــا امتحــان گرفتن هــای متعــدد  دانش آمــوز را 

می کنیــم. تبــاه 

مشــاور وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی روز 
جمعــه بــه مــردم اطمینــان داد کــه همــه محصــوالت 
غذایــی و خوراکــی وارداتــی بــه کشــور از نظر بهداشــتی 
ــد  ــرار دارن ــی ق ــای کنترل ــدیدترین نظام ه ــت ش  تح

غذایــی  واردات محصــوالت  امــکان  و 
و خوراکــی ناســالم از مبــادی رســمی 
اظهارنظــر  نــدارد.  وجــود  بــه کشــور 
ــی  ــه بعض ــخی ب ــژاد پاس ــاس زارع ن عب
ــاره  ــازی درب ــای مج ــا در فض اظهارنظره
ــه  ــالم ب ــای ناس ــول خرم واردات محص

ــت. ــور اس کش
وی گفــت: نظــارت کاملــی بــر واردات 

انــواع محصــوالت غذایــی و خوراکــی به کشــور توســط 
ــادی ورودی  ــی و ذی صــاح در مب دســتگاه های متول

کشــور وجــود دارد.
ــوزش پزشــکی  ــان و آم ــر بهداشــت، درم مشــاور وزی
گفــت: ایــن وزارتخانــه تاکنــون، گزارشــی از ورود خرمــا 
یــا ســایر مــواد غذایــی ناســالم دریافــت نکرده اســت.

درمــان  بهداشــت،  وزارت  گفــت:   زارع نــژاد 
غذایــی  محصــوالت  دربــاره  پزشــکی  آمــوزش   و 
ــل مصــرف تشــخیص دهــد  و خوراکــی ای کــه غیرقاب

ــهروندان  ــه ش ــور ب ــمی کش ــانه های رس ــق رس از طری
ــه  ــرح این گون ــد و ط ــانی می کن اطاع رس
موضوعــات در فضــای مجــازی، جــزو 
سیاســت های وزارت بهداشــت، درمــان 

ــوزش پزشــکی نیســت.  و آم
مدت هاســت کــه در فضــای مجــازی بــه 
ــس  ــده رئی ــا ش ــه ادع ــردی ک ــل از ف نق
بیمارســتان خاتم االنبیــای تهــران اســت، 
ــردن  ــرف نک ــوص مص ــخنانی درخص س

خرمــای ناســالم وارداتــی مطــرح شــده اســت.
رئیــس مرکــز اطاع رســانی وزارت بهداشــت همچنیــن 
یــادآور شــد: فــردی کــه ادعــا شــده رئیس بیمارســتان 
خاتــم االنبیــای تهــران اســت، هیــچ مســئولیتی 
خارجــی وجــود  و  نداشــته  بیمارســتان  ایــن   در 

ندارد.

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 2 فرعی از 27 اصلی بخش یک گلپایگان 
نظر به اینکه تمامی یک دانگ و پنج هشتم دانگ مشاع از ششدانگ عمارت پاک 27/2 در گلپایگان 

بخش یک  که در صفحه 91 دفتر ۳9 اماک ذیل ثبت 6418 بنام حشمت جهان بخت فرزند محمد 

فرزند  بختی  جوان  و حسین  است  نموده  فوت  نامبرده  تسلیم گردید سپس  و  صادر  و  ثبت  علی 

را نموده است و اعام  نامبرده در خواست صدور سند سهم االرثی خویش  از ورثه  عبدالغفار احدی 

نموده که سند نزد احدی از ورثه می باشد که به ایشان اخطار و در مهلت معین سند ارائه نگردیده لذا 

طبق تبصره ۳ ماده 12۰ مراتب آگهی میگردد چنانچه سند مالکیت از تاریخ انتشار این آگهی بمدت 

ده روز ارائه نگردد یا کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن نباشد سند مالکیت سهم االرثی بنام 

حسین جوان بختی فرزند عبدالغفار صادر میگردد . تاریخ انتشار : 1۳9۵/۰7/24 شماره :۳۵2/ م 

الف مسئول دفتر اماک گرجی

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 130  اصلی بخش یک گلپایگان 
نظر به اینکه تمامی چهار دانگ مشاع از ششدانگ زمین پاک 1۳۰ در گلپایگان بخش یک  که در 

صفحه 219 دفتر ۳ اماک ذیل ثبت ۳۰9 بنام صاحب ناصری  فرزند اسمعیل  ثبت و صادر و تسلیم 

گردید سپس نامبرده فوت نموده است و فریبرز ناصری پور  فرزند محمد علی احدی از ورثه نامبرده 

در خواست صدور سند سهم االرثی خویش را نموده است و اعام نموده که سند نزد احدی از ورثه می 

باشد که به ایشان اخطار و در مهلت معین سند ارائه نگردیده لذا طبق تبصره ۳ ماده 12۰ مراتب آگهی 

میگردد چنانچه سند مالکیت از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز ارائه نگردد یا کسی مدعی انجام 

معامله نسبت به آن نباشد سند مالکیت سهم االرثی بنام فریبرز ناصری پور فرزند محمد علی صادر 

میگردد . تاریخ انتشار : 1۳9۵/۰7/24 شماره :۳۵4/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی1118/94موضوع علیه سید رضا 

موسوی       و له سیده زهرا موسوی       در تاریخ 9۵/8/4 به منظور فروش شش دانگ یک باب 

مغازه به پاک ثبتی 1۳۰۳ - 1۵ اصلی  فرعی از 87 بخش 9 ثبت اصفهان   ملکی آقای سید رضا 

موسوی  واقع در فاورجان - خیابان میثم – پاساژ زاینده رود – طبقه همکف به مساحت ۳۰/۵۵ 

متر مربع  که دارای سابقه ثبتی به شماره  1۳۰۳ -1۵ اصلی  می باشد و ملک مذکور مشاع / مفروز 

می باشد و متعلق حق غیرمی باشد / نمی باشد    از ساعت 1۰ الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر 

اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 229 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 

دادگستری به مبلغ  977/6۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 

از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع 

و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده 

خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده 

را همراه داشته باشند. دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان 

دادنامه
 : پرونده  شماره     1۳9۵  /  ۰۵  /  24  : تنظیم  تاریخ     9۵۰997۰۳768۰۰8۳7  : دادنامه  شماره 

94۰998۳7۵9۳۰۰۰61   شماره بایگانی شعبه : 9۵۰۳9۰   تجدید نظر خواه : خانم مهرناز معتمدی 

فرزند جافر به نشانی شاهین شهر ردانی پور بلوار نبوت نیم فرعی 1۵ جنوبی پاک 117

تجدید نظر خواه : آقای حمید رضا رادجو فرزند کرم به نشانی مجهول المکان 

تجدید نظر خواسته : تجدید نظر خواهی از دادنامه ۰۰۵9 – 21 / 1 / 9۵ ش ۳ ح شاهین شهر 

گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از 

خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی مهرناز معتمدی بطرفیت حمید رضا رادجو نسبت به دادنامه 

شماره ۵9 – 21 / 1 / 9۵ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر که متضمن صدو رحکم 

مبنی بر بطان دعوی تجدید نظر خواه بخواسته صدورگواهی عدم امکان سازش ) طاق ( بلحاظ تحقق 

شرط ضمن عقد می باشد اعتراض وارد است زیرا دادگاه از توجه به مفاد دادخواستهای بدوی و تجدید 

نظر مطروحه از ناحیه معترض و با عنایت به جوابیه ارسالی از ناحیه اداره ثبت احوال و نتیجه نیابت 

ارسالی به دادگستری کرمانشاه و با توجه به مفاد نظریه داوری و استشهادیه ابرازی از ناحیه تجدید 

نظر خواه و با عنایت به جوابیه واصله از ناحیه اداره گذر نامه که حکایت دارد زوج در سال 1۳9۰ از مرز 

زمینی بازرگان از کشور ایران خارج و تا بحال ورودی نداشته است همچنین حسب نتیجه نیابت پدر 

زوج اظهار داشته : پسرم به مدت پنج سال است که در کشور انگلستان می باشد و با عنایت به سایر 

نامبرده را ثابت تشخیص و لذا باستناد ماده ۳۵8 قانون آئین  محتویات پرونده خواسته مطروحه 

دادرسی مدنی و 26 قانون حمایت خانواده و 11۳۰ و تبصره ذیل آن از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه 

معترض عنه حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طاق ) شرط هشتم از شرایط ضمن العقد ( صادر  

می گردد زوجین دارای فرزندی نمی باشند و زوجه نسبت به حقوقات مالی خود جداگانه اقدام نموده 

است اعتبار رای صادره از زمان قطعیت کامل شش ماه می باشد رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز قابل 

واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 1۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد./ف

رئیس دادگاه : حسن عابدی  - مستشاز دادگاه : محمد جواد احمدیان – شماره : 21۳۰2 / م الف

دادنامه 
کاسه پرونده : 9۵۰۳۰6   شماره دادنامه : 1۰6۳   مورخ : 18 / 6 / 9۵   مرجع رسیدگی : شعبه 

7 شورای حل اختاف خواهان : محمد ثالثی     اصفهان – سه راه سیمین – باغ زیار – فروشگاه 

کشاورزی   وکیل : 1- مهدی ثالثی  2- سعید شاهنظری   هردو به آدرس : اصفهان – م ارتش – 

روبروی بانک ملی – ساختمان سپاهان  - طبقه اول – دفتر وکالت 

خوانده : مسیب منصوری بابایی   مجهول المکان                  وکیل : -

شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای محمد ثالثی به طرفیت آقای مسیب منصوری بابایی 

ایران  بانک ملی  به عهده  به شماره 441۰8۵  ریال وجه چک  مبلغ هشتاد میلیون  خواسته مطالبه 

به انضمام مطلق خسارات قانونی و با توجه دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم 

پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 

دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 

است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد ۳1۰ و ۳1۳ قانون تجارت 

و 198 و ۵1۵ و ۵19 و ۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

بابت هزینه  ریال  بیست هزار  و  و هشتصد  میلیون  و یک  اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  هشتاد 

تاریخ سر رسید جک  از  تادیه  در  تاخیر  قانونی و خسارت  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  دادرسی و حق 

موصوف ) 11 / 4/ 94 ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد

مریم هاشمی – قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف اصفهان- شماره :21۳4۵ / م الف

دادنامه 
کاسه پرونده : 94 / 1۰۵9    شماره دادنامه : 179   مورخ : 27 / 2 / 9۵   مرجع رسیدگی : شعبه 

بیست  شورای حل اختاف اصفهان خواهان : تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد 

حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت حسین کبیری    نشانی : میدان بزرگمهر – ابتدای 

خ بزرگمهر ک آبشار سرپرستی تعاونی ثامن االئمه وکیل : آقای جواد قاسمی    آنشانی :  : خیابان 

شیخ مفید شرقی مجتمع پایا طبقه دوم جنوبی دفتر آقای شیر دادخوانده : 1- مجید سلیمانی 2- 

محمد رحیمی خیر آبادی ۳-ابو القاسم کریمی 4- منصور دارابی    همگی به نشانی مجهول المکان                  

وکیل : -   خواسته : مطالبه گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 

محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای 

می نماید:رای قاضی شورادر خصوص دادخواست  تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد 

حیسن نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت حسین کبیری و با وکالت آقای جواد قاسمی  به 

دارابی   ابوالقاسم کریمی 4- منصور  آبادی ۳-  طرفیت 1- مجید سلیمانی 2- محمد رحیمی خیر 

بخواسته مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره های  ۳78۰98 مورخ 

92/12/1۵  عهده بانک تجارت  به انضمام خسارات دادرسی  و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 

تقدیمی و ماحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با اباغ  قانونی وقت و انتظار کافی در 

جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 

مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خواندگان به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن 

ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، ۵19 ، ۵22 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۳1۵ ، ۳1۰ ، 

249 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان  به پرداخت مبلغ سی و پنج  میلیون ریال به 

عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد و بیست و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 

خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک – 1۵ / 12 / 92 لغایت زمان وصول و ابصال آن طبق 

نرخ شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعام می 

گردد رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس از 

مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد

قاضی شعبه بیست شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 21۳۵7 / م الف

دادنامه 
کاسه پرونده : 9۵ – ۵4۰   شماره دادنامه : 696   مورخ : 1۰ / 7 / 9۵   مرجع رسیدگی : شعبه 

۳1 شورای حل اختاف اصفهان خواهان : محمد قلیلی رنانی   نشانی : اصفهان – رهنان – خ شهید 

چمران – کوچه 4 – پ 4  وکیل : -    نشانی : -  خوانده : بهمن کریمی   نشانی : مجهول المکان 

وکیل : -   نشانی : - خواسته : مطالبه وجه طبق رسید عادی شورا با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم  شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورادر خصوص دعوای محمد قلیلی رنانی به 

طرفیت بهمن کریمی به خواسته مطالبه مبلغ شانزده میلیون و هشتصد هزارریال – ۰۰۰ / 8۰۰ / 16 

ریال طبق رسید عادی مورخه 1۰ / 6 / 94 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات 

پرونده اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 

تعرض و تکذیب شورا دعوای  مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا شورا به استناد مواد 198 و 

۵1۵ و ۵19 و ۵22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی حکم بر محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و هشتصد هزار ریال – ۰۰۰ / 8۰۰ / 16 ریال بابت اصل خواسته 

و یک میلیون و دویست و بیست و دو هزار ریال – ۰۰۰ / 222 / 1 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 2۰ / ۵ 

/ 9۵ لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی 

ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی 

و ظرف بیست روز پس از اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس 

از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.%

حسین گازری – قاضی شعبه ۳1 شورای حل اختاف اصفهان  - شماره : 21۳۵8 / م الف

دادنامه 
کاسه پرونده : 9۵ – 276   شماره دادنامه : 647   مورخ : 6 / 7 / 9۵  

مرجع رسیدگی : شعبه 27 شورای حل اختاف اصفهان    خواهان : سعادت هللا لطیفی    نشانی : 

خانه اصفهان – میدان گلها – بلوار سپاه – کوی سپاه – پاک 14خوانده : 1- سجاد اسدی 2- علیرضا 

اسدی    نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه سفته های شماره 689۵2۵ و 862289 و 

871۰۰8 جمعا به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / 2۰۰ ریال به انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا ی محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با 

استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:رای قاضی شورا در خصوص 

دعوای سعادت هللا لطیفی به طرفیت 1- سجاد اسدی 2- علیرضا اسدی به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰ 

/ ۰۰۰ / 2۰۰ ریال وجه سفته های به شماره خزانه داری کل 689۵2۵ به انضمام مطلق خسارات قانونی 

با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از 

هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد ۳۰7 و 

۳۰9 قانون تجارت و مواد 198 و ۵1۵ و ۵19 و ۵22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 

در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / 1۰۰ ریال بابت اصل 

خواسته و ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳ ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست 11 / ۳ / 9۵ لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک 

مرکزی جمهوری اسامی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 

شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص مازاد بر مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / 1۰۰ ریال بابت سفته های شماره 

862289 و 871۰۰8 و همچنین در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به مسترد نمودن دعوی از سوی 

خواهان مستندا به بند ب ماده 1۰7قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد.

قاضی بیست و هفتم شورای حل اختاف اصفهان – شماره :21۳6۰ / م الف

دادنامه 
کاسه پرونده :  9۵ – ۳1      شماره دادنامه :  2۵9    مورخ : 9۵/۳/18مرجع رسیدگی : شعبه  ۳1 

شورای حل اختاف اصفهان خواهان : محسن کلناتی ماربین      نشانی : اصفهان – خ آتشگاه – 

کوهانستان – پشت مدرسه شهید زهره رضایی – کوچه شهید خرسندی – آخر کوچه – سمت راست 

– میوه فروشی خوانده : 1- فرحناز هارونی ننادگانی 2- ملوک نصر آزادانی ۳- سعید پیر مرادیان       

نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال – ۰۰۰ / ۰۰۰ / 6۰ ریال بابت یک 

فقره چک 71۵92۳ – 2۰ / 11 / 9۳ و یک رسید عادی به مبلغ سی و هفت میلیون ریال – ۰۰۰ / ۰۰۰ / 

۳7 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی 

با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

رای شورا در خصوص دعوی محسن کلنات ماربین    به طرفیت 1- فرحناز هارونی ننادگانی 2- ملوک 

نصر آزادانی ۳- سعید پیر مرادیان    به خواسته مطالبه مبلغ  شصت میلیون  ریال – ۰۰۰ / ۰۰۰ / 6۰ 

ریال  بابت  یک فقره چک / سفته به شماره   71۵92۳  مورخ 2۰ / 11 / 9۳ و یک رسید عادی به 

مبلغ سی و هفت میلیون ریال – ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳7  به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 

مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 

از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 

دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 

دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد ۳1۰ و ۳1۳ قانون تجارت و مواد 

198 و ۵1۵ و ۵19 و ۵22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی حکم بر 

محکومیت تضامنی خواندگان ردیف اول و سوم  به پرداخت مبلغ  شصت میلیون ریال – ۰۰۰ / ۰۰۰ / 

6۰    ریال بابت اصل خواسته و همچنین هزینه خسارت تاخیر تادیه سر رسید چک / سفته 2۰ / 11 

/ 9۳ و خوانده ردیف سوم حکم به پرداخت سی و هفت میلیون ریال ) ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳7 ( بابت اصل 

خواسته و مبلغ نود و هفت میلیون ریال وجه رسید عادی و مبلغ دو میلیون و دویست و هفتاد و 

پنج هزار ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 16 / 1 / 9۵ ) تاریخ تقدیم دادخواست 

لغایت اجرای حکم در خصوص خوانده ردیف دوم به استناد ماده 197 ق . آ . د . م  حکم به بی 

حقی خواهان صادر و اعام می گردد و رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس ازاباغ قابل 

 واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد 

حسین گازری – قاضی شعبه  ۳1  شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 17798 / م الف

دادنامه 
کاسه پرونده : 9۵۰477   شماره دادنامه : 9۰۰2   مورخ : 29 / 6 / 9۵    

   تاریخ رسیدگی : -    مرجع رسیدگی : شعبه ۵ شورای حل اختاف اصفهان

خواهان : الهام براتی نشانی : اصفهان – خ کاوه خ برازنده کوی امام حسین کوچه حسین کریمی بن 

بست نگین وکیل : -    نشانی : - خوانده : شهرام برقیان   نشانی : مجهول المکان وکیل : -   نشانی 

: - خواسته : مطالبه ۰۰۰ / 7۰۰ / 16 ریال خسارت ناشی از تصادف گردشکار : پس از ارجاع پرونده 

به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده باال به خواسته مطالبه مبلغ شانزده 

میلیون و هفتصد هزار ریال بابت خسارت وارده ناشی از تصادف به اضافه هزینه دادرسی با توجه به 

نظریه کارشناسی فنی وقوع تصادف بین سواری پراید به شماره اتظامی ۵27 ل 98 / ۵۳ متعلق به 

خواهان و یکدستگاه کامیون بنز به شماره انتظامی 1۳ / 7۵9 ع 97 به رانندگی خوانده محرز بوده و 

خوانده مقصر شناخته شده است و با توجه به فاکتور شماره 42۰6 که حکایت از پرداخت هزینه های 

تعمیر خودرو خواهان بر اساس نظریه کارشناس فنی تصادفات را دارد لذا قاضی شورا دعوی خواهان 

را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ومواد 198 و ۵1۵ و ۵19 

و هفتصد  میلیون  مبلغ شانزده  پرداخت  به  به محکومیت خوانده  مدنی حکم  دادرسی  آئین  قانون 

هزار ریال بابت خسارت وارده 79۰ / ۰۰8 / 1 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰ / 12۰ ریال هزینه 

نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست ) ۳1 / ۳ / 9۵ ( لغایت اجرای حکم در 

حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ببیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد

قاضی شورای حل اختاف ۵ حوزه قضائی اصفهان – شماره : 21276 / م الف

ابالغی 
شماره اباغنامه : 9۵1۰1۰۰۳۵۰1۰۵988   شماره پرونده : 94۰998۰۳۵۰1۰۰7۳1   شماره بایگانی شعبه : 

94۰8۵4   تاریخ تنظیم : 12 / ۰7 / 1۳9۵   پیوست : -مشخصات اباغ شونده حقیقی : 

1- نام : محمد   2- نام خانوادگی : وطنی شهرستانی    ۳- نام پدر : علی    4- کد پستی : -   ۵- 

کد ملی : -    6- نشانی : مجهول المکان    7- منطقه شهرداری : -در خصوص تجدید نظر خواهی 

مهدی فیض بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 94۰997۰۳۵۰1۰22۵8 صادره از این شعبه مقتضی 

است حسب ماده ۳46 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی 

دارید ظرف ده روز پس از نشر آگهی ضمن مراجعه و در یافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید 

نظر به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر 

ارسال میگردد.منشی حمید رضا ناظمی هرندی – شماره : 21۳7۵ / م الف

ابالغی 
شماره اباغنامه : 9۵1۰1۰۰۳۵۰1۰۵9۳۳   شماره پرونده : 94۰998۰۳۵۰1۰۰92۳   شماره بایگانی شعبه 

: 941۰78   تاریخ تنظیم : 11 / ۰7 / 1۳9۵   پیوست : -مشخصات اباغ شونده حقیقی : 

1- نام : کوروش    2- نام خانوادگی : نامداری نیا     ۳- نام پدر : حیدر قلی     4- کد پستی : 

-   ۵- کد ملی : -    6- نشانی : مجهول المکان    7- منطقه شهرداری : -مهلت حضور از تاریخ 

اباغ : 7 روز – محل حضور : اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان طبقه ۳ اتاق شماره ۳۳۳علت حضور در خصوص دعوی منیژه آهکی به طرفیت 

 شما در مهلت مقرر جهت ماحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا در این شعبه حاضر 

شوید دفتر شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( اصفهان -  شماره : 21۳8۰ / م الف

مشاور وزیر بهداشت: 
همه محصوالت غذایی وارداتی به ایران سالم است

رئیس گروه مطالعات اجتماعی دفتر تألیف کتب درسی آموزش و پرورش:
استفاده از کتب کمک آموزشی در مدارس را تایید نمی کنیم

حتما بخوانید!
معلم خاطی به هیئت رسیدگی به ...
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 پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله فرمودند:          

کور آن نیست که چشمش نابینا باشد؛ کور آن کسی است 

که دیده بصیرتش کور باشد؛ اگر دیده بصیرت کور باشد، 

نگاه چشم سودی نبخشد.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

25   ْC

21   ْC

26   ْC

29   ْC

8  ْC

3   ْC

14   ْC

13   ْC

مراسم خیل عرب و خیمه سوزی در نوش آباد خواندنی

فناوری 

حوادث

 چند ویژگی منحصربه فرد 
امام حسین علیه السالم 

- تنها امامی  که شش ماهه به دنیا آمدند.
ــد  ــیر نخوردن ــی ش ــچ بانوی ــه از هی ــی  ک ــا امام  - تنه
ــرم )ص(  ــر اک ــط پیامب ــا  توس ــان تنه ــه ایش و تغذی

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
- تنهــا امامــی  کــه روز والدتشــان، پــدر و مــادر و جــد 

و نزدیکانشــان بــرای ایشــان گریــه کردنــد.
ــهادت  ــه ش ــگ ب ــه جن ــه در معرک ــی  ک ــا امام - تنه

رســیدند.
ــه  ــان ب ــل از ایش ــای توس ــه در دع ــی  ک ــا امام - تنه
ــه   ــه هم ــا اینک ــده ب ــاد ش ــهید( ی ــا الش ــوان )اّیه عن

ائمــه مــا شــهید شــده اند.
ــدر دو  ــود پ ــات خ ــان حی ــه در زم ــی  ک ــا امام - تنه
ــر  ــام و علی اصغ ــر علیه الس ــدند )علی اکب ــهید ش ش

لســام( علیه ا
- تنها امامی  که اربعین و زیارت اربعین دارند.

ــار  ــش از ده ب ــر مطهرشــان بی ــه قب ــی  ک ــا امام - تنه
ــی  ــری از آن باق ــا اث ــد ت ــراب ش ــان خ ــط ظالم توس

ــت. ــان پابرجاس ــا همچن ــد؛ ام نمان
- تنها امامی  که بدون غسل و کفن دفن شدند.

- تنها امامی  که سر مبارکش از بدن جدا شد.
بــا هــزاران زخــم  امامــی  کــه تشــنه لب  تنهــا   -
ــهادت  ــه ش ــدن ب ــر ب ــنگ ب ــیر و س ــزه، شمش ــر نی تی

رســیدند.
ــواده اش  ــهادت، خان ــس از ش ــه پ ــی  ک ــا امام - تنه

ــدند. ــیر ش اس
- تنهــا امامــی  کــه پــدر و مــادر و 9 نســلش معصــوم 

بودنــد.
- تنهــا امامــی  کــه تولــدش در ماهــی اســت ک هیــچ 
شــهادتی در آن نیســت و شــهادتش در ماهــی اســت 

کــه هیــچ تولــدی در آن نیســت.
ــکال  ــرش اش ــاک قب ــوردن خ ــه خ ــی  ک ــا امام - تنه

ــدارد. ن
- تنهــا امامــی  کــه دعــا زیــر قبــه ایشــان بــه اجابــت 

می رســد.
ــان شــبانه روز دســت کم  ــام زم ــه ام ــا امامــی  ک - تنه

ــد. ــه می کن ــر او گری ــه ب دو مرتب
- تنهــا امامــی  کــه ســرعت و وســعت کشــتی نجاتــش 

از ســایر امامــان بیشــتر اســت.
ــام اوســت:  ــه ن - تنهــا امامــی  کــه یــک درِ بهشــت ب

باب الحســین.
تــى  ــِه َو َعَلــى االَْْرواحِ الَّ ــاُم َعَلْیــَک یاَاباَعْبِداللَّ السَّ
ــا  ــدًا[ م ــِه ]َاَب ــاُم اللَّ ــى َس ــَک ِمّن ــَک َعَلْی ــْت ِبِفناِئ َحلَّ
ــَر  ــُه آِخ ــُه اللَّ ــاُر و َالَجَعَل ــُل َو النَّه ْی ــَى اللَّ ــُت و ََبِق َبقی
ــاُم َعَلــى اْلُحَســْیِن َو َعلــى  اْلَعْهــِد ِمّنــى لِِزیاَرِتکـُـْم َالسَّ
ــى  ــْیِن َو َعل ــى َاْوالِد اْلُحَس ــْیِن َو َعل ــِن اْلُحَس ــىِّ ْب َعِل

ــْیِن. ــاِب اْلُحَس َاْصح

لپ تاپ ها چطور به اندازه کامپیوترهای 
خانگی قدرت یافتند؟

در حالــی کــه تلفن هــای هوشــمند بــه دلیــل همــراه بودنشــان 
محبــوب همــه بودنــد و کامپیوترهــای خانگــی نیــز به واســطه 
قــدرت و کارایــی زیــادی کــه ارائــه می دهنــد یکــی از 
ــد، لــپ تاپ هــا در جایگاهــی  ــه حســاب می آمدن ملزمــات ب
میــان ایــن دو قــرار گرفتنــد. همــراه بــردن لپ تاپ هــا 
ــل ۵ اینچــی ســاده نیســت و بیشــتر  ــدازه یــک موبای ــه ان ب
ــی  ــر خانگ ــک کامپیوت ــی ی ــدا کارای ــا و اب ــز اص ــات نی  اوق
ــرای گذشــته اســت.  ــد. امــا ایــن مســئله ب را ارائــه نمی کردن
ــم  ــی را دیده ای ــدل لپ تاپ ــه م ــته، هم ــال گذش ــی دو س ط
ــا مبلغــی  ــد. ب ــی بســیار پیشــرفت کرده ان کــه از لحــاظ کارای
در حــدود هــزار دالر )بیــش و کــم( می تــوان لپ تــاپ 
کوچکــی خریــد کــه قــدرت آن هــم انــدازه کامپیوترهایــی بــا 
کیس هــای عظیــم و چنــد کیلوگرمــی اســت. چنیــن جهشــی 
را مــی تــوان در بازی هــا بــه وضــوح دیــد؛ جایــی کــه نیازمنــد 
جــی پــی یوهــای قدرتمنــد هســتیم تــا بتواننــد بــه خوبــی از 
پــس گرافیک هــای امــروزی بــر آینــد؛ حــاال امــا لــپ تاپ هــا 

ــد. ــازی را اجــرا کنن ــد مثــل دســکتاپ ها ب هــم مــی توانن
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تولیدکننــده پردازنده هــای گرافیکــی، کمپانــی انویدیــا مدعــی 
ــدری  ــه ق ــان ب ــک همراهش ــای گرافی ــه رده کارت ه ــده ک ش
ــرای  ــی ب ــه کمپان ــتند ک ــکتاپ هس ــری دس ــه س ــک ب نزدی
بازاریابــی آن هــا قصــد اســتفاده از دو نــام جداگانــه را نــدارد. 
ــاپ  ــپ ت ــک Geforce GTX 1070 روی ل ــک کارت گرافی ی
ــر  ــان کارت روی کامپیوت ــدازه هم ــه ان ــا ب ــد شــما تقریب جدی

دســکتاپ قــوی اســت.
 طراحــی یــک کامپیوتــر همیشــه در گــرو فشرده ســازی 
و کوچک تــر کــردن بــوده. بــرای افــزودن بــه قــدرت دســتگاه 
یــا بایــد از وزن دســتگاه گذشــت یــا بــا مصــرف بــرق بــاالی 
آن کنــار آمــد. بــه عبارتــی دیگــر، چنیــن تفکــری هنــوز هــم 
صحیــح اســت؛ امــا پیشــرفت قابــل توجــه در امــر مهندســی 
ــد. ــن برس ــل ممک ــه حداق ــات آن ب ــا تبع ــده ت ــبب ش س
ویوکــی گــوری، یکــی از مهندســان ارشــد شــرکت ریــزر کــه 
ــد  ــد می کن ــگ را تولی ــای گیمین ــپ تاپ ه ــن ل ــک تری باری
ــه  ــد روی ــد: »ایــن مســئله در نتیجــه همگرایــی چن مــی گوی
ترانزیســتورها کوچک تــر  اســت.  بــوده  مــدت   طوالنــی 
ــای  ــوند. کارت ه ــر می ش ــرژی بهینه ت ــرف ان ــاظ مص و از لح
ــش  ــد کاه ــا ۵0 درص ــان ت ــرف برقش ــاالرده مص ــک ب گرافی
بهتــر شــده   یافتــه در حالــی کــه عملکردشــان بســیار 

است.«

 هشدار پلیس آگاهی اصفهان درباره 
سرقت تحت پوشش ماموران سرشماری

 رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان بــا اشــاره بــه سوء اســتفاده 
ســارقان از طــرح سرشــماری نفــوس و مســكن بــرای انجــام 
ســرقت های خــود در ایــن خصــوص بــه شــهروندان هشــدار 

داد. 
ــری  ــگاه خب ــا پای ــو ب ــروی در گفت وگ ــتار خس ــرهنگ س س
ــا توجــه اجــرای طــرح سرشــماری  پلیــس اظهــار داشــت: ب
نفــوس و مســکن برخــی از مجرمــان نیــز از ایــن موقعیــت 
ــازل  ــه در من ــور ب ــرده و تحــت پوشــش مام سوء اســتفاده ك
ــه در  ــد ك ــری می كنن ــرقت و زورگی ــام س ــد انج ــه و قص رفت
عزیــز  هم اســتانی های  و  شــهروندان  از  خصــوص  ایــن 
ــكات  ــرده و ن ــظ ك ــود را حف ــیاری خ ــا هوش ــم ت می خواهی

ــد.  ــت نماین ــی را رعای ایمن
ــن  ــه ماموری ــب باشــند ك ــد مراق ــزود: شــهروندان بای وی اف
کارت  و  پوشــیده  مخصــوص  کاور  می بایــد  سرشــمار 

شناســایی خــود را ارائــه نماینــد. 
ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت: بــه شــهروندان توصیــه 
ــمار  ــور سرش ــخصات مام ــه از مش ــل از آنک ــا قب ــم ت می كنی
اطمینــان حاصــل نكردنــد، از ارائــه اطاعــات بــه آن هــا 

ــد.  ــودداری نماین خ
ســرهنگ خســروی بیــان داشــت: اگــر فــردی تحــت عنــوان 
ــریعا  ــت، س ــزل داش ــه من ــد ورود ب ــماری قص ــور سرش مام
ــس  ــوران پلی ــه مام ــن110 ب ــماره تلف ــق ش ــب را از طری مرات

ــد.  اطــاع دهن
ــه  ــه ب ــراد ســالمند ك ــه اف رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان ب
ــق  ــراد را از طری ــرد: اف ــه ك ــد، توصی ــی می كنن ــی زندگ تنهای
ــا  ــرده و ت ــایی ك ــری شناس ــای تصوی ــمی  در و آیفون ه چش
قبــل از حضــور خانــواده یــا همســایگان مطمئــن، از بــاز کــردن 
ــا شــناس تحــت هــر عنوانــی خــودداری  در بــر روی افــراد ن

کنیــد.

 آتش سوزی کارخانه فرش آران 
در ساعات تعطیلی این واحد رخ داد

مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
ــه  ــی کارخان ــاعات تعطیل ــوزی در س ــت: آتش س ــان گف کاش
فــرش ماشــینی بــه وقــوع پیوســته اســت؛ بــه همیــن علــت 
ــی در  ــه، خســارت جان ــب ۸0 درصــد کارخان ــا وجــود تخری ب

ــت. برنداش
ســید مهــدی مجداالشــرافی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب اظهــار 
داشــت: علــت وقــوع حادثــه را نمی دانیــم؛ چــرا کــه مــا تنهــا 
 کمک کننــده آتش نشــانی آران و بیــدگل در مهــار آتــش 

و خاموش کردن آن بودیم. 
مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
کاشــان بیــان داشــت: بــرای مهــار آتــش دو دســتگاه 

شــد.  اعــزام  آتش شــانی کاشــان  از  آمبوالنــس 
مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
ــق  ــه گفــت: حری ــن حادث ــز در خصــوص ای ــدگل نی آران و بی
گســترده در یــک کارخانــه فــرش ماشــینی واقــع در میــدان 
 صنعــت ایــن شهرســتان بــا تــاش آتش نشــانان مهــار 

شد. 
محمدرضــا اکرمیــان بیــان کــرد: حریــق ایــن کارخانــه فــرش 
ــه  ــنبه ب ــداد چهارش ــه بام ــاعت ۲1 و ۴۵ دقیق ــینی س ماش
ــه  ــه فاصل ــانان ب ــد و آتش نش ــام ش ــانی اع ــز آتش نش مرک
ــزود:  ــاندند. وی اف ــه رس ــل حادث ــه مح ــود را ب ــه خ ۵ دقیق
پــس از تــاش 3 ســاعته آتش نشــانان حــدود ســاعت یــک 

بامــداد، آتــش بــه صــورت کامــل خامــوش شــد.
ــی آران  ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــل س ــر عام مدی
ــد  ــتگاه تولی ــوزی، دو دس ــن آتش س ــت: در ای ــدگل گف و بی
فــرش ماشــینی بــه همــراه حجــم انبوهــی از نــخ و ملزومــات 
بافــت فــرش کــه همــه قابلیــت اشــتعال داشــتند، در آتــش 

ســوخت.
بررســی  بــه  منــوط  را  آتش ســوزی  علــت  اعــام   وی 
و اعــام نظــر کارشناســان آتش نشــانی دانســت و افــزود: در 
ــه صــورت کامــل  ــه فــرش ب ایــن حادثــه یــک ســوله کارخان

ســوخت و بیشــتر از ۸0 درصــد تخریــب شــد.
اکرمیــان یــادآور شــد: برای مهــار آتــش، ۵ دســتگاه خودروی 
آتش نشــانی آران و بیــدگل، ۲ دســتگاه خــودروی کاشــان، 1 
ــه همــراه 3 دســتگاه تانکــر  ــاد ب دســتگاه خــودروی نوش آب
 آب و 1 دســتگاه لــودر شــهرداری مــورد اســتفاده قــرار 

گرفت.

 همكالسی شاكی 
سارق اینترنتی ازآب درآمد 

 فــردی كــه از طریــق اینترنــت اقــدام بــه ســرقت از حســاب 
یكــی از شــهروندان نمــوده و بــا مبالــغ ســرقتی كارت شــارژ 
خریــداری كــرده بــود، توســط كارشناســان پلیــس فتــا 

ــد.  ــتگیر ش ــایی و دس شناس
ــی  ــی فرمانده ــاون اجتماع ــی، مع ــر كریم ســرهنگ جهانگی
ــكایت  ــی ش ــت: در پ ــان داش ــان بی ــتان اصفه ــی  اس انتظام
یكــی از شــهروندان مبنــی بــر اینكــه فــرد یــا افــراد ناشناســی 
بــه صــورت اینترنتــی از حســاب وی مبلــغ ۲ میلیــون ریــال 
ــد، موضــوع در دســتور كار كارشناســان پلیــس  ســرقت كردن

فتــای اســتان قــرار گرفــت. 
ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت: بــا جســت وجو در 
ــرانجام  ــی، س ــی های تخصص ــام بررس ــایبر و انج ــای س فض
ــه شناســایی  ــی ســرقت های صورت گرفت ــل اصل ــت عام هوی

ــد.  ــتگیر ش و وی دس
ــرد دستگیرشــده همكاســی شــاكی  ــه ف ــان اینك ــا بی وی ب
بــود، افــزود: متهــم پــس از مواجــه بــا مــدارک و مســتندات 
ایــن پلیــس، بــه بــزه انتســابی اقــرار کــرد و عنــوان داشــت 
پول هــای ســرقتی را صــرف خریــد كارت شــارژ كــرده اســت. 
ســرهنگ كریمــی  بــه شــهروندان توصیــه كــرد: از در اختیــار 

ــه غیــر جــدا بپرهیزیــد. قــرار دادن كارت اعتبــاری خــود ب
رمــز دوم كارت بانكــی را خودتــان فعــال نمــوده و از رمزهــای 
ــد و آن را  ــتفاده نمایی ــدس زدن اس ــل ح ــده و غیرقاب پیچی

جایــی یادداشــت نكنیــد.

ســیگار  پســتان،  ســرطان  پژوهشــکده   رئیــس 

و چاقــی را دو عامــل بــروز ســرطان دانســت و گفــت: 
ــد  ــزان 7۵ درص ــه می ــیگار ب ــرف س ــز از مص ــا پرهی  ب
ــوان از  ــد می ت ــا ۵0 درص ــادل وزن ت ــظ تع ــا حف و ب

ــرد. ــری ک ــرطان جلوگی ــروز س ب
ــه  ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدزاده ب ــوان مجی ــر کی دکت
فاکتــور ســیگار، چاقــی و تــوارث مهم تریــن علــل بــروز 
ســرطان در افــراد بــه شــمار مــی رود، افــزود: از بیــن 
مجموعــه فاکتورهــای عامــل بــروز ســرطان، بعضــی از 
آن هــا قابــل پیشــگیری اســت کــه بــا آمــوزش، تغییــر 
ــا ۲0  ــاع طــی 10 ت ــرد در اجتم ــر عملک نگــرش و تغیی
ســال می توانیــم 7۵ درصــد از میــزان ابتــا بــه انــواع 

ــم. ــش دهی ــرطان ها را کاه س

در  انجام شــده  مطالعــات  نتایــج  بــه  مجیــدزاده 
زمینــه بــروز ســرطان در افــراد خاطرنشــان کــرد: 
ایــن مطالعــات نشــان می دهــد ســیگار، اولیــن 
عامــل ایجــاد ســرطان در افــراد ســیگاری اســت؛ ایــن 
ــار  ــن رفت ــز از ای ــرل و پرهی ــه کنت ــت ک ــی اس در حال
پرخطــر درصــد بســیار زیــادی از احتمــال ابتــای 

افــراد بــه ســرطان را کاهــش می دهــد.
ــرطان  ــاد س ــی ایج ــت اصل ــن عل ــی را دومی وی چاق
ذکــر کــرد و یــادآور شــد: در صــورت حفــظ وزن 
متعــادل می تــوان تــا حــدود ۵0 درصــد از بــروز ایــن 

ــرد. ــگیری ک ــاری پیش بیم
جهــاد  پســتان  ســرطان  پژوهشــکده  رئیــس 

ــه  ــه در زمین ــورات عام ــه تص ــاره ب ــا اش ــگاهی ب دانش
خاطرنشــان  بیمــاری  ایــن  بــروز  بــودن  وراثتــی 
ــل  ــا ۵0 درصــد قاب ــز ت ــی نی ــرد: ســرطان های توارث ک
پیشــگیری اســت؛ از ایــن رو بــه افرادی کــه در خانواده 
ــده اند  ــا ش ــرطان مبت ــه س ــر ب ــش از دو نف ــا بی  آن ه
و یــا در بیــن یکــی از اعضــای خانــواده ســرطان خاص 
ــرد  ــک م ــتان در ی ــرطان پس ــد س ــده، مانن ــده ش  دی
ــواده  ــه ســرطان در یکــی از اعضــای خان ــا ب ــا ابت و ی
ــود  ــه می ش ــد، توصی ــن دارن ــال س ــر ۴0 س ــه زی ک
ــه  ــی مراجع ــرطان فامیل ــای س ــه کلینیک ه ــا ب حتم
کننــد و مــورد آزمایشــات مربــوط بــه میــزان احتمــال 

ــد. ــرار گیرن ــا در ســرطان ق ابت

 کاهش ۷۵ درصدی بروز سرطان 
با پرهیز از مصرف سیگار

 Nokia D1C از  نزدیــک  رونمایــی  خبــر  بارهــا 
ــد آورده  ــه وج ــی  را ب ــد قدیم ــن برن ــتداران ای دوس
اســت تــا شــاهد اولیــن گوشــی هوشــمند اندرویــدی 

باشــند. فناندی هــا 
ــه  ــد ک ــد ش ــی تأیی ــن، به تازگ ــزارش خبرآنای ــه گ ب
آنچــه بــه نــام دی وان ســی در فضــای مجــازی 
منتشــر شــده، درواقــع نــه یــک گوشــی، بلکــه یــک 

ــت. ــدی اس ــت اندروی تبل
ــتداران  ــه دوس ــدت عاق ــد از ش ــر می توان ــن خب ای
بکاهــد؛ چــرا کــه ماه هاســت همــه منتظــر ورود 
ــازار گوشــی های هوشــمند  ــه ب ــا ب ــد نوکی ــاره برن دوب
هســتند؛ امــا شــنیدن ایــن خبــر کــه بایــد یــک تبلــت 
13.۸ اینچــی را تحمــل کننــد، چنــدان خوشــایند 
نیســت. اطاعــات بــه ثبــت رســیده در شــاخص فنــی 
GFX نشــان می دهــد کــه نمایشــگر مذکــور 10۸0 
ــی  ــابه گلکس ــزی مش ــن دارد و چی ــل رزولوش پیکس
ــه  ــت ک ــل Xess اس ــا آلکات ــونگ ی ــو سامس وی-ی

ــز هســت. ــه ســیم کارت نی ــز ب مجه

دی وان ســی مجهــز بــه پردازنــده اســنپ دراگــون ۴30 
بــه  صــورت ۸ هســته ای Cortex-A۵3 بــا گرافیــک 

آدرنــوی ۵0۵ اســت.
ــگ  ــار 16 گی ــت در کن ــه موق ــا حافظ ــگ رم ی 3 گی
ــن  ــا 7.0، دو دوربی ــدی نوق ــی و اندروی حافظــه داخل
ــن  ــی ای ــر مشــخصات فن 16 و ۸ مگاپیکســل از دیگ

ــت. ــاخت نوکیاس ــدی س ــت اندروی تبل
ــن  ــکان ای ــراکت فاکس ــا ش ــا ب ــود نوکی ــه می ش گفت

تبلــت را می ســازد.

روز ۲۴ مهــر مطابــق بــا 1۵ اکتبــر، روز عصــای 
کــه  روزی  اســت؛  شــده  نامگــذاری  ســفید 
روشــن دالن جهــاْن طــراوت، پویایــی و نشــاط را بــه 

فرامی خواننــد.  زندگــی  جویبــار 
در ایــن روز، روشــن ضمیران فریــاد برمی دارنــد: 
 مــا هــم تپیــدن قلــب زندگــی و زدن نبــض طبیعــت 

را احساس می کنیم. 
مــا حتــی می توانیــم بــا همیــن چشــمان بــه 
ظاهــر بســته خویــش، در زالل شــعور و صفــای 
 فطــرت خدایی مــان، جــال و جمــال حضــرت حــق 
ــا  ــا چشــم المســه خــود ب ــم ب ــم. می توانی را بنگری
همــه کــس و همــه چیــز ســخن بگوئیــم و حتــی 
ــه  ــرخ روزگار، ب ــه چ ــردش حکیمان ــل در گ ــا تأم ب

ــم.  ــت بروی ــانه های خلق ــه نش ــی هم مهمان
نشــان  بــه  پرچمــی  چونــان  ســفید،  عصــای 
حرکــت  بــه  روشــن دالن  دســت  در  اســتقال 
ــت  ــدرت و نعم ــه ق ــت ک ــه ای اس ــد و آین درمی آی

 خدایــی را بــه تماشــای تأمــل و تفکــر دیگــران
 می گذارد.

 ایــن روز بــر تمامــی  روشــن دالن عزیــز ایــران 
اســامی  مبارک بــاد.

عصای سفید یک خبر نه چندان خوب برای نوکیادوستان

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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زهرا نصیری کیمیای وطن
 

ــه  طــور  ــا و ب ــا و باره ــه کارشناســان بهداشــتی کشــور باره ــی ک در حال
 صریــح اعــام کرده انــد کــه کشــیدن قلیــان بــه  شــدت ســامت انســان 
را بــه خطــر می انــدازد و عــوارض نامطلوبــی را بــه  دنبــال خواهــد 
داشــت و هــر مصرف کننــده قلیــان در هــر وعــده معــادل 100 نــخ 
ــداد ۲۵0  ــون تع ــا اکن ــد، ام ــوا دود می کن ــه ه ــتر را ب ــا بیش ــیگار ی س
چایخانــه در اســتان اصفهــان در حــال فعالیــت هســتند کــه قلیــان هــم 
عرضــه می کننــد و ایــن مســئله یــک درد اجتماعــی اســت کــه تــا بــه 
حــال از ســوی مســئوالن بــه صــورت جــدی بــه آن توجــه نشــده اســت.

ــات  ــه ســتاد کشــوری کنتــرل دخانی ــه مســئول دبیرخان   در ایــن زمین
ــور آن  ــر عب ــر اث ــان ب ــود در دود قلی ــن موج ــی از نیکوتی ــت: بخش گف
ــر  ــر بســیار زیادت ــا استنشــاق مقادی ــان را ب ــدگان قلی از آب، مصرف کنن
دود جهــت رســیدن بــه آســتانه ارضــا قــرار می دهــد کــه ایــن موجــب 
ــا مقادیــر زیادتــر مــواد  وابســتگی فــرد و قــرار گرفتنــش در مواجهــه ب
ــیدکربن  ــون منوکس ــاک همچ ــای خطرن ــرطان زا و گازه ــیمیایی س ش
ــد  ــر چن ــرد اگ ــه ف ــت ک ــد اس ــا آن ح ــاد ت ــن اعتی ــق ای ــت. عم اس
ــردرد  ــت، س ــی، عصبانی ــار کافگ ــرد، دچ ــه بگی ــن دود فاصل روز از ای

می شــود. و...  فراموشــی  حواس پرتــی، 
ــد  ــان می کنن ــا گم ــه خیلی ه ــت ک ــده اس ــزود: ناراحت کنن ــی اف محصل
ــه  طــور  مضــرات قلیــان کمتــر از ســیگار اســت؛ افــراد ســیگاری کــه ب
متــداول ۸ تــا 1۲ نــخ ســیگار در روز مصــرف می کننــد، بــا ۴0 تــا 
ــه طــول می کشــد، حــدود 0/۵  ــا 7 دقیق ــدت ۵ ت ــه م ــه ب ــک ک 7۵ پ
ــه هــر  ــی اســت ک ــن در حال ــد؛ ای ــر دود استنشــاق می کنن ــا 0/6 لیت ت
ــیگار دود  ــخ س ــادل 100 ن ــده مع ــر وع ــان در ه ــده قلی ــرد مصرف کنن ف

دریافــت می کنــد. 
وی ادامــه داد: میــزان گاز منوکســیدکربن، فلــزات ســنگین و ترکیبــات 
شــیمیایی ســرطان زای منتشــره از احتــراق زغــال یــا مــواد ایجادکننــده 
ــرات  ــب بیشــتر و اث ــه مرات ــا ســیگار ب ــان در مقایســه ب حــرارت در قلی
ســوء آن نیــز، چــه بــرای مصرف کننــدگان و چــه افــراد در معــرض دود 

تحمیلــی، بیشــتر اســت.

ــه ســمت خــود جــذب  ــان را ب ــه جوان ــت: قلیان هــای معطــر ک وی گف
ــواد  ــوده و ۸۵ درصــد آن از م ــون ب ــط حــاوی 1۵ درصــد توت ــرده، فق ک

ــی تشــکیل شــده اســت. افزودن
    کسی نباید سالمت جامعه را تهدید کند

مدیــر مرکــز بهداشــت شــماره یــک اصفهــان نیــز در گفت وگــوی 
اختصاصــی بــا کیمیــای وطــن بــا اشــاره بــه اینکــه از مــاه مــرداد و بــر 
 اســاس نظــر دادســتان اصفهــان بــا همــکاری اماکــن نیــروی انتظامــی 

و مرکــز بهداشــت، تمامــی  قلیان هــا از ســطح چایخانه هــای دارای 
ــول  ــز در ط ــاز نی ــای غیرمج ــت: چایخانه ه ــد، گف ــع آوری ش ــوز جم مج

ــدت شناســایی و پلمــب شــد. ــن م ای
ــل رئیــس  ــدی قب ــا صحبت هایــی کــه چن ــرک زاده در رابطــه ب ــد ت حمی
اتحادیــه چایخانــه داران اســتان در رابطــه بــا کســب درآمد چایخانــه داران 
ــا  ــواب داد: آی ــود، ج ــرده ب ــود ک ــتریان خ ــه مش ــان ب ــه قلی از راه عرض
ــه کســب  ــا تهدیــد علیــه ســامت جامعــه ب صــاح اســت کــه کســی ب
 درآمــد بپــردازد؟ عرضــه ایــن قلیان هــا باعــث ایجــاد ســرطان در ریــه

ــرای  ــان ب ــوی زن ــتعمال آن از س ــود و اس ــده می ش ــه، روده و مع مثان
ــراه دارد. ــه هم ــن را ب ــدان، مشــکات ســقط جنی فرزن

وی اضافــه کــرد: در شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان اصفهــان 
ــات  ــا اقدام ــه ب ــد ک ــد دارن ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــا ب ــئوالن صراحت مس
ایجابــی و پیشــگیرانه، بایــد قلیان هــا را در چایخانه هــا تبدیــل بــه 
گلــدان کنیــم تــا مــردم از عطــر معطــر و هــوای ســالم اســتفاده کننــد.

 وی افــزود: خوشــبختانه شــهرداری نیــز در راســتای اطاع رســانی 
ــی  ــب تابلوهای ــا نص ــی ب ــیب های اجتماع ــگیرانه آس ــات پیش و اقدام
ــان   ــرات قلی ــرات و مض ــا خط ــه ب ــا در رابط ــهر و پارک ه ــطح ش در س
اقدامــات خوبــی را بــه اجــرا گذاشــته اســت. البتــه بایــد در نظــر داشــت 
ــا ۲۵درصــد اســت و 7۵  ســهم وزارت بهداشــت در ســامت مــردم تنه

ــت. ــر اس ــتگاه های دیگ ــت دس ــز پیوس ــامت نی ــد س درص
   تبدیل چایخانه ها به مراکز فرهنگی

 در ادامــه نیــز مدیــر بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان
بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف مرکــز بهداشــت اســتان، تبدیــل چایخانه هــا 
ــت  ــات اس ــای و تنق ــیدن چ ــی، نوش ــد نقال ــی مانن ــز فرهنگ ــه مراک ب

ــد  ــدی بای ــدول زمان بن ــک ج ــوز در ی ــای دارای مج ــزود: چایخانه ه اف
اقــدام بــه حــذف قلیــان کننــد و تنهــا بــه عرضــه چــای و منــوی غذایــی 

بپردازنــد. 
مهــدی رفیعــی بــا اشــاره بــه اینکــه ممنوعیــت عرضــه قلیــان در 
چایخانه  هــای اصفهــان هــم بــرای خانم هــا و هــم آقایــان اســت  
ــان  ــذف قلی ــه ح ــدام ب ــه اق ــوز ک ــای دارای مج ــه داد: چایخانه ه ادام

ــدند. ــب ش ــد، پلم نکنن
   قلیان، دروازه ورود به اعتیاد

ــتان  ــی  اس ــروی انتظام ــانی نی ــز اطاع رس ــس مرک ــز رئی ــه نی در ادام
ــرای  ــد کلیــه چایخانه هــای اســتان اصفهــان و تذکــر ب اصفهــان از بازدی
عــدم عرضــه قلیــان خبــر داد و گفــت: متاســفانه 6۵ درصــد از کســانی 
ــرف  ــیگار و مص ــوند، از س ــاد می ش ــدر معت ــواد مخ ــرف م ــه مص ــه ب ک

ــد. ــروع کرده ان ــان ش قلی
ــه  ــتیم ک ــد هس ــا معتق ــت: م ــار داش ــی  اظه ــر کریم ــرهنگ جهانگی س
ــه ســوءمصرف مــواد  ــی ورود ب ــان، شــاهراه اصل مصــرف ســیگار و قلی
مخــدر صنعتــی و ســنتی اســت و اگــر بخواهیــم از مصــرف مــواد مخــدر 
ــار  ــار زیانب ــاره آث ــا درب ــردم و خانواده ه ــه م ــد ب ــم، بای ــگیری کنی پیش

ــم. ــانی کنی ــان اطاع رس ــیگار و قلی ــرف س مص
    راهکارها:

ــج  ــا تروی ــت ب ــن مخالف ــی ضم ــائل اجتماع ــان مس ــی کارشناس برخ
مصــرف مــواد دخانــی، گرایــش بــه قلیــان در جوانــان را تلقــی 
بــرای کنتــرل مصــرف  نــوع تفریــح می داننــد و معتقدنــد  یــک 
ــودن  ــاد آن هــا ب ــه اعتق ــد راهکارهــای بهتــری داد. ب ــی، بای مــواد دخان
ــت  ــیگار را از دس ــا س ــان ی ــد قلی ــا نمی توان ــون، صرف ــودن قان ــا نب ی
ــگان، آمــوزش درســت  ــی بگیــرد. ایجــاد مکان هــای تفریحــی رای جوان
و غیرمســتقیم در خصــوص عــوارض مصــرف قلیــان یــا ســیگار 
ورزشــی  از زمین هــای  تفریــح جوانــان  بــرای  ایجــاد مراکــزی  و 
ــارد  ــگ، بیلی ــه ای، بولین ــای رایان ــر بازی ه ــی نظی ــا تفریحات ــه ت گرفت
و ورزش هــای محبــوب جوانــان بــه شــکل گســترده و کم هزینــه 
ــات ــه دخانی ــان ب ــش جوان ــون از گرای ــه قان ــاز ب ــدون نی ــد ب  می توان

 کاست.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از یک آسیب اجتماعی:
قلیان، دود بیهوده ای که سرطان را به دوستدارانش هدیه می دهد  


