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له
قا

رم
س علیه السالم  حسین  امام  اربعین  صفر،   20 روز   

یعنی  حسین)ع (،  امام  حرم  روز  این  در  است. 
کردند.  مراجعت  مدینه  به  شام  از  کاروان  اسرا، 

جابربن عبداهلل  که  است  روزی  اربعین،  همچنین 
کربال  انصاری ، صحابی رسول خدا)ص (، از مدینه به 
او  و  بشتابد  حسین)ع (  امام  قبر  زیارت   به  تا  رسید 
آن حضرت  قبر  یافت  توفیق  که  است  کسی   نخستین 
را در این روز زیارت کند. بر اساس اعتباری که روز اربعین 
همان  از  داشته،  میان  شیعیان  اسالم  تاریخ  طول  در 
حرمت   به  شیعیان  نیست ،  معلوم  تاریخش  که  آغاز 
می توانسته اند  گر  ا و  می خوانده اند  اربعین  زیارت  آن ، 
آن  و  گرد می آمدند  امام  حسین)ع (  مزار  بر  مانند جابر 
امام را زیارت می کردند. این سنت تا به امروز در عراق 
که میلیون ها شیعه عراقی  با قوت برپاست  و شاهدیم 
امام حسین)ع(  بر مرقد مطهر  و غیرعراقی در این روز 
جمع می شوند؛ در سال های اخیر، این جمعیت به 20 

میلیون نفر  و حتی بیشتر  نیز  رسیده است...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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آن  انتخابات  نتیجه  و  آمریکاست  آمریکا، همان     
برای ما فرقی نمی کند

     مسئوالن باید اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی 
را جلوی چشم مردم قرار دهند

برای  ایثار  و  کاری  فدا در  اصفهان  استان  مردم     
کشور و دین خدا، پیشگام و پیشقدم بوده اند

صفحه 2
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در صفحه 2 بخوانید



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

یکــی از مراجــع تقلیــد گفــت: لزومــی نــدارد کــه مســئوالن 
مــدام مشــکات تمــام بخش هــای جامعــه را اعــام کننــد؛ 
ــع  ــرای رف ــش از حــد ب ــرات بی ــه جــای تذک ــر اســت ب بهت

ــد. مشــکات و انجــام اقــدام مؤثــر گام بردارن
آیــت هللا ســید محمــد علوی گرگانــی در دیــدار بــا مســئوالن 
ــای  ــی از اعض ــا و برخ ــی ناج ــتاد کل فرمانده ــی س بازرس
کمیتــه علمــی چهارمیــن دوره همایــش ایمنــی در نیروهــای 
ــن  ــه در راســتای تأمی ــن تشــکر از کســانی ک مســلح، ضم
امنیــت جمهــوری اســامی ایــران تــاش می کننــد، اظهــار 
کــرد: بعضــی از مســائل اخاقــی کــه بــرای تمــام اعضــای 
جامعــه پســندیده اســت، بــرای یــک یــا چنــد دســته خاص 
اهمیــت بیشــتری دارد. وی بــا بیــان اینکــه امــام علــی)ع( 

در حدیثــی فرمــوده کــه 6 صفــت بــرای همــه خــوب اســت 
ــر  ــه ســایر اقشــار ضروری ت ــرای 6 دســته نســبت ب ــی ب ول
اســت، افــزود: ایــن حدیــث نشــان دهنده ایــن اســت کــه 
ــه  ــات جامع ــی از طبق ــرای برخ ــوب ب ــات خ ــت صف رعای
ــت  ــوب اس ــا خ ــه ج ــت در هم ــا عدال ــت؛ مث ــر اس مهم ت
ولــی رعایــت آن توســط حاکمــان اقــوام و جوامــع مختلــف 
الزم تــر اســت؛ چــون تمــام مســئولیت ملت هــا بــه دســت 
ــدام الزم در  ــام اق ــی انج ــوی گرگان ــت هللا عل ــت. آی امراس
راســتای اصــاح امــور جامعــه را ضــروری دانســت و گفــت: 
ــا بیــان مشــکات جامعــه، چیــزی حــل نمی شــود. رفــع  ب
مشــکات و اصــاح امــور جامعــه نیازمنــد حرکــت درســت 

و اقــدام مؤثــر اســت.
ــه  ــت ک ــوب اس ــه خ ــرد: گرچ ــان ک ــد بی ــع تقلی ــن مرج ای
بــرای توجــه بیشــتر مــردم بــه بعضــی از مشــکات جامعــه 
ــکات  ــرات و مش ــت، خط ــط زیس ــکات محی ــد مش مانن
ــدام  ــئوالن م ــه مس ــدارد ک ــی ن ــی لزوم ــود، ول ــزد ش گوش
مشــکات تمــام بخش هــای جامعــه را اعــام کننــد. بهتــر 
اســت مســئوالن بــه جــای تذکــرات بیــش از حــد بــرای رفع 

ــد. ــر گام بردارن ــدام مؤث ــام اق ــکات و انج مش
آیــت هللا علوی گرگانــی در بخــش پایانــی ســخنانش گفــت: 
الزم اســت مســئوالن در هــر بخــش از کشــور، وظایــف خــود 
را بــه صــورت کامــل و درســت انجــام دهنــد تــا شــاهد رفــع 

نواقــص بخش هــای مختلــف جامعــه باشــیم.

افــی دیختــر، رئیــس کمیســیون خارجــی و امنیــت 
ــد کــرد  ــم صهیونیســتی )کنســت( تاکی پارلمــان رژی
کــه روســیه بــا رویکــرد اســرائیل دربــاره دشــمنانش 
ــزب هللا  ــران و ح ــا ای ــه ب ــخص در رابط ــور مش ــه ط ب
ــگ  ــود در جن ــریک خ ــا را ش ــت و آن ه ــف اس مخال
علیــه تروریســم می دانــد. بــه گــزارش روزنامــه 
ــم  ــه رژی ــابق کابین ــر س ــن وزی ــار، ای ــی االخب لبنان
صهیونیســتی پــس از بازگشــت از یــک ســفر رســمی 
ــد تــن از مقامــات روس  ــا چن ــدار ب ــه روســیه و دی ب
تاکیــد کــرد کــه بــه شــدت تحــت تأثیــر رفتــار جــدی 
روس هــا قــرار گرفتــه اســت؛ زیــرا آن هــا در سیاســت 
خارجــی ماننــد یــک ابرقــدرت واقعــی رفتــار کردنــد.

دیختــر در مصاحبــه بــا ســایت صهیونیســتی )والــا( 
افــزود: روس هــا تاکیــد کردنــد کــه از دیــدگاه آن هــا 
ــران  ــروه تروریســتی نیســت و ای ــا گ حــزب هللا نه تنه
ــر دو شــریک  ــه ه ــم کشــور دشــمن نیســت، بلک ه
روســیه در جنــگ علیه تروریســم در ســوریه هســتند.
عضــو کنســت اضافــه کــرد: روس هــا آشــکارا تاکیــد 
کردنــد کــه بــه زودی شــهر حلــب را تصــرف خواهنــد 
کــرد و همزمــان تاکیــد کردنــد کــه دخالتشــان 
بــه درخواســت  در ســوریه غیرقانونــی نیســت و 
رئیس جمهــوری »بشــار اســد« وارد ســوریه شــده اند 
ــتند. ــت در آن هس ــات و امنی ــاد ثب ــدد ایج و درص

رژیــم صهیونیســتی  امنیتــی  منابــع  بــه گفتــه   
ــر  ــد ب ــوریه می توان ــیه درس ــزون روس ــور روزاف حض
ــش اســرائیل در  ــی ارت ــی و دریای فعالیت هــای هوای
ــرائیل  ــش اس ــذارد و ارت ــی بگ ــرات منف ــه تاثی منطق
ــه  ــدی مواج ــای جدی ــروط و دیکته ه ــرط و ش ــا ش ب
شــده اســت. ایــن منابــع افزودنــد: دنیــا هفتــه 
گذشــته بــر نــاو هواپیمــا بــر روســی ادمیــرال 
کوزنتســوف تمرکــز کــرد، امــا غول پیکرتریــن کشــتی 
ویــژه پرتــاب موشــک در دنیــا یعنــی کشــتی 18 هــزار 
تنــی »پطــرس اکبــر« را کــه یــک »وحشــی جنگــی« 
بــه شــمار می آیــد و 700 نظامــی در آن خدمــت 

ــا ــت. ایرن ــده گرف ــد، نادی می کنن

تذکر روس ها به رژیم صهیونیستی:

ایران و حزب هللا، شریک ما در جنگ علیه تروریسم هستند

آیت هللا علوی گرگانی:

مسئوالن به جای بیان مدام مشکالت، برای رفع آن ها گام بردارند

حتما بخوانید!
تصویب طرح تمدید ۱۰ ساله ... پنجشنبه  27  آبان ماه   2۱395

ـــمـــاره  3۰2  ســـــال دوم           ݡسݒ
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ادامه از صفحه یک: 
کــه جمعیتــی در ایــن حــد و آمــار و بــا ایــن انگیــزه معنــوی در 

هیــچ زمــان و مکانــی ســابقه نــدارد. 
اربعیــن  برزگداشــت  دلیــل  ببینیــم  اســت  خــوب  امــا 
ــه  ــن نکت ــه مهم تری ــد ک ــادآور ش ــد ی ــخ بای ــت ؟ در پاس چیس
ــت .  ــکری)ع ( اس ــن عس ــام حس ــت ام ــن ، روای ــاره اربعی درب
ــل  ــان نق ــف از ایش ــع  مختل ــه در مناب ــی ک ــرت در روایت حض
اســت ؛   چیــز   5 مؤمــن  نشــانه های  فرموده انــد:   شــده، 
ــب + 11  ــاز واج ــت نم ــاز )17 رکع ــت نم ــدن 51 رکع 1- خوان
نمــاز شــب + 23نوافــل (، 2 ـ زیــارت اربعیــن، 3 ـ انگشــتری 
 در دســت راســت، 4 ـ وجــود آثــار ســجده  بــر پیشــانی 

5 ـ بلندخواندن بسم هللا در نماز.
ایــن حدیــث تنهــا مــدرک معتبــری اســت کــه جــدای از خــود 
زیــارت اربعیــن کــه در منابــع دعایــی آمــده ، بــه اربعیــن امــام 

حســین)ع ( و بزرگداشــت آن روز تصریــح کــرده  اســت . 
ــه  ــع ب ــد گفــت  در مناب امــا اینکــه منشــأ اربعیــن چیســت ، بای
ایــن روز )اربعیــن( بــه دو اعتبــار نگریســته شــده اســت؛ 
ــه  نخســت: اربعیــن، روزی اســت کــه اســرای کربــا از شــام ب
مدینــه مراجعــت کردنــد. دوم: اربعیــن، روزی اســت کــه در آن 
جابربن عبــدهللا انصــاری ، صحابــی پیامبــر خــدا)ص (، از مدینــه 
ــدهللا الحســین)ع (  ــر حضــرت اباعب ــا قب ــا وارد شــد ت ــه  کرب  ب
را زیــارت کنــد. اکنــون شــاهدیم کــه پــس از قرن هــای 
متمــادی، شــیعه ایــن روز را بــزرگ مــی دارد و حداقلــش ایــن 
ــارت  ــن روز زی ــیده در ای ــات رس ــاس روای ــر اس ــه ب ــت ک اس
ــد و امکانــش فراهــم  ــا اگــر توفیــق یاب ــد ی اربعیــن را می خوان
ــه زیــارت  ــا پــای پیــاده ب ــه ایــن مناســبت ب شــود شــیعیان ب
امــام حســین)ع( می شــتابند، بــا ایــن تجمــع بی نظیــر، 
وحــدت و همبســتگی شــیعیان را در راه حفــظ اســام و 
و  می کننــد  اعــام  دنیــا  بــه  معصومیــن)ع(  آرمان هــای 
ــک  ــوان ی ــه عن ــی را ب ــش سیاس ــور و همای ــن مان بزرگ تری
ــر  ــد. شــاید ب ــه نمایــش می گذارن عبــادت تأثیرگــذار در دنیــا ب
ایــن اســاس اســت کــه دشــمنان اســام از شــیعه هراســان و 
ــن او را  ــه اربعی ــی ک ــه درس امام ــرا ک ــد؛ چ ــاره نگرانن در این ب
ــتکبران   ــم مس ــار ظل ــر ب ــن زی ــته اند نرفت ــی داش ــا گرام قرن ه
و مبــارزه بی امــان بــا ظلــم و ســتم و چپــاول اســت. تــا 
ــی کــه بزرگداشــت عاشــورا و اربعیــن وجــود دارد، ســلطه  زمان
ــن امــر موجــب  ــود و ای ــای تشــیع ناممکــن خواهــد ب ــر دنی ب
نگرانــی شــیاطین و در رأس آن شــیطان اکبــر، یعنــی آمریــکای 

ــت.  ــکار اس جنایت
ــام  ــا تم ــراق ب ــردم ع ــون م ــه هم اکن ــه اســت ک راســتی چگون
وجــود از 20 میلیــون  زائــر امــام)ع( پذیرایــی می کننــد و حتــی 
ــا ایــن جمعیــت کــه طــی  ــد؟ ب ــدک خــود می گذرن از مــال  ان
ــه تنهــا  ــد، ن چنــد روز پــای پیــاده، ده هــا کیلومتــر را می پیماین
ــای  ــم تاش ه ــه علی رغ ــود، بلک ــده نمی ش ــودی دی ــچ کمب هی
ــچ  ــت ها هی ــیاطین از تروریس ــت ش ــام و حمای ــمنان اس دش
اتفاقــی هــم نمی افتــد. امــام عربســتان ســعودی بــا آن ادعــای 
زیــادش نمی توانــد امنیــت 10در صــدی جمعیــت حج گــزار 
 را تامیــن کنــد و هــر ســال دنیــا شــاهد غائلــه ای جدیــد 
و مــرگ عــده زیــادی از حجــاج بیــت هللا اســت. آیــا جــز ایــن 
ــوان  ــه 2 میلیونــی نات اســت کــه او از ایجــاد امنیــت نزدیــک ب
ــرد؟  ــلمانان می گی ــا دالر از مس ــه میلیارده ــی ک ــت، در حال اس
آیــا او جــز کاســبی کار دیگــری می کنــد؟ بهتــر بگوییــم 
ــه اســام و مســلمین اســت؛ گرچــه لقــب  عربســتان خائــن ب
ــردم  ــم روزی م ــد. امیدواری ــدک می کش ــن را ی ــادم الحرمی خ
ــل  ــد و مث ــده بگیرن ــه عه ــت حــج را ب عربســتان خــود مدیری
ــم باشــند. ــرای مســلمین عال ــی ب ــان خوب ــراق، میزب مــردم ع
فلســفه اربعیــن امــام حســین)ع( چیســت؟ در ارتبــاط بــا روز 
ــه  ــن ســؤال ب ــه طــور طبیعــی ای ــام حســین)ع( ب ــن ام اربعی
ذهــن متبــادر می شــود کــه چــرا فقــط بــرای امــام حســین)ع( 
روز اربعیــن تعییــن شــده اســت و بــرای امامــان دیگــر حتــی 
پیامبــر اعظــم)ص(، مراســم روز اربعیــن نداریــم؟ در پاســخ بــه 
ایــن ســؤال شایســته اســت بــه نــکات کلیــدی کــه روز اربعیــن 
را فقــط بــرای امــام حســین)ع( تثبیــت کــرده اســت، بــه شــرح 
زیــر اشــاره کنیــم: اول اینکــه فداکاری هــای امــام حســین)ع( 
 دیــن را زنــده کــرد و نقــش او در زنــده نگهداشــتن دیــن اســام

 کامــا ویــژه و منحصربه فــرد اســت. بنابرایــن حماســه ها 
و فداکاری هــای امــام حســین)ع( را بایــد زنــده نگــه داشــت؛ 
ــت  ــت و گرامیداش ــام اس ــن اس ــتن دی ــده نگهداش ــون زن چ
ــت  ــت در جه ــی اس ــت تاش ــن؛ در حقیق ــورا و اربعی روز عاش
ــن  ــمنان دی ــا دش ــارزه ب ــام و مب ــن اس ــتن دی ــده نگهداش  زن

و معنویت. 
دوم، مصائــب امــام حســین)ع( بــرای هیــچ امــام و پیامبــری 
امــام  بیــان دیگــر مصیبــت  بــه  اســت.  نیامــده  پیــش 
ــر  ــا بزرگ ت ــه مصیبت ه ــا، از هم ــوادث کرب ــین)ع( و ح حس
و ســخت تر بــود. اگــر عامــل دیگــری هــم در کار نبــود، همیــن 
عامــل کافــی بــود کــه نشــان بدهد چــرا بــرای امام حســین)ع( 
بیــش از امامــان دیگــر و حتــی بیــش از پیامبــر اســام)ص( 
عــزاداری و مراســم ســوگواری و مدیحه ســرایی متعــددی برپــا 

می کنیــم.
  ســوم در ماه محرم ســال 61 )هـ.ق( امام حســین)ع(، فرزندان

خویشــان و یــاران آن حضــرت را کشــتند و اســیران کربــا 
را بــه کوفــه و شــام بردنــد؛ همیــن اســیران داغ دیــده روز 
ــورا در  ــب روز عاش ــه مصائ ــیدند؛ هم ــا رس ــه کرب ــن ب اربعی
آن روز تجدیــد شــد و آن روز، روز ســختی بــرای خانــدان 
ــام  ــمنان اس ــه دش ــه اینک ــن نکت ــود. چهارمی ــر)ص( ب پیامب
بــا بــه شــهادت رســاندن امــام حســین)ع(، قصــد نابودکــردن 
ــاش  ــام حســین)ع( ت ــن اســام را داشــتند. دشــمنان ام دی
ــی  ــود و حت ــوش ش ــی فرام ــه کل ــا ب ــه کرب ــا حادث ــد ت کردن
 کســانی را کــه بــرای زیــارت امــام حســین)ع( می آمدنــد 
ــه  ــوکل خلیف ــان مت ــتند. در زم ــد و می کش ــکنجه می کردن ش
ــد  ــد، مزرعــه کردن ــا را شــخم زدن عباســی، همــه قبرهــای کرب
و مــردم را از آمــدن بــرای زیــارت قبــر امــام حســین)ع( منــع 
کردنــد. شــیعیان هــم بــرای مقابلــه بــا این هــا، از هــر مناســبتی 
ــد کــه یکــی از ایــن  ــا می کردن ــا را احی ــه کرب اســتفاده و حادث

ــن اســت. ــه روز اربعی مناســبت ها حادث
 نکتــه پنجــم، یکــی از نشــانه های مومــن، زیــارت امــام 
حســین)ع( در روز اربعیــن اســت. همان گونــه کــه اشــاره 
ــده  ــت ش ــکری)ع( روای ــن عس ــام حس ــرت ام ــد از حض ش
ــاز  ــز اســت؛ 51 رکعــت نم ــج چی ــه »عامت هــای مؤمــن پن ک
ــه  ــتر ب ــن، انگش ــارت اربعی ــبانه روز، زی ــه در ش ــه و نافل فریض
ــجده  ــادن درس ــاک نه ــر خ ــانی ب ــردن، پیش ــت ک ــت راس  دس
 و بســم هللا را بلندگفتــن.« بنابرایــن یکــی از وظایــف شــیعیان 

را اهتمام به زیارت اربعین برشمرده اند.

به بهانه اربعین                                                                                                                      
  

مدیر ستاد اقامه نماز استان و مشاور استاندار اصفهان
رضا جدیدی

کوفــه در اختیــار عبیدهللا بن زیــاد و بصــره در اختیــار 
ــد و مکــه در  ــار ولی ــه در اختی مغیره بن شــعبه و مدین
اختیــار عبدهللا بن زبیــر بــود کــه خــود را خلیفــه 
مســلمین می نامیــد. یزیــد در دمشــق مســت از 
ــس  ــش ابوقی ــون محبوب ــرای میم ــدرت ب ــاده ق ب

شعر می سرود و شراب می نوشید. 
ــدان  ــده خان ــرم، 61 گل  پرپرش ــم مح ــب یازده ش
عصمــت و طهــارت در بیابــان کربــا افتــاده و بزمــگاه 
شــهیدان را تشــکیل داده بودنــد؛ امــا چهــل روز 
بعــد و پــس از ســختی های فــراوان، در اولیــن 
ــاری ــدهللا انص ــا، جابربن عب ــهدای کرب ــن ش  اربعی
ــود ــدان عصمــت ب ــد خان ــی کــه مری  پیرمــرد نابینائ

ــود  ــیعه ب ــان ش ــه از سرشناس ــه ک ــراه عطی ــه هم  ب
بــه کربــا رفتنــد کــه داســتان زیــارت و گریــه و ندبــه 
ــهدا)ع(  ــرت سیدالش ــاک حض ــت پ ــر ترب ــان ب آن

ــروف اســت.  مع
ــارت  ــه زی ــن اول ب ــا، اربعی ــرای کرب ــا اس ــه آی اینک
 کربــا نائــل شــدند یــا اربعیــن دوم، بحثــی جداگانــه 

است. 
ــه ای  ــرم، مقایس ــر محت ــز و خواه ــرادر عزی ــاال ب ح
بیــن اربعیــن ســال 61 هجــری و اربعین هــای زمــان 
 خودمــان بفرمائیــد؛ از برکــت خــون شــهیدان کربــا 
و عــزت و عظمتــی کــه ایــن خون هــای پــاک در دنیــا 
ــران  ــر از ای ــا زائ ــته میلیون ه ــال گذش ــد، س آفریدن
ــن  ــرای مراســم اربعی ــا ب ــه کرب و ســایر کشــورها ب
رفتنــد و آن اســتقبال از زائــران و بســتن موکب هائــی 
 کــه ســر راه آن هــا هســت و پذیرائــی مفصــل 
ــن  ــا در اربعی ــران کرب ــه از زائ ــی ک ــل و غش و بی غ
می شــود، چشــم جهانیــان را خیــره و چشــم و گوش 
دشــمنان اســام را کــور و کــر ســاخته؛ همــه این هــا 
 از برکــت خون هــای پــاک مــوالی مــا علــی)ع(

ــه  ــد ک ــش می باش ــش و یاران ــش، خاندان فرزندان
 اکنــون دیــن  مبیــن اســام در جهــان ســربلند 
 و ســرافراز اســت؛ نــه از بنی امیــه و بنی عبــاس 

و ... .
دیدی که خـون ناحق پروانه شمع را
چندان امان نداد که شب را سحر کند

ایــن خون هــا همچنــان می جوشــد و کرباهــای 
دیگــر و اربعین هــای دیگــر می آفرینــد و قلم هــا 
پــس ســال ها  از  و ذکرهــا  و فکرهــا   و قدم هــا 
ــی و اوالد  ــان دم از عل ــادی همچن ــای متم و قرن ه
علــی می زننــد؛ در حالــی کــه یزیــد و معاویــه 
در محلــه جابیــه دمشــق بــه زبالــه دان تاریــخ 
پیوســته اند و ایــن اســت تاریــخ و عبرت هــای تاریــخ 
کــه بــه قــول شــهید عامــه اســتاد مرتضــی مطهــری 
 بایــد از آن درس گرفــت و معاویه هــا و یزیدهــا 

و شمرهای زمان را شناخت. 
در کرباهــای ایــران از قیــام ســال 42 حضــرت امــام 
ــه  ــاب ب ــن انق ــم ای ــه پرچ ــون ک ــی)ره( تاکن خمین
ــت حضــرت روح هللا ــف و باکفای ــد خل  دســت فرزن

یعنــی حضــرت آیــت هللا ســیدعلی خامنــه ای مدظلــه 
ــته  ــی داش ــه مظلوم هائ ــده، چ ــپرده ش ــی س  العال
ــی  ــا و زبیرهائ ــا و طلحه ه ــه معاویه ه ــم و چ و داری
ــن  ــدار از ای ــم بی ــا چش ــد ب ــم و بای ــته و داری داش
ــوان درس  ــل ج ــه نس ــم و ب ــوادث درس بیاموزی ح

ــم کــه: بدهی
هر که ناموخت از گذشت روزگار  

هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
بیــدار  بایــد  صاحب نفــس  و  بیــداردل  عزیــزان 
باشــیم کــه توطئه هــا و دسیســه ها هــر روز بــه 
ــروز  ــور و ب ــر ظه ــی دیگ ــا عنوان ــر و ب ــکلی دیگ ش
ــه افتخــارات پــدرش ســعد  می کننــد؛ عمــر ســعد ب
 وقــاص می نــازد و شــمر چهــره عــوض می کنــد 
و شــبث بــن ربعــی در چندیــن صحنــه بــا چندیــن 

ــد. ــوام را می فریب ــود و ع ــر می ش ــره ظاه چه
ــه  ــا در صحن ــا علن ــه معاویه ه ــت همیش ــرار نیس  ق
می خواهــد  بیــداری  و  بصیــرت  شــوند.  ظاهــر 
را در زمانــه خودمــان بشناســیم؛  نفوذی هــا  تــا 
 زیــرا کــه »هــر لحظــه بــه شــکلی بــت عیــار 

درآید.«
 بایــد بــا زبــان و بــا قلــم و بــا چشــم بصیــرت بــه 
نســل جــوان آگاهــی دهیــم کــه خــون شــهیدانمان 
دنبالــه و نشــأت گرفته از خــون شــهیدان کرباســت. 
ایــن  و  ایــن خون هــا کم رنــگ شــود  نگذاریــم 
ــه قمــر بنی هاشــم در  ــد ک ــن بیفت ــه زمی پرچم هــا ب

ــا فرمــود:  صحــرای کرب
وهللا اگــر دســتم را هــم قطــع کنیــد تــا ابــد از دینــم 

ــم. ــت می کن حمای
بـا خـدا عباس وقتـی دست داد 

هر دو دست خویش را از دست داد
دســتی کــه در انقــاب اســامی بــا حضــرت روح هللا 
فریــاد  انقــاب  در  حنجــره ای کــه  داد،  دســت 
ــا  ــر م ــینیه، رهب ــا حس ــت م ــه »نهض ــید ک می کش
خمینیــه«، حــاال هــم بایــد بدانــد و بگویــد کــه 

خامنــه ای خمینیــه و ... .
وصیت نامــه حضــرت  اســت کــه  جوانــان  بــر   
امــام  کــه  بخواننــد  دقــت  بــه  را  امــام)ره( 
ــان  ــت نااه ــه دس ــاب ب ــد انق ــد نگذاری می فرماین

بیفتــد.
 مــا بایــد از عاشــورا پنــد و انــدرز و عبــرت بگیریــم 
 و بدانیــم کــه ریشــه های تاریخــی عاشــورا چیســت 
و چــه علــل و عوامــل و انگیزه هایــی دســت بــه 
ــرا  ــد؛ زی ــود آم ــه وج ــا عاشــورا ب ــم داد ت دســت ه
نیســت؛  خلق الســاعه  عاشــورا  ماننــد  حوادثــی 
ــوض  ــا ع ــا و آدم ه ــا صحنه ه ــذرد ت ــال ها می گ س
می شــوند.درس دیگــر اینکــه از صحنــه عاشــورا 
ــاالر  ــهیدان و قافله س ــاالر ش ــرور و س ــات س و بیان
اســیران کربــا درس بگیریــم کــه هیهــات منــا الذله؛ 

ــه: ــم ک ــعار نمی دادی ــاب ش ــر در انق مگ
زیر بـار ستـم نمی کنم زندگی
جان فدا می کنم در ره آزادگی

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــان  ــردم اصفه ــر از م ــزاران نف ــا ه ــدار ب ــروز در دی ــح دی صب
پیشــگامی«  و  »شــهادت  اســتان  را  اصفهــان  اســتان 
 »اســتقامت و ایســتادگی«، »علــم و فرهنــگ«، »دیــن 
و والیــت« و »کار و ابتــکار« خواندنــد و بــا تأکیــد بــر اینکــه 
جمهــوری اســامی ایــران، هیــچ قضاوتــی دربــاره انتخابــات 
ریاســت جمهــوری آمریــکا نــدارد و همــواره از دو حــزب 
ــد:  ــت، گفتن ــوده اس ــمنی ب ــاهد دش ــور ش ــن کش ــرح ای مط
نخبــگان  بــرای  به ویــژه  نیــاز کشــور   امــروز مهم تریــن 
ــل نشــدن از  ــرت سیاســی و غاف و مســئوالن کشــور، »بصی
ــی«  ــری انقاب ــه و جهت گی ــظ روحی ــه دشــمن«، »حف توطئ
»اقــدام و عمــل در عرصــه اقتصــاد مقاومتــی«، »ادامــه 
 پرشــتاب مســیر رشــد علمــی«، »اتحــاد و انســجام ملــی« 

و »حفظ استحکام روحی و درونی« است.
رهبــر انقــاب اســامی در ایــن دیــدار کــه در ســالگرد 
ــات  ــهید عملی ــییع ۳70 ش ــان در تش ــردم اصفه ــه م حماس
ــی از  ــد، یک ــزار ش ــال 1۳61 برگ ــان س ــرم در روز ۲۵ آب مح
اصفهــان  اســتان  مــردم  بــارز  ویژگی هــای   مهم تریــن 
ــا  ــتند و ب ــتادگی« دانس ــهادت طلبی« و »ایس ــه »ش را روحی
تأکیــد بــر لــزوم شــناخت طراحــی دشــمن در هــر مقطعــی 
ــر  ــتادگی ب ــد: ایس ــل او افزودن ــی در مقاب ــز از وادادگ و پرهی
اصــول انقــاب اســامی، یکــی از نیازهــای مهــم امــروز اســت 
و اصــول انقــاب همــان مبانــی و شــاخص های مطرح شــده 

ــات امــام )رحمــه هللا( و وصیت نامــه ایشــان اســت. در بیان
ــان  ــه جوان ــاره ب ــه دوب ــا توصی ــه ای ب حضــرت آیــت هللا خامن
بــرای مطالعــه گفتارهــا و وصیت نامــه امــام )ره( بــه عنــوان 
ــد: آن  ــان کردن ــامی خاطرنش ــام اس ــت نظ ــه راه حرک نقش
ــا  ــن گفتاره ــم در همی ــکان داد، مجس ــا را ت ــه دنی ــام ک ام
)رحمــه هللا(  امــام  نمی تــوان  و  اســت  وصیت نامــه   و 

را برخاف آنچه بود، معنا و تأویل کرد.
جبــران  و  کشــور  مشــکات  راه حــل  تنهــا  ایشــان 
ــرفت  ــاه و پیش ــزت و رف ــه ع ــیدن ب ــا و رس عقب ماندگی ه
ــر  ــتادگی ب ــی را ایس ــی و فرهنگ ــوی و اخاق ــادی و معن م
اصــول انقــاب اســامی دانســتند و گفتنــد: از لحــاظ عملــی 
ــژه در  ــور، به وی ــی کش ــتحکام درون ــر روی اس ــد ب ــز بای نی

ــود. ــدی ش ــدام ج ــز و اق ــاد تمرک ــش اقتص بخ
رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد: دشــمن، اقتصــاد 
ــد اقتصــاد، نقطه ضعــف  ــرا تصــور می کن ــه؛ زی را نشــانه گرفت
کشــور اســت و بــر همیــن اســاس بــر »اقتصــاد مقاومتــی 
اقــدام و عمــل« تأکیــد شــده اســت و مســئوالن بایــد »اقدام 
ــرار  ــردم ق ــم م ــوی چش ــاخصه های آن را جل ــل« و ش و عم

دهنــد.
ــی  ــی« را یک ــرت سیاس ــه ای »بصی ــت هللا خامن ــرت آی حض
دیگــر از نیازهــای ضــروری، به ویــژه در میــان نخبــگان 
ــرت موجــب می شــود  ــود بصی ــد: نب ــد کردن ــد و تأکی خواندن
ــه  ــا جاذب ــه واقع ــود ک ــواردی ش ــذوب م ــان مج ــه انس ک
 ندارنــد؛ هماننــد عــده ای کــه مجــذوب آمریــکا هســتند 

در حالی که این مجذوبیت دروغین است.

ایشــان بــه مباحــث مطرح شــده درخصــوص مشــکات 
رقابت هــای  در  آمریــکا  جامعــه  درون  واقعیت هــای  و 
ــه  ــه ب ــردی ک ــد: ف ــد و افزودن ــاره کردن ــر اش ــات اخی انتخاب
عنــوان رئیس جمهــور آمریــکا انتخــاب شــده، در رقابت هــای 
انتخاباتــی گفــت اگــر پولــی را کــه در ایــن چنــد ســال خــرج 
ــم ــتفاده می کردی ــکا اس ــل آمری ــرای داخ ــم، ب ــگ کردی  جن

می توانســتیم ایــن کشــور را دو بــار بســازیم؛ آیــا آن کســانی 
کــه مجــذوب آن نقطــه خیالــی هســتند معنــی ایــن ســخنان 

ــد؟ را می فهمن
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه مطالــب مطرح شــده در 
ــا  ــود خرابی ه ــر وج ــی ب ــکا مبن ــات آمری ــای انتخاب رقابت ه
فقــر و مشــکات گســترده در ایــن کشــور خاطرنشــان 
 کردنــد: آمریــکا در ســال های اخیــر پــول مــردم ایــن کشــور 
 را صــرف جنگ هــای غیرشــرافتمندانه ای کــرد کــه نتیجــه آن

ــودی زیرســاخت ها در  ــی و ناب ــزار غیرنظام ــا ه کشــتار ده ه
افغانســتان، عــراق، لیبــی، ســوریه و یمــن اســت.

ــات  ــر اینکــه واقعی ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت هللا خامن حضــرت آی
مطرح شــده در رقابت هــای انتخاباتــی آمریــکا، ســخنانی 
مطــرح می شــده  همــواره  ایــن ســال ها  در   بــوده کــه 
ــی  ــد: معن ــد، گفتن ــتند آن را بپذیرن ــده ای نمی خواس ــا ع ام
 بصیــرت آن اســت کــه بدانیــد بــا چــه کســی طــرف هســتید 
و او دربــاره شــما چگونــه فکــر می کنــد و اینکــه اگــر 
ــورد. ــد خ ــه خواهی ــا ضرب ــد، قطع ــود را ببندی ــمان خ چش
ــی  ــگان سیاس ــع از نخب ــه توق ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب  ایش
ــد:  ــت، افزودن ــی اس ــن بصیرت ــتن چنی ــی، داش و غیرسیاس
ــتند؛  ــرت هس ــن بصی ــادی دارای ای ــردم ع ــبختانه م خوش
ــر  ــه ب ــا تکی ــگان ب ــه برخــی نخب ــا تعجــب از آن اســت ک ام

ــد. ــرت را ندارن ــن بصی ــات، ای توهم
ــات  ــه انتخاب ــه نتیج ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب

اخیــر ریاســت جمهــوری در آمریــکا خاطرنشــان کردنــد: مــا 
 هیــچ قضاوتــی دربــاره ایــن انتخابــات نداریــم؛ زیــرا آمریــکا
ــک از دو  ــر ی ــته ه ــال گذش ــت و در ۳7 س ــان آمریکاس هم
ــد، هیــچ خیــری کــه نرســاندند  ــر ســر کار بودن حــزب کــه ب

ــوده اســت. ــران ب دائمــا نیــز شــر آن هــا متوجــه ملــت ای
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: برخــاف عــده ای 
کــه در دنیــا، بــرای نتیجــه انتخابــات آمریــکا، عــزا گرفته انــد 
یــا عــده دیگــری کــه شــادی می کننــد، مــا نــه عــزا 
ــی  ــا فرق ــرای م ــرا ب ــم؛ زی ــادی می کنی ــه ش ــم و ن می گیری
ــی  ــف اله ــه لط ــم و ب ــم نداری ــی ه ــچ نگران ــد و هی نمی کن

ــم. ــز آماده ای ــی نی ــه محتمل ــر حادث ــا ه ــه ب ــرای مواجه ب
ایشــان افزودنــد: موضوعــی کــه مــا بایــد االن بــر آن متمرکــز 
ــده کشــور اســت  ــی و آین ــور از مشــکات فعل شــویم، راه عب
کــه تنهــا راه نیــز، حفــظ و ارتقــای اســتحکام داخلــی نظــام 

اســت.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکــه در صــورت 
اســتحکام سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی و اســتحکام 
هیــچ  ارشــد،  مســئوالن  و  نخبــگان  روانــی  و  روحــی 
خطــری کشــور را تهدیــد نخواهــد کــرد، گفتنــد: ملــت ایــران 
 به ویــژه جوانــان بایــد رویــش مبــارِک روحیــه انقابــی 
 را ادامــه دهنــد؛ زیــرا مســئله اصلــی کشــور برخــی بحث هــا 
حفــظ  بلکــه  نیســت؛  حاشیه ســازی ها  و  جنجال هــا  و 

روحیــه و جهت گیــری انقابــی اســت.
ــز، اقتصــاد  ــی نی ــه ای از لحــاظ عمل ــت هللا خامن حضــرت آی
ــی  ــجام داخل ــاد و انس ــی و اتح ــرفت علم ــی، پیش مقاومت
امتحان هــای  تأکیــد کردنــد:  و  برشــمردند  ضــروری  را 
ــف  ــاط ضع ــناخت نق ــرای ش ــه ای ب ــع عرص ــف درواق  مختل
ــوت  ــاط ق ــه نق ــا ب ــل آن ه ــا و تبدی ــردن آن ه ــرف ک و برط

ــت. اس

اصفهــان  اســتان  مــردم  ســابقه  یــادآوری  بــا   ایشــان 
در ســربلند بیــرون آمــدن از امتحان هــای مختلــف، بــه 
ــدود  ــی ح ــکوهمند و تاریخ ــییع ش ــالروز تش ــان »س ۲۵ آب
 ۳70 شــهید عملیــات در شــهر اصفهــان«، اشــاره کردنــد 
نشــان دهنده  فراموش نشــدنی،  تشــییع  آن  گفتنــد:  و 
ــردم  ــتودنی م ــت س ــتحکام و مقاوم ــی، اس ــت روح ظرفی
تشــییع شــهیدان  اصفهــان اســت؛ زیــرا در همــان روزِ 
ــه جبهــه صــف  ــرای اعــزام ب ــان ب ــی در اصفه ــان فراوان جوان

کشــیدند.
ــی  ــه فراموش ــردن و ب ــگ ک ــامی، کم رن ــاب اس ــر انق رهب
ــاب را از  ــخ انق ــن تاری ــاط برجســته و غرورآفری ســپردن نق
ــان  ــتند و خاطرنش ــمنان دانس ــم دش ــی تهاج ــداف اصل اه
ــز  ــان هرگ ــردم اصفه ــت حماســی و پرشــور م ــد: حرک کردن

ــه فراموشــی ســپرده شــود. ــد ب نبای
 ایشــان، اصفهــان را شــهر »علــم، دیــن، والیــت، کار و ابتــکار

ــردم  ــد: م ــد و افزودن ــهادت« خواندن ــگ، و ش ــر و فرهن هن
ــن  ــرای کشــور و دی ــار ب ــداکاری و ایث ــان در ف اســتان اصفه
 خــدا پیشــگام و پیشــقدم بوده انــد و شــهیدان بــزرگ 
و نــام آوری همچــون آیــت هللا بهشــتی، همــت، خــرازی 
برخاســته اند کــه  منطقــه  ایــن  از  رّدانی پــور  و  کاظمــی 
ــن  ــت را روش ــروزان، راه مل ــعلی ف ــون مش ــک همچ ــر ی ه

. می کننــد
انفــاق  در  »گشاده دســتی  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ــی در  ــی«، و »صرفه جوی ــرات عموم ــدا و خی ــال در راه خ م
 زندگــی معمولــی و شــخصی« را از دیگــر خصوصیــات خــوب 

و ممتاز مردم اصفهان برشمردند.
ــن  ــی اربعی ــه راهپیمای ــن ب ــامی همچنی ــاب اس ــر انق رهب
خواندنــد  ارزشــمند  ســرمایه ای  را  آن  و   اشــاره کردنــد 
ــف  ــان نج ــی می ــم و میلیون ــت عظی ــن حرک ــد: ای  و افزودن
و کربــا و ایــن شــور و شــوق و حرکــت، حتــی اگــر بــا خطــر 
ــوج  ــا م ــان م ــردم و جوان ــواره در دل م ــد، هم ــراه باش هم
ــن  ــرا ضام ــرد؛ زی ــظ ک ــد حف ــرمایه را بای ــن س ــد و ای می زن

بقــای کشــور اســت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در پایــان ســخنان خــود تأکیــد 
 کردنــد: آینــده کشــور بــه مراتــب بهتــر از امــروز خواهــد بــود 
و بــه فضــل الهــی و بــه برکــت اســام و انقــاب، ملــت ایــران 
ــد  ــش خواه ــد و پی ــد آم ــق خواه ــکات فائ ــه مش ــر هم ب

رفــت.
پیــش از بیانــات رهبــر انقــاب اســامی، نماینــده  ولی فقیــه 
و امــام جمعــه  اصفهــان بــا گرامیداشــت ۲۵ آبان مــاه ســالروز 
تشــییع ۳70 شــهید عملیــات محــرم گفــت: مــردم مقــاوم و 
مؤمــن اســتان اصفهــان، مطیــع دیــن اســام بــوده و بــا همه  

تــوان، آمــاده  خدمــت در راه انقــاب اســامی هســتند. 
در  اصفهــان  اســتان  قابلیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی   
ــردم  ــرد: م ــان ک ــی خاطرنش ــادی و صنعت ــای اقتص حوزه ه
اســتان اصفهــان فعالیت هــای زیــادی بــرای تحقــق اقتصــاد 
مقاومتــی انجــام داده انــد و ایــن اســتان قابلیــت الگــو شــدن 

ــه را دارد. ــن عرص در ای

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از مردم اصفهان بر مهم ترین نیاز امروز کشور تاکید کردند:

ایستادگی بر اصول انقالب
اصول انقالب، همان مبانی و شاخص های مطرح شده در بیانات امام )رحمه اهلل( و وصیت نامه ایشان است

مجلــس نماینــدگان آمریــکا روز سه شــنبه طــرح تمدیــد 10 
ســاله تحریم هــای ایــران و همین طــور اعمــال تحریم هــای 

جدیــد علیــه ســوریه را تصویــب کــرد.
بــه گــزارش رویتــرز، مجلــس نماینــدگان آمریــکا در حالــی 
ــب  ــران را تصوی ــه ای ــا علی ــد 10 ســاله تحریم ه طــرح تمدی
ــد  ــد نشــان ده ــدام می خواه ــن اق ــا ای ــه ب ــرده اســت ک ک
کــه فــارغ از اینکــه چه کســی در کاخ ســفید حضــور خواهــد 
ــوالت  ــی در تح ــش مهم ــد دارد نق ــنگتن قص ــت، واش داش

خاورمیانــه ایفــا کنــد.
ــا 419  ــکا ب ــدگان آمری ــزود: مجلــس نماین ــزارش اف ــن گ ای
ــه  ــا علی ــاله تحریم ه ــد 10 س ــرح تمدی ــه ط ــق ب رأی مواف
ایــران رأی مثبــت دادنــد؛ قانونــی کــه در ســال 1996 
میــادی بــرای مجــازات شــرکت هایی کــه در بخــش انــرژی 

ایــران ســرمایه گذاری می کننــد، وضــع شــده اســت.
رویتــرز افــزود: مجلــس نماینــدگان آمریــکا همچنیــن 
ــت  ــه دول ــد علی ــای جدی ــال تحریم ه ــرای اعم ــی را ب طرح
ــل  ــه  دلی ــیه ب ــران و روس ــی ای ــان آن، یعن ــوریه و حامی س

ــرده  ــب ک ــه بشــریت تصوی ــت علی ــات جنگــی و جنای جنای
ــت. اس

تحریم هــای ایــران در صورتــی کــه تمدیــد نشــود، تــا پایــان 
ــرح  ــن ط ــد. ای ــد ش ــی خواه ــادی منقض ــال ۲016 می س
 بایــد در ســنا نیــز تصویــب شــود و در نهایــت بــاراک اوبامــا

رئیس جمهور آمریکا آن را امضا کند.
دولــت اوبامــا و ســایر قدرت هــای جهانــی ســال گذشــته بــه 
توافقــی بــا تهــران دســت یافتنــد کــه بــر اســاس آن برنامــه 
هســته ای ایــران بــه  ازای لغــو تحریم هــای بین المللــی 

ــود. ــدود می ش مح
ولــی نماینــدگان آمریکایــی اعــام کرده انــد کــه می خواهنــد 
قانــون تحریم هــای ایــران همچنــان بــه  قــوت خــود باقــی 
باشــد تــا پیــام قاطعــی بــرای تهــران ارســال شــود بــا ایــن 
محتــوا کــه آمریــکا بــه اقدامــات تحریک آمیــز ایــران پاســخ 

خواهــد داد و هــر رئیس جمهــوری در آمریــکا می توانــد 
ــاد  ــران مف ــر ته ــد، اگ ــران را بازگردان ــای ای ــورا تحریم ه ف
ــده  ــگل، نماین ــوت ان ــد. الی ــض کن ــته ای را نق ــق هس تواف
ــان  ــه امــور خارجــی و از حامی ارشــد دموکــرات عضــو کمیت
ایــن طــرح گفــت: حتــی پــس از یــک انتخابــات ســخت در 
آمریــکا و تغییــر قــدرت سیاســی، رهبــری آمریــکا در عرصــه 

جهانــی بــا افــول روبــه رو نخواهــد شــد.
رئیــس کمیتــه  و  جمهوری خــواه  نماینــده  رویــس،  اد 
ــرد:  ــح ک ــز تصری ــدگان نی ــس نماین ــی مجل ــط خارج رواب
ــای  ــت. انقض ــی اس ــم و حیات ــزار مه ــک اب ــرح ی ــن ط ای
ــق  ــط تواف ــده توس ــارات واردش ــران خس ــم ای ــون تحری قان
هســته ای خطرنــاک را کــه توســط رئیس جمهــور بــه دســت 
آمــده تشــدید خواهــد کــرد و ایــن پیــام را ارســال می کنــد 
ــران در  ــا نقــش مخــرب ای ــی ب ــر مخالفت ــکا دیگ ــه آمری ک

ــدارد. ــه ن خاورمیان
ایــن رأی گیــری یــک هفتــه پــس از آن انجــام شــده اســت 
کــه دونالــد ترامــپ بــه  عنــوان رئیس جمهــور منتخــب 
ــا  ــدت ب ــه  ش ــه ب ــی ک ــت؛ کس ــده اس ــی ش ــکا معرف آمری

ــنیم ــت. تس ــف اس ــران مخال ــته ای ای ــق هس تواف

تصویب طرح تمدید ۱۰ ساله تحریم های ایران در مجلس نمایندگان آمریکا
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هلدینــگ اس ام اس آلمــان بــا 140 ســال ســابقه بــه عنوان 
ــان  ــا، خواه ــوالدی دنی ــرکت های ف ــن ش ــی از بزرگ تری یک
ــه  ــت. ب ــران اس ــوالد در ای ــعه ای ف ــای توس ــرای طرح ه اج
ــان  ــوالد آلم ــول ف ــن غ ــدگان ای ــم نماین ــور ه ــن منظ  همی
در ســفری بــه ایــران بــا همتایــان ایرانــی خــود بــه گفت وگــو 

پرداختند.
    سفر به اصفهان

 )SMS Group( نماینــدگان اس ام اس گــروپ آلمــان
در جریــان بازدیــد از فــوالد مبارکــه، ضمــن دیــدار بــا 
معاونــان تکنولــوژی و بهره بــرداری ایــن شــرکت، طــی 
ــه  ــان ناحی ــور کارشناس ــا حض ــت ب ــد نشس ــزاری چن برگ
ــتاوردهای  ــن دس ــداوم، آخری ــری م ــازی و ریخته گ فوالدس
ــت  ــه در صنع ــد فناوران ــای جدی ــاره نوآوری ه ــا درب روز دنی
فوالدســازی را مــورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار دادنــد. در 
خاتمــه ایــن جلســه دو روزه لوتارفیشــر، ســرگروه اعزامــی از 
گــروه SMS آلمــان، گفــت: در کنــار روابــط گســترده ای کــه 
ــن فرصــت  ــران داشــته در ای ــا ای ــاز ب ــان از دیرب کشــور آلم
ــتاوردهای  ــن دس ــا آخری ــم ت ــه آمدی ــوالد مبارک ــه ف ــم ب ه
الکتریکــی  قــوس  زمینــه کوره هــای  در  را   تکنولوژیکــی 

و ریخته گــری، اطالعــات مربــوط بــه بــازار و تغییراتــی 
ــند  ــه آن می اندیش ــوالد ب ــده ف ــاره آین ــازان درب ــه فوالدس  ک
و همچنیــن روش هــای بــروز بهبــود عملکرد زیســت محیطی 
ــه  ــوالد مبارک ــران و کارشناســان ف ــا مدی ــوالد را ب ــت ف صنع
ــه  ــب ک ــن مطل ــر ای ــد ب ــا تأکی ــم. وی ب ــه اشــتراک گذاری ب
ــرداری  ــا بهره ب ــدو دوران ســاخت ت ــان از ب ــروه SMS آلم گ
فــوالد مبارکــه در جریــان شــکل گیری و فعالیت هــای ایــن 
شــرکت بــوده اســت، گفــت: طــی بازدیــد از خطــوط تولیــد 
ــم کــه پــس از دوران ســاخت  ایــن شــرکت مشــاهده کردی
ایــن شــرکت نیــز رونــد به روزرســانی تجهیــزات ادامــه یافتــه 
اســت؛ بــا ایــن حــال از آنجایــی کــه صنعت فــوالد هــر روز در 
حــال توســعه و پیشــرفت اســت و دائمــا ورق هــای جدیــدی 

ــذا بایــد  ــا کیفیت هــای متفــاوت در حــال تولیــد اســت، ل ب
ــان  ــازان جه ــایر فوالدس ــا س ــگام ب ــز هم ــه نی ــوالد مبارک ف
بیــش از پیــش بــرای به روزرســانی کامل تــر خــود گام هــای 

بیشــتری بــردارد. 
وی بــا اشــاره بــه فراهــم شــدن زمینه هــای مســاعد 
ــا  ــی ب ــرکت های آلمان ــتر ش ــکاری بیش ــرای هم ــد ب جدی
 ایــران تصریــح کــرد: بســیاری از شــرکت های ســازنده 
یــا فروشــنده سیســتم های هیدرولیــک، بــرق و ابــزار دقیــق 
هنــوز منتظــر گشــایش راهکارهــای ارتباطــی بیــن دو کشــور 
هســتند و از آنجایــی کــه گــروه SMS آلمــان بــا تمامــی این 
ــی دارد   ســازندگان و فروشــندگان تعامــل کاری بســیار خوب
ــه محــض اینکــه مســائل و مشــکالت موجــود  از ایــن رو ب

 در مباحــث بانکــی و پرداخت هــا بیــن دو کشــور حــل شــود 
ــور  ــان دو کش ــران و کارشناس ــکاری مدی ــا هم ــن ب ــه یقی ب
ایــن تبــادل دانــش فنــی و تجهیزاتــی بــا ســهولت بیشــتری 

انجــام خواهــد شــد.
    ارائه فناوری های نوین

همچنیــن مدیــر اجرایــی هلدینــگ و گــروه اس ام اس در 
ــت:  ــار داش ــدرو اظه ــل ایمی ــت عام ــس هیئ ــا رئی ــدار ب دی
ــی  ــی و مهندس ــای طراح ــاوری در بخش ه ــه فن ــاده ارائ آم
ــد فــوالد  و ماشــین آالت بخش هــای مختلــف خطــوط تولی
ــوابق  ــه س ــاره ب ــا اش ــن ب ــارد دام ــتیم. بورکه ــران هس در ای
اجرایــی ایــن گــروه در کارخانه هــای بــزرگ فــوالد در 
ایــران همچــون فــوالد مبارکــه و فــوالد هرمــزگان گفــت: بــا 
توجــه بــه اینکــه مجموعــه فــوالد مبارکــه و فــوالد هرمــزگان 
ــی  ــون تن ــد 10.2 میلی ــت تولی ــه ظرفی ــتیابی ب ــه دس  برنام
ــرای  ــه همــکاری ب ــد، آمــاده انجــام هرگون را پیــش رو دارن
ــراه شــرکا  ــه هم ــه ب ــا هســتیم. وی ک ــن طرح ه اجــرای ای
ــت  ــن جلســه ســخن می گف ــی خــود در ای ــده ایران و نماین
ــوالد  ــه صنعــت ف ــران و تجرب ــه ای ای ــه ویژگی هــای منطق ب
ــرای توســعه  ــوه ای ب ــوان بالق ــه ت ــرد ک ــاره ک کشــورمان اش
طرح هــای فــوالدی و امکانــات صادراتــی محصــوالت کیفــی 

ــا وجــود دارد. ــه آســیا و اروپ فــوالدی ب

خیز غول فوالد آلمان برای توسعه فوالد ایران

مدیــر عامــل بانــک مســکن از آغــاز آزمایشــی اجــرای 
طــرح پیش فــروش بــا همــکاری دو انبوه ســاز خبــر 
ــرفت  ــه پیش ــه ب ــا توج ــدار ب ــت: پیش خری داد و گف
ــکن  ــک مس ــی بان ــاب امان ــه حس ــی را ب کار، مبالغ

ــد.  ــز می کن واری
ــرح  ــت: ط ــکن گف ــم بت ش محمدهاش
ــت  ــی اس ــکن، قانون ــروش مس پیش ف
ــه  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــه در مجل ک
ــت؛  ــرا اس ــیده و الزم االج ــب رس تصوی
البتــه بــرای اجــرای ایــن طــرح، بانــک 
ــرح  ــاز ط ــی و انبوه س ــکن، متقاض  مس

در تعامل با یکدیگر هستند. 
ــاس  ــر اس ــزود: ب ــکن اف ــک مس ــل بان ــر عام مدی
مفــاد ایــن طــرح، انبوه ســازی کــه تمایــل بــه 
ــرای  ــد، ب ــته باش ــود را داش ــای خ ــروش واحده ف
ــد از وزارت راه و شهرســازی  ــروش بای ــی پیش ف آگه
مجــوز دریافــت کنــد؛ بــه نحــوی کــه پــس از دریافــت 

مجــوز، از طریــق ســازوکارهای الزم بــرای نظــارت بــر 
ایــن طــرح، پیش فــروش را انجــام می دهــد؛ در 
همیــن راســتا بانــک مســکن بــا افتتــاح یک حســاب 
ــد.  ــی کن ــرح نقش آفرین ــن ط ــد در ای ــی می توان امان
بت شــکن بــه اهمیــت نقــش بانــک مســکن در 
ــت  ــکن پرداخ ــروش مس ــرح پیش ف ط
و تصریــح کــرد: پیش خریــدار بــا توجــه 
بــه پیشــرفت کار، مبالغــی را بــه حســاب 
ــد  ــز می کن ــکن واری ــک مس ــی بان  امان
ــغ  ــر برداشــت های مبال ــک، ب ــن بان و ای

ــد. ــارت می کن نظ
 وی گفــت: در حــال حاضــر، بانــک 
مســکن  پیش فــروش  طــرح  اجــرای   مســکن 
ــه صــورت آزمایشــی آغــاز کــرده  ــا دو انبوه ســاز ب را ب
 و درصــدد اســت تــا بازخوردهــای اجــرای طــرح 
را دریافــت کنــد و بــرای اجــرای بهتــر آن، برنامه ریــزی 

داشــته باشد.

ــان  ــا بی ــکا ب ــم آمری ــوژی مقی ــی میکروبیول ــتاد ایران اس
اینکــه دســت های پشــت  پــرده در ایــران نمی خواهنــد 
مــردم از عــوارض محصــوالت تراریختــه آگاهــی یابنــد 
گفــت: ایــن محصــوالت باعــث ایجــاد ســرطان های ســینه 
ــر  ــت آلزایم ــن، دیاب ــقط جنی ــاروری، س ــه و ناب ــد، کلی  کب

ــن رخ  ــتو چم ــوند. پرس ــون می ش و پارکینس
می گویــد: در حــال حاضــر در 175 کشــور 
محصــوالت کامــال  ایــن  جهــان، کشــت 
 ممنــوع اســت؛ حتــی کشــورهایی کــه واردات
ــروط  ــوالت را مش ــن محص ــتفاده از ای و اس
ــر روی محصــول کــرده  ــد برچســب ب ــه قی ب
بودنــد هــم، در حــال حاضــر قوانیــن ســختی 

بــرای ممنوعیــت مصــرف ایــن محصــوالت در کشــور 
ــا  ــات دنی ــرای نج ــه ب ــکاری ک ــد. راه ــع کرده ان ــود وض خ
ــه همــان کشــاورزی ســالم   بایــد انجــام شــود، بازگشــت ب
ــه محصــوالت دامــی و کشــاورزی  و ســنتی و روی آوردن ب
ارگانیــک اســت. برزیــل پــس از آمریــکا بزرگ تریــن کشــور 

ــی  ــن محصــوالت اســت. موسســه تحقیقات ــده ای تولیدکنن
ــالم  ــن کشــور اع ــن بهداشــت و ســالمت ای ــل و انجم برزی
کــرد بــه ازای هــر شــخص، 5/2 لیتــر از ایــن ســموم نباتــی 
وارد بــدن انســان ها می شــود؛ همچنیــن طبــق گفتــه 
مســئوالن برزیلــی در یــک دوره 12 ســاله بیــن ســال 2000 
تــا 2012، برزیــل بزرگ تریــن صادرکننــده ایــن 
محصــوالت بــه جهــان بــوده و در همیــن دوره 
ــاردار کــه از ایــن محصــوالت  ــان ب در بــدن زن
مصــرف می کردنــد و  همچنیــن در خــون 
کودکانشــان ایــن ســموم وجــود داشــته 
در  ســرطان ها  از  بســیاری  بــروز  اســت. 
ــوالت  ــرف محص ــه مص ــته ب ــل را وابس برزی
دستکاری شــده ژنتیکــی اعــالم کردنــد. جالــب اســت 
بدانیــم در همیــن دوره یعنــی بیــن ســال 2000 تــا 2010 ایــن 
محصــوالت وارد ایــران شــده؛ یعنــی همــان محصوالتــی کــه 
طبــق گفتــه کشــور برزیــل باعــث ایجــاد ســرطان در میــان 

ــن کشــور شــده اســت. مــردم ای

ــان در  ــای اســتان اصفه ــر عامــل شــرکت آبف مدی
ــوان  ــن فراخ ــدگان اولی ــل از برگزی ــم تجلی مراس
ــت:  ــتگان گف ــژه بازنشس ــه وی ــنهادها و تجرب پیش
بایــد فضایــی در شــرکت آب و فاضــالب مهیــا 
ارزنــده  تجربیــات  از  بهره گیــری  کــه  شــود 
ــار  ــه رفت ــل ب ــان تبدی بازنشســتگان و دیگــر کارکن

ــود.  ــازمان ش در س
 مهنــدس هاشــم امینــی گفــت: بازنشســتگان 
و صاحبــان تجربــه و پیشــنهاد می تواننــد بــا ارائــه 
 پیشــنهادهای ســازنده، مســیر پویــای شــرکت 
را مهیــا ســازند؛ ایــن درحالــی اســت کــه بــه جــز 
اســتفاده از تجربیــات بایــد بــا کارکنــان بــا تجهیــز 
ــر  ــا، راه هــای خدمات رســانی بهت ــم روز دنی ــه عل ب

بــه مشــترکان را مهیــا ســازند.
    پیشروترین شرکت آبفا

وی بــه نقــل از یکــی از بازنشســتگان شــرکت 
مبنــی بــر اینکــه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
بــه  الیــق  معاونــان  و  مدیــران  صادرکننــده 
ــت  ــوده اس ــور ب ــا در کش ــرکت های آبف ــر ش دیگ
ــن  ــان اولی ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــت: ش  گف
ــای کشــور محســوب  و باســابقه ترین شــرکت آبف
ــود  ــالش ش ــد ت ــاس بای ــن اس ــر ای ــود. ب می ش
ــودن  ــرکت آبفاب ــروترین ش ــن و پیش ــن بهتری ای
ــت  ــه تثبی ــه مرحل ــا ب ــزد اصفهانی ه ــور ن در کش
باقــی  پایــدار  بایــد  جایــگاه  ایــن  و   برســد 

بماند.
    موفقیت های اخیر شرکت آبفای اصفهان

رئیــس هیئت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت 
ــر  ــه موفقیت هــای اخی ــان ب ــای اســتان اصفه آبف
ــاخت: در  ــان س ــرد و خاطرنش ــاره ک ــرکت اش ش
ــی  ــع آب ــود مناب ــم کمب ــه رغ ــر ب ــال های اخی س
و  مشــترکان  روزافــزون  افزایــش  ســویی  از  و 
همچنــان  تأسیســات،  اســتهالک  همچنیــن 
خدمات رســانی بیــش از پیــش بــه مشــترکان 
وجــود دارد؛ بــه عنــوان مثــال بــا توجــه بــه اینکــه 
ــی  ــع آب ــدید مناب ــود ش ــا کمب ــان ب ــای اصفه آبف
آبرســانی  مانــدن طرح هــای  نیمــه کاره  نیــز  و 
ــرح  ــگ، ط ــوم کوهرن ــل س ــدازی تون ــد راه ان مانن
آبرســانی  دوم  ســامانه  راه انــدازی  بهشــت آباد 
روبــه رو بــوده و از طرفــی افزایــش 250 هــزار 

ــا آب شــرب  ــر را داشــته، ام واحــدی مســکن مه
مشــترکان در تمــام روزهــای ســال تأمیــن شــده 
اســت؛ ایــن مهــم بــا بهره گیــری از نیروهــای 
متخصــص و دانــش روز مهیــا شــده؛ همچنیــن بــا 
ــز  ــد فاضــالب و نی احــداث تصفیه خانه هــای جدی
بازســازی و توســعه تصفیه خانه هــای فاضــالب 
ــم در  ــه ه ــن زمین ــانی در ای ــود خدمات رس موج

ــت. ــه اس ــعه یافت ــتان توس ــطح اس س
ــت  ــت رضای ــه جه ــا ب ــه تنه ــوارد هم ــه م  این گون

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــترکان در دس مش
    توسعه خدمات

خدمــات  توســعه  رونــد  امینــی  مهنــدس    
ــرد:  ــالم ک ــت و اع ــر دانس ــری اجتناب ناپذی را ام
ــد  ــد بدانن ــان بای ــتان اصفه ــای اس ــان آبف کارکن
ــات  ــای خدم ــعه و ارتق ــای توس ــچ گاه طرح ه هی
ــه اتمــام نمی رســد و اگــر چنیــن قلمــداد شــود  ب
ــان روز  ــه، آن زم ــام پذیرفت ــا انج ــام کاره ــه تم ک
افــول پیشــرفت اســت؛ بنابرایــن عــالوه بــر اینکــه 
کارهــا و طرح هــای ناتمــام را درســت و بــه موقــع 
ــم ــام می دهی ــن انج ــان ممک ــن زم  و در کوتاه تری

ــری  ــا دربرگی ــی ب ــرای طرح های ــدد اج ــد درص بای
پیشــروترین  همچنــان  تــا  باشــیم  عظیــم 
ــور  ــالب کش ــت آب و فاض ــا در صنع ــرکت آبف  ش

بمانیم.
ــز  ــبانه روزی و نی ــالش ش ــا ت ــا ب ــم تنه ــن مه  ای
ــاالن  ــام فع ــازنده تم ــات س ــری از تجربی بهره گی
ــدو  ــان از ب ــتان اصفه ــالب اس ــت آب و فاض صنع

تأســیس تاکنــون حاصــل می شــود.
    جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

بخــش  ســرمایه گذاری  جــذب  همچنیــن  وی 
خصوصــی در پروژه هــای آبفــا را هــم یکــی از 
ــار  ــر برشــمرد و اظه ــای ســال های اخی موفقیت ه
 داشــت: بــا وجــود اینکــه در ســال های اخیــر 
اعتبــارات  تخصیــص  امســال  به ویــژه  و 
دولتــی بســیار محــدود بــوده، امــا بــا جــذب 
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی و نیــز اســتفاده 
تبصــره 3 توانســتیم بســیاری از طرح هــای آب 
ــه  ــی ب ــه خوب ــتان ب ــطح اس ــالب را در س و فاض

برســانیم. ســرانجام 

برگزاری تجلیل از برگزیدگان اولین فراخوان پیشنهادها و تجربه ویژه بازنشستگان آبفا

بهره گیری از تجربیات ارزنده بازنشستگان آبفای اصفهان

حتما بخوانید!
3مصرف مازوت صنایع زیر ذره بین است پنجشنبه  27  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 302 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

کاهش شدید ورود آب به سدهای ایران
بــه  اشــاره  بــا  نیــرو  وزارت 
کاهــش 3۶ درصــدی ورودی 
ــالم  ــور اع ــدهای کش ــه س آب ب
مخــازن  درصــد   54 کــرد: 
خالــی  کشــور  آب  ســدهای 

مانده است. 
ــار  ــا انتش ــروز ب ــرو ام وزارت نی
ــی جــاری  گزارشــی اعــالم کــرد: از ابتــدای مهرمــاه ســال آب
ــطحی  ــای س ــا و جریان ه ــزان روان آب ه ــاه، می ــا 1۹ آبان م ت
ــه یــک  ــا 3۶ درصــد کاهــش ب ــه ســدهای کشــور ب ورودی ب
میلیــارد و ۹40 میلیــون متــر مکعــب رســید. بــر ایــن اســاس 
ــدت  ــور در م ــدهای کش ــه س ــای ورودی ب ــم روان آب ه حج
ــر  ــون مت ــارد و ۶0 میلی ــدود 3 میلی ــال ح ــابه در پارس مش
مکعــب بــوده اســت. آخریــن آمــار اعالم شــده از ســوی 
شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران حاکــی از آن اســت 
کــه 4۶ درصــد مخــازن ســدهای کشــور در ســال جــاری پــر 
ــدهای  ــازن س ــت کل مخ ــی، ظرفی ــرایط فعل ــت. در ش اس
ــون  ــاردو ۶00 میلی ــر 4۹ میلی ــغ ب کشــور در ســال جــاری بال
متــر مکعــب اســت. حجــم مخــازن ســدهای کشــور هــم کــه 
ســال گذشــته 1۸ میلیــارد و 700 میلیــون متــر مکعــب بــوده 
بــا 22 درصــد افزایــش، در ســال جــاری آبــی بــه 22 میلیــارد 
و 7۸0 میلیــون متــر مکعــب رســیده اســت. همچنیــن میــزان 
ــش  ــد افزای ــا 27 درص ــز ب ــور نی ــدهای کش ــت از س برداش
ــارد  ــدود 3 میلی ــال، از ح ــابه پارس ــدت مش ــه م ــبت ب  نس
ــارد و  ــه 3 میلی ــر مکعــب ســال گذشــته ب ــون مت و 1۶0 میلی

ــر مکعــب رســید. ۹۹0 میلیــون مت

جزئیات گرانی و ارزانی کاالهای اساسی
بــر اســاس گزارش هــای بانــک مرکــزی، هفــت گــروه 
ــی ــز، روغن نبات ــت قرم ــکر، گوش ــد و ش ــای، قن ــی چ  کاالی

ســبزی های تــازه، میوه هــای تــازه و تخم مــرغ در هفتــه 
ــدند.  ــران ش ــم گ ــاز ه ــته، ب ــه گذش ــه هفت ــبت ب ــر نس اخی
گزارش هــای رســمی دولــت نشــانگر آن اســت کــه در هفتــه 
منتهــی بــه 21 آبان مــاه، گروه هــای کاالیــی چــای، قنــد 
و شــکر، گوشــت قرمــز، روغن نباتــی، ســبزی های تــازه 
ــل از آن ــه قب ــه هفت ــبت ب ــرغ نس ــازه و تخم م ــای ت  میوه ه

با افزایش قیمت مواجه شدند. 
ــات  ــج، حبوب ــات قیمــت و برن ــا ثب ــات ب ــن حــال لبنی  در عی

و گوشت مرغ نیز کاهش قیمت را تجربه کردند. 
 بــر اســاس آمارهــای بانــک مرکــزی تخم مــرغ بــا 1.1 درصــد
ــد ــازه 4.۹ درص ــبزی های ت ــد، س ــازه 0.7 درص ــای ت  میوه ه

گوشــت قرمــز 0.1 درصــد، قنــد و شــکر 0.1 درصــد، چــای 1.3 
ــی 0.1 درصــد افزایــش قیمــت و گوشــت  درصــد و روغن نبات
ــج هــر یــک 0.7 درصــد کاهــش  ــات و برن مــرغ 2.2 و حبوب

ــد.  ــه می کنن ــت را تجرب قیم
در هفتــه مــورد گــزارش، در گــروه لبنیــات بهــای تمــام اقــالم 
ــت  ــود، قیم ــت ب ــته ثاب ــه گذش ــه هفت ــبت ب ــروه نس ــن گ ای
ــانه ای  ــت و ش ــش داش ــد افزای ــادل 1.1 درص ــرغ مع تخم م

ــت. ــروش می رف ــه ف ــان ب ــزار توم ــا 10 ه ۸700 ت

۷۹ میلیون سیم کارت فعال در ایران
آمارهــای رســمی گویــای آن اســت کــه تــا پایــان شــهریورماه 
ــیم کارت  ــون س ــر 150 میلی ــغ ب ــور بال ــاری در کش ــال ج س
راه انــدازی شــده کــه تاکنــون از ایــن میــان حــدود 7۹ 
میلیــون ســیم کارت، یعنــی کمــی بیشــتر از 50 درصــد ایــن 
ــوذ  ــب نف ــب ضری ــن ترتی ــال هســتند. بدی ســیم کارت ها فع

ــت.  ــیده اس ــد رس ــه ۹۸.۹ درص ــور ب ــل در کش موبای
آمارهــا گویــای آن اســت کــه همــواره حــدود نیمــی از 
ــال  ــت غیرفع ــور حال ــده در کش ــیم کارت های راه اندازی ش س

ــد. دارن
تــا  رســمی  گزارش هــای  جدیدتریــن  اســاس  بــر   
پایــان شــهریورماه ســال جــاری، همــراه اول در بخــش 
ــزار  ــون و 422 ه ــر 1۸ میلی ــغ ب ــی بال ــیم کارت های دائم س
خــط راه انــدازی کــرده کــه از ایــن میــان، 14 میلیــون و 7۸0 

ــد.  ــال دارن ــت فع ــیم کارت حال ــزار س ه
در ارتبــاط بــا ســیم کارت های اعتبــاری نیــز اپراتــور اول 
ارتباطــی بیــش از 4۶ میلیــون و 3۶۸ هــزار ســیم کارت 
راه انــدازی کــرده کــه از ایــن میــان 30 میلیــون و ۸3۸ هــزار 

ــد. ــرار دارن ــال ق ــت فع ــیم کارت در حال س

تماس ویدئویی در واتس اپ عرضه شد
بــرای  را  ویدئویــی  تماس هــای  راه  باالخــره  واتــس اپ 
ــت  ــنبه، قابلی ــس اپ روز سه ش ــرد. وات ــاز ک ــران ب ــه کارب هم
تماس هــای ویدئویــی را بــرای کاربــران میلیــاردی ماهانــه اش 

ــرد.  عرضــه ک
اگــر شــما می خواهیــد از ایــن قابلیــت اســتفاده کنیــد بایــد 
ــود  ــر خ ــوی مدنظ ــرده، گفت وگ ــود ک ــن اپلیکیشــن را دانل ای
را بــاز کنیــد و روی عالمــت دوربیــن ویدئویــی کــه در گوشــه 
ــن  ــد. بدی ــه بزنی ــود دارد، ضرب ــه وج ــاالی صفح ــت و ب راس
ــم ــا در فیس تای ــد تماس ه ــی مانن ــاس ویدئوی ــب تم  ترتی

حاصــل  شــما  بــرای  فیس بــوک  مســنجر  اســکایپ، 
. د می شــو

افزایش ۲۵ هزار مگاواتی تولید برق
قائم مقــام وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه ایــران بــه زودی هــاب 
انــرژی خاورمیانــه خواهــد شــد، از افزایــش 5 برابــری تولیــد 
بــرق پــاک خبــر داد و گفــت: ظرفیــت نیروگاهــی تــا پایــان 

ــد.  برنامــه ششــم 25 هــزار مــگاوات افزایــش می یاب
ســتار محمــودی بــا بیــان اینکــه تنــوع در ســبد تولیــد مصرف 
ــرق در برنامه هــای وزارت نیــرو قــرار گرفتــه اســت، گفــت:  ب
ــدی در مصــرف  ــد از حوزه هــای غیرتولی ــن اســاس بای ــر ای ب

بــرق بــه ســوی حوزه هــای تولیــدی حرکــت کنیــم. 
قائم مقــام وزیــر نیــرو بــا اعــالم اینکــه در بررســی های 
انجام شــده در کشــور، حــدود ۶0 هــزار مــگاوات ظرفیــت 
تولیــد انــرژی خورشــیدی داریــم کــه در مقایســه بــا ظرفیــت 
ــم  ــی رق ــده نیروگاه ــب ش ــت نص ــگاوات ظرفی ــزار م 7۶ ه
باالیــی اســت، تصریــح کــرد: از ســوی دیگــر ظرفیــت 
اســتفاده از 15 هــزار مــگاوات انــرژی بــادی و بیــش از 
ــم  ــور فراه ــم در کش ــت« ه ــرژی »بیوزیس ــگاوات ان  2500 م

است.

نمایشگاه اصفهان، برگزارکننده پاویون ایران 

در نمایشگاه صنعت ساختمان امارات

 
کیمیای وطن

معــاون مدیــر عامــل شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللی اســـتان 
اصفهــان گفــت: ســی وهفتمین 
بین المللــی  نمایشــگاه  دوره 
امــارات  ســاختمان  صنعــت 
نمایشــگاه  دوره  پنجمیــن  و 
بین المللــی ســیمان و بتــن امــارات از 1 تــا 4 آذر 13۹5 در مرکــز 

می شــود.  برگــزار  دبــی  جهانــی  تجــارت 
جــواد جلیلــی افــزود: شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
ــی  ــاری دی ام ج ــده انحص ــوان نماین ــه عن ــان ب ــتان اصفه اس
و برگزارکننــده پاویــون ملــی ایــران، امســال نیــز هماننــد 
صنعــت  معتبــر  شــرکت های  میزبــان  دوره هــای گذشــته 
ــی  ــزرگ جهان ــداد ب ــن روی ــور در ای ــیمان کش ــاختمان و س س
ــران ۹ مشــارکت کننده در  ــار داشــت: از ای ــود. وی اظه خواهــد ب
ــا و  ــن در کنفرانس ه ــد و همچنی ــور دارن ــگاه حض ــن نمایش ای
ــد داشــت.  ــز حضــور خواهن ــداد نی ــن روی ــی ای برنامه هــای جنب
 142 از  مشــارکت کننده  هــزار   3 از  بیــش  اســت  گفتنــی 
کشــور جهــان در ایــن رویــداد حضــور دارنــد و محصــوالت 
ــزی ــوالت فل ــن آالت،  محص ــه آه ــود را در زمین ــات خ  و خدم

ابــزارآالت، اســتخر و آب نمــا، بتــن و تجهیــزات بتن ریــزی 
ارتباطــی تجهیــزات  دیــوار،  و  کــف  پوشــش   پنوماتیــک، 
تجهیــزات اطفــای حریــق و ایمنــی، تجهیــزات بهداشــتی 
حمــام و آشــپزخانه، تزئینــات و معمــاری داخلــی، چــوب 
ــاز  ــزات ساخت وس ــات و تجهی ــت، خدم ــتیک و کامپوزی  پالس
و خاک بــرداری، داربســت، در و پنجــره، ســنگ، گــچ، سیســتم 
 تهویــه گرمایشــی و سرمایشــی، سیســتم های الکترونیــک

عایق رطوبت و گرما، کاشی و ... ارائه و معرفی می کنند.

مصرف مازوت صنایع زیر ذره بین است
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
آلودگــی هــوا بــا هماهنگــی مســئوالن و همیــاری مــردم کنترل 
ــن  ــر ذره بی ــده و زی ــع آالین ــه مناب ــرات جــدی ب می شــود. تذک
قــراردادن صنایعــی کــه از ســوخت های فســیلی بــه خصــوص 
مــازوت اســتفاده می کننــد، از جملــه فعالیت هایــی اســت کــه 

بایــد انجــام شــود. 
اصفهــان  آلودگــی  از  افــزود: بخشــی  عابــدی  حیدرعلــی 
ــع آن  ــوده و رف ــته ب ــه گذش ــوط ب ــه مرب ــت ک ــاختاری اس س
زمــان می بــرد؛ تاکنــون ذوب آهــن اطمینــان داده کــه از 
بهتریــن فیلترهــا اســتفاده می کنــد و مابقــی صنایــع نیــز زیــر 
ــت  ــاف را رعای ــد انص ــز بای ــردم نی ــه م ــتند. البت ــن هس ذره بی
ــودروی  ــیکلت و خ ــر از موتورس ــا کمت ــن روزه ــرده و در ای ک

تک سرنشــین اســتفاده کننــد.

تراریخته ها، عامل اصلی چندین نوع سرطانآغاز اجرای آزمایشی طرح پیش فروش مسکن

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

شهرداری گز برخوار در نظر دارد اجرای عملیات احداث پارک حاشیه خیابان حافظ شهر گز برخوار را با 

اعتبار 2/۶00/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. عالقه مندان 

به شرکت در مناقصه می توانند تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 95/9/11 جهت دریافت اسناد 

و مدارک مناقصه به دبیرخانه شهرداری گز مراجعه نمایند.
محمدحسن رفیع  - شهردار گز برخوار

چاپ دوم

فرارسیدن اربعین سرور و ساالر شهیدان 

 حضرت اباعبدهللا الحسین)ع( 

بر عموم شیعیان و شیفتگان حضرتش تسلیت باد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان

روابطعمومیوپایگاهبسیجشهرداریوشورایاسالمیزرینشهر

دان ه�ی د و ساالر �ش ن س�ی دن ار�بع�ی رارس�ی
ف

�

ن ؟ع؟ داهلل الحس�ی ر�ت ا�باع�ب ح�ف

م �ی سل�ی�ت می گو�ی ان �ت ر عموم مسلما�ف را �ب

اربعین حسینی 

بر همه شیعیان جهان تسلیت باد

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر چرمهین
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حتما بخوانید!
بحران درمان، پس از بحران آب ...

رئیــس مرکــز تحقیقاتی درمانــی دیابــت اســتان یــزد از 
راه انــدازی اولیــن بیمارســتان تخصصــی و فــوق تخصصــی 
دیابــت کشــور و منطقــه در بیمارســتان زینــب کبــرای)س( 

ــر داد.  ــن اســتان خب شهرســتان اشــکذر در ای
ــا  ــت )22 ت ــه دیاب ــبت هفت ــه مناس ــی ب ــا آقای محمدرض
ــت  ــاالی دیاب ــار ب ــه آم ــانه ها ب ــع رس ــاه( در جم 28 آبان م
ــزد  ــتان ی ــت: اس ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــزد در کش ــتان ی اس
ــک  ــزار پیش دیابتی ــی و 100 ه ــار دیابت ــزار بیم حــدود 100 ه

دارد. وی بــا بیــان اینکــه نیمــی از مــردم ایــن اســتان دارای 
مشــکل چاقــی و اضافــه وزن و بــا مشــکالتی ماننــد تغذیــه 
نامناســب، زندگــی پراســترس و کم تحرکــی درگیــر هســتند، 
ــیوع  ــاهد ش ــا ش ــده ت ــث ش ــل باع ــن عوام ــت: همی گف
قلبــی  بیماری هــای  ماننــد  غیرواگیــری   بیماری هــای 

و عروقی و بیماری دیابت باشیم.
 آقایــی بــا اشــاره بــه تهیــه طــرح و کســب مجوزهــای اولیــه 
ــه در  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــتان، اب ــن بیمارس ــدازی ای راه ان
آینــده نزدیــک ایجــاد ایــن بیمارســتان بــا حضــور مقامــات 
ارشــد وزارت بهداشــت اعــالم رســمی و تــا دو ســال آینــده در 
بیمارســتان در حــال ســاخت زینــب کبــرای)س( شهرســتان 

ــرد.  ــرار گی ــرداری ق ــورد بهره ب اشــکذر م
ــات  ــا خدم ــتان نه تنه ــن بیمارس ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــکذر ارائ ــتان اش ــاران شهرس ــه بیم ــول را ب ــی معم درمان
 خواهــد کــرد، بلکــه بــه دیابتی هــا نیــز خدمــات تخصصــی 

و فوق تخصصی ارائه می کند.
    سال غلبه بر دیابت

ایــن مســئول در ادامــه بــا بیــان اینکــه امســال بــه عنــوان 
ســال غلبــه بــر دیابــت نامگــذاری شــده اســت، بــه تدویــن 

ــر  ــای غیرواگی ــرل بیماری ه ــگیری و کنت ــی پیش ــند مل  س
و عوامــل خطــر مرتبــط اشــاره و اظهــار کــرد: ایــن ســند برای 
اجــرا در بــازه زمانــی ســال های 1394 تــا 1404 بــه امضــای 
ــوری کشــورمان رســیده  ــان ریاســت جمه ــر و معاون  15 وزی
و بــر طبــق تفاهم نامــه ای کــه در ایــن رابطــه منعقــد شــده 

ــه اجــرای آن هســتند.  ایــن دســتگاه ها مکلــف ب
وی گفــت: بنــا بــر درخواســت وزارت بهداشــت بــرای تهیــه 
ــزد  ــوم پزشــکی ی ــن ســند، دانشــگاه عل ــرش اســتانی ای ب
اولیــن بــرش اســتانی ایــن ســند را در ســطح کشــور 
بــرای اســتان یــزد تدویــن کــرد و کمیتــه دیابــت بــه 
ــوم پزشــکی یکــی از  ریاســت معــاون درمــان دانشــگاه عل
کمیته هــای تشکیل شــده در ذیــل ایــن بــرش اســتانی 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ش
    مرکز تحقیقات دیابت استان یزد

 وی بــا اشــاره بــه ســبقه  فعالیــت مرکــز تحقیقــات دیابــت 
اســتان یــزد از ســال 1376 گفــت: ایــن مرکــز کــه هم اکنــون 
بــه عنــوان یــک مرکــز تحقیقاتی درمانــی فعالیــت دارد، بــر 
ــه دارای  ــت ک ــات دیاب ــه خدم ــی ارائ اســاس چارچــوب مل
23 اســتاندارد در زمینه هــای پژوهــش، آمــوزش و خدمــات 

اســت بــه عنــوان یــک مــدل کلینیــک جامــع دیابــت، یــک 
ــا در کشــور، بلکــه در  ــر نه تنه ــرد و بی نظی مرکــز منحصربه ف

خاورمیانــه اســت. 
ــی  ــدف پژوهش ــار ه ــز چه ــن مرک ــی در ای ــه  آقای ــه گفت ب
ــال  ــت دنب ــوزه دیاب ــی در ح ــگیری و درمان ــی، پیش آموزش
ــتان  ــی اس ــاران دیابت ــوم بیم ــک س ــا ی ــود و تقریب می ش
پرونــده  دارای  مرکــز  ایــن  در  بیمــار  هــزار   یعنــی 37 

هستند.
 وی گفــت: ایــن مرکــز هم اکنــون در قالــب حــدود 20 
ــوق  ــص و ف ــک متخص ــری از 60 پزش ــا بهره گی ــک ب کلینی
تخصــص بــه ارائــه خدمــات در دو شــیف صبــح و عصــر بــه 

بیمــاران می پــردازد.
 وی از جملــه خدمــات قابــل ارائــه در ایــن مرکــز را کــه گاه در 
ــای پرســتاری ــه آموزش ه ــر اســت، ارائ ــز بی نظی  کشــور نی

کلینیــک ورزش و تحــرک بدنــی، کلینیــک مــادران دیابتــی 
بــاردار، کلینیــک چشم پزشــکی، لیزردرمانــی، کلینیــک طــب 
ــک  ــا، کلینی ــالمت پ ــع س ــک جام ــت، کلینی ــنتی و دیاب س
نورولــوژی، کلینیــک دندانپزشــکی، ارائــه تجهیــزات، داروهــا 

و غذاهــای رژیمــی افــراد دیابتــی و ... ذکــر کــرد.

رئیس مرکز دیابت یزد خبر داد:

راه اندازی اولین بیمارستان فوق تخصصی دیابت کشور در یزد

 بحران درمان 

پس از بحران آب و محیط زیست
ــی  ــن اجتماع ــان تأمی ــر درم مدی
اســتان اصفهــان در پاســخ بــه 
داروســازان  انجمــن  اعتــراض 
ــات  ــاه مطالب ــرای 8 م ــان ب اصفه
راه  ســاده ترین  معوقـــه گفــت: 
دوتابعیتــی شــدن و رفتــن بــه 
یــک کشــور دیگــر اســت؛ امــا این 
ــای  ــی بی درایتی ه ــا قربان ــه م ــت. اگرچ ــتی نیس ــکار درس راه
ــی  ــم. عل ــل کنی ــمندانه عم ــد هوش ــا بای ــتیم، ام ــته هس گذش
اعتصام پــور اظهــار کــرد: همچــون بحــران آب و بحــران محیــط 
ــر  ــار یکدیگ ــر در کن ــتیم، اگ ــر آن هس ــروز درگی ــه ام ــت ک زیس
ــده بحــران درمــان  ــم، در آین نباشــیم و هوشــمندانه عمــل نکنی
ــرد. در  ــیاه نمایی ک ــد س ــه داد: نبای ــت. وی ادام ــم داش خواهی
بــه  درســتی  بــه  ســالمت  نظــام  تحــول  طــرح  تدویــن 
داشــته های دولــت نــگاه نشــده؛ امــا قطعــا ایــن طــرح مزایــای 
بســیاری داشــته اســت. مدیــر درمــان تأمیــن اجتماعــی اســتان 
اصفهــان گفــت: هیــچ راهــکاری جــز گفت وگــو نیســت. بــا کفــن 
بــه تــن کــردن و اعتــراض کــردن مشــکلی حــل نمی شــود؛ بلکــه 
ــق  ــکار از طری ــه راه ــکالت و ارائ ــردن مش ــوب ک ــا مکت ــد ب بای
هیئت مدیــره انجمــن داروســازان اصفهــان کمــک کنیــد تــا 
ــور  ــم. اعتصام پ ــل کنی ــه فرادســت منتق ــم مشــکالت را ب بتوانی
ــدون حقــوق  ــاه ب ــوان 8 م  ادامــه داد: درســت اســت کــه نمی ت
و بــا 8 مــاه مطالبــات معوقــه زندگــی کــرد، امــا قشــر داروســاز 
ــیاری  ــاید در بس ــه ش ــد ک ــانی می کن ــی خدمت رس ــه گروه ب
مــوارد بــا مشــکل نــان روبــه رو هســتند. نبایــد در جهتــی برویــم 
کــه ذره ای بــه امنیــت و آرامــش کشــور خدشــه وارد شــود. راهــی 

جز گفت وگو وجود ندارد.

استقبال کرمانی ها از نمایشگاه کتاب
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمان از اســتقبال 
مطلــوب مــردم کرمــان از پانزدهمیــن نمایشــگاه بــزرگ کتــاب 
ناشــران ایــران در کرمــان خبــر داد. محمدرضــا علیــزاده پیــش 
از ظهــر چهارشــنبه در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اســتقبال 
ــور  ــت: حض ــاب گف ــگاه کت ــان از نمایش ــردم کرم ــوب م مطل
پررنــگ اقشــار مختلــف جامعــه در نمایشــگاه باعــث ترویــج 
فرهنــگ مطالعــه و تشــویق ســایر افــراد جامعــه بــه کتابخوانــی 
ــر  ــگاه خب ــن نمایش ــر در ای ــور 300 ناش ــود. وی از حض می ش
ــه در  ــب 250 غرف ــاب در قال ــوان کت ــزار عن ــت: 44 ه داد و گف
ایــن نمایشــگاه عرضــه می شــود. علیــزاده بــا اشــاره بــه اینکــه 
پانزدهمیــن نمایشــگاه بــزرگ کتــاب ناشــران ایــران در فضایــی 
ــت  ــده اس ــا ش ــع برپ ــر مرب ــزار و 200 مت ــاحت 5 ه ــه مس ب
عنــوان کــرد: ایــن نمایشــگاه کــه 24 آبان مــاه در کرمــان کلیــد 

خــورد تــا 29 مــاه جــاری دایــر خواهــد بــود.

اخبار کوتاه

 تعیین تکلیف 6 هزار هکتار 

از اراضی چهارمحال و بختیاری
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری از 
تعییــن تکلیــف 6  هــزار هکتــار از 
ــال  ــان س ــا پای ــتان ت ــی اس اراض
جــاری خبــر داد. ذبیــح هللا غریــب 
ــن  ــران ای در جلســه شــورای مدی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازمان، ب س
رفــع تداخــل اراضــی، یکــی از زیرمجموعه هــای کاداســتر اســت 
ــه منظــور رفــع تداخــل اراضــی، گام هــای  ــت ب ــار کــرد: دول اظه
ــالت  ــع تداخ ــت رف ــتر را جه ــرح کاداس ــته و ط ــی برداش اساس
اراضــی در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه عرصه هــا بــه صــورت پالک به پــالک و پرونده هــا بــر 
اســاس اولویت هــا توســط امــور اراضــی بررســی خواهنــد شــد 
افــزود: طبــق مصوبــات تــا پایــان ســال بــرای تعــداد 200 پــالک 
ــالت  ــع تداخ ــتان رف ــی اس ــار از اراض ــزار هکت ــی 6  ه ــه نوع و ب
انجــام خواهــد گرفــت. غریــب بــا بیــان اینکــه اراضــی کشــاورزی 
کشــور دســتخوش تغییــرات قانونــی باعــث شــده امــکان صــدور 
ــوب  ــت مص ــرد: دول ــح ک ــد، تصری ــته باش ــود نداش ــناد وج اس
کــرده تــا پایــان ســال، 30 درصــد اراضــی تعییــن تکلیــف شــود 
کــه خشــنودی کشــاورزان و بهره بــرداران را درپــی خواهــد 

داشت.

4 هزار و ۵۰۰ دیابتی در شاهین شهر و میمه 

تحت درمان هستند
ــبکه  ــر ش ــای غیرواگی ــناس بیماری ه کارش

کیمیای وطن
وحید وطنخواهان

ــه  ــهر و میم ــان شاهین ش ــت و درم بهداش
ــتان  ــطح شهرس ــی در س ــار دیابت ــزار و 530 بیم ــت: 4 ه گف
شناســایی شــدند و تحــت مراقبــت و درمــان قــرار دارنــد. زیــور 
ــور  ــغ کش ــت بال ــد جمعی ــش از 11 درص ــت: بی ــری گف  طاه
را دیابتی هــا تشــکیل می دهنــد کــه نیمــی از آن هــا از بیمــاری 
ــریح  ــری در تش ــور طاه ــتند. زی ــالع هس ــوز بی اط ــود هن خ
بیمــاری دیابــت گفــت: دیابــت یــک عارضــه ناشــی از اختــالل 
ــولین  ــت و انس ــدن اس ــولین در ب ــرد انس ــا عملک ــد ی در تولی
ــراس(  ــده )پانک ــه در لوزالمع ــت ک ــاده ای اس ــا م ــون ی هورم
ــز را از  ــا گلوک ــازد ت ــادر می س ــلول ها را ق ــود و س ــد می ش تولی
خــون بگیــرد و بــرای تولیــد انــرژی اســتفاده کننــد. وی اضافــه 
 کــرد: در صورتــی کــه لوزالمعــده فــرد مبتــال بــه دیابــت
انســولین مــورد نیــاز بــدن را تولیــد نکنــد )دیابــت نــوع یــک( 
ــولین  ــا انس ــود ی ــد ش ــم تولی ــده ک ــولین در لوزالمع ــا انس ی
تولیدشــده مؤثــر واقــع نشــود )دیابــت نــوع دو( درنتیجــه افراد 
مبتــال بــه دیابــت نســبت بــه دیگــر افــراد در ســوخت و ســاز 
بــدن خــود نمی تواننــد بــه خوبــی از گلوکــز یــا قنــد اســتفاده 

کنند. درنتیجه قند خون آنان به مقدار افزایش می یابد.

اخبار کوتاه

شــرکت آب و فاضالب روســتایی اســتان  کیمیای وطن
ــال 1394 را در  ــر س ــه برت ــان، رتب اصفه
زمینــه »پایــش بهینــه منابــع آب« در بیــن شــرکت های آب 

و فاضالب روستایی کشور به خود اختصاص داد. 
 محمدحســین قرائتــی، مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب 

روســتایی اســتان اصفهــان بــا اعــالم 
ــا  ــه باره ــه ک ــت: همان گون ــر گف ــن خب ای
اعــالم کرده ایــم حفــظ کیفیــت آب شــرب 
ــه  ــانی ب ــت خدمت رس ــتاها را در اولوی روس
مــردم عزیــز روســتاهای اســتان قــرار 
ــرد.  ــم ک ــدول نخواهی ــم و از آن ع می دهی
خصــوص،  ایــن  در  افــزود:  وی 

آزمایشــگاه هایی مجهــز در آب و فاضــالب روســتایی مرکــز 
ــا  ــه ب ــده ک ــتقر ش ــه مس ــتان های 22گان ــتان و شهرس اس
ــتاهای  ــی روس ــرب مصرف ــش آب ش ــرداری و آزمای نمونه ب
تحــت پوشــش، بــر ســالمت و کیفیــت آب نظــارت می کنند. 
مدیــر عامــل شــرکت آبفــار اســتان اصفهــان بــه اســتفاده از 

ــع آب  ــه مناب ــش بهین ــرای پای ــدرن ب ــد و م ــزات جدی تجهی
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: عــالوه بــر آزمایشــگاه های 
شــیمیایی و میکروبــی، آزمایشــگاه فلــزات ســنگین آب نیــز 
بــرای نخســتین بار در شــرکت آب و فاضــالب روســتایی 

ــت.  ــه اس ــتقرار یافت ــان اس ــتان اصفه اس
ــای  ــت گواهینامه ه ــی  دریاف ــدس قرائت مهن
افتخــارات  از  نیــز  را  مختلــف کیفیــت آب 
 ایــن شــرکت عنــوان کــرد و افــزود: بــا تــالش 
ــرداری و کارشناســان  ــت بهره ب و همــت معاون
آزمایشــگاه ها  امــور  و  اداره کنتــرل کیفــی 
ــزو 17025  ــی ای ــه اســتاندارد بین الملل  گواهینام
شــرب  آب  کیفیــت  کنتــرل  زمینــه  در  را 

کــرد. دریافــت 
ــان داد آب  ــان اطمین ــتان اصفه ــتاییان اس ــه روس وی ب
ــن  ــع آب تامی ــبکه توزی ــه از ش ــا ک ــی آن ه ــرب مصرف ش
 می شــود کامــال ســالم و عــاری از هرگونــه آلودگــی 

است.

افتخاری دیگر برای شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه یــک 
 9 وقــف،  هفتــه  بــا  همزمــان  گفــت:  اصفهــان 
 ویژه برنامــه در شــهر اصفهــان توســط اداره اوقــاف 

و امور خیریه ناحیه یک برگزار می شود. 
حجت االســالم و المســلمین محمدرضــا اســماعیل پور 

برگــزاری  ســتاد  داشــت:  اظهــار 
گرامیداشــت هفته وقــف در اداره اوقاف 
ــان  ــک اصفه ــه ی ــه ناحی ــور خیری و ام
تشــکیل شــد کــه بــرای برگــزاری هرچه 
بهتــر هفتــه وقــف برنامه ریــزی کردنــد.

 وی در ادامــه افــزود: در همیــن راســتا 
در هفتــه وقــف، 9 ویژه برنامــه در شــهر 

ــه  ــه ناحی ــور خیری ــاف و ام ــان توســط اداره اوق اصفه
ــود.  ــزار می ش ــک برگ ی

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه یــک 
اصفهــان ادامــه داد: همایــش یــاوران وقــف، برپایی 6 
ایســتگاه همــه واقــف باشــیم، برگــزاری محفــل انــس 

ــه  ــی)ره( ب ــه مجلس ــره عالم ــم در مقب ــرآن کری ــا ق ب
همــراه تجلیــل از نفــرات برگزیــده طــرح ملــی تربیــت 
 حافظــان قــرآن کریــم ســال 94 شــهر اصفهــان

ــه  ــدارس موقوف ــی از م ــف در یک ــگ وق ــن زن نواخت
ــگان  ــت رای ــف، ویزی ــاوران وق ــادت از ی ــان، عی اصفه
درمانــی  مراکــز  در  اصفهانــی  بیمــاران 
کــه در موقوفــات شــهر اصفهــان قــرار 
ــم  ــف و عل ــش وق ــزاری همای ــد برگ  دارن
و فنــاوری با حضــور دانشــگاهیان، برپایی 
تورهــای گردشــگری و بازدیــد از موقوفــات 
برگــزاری  و  اصفهــان  شــهر  تاریخــی 
آیین هــای غبارروبــی و عطرافشــانی بقــاع 
ــی اســت  ــه برنامه های ــان از جمل ــه شــهر اصفه متبرک
کــه توســط ســتاد برگــزاری هفتــه وقــف اداره اوقــاف 
ــزی  ــان برنامه ری ــک اصفه ــه ی ــه ناحی ــور خیری و ام
 شــده و در هفتــه وقــف در شــهر اصفهــان برگــزار 

می شود.

در شهر

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

برابر رای شماره 139560302007003876 هیات دوم موضوع قانون  ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرضا کرمی میان رشیدی فرزند مراد 

بشماره شناسنامه 539 صادره از فالورجان در یک باب خانه به مساحت 176/35 متر مربع قسمتی 

از پالک 407 اصلی واقع در برزوان گارماسه مع الواسطه خریداری از مالک رسمی آقای رضا کیانمهر 

اصفهانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 

می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. 

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:95/08/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/08/27

 شماره :555/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 2592 فرعی مفروز شده از پالک 15202 اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای اصغر قربانیان کرد آبادی   فرزند اکبر   

در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027003153مورخه1395/03/10 از طرف هیات حل 

اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 

اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 

15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/10/05 

روزیکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 

و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 

امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/08/27

 شماره :25847/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 2593 فرعی مفروز شده از پالک 4 فرعی از 

15202  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای اصغر قربانیان کرد آبادی   

فرزند اکبر   در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027003143مورخه1395/03/10 از طرف 

هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 

15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/10/05 

روزیکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 

و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 

امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/08/27 

شماره :25846/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 19/915 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7002890-1395/6/13 در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای علی دهقان کلیشادی  فرزند عباسعلی در جریان 

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

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ  تقاضای  ثبت و طبق  قانون  اخیر ماده 15 

1395/9/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 

مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 

مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1395/8/27 شماره : 633/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 15196/397 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام محبوبه زارعی فرزند سید مصطفی در جریان ثبت است و رای شماره 3014 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  هیات حل  طرف  مورخ1395/03/08 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 

نامبرده متقاضی تحدید  از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای  به دستور قسمت اخیر  بنا  اینک 

حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/09/28 روز  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 

بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 

اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و 

یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/08/27 

شماره :25848/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 10393/3469 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام ام البنین علی دادی نائینی و محمد جواد حمز وی فرزندان هیبت هللا و علی  

در جریان ثبت است و رای شماره 6242 و 6246 مورخ1395/05/19 طرف هیات حل اختالف موضوع 

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

امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/09/28 روز  ساعت 9 صبح 

در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 

آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

ارائه  دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/08/27 شماره :25849/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان  حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان    شماره پالک 11548/3077 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام نظر علی معینی  فرزندعبداله در جریان ثبت است و رای شماره 

139560302027005890 مورخه5/13/ 95و از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی 

بر طبق تقاضای  قانون ثبت و  از ماده 15  به دستور قسمت اخیر  بنا  اینک  نبوده است  قانونی  فوق 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/9/23 روز  سه شنبه ساعت 9 صبح در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز 

و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 

قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 

به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 

اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/08/27 

شماره :25850/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه    شماره پالک 10393/3470 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام زهرا ابراهیمی و عباس صادقی   فرزندان عبدل الکریم و حسین در جریان 

ثبت است و رای شماره 1753 و 1756  مورخ02/15/ 1395 طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/09/28 روز  ساعت 9 صبح 

در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 

آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

ارائه  دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/08/27 شماره :25851/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   5 بخش  در  واقع   11548/3061 پالک  شماره  خانه     یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام محبوبه توکل فرزند حسین و غیر و  در جریان ثبت است و رای 

از طرف هیات  و   95  /  3/11 مورخه  و 139560302027003233   شماره 139560302027003228 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل 

مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 

به دستور قسمت  بنا  اینک  نبوده است  قانونی  اولیه پالک اصلی فوق  اینکه تحدید حدود  به  توجه 

اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 

95/9/23 روز سه شنبه  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی 

به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 

تحدید حدود  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  امالک مطابق  مجاورین و صاحبان 

تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 

و  اقدام  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 

گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 

قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 

 تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد

 داد. 

تاریخ انتشار: 1395/08/27 

شماره :25852/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رحمت اله غفاری  دارای شناسنامه شماره 11 متولد 1342  به شرح دادخواست به کالسه 95 

/ 808 ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

اقامتگاه دائمی خود  خدیجه حجتیان  بشناسنامه 11528 مورخ 1303/9/27 در تاریخ1395/6/20 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر که به شرح 

ذیل می باشد 1- نعمت اله غفاری فرزند محمد رضا به ش ش 22056 متولد 1330 صادره از آبادان 

گلپایگان 3- قدرت  از  11 متولد 1342 صادره  به ش ش  اله غفاری فرزند محمد رضا  2- رحمت 

اله غفاری فرزند محمد رضا به ش ش 81 متولد 1349 صادره از گلپایگان 4- مریم غفاری فرزند 

محمد رضا به ش ش 7 متولد 1336 صادره از گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

 شد.

 شماره : 432/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم بتول ناظمی    دارای شناسنامه شماره 218 متولد 1335  به شرح دادخواست به کالسه 95 

/ 815 ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

مسعود میثمی   بشناسنامه 54 مورخ 1335/06/25 در تاریخ1395/4/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر – یک همسر دائمی و پسر که به 

شرح ذیل می باشد 1- آرش میثمی فرزند مسعود به ش ش 128 متولد 1361 صادره از گلپایگان 

از گلپایگان 3- بتول  2- امیر حسین میثمی فرزند مسعود به ش ش 774 متولد 1363 صادره 

ناظمی فرزند غالمرضا به ش ش 218متولد 1335 صادره از گلپایگان 4- محمد رضا میثمی فرزند 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر   گلپایگان  از  صادره   1311 متولد   423 ش  ش  به  علی 

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

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

 شد. 

شماره : 433/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون اعظم باقری فیروز ابادی فرزند حسن  نسبت به ششدانگ با تسلیم 2 برگ  استشهاد محلی 

تایید دفتر 194 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت  به  که هویت و امضا شهود و 

ششدانگ پالک یکباب خانه  پالک 10408/159 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 173 

دفتر 309 به نام نامبرده فوق سابقه ثبت و صادر تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله 

دیگری انجام نشده و در رهن ووثیقه نمی باشد. به علت سرقت سند مالکیت مفقود گردیده است و 

تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 

ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( 

نسبت به آن یا سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره 

مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب 

صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در 

 صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد

 شد. 

شماره : 25911/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان حسین روشنایی بیدگلی با وکالت مصیب مرشدی آرانی دادخواستی به خواسته 

مطالبه وجه به طرفیت مهدی کاظمی چشمه پوند به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم 

که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 3/565/95 ثبت و برای روز سه 

شنبه تاریخ 95/12/3 ساعت 18/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 

المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 

مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا 

قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند 

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

نمود. 

شماره : 5/22/95/464/م الف

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

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی 
به  یزدی   فریبا  و  موسوی  سید کریم  بطرفیت  عاملی  مدیرت  به  اقتصاد  مهر  بانک  اینکه  به  نظر 

خواسته مطالبه تقدیم که به شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی ارجاع به کالسه 404/95 ثبت و 

برای روز یکشنبه مورخ 95/9/28 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان 

معرفی نموده است به تقاضای خواهان و دستور شورا به استناد ماده 73 ق.آ.م مراتب یک نوبت 

در یکی از روزنامه های جراید االنتشار رسمی و درج و آگهی شود و از خوانده دعوت می نماید که 

آدرس  و  نشانی  اعالم  و  فالورجان  حقوقی  اول  شعبه  اختالف  حل  شورای  دبیرخانه  به  مراجعه  با 

اختالف  حل  شورای  در  مقرر  وقت  برای  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  و  خود  دقیق 

 شعبه اول فالورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر اینصورت این آگهی به منزله ابالغ محسوب 

می شود. 

شماره :581/ م الف حل اختالف خانواده و امور حسبی شهرستان فالورجان

ویزیت رایگان بیماران اصفهانی در روز وقف و سالمت
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حتما بخوانید!
تجلیل از استادان آواز اصفهان

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ادبیــات نقــش مهمــی در ســینما دارد و فیلم هــای بســیاری 
بــا داســتان هایی کــه ریشــه در ادبیــات دارنــد ســاخته 
ــه  ــی ب ــه ادای دین ــم همیش ــاب ه ــای کت ــا دنی ــده اند؛ ام ش
ســینما داشــته و کتاب هــای ســینمایی بســیاری چــاپ 
ــی  ــوزه را راض ــر دو ح ــدان ه ــد عالقه من ــه می توان ــده اند ک ش
کنــد. در ایــن گــزارش قصــد داریــم تعــدادی از بهتریــن 

ــم. ــی کنی ــما معرف ــه ش ــینمایی را ب ــای س کتاب ه
    فیلم شناخت

مجموعــه کتاب هــای »فیلــم شــناخت« اثــر عبــاس بهارلــو از 
ــن کتاب هــا در حــوزه سینماســت  نشــر قطــره یکــی از بهتری
ــروری  ــینمایی ض ــد س ــر عالقه من ــرای ه ــش ب ــه خواندن ک

اســت.
    سینما به روایت هیچکاک

»ســینما بــه روایــت هیچــکاک« از انتشــارات ســروش یــک 
ــال ها از  ــه س ــم اینک ــه علی رغ ــت ک ــان اس ــوس بی پای اقیان
چاپــش می گــذرد، هنــوز هــم تازگــی و طــراوت خــود را حفــظ 

کــرده اســت.
    تاریخ سینما

»تاریــخ ســینما« نوشــته اریــک رود از انتشــارات پاپیــروس 
نیــز یکــی از کتاب هــای کالســیک حــوزه سینماســت کــه بــه 
ــرار  ــخ ســینما را مــورد بررســی ق ــق تاری ــی دقی صــورت خیل

داده اســت.

    فیلم به عنوان فیلم
»فیلــم بــه عنــوان فیلــم« نوشــته و. ف. پرکیــن از انتشــارات 
ــم  ــل فیل ــرای تحلی ــا ب ــن کتاب ه ــی از بهتری ــته، یک خجس
اســت. ایــن کتــاب بــرای کســانی کــه بــه حــوزه نقــد و تحلیــل 
فیلــم عالقــه دارنــد ماننــد یــک مشــعل نورانــی در دل تاریکــی 

اســت.
    رؤیا آمریکایی، کابوس آمریکایی

»رؤیــا آمریکایــی، کابــوس آمریکایــی« نوشــته میشــل 
ــینمای  ــه س ــت ک ــی اس ــت کتاب های ــی از آن دس ــیوتا ک س
ــان  ــت فیلمســازی جه ــن صنع ــوان بزرگ تری ــه عن ــکا ب آمری
ــی  ــدگان معرف ــه خوانن ــای آن را ب ــان فیلم ه ــای پنه  و زوای

می کند.

    معماری درام
ژانــر  درون مایــه،  شــخصیت،  پیرنــگ،  درام:   »معمــاری 
اســتاکدیل  جــو  لتویــن،  دیویــد  نوشــته  ســبک«   و 
ــا ترجمــه امیــر راکعــی  و رابیــن اســتاکدیل از نشــر ســاقی ب
فیلمنامه نویســی  بــرای  اســت کــه  کتاب هایــی  از   یکــی 
و نمایشنامه نویســی حکــم یــک گنــج را دارد. ایــن کتــاب بــا 
ترجمــه روان امیــر راکعــی بــا قیمــت 20 هــزار تومــان در بــازار 

موجــود اســت.
    مقدمه ای بر نظریه فیلم

»مقدمــه ای بــر نظریــه فیلــم« نوشــته رابــرت اســتم از 
انتشــارات ســوره مهــر بــا ترجمــه احســان نــوروزی مقدمــه ای 
ــرح  ــان مط ــم در جه ــاره فیل ــه درب ــی ک ــر نظریه های ــت ب اس

اســت و بــه بحث هایــی چــون پــدران نظریــه فیلــم، ماهیــت 
ســینما، فرمالیســم روســی و مکتــب باختیــن، مکتــب 
ــم، ورود  ــان فیل ــف، مســئله زب ــره مؤل ــوج نگ ــورت، م فرانکف
فمینیســم، زایــش تماشــاگر و... پرداختــه اســت. چــاپ دوم 
ایــن کتــاب بــا قیمــت 5 هــزار و 900 تومان در بــازار موجود اســت.

    تعمق در فیلم
ــان  ــر لم ــم« از انتشــارات ســاقی نوشــته پیت »تعمــق در فیل
ــه  حمیدرضــا احمــدی الری، یکــی  ــا ترجم ــور و ب ــام ل و ویلی
ــرای شــما  ــدن را ب ــم دی ــذت فیل ــه ل ــی اســت ک از کتاب های
ــی  ــی کل ــه معرف ــه  اول هــر فصــل ب ــد. نیم ــدان می کن دوچن
ــای  ــه فیلم ه ــاع ب ــا ارج ــا ب ــرح آن ه ــادی و ش ــائل انتق مس
مختلــف اختصــاص دارد. نیمــه  دوم فصل به تجزیــه و تحلیل 
ــده  ــه  مطرح ش ــه مقول ــه ب ــردازد ک ــی می پ ــا دو فیلم ــک ی ی
ــن  ــددی ای ــای متع ــت. عکس ه ــوط اس ــش اول مرب در بخ
ــازند.  ــان تر می س ــا را آس ــم آن ه ــن تر و فه ــب را روش مطال
ــورت  ــت ص ــن نی ــا ای ــاب ب ــر کت ــا در سراس ــاب فیلم ه انتخ
ــجویان  ــب دانش ــاال اغل ــه احتم ــاری ک ــان آث ــه می ــه ک گرفت
هالیــوود(  معاصــر  ســینمای  آثــار  )مثــال   می شناســند 
ــه  ــازی اند ک ــی از فیلم س ــه  تکنیک های ــه نمون ــی ک و فیلم های
ــینمای  ــاری از س ــال آث ــند )مث ــجویان نمی شناس ــن دانش ای
ملــی دیگــر کشــورها یــا از دوره هــای گذشــته  تاریــخ ســینما( 
تــوازن برقــرار باشــد. کتاب شناســی پایــان هــر فصــل، متــون 
ــل  ــان فص ــه در هم ــی ک ــاره مطالب ــتری درب ــتاری بیش نوش

ــد. ــی می کن ــل شــده معرف تحلی

ــه از  ــی ک ــر اســاس نامه های ــروه لهســتانی ب ــک گ - ی
ــک  ــد، ی ــت آورده ان ــه دس ــران ب ــود در ای ــان خ هموطن

ــد. ــرا می کنن ــران اج ــری را در ای ــروژه  تئات پ
ــد:  ــناس می گوی ــردان سرش ــد، کارگ ــه برومن - مرضی
کتــاب بخوانیــد تــا هــوا آلــوده نشــود، تــا محیط زیســت 
ــاک  ــا خ ــد، ت ــبز بمانن ــان س ــا درخت ــرود، ت ــن ن از بی
ســالم بمانــد تــا بــاران ببــارد، تــا عقــل و شــعورمان بــاال 
ــاط  ــا ارتب ــم، ت ــان را بدانی ــدر نعمت های م ــا ق ــرود، ت ب
بیــن مظاهــر طبیعــت را درک کنیــم، تــا بفهمیــم همــه 
چیــز در طبیعــت بــه هــم پیوســته اســت، تــا بــه جــای 
ــا بــه  فکــر کــردن بــه »مــن« بــه »مــا« فکــر کنیــم، ت
ــا  ــم، ت ــر کنی ــی فک ــی و گروه ــی، جمع ــای فردگرای ج
ــا  عمیق تــر و آینده نگرتــر فکــر کنیــم، کتــاب بخوانیــم ت
ــد  ــم و الزم نباش ــتفاده کنی ــران اس ــای دیگ از تجربه ه

ــم. ــه کنی خودمــان آن هــا را تجرب
- بــه دنبــال پیشــنهاد معــاون میــراث فرهنگــی ایــران 
بــه رئیــس ایکــروم جهانــی، ایــن مقــام مســئوِل 
ــار  ــت آث ــت و مرم ــه، حفاظ ــی مطالع ــز بین الملل »مرک
تاریخــی فرهنگــی« در آینــده ای نزدیــک بــه ایران ســفر 

می کنــد.
- مدیــر عامــل شــرکت توســعه فضــای فرهنگــی 
ــن  ــی ای ــای فرهنگ ــام پروژه ه ــران از اتم ــهرداری ته ش
ــان  ــا پای ــت: ت ــر داد و گف ــر خب ــال دیگ ــا س ــرکت ت ش
امســال مرمــت خانــه ســیمین و جــالل نیــز بــه اتمــام 

می رســد.
ــر«  ــو و دلب ــم »دی ــی از فیل ــس دیزن ــتین آنون - نخس
ــس  ــن آنون ــوان پربازدیدکننده تری ــه عن ــود را ب ــام خ ن

ــم ثبــت کــرد. فیل
 - کاظــم مالیــی، کارگــردان فیلــم ســینمایی »کوپــال« 
بــا اشــاره بــه اینکــه مراحــل فنــی ایــن پــروژه بــه پایــان 
ــرای  ــده ب ــن تهیه کنن ــت یافت ــت از وضعی ــیده اس رس
فیلمســازان جــوان، بــه ویــژه فیلم اولی هــا انتقــاد کــرد.

ــیس  ــل از تأس ــده ویولنس ــدی، نوازن ــگ معتم - بهرن
گــروه موســیقی »ِچّلــی بنــد« و تولیــد یــک آلبــوم قبل 

از ســال جــاری خبــر داد.
ــای  ــوزه هنره ــار م ــال آث ــاره ارس ــتان درب ــی گلس - لیل
ــن یــک رســم  ــه کشــورهای دیگــر گفــت: ای معاصــر ب
خــوب اســت کــه در همــه دنیــا وجــود دارد و آثــار یــک 
ــا  ــد؛ ام ــش درمی آی ــه  نمای ــری ب کشــور در کشــور دیگ
ــال  ــرای ارس ــا ب ــم پنهان کاری ه ــران نمی دانی ــاره ای درب
ــه  ــرای چ ــر ب ــای معاص ــوزه هنره ــد از م ــر جدی ۳0 اث

ــزی اســت؟ چی
ــاق  ــب اتف ــم »نیمه ش ــی فیل ــران مردم ــم اک - مراس
افتــاد« بــه کارگردانــی تینــا پاکــروان بــا حضــور ســتاره 
ــزار  ــتویی برگ ــز پرس ــروان و پروی ــا پاک ــکندری، تین اس

شــد.

تجلیل از استادان آواز اصفهان

کیمیای وطن

ــژه  ــه وی ــه کارنام ــن برنام چهارمی
عرصــه  هنرمنــدان  نکوداشــت 
ــه تجلیــل از اســتادان  موســیقی ب
برجســته اصفهــان در حــوزه مــدح 
و مداحــی اختصــاص دارد. بــه 
ــط عمومــی ســازمان  گــزارش رواب
هنرســرای  رئیــس  اصفهــان،  فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
ــا  ــه ب ــه کارنام ــت: برنام ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ــید ب خورش
ــان  ــیقی اصفه ــه موس ــدان عرص ــت هنرمن ــت نکوداش محوری
بــه منظــور تجلیــل از اســتادان آواز »ناصــر یزدخواســتی«، 
ــرای  ــوی هنرس ــدی« از س ــدی حمی ــب« و »مه ــد مرات »احم
خورشــید ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار 
ــه  ــن برنام ــت: چهارمی ــار داش ــی اظه ــور قربان ــود. منص می ش
کارنامــه بــا محوریــت تجلیــل از اســتادان بنــام عرصه موســیقی 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  خورشــید  هنرســرای  ســوی  از 
ــزار می شــود.  ــاه ســاعت 18 برگ ــان 27 آبان م شــهرداری اصفه
وی خاطرنشــان کــرد: عالقه منــدان بــه هنــر موســیقی و عمــوم 
شــهروندان می تواننــد روز پنجشــنبه بــه محــل هنرســرای 
خورشــید واقــع در پــل شــهید چمــران، جنــب شــهرداری منطقه 

ــد. ــه کنن 7 مراجع

»میراث کاشان« به روایت تصویر
نمایشــگاه عکــس »میــراث کاشــان« در کتابخانــه ضرابــی 
ــت فرهنگــی  ــن نمایشــگاه از ســوی معاون برگــزار می شــود. ای
ــکاری انجمــن علمــی  ــا هم ــی دانشــگاه کاشــان و ب و اجتماع
ــه  ــن کتابخان ــر و همچنی ــاری و هن ــکده معم ــاری دانش معم
ــرای شــرکت  ــدان ب ــزار می شــود. عالقه من ــی کاشــان برگ ضراب
در ایــن نمایشــگاه تــا 29 آبان مــاه مهلــت دارنــد تــا آثــار 
خــود را بــه نشــانی Miras.kashan@gmail.com ارســال 
ــاه  ــا 9 آذرم ــان« 7 ت ــراث کاش ــس »می ــگاه عک ــد. نمایش کنن
در کتابخانــه ضرابــی واقــع در کاشــان، محلــه درب بــاغ برگــزار 

می شــود.

»مهر نامیرا« اوایل دی ماه کلید می خورد
ــرا« پــس از  ــر نامی ــی »مه ــه تلویزیون ــرداری مجموع تصویرب
ــاز  ــاه آغ ــل دی م ــد، اوای ــل پیش تولی ــردن مراح ــپری ک س
مجموعه هــای  تهیه کننــده  عفیفــه،  اســماعیل  می شــود. 
آغــاز  زمــان  و  پیش تولیــد  رونــد  دربــاره  تلویزیونــی، 
بــه زودی  نامیــرا« گفــت:  تصویربــرداری ســریال »مهــر 
فیلمبــرداری  و  شــده  پیش تولیــد  وارد  پــروژه،   ایــن 
ــه  ــرد. مجموع ــم ک ــاز خواهی ــتان آغ ــل زمس ــل فص را در اوای
»مهــر نامیــرا« در 40 قســمت در حــال تهیــه و تولیــد اســت.

اخبار کوتاه

خانگــی  نمایــش  شــبکه  مجموعــه  از  قســمت   5
»عاشــقانه« آمــاده شــده و قــرار اســت یــک بازیگــر جدیــد 
دیگــر نیــز بــه ایــن ســریال اضافــه شــود. مهــدی گلســتانه 
ــر  ــی منوچه ــه کارگردان ــقانه« ب ــریال »عاش ــده س تهیه کنن
هــادی کــه قــرار اســت در شــبکه نمایــش خانگــی توزیــع 

شــود، دربــاره آخریــن وضعیــت تولیــد 
ایــن ســریال گفــت: تاکنــون 40 درصــد 
ــت  ــیده اس ــان رس ــه پای ــرداری ب  از فیلمب
و همــه بازیگــران جلــوی دوربیــن رفته انــد؛ 
امــا قــرار اســت یــک بازیگــر جدیــد دیگــر 

هــم بــه ایــن پــروژه اضافــه شــود. 
تــا  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 

ــی  ــه نمایــش 5 قســمت ابتدای ــم پروان ــه نتوانی ــی ک  زمان
را دریافــت کنیــم، نمی توانیــم آن را در شــبکه نمایــش 
ــریال  ــن س ــم ای ــر داری ــا در نظ ــم؛ ام ــع کنی ــی توزی خانگ
ــت  ــرار اس ــم. ق ــازار کنی ــه ب ــتان روان ــب های زمس را در ش
بــرای قســمت 15 ایــن ســریال کــه قســمت پایانــی 

ــایه  ــورهای همس ــی از کش ــی از آن را در یک ــت، بخش اس
 و بــه احتمــال زیــاد در ترکیــه یــا دبــی فیلمبــرداری 

کنیم. 
خالصــه  در  و  دارد  اجتماعــی  مضمونــی  »عاشــقانه«، 
ــد زوج  ــی چن ــری زندگ ــش ظاه ــده: آرام ــتانش آم داس
ــزد  ــم می ری ــه ه ــک زن ب ــا ورود ی ــوان ب ج
 … . »عاشــقانه« بــا بــازی محمدرضــا گلــزار 
 ســاره بیــات، پانتــه آ بهــرام، بهــاره کیان افشــار
ــا  ــن، علیرض ــرزاد فرزی ــگاه، ف ــا پ حمیدرض
یــاری  زمانی نســب، )باحضــور( حســین 
مســعود رایــگان و هومــن ســیدی، )بــا 
ــور(  ــا حض ــول زاده و )ب ــارا رس ــی( س معرف
مهنــاز افشــار در نقــش گیســو جــزو آثــار پربازیگــر 
ــود  ــوب می ش ــی محس ــش خانگ ــبکه نمای ــدات ش تولی
ــانه  ــن رس ــریال ای ــن س ــد پرهزینه تری ــر می رس ــه نظ و ب
ــی نویســندگان  ــور و ســعید جالل باشــد. علیرضــا کاظمی پ

ــتند. ــه هس فیلمنام

۵ قسمت از سریال »عاشقانه« آماده شد
»داریــوش مهرجویــی« ایــن روزهــا از محــل تولــدش 
تهــران کــوچ کــرده اســت؛ دلیلــش هــم آلودگــی هواســت. 
ــت  ــوص پایتخ ــوا مخص ــی ه ــد: آلودگ ــی می گوی مهرجوی
ــان  ــزرگ جه ــه کالن شــهرهای ب ــا نیســت. هم و کشــور م
ــا ایــن مشــکل ســروکار داشــته اند و آن را حــل  روزگاری ب

ــو  ــانگهای، توکی ــس، ش ــد. لس آنجل کرده ان
رم، پاریــس، لنــدن، شــیکاگو و بســیاری از 
ــوده  ــوای آل ــا روزی ه ــر دنی ــهرهای دیگ ش
داشــته اند؛ امــا در یــک یــا دو دهــه آلودگــی 
ــال از  ــا کام ــش داده ی ــود را کاه ــوای خ ه

ــد.  ــن برده ان بی
راه حــل ایــن معضــل بســیار ســاده اســت. 

راه حــل همیشــگی آلودگــی هــوا کــه شــهرهای بــزرگ دنیــا 
ــام  ــما تم ــه ش ــت ک ــن اس ــد، ای ــه کرده ان ــم آن را تجرب ه
ــع آوری  ــده را جم ــع آلوده کنن ــه دودزا و صنای ــایل نقلی  وس

و از شهرها خارج کنید. 
االن مشــکل اصلــی آلودگــی هــوای پایتخــت، خودروهــای 

ــوند  ــداری ش ــد خری ــن بای ــتند. بنابرای ــتاندارد هس  غیراس
و بــه جــای آن هــا بــه شــهروندان کمــک شــود تــا خــودروی 

ــتاندارد بخرند.  اس
ــز گفــت: در  ــران نی ــرک ته ــل ت ــاره دلی ــن کارگــردان درب ای

ــم.  ــس بکش ــم نف ــران نمی توان ته
همــه دارنــد از تهــران َدرمی رونــد. شــما یــک 
روز در خیابــان داریــد رانندگــی می کنیــد 
ــان رد  ــد از کنارت ــون می آی ــک کامی ــو ی یکه
ــه  می شــود و دود ســیاهش را می فرســتد ب

ــق شــما!  حل
هــر روز داریــم ســرب می خوریــم. همــه 
ســرطان  آمــار  می شــوند.  خفــه   دارنــد 

را ببینید. مگر می شود در چنین شرایطی زندگی کرد؟ 
آلودگــی هــوا آینــده انســان را بــه خطــر خواهــد انداخــت. 
ــم  ــا می میری ــد ی ــدا کن ــه پی ــوا ادام ــی ه ــن آلودگ ــر ای اگ
ــن  ــا م ــر. ام ــودی دیگ ــه موج ــم ب ــی می کنی ــا دگردیس ی
معتقــدم انســان عاقــل اســت و چاره جویــی می کنــد.

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اسحاق بی غمی  دارای شناسنامه شماره 10  به شرح دادخواست کالسه 95 / 895 ش1 از 

بی  ابوالقاسم  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این 

غمی    بشناسنامه ۳ در تاریخ95/8/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- اسحاق بی غمی به  ش ش  10 2- امیر عباس بی غمی به ش ش 576 

۳- وحید رضا بی غمی به ش ش 12 4- محمود بیغمی به ش ش 9 5- بهروز بی غمی به ش ش 

۳02 6- احمد بی غمی به ش ش 4 همگی پسران آن مرحوم 7- نجمی بی غمی به ش ش 216 

8-فریده خانم بی غمی به ش ش 10 دختران آن مرحوم 9- جمیله خادمی به ش ش 1 همسر آن 

مرحوم والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 5/22/95/494/ م الف رئیس شعبه اول دادگاه  شورای حل اختالف آران و بیدگل 

رونوشت آگهی حصروراثت
از   666  / به کالسه 95  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 15   فامیلی    خانم معصومه 

عنایت  سید  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه  این 

موسوی زاده     بشناسنامه 1 در تاریخ95/7/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- خانم معصومه فامیلی به شماره شناسنامه 15 به عنوان همسر 

متوفی  2- سید ابوالفضل به شماره شناسنامه 12509۳7965 ۳- فاطمه سادات به شماره شناسنامه 

عنوان  به  زاده  موسوی  به شماره شناسنامه 12502168۳ همگی  محبوبه سادات   -4  6190064280

طلعت  خانم  و  متوفی  پدر  عنوان  به   220 شناسنامه  شماره  به  عوضعلی  سید   -5 متوفی  فرزندان 

شیر مردی به عنوان مادر متوفی به شماره شناسنامه 1 و الغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

شماره : 5/22/95/492/ م الف رئیس شعبه اول دادگاه  شورای حل اختالف آران و بیدگل 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  900998۳620200659شماره  پرونده:  951010۳620207124شماره  ابالغنامه:  شماره 

900664 تاریخ تنظیم: 1۳95/08/05 تجدید نظر خواه رحمان صفاری  دادخواست تجدید نظر خواهی 

به شماره ثبت 951048۳620200185 -1۳95/7/11  به طرفیت آقای مرتضی خیر خواه  به خواسته 

اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران و بیدگل  نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان آران و بیدگل  واقع در آران و 

ارجاع و به کالسه 900998۳620200659 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/09/۳0 و  بیدگل  

و  خواه   خیر  مرتضی  آقای  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:15تعیین  ساعت 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده مرتضی 

خیر خواه   پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم تجدید نظر خواهی و ضمائم را دریافت و چنانچه دفاعی دارند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ 

کتبا به این شعبه ارائه نمائید

.شماره: 5/22/95/461/م الف

 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  950998۳62020044۳شماره  پرونده:  951010۳6202066۳4شماره  ابالغنامه:  شماره 

950448 تاریخ تنظیم: 1۳95/07/24 خواهان اکبر دارا   دادخواستی  به طرفیت خواندگان سعید 

از پرداخت  اعسار  ثالث و  به خواسته جلب  لیال طوقکش   آرانی و  امیری  ابوالفضل  و  آرانی  نعمتی 

هزینه دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آران و بیدگل  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 

دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری  آران و بیدگل  واقع در آران و بیدگل  ارجاع و به کالسه 

950998۳62020044۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/10/04 و ساعت 12:۳0تعیین شده 

به تجویز ماده  المکان بودن خوانده لیال طوقکش   و درخواست خواهان و  است. به علت مجهول 

7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده لیال طوقکش    پس از نشر آگهی و اطالع 

را  و ضمائم  دادخواست  نشانی کامل خود نسخه دوم  اعالم  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  مفاد  از 

 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به خواسته ی اعسار از پرداخت هزینه جلب ثالث حاضر 

گردد.

شماره: 5/22/95/460/م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بنا به در خواست آقای محمد علی اختر شناس در پرونده کالسه 11/95 مبنی بر انتقال سند با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده به نام مسیب مقصودی فرزند عباس وقت رسیدگی به تاریخ 95/9/29 

ساعت 15 در یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار انتشار گردد و مراتب  به این شورا ارسال گردد.

 شماره :566/ م الف شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فالورجان

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره   950998۳621700140: پرونده  شماره   951011۳6217009۳9  : نامه  شماره 

:95015۳بدینوسیله به اقایان نادر فرقانی فرزند محمد جواد و احمد سیوی فعال مجهول المکان به 

ابالغ  اکبر  ابوالقاسم دهقانیان فرزند علی  از کارگاه موضوع شکایت آقای  اتهام مشارکت در سرقت 

می گردد در اجرای ماده 174 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری ظرف یک 

ماه از انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام وارده موضوع پرونده کالسه فوق در شعبه بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب آران و بیدگل حاضر شوید در صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت مقرر موجب 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 

شماره :5/22/95/495/ م الف 

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب آران و بیدگل سجاد عسگری

اخطار اجرایی
 -2 فروزانی  سهر  رحمانی   -1 خانوادگی:  نام  مجتبی   -2 سعید   -1 نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

عاصمی اصفهانی  نام پدر: 1- اصغر 2- حسین  نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:عزیز به وکالت کردگانی    نام خانوادگی:فرخی  نام پدر : اسماعیل  شغل : بازنشسته   

نشانی محل اقامت:تبریز جاده شاه گلی کوی دادگستری خ صائب  پ 188 نشانی وکیل : اصفهان خ 

هشت بهشت شرقی مجتمع تجاری بهشت ط اول  محکوم به:به موجب رای شماره 560تاریخ95/6/7 

حوزه 28  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

محکومیت بالسویه خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل 

ریال هزینه   ۳/050/000 ریال هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ   1/500/000 خواسته و پرداخت مبلغ 

دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان/ نیم عشر در 

حق صندوق دولت.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 

علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 

را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره25467/ م الف دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی مزایده 
اللهی  له فاطمه نعمت  اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان در پرونده کالسه 890۳85 ج ح 5 

در  ای  دارد جلسه مزایده  نظر  در  ارز  ایران  افشارو شرکت صرافی  تاج  پروین  و  بانک  علیه محمود 

خصوص فروش 2/۳۳ حبه از 72 حبه پالک ثبتی 1۳1 ، 1۳2 ریال 1۳۳، 1۳4 فرعی از 2177 در 

واقع در خیابان  احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان  اجرای  10 صبح در  الی  تاریخ 95/9/14 ساعت 9 

نیکبخت ، مجتمع اجرای احکام حقوقی طبقه چهارم برگزار می نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز 

قبل از مزایده از پالک ثبتی بازدید و با واریز 10 در صد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده شماره 

2171290210008 و به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادی برنده 

مزایده میباشند که باالترین قیمت از کارشناسی را پیشنهاد نمایند.

مشخصات ملک

به  ذیل  بشرح  آب  ادامه کانال   ، اصفهانک  روبروی  )اشکاوند(  آبشار  جاده  آدرس  در  زمینی  قطعه 

استحضار می رساند که به دلیل عدم وجود و یا ارائه اسناد مربوطه کاربری آن محرز نبوده و پیراموون 

آن با دیواری آجری و بخشی نیز کال به ارتفاع 2/5 محصور شده است. که بر اساس تحقیقات محلی 

و نیز مقایسه امالک مشابه منطقه که به ازای هر متر مربع حدود 1/200/000 ریال ارزش گذاری می 

گردد و ارزش ششدانگ پالک فوق 10/440/000/000 ریال و ارزش 2/۳۳ از ششدانگ پالک ثبتی به 

مبلغ ۳۳7/956/152 ریال برآورد می گردد. 

شماره :246۳6/ م الف دادورز شعبه 5 اجرای احکام حقوقی اصفهان

مزایده اموال غیر منقول 
اجرای احکام شعبه 14 شعبه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 950020 ج 14 له خانم شهال 

روحانی شهرکی با وکالت هلنا عقیلی زاده و علیه فرمان دفاعی به نشانی اصفهان ، خ میر ، کوچه شهید 

کهنسال ، پ ۳۳ ط ، زیر زمین به خواسته مطالبه مبلغ 8/629/1۳۳/678 ریال بابت محکوم به و 

مبلغ 4۳1/456/68۳ ریال بابت حق االجرای دولتی جلسه مزایده ای در روز شنبه مورخ 95/9/1۳ 

ساعت 10/۳0 -10 در محل اجرای احکام  شعبه 14حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت 200 متر 

بعد از ساختمان مرکزی ساختمان اجرای احکام حقوقی  – طبقه سوم –واحد 6 برگزار نماید که در 

این خصوص مال مورد مزایده عبارت است از 6 دانگ پالک ثبتی 48۳9/922 بخش 5 ثبت اصفهان 

به نشانی اصفهان – خ میر – کوچه شهید کهنسال – جنب بن بست شایسته – پالک ۳۳ – طبقه 

زیر زمین – کد پستی 81646۳۳46۳ ملک محکوم علیه که طبق نظر کارشناس دادگستری ملک 

فوق عبارت است از یک باب آپارتمان در واحد 5 با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک با قدمت حدود 

11 سال که واحد مذکور در طبقه زیر زمین با مساحت 154/41 متر مربع دارای آسانسور – انباری و 

پارکینگ می باشد. ساختمان مذکور کف سرامیک و دیوارها رنگ روغنی – دارای آشپزخانه اپن با 

کابینت mdf  می باشد. سیستم سرمایشی کولر آبی و سیستم گرمایش پکیچ و رادیاتور می باشد. 

ساختمان دارای اشتراک آب و برق و گاز می باشد ملک فوق در حال حاضر در تصرف محکوم علیه 

می باشد که با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش شش دانگ پالک فوق مبلغ 

5/900/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده را از ملک 

فوق واقع در آدرس اعالمی بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده رادارند که حداقل 10 در 

صد  از مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند – برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را ارائه دهد. 

شماره :24648/ م الف اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه:95099768۳6601462 تاریخ تنظیم:1۳95/08/01 شماره پرونده:95099868۳6600540 

شماره بایگانی شعبه:950664 پرونده کالسه 95099868۳6600540 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان 

باقر پور فرزند غالمرضا  نهایی شماره خواهان: خانم سیما  اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( تصمیم 

– کوچه  ایثار جنوبی-نبش چهارراه  بهاران- چهارراه  اصفهان – ملک شهر-خ مفتح –خ  نشانی  به 

8195000000 شماره ملی 11۳0117952 همراه  22- کوچه دی- منزل چهارم سمت چپ-کد پستی 

: آقای محمد احمدی تشنیزی رای دادگاه در خصوص دعوی خانم سیما  091۳8127260  خوانده 

باقر پور فرزند غالم رضا بطرفیت آقای محمد احمدی تشنیزی فرزند حسینقلی که مجهول المکان 

اعالم گردیده و وقت دادرسی از طریق نشر آگهی به وی ابالغ شده است بخواسته طالق با استیذان 

اعمال وکالت بلحاظ تحقق بند 1و7و8 از شرط ضمن العقد نکاح، ناشی از ترک عمدی انفاق و ترک 

زندگی خانوادگی و اعتیاد زوج دادگاه با توجه به مفاد سند رسمی نکاحیه شماره ترتیب 2214 مورخ 

86/01/24 دفتر ثبت 46 ازدواج اصفهان وجود علقه زوجیت دائمی بین طرفین را محرز می داند نظر 

به آنکه تالش و مساعی دادگاه جهت اصالح و سازش موثر واقع نگردیده است و به لحاظ مجهول 

المکان بودن زوج و عدم امکان دسترسی به زوج و بر اساس روح قانون و نظریات متعدد اداره حقوقی 

که با فرض مذکور ارجاع به داور را نیز الزم ندانسته زیرا حل و فصل اختالف در این فرض ممکن نمی 

باشد لکن دادگاه بر اساس دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و مستندات 

ابرازی از جمله دادنامه مربوط به محکومیت زوج به انفاق همسر و آنکه بر اساس احکام جلب صادره 

در این خصوص الزام زوج به تادیه نفقه مقدور نگردیده است و با توجه به قبول و تایید شرایط ضمن 

عقد توسط زوجین و آنکه به نظر دادگاه صرف احراز یکی از شروط نیز وکالت زوجه در طالق محقق 

است لذا دادگاه بنا به مراتب و لحاظ نظریه مشاور محترم قضایی و نیز مالحظه مجموع محتویات 

پرونده تحقق حداقل بند یک از قسمت ب شرایط ضمن عقد نکاح را محرز دانسته و مستندا به مواد 

2۳4 و 2۳7و 1119 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1۳91 دعوی خواهان 

مبنی بر استیذان اعمال وکالت در طالق را ثابت دانسته و به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر 

رسمی ثبت طالق مراجعه و با بذل ملغ یکصد میلیون لاير وجه نقد مندرج در سند صداقیه خود به 

شوهرش و قبول بذل وکالتا از طرف وی خود را با طالق خلعی مطلقه نماید و اسناد مربوطه به ثبت 

طالق را امضاء نماید عده این طالق از تاریخ وقوع آن سه طهر بوده و رعایت شرایط صحت اجرای صیغه 

طالق بعهده مجری صیغه طالق خواهد بود مدت اعتبار این حکم شش ماه پس از قطعیت دادنامه 

است . زوجه مهریه و نفقه خود را جداگانه مطالبه نموده است و در خصوص حضانت فرزند مشترک 

به نام رونیا متولد 91/01/15 ادعایی ندارد و حکم مالقات وی را نیز اخذ نموده است. رای صادره غیابی 

بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است./.

 شماره :2550۳/ م الف رئیس شعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان- محمود شعر بافزاده 

دادنامه
شماره دادنامه:9509970۳5۳701۳85 تاریخ تنظیم: 1۳95/08/08 شماره پرونده:9509980۳646000۳4 

شماره بایگانی شعبه:950441 پرونده کالسه 9509980۳646000۳4 شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)111 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970۳5۳701۳85 شاکی: خانم فرزانه السادات 

نوریان فرزند سید عطاء اله به نشانی خ جامی شرقی کوی الواری کوی بیگلری پ6 متهم:آقای بهزاد 

دروگر به نشانی اتهام :توهین به اشخاص عادی گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای بهزاد 

دروگر دائر بر توهین، با عنایت به شکایت شاکی، خانم فرزانه السادات نوریان فرزند سید عطاءاله-

گزارش مرجع انتظامی )صفحه دو پرونده ( اظهارات گواهان و نظر به اینکه متهم به رغم ابالغ احضاریه 

از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی )95/8/5( حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده و با امعان 

نظر به کیفر خواست صادره – سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه 

نامبرده محرز و مسلم است، لذا دادگاه با استناد به ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 1۳75 متهم را به 

پرداخت یک میلیون لاير جریمه نقدی در حق دولت محکوم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت 

بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای 

مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./پ

شماره :25502/ م الف رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره  پرونده:9409980۳505009۳0  شماره  ابالغنامه:9510100۳50508191  شماره 

به محکوم  بدینوسیله  پیرو آگهی های منتشره در جراید  تنظیم:1۳95/08/19  تاریخ  شعبه:9410۳6 

ابالغ می گردد چون وفق  باشد  المکان می  فرزند حسن  که مجهول  علیه محمد حسین صنعتگر 

دادنامه شماره 9509970۳50500551 صادره از شعبه 5 حقوقی اصفهان در پرونده شماره 9410۳6 ح 

5 محکوم به مبلغ 750/000/000 لاير و خسارت دیر کرد در حق محکوم له آقای عباسعلی شفیعی و 

نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 

اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.

شماره: 25522/ م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-داوود طبرزدی

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9409980۳51200585   شماره  ابالغنامه:9510100۳72200245   شماره 

نام  نام:هانیه   حقیقی:  شونده  ابالغ  مشخصات  تنظیم:1۳95/08/18  تاریخ  شعبه:950296  

المکان در خصوص دعوی منیژه رجال زاده و مهناز رجال زاده و  خانوادگی:نظیفی نشانی : مجهول 

مهری دوی نیا به طرفیت هانیه و امنه و هادی و حسین همگی شهرت نظیفی نظر به اینکه پالک 

ثبتی 45001۳ بخش 5 ثبت اصفهان توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 4/140/000/000 لاير 

ارزیابی گردیده است.در مهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا 

اثباتا در این شعبه حاضر شوید. مهلت حضور از تاریخ ابالغ: ۳ روز- محل حضور: اصفهان- خ چهار 

باغ باال – خ شهید نیکبخت- 200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی به سمت شیخ صدوق- ساختمان 

اجرای احکام حقوقی 

شماره :255۳2/ م الف رئیس اجرای احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980۳50400492شماره  پرونده:  9510100۳50409477شماره  ابالغیه:  شماره 

950542 تاریخ تنظیم: 1۳95/08/25 خواهان / شاکی بهرام توکلی جزی  دادخواستی به طرفیت 

دادگاه های عمومی  تقدیم  به   پرداخت محکوم  اعساراز  به خواسته  امید جریانی   متهم   / خوانده 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 

به کالسه  9509980۳50400492ثبت گردیده که وقت  و  ارجاع  اتاق شماره ۳08  اصفهان- طبقه ۳ 

رسیدگی آن 1۳95/09/۳0 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / 

متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 

نشانی  اعالم  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  / متهم  پس  تا خوانده 

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

گردد.

شماره: 26۳49/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی وهاب

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-828خواهان آزاده بابایی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

بهنام مغزی نجف آبادی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز  شنبه مورخه 95/10/11ساعت 

9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از 

چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره ۳شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 

شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2462۳/م الف مدیر دفتر شعبه 51ح مجتمع شماره ۳ شورای حل اختالف اصفهان

کیمیای وطن بررسی کرد:

کتابگردی سینمایی

آلودگی هوا، »مهرجویی« را از تهران فراری داد



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

خداداد تهدید به خداحافظی کرد پنجشنبه  27  آبان ماه   61395
ـــمـــاره  302 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

وزیر منصوریان خانه نشین شد
 مهاجــم اســتقالل بــه دلیــل 
مصدومیــت در تمریــن 2 روز 
گذشــته اســتقالل بــازی بــا صبا 
ــی  ــه یــک هشــتم نهای در مرحل
ــت داد.  ــی را از دس ــام حذف ج
کاوه رضایــی پیــش از ایــن خبر 
دوری طوالنی مدتــش را تکذیــب 
کــرده بــود؛ امــا امــر مبرهــن ایــن اســت کــه او در بــازی بــا 
صبــا و احتمــاال بــازی بــا گســترش فــوالد در هفتــه یازدهــم 
ــروع  ــا ش ــی ب ــد. کاوه رضای ــازی کن ــد ب ــر نمی توان ــگ برت لی
لیــگ شــانزدهم در تمــام بازی هــا در ترکیــب اســتقالل بــازی 
کــرده بــود؛ امــا حــاال بــه نظــر بایــد چنــد هفتــه ای از بیــرون 
ــن  ــن بازیک ــه ای ــد. البت ــتقالل باش ــای اس ــاگر بازی ه تماش
نیــازی بــه عمــل جراحــی نــدارد و بــا فیزیوتراپــی مشــکلش 

حل می شود. 
ــاال  ــدی و احتم ــم مجی ــوری، میث ــا غف ــار وری ــی در کن رضای
خســرو حیــدری و رابســون جانواریــو غایبــان بــازی بــا صبــا 

ــود. ــد ب خواهن

انتقاد فالح از وضعیت مربیان کشتی
دارنــده مدال هــای طــال و نقــره جهــان بــا انتقــاد از اینکــه 
ــط  ــی فق ــم مل ــان تی ــتفاده از مربی ــره اس ــد دای ــرا بای چ
محــدود بــه دو یــا ســه نفــر باشــد، گفــت: همیــن آقایــان 
ــول  ــان را قب ــرمربیگری جوان ــوند س ــی نمی ش ــرا راض چ

کننــد؟ مگــر بــه فکــر کمــک بــه کشــتی نیســتند؟ 
اکبــر فــالح دربــاره بالتکلیفی تیم ملــی کشــتی آزاد جوانان 
ایــران و شکســت ســنگین مقابــل روســیه در جــام شــهدا 
ــد ســال  ــران طــی چن ــان ای ــار کــرد: تیــم ملــی جوان اظه
اخیــر بــاال و پاییــن زیــادی داشــته و هیــچ گاه نتوانســته 
ــی نتیجــه  ــات باشــد. مــا در ایــن رده دو ســال عال ــا ثب ب
 گرفتیــم و قهرمــان جهــان شــدیم؛ امــا در ادامه در آســیایی 
و جهانــی و حتــی جــام شــاهدی کــه خودمــان میزبانــش 
ــات  ــتیم توقع ــم و نتوانس ــی نگرفتی ــج خوب ــم نتای  بودی
ــه از  ــم. یکــی از توقعــات بســیار مهمــی ک ــرآورده کنی را ب
فدراســیون کشــتی وجــود دارد ایــن اســت کــه بــه اوضــاع 
ایــن تیــم ســر و ســامان دهــد؛ چــرا کــه ایــن رده نقــش 

اصلــی را در آینــده کشــتی ایــران بــازی خواهــد کــرد. 
ــس  ــادم، رئی ــول خ ــرد رس ــه عملک ــاره ب ــا اش ــالح ب ف
فدراســیون کشــتی گفــت: از وقتــی رســول آمــده کشــتی 
ــد  ــا می کنن ــه ادع ــم ک ــور ه ــا آن ط ــا خــراب نشــده؛ ام م
نشــده ایم. پیشکســوت کشــتی ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه 
دوســت دارد رئیــس فدراســیون کشــتی بــه کارش ادامــه 
بدهــد تصریــح کــرد: خــدا را شــکر امثــال یزدانــی خــرم 
ــابقه ای در  ــچ س ــه هی ــتند ک ــران در رأس کار نیس و دیگ

کشــتی نداشــته اند.

خداداد تهدید به خداحافظی کرد
ــم  ــال تی  رئیــس ســازمان فوتب
بــه  تهدیــد  ســیاه جامگان 
وضعیــت  کــرد.  خداحافظــی 
ــیاه جامگان  ــگاه س ــفته باش  آش
ــان  ــی کــه گریب و مشــکالت مال
ــان  ــه، همچن ــم را گرفت ــن تی ای
ــئوالن  ــت. مس ــده اس ــل نش ح
ایــن باشــگاه بــرای ســر و ســامان بخشــیدن بــه شــرایط تیــم 
چنــدی قبــل خــداداد عزیــزی را بــه عنــوان رئیــس ســازمان 

فوتبال و مسئول فنی برگزیدند. 
خــداداد از روزی کــه بــه ســیاه جامگان پیوســت بــا مســئوالن 
باشــگاه شــرط کــرد کــه بایــد بــه تیــم پــول تزریــق شــود؛ امــا 
ــه ای  ــزی در جلس ــت. عزی ــداده اس ــاق رخ ن ــن اتف ــوز ای هن
ــا  ــه آن ه ــا مســئوالن باشــگاه ســیاه جامگان داشــته ب ــه ب ک
ــتان  ــتقالل خوزس ــا اس ــدار ب ــل از دی ــا قب ــد ت ــه بای ــه ک گفت
در چارچــوب رقابت هــای هفتــه یازدهــم لیــگ برتــر بــه 
بازیکنــان پرداختــی داشــته باشــند، وگرنــه تیــم را رهــا کــرده 

ــی رود. و م

بدمینتون بازان به اردو دعوت شدند
ــا هفتــم اردوی آمادگــی بدمینتــون مــردان  مراحــل پنجــم ت
رده ســنی بزرگســاالن بــه منظــور شــرکت در رقابت هــای 
ــهر  ــوش در ش ــار ملی پ ــرکت چه ــا ش ــه ب ــی ترکی بین الملل
ــن  ــه ای ــده ب ــان دعوت ش ــود. بازیکن ــزار می ش ــان برگ زنج
ــن  ــان، قزوی ــکندری از زنج ــروش اس ــکل از س ــا متش اردوه
خانجانــی از تهــران، مهــران شــهبازی از کردســتان و مســعود 

ــتند. ــتان هس ــروزی از گلس پی
اردوی  مرحلــه  پنجمیــن  در  دعوت شــده  ملی پوشــان   
آمادگــی، روزهــای 2 تــا 7 آذرمــاه، زیــر نظــر صــادق کرباســی 
ســرمربی تیــم ملــی بدمینتــون بزرگســاالن بــه تمریــن 

ــت. ــد پرداخ خواهن

درخشش صمد، مانع شکست گوانگژو نشد
تیــم بســکتبال گوانگــژو بــا وجــود درخشــش بازیکــن ایرانــی 
خــود مغلــوب حریفــش در لیــگ چیــن شــد. در آغــاز هفتــه 
هفتــم لیــگ بســکتبال چیــن، تیــم گوانگــژو بــا صمــد 
ــت  ــدان رف ــه می ــینجیانگ ب ــل ش ــی مقاب ــواه بهرام  نیک خ

و نتیجه را 99 بر 89 واگذار کرد.
  در ایــن بــازی بازیکــن کشــورمان 39 دقیقــه در میــدان بــود. 
ــاس  ــد، 5 پ ــاز، 6 ریبان ــب 26 امتی ــا کس ــدت ب ــن م  در ای
و یــک توپ ربایــی داشــت و بهتریــن بازیکــن تیمــش بــود. 
ــود.  ــزار می ش ــنبه برگ ــه پنجش ــن هفت ــای ای ــایر دیداره س
ســیچوآن بــا حــدادی بــه مصــاف گواندونــگ مــی رود و یــاران 

کامرانــی در جیلیــن بــا شــانگهای رقابــت خواهنــد کــرد.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس ورزش

ــد  ــی مانن ــل حریف ــم مقاب ــزی آن ه ــالق مال ــازی در بات ب
ســوریه، اعصــاب طرفــداران فوتبــال را چنــد روز اســت 
ــخ در  ــی تاری ــالطین وقت کش ــت. س ــه اس ــم ریخت ــه ه ب
ــواع  ــا ان ــا فوتبــال، ب ــود ت ــال شــبیه ب ــه ِگل ب دیــداری کــه ب
روش هــای ناجوانمردانــه موفــق شــدند یــک امتیــاز از 
بهتریــن تیــم حــال حاضــر ایــران کســب کننــد؛ امــا بــا توجــه 
ــر  ــاوی قط ــتان و تس ــل ازبکس ــی مقاب ــره جنوب ــرد ک ــه ب  ب
و چیــن، همچنــان ایــران در صــدر گــروه قــرار دارد. بــا توجــه 
ــل  ــازی مقاب ــژه ب ــران، به وی ــش روی ای ــای پی ــه بازی ه ب
چیــن و ازبکســتان و ســوریه در ایــران، کلیــد ورود بــه جــام 
جهانــی در تهــران خواهــد بــود و ایــران بــا پیــروزی در ایــن 
ــد  ــیه خواه ــی روس ــام جهان ــی ج ــی راه ــه راحت ــا ب دیداره

شــد.
    مسیر ایران در راه روسیه

ترتیب 5 بازی پیش روی ایران از این قرار است:
 قطر – ایران

 ایران – چین
 ایران – ازبکستان

 کره جنوبی – ایران
 ایران – سوریه

مــا در شــرایطی بــه مصــاف قطــر می رویــم کــه ایــن بــازی 
بیشــتر بــرای ایــران حســاس اســت نــه قطــر. بــه ایــن دلیل 
کــه قطری هــا شــانس صعودشــان بــه جــام جهانــی به ویــژه 
ــل  ــه حداق ــتند ب ــن داش ــر چی ــه در براب ــاوی ای ک ــا تس ب
ــک  ــا ی ــرای آن ه ــا ب ــران تنه ــا ای ــازی ب ــاید ب ــیده و ش رس

ــازی حیثیتــی باشــد.  ب

 حتــی اگــر ایــران در ایــن بــازی طعــم تلــخ شکســت 
را بچشــد و کــره جنوبــی یــا ازبکســتان بــا پیــروزی در برابــر 
ــازی  ــران دو ب ــد، ای ــدا کنن ــان، بخــت صدرنشــینی پی حریف
ــاز  ــب 6 امتی ــا کس ــود و ب ــد ب ــان خواه ــود را میزب ــی خ آت
ــت  ــازی در دور برگش ــر ب ــاز از ه ــن 2 امتی ــد میانگی می توان
را بــرای خــود ثبــت کنــد کــه ایــن یعنــی صعــود قطعــی بــه 
 جــام جهانــی. چیــن اولیــن میهمــان ایــران در دور برگشــت
ــا  ــت ت ــل اس ــوده و محتم ــران ب ــر ای ــنتی در براب ــده س بازن

ــرای  ــای خــود را ب ــه انگیزه ه ــران هم ــا ای ــازی ب ــش از ب پی
ــازی دور  ــه ویــژه کــه در اولیــن ب صعــود از دســت بدهــد؛ ب
ــه  ــی ک ــت؛ حریف ــی اس ــره جنوب ــان ک ــم میهم ــت ه برگش
در چیــن فقــط بــرای کســب 3 امتیــاز بــازی خواهــد کــرد. 
ــد  ــام خواه ــا انج ــی اش را از ازبک ه ــن میزبان ــران، دومی ای
داد. ایــن بــازی بــرای هــر دو تیــم 6 امتیــازی اســت. 
ــا را از  ــد ازبک ه ــدار می توان ــن دی ــروزی در ای ــا پی ــران ب ای
ــی  ــه جــام جهان ــه نوعــی صعــودش ب دور خــارج کــرده و ب
ــران در دور  ــازی ای ــد. شــاید ســخت ترین ب ــر کن را پررنگ ت
برگشــت، بــازی بــا کــره جنوبــی باشــد. بــازی ای کــه بــه نظر 
ــی اگــر  ــل شــود. حت ــه جنــگ ســرگروهی تبدی می رســد ب
ــاز هــم ایــن فرصــت  ــده باشــد، ب ــازی بازن ــران در ایــن ب ای
ــاره  ــا عبــور از ســد ســوریه دوب بــرای ایــران مهیاســت کــه ب

ــه صــدر جــدول بازگــردد. ب
    صعود نزدیک است

ــه  ــا توج ــت و ب ــران اس ــود ای ــه س ــر ب ــه نظ ــرایط از هم ش
ــته ای  ــی کارکش ــتن مرب ــده و داش ــای انجام ش ــه بازی ه ب
 ماننــد کــی روش بهتــر اســت همگــی اتفاقــات بــازی ســوریه 
ــه  ــود ب ــن صع ــای جش ــم مهی ــم ک ــم  و ک ــوش کنی را فرام
جــام جهانــی باشــیم، آن هــم بــرای دومیــن دوره متوالــی.

تساویمقابلسالطینوقتکشی

کلیدورودبهجامجهانیدرمشتایران

ســرمربی تیــم فوتســال دانشــگاه آزاد بــا افشــاگری 
علیــه یــک داور لیــگ برتــری، بــا کنایــه خطــاب بــه علــی 
ــای  ــما آدم ه ــت: ش ــاری گف ــیدرضا افتخ ــیان و س کفاش
گُنــده، بیاییــد در ســالن ها ببینیــد چــه اتفاقاتــی رخ 

می دهــد. 
ــت  ــر محرومی ــاره خب ــمس درب ــین ش حس
دو جلســه ای اش از ســوی کمیتــه انضباطــی 
بــه دلیــل اتفاقــات رخ داده در بــازی بــا 
درد  دستشــان  گفــت:  البــرز  مقاومــت 
نکنــد. ســرمان را در بــازی مقابــل مقاومــت 
البــرز بریدنــد و داور در حالــی کــه بــرای 

ــه  ــر داد و آن را ب ــود، نظــرش را تغیی ــه ب ــی گرفت ــا پنالت م
ــاد  ــا انتق ــن ب ــف اعــالم کــرد. وی همچنی ــم حری ســود تی
ــت:  ــاری گف ــهروند س ــا ش ــازی ب ــات رخ داده در ب از اتفاق
حــرف مــا بــه ناظــر بــازی ایــن بــود کــه مســابقه بایــد بــه 
ــن  ــت م ــا وی می گف ــود؛ ام ــو ش ــت لغ ــود امنی ــل نب دلی

ــاگر  ــه تماش ــالنی ک ــم. در س ــام ده ــم انج کاری نمی توان
 بــه خــودش اجــازه می دهــد بازیکــن را کتــک بزنــد 
و تنبیــه هــم نمی شــود، قطعــا داوران هــم نگــران می شــوند 
و ایــن بــر کارشــان تأثیــر می گــذارد. بــه هــر حــال بایــد مــا 
ــروم  ــر مح ــازی مادام العم ــای دو ب ــه ج را ب
ــی  ــاق عجیب ــن از اتف ــد. شــمس همچنی کنن
پــرده برداشــت و علیــه یــک داور لیــگ 
ــای  ــت: آق ــرد؛ وی گف ــاگری ک ــری افش برت
اســماعیل کمربســته بــرای قضــاوت یکــی از 
مســابقات مــا در هتــل دانشــگاه آزاد مســتقر 
ــه اینکــه چــرا  ــازی ب ــح روز ب ــی صب ــود؛ ول ب
ــه املــت نــدارد، اعتــراض کــرد! در  هتــل مــا بــرای صبحان
حالــی کــه در هتــل مــا 7 رقــم صبحانــه از قبیــل عدســی 
ــت.  ــود داش ــالم وج ــایر اق ــر و س ــا، پنی ــره، مرب ــل، ک عس
کمربســته بــه نماینــده مــا گفتــه بــود چــرا املــت نداریــد؛ 

حــاال ببینیــد چــه بالیــی ســرتان مــی آورم!

حسین شمس:

مادام العمر محرومم کنید
ــوان  ــر بان ــگ برت ــاز لی ــه از آغ ــا 6 هفت ــه تنه ــی ک در حال
ــب از  ــه شــکلی عجی ــال اســتقالل ب ــم فوتب ــذرد، تی می گ

ــد.  ــل ش ــه منح ــراف داد و البت ــا انص ــه رقابت ه ادام
در زمــان مدیــر عاملــی بهــرام افشــارزاده در اســتقالل 

ــین برانگیز  ــی تحس ــگاه در اقدام ــن باش ای
ــت  ــوان فعالی ــگ بان ــت در لی ــم گرف تصمی
ــد؛ امــا اتفاق هایــی عجیــب باعــث شــد  کن

ــود.  ــل بش ــته منح ــم روز گذش ــن تی ای
ــل  ــه اول فص ــت ک ــرار اس ــن ق ــرا از ای ماج
بــرای اینکــه تیــم بانــوان اســتقالل بــا 
ــر آن  ــد، تصمیــم ب قــدرت کارش را آغــاز کن

ــر 19 ســال  ــم زی ــن از تی ــد بازیک ــم چن ــن تی ــه ای شــد ک
ــد.  ــذب کن ــران ج ای

ــم امیرشــقاقی  ــم در حــال حاضــر مری ــن تی ســرمربی ای
اســت و بــا توجــه بــه شــناخت ایــن مربــی از بازیکنانــش 
ــار  ــد او در کن ــم گرفتن ــتقالل تصمی ــگاه اس ــران باش مدی

ــوان، فعالیــت  ــی فصــل گذشــته تیــم بان حســن زاده، مرب
کنــد؛ امــا اختــالف بیــن ایــن دو مربــی اســتقالل باعــث 
شــد کــه افتخــاری تصمیــم بگیــرد هــر دو مربــی را از کار 
برکنــار کنــد و بــه جــای آن هــا نیلوفــر اردالن را بــه عنــوان 
ســرمربی تیــم بانــوان ایــن باشــگاه منصــوب 
کنــد. در اقدامــی عجیــب بعضــی از بازیکنــان 
اســتقالل در بــازی قبلــی ایــن تیــم در لیــگ 
برتــر بانــوان حاضــر نشــدند در بــازی شــرکت 
کننــد و اعــالم کردنــد تــا مریــم امیرشــقاقی 

ــد.  ــازی نمی کنن ــرای اســتقالل ب ــد ب نیای
بانــوان  تــا  شــد  باعــث  موضــوع  ایــن 
ــن  ــه در بی ــه البت ــر ک ــا 11 نف ــوند ب ــور بش ــوش مجب آبی پ
ــه  ــازی را ب ــت، ب ــود داش ــدوم وج ــن مص ــا دو بازیک آن ه
ــان برســانند. پــس از ایــن اتفــاق ســیدرضا افتخــاری  پای
مدیــر عامــل اســتقالل تصمیــم گرفــت تیــم بانــوان 

اســتقالل را منحــل کنــد.

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/04/14 تنظیم:  تاریخ  دادنامه:9509970367300343  شماره 

9309983654700033 شماره بایگانی شعبه: 940959  پرونده کالسه 9309983654700033 شعبه 

دوم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970367300343 متهمین: 

1. آقای مهراج رحمتی فرزند بابا با وکالت آقای هومن کرباسیان فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان  

2. آقای جواد امینی فرزند قربانعلی با وکالت آقای سید حسین میرزایی ریزی فرزند سید رضا به 

بهرامی فرزند  آقای یوسف  با وکالت  آقای حجت سلیمانی فرزند عباس  المکان 3.  نشانی مجهول 

غالمعلی به نشانی مجهول المکان 4. آقای امیر محبی فرزند علی با وکالت آقای عبدهللا اختر فرزند 

حسین به نشانی مجهول المکان 5. خانم بهاره نعیمی فرزند تقی با وکالت آقای امید عارف کیا فرزند 

مرتضی به نشانی مجهول المکان 6. خانم مریم السادات زراعتی اصفهانی فرزند سید حسین با وکالت 

آقای علی خدادوستان فرزند ابراهیم به ادرس مجهول المکان 7. آقای احمد نادری)متواری( با وکالت 

خانم ستاره کلباسی فرزند حسن به ادرس مجهول المکان اتهام ها: 1. نگهداری 5 گرم و 40 سانت 

تریاک 2. نگهداری 2 گرم و 70 سانت شیشه 3. نگهداری 13 عدد پایپ 2 عدد لوله وافور و 3 عدد 

ترازوی توزین مواد 4. نگهداری 50 گرم هروئین 5. استعمال مواد مخدر 6 و7. مشارکت در فروش 50 

گرم هروئین دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید:رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1- مهراج رحمتی  خامنه فرزند بابا متولد 1349 به 

تاریخ  از  موقت  بازداشت  ایرانی  شیعه  مجرد  سواد  با  اصفهان  ساکن   1288873603 ملی  شماره 

1393/1/12 به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و فاقد سابقه محکومیت کیفری و با وکالت تسخیری آقای 

هومن کرباسیان و دائر بر مشارکت در نگهداری 52/70 گرم هروئین و شیشه و 5/40 گرم تریاک و دایر 

کردن محلی جهت استعمال مواد 2- امیر محبی فرزند علی متولد 1369 به شماره ملی 1270486160 

ساکن اصفهان شغل آزاد با سواد شیعه ایرانی مجرد و آزاد به قید تودیع وثیقه و فاقد سابقه محکومیت 

کیفری و با وکالت تعیینی آقای عبدهللا اختر و دایر بر مشارکت در نگهداری 52/70 گرم هروئین و 

شیشه و 5/40 گرم تریاک 3- جواد امینی فرزند قربانعلی 41 ساله ساکن درچه شغل راننده تاکسی 

با سواد متاهل دارای 2 فرزند شیعه ایرانی و آزاد به قید تودیع وثیقه و فاقد سابقه محکومیت کیفری 

و با وکالت تعیینی آقای سید حسن میرزایی و دایر بر مشارکت در نگهداری 52/70 گرم هروئین و 

شیشه و 5/40 گرم تریاک و استعمال تریاک 4- حجت سلیمانی فرزند عباس متولد 1359 ساکن 

اصفهان شغل نجار باسواد متاهل دارای یک فرزند شیعه ایرانی آزاد به قید تودیع وثیقه و فاقد سابقه 

محکومیت کیفری و با وکالت تعیینی آقای یوسف بهرامی و دایر بر مشارکت در نگهداری 52/70 گرم 

هروئین و شیشه و 5/40 گرم تریاک و استعمال شیشه 5- خانم بهاره نعیمی فرزند تقی 34 ساله 

ساکن اصفهان شغل خانه دار باسواد مجرد ایرانی آزاد به قید معرفی کفیل و فاقد سابقه محکومیت 

کیفری و دایر بر استعمال هروئین 6- خانم مریم السادات زراعتی اصفهانی فرزند سید حسین 59 

ساله با سواد ساکن اصفهان شغل خانه دار متاهل دارای یک فرزند شیعه ایرانی آزاد به قید تودیع 

وثیقه و فاقد سابقه محکومیت کیفری و با وکالت تسخیری آقای علی خدادوستان و دایر بر مشارکت 

در فروش 50 گرم هروئین 7- آقای احمد نادری فرزند رضا)متواری( با وکالت تسخیری خانم ستاره 

کلباسی و دایر بر مشارکت در فروش 50 گرم هروئین بدین توضیح که در تاریخ 1393/1/12 مامورین 

کالنتری 12 شهر ابریشم )فالورجان( ابتدا به فردی که با لباس راهور در حال عبور بوده )امیر محبی( 

مظنون و سپس با دستور مقام قضایی از منزلی که توسط وی معرفی شده بازرسی که جواد امینی – 

حجت سلیمانی- مهراج رحمتی و خانم بهاره نعیمی دستگیر مقادیری مواد مخدر از منزل مذکور کشف 

می گردد طبق قبض توزین مقدار مواد 50 گرم هروئین و 2/70 گرم شیشه و 5/40 گرم تریاک اعالم 

می گردد منزل متعلق به مهراج رحمتی بوده و قبل از ورود مامورین خانم مریم السادات زراعتی و 

احمد نادری نیز حضور داشته اند که از محل خارج شده اند متهم مهراج رحمتی در مرجع انتظامی اظهار 

می دارد: قبول ندارم و اطالع ندارم مواد مخدر متعلق به چه کسی می باشد و خانم بهاره نعیمی نامزد 

من می باشد)ص4( متهمه بهاره نعیمی نیز اظهار می دارد : مهراج رحمتی با من دوست می باشد و 

خانه مهراج زندگی می کردم و آنجا محل رفت و آمد همه اقشار بود و در آنجا پاتوق بود که مریم با یک 

نفر مذکر آمد در منزل و همیشه در حال رفت و آمد بود و آنجا پاتوق هرنوع مواد مخدر بود و دیشب 

اونجا خیلی مواد مخدر بود و مریم و امیر محبی و حجت سلیمانی ان مواد را آورده بودند و وقتی 

مامورین در منزل ریخته اند همه مواد را در منزل کشف کردند )ص 3( امیر محبی اظهار می دارد: عرض 

بر این دارم که خانمی به نام مریم که از قبل با هم دوست بودیم ساعت 6 بعداز ظهر به من زنگ زد و 

گفت بیا سر سه راهی کهندژ که من او را سوار کردم و آمدم کرسگان و درب منزل بنام مهراج ایستاد و 

به من گفت بیا داخل منزل که با اصرار و بردن خودرو در منزل من هم وارد منزل شدم و در داخل حیاط 

ایستادم و شب هم در داخل آن منزل بودم و سپس یک مردی با یک دستگاه تاکسی وارد منزل شد 

و سپس مریم با یک مرد سوار تاکسی شدند و از منزل خارج شدند که ناگهان ساعت 5 صبح بود که 

گوشی یک نفر به صدا در آمد و گفت مامورها دارند می آیند در منزل که سپس من از منزل با لباس 

سربازی خارج شدم که سر خیابان گشت کالنتری را دیدم و تمام واقعیت را به آنها گفتم که در منزل 

مواد مخدر می باشد که با مامورین داخل منزل رفتم و در ضمن ان مردی که با تاکسی آمد مقداری 

هروئین به آقای مهراج داده بود که مامورین آن را کشف کردند )ص 2( جواد امینی نیز اظهار می دارد: 

اینجانب راننده تاکسی سمند که آقای احمد نادری به من زنگ زد و گفت مرا برسان کرسگان کرایه را 

بگیر من ایشان را سوار کردم و بردم کرسگان طبق آدرس که او می داد من او را پیاده کردم و رفتم که 

احمد نادری زنگ زد و گفت برگرد مرا ببر برگشتم و به همان آدرس رفتم که گفت بیا خونه که بریم من 

رفتم بعد از چند دقیقه احمد نادری به من گفت کلید ماشینت رو بده تا برم داروخانه همراه یک زن که 

نام او مریم بود رفتند گفتم زود بیا من اینجا نمی مونم رفت و بعد از ده دقیقه زنگ زد و گفت از خانه 

بزن بیرون گفتم ماشین من را کجا بردی مسخره بازی سر من در نیار و گوشی را قطع کرد و من می 

خواستم از خانه بیرون بروم که صاحب خانه گفت بیرون نرو و نگذاشت که من بیرون بروم و بعد از 

چند دقیقه مامورا به آن خانه ریختند و مرا دستگیر کردند الزم به ذکر است من برای اولین بار و به گفته 

احمد نادری به این خانه رفتم و برای اولین بار بود که اهالی این خانه را می دیدم و مواد مکشوفه از 

بنده نمی باشد که انها از مهراج می باشد که درباره پول آن تلفنی با احمد نادری صحبت می کرد و می 

گفت امتحان کن و ببین خوبه و آنها در خانه کشف شده بنده تریاک مصرف می کنم حدود 10 سال 

)ص 5( حجت سلیمانی نیز اظهار می دارد: بنده جهت مهمانی خانه مهراج رحمتی رفتم که حدود 

ساعت  8 شب بود که مریم با احمد نادری آمدند داخل منزل وقتی شروع به کشیدن هروئین مشغول 

شدیم که سپس مریم با احمد نادری با خودروی تاکسی از منزل خارج شدند و سپس مامورین داخل 

منزل ریختند و مواد مخدر را کشف کردند مریم با احمد نادری حدود سه پالستیک هروئین دست آنها 

بود و موادها از انها می باشد حدود یک سال است که اعتیاد به هروئین دارم )ص 6 ( متهمین در 

جلسه مورخ 93/1/12 در دادسرا نیز مطالب پیش گفته را تکرار می نمایند )ص 9- -10 13- 14- 17-

20-23 ( متهم ردیف 1و2و4 با صدور قرار بازداشت و متهمین ردیف 3و 5 با قرار صدور تامین وثیقه و 

کفالت به تاریخ 1393/1/12 به زندان معرفی می گردند که متهمه ردیف پنجم با معرفی کفیل آزاد می 

گردد و نیابت جهت دستگیری متهمین ردیف 6و7 صادر می گردد متهم جواد امینی در جلسه مورخ 

93/2/2 دادیاری اظهار می دارد: مواد ها را احمد نادری برای حجت سلیمانی و مهراج رحمتی آورده 

بود و با هم حتی در کنار عابر بانک پول به حساب احمد از طرف حجت ریخته شد وقتی به خانه رسیدم 

دیدم احمد داشت به حجت و مهراج می گفت آیا موادش خوب است یا نه که من کیف مشکی رنگ 

را به آنها دادم خودم نیز استعمال کردم و بعد انها ماشین را گرفتند و فرار کردند)ص 49( قرار تامین 

امیر محبی از بازداشت موقت به وثیقه تقلیل و تبدیل می گردد در تاریخ 93/2/14 متهمین امیر محبی 

و جواد امینی با تودیع وثیقه آزاد می گردند و در تاریخ 93/5/14 قرار بازداشت موقت متهمین حجت 

تاریخ  در  وثیقه  تودیع  با  سلیمانی  حجت  می گردد که  تبدیل  وثیقه  به  رحمتی  مهراج  و  سلیمانی 

93/5/25 آزاد می گردد نهایتا متهمه ردیف ششم )مریم السادات زراعتی( در تاریخ 93/10/21 دستگیر 

و در جلسه مورخ 94/9/25 دادسرا اظهار می دارد: من به خاطر بی جایی بعد از اینکه بهاره را در خیابان 

دیدم رفتیم به خانه مهراج و قبل از همه رفتیم به خانه مهراج و در این مدت حجت سلیمانی به آنجا 

رفت و آمد و مهراج خودش شیشه می کشید و بهاره نعیمی بدون اجازه مهراج با حجت هروئین می 

کشیدند و رفقای حجت به انجا رفت و آمد داشته آن روز دستگیری من از صبح خانه مهراج بودم و 

بهاره و خود مهراج آن روز آنجا بودند و اولین فردی که آنجاآمد حجت بود و امیر محبی نیز از صبح آنجا 

آمده بود و حجت غروب آمد و زنگ زد به احمد نادری و گفت جنس بیاور و دم غروب احمد نادری و 

جواد آمدند و احمد داخل نمی آمد احمد و جواد بیرون با هم صحبت کردند و بعد هر سه نفری رفتند 

و نیم ساعت بعد آمدند و خوراکی هم گرفته بودند و جنس ها را احمد از داخل کیفش )که حالت کوله 

ای داشت( در آورد و روی تخت وسطی سالن مهراج نشسته بود هر 4 نفری روی تخت نشسته بودند 

و مواد را به حجت داد و حجت ومهراج نمونه کردند و پایپ ها را ورداشته بودند و آنجا بود و هر دو نفر 

تست کردند ولی مهراج هروئین نمی کشید و آن شب هم فقط شیشه ها را داخل پایپ ها ریخته و 

جواد برای بهاره شیره آورد و از داخل کیف احمد نادری در آورده بود و به بهاره داد و جواد ربطی به ما 

نداشت و امیر محبی هم برای استعمال آمده بود و من می خواستم برای دخترم تب بر بگیرم و احمد 

نادری قبول کرد که برویم با هم آبمیوه بخریم و هم داروخانه برویم و با هم بیرون آمدیم و سوار ماشین 

شدم و سر کوچه مهراج در حال بیرون آمدن بودیم که الگانس به ما ایست داد و احمد نادری فرار کرد 

و تا صفه دنبال ما آمدند و تیر اندازی هم کردند و یک ضربه هم به من زد و بعد من را به بهارستان برد 

تاریخ  به  و  صادر  بازداشت  قرار  نیز  زراعتی  السادات  مریم  خانم  در خصوص  152- 153( که  )ص 

مورخ  در  و  می گردد  تبدیل  وثیقه  به  و  فک  وی  بازداشت  قرار  معرفی سپس  زندان  به   93/10/21

اول  ردیف  متهم  نیز  دفاع  آخرین  مقام  در  متهمین  آزاد می گردد  وثیقه  تودیع  با  نیز  94/7/19 وی 

نگهداری تریاک را قبول و مابقی مواد را انکار نموده )ص 245( ردیف دوم نیز اتهام خویش را انکار و 

اظهار داشته که حجت با شخصی به نام احمد نادری تماس و از وی درخواست مواد نموده )ص 266 

و 267 ( و متهم ردیف سوم نیز از وجود مواد در منزل اظهار بی اطالعی نموده )ص 403-404 ( و متهم 

ردیف چهارم نیز مواد را منتسب و متعلق به صاحب خانه )متهم ردیف اول( دانسته است )ص 252( 

به  عنایت  با  دادگاه  علیهذا  است )ص 244(  نموده  انکار  را  اتهام خویش  نیز  ردیف ششم  متهمه  و 

محتویات پرونده از جمله گزارش اولیه ضابطین و نحوه کشف مواد مخدر از منزل متهم ردیف اول و 

دستگیری متهمین در آن منزل که پاتوق و محلی برای مصرف مواد مخدر بوده است ) ص 7-1 ( 

مالحظه قبض توزین مواد )ص 8( و اظهارات صریح متهم ردیف اول در مراحل مختلف تحقیق مبنی 

بر تعلق تریاک مکشوفه به وی)ص 80- 245( و انکار بال وجه وی و سایر متهمین نسبت به شیشه و 

هروئین مکشوفه و حضور تمامی افراد دستگیر شده در منزل متهم ردیف اول جهت استعمال مواد و 

با عنایت به اینکه متهمین ردیف سوم و چهارم شب قبل از کشف مواد در منزل حضور داشته و باالتفاق 

نیمه شب جهت خرید مواد از منزل خارج و پس از انتقال وجه مواد خریداری شده مواد را به منزل 

منتقل نموده اند که تصاویر اخذ شده از خودپرداز بانک مورد نظر حکایت از پرداخت و انتقال وجه از 

ناحیه نامبردگان طبق سی دی پیوست پرونده دارد)ص 96( و اقرار متهم ردیف اول در محضر دادگاه 

به تعلق تریاک مکشوفه از منزل به خودش و دفاعیات بالوجه وی و وکیل مدافع وی و متهمین ردیف 

سوم و چهارم و وکالی مدافع آنها و وکیل مدافع متهمه ردیف پنجم جملگی بزه های انتسابی به متهم 

ردیف اول و اتهام انتسابی ردیف سوم را در حد مشارکت در نگهداری 52/70 گرم هروئین و شیشه و 

استعمال تریاک و ردیف چهارم را در حد مشارکت در نگهداری 52/70 گرم هروئین و شیشه و استعمال 

شیشه و اتهام انتسابی به متهمه ردیف پنجم را در حد استعمال شیشه محرز و مسلم دانسته عمل 

نامبردگان منطبق است بر بند 1 ماده 5 و بند 6 ماده 8 و ماده 14 و بند 1و2 ماده 19 قانون اصالح قانون 

مبارزه با مواد مخدر که دادگاه با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسالمی و اجرای مجازات اشد و از 

حیث مشارکت در نگهداری 5/40 گرم تریاک متهم ردیف اول را به پرداخت مبلغ سیصد وشصت هزار 

لاير جزای نقدی و تحمل شش ضربه شالق تعزیری و از حیث مشارکت در نگهداری  52/70 گرم 

هروئین و شیشه هر یک از متهمین ردیف اول سوم و چهارم را با رعایت تبصره 1 ماده 8 قانون اصالح 

قانون مبارزه با مواد مخدر  و به لحاظ اینکه نامبردگان برای بار اول مرتکب این جرم گردیده و موفق به 

توزیع یا فروش مواد که کمتر از یکصد گرم بوده نیز نگردیده اند به مجازات حبس ابد و مصادره اموال 

ناشی از جرم ارتکابی و از حیث دایر کردن مکان جهت استعمال مواد نیز متهم ردیف اول را به تحمل 

دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون لاير جزای نقدی و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری 

و از حیث استعمال تریاک متهم ردیف سوم را به پرداخت مبلغ 5 میلیون لاير جزای نقدی و تحمل 

74 ضربه شالق تعزیری و از حیث استعمال هروئین و شیشه نیز هر یک از متهمین ردیف چهارم و 

پنجم را به پرداخت مبلغ ده میلیون لاير جزای نقدی و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری محکوم می 

نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم)مشارکت در نگهداری 52/70 گرم هروئین و شیشه و 5/40 

گرم تریاک و همچنین اتهام انتسابی متهمین ردیف سوم و چهارم )مشارکت در نگهداری 5/40 گرم 

تریاک( و اتهام متهمین ردیف ششم و هفتم )مشارکت در فروش 50 گرم هروئین( با توجه به نحوه 

دستگیری متهم ردیف دوم در خارج از منزل توسط مامورین و مالحظه اظهارات متهم ردیف اول مبنی 

بر تعلق تریاک مکشوفه به وی و انکار شدید متهمین ردیف 3و4 در تمامی مراحل تحقیق و دادرسی 

نسبت به تریاک مکشوفه و انکار شدید متهم ردیف ششم در تمامی مراحل و عدم حضور وی و متهم 

متواری )ردیف هفتم( در جلسه دادگاه نسبت به مشارکت در فروش 50 گرم هروئین به لحاظ فقد ادله 

اثباتی کافی و مستند به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم 

بر برائت نامبردگان از بزه های انتسابی اعالمی مذکور صادر می گردد در خصوص مصادره اموال ناشی 

از جرم ارتکابی متهمین ردیف اول و سوم و چهارم نظر به عدم شناسایی و عدم توقیف اموال نامبردگان 

دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد ترازوهای توزین مواد و مواد مخدر مکشوفه مستند به ماده 215 

قانون مجازات اسالمی به نفع دولت ضبط و سایر اموال توقیفی به مالکین مسترد می گردد رای صادره 

حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ نسبت به متهمین ردیف 1-2-3-4-6-7 قابل فرجام 

خواهی در دیوان عالی کشور و نسبت به متهمه ردیف پنجم قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد./ر 

شماره: 24695/ م الف رئیس پرویز پور رضایی شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350800653شماره  پرونده:  9510100350808291شماره  ابالغیه:  شماره 

950835 تاریخ تنظیم: 1395/08/25 خواهان / شاکی محمود رعیتی ششده  دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم صادق شیبانی   به خواسته مطالبه وجه بابت .... و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و 

مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته    تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 

اصفهان- طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالسه 9509980350800653 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن 1395/09/30 و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و 

درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 

امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 

متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 26350/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه  8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای سعید پهلوانی نژاد فرزند هیبت هللا  با تسلیم دو برگ استشهادیه  محلی مدعی میباشد که سند 

مالکیت یکدانگ  مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک 15190/17381 واقع در بخش 5 در صفحه 339 

دفتر 479 امالک و بشماره ثبت 81335 و شماره 079829 بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست 

صدور سند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می 

شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد 

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 

کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 26440/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- شرکت تجاری آلتون ساسنه 2- محمد      نام خانوادگی: 2- شاهو 

عموئی  نام پدر: 2- محمد نبی      شغل : 1- آزاد 2- آزاد نشانی محل اقامت: 1- مجهول المکان2- 

مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام:حسین    نام خانوادگی:رمضانی با وکالت عباس بابایی  نام 

پدر : اسماعیل  شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: آران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان صباحی فرعی 

5 بعد از میدان ماهو محکوم به:به موجب رای شماره 665 تاریخ94/10/22 حوزه 2  شورای حل اختالف 

شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال در وجه یک فقره چک به شماره 781742 

مورخ 93/11/4 عهده بانک ملی سنندج به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از 

تاریخ سر رسید چک و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی در حق آقای حسین رمضانی رای  صادره 

غیابی است هزینه اجرا نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه است. ماده 34 قانون اجرای احکام: 

همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به 

موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 

محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 

مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره5/22/95/506/ م الف دفتر شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509983620200600شماره  پرونده:  9510103620207909شماره  ابالغنامه:  شماره 

950605 تاریخ تنظیم: 1395/08/25 خواهان / شاکی روح اله صالحی راد    دادخواستی  به طرفیت 

خوانده / متهم بهمن میرزایی   به خواسته مطالبه وجه 9 فقره سفته   تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان آران و بیدگل  نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری  

ارجاع و به کالسه 9509983620200600 ثبت گردیده که وقت  آران و بیدگل   آران و بیدگل  واقع در 

بودن خوانده  المکان  علت مجهول  به  است.  12:30تعیین شده  و ساعت  آن 1395/09/30  رسیدگی 

)بهمن میرزایی ( و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 

از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده / متهم    پس 

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

گردد.

شماره: 5/22/95/512/م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم بتول رئیسی اشتر جانی         دارای شناسنامه شماره 1446  به شرح دادخواست به کالسه 

95-4534  از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

اسداله رئیسی اشترجانی    بشناسنامه 1400  در تاریخ 95/6/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

مختاری  فخری   -1 برادر  و  خواهر   2  – زوجه  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 

بیگم  اشتر جانی ش 1446 خواهر 3- صغری  رئیسی  بتول  آبادی ش 2 زوجه متوفی 2-  حسن 

رئیسی اشترجانی ش 708 خواهر 4- مرتضی رئیسی ش 1830 برادر متوفی والغیر   اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

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

گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 26329/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختالف استان اصفهان

در هفته ششم اتفاق افتاد

ماجرای عجیب انحالل تیم بانوان استقالل



7معارف و گردشگری پنجشنبه  27 آبان ماه   1395
ـــمـــاره 302 ســـــال دوم              ݡسݒ

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس گردشگری

معمــاری  زیبایی هــای  دارای  اصفهــان  بســیاری،  نظــر  از 
بی شــماری اســت. ایــن زیبایی هــا، نه تنهــا در خیابان هــا 
ــه در  ــوه دارد، بلک ــی جل ــی و میراث ــکوه تاریخ ــای باش و بناه
نیــز  قدیمــی اش  خانه هــای  خاطره انگیــز  خشــت های 
رنگارنــگ و  مشــبک  پنجره هــای  می کنــد.   خودنمایــی 

ــرم  ــرم و نامح ــرز مح ــه م ــون دار ک ــوب دار و کل ــای ک  درب ه
 را مشــخص می کنــد، هــر کــدام حکایتگــر حیــای ایــن مــرز 
و بــوم اســامی- ایرانــی اســت. امــا شــکوه خانه هــای 

تاریخــی اصفهــان کــه در خــود رمــز و رازهــای بســیاری را نهفته 
ــه  ــت ب ــالی اس ــد س ــی را چن ــراث فرهنگ ــئوالن می دارد، مس
ایــن فکــر واداشــته کــه بــرای رونــق گردشــگری و همچنیــن 
جلوگیــری از تخریــب بناهــای باشــکوه توســط مالــکان 
ــه از ایــن  ــری خانه هــای قدیمــی و اســتفاده بهین ــر کارب تغیی
یادگارهــای ارزشــمند را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد و بــرای 

ــد.  ــی بردارن ــا گام مثبت ــن بناه ــدگاری ای ــظ و مان حف
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــاد  ــن اعتق ــر ای ــن ب ــای وط ــا کیمی ــو ب ــان در گفت وگ اصفه
ــل، ســفره خانه  ــه هت ــل خانه هــای تاریخــی ب ــه تبدی اســت ک
و حتــی انتقــال ســاختمان های اداری و دولتــی بــه ایــن 
ــد. ــک می کن ــا کم ــن بناه ــظ ای ــه حف ــی ب ــای قدیم خانه ه

    احیای خانه های تاریخی اصفهان
ــرای  ــان ب ــد اصفه ــز بلن ــه خی ــا اشــاره ب ــاری ب ــدون اللهی فری
ایجــاد تأسیســات اقامتــی در ســطح اســتان بــه احیــای 
خانه هــای تاریخــی اصفهــان اشــاره می کنــد و می گویــد: 
3۴ هتــل در ســطح اســتان اصفهــان از 3 تــا 5 ســتاره در حــال 
ــا توجــه بــه  ســاخت اســت؛ همچنیــن در ماه هــای گذشــته ب
ــل در ســطح  ــرای ایجــاد هت ــه ب ــددی ک درخواســت های متع
اصفهــان شــده، اداره  کل میــراث فرهنگــی بــا حمایــت کامــل 

ــا  ــود را ب ــت خ ــت ها، موافق ــن درخواس ــت ای ــن اولوی و تعیی
تأســیس بیــش از 10 هتــل جدیــد در شــهر اصفهان اعــام کرده 
 اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 500 خانــه تاریخــی، کارونســرا 
حمــام و ...از جاذبه هــای ســرمایه گذاری در اصفهــان بــه 
شــمار می رونــد، گفــت: بایــد ایــن اماکــن را بــه ســرمایه گذاران 
معرفــی کنیــم؛ خوشــبختانه ایــن رونــد در شهرســتان های 
کاشــان، اردســتان و خــور و بیابانــک خیلــی خــوب بــوده 
و هم اکنــون تعــداد زیــادی از خانه هــا و مراکــز تاریخــی 
بوم گــردی  اقامتگاهــای  بــه  ســرمایه گذاران  حضــور  بــا 
این هــا  از  بخشــی  کــه  شــده اند  تبدیــل  گردشــگری  و 
ــتفاده  ــورد اس ــه زودی م ــز ب ــی نی ــده و بخش ــرداری ش بهره ب

می گیــرد. قــرار 
    گسترش اقامتگاه های روستایی

بــه گســترش  اشــاره  بــا  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر 
ــان  ــوب و غــرب اســتان اصفه اقامتگاه هــای روســتایی در جن
 افــزود: قبــا چنیــن طرحــی فقــط در شهرســتان خــور 
ــق  ــرای رون ــم ب ــی قصــد داری ــود، ول و بیابانــک اجــرا شــده ب
چنیــن  شهرســتان هایی کــه  بــه  روســتایی  گردشــگری 

ــم.  ــه کنی ــرح را اضاف ــن ط ــد، ای ــی دارن ظرفیت
جاذبه هــای کویــر اســتان  شــرق  در  تصریــح کــرد:   وی 

آران  نطنــز،  جاذبه هــای گردشــگری کاشــان،  شــمال   در 
ــتانی  ــق کوهس ــتان مناط ــرب اس ــوب و غ ــد گل و در جن و بی
بــا طبیعــت بســیار جــذاب کــه در شــهرهای ســمیرم، چــادگان 
ــگان، فریدونشــهر و... واقــع شــده اند  بوئیــن، خوانســار، گلپای
کــه همــه جاذبه هــای ارزشــمندی بــرای گردشــگران بــه 
 شــمار می رونــد، می توانــد توســعه گردشــگری روســتایی 

را در اصفهان رقم بزند.
ــی  ــه تاریخ ــزار خان ــک ه ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب  اللهی
ــای  ــم خانه ه ــعی داری ــا س ــت و م ــود اس ــان موج در اصفه
ــم  ــل کنی ــگری تبدی ــای گردش ــه مکان ه ــراث را ب ــی می ثبت
ــای  ــازی خانه ه ــکان و بازس ــه مال ــک ب ــال کم ــت: در ح گف
ســاله  ســه  زمانــی  بــازه  یــک  در  هســتیم؛   تاریخــی 
350 پــروژه مشــارکتی بــرای اســکان گردشــگران در اصفهــان 
بــه اتمــام رســیده و گامــی بــرای توســعه اســتان خواهــد بــود. 
ــان  ــزود: متاســفانه گردشــگری در غــرب اســتان اصفه وی اف
بســیار ناشــناخته اســت؛ امــا خوش بیــن هســتیم بــا توســعه 
امکاناتــی کــه در ایــن مناطــق فراهــم شــده اســت بــه شــتاب 
گردشــگری کمــک کنیــم؛ همچنیــن بــا تعامــات برقرارشــده با 
شــوراها، دهیاری هــا و کلیــه نهادهــا در روســتاها ســعی داریــم 

ــم. ــترش دهی ــردی را گس ــای بومی گ ــه اقامتگاه ه ک

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

350 پروژه مشارکتی میراث فرهنگی برای توسعه اماکن گردشگری اصفهان

 بهره مندی ۱۴۵ یزدی 

از دوره های تربیت معلم قرآن
حجت االســام علی محمــد رضایــی 
رئیــس اداره امــور قرآنــی اداره 
کل تبلیغــات اســامی اســتان 
یــزد گفــت: در نیمــه نخســت 
از  نفــر   1۴5 جــاری،  ســال 
تربیــت  آموزشــی  دوره هــای 
معلــم قــرآن کریــم ایــن اداره کل 
ــوع  ــزود: از مجم ــی اف ــام رضای ــده اند. حجت االس ــد ش بهره من
ــم  ــرآن کری ــم ق ــت معل ــای تربی ــرکت کنندگان در کاس ه  ش
ــا بیــان اینکــه  35 نفــر بــرادر و 110 نفــر خواهــر بوده انــد. وی ب
در نیمــه نخســت ســال، ۶ دوره تربیــت  معلــم قــرآن کریــم در 
اســتان برگــزار شــده، اظهــار کــرد: ایــن دوره هــا در قالــب دوره 
ــده  ــزار ش ــیار برگ ــت آموزش ــی و تربی ــم روان خوان ــت معل تربی
اســت. حجت االســام رضایــی افــزود: در مجمــوع 5 دوره 
تربیــت معلــم روخوانــی و یــک دوره تربیت آموزشــیار در شــش 
ماهــه نخســت ســال در اســتان برگــزار شــده اســت. وی 
تصریــح کــرد: دوره هــای تربیــت معلــم روخوانــی ویــژه 
خواهــران و دوره تربیــت آموزشــیار ویــژه بــرادران برگــزار شــده 

است.

 ضعف داستان نویسی دینی 

در مشکل نویسی است
نویســنده »داســتان ها و فرازهایــی از زندگانــی امام حســین)ع(« 
بــر ایــن بــاور اســت که یکــی از مشــکات حــوزه داستان نویســی 
ــان  در حــوزه دینــی، به ویــژه بــرای رده ســنی کــودکان و نوجوان
ــتان  ــم داس ــه فه ــت ک ــی اس ــات و عبارات ــتفاده از اصطاح  اس
ــد. محمــود حکیمــی، نویســنده و پژوهشــگر  را مشــکل می کن
دربــاره آثــار دینــی خــود اظهــار کــرد: اولیــن کتــاب کــه در ســال 
13۴۷ بــه چــاپ رســید، بــا عنــوان »اشــراف زاده قهرمــان« بــود 
کــه دربــاره مصعــب ابــن عمیــر، نخســتین ســفیر پیامبــر)ص( 
ــن  ــوان »دی ــا عن ــز ب ــم نی ــن کتاب ــتم و آخری ــرب نوش ــه یث ب
ــد  ــر ش ــد منتش ــارات ارون ــوی انتش ــه از س ــت ک ــت« اس محب
ــن  ــاب »دی ــزود: در کت ــید. وی اف ــاب رس ــگاه کت ــه نمایش و ب
محبــت« مطــرح کــردم کــه قــرآن کریــم، کتابــی سراســر محبت 
ــه آموزه هــای خــود را از  ــوی ک ــرورزی اســت و تشــیع عل و مه
احادیــث و روایــات چهــارده معصــوم)ع( دریافــت می کنــد نیــز 
ــات و احادیــث  ــاب روای رویکــردش همیــن اســت؛ در ایــن کت
ــج(  ــی عصر)ع ــرت ول ــا حض ــرم)ص( ت ــول اک ــی از رس فراوان
ــوان دیــن محبــت  ــه عن گــردآوری شــده کــه دیــن اســام را ب
معرفــی می کننــد. حکیمــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون 153 کتــاب 
نوشــته، اظهــار کــرد:  ۶3 عنــوان دارای مضمــون دینــی اســت 
کــه بــه موضوعــات مختلفــی پرداختــه اســت؛ بعضــی از آن هــا 
در رابطــه بــا چهــارده معصــوم)ع( و ســیره و زندگــی آن هاســت.

معارف

20 تاکسی گردشگری در راه کاشان
مدیــر عامــل ســازمان تاکســیرانی 
تــا  شــهرداری کاشــان گفــت: 
پایان ســال، ۲0 دســتگاه تاکســی 
گردشــگری به نــاوگان تاکســیرانی 

کاشان افزوده می شود.
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــدی نادعل مه
ــوده در  ــی فرس ــدود ۶00 تاکس ح
ــای  ــتفاده از طرح ه ــا اس ــرد: ب ــح ک ــود دارد، تصری ــان وج کاش
تشــویقی و همــکاری شــرکت تعاونــی و ایران خــودرو راننــدگان 
ــا  ــد. وی ب ــوض کنن ــوده را ع ــای فرس ــدند خودروه ــویق ش تش
ــنهادی  ــی پیش ــیوه نامه اجرای ــه و ش ــه آیین نام ــه اینک ــاره ب اش
تهیــه  کشــور  در  نخســتین بار  بــرای  تاکســی گردشــگری 
ــر  ــارت ب ــیون نظ ــه در کمیس ــن آیین نام ــرد: ای ــده  تاکیدک ش
ــرر  ــب و مق ــان تصوی ــداری کاش ــی در فرمان ــگران خارج گردش
ــراث فرهنگــی، پلیــس  ــد می ــط مانن شــده دســتگاه های ذی رب
راهــور پلیــس امنیــت عمومــی و پایانه هــا بــرای وظایــف 
تعریــف و برنامه ریزی شــده اقــدام کننــد. مدیــر عامــل ســازمان 
تاکســیرانی شــهرداری کاشــان از افزایــش ۲0 دســتگاه تاکســی 
گردشــگری تــا پایــان ســال خبــر داد و گفــت: در حــال حاضــر 
ســاماندهی و شناســایی تاکســی ها در حــال انجــام اســت و تــا 
پایــان ســال، ۲0 دســتگاه تاکســی پــژو، ســمند و آریــو بــه ایــن 

ــد. ــاص می یاب ــرح اختص ط

آبشار دره ده والی، آبشاری در دل کویر
آبشــار دره ده والــی بــا طبیعــت بکــر کوهســتانی مکانــی زیبــا در 
ــراث  بخــش ســاردوییه اســت. معــاون گردشــگری اداره کل می
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان بــا 
اعــام اینکــه آبشــار دره ده والــی در بخــش شــمالی شهرســتان 
ــای ده والــی ســاردوییه قــرار دارد، گفــت:  جیرفــت و در دره زیب
ایــن آبشــار زیبــا بــا فضایــی فرح بخــش، جان بخــش طبیعــت 
ــی  ــار در نزدیک ــن آبش ــزود: ای ــاهی اف ــت. جهانش ــه اس منطق
روســتای »محمدآبــاد روز پیکــر« و در مســیر رودخانــه ای کــه در 

شــمال غــرب ایــن روســتا جریــان دارد، واقــع اســت. 
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه آب ایــن رودخانــه از قلــه نشــانه
ــرد ــمه می گی ــمان سرچش ــر آس ــته کوه بح ــه رش ــن قل  بلندتری

خاطرنشــان کــرد: ریــزش ایــن آب بــر تخته ســنگ ها و دیواره هــای 
 اطــراف عــاوه بــر ایجــاد صــدای مــوزون، فضاهــای ســبز خزه ها 
نیــز در ســطوح پیرامــون ایجــاد کــرده اســت. منطقــه  را 
ــراه  ــه هم ــه ب ــت ک ــتانی اس ــه ای کوهس ــمان، مجموع بحرآس
جبــال بــارز، طوالنی تریــن و مرتفع تریــن رشــته کوه جنــوب 
شــرقی کشــور را ایجــاد کــرده اســت. در واقــع ایــن کوهســتان 
ــه  ــده در مجموع ــتان های واقع ش ــیاری از کوهس ــد بس ــه مانن ب
ــا  ــه کام ــت؛ بلک ــده نیس ــی پراکن ــا کوه های ــزی تنه ــات مرک ف
ــی  ــی و اقلیم ــر توپوگراف ــه از نظ ــت ک ــع اس ــته کوهی مرتف رش

ــدارد. ــود ن ــراف خ ــتی اط ــق دش ــا مناط ــنخیتی ب ــچ س هی

اخبار کوتاه

رئیــس ســابق ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــن  ــان در آخری ــی ورزش و جوان ــر کنون و گردشــگری و وزی
روز حضــور خــود در ســازمان میــراث فرهنگــی و در مراســم 
تودیــع خــود اعــام کــرد کــه در مــدت حضــور او در ســازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، 3۶ هتــل 

ــای  ــی هتل ه ــت قبل ــه ظرفی ۴ و 5 ســتاره ب
ــده  ــت پرون ــرار اس ــد و ق ــزوده ش ــران اف ای
ــت  ــان دول ــا پای ــران ت نهضــت هتل ســازی ای
ــل ۴ و 5 ســتاره  ــا ســاخت 1۷0 هت ــدی ب بع
ــن از دریافــت  دیگــر بســته شــود. او همچنی
800 میلیــارد تومــان اعتبــار از صنــدوق توســعه 
ــازی  ــرح هتل س ــاخت ۷0 ط ــرای س ــی ب مل

خبــر داد و گفــت کــه قــرار اســت حــدود ۶00 تــا ۷00 
ــتفاده  ــدوق اس ــن صن ــع ای ــر از مناب ــان دیگ ــارد توم میلی
اظهــارات مســعود ســلطانی فر، رئیــس ســابق  شــود. 
ســازمان میــراث فرهنگــی درخصــوص نهضــت هتل ســازی 
ایــران در شــرایطی مطــرح شــد کــه ســعید شــیرکوند، 

ــد  ــی چن ــراث فرهنگ ــازمان می ــرمایه گذاری س ــاون س مع
ــازمان  ــس س ــع رئی ــم تودی ــزاری مراس ــش از برگ روز پی
میــراث فرهنگــی و آغــاز دوره جدیــد مدیریــت در ایــن 
ســازمان بــه ریاســت زهــرا احمدی پــور اعــام کــرد کــه 1۶00 
هتــل در حــال ســاخت در ایــران وجــود دارد کــه زمــان بــه 
بهره بــرداری رســیدن آن هــا بــه پیشــرفت کار 
ــتگی دارد.  ــت بس ــع و مدیری ــن مناب و تأمی

میــراث  معــاون ســرمایه گذاری ســازمان 
پایــان  تــا  کــرده  پیش بینــی  فرهنگــی 
ــر  ــتاره دیگ ــل ۴ و 5 س ــز 15 هت ــال نی امس
ــب در  ــن ترتی ــد و بدی ــرداری برس ــه بهره ب ب
صــورت درســت بــودن پیش بینــی او، تعــداد 
ــد  ــل خواه ــه 180 هت ــده ب ــاه آین ــا ۴ م ــران ت ــای ای هتل ه
رســید. ســال آینــده نیــز آن طــور کــه معــاون ســرمایه گذاری 
ســازمان میــراث فرهنگــی گفتــه قــرار اســت 30 هتــل دیگــر 
در ایــران بــه بهره بــرداری برســد و تــا پایــان ســال 9۶ تعــداد 

ــد. ــل برس ــه ۲10 هت ــور ب ــای کش هتل ه

ــه  ــا اشــاره ب ــارت کشــور ب رئیــس ســازمان حــج و زی
اینکــه ویــزای اربعیــن تــا ۲0 روز در کشــور عــراق اعتبــار 
دارد، از زائــران خواســت بــه  هیــچ  عنــوان بدون داشــتن 

گذرنامــه و ویــزا بــه مــرز مراجعــه نکننــد. 
ســعید اوحــدی در بازدیــد از مــرز مهــران اظهــار 

مــرز  زوار،  از  وســیعی  حجــم  کــرد: 
ــد  ــود برگزیده ان ــردد خ ــرای ت ــران را ب  مه
الزم  امکانــات  نیــز  امــر  مســئوالن   و 
ــد.  ــان مهیــا کرده ان را بــرای پذیرایــی از آن
زوار بــه  هیــچ  عنــوان بــدون داشــتن 
گذرنامــه و ویــزا بــه مــرز مراجعــه نکننــد؛ 
ــت  ــراق ممانع ــه ع ــان ب ــون از ورود آن چ

می شــود. وی ادامــه داد: در حــال حاضــر شــرایطی در 
ایــام فراهــم  شــده تــا بــرای زوار بــه  صــورت یــک روزه 
ــه  ــن زمین ــکلی در ای ــچ مش ــود و هی ــادر ش ــزا ص وی

ــدارد. وجــود ن
اوحــدی بــا اشــاره بــه اعتبــار ۲0 روزه روادیــد در کشــور 
عــراق گفــت: بــا وجــود اینکــه حجــم تــردد زائــران در 

مــرز مهــران ســنگین و ازدحــام جمعیــت در ایــن مــرز 
ــه دیگــر مرزهــای کشــور بیشــتر اســت، امــا  نســبت ب
مــرز از هــر دو طــرف رفــت  و برگشــت، در حــال حاضــر 

آزاد اســت.
ــرد:  ــه ک ــارت کشــور  اضاف ــس ســازمان حــج و زی رئی
بــه  زوار  ســفر  بــرای  الزم  تمهیــدات 
کربــای معلــی اندیشــیده شــده و هیــچ 
مشــکلی در ایــن راســتا وجــود نــدارد. وی 
افــزود: زائــران بــه مــدت دو هفتــه از مــرز 
خــارج می شــوند و می خواهنــد در مــدت 
ــه  ــد کــه توصی ــه کشــور بازگردن ســه روز ب
می کنیــم بــه دلیــل ازدحــام جمعیــت در 
ســه روز پــس از اربعیــن، بــرای بازگشــت عجلــه نکننــد. 
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت کشــور گفــت: در حــال 
ــلمچه  ــران، ش ــه گانه مه ــای س ــردد در مرزه ــر ت  حاض
و چزابــه در جریــان اســت. بــا وجــود حجــم کثیــری از 
ــوده  ــه گانه روان ب ــیرهای س ــک در مس ــا ترافی  زوار ام

و هیچ مشکلی در این راستا وجود ندارد.

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مرتضی موسویون          دارای شناسنامه شماره ۷۴0  به شرح دادخواست به کاسه ۴5۶3-95  

از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین موسویون    

بشناسنامه 18۷81  در تاریخ 95/۶/۲1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به یک پسر و سه دختر 1- مرتضی موسویون ش ۷۴0 فرزند پسر ۲- خدیجه 

موسویون ش 3۴۶ فرزند دختر 3- مرضیه موسویون ش 95۴ فرزند دختر ۴- مریم موسویون ش 

33059 فرزند دختر والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه 

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

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲۶3۲۷/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم کبری خدامی   دارای شناسنامه شماره 3۶  به شرح دادخواست به کاسه ۴۴95/95 از این 

سلمانی      ابراهیم  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا   

بشناسنامه ۴858 در تاریخ 95/5/۲۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1-ریحانه سلمانی ش ش 58۴551۷-1۲۷ فرزند متوفی ۲ -فرزانه سلمانی 

ش ش 1-0۲9۶90-۲۴0 فرزند متوفی 3- کبری خدامی ش ش 3۶ همسر متوفی ۴- خانم جان 

سلمانی ش ش ۲۷ مادر متوفی 5- حسن سلمانی ش ش ۶1 پدر متوفی والغیر   اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲۶300/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ایرج عرب زاده قهی         دارای شناسنامه شماره ۴3099   به شرح دادخواست به کاسه 

۴581/95   از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

میرزا ثراله عرب زاده قهی  بشناسنامه ۲8۷  در تاریخ 9۴/8/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر- همسر  1- منوچهر عرب زاده قهی - 

ش ۲۴3  فرزند پسر ۲- ایرج عرب زاده قهی - ش ۴3099  فرزند پسر 3- جمشید  عرب زاده 

قهی - ش 9۷0  فرزند پسر ۴- ملوک قربان اسمعیل – ش ۲5309 همسر متوفی وال غیر اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲۶331/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید حسین رنجبران         دارای شناسنامه شماره ۲9   به شرح دادخواست به کاسه 5۴9۲/95   

از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت شهر آبادی  

بشناسنامه 5919۶  در تاریخ 95/۷/۲9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 3 پسر و  همسر  1- سید مهدی - ش ۶50  فرزند پسر ۲- سید مجید - ش 

9۴9۲  فرزند پسر 3- سید میاد – ش ملی 1۲۷1۷۴۶۷19  فرزند پسر ۴- سید حسین رنجبران         

– ش ۲9-  همسر متوفی وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲۶33۲/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به  شناسنامه شماره 5۴۲55    دارای  محمدی          اله  روح  وکالت  با  عبداللهی  مهرداد  آقای 

و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه   این  از     ۴588/95 به کاسه  دادخواست  شرح 

   9۴/8/۲8 تاریخ  در   1۷515 بشناسنامه  چی   ساعت  عفت  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 

پسر   3 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 

  ۶5 - ش  عبداللهی  مهران   -۲ پسر  فرزند    1050 - ش  عبداللهی  رضا  محمد   -1 دختر   یک  و  

– ش  عبداللهی          مهناز   -۴ پسر  فرزند  – ش 5۴۲55   عبداللهی  مهرداد   -3 پسر  فرزند 

نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  غیر  وال  دختر  فرزند    -99۶

او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی 

خواهد  صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

شد. 

شماره : ۲۶335/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا نصری         دارای شناسنامه شماره ۷۴  به شرح دادخواست به کاسه ۴۶05/95 ح 

10  از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول نصر 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  اصفهانی  بشناسنامه 3۷ در تاریخ 95/5/1۴   

الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و  یک همسر  1- حسین نصری - ش 15۴5  فرزند پسر 

۲- حسن نصری - ش 598  فرزند پسر 3- علی نصری – ش 1۶1۴۲  فرزند پسر ۴- علیرضا 

نصری         – ش ۷۴-  همسر متوفی  وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 

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

شماره : ۲۶333/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  به شرح    ۷05 دارای شناسنامه شماره  روشن شهرضا          طاهره  خانم 

۴585/95  از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

احمد روشنی  بشناسنامه 155 در تاریخ 95/۶/۲5   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه و 3 دختر  1- طاهره روشن شهرضا         - ش ۷05  همسر 

متوفی  ۲- سمیه روشنی - ش ۴۶9۶  فرزند دختر 3- الله روشنی - ش 301۲  فرزند دختر ۴- لیا 

روشنی - ش 1۲۶۶  فرزند دختر  وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

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

شماره : ۲۶33۴/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مریم پاکدامنیان         دارای شناسنامه شماره ۲935  به شرح دادخواست به کاسه ۴53۲/95  

از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد پاکدامنیان  

بشناسنامه ۶0۲  در تاریخ 9۴/9/1۷   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به زوجه و 3 دختر  1- عزت شیخ ابو مسعودی         - ش ۲90  زوجه  ۲- مینا 

پاکدامنیان - ش ۲935  فرزند دختر 3- مریم پاکدامنیان - ش ۶0901  فرزند دختر ۴- شقایق 

پاکدامنیان - ش 5۴۶  فرزند دختر وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 

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

شماره : ۲۶330/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید رضا سلطانی         دارای شناسنامه شماره 19۶9  به شرح دادخواست به کاسه ۴59۴/95   

از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم سلطانی 

کفرانی  بشناسنامه ۲۲  در تاریخ 95/۷/13   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به همسر و ۲ پسر و  ۲ دختر  1- رقیه دهقانی کفرانی - ش ۶1۶  همسر ۲- 

محمد سلطانی کفرانی  - ش 8۴۴1  پسر متوفی 3- حمید رضا سلطانی کفرانی  – ش 19۶9  پسر 

متوفی  ۴- اعظم سلطانی کفرانی           – ش 5189 -  فرزند دختر 5- اکرم سلطانی کفرانی  - ش 

10955 فرزند دختر  و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : ۲۶30۷/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهره ظهیری         دارای شناسنامه شماره 888  به شرح دادخواست به کاسه ۴۴5۷/95  

از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله باقری 

محمود آبادی  بشناسنامه 5  در تاریخ 95/5/۲۷   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه و 1 خواهر و 1 برادر  1- زهره ظهیری دشتی            - ش 

888 – همسر متوفی ۲- فاطمه اصغری باقری محمود آبادی  - ش 3  خواهر  3- عزت اله باقری- 

ش ۷- برادر متوفی و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲۶۲9۷/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امیر علی ملکی         دارای شناسنامه شماره ۶9۲  به شرح دادخواست به کاسه ۴5۴۴/95   

از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی ملکی  

بشناسنامه ۷0  در تاریخ 95/8/1   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به یک پسر یک دختر و همسر- مادر و پدر  1- امیر علی ملکی         - ش ۶9۲  پدر 

متوفی ۲- منظم ملکی  - ش ۴۷۴  مادر متوفی 3- سارا ملکی  – ش ملی  19۲00۲۲333  همسر 

متوفی  ۴- سارینا ملکی           – ش ملی  1۲۷۶9۲۷5۴1 -  فرزند دختر 5- امیر محمد ملکی  - 

ش ملی  1۲۷55193۴۲ فرزند پسر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 

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

شماره : ۲۶308/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ستار نظری         دارای شناسنامه شماره ۲0  به شرح دادخواست به کاسه ۴58۴/95   از 

این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر قلی نظری 

اورگانی  بشناسنامه 50  در تاریخ ...............   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه – یک دختر- ۴ پسر  1- ستار نظری         - ش ۲0 فرزند 

پسر ۲- غامرضا نظری اورگانی    - ش 11۷۴۴ فرزند پسر 3- محمد رضا نظری    - ش 599  

فرزند پسر ۴- احمد  نظری    - ش 13۶۷  فرزند پسر 5- خاور  نظری اورگانی    - ش 539  

فرزند دختر ۶- ماه بی بی بابائی – ش 35- همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 

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

گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : ۲۶309/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اصغر یزد خواستی         دارای شناسنامه شماره 53۲  به شرح دادخواست به کاسه ۴5۶0/95   

از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه ساعی نژاد   

بشناسنامه 1۴13 در تاریخ 95/۷/۲8    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به همسر – یک پسر  و یک دختر و مادر  1- اصغر یزد خواستی         - ش 

53۲  همسر متوفی ۲- علی یزد خواستی             - ش ۲۲85 فرزند پسر 3- ثمینه یزد خواستی  

- ش 51۴  فرزند دختر ۴- صدیقه دانا    - ش ۲39۷1 مادر متوفی  و ال غیر اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲۶3۲8/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید محمد پرور         دارای شناسنامه شماره ۶1  به شرح دادخواست به کاسه ۴5۴8/95   

از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مینا مهرابی   

الفوت  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  بشناسنامه 15۷۷ در تاریخ 95/۶/31    

آن مرحوم منحصر است به همسر و ۲  فرزند پسر  1- سید محمد پرور  - ش ۶1  همسر متوفی 

۲- سید آرش پرور  - ش ملی 1۲۷150۴5۷1  فرزند پسر 3- سید امیر حسین  پرور- ش ملی 

1۲۷۲۶31۶05- فرزند پسر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : ۲۶۲91/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهره طبیبی         دارای شناسنامه شماره 1۴۴5 به شرح دادخواست به کاسه ۴5۴3/95   از 

این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسماعیل خشوعی 

اصفهانی   بشناسنامه 1۶5۶ در تاریخ 9۴/1۲/13    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و ۲ پسر  1- زهره طبیبی         - ش 1۴۴5  همسر متوفی 

۲- حسنعلی خشوعی اصفهانی     - ش ۷۲۶09  فرزند پسر 3- حسین خشوعی اصفهانی   - ش 

۲893- فرزند پسر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : ۲۶۲9۴/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد رضا شفیعی باالئی         دارای شناسنامه شماره ۴500 به شرح دادخواست به کاسه 

۴5۶۷/95   از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

مصطفی شفیعی باالئی            بشناسنامه 18۲ در تاریخ 95/8/8    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه و یک دختر و یک پسر  1- طیبه شفیعی 

باالئی                  - ش ۲95  زوجه ۲- محبوبه شفیعی باالئی              - ش 11۲۶8  فرزند دختر 

3- محمد رضا شفیعی باالئی            - ش ۴500- فرزند پسر و ال غیر اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲۶۲95/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 ۴5۶۶/95 کاسه  به  دادخواست  شرح  به   13 شماره  شناسنامه  دارای  محمدی     اکبر  آقای 

ملک  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه   این  از 

ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/۲/1۶ تاریخ  ۲1850در  بشناسنامه  پروانیان      

ش  جوزدانی  محمدی  اصغر   -1 دختر  یک  و  پسر  سه  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 

دختر  فرزند   5۲۲ محمدی ش  زینت   -3 پسر  فرزند   13 محمدی ش  اکبر   -۲ پسر  فرزند   1119

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا  با  اینک  ۴- حسین محمدی ش ۴05 فرزند پسر    

او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در 

واال گواهی صادر خواهد  دارد  تقدیم  دادگاه    به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

شد. 

شماره : ۲۶۲93/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به   1۲۴۶ شماره  شناسنامه  دارای  میرزایی     اصغر  علی  آقای 

از این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان   ۴5۶۴/95

ورثه  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/۷/3  19در  بشناسنامه  میرزایی        اکبر 

میرزایی  اصغر  علی   -1 دختر  یک  و  پسر  سه  و  همسر  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 

ش  میرزایی  احسان   -3 پسر  فرزند   3۴10 ش  میرزایی  اصغر  احمد   -۲ پسر  فرزند   1۲۴۶ ش 

کریمی  5-زهرا  دختر  فرزند   1۲۷15۴۲۲۶9 ملی  ش  میرزایی  افسانه   -۴ پسر  فرزند   55۷1

مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر     متوفی  همسر   ۴0۲ ش  خوندابی 

او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در 

واال گواهی صادر خواهد  دارد  تقدیم  دادگاه    به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

شد. 

شماره : ۲۶۲99/م الف رئیس شعبه 10 شورا حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  به     ۴3099 شماره  شناسنامه  دارای  قهی          زاده  عرب  ایرج  آقای 

داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه   این  از     ۴581/95 کاسه 

دائمی  اقامتگاه    9۴/8/30 تاریخ  در    ۲8۷ بشناسنامه  قهی   زاده  عرب  ثراله  میرزا  شادروان  که 

 -1 همسر   پسر-   3 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 

فرزند    ۴3099 قهی - ش  زاده  عرب  ایرج   -۲ پسر  فرزند  قهی - ش ۲۴3   زاده  عرب  منوچهر 

ش   – اسمعیل  قربان  ملوک   -۴ پسر  فرزند    9۷0 ش   - قهی  زاده  عرب  جمشید    -3 پسر 

نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  غیر  وال  متوفی  همسر   ۲5309

او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی 

خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از   باشد 

 شد.

 شماره : ۲۶331/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید حسین رنجبران         دارای شناسنامه شماره ۲9   به شرح دادخواست به کاسه 5۴9۲/95   

داده که شادروان عزت شهر  نموده و چنین توضیح  این دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت  از 

آبادی  بشناسنامه 5919۶  در تاریخ 95/۷/۲9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و  همسر  1- سید مهدی - ش ۶50  فرزند پسر ۲- سید 

مجید - ش 9۴9۲  فرزند پسر 3- سید میاد – ش ملی 1۲۷1۷۴۶۷19  فرزند پسر ۴- سید حسین 

رنجبران         – ش ۲9-  همسر متوفی وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 

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

 شد. 

شماره : ۲۶33۲/م الف رئیس شعبه دهم  شورای حل اختاف استان اصفهان

زائران اربعین برای بازگشت عجله نکنندتالش برای ادامه نهضت هتل سازی در ایران

حتما بخوانید!
تالش برای ادامه نهضت هتل سازی...
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در حاشیه دیدار پرشور هزاران نفر از مردم اصفهان با ره�ب معظم انقالب حوادثسالمت 

رازی که پاها درباره سالمتی افشا می کنند 
 اصطالحــی وجــود دارد کــه 
دیابتــی«  »پاهــای  آن  بــه 
پاهــا  از  ابتــدا  و  می گوینــد 
هرگونــه  می شــود.  شــروع 
ــوب  ــه خ ــت ک ــم و جراح زخ
آن کُنــد  بهبــود  یــا  نشــود 
ــه  ــریع متوج ــد س ــد، بای باش
شــوید؛ چــرا کــه می توانــد نشــانه دیابــت، آن هــم از نــوع 

پیشرفته باشد.
    ناخن های زردرنگ

آیــا تاکنــون بــه ناخن هــای پــای خــود نــگاه کردیــد و بــه 
ــا زردرنــگ آمــده اســت؟ ایــن نشــان  ــان زشــت  ی نظرت
می دهــد کــه ممکــن اســت پاهــای شــما دچــار عفونــت 
قارچــی شــده باشــد. ســریع بــه پزشــک مراجعــه کنیــد.

    ناخن پاهای قاشقی شکل
ــد نشــان  ــا می توان ــای پ ــت ســاده در ناخن ه ــک عالم ی
ــر  ــر. اگ ــا خی ــی هســتید ی ــار کم خون ــا دچ ــه آی ــد ک ده
 ناخن هــای شــما بــه شــکل قاشــقی و فرورفتــه هســتند

ــن  ــطح هموگلوبی ــه س ــد ک ــن باش ــانگر ای ــد نش می توان
ــه پزشــک  ــان ب ــرای اطمین ــن اســت. ب خــون شــما پایی

ــد. ــه کنی خــود مراجع
    انگشت بزرگ نقرسی )متورم(

اگــر دریافتیــد کــه انگشــت شــما بــزرگ و بزرگ تــر 
می شــود، می توانــد زمینــه یــک مشــکل و شــاید اولیــن 
نشــانه نقــرس باشــد؛ بــه ایــن معنــی کــه اســید اوریــک 
در بــدن انباشــته شــده اســت. بهتــر اســت فــورا چــکاب 

کنیــد.
    سرد بودن پاها

ســردی پــا، به ویژه در زنان می تواند نشــانه ای از مشــکالت 
ــان، چــکاب  ــرای اطمین ــر اســت ب ــدی باشــد. بهت  تیروئی

و درمان کنید.
   پاشنه های دردناک

ــای  ــورم بافت ه ــان دهنده ت ــد نش ــا می توان ــنه پ درد پاش
ــه  ــک مراجع ــه پزش ــان ب ــرای درم ــد. ب ــه باش  آن ناحی

کنید.
    ناپدیدشدن موهای پا

برخــی ممکــن اســت بــا دیــدن پاهــا و انگشــتانی 
ــید  ــی آگاه باش ــوند؛ ول ــم بش ــحال ه ــو خوش ــدون م ب
ــق  ــی موضوعــی عمی ــه معن ــد ب ــن نشــانه می توان ــه ای ک
ــب  ــا اغل ــو از پاه ــدن م ــد ش ــد. ناپدی ــری باش و جدی ت

ــت.  ــف اس ــون ضعی ــردش خ ــانه گ نش

 دستگیری فروشنده مجازی 

لوازم آرایشی در گلپایگان 
گلپایــگان  شهرســتان  فتــای  پلیــس  مامــوران 
ــه  ــدام ب ــق فضــای مجــازی اق ــه از طری ــردی را ک ف
ــوازم آرایشــی بهداشــی  ــزار ل ــداد 500 ه ــروش تع ف
ــود ــرده ب ــال ک ــون ری ــه ارزش 200 میلی ــاق ب  قاچ

دستگیر کردند. 
ســرهنگ حســین بســاطی، فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان گلپایــگان در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
پــی کســب  در  پلیــس گفــت:  خبــری  پایــگاه 
ایجــاد  بــا  فــردی  اینکــه  بــر  مبنــی  اخبــاری 
کانــال در یکــی از شــبکه اجتماعــی اقــدام بــه 
و  قاچــاق  آرایشی بهداشــتی  لــوازم  فــروش 
ــی  ــرده بررس ــتی ک ــی و بهداش ــوز قانون ــد مج فاق
کار  دســتور  در  ویــژه  صــورت  بــه  موضــوع 
 مامــوران پلیــس فتــای ایــن شهرســتان قــرار 

گرفت. 
آمــده  عمــل  بــه  بررســی های  در  افــزود:  وی 
فضــای  طریــق  از  فــرد  ایــن  شــد  مشــخص 
مجــازی اقــدام بــه جــذب مشــتری و فــروش 
محصــوالت قاچــاق در شهرســتان گلپایــگان و دیگــر 

اســت.  می کــرده  همجــوار  شهرســتان های 
ــتا  ــن راس ــرد: در ای ــح ک ــاطی تصری ــرهنگ بس س
مامــوران ضمــن هماهنگــی بــا مقــام قضائــی 
یــک  در  و  شــدند  اعــزام  مدنظــر  محــل  بــه 
را دســتگیر  فــرد قاچاقچــی   اقــدام غافلگیرانــه 

کردند. 
ــان داشــت: در بازرســی از  ــی بی ــام انتظام ــن مق ای
منــزل ایــن فــرد قاچاقچــی، بیــش از 5 هــزار نــوع 
ــده  ــدارک ثبت ش ــه م ــد هرگون ــی فاق ــوازم آرایش ل
ریــال کشــف  میلیــون   200 ارزش  بــه   گمرکــی 

شد. 
ــان  ــگان در پای ــتان گلپای ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــی  ــع قضائ ــه مراج ــم ب ــل مته ــه تحوی ــاره ب ــا اش ب
ــری  ــه مج ــی ک ــروی انتظام ــرد: نی ــان ک خاطرنش

ــت  ــت اس ــدل و امنی ع
بــا تــالش بی وقفه خــود و اســتفاده از ابزارهای مدرن 
ــس  ــه پلی ــی از جمل ــای تخصص ــوزه پلیس ه در ح
ــا، همــواره درصــدد شناســایی  آگاهــی و پلیــس فت
 علمــی و مســتدل مجرمــان اســت و هیــچ گاه جــرم 

و مجرم از چشمان پلیس مخفی نمی ماند . 

ــل  ــدون دلی ــه ب ــرادی ک ــن، اف ــد ژاپ ــون جدی تحــت قان
قابــل توجیــه، ویــروس رایانــه ایجــاد یــا منتشــر 
می کننــد، بــا حداکثــر مجــازات ســه ســال زنــدان 
روبــه رو  جریمــه  دالر(   6200( یــن  هــزار   500  یــا 

می شوند. 
ــرادی  ــن، اف ــس ژاپ ــده در مجل ــون تصویب ش ــق قان طب
رایانــه ای  انتشــار ویروس هــای  بــه نوشــتن و  کــه 
اقــدام کننــد، بــا جریمــه یــا حداکثــر ســه ســال زنــدان 

مجــازات می شــوند.
اطالعــات  می توانــد  جدیــد  قانــون  تحــت  پلیــس 
خدمات دهنــدگان  از  را  مظنونــان  ایمیلــی  ارتباطــات 

اینترنتــی دریافــت کنــد.

ایــن اقــدام کــه بــا مخالفــت مدافعــان حریــم خصوصــی 
و آزادی بیــان روبــه رو شــده، ژاپــن را یــک گام بــه نهایــی 

کــردن کنوانســیون جرایــم ســایبری نزدیــک می کنــد.
بین المللــی  معاهــده  نخســتین  کنوانســیون،  ایــن 
بــرای مبــارزه بــا جرایمــی اســت کــه از طریــق اینترنــت 
ــن  ــن ای ــد. ژاپ ــام می گیرن ــه ی انج ــبکه های رایان و ش
معاهــده را امضــا کــرده؛ امــا بایــد قوانیــن داخلــی 

ــد. ــی کن ــب و آن را نهای ــی را تصوی مرتبط
ــل  ــدون دلی ــه ب ــرادی ک ــن، اف ــد ژاپ ــون جدی تحــت قان
قابــل توجیــه، ویــروس رایانــه ایجــاد یــا منتشــر 
ــا  ــدان ی ــازات ســه ســال زن ــر مج ــا حداکث ــد، ب می کنن
ــوند.  ــه رو می ش ــه روب ــن )6200 دالر( جریم ــزار ی 500 ه

در اختیــار داشــتن آگاهانــه ویــروس رایانــه ی، مجــازات 
حداکثــر دو ســال زنــدان یــا 300 هــزار یــن جریمــه دارد.

ســازمان های پلیــس ژاپــن مدت هاســت بــرای تصویــب 
چنیــن قانونــی تــالش کرده انــد امــا الیحه هــای قانونــی 
ــم  ــان حری ــوی مدافع ــت ق گذشــته در بحبوحــه مخالف
خصوصــی کــه بــه قــدرت بیــش از انــدازه پلیس هشــدار 

داده بودنــد، شکســت خوردنــد.
ــون  ــاره اینکــه ممکــن اســت قان ــی درب ــل نگران ــه دلی ب
مذکــور حریــم خصوصــی ارتباطــات تضمین شــده تحــت 
قانــون اساســی ژاپــن را نقــض کنــد، ایــن قانــون شــامل 
ــه  ــته آن را ب ــات خواس ــه از مقام ــت ک ــه ای اس قطعنام

ــد. ــه کار ببرن طــور مناســب ب

 زندان و جریمه 

برای ویروس نویسان در ژاپن

ـــمـــاره 302 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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به همت اتاق بازرگانی اصفهان 

 اولین دوره آموزشی »بازرگان کوچک« در کشور برگزار شد
ــروزی انقــالب  ــا در دهه هــای پــس از پی  آنچــه مســلم اســت کشــور م

کیمیای وطن
شهره باقری

ــت  ــیاری را پش ــیب  های بس ــراز و نش ــادی، ف ــاظ اقتص ــالمی از لح اس
 ســر گذاشــته و هنــوز هــم در حــال کســب تجربه هایــی اســت تــا بلکــه اقتصــاد بیمــار 

را التیام بخشــد و مســیر ثبات اقتصاد را هموار سازد.
در جوامعــی کــه دارای ثبــات اقتصــادی هســتند و آن را مقدمــه توســعه پایــدار قلمــداد  

ــع  ــت. درواق ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وی ــی از جای ــه کارآفرین ــه مقول ــه ب ــد، توج کرده ان
توجــه بــه ایــن موضــوع، یعنــی اهمیــت دادن بــه نیــروی انســانی کارآمــد کــه جوهــره 
آن را خالقیــت تشــکیل می دهــد و در جامعــه اقتصادمحــور نقــش بســزایی در افزایــش تولیــد و ایجــاد مشــاغل 
پایــدار بــازی می کنــد؛ بــه همیــن لحــاظ توجــه بــه اصــول و مبانــی کارآفرینــی هــم از جایــگاه خاصــی برخــوردار 
ــت  ــژه ظرفی ــای وی ــک و مهارت ه ــی تئوری ــوزش مبان ــا آم ــه ب ــود ک ــزی می ش ــه ای برنامه ری ــه گون ــت و ب اس
بالقــوه افــراد بــه منصــه ظهــور برســد. بدیــن منظــور آمــوزش پایــه کــه کاربــرد مطلوبــی در مهارت آمــوزی کــودکان 
و نوجوانــان دارد بــه عنــوان یــک راهبــرد اقتصــادی در دســتور کار قــرار می گیــرد و البتــه حرکت هــای نمادینــی 
چــون معرفــی کارآفرینــان برتــر و اختصــاص روز یــا هفتــه ای بــه نــام کارآفرینــی نیــز از نظــر دور نــگاه داشــته 
ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــت ق ــورد حمای ــه ای م ــه گون ــان ب ــدار، کارآفرین ــادی پای ــتم اقتص ــک سیس ــود. در ی نمی ش
شــوک اقتصــادی ناشــی از متغیرهــای بین المللــی نتوانــد تأثیــرات زیــادی بــر آن وارد کنــد و در ایــن سیســتم 
قوانیــن الزم کــه در واقــع راهبــرد نرم افــزاری کارآفرینــان اســت، از ثبــات و اســتحکام الزم برخوردارنــد.

ــار  ــرای اولین ب ــوده و ب ــد نم ــی بلن ــتا همت ــن راس ــان در ای ــاورزی اصفه ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات
ــد  ــان عالقمن ــه ایــن صــورت کــه کــودکان و نوجوان ــه اســت؛ ب ــان کوچــک  پرداخت ــه تربیــت  بازرگان در کشــور ب
ــر  ــد و تفک ــش بلن ــدردان بین ــد ق ــاط بای ــن ارتب ــه در ای ــرار داده ک ــت ق ــن جه ــای الزم در ای ــت آموزش ه را تح
ــت  ــن فرص ــی، بهتری ــه کارآفرین ــود. هفت ــهل آبادی ب ــاب س ــید عبدالوه ــان، س ــاق اصفه ــس ات ــز رئی مهرآمی
بــود کــه مهمــان جوان تریــن عضــو اتــاق بازرگانــی اصفهــان کــه مبتکــر دوره آموزشــی بــازرگان کوچــک 

ــانی  ــر کش ــدس امی ــا مهن ــا ب ــه م ــوی صمیمان ــل گفت وگ ــد حاص ــی می آی ــه در پ ــذا آنچ ــیم. ل ــت، باش  اس
است. 

    زندگی، یک تجارت اســت 
ــن ســبک  ــا همی ــدان ب ــت فرزن ــی اســت، تربی ــاق بازرگان ــش روی ات ــک تجــارت اســت و آنچــه پی ــی، ی  زندگ

و سیاق است.
ــرد  ــروع ک ــاال ش ــه ب ــا جمل ــخنانش را ب ــان، س ــی اصفه ــاق بازرگان ــان ات ــه جوان ــس کمیت ــانی، رئی ــر کش  امی
ــازرگان کوچــک تشــکیل  ــان اصفهانــی، اولیــن دوره آموزشــی ب ــا حضــور 50 نفــر از کــودکان و نوجوان  و افــزود: ب

شد.

نیــاز  بــا   ســرفصل های دوره مذکــور مطابــق 
مخاطــب تعریــف شــده بــود و بــه همیــن دلیــل 
در طــی دوره، اتــاق فکــری بــا حضــور کارشناســان 
مختلــف تشــکیل دادیــم تــا هــم نقــاط ضعــف را 
تبدیــل بــه فرصــت کــرده و هــم یــک راه مناســب 

از ســرفصل مطلــوب را تعریــف کنیــم. 
ــوع  ــر در ن ــت و تغیی ــود کــه رغب ــی ب ــن در حال ای
در  را  اشــتیاق  و  شــور  شــرکت کنندگان  نــگاه 
مــا دو چنــدان می کــرد و از اینکــه می دیدیــم 
بچه هــا انگشــت اشــاره بــه طــرف کمبودهــا 
دارنــد، بــه خــود می بالیدیــم کــه در انتخــاب 

ایــن رده ســنی دچــار  اشــتباه نشــده ایم.
ــت  ــا تربی ــدف م ــن ه ــرد: اولی کشــانی اشــاره ک
ــران  ــن تاج ــه ای ــاوت ک ــن تف ــا ای ــود؛ ب ــار ب تج
انجــام  را  دیگــری  محصــول  تجــارت  صرفــا 
 نخواهنــد داد و توانایــی فــروش ایــده خــود 

را پیدا خواهند کرد. 
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه حتــی یــک هنرمنــد یــا پزشــک هــم بایــد بتوانــد خدمــت خــود را بفروشــد، 
ــد. ــروش خدمــت خــود را ندارن ــوان ف ــه ت ــم ک ــی داری ــرد: متأســفانه در حــال حاضــر تحصیلکرده های ــان ک اذع

دوره هــا  ایــن  برگــزاری  بــا  وی گفــت:   
بــار  بــازرگان  را  فرزندانمــان  می خواهیــم 
بیاوریــم و در جهــت تحقــق آن قــدم اول، 

ایجــاد نیــاز اســت. 
در  و  ایده هاســت  تحریــک  دوم،  گام 
 پایــان هــم اصــول تجــارت را بــه آنــان 

می آموزیم.
ــن دوره از  ــان ای ــه در پای ــم ک ــاهد بودی  ش
ــر  ــر دو نف ــان حاض ــودکان و نوجوان ــان ک می
در یکــی از اســتارت آپ ها شــرکت کردنــد 
و رتبه هــای اول و ســوم را در رقابــت بــا 
نمودنــد؛  کســب  بزرگســال   گروه هــای 
ایــده ای  نوجوانــان  از  یکــی   همچنیــن 
را مطــرح کــرده و بــا راهنمایی هــای الزم 
 در مســیر ثبــت ایــده خــود قــرار گرفتــه 

است.
  کشــانی در ادامــه برگزاری جشــن اختتامیه اولین دوره آموزشــی بازرگانان کوچک را که با اعطــای گواهی حضور بــه بازرگانان 
 کوچــک همــراه بــود، یکــی از چشــم اندازهای مورد انتظار دوره دانســت  و افزود: خوشــحالیم که پــس از پایان دوره

جرئــت  در بچه هــا بــرای دیــده شــدن ایجــاد شــده بــود. اینکــه فرآینــد برگــزاری جشــن اختتامیــه از دعــوت تــا 
اجــرای برنامــه و فــروش در غرفــه بــر عهــده بچه هــا باشــد، یعنــی مــا یــک قــدم بــه هــدف نزدیــک شــده ایم 

ــوده اســت. ــردی ب و آموزش هــا کارب

ســتد  و  داد  عملــی  اجــرای  شــاهد  وقتــی 
کــه  دیدیــم  بودیــم،  بچه هــا  غرفه هــای  در 
بــه هــدف خــود بســیار نزدیــک شــده ایم و 
ثمره هــای  آینــده  در  کاربــردی  آموزش هــای 

داشــت. خواهــد  نیکوتــری 
ــار و  ــه تج ــه اینک ــا اشــاره ب ــدس کشــانی ب مهن
ــن  ــه بهتری ــش ب ــال پی ــا20 س ــا ت ــان م بازرگان
از  را  مشــکل   بودنــد،  کار  مشــغول  شــکل 
زمــان ایجــاد یــک تحــول شــهری دانســت 
پیــش  20 ســال  از  مــا  بازرگانــان  افــزود:  و 
ــا در  ــی سیســتم ســنتی م ــه روز نشــده اند؛ ول ب
ــی انجــام مــی داده  ــه خوب  گذشــته کار خــود را ب

است.
ــه ایــن پرســش  مبــدع دوره مذکــور در پاســخ ب
ــان  ــک می ــازرگان کوچ ــی ب ــه در دوره آموزش ک
ســاختاری  تفــاوت  ســرفصل ها  و  دوره  نــام 
یــک  کارآفرینــی  گفــت:  می شــود،  دیــده 

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــویم؛ ول ــاد آن وارد ش ــه ابع ــه هم ــم ب ــع نمی توانی ــن مقط ــه در ای ــترده دارد ک ــف گس تعری
گســتردگی فعالیت هــای اتــاق بازرگانــی کــه دامنــه بســیار وســیعی دارد  کارآفرینــی و بازرگانــی هــر دو در کنــار 

هــم قــرار گرفته انــد.
حتــی آمــوزش  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  دغدغه منــد   مدیــر 
در زندگــی یــک کارمنــد هــم مــورد نیــاز اســت گفــت: هــدف بلندمــدت اتــاق بازرگانــی، ایجــاد یــک مرکــز آمــوزش 

کســب و کار در اصفهــان اســت.
 وی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای کمیســیون آمــوزش و پژوهــش اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: در حــال انجــام 
یــک پژوهــش فرامــرزی هســتیم تــا بــا بومی ســازی و ملــی کــردن الگوهــای موفــق، بتوانیــم بــا ایجــاد ســبکی 

جدیــد بــه یــک نتیجــه آموزشــی تأثیرگــذار دربــاره کــودکان برســیم. 
وی افزود: شــاید پژوهش ما منجر به تأســیس یک مرکز آموزشــی کاربردی پیش از دبستان شود.

امیــر کشــانی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه راهــکاری بــرای برطــرف شــدن معضــل ناکارآمــدی نظــام آمــوزش 
و پــرورش داریــد یــا خیــر، گفــت: در حــال حاضــر کســی نمی توانــد اوضــاع آمــوزش و پــرورش را اصــالح کنــد 

و فقــط یــک بمــب چــاره آمــوزش و پــرورش اســت. 
جــوان موفــق اتــاق اصفهــان گفــت: اســتعداد خــالق جوانــان، منبعــی اســت کــه شــاید از همــه منابــع دیگــر کمتــر 
ــوان یــک مســیر شــغلی  ــه عن ــرای ادامــه کارآفرینــی ب ــا ایجــاد فرصــت ب  مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد. ب
راهنمایــی مناســب، دسترســی بــه اعتبــارات و فضــای فرهنگــی کــه تــرس ریســک، شکســت و آســیب را کاهــش 
ــه  ــازار را ب ــرده و ب ــراز ک ــد پتانســیل های خــود را اب ــان می توانن ــان فراهــم می شــود و جوان ــرای جوان می دهــد ب

بــازار مولــد ارزش هــای اقتصــادی و اجتماعــی تبدیــل کننــد.
کشــانی بــا طــرح ایــن موضــوع کــه نیازســنجی آموزشــی یــک مســئله جالــب توجــه در کل دنیاســت، گفــت: در 
ســمینارها و کارگاه هایــی کــه تاکنــون برگــزار شــده بودنــد، تفاوت هــای شــهری و بافــت جغرافیایــی نیازســنجی 

ــد. ــه روز نبودن نشــده و آموزش هــا هــم ب
ــوان  ــه عن ــد نیازســنجی آموزشــی شــده را ب ــه چــاپ مجل ــج ب ــه منت ــی را ک ــاق بازرگان ــدام پژوهشــی ات  وی اق
ــر تعییــن نیــاز آموزشــی بایــد  ــه مــا نشــان داد عــالوه ب ــاق معرفــی کــرد و ادامــه داد: بررســی ها ب نقشــه راه ات
بدانیــم چــه ســرفصل هایی را در چــه مــدت زمــان و بــه چــه شــکلی  بایــد ارائــه دهیــم و هــدف مــا چیســت؛ 
بــرای تمــام ایــن مســائل بــه یــک تعریــف رســیدم و بــر ایــن اســاس 130 دوره آموزشــی احصــا شــد و پــس 
ــه، اهــداف، معیارهــا و  ــاب حــاوی مقدم ــن کت ــه 111 دوره آموزشــی رســیدیم. ای از بررســی و ترکیــب دوره هــا ب
مــدت  ارزشــیابی و پیش بینــی همــه نیازهــای یــک دوره اســت.دوره بازرگانــان کوچــک بــه عنــوان اولیــن اقــدام 
ــن در  ــی بنیادی ــوان حرکت ــون را می ت ــان تاکن ــی در اصفه ــاق بازرگان ــیس ات ــدای تأس ــر از ابت ــن مدی جوان تری
راســتای ارتقــای مهارت هــای کارآفرینــی و تجــاری دانســت. در پایــان از تمــام دســتگاه های مســئول و صاحبــان 
اندیشــه انتظــار مــی رود متوجــه اهمیــت ایــن موضــوع باشــند کــه دنیــا بــه کارآفرینــان بیشــتری نیــاز دارد. هفتــه 
ــه  ــا چ ــم ت ــه می توانی ــم ک ــان می دهی ــت و نش ــزاری آن اس ــرح برگ ــر از ط ــیار بزرگ ت ــده ای بس ــی، ای کارآفرین

ــی باشــند. ــا بخشــی از جامعــه جهان ــراد باشــیم ت ــدازه الهام بخــش اف ان


