
Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

تحصیلکردهها
بیشترینآماربیکاران

کشورراتشکیلمیدهند
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روحانی در دیدار با وزیر امور خارجه ترکیه:

 | غرب به دموکراسی 
و مردم ساالری وفادار نیست
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ماندگارترین یادگار      

له
قا

رم
س بســیج  امــام)ره(  حضــرت 

بنــا  را  طیبــه  شــجره  ایــن 
بســیجی  روحیــه  و  نهــاد 

مســلح  نیروهــای  در   تحولــی 
آورد  وجــود  بــه  مقــدس  دفــاع  و 
شکســت  آن،  خروجــی  کــه 
شــد. باطــل  علیــه  حــق  جبهه هــای  در  اســتکبار 
 امــروز ایــن حرکــت بســیجی فراملــی شــده اســت؛ در 
رژیــم  لبنــان،  جنــگ 33 روزه، بســیجیان حــزب ا... 
ــا بــن دنــدان مســلح صهیونیســتی را بــه تســلیم وادار  ت
بحریــن  ســوریه،  عــراق،  یمــن،  در  مقاومــت   کردنــد. 
تفکــر  ایــن  ثمــره  اســام،  جای جهــان  جــای  در  و 
اســت. امیدواریــم ان شــاءا... انقــاب اســامی ایــران 
شــود؛  وصــل  زمــان)ع(  امــام  اســامی  انقــاب  بــه 
مربــوط  بســیج  فرمودنــد  امــام)ره(  حضــرت  چــون 
کل عالــم اســت. همچنیــن مقــام معظــم رهبــری  بــه 

 فرمودند  ...
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  نارضایتی 30 درصدی از خدمات 
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 چهارمحال و بختیاری 
 مسکن مهر فاقد متقاضی ندارد  
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ویژه های امروز

مسئوالنازاینحوادثدردناکاخبار روز
بهآسانیعبورنکنند

 حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی در پی حوادث تلخ
  و دردناک شهادت ده ها نفر از زائران حضرت سیدالشهدا علیه السام

 در عراق و همچنین جان باختن و آسیب دیدگی جمعی از مسافران 
و زائران حضرت امام رضا علیه السام...
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آگهی مناقصه 95/45

شرکت مخابرات ایران )مدیریت منطقه اصفهان( در نظر دارد عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی گروه 
یک منطقه شرق اصفهان )شهید بهشتی – ولیعصر( با برآورد 7/237/100/000 )هفت میلیارد و دویست 
و سی و هفت میلیون و یکصد هزار ریال( و با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 290/000/000 ریال را از 

طریق مناقصه یک مرحله ای به پیمانکار واگذار نماید.
تاییدیه  و  ایمنی کار  صالحیت  دارای گواهی  شرایط که  واجد  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  لذا 
صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کد فعالیت مربوطه می باشند دعوت بعمل می آید. 

دست  در  با  مناقصه  اسناد  و  ارزیابی  استعالم  دریافت  جهت   95/9/13 لغایت   95/9/1 تاریخ  از 
)شناسه  ملت  بانک   1640740762 جاری  حساب  به  ریال   300/000 مبلغ  به  واریزی  فیش  داشتن 
 216 اطاق   2 شماره  ساختمان  باال  چهارباغ  خیابان  در  واقع  شرکت  این  به   )1300080112714 واریزی 
WWW.TCE.ir شرکت  اینترنتی  سایت  آدرس  به  بیشتر  اطالعات  جهت کسب  و  تدارکات   مدیریت 

و WWW.TCI.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 36660141 تماس حاصل نمایند. 
 متقاضیان حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فرصت دارند پاکتهای تکمیل شده 
را به همراه سایر مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره یک مخابرات استان اصفهان واقع در خیابان 

چهارباغ باال تحویل و رسید دریافت نمایند. 
توضیح اینکه:

1-آخرین مهلت تحویل پاکتها و تاریخ بازگشایی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه میباشد. 
2-سپرده شرکت در مناقصه میتواند ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی باشد.

3-پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشایی می شود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز 
الزم را کسب نمایند.

4-ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت شرکتهای ایرانی – خارجی صرفا به شرط داشتن حداقل 
51 درصد سهم ارزشی کار برای طرف ایرانی میسر خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/9/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/9/7 

نوبت دوم

مخابرات استان اصفهان

کت مخابرات ایران )سهامی عام (  �ش
مدیریت منطقه اصفهان

سایهناامنی
برسفرهایریلی

در صفحه 7 بخوانید

 گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

سیره امام رضا ؟ع؟، طاغوت ستیزی   صفحه 8

نبود یار و رهایی حکومتصفحه 5

محوروحدتصفحه 2

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ک رحلت پیامبر عظیم الشان اسالم، حضرت محمد ؟ص؟  فرارسیدن ایام سوزنا

 و شهادت غریبانه امام حسن مجتبی ؟ع؟ و حضرت علی بن موسی الرضا ؟ع؟

 را تسلیت عرض می نماییم.

  جمعــه 5 آذرمــاه 1395 در ســاعت 7 و 50 دقیقــه یــک صبــح ســرد پاییــزی، برخــورد دو قطــار 

گــزارش(   در ایســتگاه هفت خــوان ســمنان، جــان 45 هموطــن بیگنــاه )البتــه تــا لحظــه تنظیــم ایــن 

کرد.  گرفت و تعداد بیشتری را با جراحات بسیار راهی بیمارستان  را 

کــه وزن  گن هــا بــه حــدی زیــاد بــود  گفتــه معــاون هــالل احمــر شــدت آتش ســوزی داخــل وا   بــه 

کیلــو رســیده بــود. کیلیویــی بــه 5-6  جســد یــک فــرد 60 یــا 70 

نماینده ادوار مجلس
دکتر حسن کامران
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس



یادداشت  مدیر مسئولسرمقاله  

اســتان های  و  مجلــس  دولــت،  امــور  معــاون 
گفــت:  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت 
ــر  ــور را قش ــکاران در کش ــار بی ــترین آم ــروز بیش ام
ــر  ــال حاض ــد و در ح ــکیل می دهن ــرده تش تحصیلک

نیــز 4 میلیــون و 850 هــزار دانشــجو داریــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از ســنندج، مرتضــی 
ــتان  ــتغال اس ــروه اش ــروز در کارگ ــر دی ــراری ظه ب
ــو  ــرح تکاپ ــرای ط ــت اج ــا محوری ــه ب ــتان ک کردس
ــزار شــد ــت اســتانداری برگ  در ســالن شــهدای دول
ــتوار  ــور اس ــه مح ــر س ــه ب ــن برنام ــرد: ای ــار ک اظه
اســت کــه مهم تریــن آن توســعه اســتان می باشــد.

ــن  ــی از مهم تری ــی تی یک ــه ای س ــان اینک ــا بی وی ب
ــعه  ــور توس ــران و موت ــعه پیش ــاخت های  توس زیرس
ســایر بخش هاســت، گفــت: کشــورهایی کــه برنامــه 
توســعه خــود را مبتنــی بــر آی ســی  تی تدویــن 
ــته اند. ــعه را داش ــزان توس ــترین می ــد، بیش کرده ان

ــت  ــه صنع ــی .تی ب ــراری، ورود آی .س ــه ب ــه گفت ب
 بانکــداری موجــب توانمندســازی ایــن بخــش شــد 
و ایــن نشــان می دهــد بایــد از ظرفیــت  آی ســی  تی 
 در ســایر بخش هــا نیــز اســتفاده و زمینــه رشــد 

و توسعه آن ها را فراهم ساخت.
ــبد  ــاد س ــال ایج ــه دنب ــا ب ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
درآمــدی جدیــد بــرای اســتان هســتیم، خاطرنشــان 

مســئوالن  هــدف  و  اولویــت  مهم تریــن  کــرد: 
نیــز تقویــت اقتصــادی اســتان اســت کــه بایــد 
گردشــگری کشــاورزی،  مختلــف  بســترهای   از 

صنایع  دستی، دامپروری و ... فراهم شود.
اســتان های  و  مجلــس  دولــت،  امــور  معــاون 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات تصریــح کــرد: 
ــر  ــور را قش ــکاران در کش ــار بی ــترین آم ــروز بیش ام
ــر  ــال حاض ــد و در ح ــکیل می دهن ــرده تش تحصیلک

ــم. ــجو داری ــزار دانش ــون و 850 ه ــز 4 میلی نی
راســتای  در  بایــد  رو  ایــن  از  گفــت:  بــراری 
خلــق کنیــم  مزیت هایــی  ظرفیت هــای کشــور، 
ــاهد  ــا ش ــند ت ــجویان باش ــران آن دانش ــه بازیگ ک
رفــع معضــل بیــکاری، به ویــژه در بیــن جامعــه 

باشــیم. اســتان  تحصیلکــرده 

رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین گفــت: تفکــر 
بســیجی بــرای پیشــرفت اقتصــاد و رفــاه معیشــت مردم 

ــب شــدن. ــه تســلیم اجان اســت، ن
ســردار محمدرضــا نقــدی، رئیــس ســازمان بســیج 
مســتضعفین، صبــح دیــروز در همایــش طالیــه داران 
اقتصــاد مقاومتــی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه در 
ســال های اول جنــگ، بســیجیان در جبهه هــای حــق 
ــرد  ــاور نک ــا را ب ــی آن ه ــی کس ــد، ول ــل آمدن ــه باط  علی
ــداد، ولــی نهــاد ســپاه  ــه آن هــا اســلحه و امکانــات ن و ب
ــت  ــی توانســت ظرفی ــاط مردم ــراری ارتب ــی برق ــا ویژگ ب
ــای  ــا پیروزه ــتیبانی آن ه ــا پش ــد و ب ــیج را بشناس بس

ــد. ــم بزن ــی را رق بزرگ
وی ادامــه داد: بســیج در عرصــه اقتصــادی هــم از همــان 
لحظــه صــدور والیــت تــالش کــرد کــه بــا داشــتن امکانات 
محــدودی کــه در اختیار دارد، خط شــکن عرصــه اقتصادی 
 باشــد و بــا توجــه بــه داشــتن تفکــر ارزش هــای اســالمی 
ــم نشــدن در  ــای خــود ایســتادن و تســلیم ظل و روی پ

ــدان آمــد. عرصــه می
ــه  ــه ب ــا توج ــتضعفین ب ــیج مس ــازمان بس ــس س رئی
اینکــه مــا فقــط نبایــد ســربار باشــیم، بلکــه تولیدکننــده 
نیــز در همــه عرصه هــا باشــیم، گفــت: بــرادری در پشــت 
ــا  ــی و ب ــای بوم ــتن مرغ ه ــا نگهداش ــود ب ــه خ ــام خان ب
تهیــه ضایعــات از تره بــار، اقــدام بــه تولیــد گوشــت بومــی 

می کنــد. مــا بایــد امکانــات خــود را بــه فعلیــت درآوریــم 
ــادی  ــد کار اقتص ــی در تولی ــای مثبت ــم قدم ه ــا بتوانی ت

داشــته باشــیم.
ســردار نقــدی تصریــح کــرد: تفکــر بســیجی بــرای 
ــه  ــت، ن ــردم اس ــت م ــاه معیش ــاد و رف ــرفت اقتص پیش
ــط  ــر غل ــا داشــتن تفک ــب شــدن؛ برخــی ب تســلیم اجان
ــا کشــورهای غــرب  ــا تعامــل داشــتن ب ــد ب فکــر می کنن
می تواننــد اقتصــاد کشورشــان را شــکوفا کننــد؛ درصورتــی 
کــه کشــورهایی ماننــد عربســتان و قطــر بــا آنکــه 
صادرکننــده نفــت و بزرگ تریــن تولیدکننــده گاز دنیــا 
هســتند، اگــر ســاعتی متخصصــان غــرب در کنــار آن هــا 
ــده  ــد، پرون ــا کنن ــود ره ــال خ ــه ح ــا را ب ــند و آن ه نباش

ــد. ــرعت می خواب ــه س ــان ب کاری ش
ــت  ــا دخال ــد ب ــا می خواهن ــرد: آمریکایی ه ــد ک وی تاکی
در کار اقتصــادی ایــران، کشــور مــا زیــر یــوغ منافــع خــود 
بکشــانند؛ تعامــل بــا غــرب یعنــی همیــن؛ آیا این درســت 
اســت؟ مــا می خواهیــم بــه اقتصــاد صنعتــی پیشــرفته 
برســیم، نــه اینکــه اقتصــاد شیخ نشــینی داشــته باشــیم؛ 

در حالــی کــه تعامــل بــا غــرب همیــن اســت.
ــوان  ــه عن رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین در ادام
ــکا  ــدون ات کــرد: اقتصــاد مقاومتــی اشــتغال در کشــور ب
بــه بودجــه دولــت و ایجــاد کــردن امیــد در دولــت و مردم 

اســت.

سرلشــکر ســید یحیــی رحیــم صفــوی بــا اشــاره بــه 
ــی  ــت داخل ــظ امنی ــیج در حف ــذار بس ــش تاثیرگ نق
کشــور گفــت: امــروز بســیج عــالوه بــر ایجــاد 
ــز  ــراق و ســوریه نی ــت در کشــور، توانســته در ع امنی

کنــد. امنیت آفرینــی 
ــاع  ــوی در اجتم ــم صف ــی رحی ــید یحی ــکر س سرلش
بــزرگ بســیجیان کیــش، بــا ابــراز خرســندی از 
ــع  ــش در جم ــره کی ــش در جزی ــن بخ ــت ای فعالی
 خبرنــگاران گفــت: از اینکــه توفیــق پیــدا کــردم 
جمــع  در  بســیج  هفتــه  طــی  توانســتم  و 
 بســیجیان جزیــره زیبــای کیــش باشــم، بســیار 

خرسندم.
وی جمعیــت بســیجیان کیــش را جالــب توجــه 
خوانــد و اظهــار کــرد: 7 هــزار بســیجی در میــان 
ــش  ــره کی ــری جزی ــزار نف ــر از 37 ه ــت کمت جمعی

بــرای مــن بســیار خوشــحال کننده اســت.
بزرگ تریــن  قــوا  کل  فرمانــده  عالــی  مشــاور 
دســتاورد بســیج را امنیــت پایــدار جمهــوری اســالمی 
ــتاورد  ــن دس ــرد: بزرگ تری ــار ک ــد و اظه ــران خوان ای
ــت  ــی، امنی ــی و خارج ــای داخل ــیج در بخش ه بس
پایــدار جمهــوری اســالمی ایــران اســت کــه فرامــرزی 

ــز شــده. نی
ــا  ــا نه تنه ــال م ــد متع ــف خداون ــه لط ــه ب ــرا ک  چ

فراهــم  توانســته ایم  را  ملــی کشــورمان  امنیــت 
نظامــی  مستشــاران  حضــور  بــا  بلکــه  کنیــم، 
مــا  بســیجیان  هم اکنــون  ســوریه،  و  عــراق  در 
 بــرای ملــت عــراق و ســوریه نیــز امنیت آفریــن 

شده اند.
ــران در کشــورهای  ــو شــدن بســیج ای ــوی از الگ صف
مســلمان خبــر داد و تاکیــد کــرد: ایــن امنیــت 
مــا  بســیجیان  کــه  اســت  ایــن  نشــان دهنده 
توانســته اند الگــو شــوند تــا جایــی کــه دولــت عــراق 
نیــز هم اکنــون 20 تیــپ مردمــی تشــکیل داده کــه در 
امنیــت عــراق و آزادســازی موصــل بیشــترین ســهم 

ــد. را دارن
وی ادامــه داد: در مســئله حلــب نیــز، نیروهــای 
ــد،  ــو گرفته ان ــا الگ ــیج م ــه از بس ــراق ک ــی ع مردم

بســیار موفــق عمــل کرده انــد.
کــه  اســت  الگویــی  بســیج  امــروز  واقــع  در 
ــت  ــاد امنی ــرای ایج ــر ب ــلمان دیگ ــای مس دولت ه
خــود از آن بهــره برده انــد؛ لــذا ایــن از مهم تریــن 

ماســت. عزیــز  بســیج  دســتاوردهای 
مشــاور عالــی فرمانــده کل قــوا دربــاره وضعیــت 
آمریــکا گفــت:  اخیــر  موضوعــات  و  پســابرجام 
امیدواریــم کــه آمریکایی هــا بــر تعهــدات خــود 

پایــدار باقــی بماننــد.

عباســعلی کدخدایــی تأکیــد کــرد کــه امــروز مــا بیــش از هــر زمــان 
دیگــر نیازمنــد تفکــر بســیجی هســتیم. بــه گــزارش گــروه سیاســی 
ــورای  ــخنگوی ش ــی، س ــعلی کدخدای ــجو، عباس ــزاری دانش خبرگ
ــیج  ــود روز بس ــی خ ــال تلگرام ــتی در کان ــی یادداش ــان، ط  نگهب

را گرامی داشت که متن آن به این شرح است: 
باسمه تعالی 

ــد  ــزد، می توان ــم آمی ــی در ه ــی وقت ــق اله ــی و عش ــور مردم ش
قله هــای رفیــع تکامــل را فتــح کنــد، می توانــد جامعــه را از رخــوت 
برهانــد و آن را در مســیر بالندگــی قــرار دهــد و ایــن تــوان بســیج 
اســت کــه بــا هدایــت سرچشــمه های مردمــی حرکــت بــه ســوی 
آینــده روشــن را رقــم می زنــد و بــا عبــور از موانــع پیــش رو 

ــد.  ــن می کن ــه روش ــی را  پیروزمندان ــد نهای ــعل مقص مش
بســیج بــدون هــراس از دشــمن و ِعــّده و ُعــّده آن در شــور عشــقی 
درآمیختــه کــه بــه جــز وصــل یــار بــه کمتــر از آن رضایــت نخواهــد 
داد و این گونــه بــود کــه مــدال »پشــتوانه انقــالب اســالمی« بــودن 
و »مظهــر انقــالب اســالمی« را دریافــت کــرد. بســیج، آتشــی اســت 
در قلــب عاشــقان تــا تــن بســوزد و جــان را برهانــد و ســر بدهــد 
ــه پــرواز درآیــد. امــروز امــا بیــش از هــر زمــان دیگــر  ــا قلــب ب ت

نیازمنــد ایــن تفکــر هســتیم.

تعــداد امضاهــای نماینــدگان متقاضــی اســتیضاح عبــاس 
ــه علــت ســوء مدیریت  ــر راه و شهرســازی، ب ــدی، وزی آخون
 وی کــه موجــب حادثــه مرگبــار ریلــی در خــط آهــن 

تبریز ـ مشهد شد، به 50 رسید.
مشــهد  مــردم  نماینــده  خراســانی،  شــیران   رضــا 
ــر گفــت:  ــا اعــالم ایــن خب در مجلــس شــورای اســالمی ب
طــرح اســتیضاح وزیــر راه و شهرســازی روز یکشــنبه 
ــد  ــالمی خواه ــورای اس ــس ش ــه مجل ــم هیئت رئیس تقدی

ــارس ــد. ف ش
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ــان   ــر مومن ــی امی ــدن و مش ــف ش ــی وق ــیج یعن بس
ــوان  ــد، می ت ــعه یاب ــیره توس ــن س ــر ای ــتن. اگ داش
ســربازی حضرتــش )امــام عصــر( را داشــت... در ایــن 
راســتا ســازمان بســیج بایــد مســتقل شــود و تحــت حمایــت 
 ســپاه پشــتیبانی قــرار گیــرد. در تدویــن برنامــه ششــم
ــم  ــه پنج ــابه برنام ــت کم مش ــد دس ــس بای ــت و مجل دول
مــوادی را مصــوب نماینــد کــه بســیج ســی میلیونــی )یکــی 
ــنهاد دادم  ــده پیش ــم بن ــه پنج ــه در برنام ــنهاداتی ک  از پیش
و مصاحبــه شــد( تحقــق یابــد. از ســویی امــروز جامعــه مــا 
بــا تمســک بــه اخــالق بســیجی حضــرت امــام)ره( و مقــام 
ــا جریان شناســی و دشمن شناســی  ــز ب ــری و نی معظــم رهب
می توانــد بــا دنیــای کــوری کــه کفــر و نفــاق آن را گســترش 
ــرای  ــتا اج ــن راس ــد. در ای ــه کن ــع مقابل ــه موق ــد، ب داده ان
وصیتنامــه حضــرت امــام)ره(، نقشــه راهــی اســت کــه نســل 
ــد،  ــروز می گردان ــیطانی پی ــکار ش ــا اف ــارزه ب ــده را در مب آین
بصیــرت او را افزایــش می دهــد و بــه ایــن واســطه در فضــای 
مجــازی حــق و باطــل را بهتــر تشــخیص می دهــد. امیــدورام 
ــد و در  ــا کن ــی ایف ــه خوب ــود را ب ــالت خ ــانه رس ــیج رس بس
ــودم و اعتقــاد  ــده یکــی از طراحــان ب تصویــب ایــن مهــم بن
ــه برکــت خــون شــهدای  ــت آن دارم و ان شــاءهللا ب ــه تقوی ب
ــوم مدافــع حــرم رســانه های اســتکباری محــو  معــزز و مظل

ــود شــوند. و ناب

محوروحدت
ــی)ص(  ــد مصطف ــرت محم ــت حض ــام رحل ــیدن ای فرارس
ــن  ــام حس ــر، ام ــر پیامب ــبط اکب ــه س ــهادت مظلومان و ش
پیشــوای  هشــتمین  غریبانــه  شــهادت  و  مجتبــی)ع( 
معصــوم، حضــرت امــام علــی بــن موســی الرضــا)ع( را بــه 

تمامــی مســلمانان جهــان تســلیت می گوئیــم.
  وفــات جانگــداز و مظلومانــه اشــرف مخلوقــات خاتم االنبیــاء 
محمدبن عبــدهللا)ص( در 28 صفــر ســال 11 هجــری در ســن 
ــت وی  ــل بی ــی و اه ــوده اســت. رســول گرام 63 ســالگی ب
مظهــر تــام اســمای الهــی و آیینــه تمام نمــای صفــات جمــال 
ــه ســوی فضایــل  ــان، پیشــوایان بشــر ب ــد. آن  و جــالل حق ان
و ارزش هــای متعالــی انســانی و الهی انــد و آشــنایی بــا 
ــی  ــران اله ــن رهب ــی ای ــخصیت و زندگ ــون ش ــاد گوناگ ابع
بهتریــن توشــه ســالکان راه حقیقــت و پاکبــازان طریــِق 

ــت. ــال اس ــعادت و کم س
  زندگــی پیامبــر اســالم و ائمــه هــدی )علیهم الســالم( 
داســتان انســان های پــاک و بــه کمــال رســیده ای اســت کــه 
ــوی  ــه س ــتقیم ب ــوار و مس ــی هم ــده ای، راه ــر پوین ــرای ه ب
 حقیقــت را نشــان می دهــد و زندگــی پرفــراز و نشــیب 
 و سراســر صالبــت و جاودانگــی آنــان، می توانــد همــه ابعــاد 

و شئون مختلف حیات انسان کامل را تأمین کند.
وفــات حضــرت محمــد  ایــام ســالگرد  روزهــا  ایــن    
مصطفــی)ص( اســت کــه بنــای ســتم و بیــدادی را کــه بــر 
فرزنــد آدم می رفــت، برانداخــت و نــوای خــوش قســط 
ــه  ــردی ک ــاخت؛ بزرگم ــن  س ــان طنین  افک ــدل را در جه و ع
ــا ظهــورش  در پیشــگاه انســانیت، ســرود توحیــد ســر داد. ب
پابرهنــگان و آنانکــه اربابــان بیــداد به استضعافشــان کشــانده  
بودنــد، گوهــر آزادگــی و حریــت را در آغــوش کشــیدند. او از 
جهــان رفتــه اســت؛ امــا دیــری نخواهــد پاییــد کــه واپســین 
حجــت توحیــد بــر انســان عرضــه می گــردد تــا مومنــان آفــاق 
ــند. در  ــان باش ــروب بت ــاهد غ ــالم، ش ــید اس ــو خورش در پرت
چهاردهمیــن قــرن از ظهــور حضــرت محمــد مصطفــی)ص( 
ــدای  کــه جهــان بشــری پرشــور و شــررتر از پیــش شــده، ن
بلنــد توحیــد کــه از گلــوی پــاک آخریــن پیامبــر خــدا 
ــت  ــداز اس ــی طنین ان ــره  خاک ــه ک ــوز در پهن ــت، هن برخاس
و امــت او در روز وفاتــش پیــام وحــدت خویــش را در 
ــان  ــوش جهانی ــه گ ــع و شــکوهمند اســالم ب ــای رفی مأذنه ه

می رســانند.
  ایــن روزهــا همچنیــن ســالروز شــهادت ســبط اکبــر 
ــت  ــر اس ــی)ع( در روز 28 صف ــن مجتب ــام حس ــر، ام پیامب
ــی  ــون بازوی ــالم، همچ ــدر اس ــی ص ــای طوفان ــه در روزه ک
ــداری  ــز در دوران زمام ــوارش و نی ــدر بزرگ ــار پ ــوان در کن پرت
کوتــاه خــودش از کیــان اســالم و مســلمین دفــاع کــرد؛ ولــی 
ــتی  ــاس دوس ــه لب ــالم ک ــمنان اس ــان و دش ــگ منافق نیرن
ــد  ــرده بودن ــن ک ــر ت ــه دروغ ب ــارت مســلمین را ب ــن و ام دی
از کاســه زهرآگیــن دشــمن خانگــی بیــرون آمــد و دومیــن 

ــم شــد. ــان اســالم تقدی ــه جه ــت ب شــهید امام
   همچنیــن در ایــام غمبــارِ ســالگرد شــهادت غریبانــه 
ــام  ــا)ع(، آن ام ــی الرض ــن موس ــی ب ــام عل ــه ام و مظلومان
همــام را اینگونــه خطــاب قــرار می دهیــم کــه ای امــاِم 
غریــب! ای قبلــه  آمــاِل مشــتاقان خوشــنودی و رضــا! 
ــمانمان  ــرده  چش ــو در پ ــورِ ت ــِد پرن ــِش گنب ــه نق ــی ک هنگام
در  شــکوه  و  تعالــی  احســاس  از  آمیــزه ای  می افتــد، 
قلب  هایمــان می نشــیند؛ نقشــی کــه محبــت و دوســتِی 
 تــو را پیوســته در رگانمــان بــه دوردســت ترین منافــِذ جســم 
ــت  ــزی نیس ــد چی ــن پیون ــل ای ــاند و حاص ــان می رس و ج
جــز فروزان تــر شــدن ِآتــِش عشــِق والیــِت تــو کــه بــه مثابــه  
ــت. آری  ــده  اس ــد ش ــینه هایمان جاوی ــرارج در س ــی پ میراث
پیامبــر)ص( و جانشــینان بــر حقــش، امامــان معصــوم)ع( 
محــور وحــدت امــت هســتند و پیروانشــان حــول ایــن محــور 
می چرخنــد و ســرود توحیــد و یگانه پرســتی را در تمــام 

شــب ها و روزهــا ســرمی دهند.

یادداشت سردبیر

وقف،ارزشماندگار
ارزش هــای اســالم، ریشــه در قــرآن و ســنت دارد کــه بایــد در 
جامعــه اســالمی مــورد توجــه قــرار گیرنــد و هــر مســلمانی 
در ایــن رابطــه تکلیــف دارد در احیــای هــر یــک از ارزش هــا 
حســاس باشــد و انجــام وظیفــه کنــد. یکــی از ایــن ارزش هــا 
ــه  ــر اســالم)ص( ب ــه از دوران پیامب ــف اســت؛ ســنتی ک وق
ــرح  ــدگار مط ــه ای مان ــه جاری ــح و صدق ــی صال ــوان عمل عن
شــده و تــا بــه امــروز ادامــه یافتــه و بایــد تــا دنیــا دنیاســت 
تــداوم یابــد؛ هرچنــد موقوفــات بســیاری یــا از دســت رفته یا 
بــه دلیــل ضعــف مدیریــت در دوره هــای مختلــف به درســتی 
ــوز  ــه اســت. هن ــرار نگرفت ــورد اســتفاده ق در مســیر خــود م
هــم بخشــی از موقوفــات دســت کســانی اســت کــه شــاید 
ــد  ــت نمی کنن ــد آن را پرداخ ــد از در آم ــک در ص ــادل ی  مع
ــرد. در  ــه  و می گی ــورت گرفت ــب ص ــی غص ــع نوع و در واق
ســال های اخیــر در جهــت احیــای موقوفــات قدم هــای 
ــه هــر حــال وقــف  ــر داشــته شــده اســت. ب مثبتــی هــم ب
یــک ارزش اســت و بایــد مــورد توجــه باشــد و بــرای 
آینده نگــری جامعــه اســالمی یــک ضــرورت هــم هســت کــه 
در مواقــع حســاس راهگشاســت. حــال ایــن پرســش مطرح 
اســت کــه وقــف در فرهنــگ دینــی و جامعــه اســالمی چــه 
جایگاهــی دارد؟ آنچــه بیــان آن الزم اســت اینکــه واژه 
وقــف در قــرآن کریــم تصریــح نشــده؛ امــا پــس از قــدرت 
یافتــن و توســعه مالــی مســلمانان گرایــش بــه وقــف رونــق 
گرفتــه اســت و در زمــان شــخص پیامبــر)ص( ایــن ســنت 
پایه گــذاری شــده اســت. در ســیره امیــر مومنــان نیــز اهتمام 
بــه وقــف زیــاد نقــل شــده اســت. در طــول تاریــخ، اوقــاف 
ــه  ــور خیری ــع اســالمی در ام ــات جوام نقــش مهمــی در حی
ــمه ها(  ــع آبی،چش ــف مناب ــتی )وق ــور بهداش ــه ام و در عرص
درمانــی، فرهنگــی و ترویــج دیــن و معنویــت داشــته اســت. 
پــس از ظهــور اســالم در ایــران و گرایــش ایرانیــان بــه ایــن 
ــا  ــهر ی ــر در ش ــروز کمت ــت. ام ــترش یاف ــف گس ــن، وق دی
ــد  ــات نباش ــف و موقوف ــه در آن وق ــود دارد ک ــتایی وج روس
و هــر چــه دیــن و معنویــت حضــور بیشــتری در ایــن 
 مناطــق داشــته، انگیــزه و تنــوع وقــف و گســتره موضوعــات 
و مصــارف وقــف هــم نمــود فراوان تــری پیــدا کــرده اســت. 
ــگ  ــارت و جن ــر غ ــر اث ــف ب ــار وق ــیاری از آث ــفانه بس  متأس
ــه  ــی و از هم ــای طبیع ــهرها و بالی ــی ش ــی، جابه جای و خراب
مخرب تــر چپــاول و تصــرف دولت هــا و حکومت هــا، از بیــن 
رفتــه و تنهــا نــام و اثــر آن در قباله نامه هــا و اســناد ملــی بــر 
ــل آن آموزه هــا  ــه دلی ــن همــه، ب ــا ای ــده اســت. ب جــای مان
وقفیــات ایــران و جهــان اســالم چنــان گســترده اســت کــه 
ــازمان های  ــه و س ــات، وزارتخان ــرای اداره آن موقوف ــروز ب ام
ــا  ــاوت آن ب ــت و تف ــده اس ــکیل ش ــل تش ــض و طوی عری
ــوع  ــده و متن ــار وقف کنن ــتردگی اقش ــر، گس ــای دیگ وقف ه
بــودن مصــارف آن اســت. بگذریــم از اینکــه بــا همــه عــرض 
ــیاری  ــاز بس ــف، ب ــئول وق ــازمان های مس ــن س ــول ای و ط
ــد و هــر روز شــاهد  ــرار ندارن ــات تحــت پوشــش ق  از موقوف
از بیــن رفتــن بخشــی از موقوفــات هســتیم. شــرع مقــدس 
ــر برحــذر داشــته  ــدوزی و تکاث اســالم مســلمانان را از مال ان
 و پیوســته بــه انفــاق و صدقــات جاریــه توصیــه کــرده 
و بــرآن تأکیــد نمــوده اســت و یکــی از راهکارهــای اساســی 
ــار  ــر آث ــالوه ب ــه ع ــرار داده ک ــف ق ــم را وق ــن مه ــق ای  تحق
 و بــرکات بیشــمار آن، عاملــی مؤثــر در راســتای تعدیــل ثروت 
و توزیــع عادالنــه آن بــه شــمار مــی رود. ســیره و روش پیامبر 
اکــرم)ص( و ائمــه معصومیــن)ع(، خود گویــای ارزش واالی 
معنــوی و مــادی ایــن ســنت حســنه اســت و بــر این اســاس 
بــه تأســی از ایــن بزرگــواران خداونــد همــواره مســلمانان را به 
انفــاق مــال در راه خــدا تشــویق نمــوده اســت: »و امــا الذیــن 
امنــوا و عملــوا الصالحــات فیوفیهــم اجورهــم« و امــا کســانی 
کــه ایمــان آورده انــد و کارهــای شایســته کرده انــد، )خداونــد( 
مزدشــان را بــه تمامــی به آن هــا می دهــد. )آل عمــران: 57( 
بایــد گفــت وقــف مصــداق بــارز باقیــات صالحــات و از اعمال 
صالــح و صدقــه جاریــه اســت. مکتــب حیات بخــش و 
متکامــل اســالم بــا هــدف اعتــالی بشــر بــه مراتــب ارزشــمند 
ســازندگی  برنامه هــای  جامع تریــن  معنــوی  و   انســانی 
 و راه وصــول بــه فضایــل و ارزش هــای وجــودی را ارائــه داده 
زدودن   و  محرومیت هــا  و  کاســتی ها  جبــران  بــرای  و 
هاله هــای نومیــدی و ســتردن تبعیض هــا و تضادهــا و رفــع 
فواصــل فاحــش طبقاتــی و مهم تــر از همــه اســتقرار نظامــی 
متعــادل و پویــا بــر اســاس قســط و عــدل در جامعــه بشــری 
 ســنت حســنه ای را مقــرر داشــته کــه از جملــه آن هــا وقــف
صدقــات و خیــرات را بــا بیــان )فاســتبقوا الخیــرات( توصیــه 
کــرده اســت. وقــف یکــی از خیــرات مانــدگار و تاثیرگــذار در 

جامعــه اســالمی خواهــد بــود.

رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه اگــر قدرت هــای مهــم منطقه 
ــدون  ــوریه ب ــراق و س ــکل ع ــند، مش ــر باش ــار یکدیگ در کن
نیــاز بــه قدرت هــای خارجــی، حــل و فصــل می شــود، 
گفــت: ثبــات و امنیــت منطقــه ای به ویــژه در عــراق و 
ــه  ــران و ترکی ــکاری ای ــل و هم ــای تعام ــد مبن ــوریه بای  س
باشــد.به گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
روحانــی  حســن  جمهــوری،  ریاســت  اطالع رســانی 

ــود  ــا »مول ــدار ب ــنبه در دی ــورمان روز ش ــور کش رئیس  جمه
چــاوش اوغلــو«، وزیــر خارجــه ترکیــه رفت وآمدهــای 
ــه در  ــران و ترکی ــئوالن ای ــورت مس ــی و مش ــم، رایزن منظ
زمینــه  مســائل مهــم دوجانبــه منطقــه ای و بین المللــی 
را حائــز اهمیــت خوانــد و افــزود: خوشــبختانه روابــط 
خوبــی میــان مســئوالن دو کشــور برقــرار اســت کــه توســعه 
مناســبات و همکاری هــای خــوب و دوســتانه تهــران – 
ــه  ــا اشــاره ب ــد داشــت.روحانی ب ــال خواه ــه دنب ــکارا را ب آن
ــن  ــام در ای ــای نافرج ــه کودت ــه در حادث ــردم ترکی ــه م اینک
ــادار  ــی وف ــود و دموکراس ــه رأی خ ــد ب ــان دادن ــور نش کش
ــه  ــا را ب ــوان کودت ــان نمی ت ــی جه ــرایط کنون ــوده و در ش ب
مــردم یــک کشــور تحمیــل کــرد، گفــت: متأســفانه غــرب در 
ــه ای اســتفاده  موضــوع دموکراســی از اســتانداردهای دوگان

ــی و  ــاره دموکراس ــه درب ــه آنچ ــل ب ــام عم ــد و در مق می کن
ــان  ــت.وی خاطرنش ــادار نیس ــد، وف ــاالری می گوی مردم س
ــری  ــرار دارد و همفک ــی ق ــرایط حساس ــه در ش ــرد: منطق ک
ــد در حــل و فصــل مســائل  و رایزنی هــای دوجانبــه می توان
ــت  ــا اهمی ــرای م ــروز ب ــه ام ــد. آنچ ــذار باش ــم تأثیرگ مه
دارد، ایجــاد صلــح و ثبــات در منطقــه، بازگشــت مــردم بــه 
ــر  ــت نظ ــی و حاکمی ــراری دموکراس ــود و برق ــای خ خانه ه
ــا  ــن ب ــت.رئیس جمهور همچنی ــراق اس ــوریه و ع ــردم س م
اشــاره بــه ضــرورت تــالش مســئوالن بــرای اجرایــی شــدن 
 توافقــات بــر اســتفاده از فرصت هــا و توانمندی هــای ایــران 
و ترکیــه در راســتای افزایــش حجــم مبــادالت تجــاری 
و  مناســبات  تقویــت  و  تحکیــم  توســعه،  و  دو کشــور 

تأکیدکــرد. جانبــه  دو  همکاری هــای 

ــکا ســر خــم نکــرد«، ایــن شــاید  ــر آمری  »چریکــی کــه در براب
کوتاه تریــن و گویاتریــن تعبیــر و توصیفــی باشــد کــه دوســتان 
ــاره وی  ــا درب ــالب کوب ــر انق ــدل کاســترو«، رهب و دشــمنان »فی
بــه کار می برند.چریــک پیر هاوانــا پــس از تحمــل مدت هــا 
بیمــاری درگذشــت. فیــدل کاســترو متولــد ۱3 اوت ۱۹2۶ 
میــالدی سیاســتمدار و انقالبــی کوبایــی بــود کــه از ســال ۱۹5۹ 
ــت وزیر  ــوان نخس ــه عن ــالب ب ــری انق ــر رهب ــالوه ب ــا ۱۹7۶ ع  ت
و ســپس بــه عنــوان رئیس جمهــوری کوبــا از ســال ۱۹7۶ 
تــا 2008 مشــغول فعالیــت بود.کاســترو، یکــی از نمادهــا و 
ــه شــمار  ــن ب ــکای التی ــی  انقالبیگــری در آمری چهره هــای اصل
ــی  ــکای جنوب ــری در آمری ــر انقالبیگ ــارت بهت ــه عب ــت. ب می رف
و مرکــزی بــا نــام فیــدل کاســترو عجیــن بــود. او الگــوی 
ــی  ــکا را ننگ ــم آمری ــه امپریالیس ــود ک ــی ب ــیاری از جوانان بس
بــرای نظــام بین الملــل می دانســتند. او همچنیــن دو دوره دبیــر 
ــذار  ــخصیت های تاثیرگ ــی از ش ــد و یک ــدم تعه ــش ع کل جنب
ــی  ــف بین الملل ــز مختل ــت. او جوای ــوده اس ــر ب ــان معاص جه
بــه دســت آورده و حامیانــش او را قهرمــان سوسیالیســم، 

ضــد امپریالیســم بشردوســتی و کســی کــه توانســته اســتقالل 
ــد.  ــد، می دانن ــظ کن ــکا حف ــر امپریالیســم آمری ــا را در براب  هاوان
فیــدل کاســترو طــی ســال های پــس از پیــروزی انقــالب 
ــرات  ــزب دموک ــوی دو ح ــی از س ــای مختلف ــا توطئه ه ــا ب  کوب
و جمهوریخــواه آمریــکا مواجــه شــد؛ از توطئــه آمریــکا بــرای ترور 
ــی  ــام سیاس ــالل نظ ــرای اضمح ــتمر ب ــای مس ــا توطئه ه وی ت
کوبــا و انقــالب ایــن کشــور.دو حــزب دموکــرات و جمهوریخــواه 
آمریــکا از اینکــه فیــدل کاســترو بــه نمــاد مقابلــه با امپریالیســم 
آمریــکا تبدیــل شــده بــود، همــواره احســاس تــرس می کردنــد. 
از ایــن رو هــر رئیس جمهــوری کــه طــی ۶ دهــه اخیــر در 
ــه  ــرای مواجه ــی ب ــه تالش ــد، از هیچ گون ــر ش ــفید حاض کاخ س
ــا و شــخص فیــدل کاســترو فروگــذار  ــا انقــالب کوب مســتقیم ب
ــت  ــه مقاوم ــترو ب ــا، کاس ــن توطئه ه ــه ای ــود هم ــا وج ــرد. ب نک
خــود در مقابــل ایــاالت متحــده آمریــکا ادامــه داد؛ مقاومتــی کــه 
ــات وی ادامــه داشــت.فعالیت های  ــن لحظه هــای حی ــا آخری ت
فیــدل کاســترو فقــط محــدود بــه فضــای سیاســی کوبــا نبــود. او 

عمــال اصلی تریــن تکیــه گاه زنجیــره سوسیالیســتی ایجادشــده 
در آمریــکای التیــن بــود. »جــرج واکــر بــوش«، رئیس جمهــور 
ســابق ایــاالت متحــده آمریــکا و نــو محافظــه کاران همــراه وی، 
بــا قــرار دادن کوبــا در لیســت کشــورهای محــور شــرارت، درصــدد 
مهــار رفتارهــا و افشــاگری های کاســترو برآمدنــد؛ امــا چریــک 
ــا انگیــزه ای  ــا نه تنهــا تســلیم ایــن فشــارها نشــد کــه ب پیر هاوان

بیشــتر در مقابــل کاخ ســفید قــد علــم کــرد. ســرانجام در ســال 
ــا  ــه ب ــی در مواجه ــس از ناکام ــوش، پ ــرج ب ــالدی، ج 2008 می
ــفید را  ــن، کاخ س ــکای التی ــی در آمری ــد آمریکای ــوالت ض تح
ــه جــرج  ــود ک ــدل کاســترو ب ــن فی ــت، ای ــرد. در حقیق ــرک ک ت
بــوش و نــو محافظــه کاران را در کاخ ســفید بــه ماننــد رؤســای 
ــاراک اوبامــا«  ــو درآورد.حضــور »ب ــه زان ــکا ب جمهــور قبلــی آمری
ــوص  ــده وی درخص ــای فریبن ــی وعده ه ــفید و بعض در کاخ س
اصــالح روابــط آمریــکا و آمریــکای التیــن نیــز نتوانســت تاثیــری 
بــر روحیــه ضــد امپریالیســتی کاســترو بگذارد.کاســترو نه تنهــا 
فریــب لبخندهــای موذیانــه اوبامــا و دموکرات هــاـ  کــه آن هــا نیز 
خواســتار ســرنگونی انقــالب کوبــا بودنــد ـ را نخــورد، بلکــه از هــر 
فرصتــی بــرای انتقــاد از رئیس جمهــور فریبــکار آمریــکا اســتفاده 
کــرد. امــروز،  هاوانــا کســی را از دســت داد کــه دو حــزب 
ــتأصل  ــا وی مس ــل ب ــکا در تقاب ــواه آمری ــرات و جمهوریخ دموک
و نــاکام ماندنــد. مقابلــه بــا امپریالیســم افتخــاری بــزرگ بــرای 
ــواره  ــه هم ــاری ک ــود؛ افتخ ــوب می ش ــا محس ــک پیر هاوان چری

در صفحــات تاریــخ باقــی خواهــد مانــد. مهــر

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی 
در پــی حــوادث تلــخ و دردنــاک شــهادت ده هــا نفــر 
عــراق  در  علیه الســالم  سیدالشــهدا  زائــران حضــرت  از 
از  جمعــی  آســیب دیدگی  و  جان باختــن  همچنیــن  و 
مســافران و زائــران حضــرت امــام رضــا علیه الســالم، 
ــرای  ــی ب ــرت اله ــت و مغف ــب رحم ــن طل ــی ضم در پیام
ــد  ــیب دیدگان تأکی ــفای آس ــرای ش ــا ب ــتگان و دع درگذش
ــانی  ــه آس ــاک ب ــوادث دردن ــن ح ــئوالن از ای ــد: مس کردن
عبــور نکننــد و دغدغــه  حــل ریشــه ای ایــن مصائــب و امثــال 
ــرار  ــود ق ــای خ ــدر اولویت ه ــردم را در ص ــائل م  آن از مس

دهند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم هللا الّرحمن الّرحیم
ــی  ــر از زوار ایران ــار شــهادت ده هــا نف ــخ و اندوهب ــه  تل حادث
ــراق  ــالم در ع ــهدا علیه الس ــرت سیدالش ــی حض  و غیرایران
و نیــز حادثــه  دردنــاک تصــادف قطــار کــه بــه جان باختــن 
حضــرت  زوار  و  مســافران  از  جمعــی  آســیب دیدگی  و 
ابی الحســن الرضا علیه الســالم انجامیــد، اینجانــب را همچــون 
دیگــر هم میهنــان و خانواده هــای عــزادار، مصیبــت زده کــرد.

ــری  ــکار و شــقاوت بار تکفی ــه  اول، گروه هــای جنایت در حادث
ــران  ــر زائ ــت بی نظی ــن و امنی ــم اربعی ــی عظی ــه راهپیمائ ک

ــود  ــای خباثت آل ــور و توطئه ه ــان را ک ــم آن ــینی، چش حس
ــع  ــه و فجی ــام بزدالن ــه انتق ــت، ب ــرده اس ــی ک ــان را خنث آن
دســت زدنــد و بــار دیگــر چهــره  خبیــث و َمنّیــت پلیــد خــود 
را بــه همــه نشــان دادنــد. از مناطــق دیگــر جهــان همچــون 
 نیجریــه و پاکســتان و افغانســتان نیــز خبرهــای تلــخ 
 و تکان دهنــده از جنایــات هم مســلکان آن هــا می رســد 
و خطــر جریــان تکفیــری و دولت هــای حامــی آنــان را بــار 
ــد. ــزد می کن ــوزان گوش ــلمانان و دلس ــه  مس ــه هم ــر ب دیگ

بی تدبیــری  و  تقصیــر  یــا  قصــور  نیــز  دوم  حادثــه   در 

دســت اندرکاران خانواده هایــی را داغــدار کــرد و موجــب 
ــان  ــردم عزیزم ــی از م ــیب دیدگی جمع ــن و آس جان باخت
ــی  ــرت اله ــت و مغف ــب رحم ــن طل ــب ضم ــد. اینجان ش
ــیب دیدگان  ــفای آس ــرای ش ــا ب ــتگان و دع ــرای درگذش ب
و عــرض تســلیت بــه خانواده هــای آنــان، از مســئوالن 
و دســت اندرکاران در هــر دو بخــش داخلــی و خارجــی 
می خواهــم کــه از ایــن حــوادث دردنــاک بــه آســانی عبــور 
نکننــد و دغدغــه  حــل ریشــه ای ایــن مصائــب و امثــال آن 
 از مســائل مــردم را در صــدر اولویت هــای خــود قــرار دهنــد 
و اکنــون نیــز همــه  تــالش خــود را بــرای عــالج مصدومــان 
و انتقــال جان باختــگان و کاســتن از مصائــب داغــداران بــه 

کار برنــد. ســید علــی خامنــه ای، ۶ آذر ۱3۹5

کاسترو،سیاستمداریکهدرمقابلکاخسفیدزانونزد

روحانی در دیدار با وزیر امور خارجه ترکیه:

 غرب به دموکراسی و مردم ساالری 
وفادار نیست

خبر سیاسی 

دادستان کل کشور: 

دادستانهاازحقوقعامهمردمدفاعکنند
ــتان  ــر اس ــتان های ه ــت: دادس ــور گف ــتان کل کش دادس

نبایــد جزیــره ای عمــل کننــد. 
وظیفــه دادســتان مرکــز اســتان اســت تــا نظارتــی 
داشــته  اســتان  شهرســتان های  دادســتان های   بــر 

باشد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســالم محمدجعفــر 
منتظــری در مراســم تکریــم و معارفــه دادســتان عمومــی 
و انقــالب ســابق و جدیــد زاهــدان اظهــار کــرد: دادســتان 
ــا  ــی را ب ــوق عموم ــاع از حق ــتان دف ــن اس ــد در ای جدی
توجــه بــه شــرایط خــاص ایــن اســتان مــد نظــر داشــته 

باشــد.
ــه  ــتان هایی ک ــرای دادس ــی ب ــت: جابه جای ــری گف منتظ
مــدت طوالنــی خدمــت می کردنــد، الزم و ضــروری 
اســت و امــروز بــه اینجــا آمده ایــم تــا دادســتان جدیــد 

ــم. ــی کنی را معرف
ــتان های  ــده از دادس ــه بن ــرد: مطالب ــان ک وی خاطرنش
سراســر کشــور ایــن اســت کــه بیشــتر در صحنــه دفــاع از 

حقــوق عامــه مــردم تــالش کننــد.
منتظــری دربــاره اتفاقــات اخیــر مشــهد نیــز اظهــار کــرد: 
در مشــهد اخیــرا جریانــی اتفــاق افتــاد و ناگهــان برخــی 
ــی  ــق الزم، موضع گیری های ــدون انجــام تحقی ــات ب مقام
داشــتند کــه رئیــس قــوه قضائیــه دســتور بررســی داد؛ 

ــه نتیجــه نرســیده ایم. ــوز ب امــا هن
ــهد  ــه مش ــه در قضی ــان اینک ــا بی ــور ب ــتان کل کش دادس
)لغــو ســخنرانی مطهــری(، هــم اصولگرایــان و هــم 
افــراط  گفــت:  کردنــد،  بزرگنمایــی   اصالح طلبــان 
ــد  ــت؛ هرچن ــد اس ــد، ب ــی باش ــر جناح ــط در ه و تفری
این هــا دعــوای خانوادگــی اســت؛ تــالش کنیــم در 
درون هــم ایــن مباحــث آنقــدر بــزرگ نشــود و دشــمن 
هــم بدانــد ایــن ملــت از هــر جناحــی باشــد بــه عناصــر 

ــد داد. ــرک نخواه ــازه تح ــمن اج دش
ــتان  ــه دادس ــد مرزی ــات محم ــم از زحم ــن مراس در ای
ــی  ــتان قدردان ــتان و بلوچس ــتان سیس ــز اس ــابق مرک  س
و حجت االســالم و المســلمین علــی موحــدی راد معــاون 
دادســتان مشــهد بــه عنــوان دادســتان جدیــد مرکــز ایــن 

اســتان معرفــی شــد. ایســنا

پیام رهبر انقالب اسالمی در پی حوادث دردناک شهادت زائران در عراق و تصادف دو قطار

مسئوالنازاینحوادثدردناکبهآسانیعبورنکنند



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

داخلــی  فــوالد  از  درصــد   82 از  بیــش  مبارکــه  فــوالد 
کشــور را تامیــن می کنــد؛ امــا در عیــن حــال حضــور 
در بازارهــای صادراتــی نیــز بــه منظــور تأمیــن منابــع 
ــن  ــعه و همچنی ــای توس ــرای طرح ه ــاز اج ــورد نی ارزی م
ــی  ــوان ضرورت ــه عن ــی ب ــای تکنولوژیک ــن نیازمندی ه تأمی
اســاس  بــر  چــرا کــه  اســت؛  مطــرح  اجتناب ناپذیــر 
چنیــن اســتراتژی و جهتگیری هایــی بــوده کــه فــوالد 
ــد 425  ــا رش ــته ب ــال های گذش ــی س ــته ط ــه توانس مبارک
درصــدی ظرفیت هــای تولیــد و دســتیابی بــه ظرفیــت 
ــر  ــه ثم ــعه و ب ــرو در توس ــی پیش ــی نقش ــون تن 10.3 میلی
ــع آن  ــه تب ــور و ب ــوالد کش ــد ف ــای تولی ــاندن ظرفیت ه نش
ــکوفایی  ــور و ش ــی کش ــادی و صنعت ــعه اقتص ــد و توس رش
ــد  ــرخ رش ــترین ن ــد. بیش ــا کن ــتی ایف ــن دس ــع پایی صنای
ــدی  ــهم 5 درص ــه، س ــوالد در منطق ــد ف ــای تولی ظرفیت ه
از تولیــد ناخالــص داخلــی بخــش صنعــت کشــور و ایجــاد 
اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای بیــش از 350 هــزار 
نفــر، مویــد دســتاوردهای بــزرگ فــوالد مبارکــه اســت. بــه 
ــرد  ــن از رویک ــی یافت ــی و آگاه ــکار عموم ــر اف ــور تنوی منظ
ــر  ــن ه ــول و و تأمی ــد محص ــه تولی ــه در زمین ــوالد مبارک ف
ــه  ــورد توج ــل م ــوارد ذی ــی، م ــای داخل ــتر بازاره ــه بیش چ

ــرد: ــرار گی ق
    حضور در بازارهای صادراتی

 1. در دو ســال گذشــته رکــود شــدید حاکــم بــر بــازار 
کاهــش شــدید تقاضــای داخلــی فــوالد را بــه همراه داشــت؛ 
ــا بحــران جــدی  ــوالد را ب ــدگان ف ــه تولیدکنن ــه ای ک ــه گون ب

ــور  ــازان کش ــب فوالدس ــا اغل ــد ت ــبب ش ــرد و س ــه ک مواج
ــد  ــت بپردازن ــه فعالی ــد ب ــت تولی ــا نیمــی از ظرفی ــا ب تقریب
ــک شــوند.  ــل نزدی ــی کام ــه تعطیل ــز ب ــی برخــی نی ــا حت ی
در چنیــن شــرایط دشــواری تنهــا راه جلوگیــری از تعطیلــی 
ظرفیت هــای تولیــد، عرضــه محصــوالت فوالدســازان در 
ــدود  ــزو مع ــه ج ــوالد مبارک ــه ف ــود ک ــی ب ــای صادرات بازاره
فوالدســازان داخلــی بــود کــه توانســت بــا تکیــه بــر 
ــادرات  ــم ص ــود، حج ــی خ ــای کیف ــدی و قابلیت ه توانمن
ــری از  ــن جلوگی ــد و ضم ــش ده محصــوالت خــود را افزای
بــروز خســارات ســنگین بــه ایــن صنعــت ملــی، طرح هــای 

ــد.  ــال کن ــه دنب ــدون وقف ــوالد کشــور را ب توســعه ف
بــه نتیجــه رســیدن یکــی از هفــت طــرح اســتانی در روزهای 
ــن  ــا ای ــوده اســت. ب ــه ب ــن رویکــرد معقوالن ــر ثمــره ای اخی
وجــود تأثیــر کمبــود تقاضــای بــازار داخــل بــه حــدی بــود که 
کل حجــم فــروش فــوالد مبارکــه در ســال گذشــته نســبت 

بــه ســال قبــل از آن حــدود 10 درصــد کاهــش یافــت.
    شرایط بازار داخلی و صادراتی

ــی  ــی و صادرات ــازار داخل ــرایط ب ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج 2. ب
ــازار  ــن دو ب ــت در ای ــه قیم ــت، مقایس ــاوت اس ــا متف کام
ــه  ــر آن هــا منجــر ب ــد حاکــم ب ــدون لحــاظ شــرایط و رون ب

ــد. ــد ش ــی نخواه ــح و منطق ــری صحی نتیجه گی
 تــا پیــش از بحــران جهانــی فــوالد و ســرازیر شــدن 
مــازاد عرضــه چیــن بــه بازارهــای جهانــی و دامپینــگ 
ــی  ــوالت صادرات ــور، محص ــن کش ــط ای ــه توس صورت گرفت
ــا  ــواره ب ــه هم ــل ارائ ــتندات قاب ــق مس ــه طب ــوالد مبارک ف
در  داخلــی  محصــوالت  قیمت هــای  از  بیــش  قیمتــی 
ــال  ــی در س ــید؛ ول ــروش می رس ــه ف ــی ب ــای جهان بازاره

ــه  ــوالد مبارک ــن، ف ــکنی چی ــال قیمت ش ــه دنب ــته ب گذش
مشــابه اغلــب صادرکننــدگان جهانــی فــوالد در جهــت حفــظ 
حضــور خــود در ایــن بــازار مجبــور بــه تبعیــت از رونــد جهانی 
ــازار  ــن ب ــت رفت ــورت از دس ــه در ص ــرا ک ــد؛ چ ــت ش قیم
صادراتــی بــا توجــه بــه نبــود تقاضــای داخلــی فــوالد مبارکــه 
ــود.  ــد ب ــای تولی ــی از ظرفیت ه ــش بخش ــه کاه ــور ب مجب
بــا ایــن حــال تجربــه زیــاد فــوالد مبارکــه در امــر صــادرات 
ــد  ــا بتوان ــازار ســبب شــد ت ــن ب و حضــور مســتمر آن در ای
محصــوالت خــود را در ایــن بــازار بــا قیمتــی بیشــتر از چیــن 
ــه فــروش برســاند  ــای منطقــه ای نظیــر CIS ب  و ســایر رقب
و هیــچ گاه اختــاف قیمتــی آن بــا قیمت هــای بــازار داخلــی 
از محــدوده 10 تــا 15 درصــدی فراتــر نرفتــه و حتــی نزدیــک 

قیمــت ذکــر شــده 150 دالری نیــز نبــوده اســت.
 ضمــن اینکــه اختــاف قیمــت فــروش داخلــی و صادراتــی 
محصــوالت فــوالدی در تمامــی دنیــا، امــری بدیهــی اســت؛ 
ــده  ــن صادرکنن ــه بزرگ تری ــن ک ــه کشــور چی ــور نمون ــه ط ب
محصــوالت جهانــی فــوالد اســت، ورق هــای صادراتــی خــود 
ــروش  ــه ف ــی ب ــازار داخل ــر از ب ــد ارزان ت ــا 30 درص را 20 ت

می رســاند.
    محصوالت فوالدی تخت

3. در ســال گذشــته عــاوه بــر کاهــش مصــرف محصــوالت 
واردات  چشــمگیر  افزایــش  داخــل،  بــازار  در  فــوالدی 
ــدات  ــا در محــدوده تولی ــوالدی تخــت )عمدت محصــوالت ف
داخلــی( و نبــود پوشــش تعرفه هــای مناســب )واردات 
محصــوالت تخــت در ســال ۹4 حــدود 83 درصــد بیشــتر 
ــوالد را  ــدگان ف ــوده اســت(، تولیدکنن ــل آن ب از دو ســال قب

ــرار داد.  ــی ق ــار مضاعف ــت فش تح

ــت  ــری قیم ــدود 2 براب ــش ح ــوق، افزای ــل ف ــار عوام در کن
ــت  ــه فعالی ــکان ادام ــا ام ــز عم ــرژی نی ــه و ان ــواد اولی  م

را برای فوالدسازان غیرممکن ساخت. 
ــری از  ــدف جلوگی ــا ه ــرم ب ــت محت ــاس دول ــن اس ــر ای ب
ــادر )مشــابه  ــت م ــن صنع ــر ای ــال خســارات بیشــتر ب اعم
کلیــه کشــورهای تولیدکننــده فــوالد در دنیــا البتــه بــا 
ــال ۹3  ــدای س ــورها( از ابت ــایر کش ــه س ــبت ب ــر نس تأخی
ــود  ــل وج ــه دلی ــه ب ــرد ک ــا ک ــاح تعرفه ه ــه اص ــدام ب اق
 منافــذی نظیــر تعرفــه 4 درصــدی فوالدهــای ممــزوج 
و سوء اســتفاده واردکننــدگان از ایــن کــد تعرفــه جهــت 
ــه  ــبت ب ــدی آن نس ــابقه 1000 درص ــد بی س ــه رش واردات ک
ســال قبــل را بــه همــراه داشــت، عمــا تعرفه گــذاری مذکــور 

ــود. ــر نم را بی اث
ــدای ســال ۹5 تعرفــه  ــا پیگیری هــای فوالدســازان، از ابت  ب
ــر  ــت زی ــد و ضخام ــزوج از 4 درص ــوالدی مم ــای ف ورق ه
ــه  ــد ب ــا از 15 درص ــایر ورق ه ــد و س ــر از 10 درص 3 میلیمت
 20 درصــد افزایــش یافــت کــه بــا تدبیــر صورت گرفتــه 
ــع  ــداوم اشــتغال صنای ــد و حفــظ و ت امــکان افزایــش تولی
ــا  ــاره احی ــتی دوب ــن دس ــع پایی ــع آن صنای ــه تب ــوالد و ب ف

شــد. 
ــای  ــدید قیمت ه ــش ش ــه کاه ــز ک ــته نی ــنوات گذش در س
جهانــی ورق فــوالدی و نبــود تعرفــه واردات و همچنیــن 
ــزوده  ــاختمانی ارزش اف ــل س ــه و پروفی ــدم واردات لول ع
بســیار زیــادی را متوجــه ایــن بخــش کــرده بــود، در 
ــت  ــارم ظرفی ــک چه ــدود ی ــت ح ــبینانه ترین وضعی خوش

ــت.  ــوده اس ــال ب ــی فع ادعای
ــه  ــا توج ــه ب ــوالد مبارک ــاری ف ــال ج ــال در س ــن ح ــا ای ب
بــه افزایــش تقاضــای داخلــی و در راســتای حمایــت 
ــا  ــب ب ــود را متناس ــادرات خ ــم ص ــی، حج ــد داخل از تولی
تقاضــای ایجادشــده داخلــی کاهــش داده و طــی تعامــات 
پروفیــل ســاختمانی  و  لولــه  بــا صنــف   صورت گرفتــه 
ــام  ــورخ ۹5/03/25 در حضــور مق ــه در م ــات حاصل و توافق
عالــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت متعهــد شــد 
ــار  ــر در اختی ــر 3 میلیمت ــن ورق گــرم 3 و زی ــون ت 1.1 میلی
تولیدکننــدگان لولــه و پروفیــل قــرار دهــد؛ دوبــاره بــا توجــه 
بــه درخواســت ســندیکای لولــه و پروفیــل طــی جلســه ای 
ــا حضــور نماینــدگان محتــرم اســتان  در مــورخ ۹5/0۶/1۶ ب
اصفهــان، آقایــان حجت االســام موســوی الرگانــی و دکتــر 
ــرم  ــن ورق گ ــزار ت ــه یکصده ــد ماهیان ــرر ش ــر مق فوالدگ
ــور  ــف مذک ــاز صن ــورد نی ــر م ــر 2 میلیمت ــت 2 و زی  ضخام
را تأمیــن کنــد کــه در ایــن خصــوص اقدامــات الزم توســط 
فــوالد مبارکــه انجــام پذیرفتــه و تــا تاریــخ ۹5/0۷/30 میزان 
ــت  ــندیکا ثب ــای آن س ــرای اعض ــول ب ــن محص 885.000 ت
ســفارش و میــزان ۷28.000 تــن تحویــل داده شــده اســت؛ 
ــه  ــات حاصل ــوب توافق ــا در چارچ ــه صرف ــوالد مبارک ــذا ف ل
ــاده  ــوده و آم ــد ب ــود پایبن ــدات خ ــل تعه ــام کام ــه انج ب

پاســخگویی اســت. 
 فــوالد مبارکــه جلوگیــری از واســطه گری و ســفته بازی 
واقعــی  تولیدکننــدگان  بــه  محصــول  رســاندن  و 
را رســالت خــود  بــا ظرفیــت فعــال آن هــا   متناســب 

می داند.

رسالت های فوالد مبارکه

رساندن محصول به تولیدکنندگان واقعی

معــاون شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران بــا 
ــات  ــت خدم ــی وضعی ــوت بررس ــرح پایل ــه ط ــاره ب اش
ــزرگ در  ــی ب ــوازم خانگ ــرکت ل ــروش 20 ش ــس از ف پ
ــردم از  ــد م ــار ۷1.2 درص ــق آم ــرد: طب ــام ک ــران اع ای
وضعیــت خدمــات پــس از فــروش لــوازم خانگــی 

رضایــت دارنــد. ســعید تاجیــک بــا اشــاره 
ــرایط  ــتورالعمل ش ــدن دس ــی ش ــه نهای  ب
از  پــس  خدمــات  ارزیابــی  و  ضوابــط 
فــروش لــوازم خانگــی کــه در طرحــی 
ــر  ــد و برت ــوازم خانگــی برن ــوت از 20 ل پایل
بــه عمــل آمــده، اظهــار کــرد: گــزارش 
مدنظــر بــه وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 

ــتیم.  ــی هس ــاغ نهای ــر اب ــده و منتظ ــه ش ارائ
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بحــث لــوازم خانگــی 
قانــون حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان در ســال 
1388 بــه الــزام خدمــات پــس از فــروش دربــاره چهــار 
 دســته از کاالهــای مصرفــی بــا دوام شــامل خــودرو

ماشــین آالت  کشــاورزی،  و  راهــداری  ماشــین آالت 
صنعتــی و معدنــی و لــوازم خانگــی اشــاره کــرده، افــزود: 
ــه  ــط را تعییــن و ب ــران نیــز ضواب پــس از آن هیئــت وزی
وزارتخانــه ابــاغ کــرده اســت تــا الزامــات خدمــات پــس 

ــن شــود. ــروش تعیی از ف
 بنابرایــن ســال گذشــته بــا هماهنگــی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در طرحــی 
ــوازم  ــد از ل ــر و برن ــرکت برت ــوت 20 ش پایل
خانگــی انتخــاب شــدند کــه 400 نمایندگــی 
آن هــا در ســطح کشــور مــورد بررســی 
قــرار گرفتنــد و از 15 هــزار مشــتری آن هــا 

ــد.  ــل آم ــه عم نظرســنجی ب
ــت و اســتاندارد  ــی شــرکت بازرســی کیفی ــاون اجرای مع
ــوازم  ــا مقایســه شــاخص رضایــت مشــتری از ل ــران ب ای
خانگــی در ایــران و کشــورهای  توســعه یافته، بیــان کــرد: 
شــاخص مشــتری در کشــورهای پیشــرفته بیش از 80 و 

85 درصــد اســت. ایســنا

رئیــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تــره بــار اصفهــان 
بــا اشــاره بــه ســرمازدگی 10 تــا 15 درصــد مرکبــات 
ــه دلیلــی ســرمای هــوا و بارش هــا  شــمال گفــت: ب
نــرخ خیــار و هویــج در بــازار اصفهــان حــدود 10 
ــه  ــش یافت ــته افزای ــه گذش ــه هفت ــبت ب ــد نس درص

اســت. 
ــرمای  ــه س ــاره ب ــا اش ــرج ب ــر اط ناص
ــر  ــته و تأثی ــه گذش ــی هفت ــدید ط ش
ــازار میــوه و ســبزیجات اظهــار  ــر ب آن ب
ــازار  ــد روز گذشــته ب داشــت: طــی چن
میــوه بــا توجــه بــه بارندگــی و ســرمای 
تقاضــا  و  داغ تــر  اصفهــان،  در  هــوا 

ــده  ــا دو روز آین ــاال ت ــا احتم ــود؛ ام ــده ب ــتر ش بیش
ــنبه  ــه پنجش ــبت ب ــبزیجات نس ــوه و س ــت می  قیم

و جمعه اندکی افت پیدا می کند. 
وی بیــان داشــت: بــه دلیــل بــارش و ســرمای زیــاد 
ــار در بندرعبــاس برداشــت نشــده کــه  محصــول خی

ایــن موجــب افزایــش 10 درصــدی قیمــت آن در بازار 
اصفهــان شــده اســت.

 اطــرج بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر قیمــت 
ــو پرتقــال تامســون جنــوب از 3500 تومــان  هــر کیل
ــان  ــمال 2500 توم ــون ش ــال تامس ــن، پرتق ــه پایی ب
پاییــن  بــه  تومــان  از 3500  نارنگــی 
 لیموشــیرین بیــن 2500 تــا 1500 تومــان

مــوز بیــن 3800 تــا 2500 تومــان اســت، 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه اکنــون 
ســیب درختــی موجــود در ســردخانه ها 
ــداری می شــود، قیمــت  ــا نگه ــا انباره ی
بــه  تومــان   3500 از  محصــول  ایــن 
ــود.  ــه می ش ــار عرض ــره ب ــوه و ت ــازار می ــن در ب پایی
وی ادامــه داد: امــروز در میــدان میوه و تــره بار، خیار 
گلخانــه ای 2800 تومــان بــه پاییــن، خیار بوتــه ای بین 
 1500 تــا 1000 تومــان، گوجــه بیــن 2000 تــا ۷00 تومــان 

و هویج 1۶00 تومان قیمت گذاری شد. ایمنا

حتما بخوانید!
3سرما، بازار میوه را داغ کرد یکشنبه   07  آذرماه  1395

ـــمـــاره 308 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

کاهش قیمت چند خودروی داخلی
ــد  ــت چن ــاری، قیم ــه ج در هفت
بــازار  در  داخلــی  خــودروی 
ایــن  اســت.  یافتــه  کاهــش 
 SE111 پرایــد  قیمــت  هفتــه 
معــادل 200 هــزار تومــان، پرایــد 
131 معــادل 100 هــزار تومــان 
پــژو 20۶ تیــپ 5 معــادل 500 
هــزار تومــان، پــژو V8 20۶ معــادل 200 هــزار تومــان و تنــدر ۹0 
ــت  ــت. قیم ــه اس ــش یافت ــان کاه ــزار توم ــک 300 ه اتوماتی
باقــی خودروهــای داخلــی در بــازار تغییــر خاصــی نســبت بــه 

نرخ این محصوالت در هفته گذشته نداشته است.

سرما، مرغ را گران کرد
ــث  ــوا باع ــت: ســرمای ه ــده و ماهــی گف ــه پرن ــس اتحادی رئی
ــه ۷400 تومــان در  ــد و ب ــدا کن شــده قیمــت مــرغ افزایــش پی
مراکــز خرده فروشــی برســد. مهــدی یوســف خانی بــا اشــاره بــه 
اینکــه قیمــت مــرغ طــی روزهــای اخیــر افزایــش یافتــه، اظهــار 
ــت  ــودن وضعی ــب ب ــرما، نامناس ــوی و س ــرایط ج ــت: ش داش
ــده  ــث ش ــرایط باع ــن ش ــرغ در ای ــری م ــدم بارگی ــا و ع راه ه
قیمــت ایــن کاال افزایــش پیــدا کنــد. وی اضافــه کــرد: قیمــت 
مــرغ، پنجشــنبه گذشــته نســبت بــه روز ماقبــل آن حــدود 500 
تومــان افزایــش یافــت و درحــال حاضــر نــرخ ایــن کاال در مراکــز 
خرده فروشــی ۷400 تومــان، مراکــز عمده فروشــی ۶800 تومــان 
و مــرغ زنــده 4۶00 تومــان اســت. وی افــزود: بــه زودی شــرایط 
ــش  ــال افزای ــد و احتم ــود می یاب ــا بهب ــت راه ه ــوی و وضعی ج

بیشــتر قیمــت مــرغ کــم اســت.

تورم بخش کشاورزی به ۸ درصد رسید
ــداری  ــداری و دام ــت، باغ ــده زراع ــت تولیدکنن ــاخص قیم ش
ــه 248.2۷ رســید کــه نســبت  ســنتی در تابســتان امســال ب
ــابه  ــل مش ــه فص ــبت ب ــد و نس ــل 8.05 درص ــل قب ــه فص ب
ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه(، 3.۶8 درصــد افزایــش 
یافتــه اســت. همچنیــن، شــاخص گــروه »غــات« در فصــل 
ــبت  ــه نس ــت ک ــا 2۶۶.40 اس ــر ب ــال 13۹5 براب ــتان س تابس
ــه فصــل قبــل 8.80 درصــد افزایــش یافتــه اســت. میــزان  ب
تغییــرات چهــار فصــل منتهــی بــه فصــل جــاری نســبت بــه 
ــا  ــر ب ــز براب ــورم ســاالنه( نی ــرخ ت ــل )ن دوره مشــابه ســال قب
5.51 درصــد اســت. همچنیــن شــاخص گــروه »ســبزیجات« 
در فصــل تابســتان ســال 13۹5 برابــر بــا 235.1۷ اســت کــه 
ــه اســت.  ــه فصــل قبــل 0.۶۷ درصــد کاهــش یافت نســبت ب

 بحران آب اصفهان 

افزایش کشت زعفران را رقم زد
ــت:  ــان گف ــاورزی اصفه ــاد کش ــازمان جه ــی س ــر باغبان مدی
ــران در  ــت زعف ــش کش ــث افزای ــان باع ــران آب در اصفه بح
ایــن اســتان شــد؛ چــرا کــه بــرای کشــت آن نیــاز بــه مصــرف 
ــار داشــت:  ــس زاده اظه ــی نیســت. احمدرضــا رئی آب چندان
بــا توجــه بــه اینکــه امــروز بــا بحــران آب مواجهیــم، نیــاز بــه 
ــرف  ــوالت کم مص ــی محص ــت و جایگزین ــوی کش ــر الگ تغیی
آب بــه جــای محصــوالت پرمصــرف داریــم کــه در ایــن 
ــن اســت. وی از  ــن محصــول جایگزی ــران، بهتری ــان زعف می
ــر داد و  ــان خب ــران در اصفه ــار زعف ــش کاشــت 50 هکت افزای
افــزود: از دالیــل گرایــش بــه کشــت زعفــران در چنــد ســاله 
اخیــر می تــوان بــه میــزان کم مصــرف آب، نیــاز آبــی در 
ــوالت  ــایر محص ــه س ــی ک ــتان )در زمان ــز و زمس ــل پایی فص
ــبتا  ــی نس ــت( و درآمدزای ــد آب نیس ــی نیازمن ــی و باغ زارع
مناســب بــا اســتفاده از نیــروی کار خانــوار اشــاره کــرد. 
مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اصفهــان بــا اشــاره 
ــا و  ــن محصــول کشــاورزی دنی ــران، گران تری ــه زعف ــه اینک ب
ــه داد: در  ــی کشــور اســت، ادام ــن محصــول صادرات مهم تری
ســال جــاری اســتقبال مناســبی در جهــت افزایــش ســطح 
زیــر کشــت ایــن محصــول را شــاهد بودیــم و انتظــار مــی رود 
ــا 50 هکتــار افزایــش بــه رقــم  ســطح زیــر کشــت اســتان ب
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــار برس ۷58 هکت
رتبــه چهــارم کشــور را در کشــت زعفــران دارد، تصریــح کــرد: 
هم اکنــون 4 هــزار و 100 بهره بــردار و 3 تعاونــی در ســطح 
مــزارع زعفــران اســتان بــه فعالیــت مشــغول هســتند. 
ــتان در  ــران اس ــت زعف ــر کش ــطح زی ــت: س ــس زاده گف رئی
ســال گذشــته برابــر ۷08 هکتــار بــوده و از ایــن میــزان 3 هزار 
ــه نشــان دهنده  ــده ک ــه دســت آم ــران ب ــرم زعف و ۹0۷ کیلوگ
محصــول  ایــن  هکتــار  در  ۶ کیلوگــرم  بــاالی   عملکــرد 

و باالتر از متوسط عملکرد کشوری است. 

با وجود بارش شدید برف و باران

کاهش بارش های کشور نسبت به سال 94
همزمــان بــا بــارش شــدید بــرف 
و بــاران در طــول چنــد هفتــه 
اخیــر، وزارت نیــرو اعــام کــرد که 
از  کشــور  بارش هــای  حجــم 
ــه 1۷  ــون ب ــاه تاکن ــدای مهرم ابت
ــت.  ــه اس ــش یافت ــر کاه میلیمت
بیشــترین بــارش در ۶ حوضــه 
آبریــز اصلــی کشــور مربــوط بــه حوضــه آبریــز دریــای خــزر بــا 
۹۶ میلیمتــر بــارش بــوده کــه در مقایســه بــا ســال آبــی گذشــته 
40 درصــد و در مقایســه بــا متوســط 48 ســاله، 4 درصــد کاهش 
داشــته اســت. کمتریــن بــارش نیــز در حوضه هــای شــش گانه 
اصلــی کشــور مربــوط بــه حوضــه آبریــز مــرزی شــرق بــا صفــر 
ــی گذشــته  ــا ســال آب ــه در مقایســه ب ــوده ک ــارش ب ــر ب  میلیمت
و متوســط 48 ســاله، 100 درصــد کاهــش داشــته اســت. 
بیشــترین میــزان بارش هــا در ایســتگاه »عالــم کا« در اســتان 
مازنــدران بــا 5۹3 میلیمتــر و کمتریــن میــزان بارش هــا در 
ایســتگاه اهــواز در خوزســتان،   ابرکــوه در اســتان یــزد، خونیــک 
علیــا در خراســان جنوبــی و چنــاران در خراســان رضــوی بــا صفر 
میلیمتــر بــه ثبــت رســیده اســت. حجــم کلــی بــارش کشــور از 
اول مهــر تــا ۶ آذر معــادل 28 میلیــارد و 1۶ میلیــون متــر مکعــب 
ــای  ــن دوره ه ــه میانگی ــبت ب ــی نس ــدار بارندگ ــن مق ــت. ای اس
مشــابه درازمــدت )34 میلیمتــر( 50 درصــد کاهــش و نســبت 
بــه دوره مشــابه ســال آبــی گذشــته )۶8 میلیمتــر(، ۷5 درصــد 

کاهش را نشان می دهد.

تصمیم جدید دولت برای واردات خودرو
ــفارش  ــت س ــرایط ثب ــا ش ــه ت ــم گرفت ــی تصمی ــت به تازگ دول
خودروهــای وارداتــی را تغییــر دهــد؛ بــر ایــن اســاس در 
شــرایط جدیــدی کــه بــه گمــرکات ابــاغ شــده و در سیســتم 
ــران هــم اعمــال  ــت  ســفارش ســازمان توســعه تجــارت ای ثب
ــت  ســفارش واردات خــودرو  ــان ثب می شــود، تمامــی متقاضی
ــایی  ــماره شناس ــان ش ــا هم ــت VIN ی ــه ثب ــبت ب ــد نس بای
خــودرو در زمــان اظهــار در ثبتــارش اقــدام کننــد. دولــت 
البتــه بــه واردکننــدگان هــم هشــدار داده کــه در صــورت ثبــت 
نکــردن VIN خــودرو، مشــکات عــدم ترخیــص آن بــه عهــده 
خودشــان اســت و دولــت هیــچ مســئولیتی را قبــول نمی کنــد.

ورود مسکن به بورس استارت خورد
ــت  ــراوان و مخالف ــای ف ــش و قوس ه ــس از ک ــرانجام پ س
مشــاوران امــاک بــا ورود مســکن بــه بــازار بــورس، قرار اســت 
بــورس کاال شــاخص قیمــت مســکن را در نقــاط مختلف شــهر 
تعییــن کنــد. طــرح ورود مســکن بــه بــازار بــورس حــدود یــک 
ــه  ــد ک ــه ش ــورس کاال ارائ ــئوالن ب ــط مس ــش توس ــال پی س
مخالفــت رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک را در پــی داشــت؛ 
زیــرا عقبایــی، رئیــس اتحادیــه امــاک، معتقــد بــود مســکن 
ــت ورود  ــاظ قابلی ــن لح ــه همی ــت و ب ــن اس ــی ناهمگ کاالی
ــدارد. از ســوی دیگــر موافقــان بورســی شــدن  ــورس را ن ــه ب ب
ــد  ــورس می توان ــه ب ــن کاال ب ــد ورود ای ــد بودن ــکن معتق مس
ــار را در  ــد و انحص ــات بینجام ــت و معام ــفافیت قیم ــه ش ب
ــه  ــس اتحادی ــن خصــوص رئی ــرد. در ای ــن بب ــازار از بی ــن ب ای
مشــاوران امــاک تهــران از طراحــی شــاخص قیمــت مســکن 
در بــورس کاال خبــر داد و گفــت: بســترهای الزم بــرای طراحــی 
ــران وجــود دارد  ــورس کاالی ای شــاخص قیمــت مســکن در ب
ــن شــاخص  ــه زودی ای ــرات انجام شــده ب ــر اســاس مذاک و ب
بــرای نشــان دادن میانگیــن قیمــت مســکن در ســطح کشــور 

ــود. ــی می ش ــورس کاال طراح در ب

دالر آزاد، 4۰ تومان گران تر شد
ــا از  ــر در بیشــتر ارزه ــه اخی ــک هفت ــازار ارز در ی نوســانات ب
جملــه دالر، یــورو و پونــد در بیشــتر روزهــا در جهــت افزایــش 
ــورو  ــه طــوری کــه دالر حــدود 40 تومــان و ی حرکــت کــرد؛ ب
ــه طــور  ــا نوســان قیمــت همــراه شــد. ب حــدود ۹0 تومــان ب
کلــی بــازار ارز در هفتــه گذشــته در نرخ هــای خــود بــا رونــد 
صعــودی مواجــه بــود. دالر آمریــکا در هفتــه گذشــته بــا رونــد 
صعــودی همــراه شــد و در بیشــتر روزهــای هفتــه قبــل باالتــر 
ــازار آزاد ــا در ب ــایر ارزه ــان س ــان ایســتاد. در می  از 3۷00 توم
لیــر ترکیــه شــرایط نســبتا مشــابهی بــا ســایر ارزهــا داشــت. 
ــازار  ــا نــرخ 112۹ تومــان در ب ایــن نــوع ارز حرکــت خــود را ب
آزاد شــروع کــرد و بــه 114۹ تومــان رســید. در آخــر هفتــه بــا 
ادامــه رونــد افزایشــی بــه 1154 تومــان رســید تــا در ایــن بــازه 

زمانــی 33 تومــان افزایــش پیــدا کــرده باشــد. 

سرما، بازار میوه را داغ کردنارضایتی ۳۰ درصدی از خدمات پس از فروش لوازم خانگی

 شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر
 در نظر دارد نسبت به:

1- اجاره زمین پارک بادی واقع در باغ بانوان شهرداری به قیمت پایه ماهیانه 3/800/000 
ریال )تجدید مزایده عمومی(.

2- فروش و واگذاری تعداد 6 قطعه پالک زمین واقع در 125 دستگاه جنوبی به قیمت پایه 
کارشناسی )مرحله اول( اقدام نماید.

جهت دریافت  اداری روز چهارشنبه مورخ ۹5/۹/1۷  پایان وقت  تا  توانند  متقاضیان می 
اداری روز  تا پایان وقت  اسناد و آگاهی از شرایط مزایده به واحد امور مالی مراجعه و 
پنجشنبه مورخ ۹5/۹/18 پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند. 

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
شماره تماس شهرداری: 522404۷1  

حسین ناظم الرعایا  - شهردار چمگردان

نوبت دوم

رحلت پیامبر    اعظم ), (
و   شهادت امام حسن مجتبی )ع (   و امام رضا )ع(

روابط عمومی استان اصفهانرابه عموم شیعیان تسلیت عرض می کنیم.
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حتما بخوانید!
تحصیالت باالتر، حقوق دریافتی پایین تر

ــژه  ــور و به وی ــا در کش ــدید دم ــش ش ــا کاه ــا ب ــن روزه ای
در کالن شــهرها، گــذران زندگــی کارتن خواب هــا در ایــن 
ــهروندان  ــیاری از ش ــی بس ــه ذهن ــدید، دغدغ ــرمای ش س
اســت. کارتن خواب هایــی کــه برخــی از آن هــا بــرای یافتــن 
ــر دل  ــد و دیگ ــان آمده ان ــه اصفه ــان ب ــی درم ــا حت کار ی
کنــدن از ایــن شــهر برایشــان ســخت شــده اســت. برخــی 
 دچــار آســیب هایی همچــون اعتیــاد و ... شــده و مانــدگاری 

را بــر بازگشــت ترجیــح دادنــد و از آنجایــی کــه تــوان 
ــد، اماکــن  ــه را ندارن پرداخــت هزینه هــای اجــاره یــک خان
عمومــی همچــون صندلــی پارک هــا، کنــج پیاده روهــا 
ــد؛  ــرار دادن ــود ق ــبانگاهی خ ــن ش ــا و ... را مام ــر پل ه زی
ــرده  ــه حاشــیه های شــهر ســفر ک ــز ب ــر نی ــا برخــی دیگ ام
ــا  ــوده ی ــت فرس ــرپناهی را در باف ــان س ــرای خودش و گاه ب
ــای  ــن خانه ه ــرده و در ای ــه ک ــاخته، تهی ــای نیمه س خانه ه

ــای  ــذری از محله ه ــا گ ــد. ب ــی می کنن ــقف زندگ ــدون س ب
حاشــیه ای اصفهــان همچــون محلــه ارزنــان و محلــه حصــه 
ــه  ــه ۱۲ و محل ــرو در منطق ــه ناصرخس ــه ۱۴، محل در منطق
قائمیــه در منطقــه ۱۳، شــاهد خانه هــای نیمه ساخته شــده ای 
هســتیم کــه ســقف آن هــا بــا پالســتیک و کارتــن پوشــیده 
شــده و کارتن خواب هــای غیرمتجاهــر اصفهانــی را در خــود 

جــای داده اســت.
    ساماندهی کارتن خواب ها در اصفهان

در ایــن راســتا ســعید صادقــی، مدیــر کل بهزیســتی 
ــا  ــت کارتن خواب ه ــه وضعی ــان اینک ــا بی ــان ب اســتان اصفه
کالن شــهرهای کشــور  دیگــر  بــه  نســبت  اصفهــان   در 
ــکاری  ــد: هم ــر اســت، می گوی ــی بهت ــران خیل ــژه ته و به وی
نیــروی  و  به ویــژه شــهرداری  و  دســتگاه های مختلــف 
ــان  ــا در اصفه ــی در حــوزه ســاماندهی کارتن خواب ه انتظام

ــوده اســت. جالــب توجــه ب
ــتقرار  ــای اس ــه مکان ه ــایی هم ــه شناس ــاره ب ــا اش  وی ب
اظهــار می کنــد: شــهرداری  کارتن خواب هــا در اصفهــان 
 و نیــروی انتظامــی همــه ایــن مکان هــا را شناســایی 
ــن  ــود ای ــان از وج ــهر اصفه ــاط ش ــیاری از نق ــد و بس کردن

ــت.  ــده اس ــاک ش ــراد پ اف
مدیــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در 
حــال حاضــر در ســطح شــهر اصفهــان کارتن خــواب متجاهــر 
ــراد  ــی اف ــت برخ ــن اس ــد: ممک ــود، می افزای ــده نمی ش دی

ــاد کــه جــا و مــکان نداشــته باشــند، در حــال حاضــر  معت
ــا  ــه در صــورت مشــاهده ب ــده شــوند ک در ســطح شــهر دی

فوریــت شناســایی و جمــع آوری خواهنــد شــد.
    مرکز سرپناه زنان

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان اصفهــان تیم هــای 
ــد:  ــه می کن ــم، اضاف ــاد نداری ــداد زی ــا تع ــی ب کارتن خواب
همچنیــن بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در مرکــز فضیلــت 
ــده  ــکیل ش ــان تش ــرای زن ــه ب ــرپناهی ک ــن س و همچنی
ــاد  ــا ایج ــاماندهی کارتن خواب ه ــرای س ــبی ب ــکان مناس م
شــده اســت. صادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت مرکــز 
نفــر جمعیــت   ۳۰ دارای  اصفهــان  بهزیســتی   فضیلــت 
و مرکــز ســرپناه زنــان )شــلتر( نیــز دارای ۳۵ نفــر ظرفیــت 
اســت، ادامــه می دهــد: ایــن در حالــی اســت کــه تاکنــون 
بــه صــورت کامــل ظرفیــت ایــن مراکــز در اصفهــان تکمیــل 
نشــده اســت. همچنیــن مجتبــی کاظمــی، مدیر پیشــگیری 
و رفــع تخلفــات شــهری شــهرداری اصفهــان معتقــد اســت 
در ســطح شــهر اصفهــان بــه دلیــل همــکاری ســازمان های 
ــر  ــتگاهی، کمت ــن دس ــکاری بی ــن هم ــاد و همچنی مردم نه

ــتیم.  ــا هس ــور کارتن خواب ه ــاهد حض ش
او می گویــد: از ایــن رو از شــهروندان درخواســت داریــم 
ــطح  ــی در س ــه کارتن خواب ــاهده هرگون ــورت مش ــا در ص ت
ــرای  ــا ب ــد ت ــاس بگیرن ــا شــماره ۱۳۷ تم ــان ب شــهر اصفه

ــرد. ــورت پذی ــات الزم ص ــر اقدام ــن ام ــاماندهی ای س

 پایان کارتن خوابی در اصفهان 
نزدیک است

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فالورجان:

 ضرورت احداث کتابخانه مرکزی 

در فالورجان

فالورجان
سمیه فکاری

اداره کتابخــانه هـــای  رئیـــس 
ــان  ــتان فالورج ــی شهرس عموم
گفــت: احــداث مکانــی بــه عنوان 
ــزی در فالورجــان  ــه مرک کتابخان
مجهــز بــه بخش هــای تخصصی 
ــود ــز اداره می ش ــزا و مجه ــورت مج ــه ص ــدام ب ــر ک ــه ه  ک
ضــروری اســت. ســید جعفــر احمــدی نبــود مکانــی بــه عنــوان 
 کتابخانــه عمومــی منحصــر بــه اداره کتابخانــه ایــن شهرســتان 
ــق  ــزود: طب ــرد و اف ــان ک ــن اداره بی ــه ای ــن دغدغ را مهم تری
بنــد 6۴ قانــون احــداث و تجهیــز کتابخانه هــای عمومــی، 
شــهرداری ها موظفنــد نیــم درصــد از در آمــد خــود را بــه 
ــن در  ــد؛ ای ــز کنن ــی واری ــای عموم ــاب اداره کتابخانه ه حس
حالــی اســت کــه ایــن رونــد قانونــی در ایــن شهرســتان اجــرا 
نشــده و تاکنــون بودجــه ای از ســوی شــهرداری های شهرســتان 

ــز نشــده اســت.  ــور واری ــن منظ ــرای ای ــان ب فالورج
وی از احــداث دو بــاب کتابخانــه در ســال جــاری در ایــن 
شهرســتان خبــر داد و گفــت: دو بــاب ســاختمان بــرای 
ــدی در حــال احــداث  ــاران و آغچــه ب ــه در به احــداث کتابخان
ــاران  ــه به ــاختمان کتابخان ــاز س ــورد نی ــار م ــه اعتب ــت ک اس
 یکصــد میلیــون تومــان از بخــش تملــک دارایــی اســت 
ــا  ــاختمان ت ــن س ــاز ای ــار موردنی ــص اعتب ــورت تخصی و در ص

پایــان ســال جــاری تکمیــل و بهره بــرداری می شــود.

معاون اداری مالی اتوبوسرانی شهرداری اصفهان:

17 درصد مسافران از زدن کارت بلیت 

خودداری می کنند
معــاون اداری مالــی ســازمان اتوبوســرانی شــهرداری اصفهــان 
ــوس  ــت اتوب ــا ۱۷ درصــدی پرداخــت بلی ــرت حــدود ۷ ت از پ
ــر ریاحــی گفــت:  ــر داد. علیرضــا تاجمی در شــهر اصفهــان خب
ــافران از  ــی از مس ــب توجه ــد جال ــه درص ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــی  ــدی باالی ــرت درآم ــد، پ ــاع می کنن ــت امتن زدن کارت بلی
ــالف  ــاس برخ ــن اس ــر ای ــد، ب ــرانی وارد می کنن ــه اتوبوس ب
میــل باطنــی تعــدادی مأمــور ناظــر را در اتوبوس هــا مســتقر 
ــا  ــوران ب ــن مأم ــداد ای ــده تع ــک در آین ــا بی ش ــم؛ ام کرده ای
فرهنگســازی های انجام شــده کاهــش می یابــد. تاجمیــر 
ریاحــی تصریــح کــرد: بــه زودی در ۱۲ خــط اتوبوســرانی شــهر 
ــم  ــیار ک ــت آن بس ــرت بلی ــه پ ــتم BRT ک ــان سیس اصفه

ــود. ــاده می ش ــت، آم اس

اخبار کوتاه

 نماینده ولی فقیه در کرمان:

 مردم باید بدانند در چه حوزه هایی 

وقف کنند
آیــت هللا »ســید یحیــی جعفــری« 
نماینــده ولــی فقیــه در کرمــان در 
ــی از  ــر کل و جمع ــا مدی ــدار ب دی
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــان اوق کارکن
ــه  ــتانه ده ــان در آس ــتان کرم اس
وقــف اظهــار کــرد: امــام علــی)ع( 
فرمودنــد »صدقــه و وقــف، دو 
ذخیــره بــرای انســان اســت« و ســیره ائمــه معصومیــن 
علیهم الســالم بســیاری از مشــکالت را بــرای مــا حــل می کنــد؛ 
امیرالمؤمنیــن علیه الســالم بســیار وقــف می کردنــد. وی افــزود: 
 وقــف ذخیــره ای ارزشــمند اســت کــه بایــد قــدر آن را دانســت 
و مهم تــر از اصــل وقــف ایــن اســت کــه مــردم بداننــد بــرای چــه 
وقــف کننــد و بایــد در ایــن زمینــه مــردم راهنمایــی شــوند؛ زیــرا 
ــد بخشــی از  ــه رغــم همــه مشــکالت متمولیــن دوســت دارن ب
مــال خــود را وقــف کننــد. در ایــن دیــدار حجت االســالم محمــد 
قاســمی زاده، مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمــان، 
بیــان کــرد: مســائل زیــادی در زمینــه وقــف وجــود دارد کــه نیــاز 
بــه ســاماندهی و پیگیــری و احیــا و مرمــت دارد؛ ضمــن اینکــه 
طــی ۵ ســال گذشــته فعالیت هــای خوبــی در زمینــه آثــار وقفــی 

باستانی صورت گرفته که نمونه آن باغ فتح آباد کرمان است.

استاندار یزد مطرح کرد:

 توجه به علم و فناوری 

زمینه کسب ارزش افزوده
اســتاندار یــزد گفــت: توجــه بــه علــم و فنــاوری، زمینــه 
ــیدمحمد  ــد. س ــم می کن ــتر را فراه ــزوده بیش ــب ارزش اف کس
میرمحمــدی در آییــن اختتامیــه هشــتمین دوره مســابقات 
ــتان  ــی اس ــه میزبان ــوزی ب ــوآوری دانش آم ــکارات و ن ــی ابت مل
ــه  ــدان ب ــت فرزن ــن در هدای ــش والدی ــه نق ــاره ب ــا اش ــزد، ب ی
نوآورانــه پژوهش هــای  و  مبتکرانــه  دانش هــای   ســمت 
ــی از  ــکارات، یک ــوآوری و ابت ــت، ن ــث خالقی ــرد: بح ــار ک اظه
محورهــای اساســی کشــور اســت. وی حمایــت از ایده هــا 
و طرح هــای مبتکرانــه را ضــروری دانســت و بیــان کــرد: 
کشــورهایی کــه توســعه یافته تلقــی می شــوند، کشــورهایی 
جوانــان  بــرای  را  خالقیــت  عرصه هــای  کــه   هســتند 
ــه و پرشــور  ــد. اســتاندار حضــور فعاالن ــان ایجــاد کردن و نوجوان
ــان  ــان و نوجوان ــوزان کشــور را ســند علم دوســتی جوان دانش آم
ایرانــی در رشــته های مختلــف دانســت و بیــان کــرد: مســئوالن 
نظــام بایــد بیــش از پیــش از ظرفیت هــای علمــی و آموزشــی 

بومــی اســتفاده کننــد. 

اخبار کوتاه

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم مدی
از کل دســتگاه های  فرهنگیــان  تحصیــالت  میانگیــن 
دولتــی بیشــتر، ولــی حقــوق دریافتــی آن هــا از ۱۲ 

دســتگاه دولتــی پایین تــر اســت.
ــت در  ــه فعالی ــه اینک ــا اشــاره ب ــا ب  محمدحســن قائدیه

حــوزه مالــی و پشــتیبانی آمــوزش و 
پــرورش کار ســختی اســت، افــزود: امروز 
ــف  ــه در کشــورهای مختل ــا وجــود اینک ب
بــار آمــوزش و پــرورش بــر دوش دولــت 
ــن  ــد ای ــه می توان ــت چگون ــت، دول نیس

ــد؟ ــار ســنگین را تحمــل کن ب
 مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان 

اصفهــان ادامــه داد: زمانــی کــه آمــوزش و پرورش اســتان 
 اصفهــان را تحویــل گرفتیــم، ســهم مــا از اعتبــارات دولــت
ــال  ــن س ــه در آخری ــت ک ــی اس ــن در حال ــد ؛ ای 9 درص
ــد و در  ــالم ش ــد اع ــش از ۱۴ درص ــات بی ــت اصالح دول
طــی 8 ســال ریاســت جمهــوری دولــت قبــل، ایــن میزان 

ــا بیــان ایــن  ــه 9 درصــد تغییــر پیــدا کــرد. قائدی هــا ب ب
ــای  ــه ضعف ه ــازی از جمل ــف مستندس ــه ضع ــب ک مطل
آمــوزش و پــرورش اســت، تصریــح کــرد: امــروز یکــی از 
ــه  ــوده ک ــی ب ــاد مقاومت ــث اقتص ــا، بح ــن راه ه اصلی تری

مبحــث گســترده ای اســت. 
ــده  ــالش ش ــبختانه ت ــرد: خوش ــد ک وی تاکی
کــه از وضعیــت منابــع موجــود اســتفاده 
ــه  ــه طــوری کــه دســتیابی ب بهتــری شــود؛ ب
برنامه هــای  جــزو  ظرفیت هــا،  حداکثــر 
حوزه هــای مالــی و پشــتیبانی اداره کل بــوده 

ــت. اس
 از ســوی دیگــر ســید محمــد میرپــور، معاون 
ــرورش اســتان  ــوزش و پ ــع و پشــتیبانی آم توســعه مناب
 اظهــار کــرد: در آمــوزش و پــرورش بــه دلیــل ســاختاری

 99 درصــد اعتبــارات صــرف بودجــه پرســنلی شــده 
و فقــط یــک درصــد صــرف ارتقــای فعالیت هــای آمــوزش 

و پــرورش می شــود. ایمنــا

تحصیالت باالتر، حقوق دریافتی پایین تر
مدیــر مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی 
ــه چهارمحــال  ــه اینک ــا اشــاره ب ــاری ب چهارمحــال و بختی
اســتان های کشــور اســت کــه  از جملــه  بختیــاری  و 
مســکن مهــر فاقــد متقاضــی نــدارد، گفــت: بــا ایــن 
ــکن  ــت مس ــی دریاف ــر متقاض ــزار نف ــدود ۴ ه ــود ح وج

مهــر هســتند. محســن حیــدری بــا اشــاره 
ــکن  ــای مس ــداد کل واحده ــه تع ــه اینک ب
  مهــر اســتان ۲۲ هــزار و ۱۵۷ واحــد اســت
هــزار   ۲۱ میــزان  ایــن  از  کــرد:   اظهــار 
و ۱68 واحــد بــه متقاضیــان واگــذار شــده 
کــه ۷ هــزار و ۵۰۰ واحــد آن در دولــت قبــل 

ــود.  ــرداری رســیده ب ــه بهره ب ب
در  اســتان  در  مهــر  مســکن  واحــد  افــزود: 989  وی 
 مرحلــه نــازک کاری اســت کــه بــه دلیــل کمبــود اعتبــارات 
و ســاخت جــوی و جــدول و آســفالت، آماده ســازی 
 نشــده  و بــا ابــالغ برنامــه دولــت بــه منظــور تحویــل آن هــا

تا نیمه اول سال 96 باید واگذار شوند. 

مهــر  مســکن های  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  حیــدری 
ساخته شــده در اســتان بــا نظــارت کامــل نظــام  مهندســی 
بــوده، تصریــح کــرد: ایــن واحدهــای مســکونی از کیفیــت 
و مقاومــت خوبــی برخوردارنــد کــه تنهــا تعــداد محــدودی 
از ســازندگان تعاونی هــا از مصالــح نامرغــوب و بی کیفیــت 

اســتفاده کرده انــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از طــرف قــوه قضائیــه 
شــعبه رســیدگی بــه دعواهــای مســکن مهــر 
در اســتان محقــق نشــد، گفــت: بــا ایــن 
حــال قــوه قضائیــه بــرای رســیدگی بــه 
پرونده هــای حقوقــی و کیفــری مســکن مهــر 

ــت.  ــر گرف ــژه ای را در نظ ــی وی قاض
جملــه  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  افــزود:  حیــدری 
اســتان های کشــور اســت کــه مســکن مهــر فاقــد متقاضــی 
نــدارد و حــدود ۴ هــزار نفــر متقاضــی دریافــت مســکن مهر 
ــت  ــراد تح ــان، اف ــی از متقاضی ــراف یک ــا انص ــتند و ب هس

ــر ــد. مه ــتی در اولویتن ــداد و بهزیس ــه ام ــت کمیت حمای

در شهر

    اداره محترم ارشاداسالمی شهرستان تیران وکرون 
      آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک ومستغالت اداره ثبت اسناد وامالک تیران وکرون 

بخش 12 ثبت اصفهان
امالک واقع درتیران یک اصلی وفروعات ذیل:

۱9۱۵ -  منصورشیرازی فرزند ابراهیم ومحمدعلی پورمند فرزندحسن هرکدام به نسبت سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یک درب باغ محصوربه مساحت ششدانگ ۱۵۵۱/۱۵مترمربع .

۷۲۴۷  - مرقد مطهرآیات حجج امامی به نمایندگی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستا تیران وکرون 
ششدانگ یکباب بقعه دارای ساختمان واراضی به مساحت ۴۰۷9/۱6 مترمربع.

 روزچهارشنه مورخه ۱/ ۱۳9۵/۱۰
امالک واقع دراسفیدواجان (رضوان شهر( دو اصلی وفروعات ذیل:

دانگ  پنجم  ویک  دانگ  یک  میرزامحمد  فرزند  اسفیداوجانی   جعفری  بیگم    –  ۲68۳
غالمرضا  فرزند  عزیزی  وسمیه  دانگ  دوپنجم  دودانگ  غالمرضا  فرزند  عزیزی  سمانه   ,
                                                                                                                                           ۲۱۰/۳۳ مساحت  به  مسکونی   خانه  باب  یک  ازششدانگ  دانگ  ودوپنجم  دودانگ 

 مترمربع .
۲96۵ – عبدالرضایزدانی  فرزندابوالقاسم ششدانگ یکبابخانه مسکونی ومغازه متصل به آن مساحت 

۵۰۳/۰۴ مترمربع .
 روزشنبه مورخه ۱۳9۵/۱۰/۰۴

امالک واقع درحسین آباد کلوردزهشت اصلی وفروعات ذیل :
۱۰۴۵ - رضاسلطانی تهرانی فرزند محمد وناصرسلطانی فرزند حسن بالسویه هرکدام سه دانگ مشاع 

ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۵۷۳/۵۲ مترمربع .
  روزدوشنبه مورخه۱۳9۵/۱۰/۰6

موجب  به  لذا  آمد  خواهد  عمل  وبه  شروع  محل  در  بعد  به  صبح   8/۳۰ ساعت  از  ترتیب  به     
درمحل  مقرر  وساعت  روز  در  میشود که  اعالم  ومجاورین  امالک  صاحبان  به  ثبت  قانون   ۱۴ ماده 
تعیین  موقع  در  آنها  قانونی  نماینده  یا  امالک  صاحبان  از  هریک  چنانچه  رسانند  هم  به  حضور 
مجاورین  ازطرف  شده  اظهار  حدود  با  آنها  ملک  مذکور  ۱۵قانون  ماده  مطابق  نباشند  حاضر  حدود 
نبوده  حاضر  مقرر  موقع  در  که  امالک  وصاحبان  مجاورین  .اعتراضات  شد  خواهد  حدود  تحدید 
سی  تا  فقط  حدود  تعیین  صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت   قانون   ۲۰ ماده  مقررات  مطابق  اند 
معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   ۲ تبصره  وطبق  شد  خواهد  پذیرفته  روز 
تقدیم  با  بایستی  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  ،معترض  ثبت 
تسلیم اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مرجع  به   دادخواست 

 نماید/
تاریخ انتشا   ۱۳9۵/9/۷

 رئیس ثبت اسنادوامالك شهرستان تيران وكرون -مهدی شبان-م /الف-۲9۷
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

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

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱6  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 
داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود 
باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
به مراجع  را  اعتراض دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  ،  ظرف مدت یک ماه  از اخذ رسید  و پس 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
دادگاه به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد   مقررات 

 نیست.
۱-برابر رای شماره ۱۳9۵6۰۳۰۲۰۱8۰۰۳۰۴۲ کالسه پرونده ۱۳9۱۱۱۴۴۰۲۰۱8۰۰۱۱۵۴ آقای علی ایروانی 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۲۳۰6 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  
۱9۰۴ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۲۰  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه
۲-برابر رای شماره ۱۳9۵6۰۳۰۲۰۱8۰۰۳۰۴۲ کالسه پرونده ۱۳9۱۱۱۴۴۰۲۰۱8۰۰۱۱۵۵ آقای علی ایروانی 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه ۲۳۰6 صادره از اصفهان  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
کارگاه به مساحت  ۱۵۵۲ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  ۳۲۰ اصلی واقع در دولت آباد 

بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۵/۰9/۰۷

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۵/۰9/۲۲
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/8۲6/الف/م به تاریخ 9۵/۰9/۰۲

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

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱6  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر 

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳9۵6۰۳۰۲۰۱8۰۰۳۳۴۵ کالسه پرونده ۱۳9۱۱۱۴۴۰۲۰۱8۰۰۱۲۵8 آقای فرزاد فرمند 
به  گاه  باب کار  به ششدانگ یک  نسبت  اصفهان   از  بشماره شناسنامه ۳۵۳۴۱ صادره  اکبر  فرزند 
مساحت  8۰۰.69 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳۱۵  اصلی واقع در حبیب آباد بخش 

۱6 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای عباس مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۵/۰8/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۵/۰9/۰۷

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۷۷6/الف/م به تاریخ 9۵/۰8/۱۷
ابالغ رای 

به تاریخ ۱۳9۵/8/۱۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل، به 
و  اوراق  به  با عنایت  امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کالسه ۴9۲/9۵تحت نظر است  تصدی 
محتویات پرونده، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از ذات مقدس باریتعالی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورادر خصوص دعوای آقای علیرضا جلوداریان فرزند ناصر به نمایندگی شرکت 
آقای فرهاد  به طرفیت  با سمت مدیر عامل  ثبت 86۳  با شماره  بیدگل سهامی خاص  یلدای کویر 
نعمتی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ دویست میلیون  ریال بابت فروش فرش به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تأدیه، نظریه ارائه فاکتور فروش فرش ها، تعداد سی و چهارتخته و شهادت انباردار 
شرکت و راننده انتقال دهنده ی فرش ها که موید تحویل فرش ها به خوانده می باشد و نظر به انتشار 
آگهی وقت رسیدگی به عنوان ابالغیه قانونی به خوانده )به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده( و عدم 
حضور وی در جلسه رسیدگی و با توجه به اصل استصحاب بقاء دین بر ذمه ، دعوی خواهان را وارد 
دانسته و مستندأ به مواد بند ۲ ماده ۱۴۰، ۳۳8، ۳6۲، ۱۲۵۷، ۱۲۵8 از قانون مدنی و ۱98، ۵۰۲، ۵۱۵، 
۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به مبلغ خواسته به انضمام خسارات 
دادرسی شامل تمبرهای الصاقی و هزینه دادرسی ) که احتساب آن بر عهده اجراء احکام می باشد( 
و خسارت تاخیر تادیه پرداخت دین از تاریخ نشر آگهی وقت رسیدگی )9۵/۷/۲۵( به عنوان فرض 
قدر متیقن از اطالع خوانده مبنی بر مطالبه از سوی دائن به نفع خواهان )شرکت فرش یلدای کویر 
بیدگل( صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از نشر آگهی قابل واخواهی 
در همین شورا و پس از انقضاء مدت ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان خواهد بود.
قاضی شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل - سعید چهارباغی

۵/۲۲/9۵/۵۳۰/م الف
ابالغ رای 

به تاریخ ۱۳9۵/8/۱۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل، به 
تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کالسه ۲/۴9۱/9۵ تحت نظر است با عنایت به اوراق و 
محتویات پرونده، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از ذات مقدس باریتعالی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورادر خصوص دعوای آقای علیرضا جلوداریان فرزند ناصر به نمایندگی شرکت 
یلدای کویر بیدگل سهامی خاص با شماره ثبت 86۳ با سمت مدیر عامل به طرفیت آقای فرهاد نعمتی 
به خواسته مطالبه وجه به مبلغ صد و نود و پنج میلیون و نهصد هزار ریال بابت فروش فرش به 
انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تأدیه، نظریه ارائه فاکتور فروش فرش ها، تعداد چهل و دو تخته و 
شهادت انباردار شرکت و راننده انتقال دهنده ی فرش ها که موید تحویل فرش ها به خوانده می باشد 
و نظر به انتشار آگهی وقت رسیدگی به عنوان ابالغیه قانونی به خوانده )به لحاظ مجهول المکان بودن 
خوانده( و عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و با توجه به اصل استصحاب بقاء دین بر ذمه ، دعوی 
خواهان را وارد دانسته و مستندأ به مواد بند ۲ ماده ۱۴۰، ۳۳8، ۳6۲، ۱۲۵۷، ۱۲۵8 از قانون مدنی 
و ۱98، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به مبلغ خواسته به 
انضمام خسارات دادرسی شامل تمبرهای الصاقی و هزینه دادرسی ) که احتساب آن بر عهده اجراء 
احکام می باشد( و خسارت تاخیر تادیه پرداخت دین از تاریخ نشر آگهی وقت رسیدگی )9۵/۷/۲۵( 
به عنوان فرض قدر متیقن از اطالع خوانده مبنی بر مطالبه از سوی دائن به نفع خواهان )شرکت 
فرش یلدای کویر بیدگل( صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ نشر 

آگهی قابل واخواهی در این شعبه  و پس از انقضاء مدت ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی شهرستان می باشد.

قاضی شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل  - سعید چهارباغی
۵/۲۲/9۵/۵۳۱/م الف

ابالغ رای 
به تاریخ ۱۳9۵/8/۱۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل، به 
تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کالسه ۲/۴9۳/9۵ تحت نظر است با عنایت به اوراق و 
محتویات پرونده، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از ذات مقدس باریتعالی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورادر خصوص دعوای آقای علیرضا جلوداریان فرزند ناصر به نمایندگی شرکت 
یلدای کویر بیدگل سهامی خاص با شماره ثبت 86۳ با سمت مدیر عامل به طرفیت آقای فرهاد نعمتی 
به خواسته مطالبه وجه به مبلغ دویست  میلیون ریال بابت فروش فرش به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تأدیه، نظریه ارائه فاکتور فروش فرش ها، تعداد سی تخته و شهادت انباردار شرکت و راننده 
انتقال دهنده ی فرش ها که موید تحویل فرش ها به خوانده می باشد و نظر به انتشار آگهی وقت 
رسیدگی به عنوان ابالغیه قانونی به خوانده )به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده( و عدم حضور وی 
در جلسه رسیدگی و با توجه به اصل استصحاب بقاء دین بر ذمه ، دعوی خواهان را وارد تشخیص 
داده می شود  و مستندأ به مواد بند ۲ ماده ۱۴۰و مواد  ۳۳8، ۳6۲، ۱۲۵۷، ۱۲۵8 از قانون مدنی و 
۱98، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به مبلغ خواسته به 
انضمام خسارات دادرسی شامل تمبرهای الصاقی و هزینه دادرسی ) که احتساب آن بر عهده اجراء 
احکام می باشد( و خسارت تاخیر تادیه پرداخت دین از تاریخ نشر آگهی وقت رسیدگی )به تاریخ 
9۵/۷/۲۵( به عنوان فرض قدر متیقن از اطالع خوانده مبنی بر مطالبه از سوی دائن به نفع خواهان 
)شرکت فرش یلدای کویر بیدگل( صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ نشر آگهی قابل واخواهی در این  شعبه  و پس از انقضاء مدت ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی این  شهرستان می باشد .
قاضی شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل - سعید چهارباغی

۵/۲۲/9۵/۵۳۲/م الف
ابالغ رای 

به تاریخ 9۵/8/۱۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شورای حل اختالف آران و بیدگل، به تصدی 
امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کالسه ۴9۴/9۵ تحت نظر است با عنایت به اوراق و محتویات 
پرونده، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از ذات مقدس باریتعالی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای شورادر خصوص دعوای آقای علیرضا جلوداریان فرزند ناصر به نمایندگی شرکت یلدای 
کویر بیدگل سهامی خاص با شماره ثبت 86۳ با سمت مدیر عامل به طرفیت آقای فرهاد نعمتی به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ صدو نود و شش  میلیون چهارصد و بیست هزار ریال بابت فروش فرش 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تأدیه، نظریه ارائه فاکتور فروش فرش ها، تعداد بیست و هشت 
تخته و شهادت انباردار شرکت و راننده انتقال دهنده ی فرش ها که موید تحویل فرش ها به خوانده 
می باشد و نظر به انتشار آگهی وقت رسیدگی به عنوان ابالغیه قانونی به خوانده )به لحاظ مجهول 
المکان بودن خوانده( و عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و با توجه به اصل استصحاب بقاء دین بر 
ذمه ، دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندأ به مواد بند ۲ ماده ۱۴۰، ۳۳8، ۳6۲، ۱۲۵۷، ۱۲۵8 از 
قانون مدنی و ۱98، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به مبلغ 
خواسته به انضمام خسارات دادرسی شامل تمبرهای الصاقی و هزینه دادرسی ) که احتساب آن بر 
عهده اجراء احکام می باشد( و خسارت تاخیر تادیه پرداخت دین از تاریخ نشر آگهی وقت رسیدگی 
)به تاریخ  9۵/۷/۲۵( به عنوان فرض قدر متیقن از اطالع خوانده مبنی بر مطالبه از سوی دائن به نفع 
خواهان )شرکت فرش یلدای کویر بیدگل( صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست 
روز ازتاریخ  نشر آگهی قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضاء مدت ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان می باشد .
قاضی شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل - سعید چهارباغی

۵/۲۲/9۵/۵۲9/م الف
آگهی اجرائیه 

ابالغیه  آگهی  شماره   9۵۰۰۰۱۴: شعبه  بایگانی  شماره   ۱۳9۵۰۴۰۰۲۱۲8۰۰۰۰۱۲/۱ پرونده:  شماره 
:۱۳9۵۰۳8۰۲۱۲8۰۰۰۰۰۵ تاریخ صدور:۱۳9۵/۰8/۲9 آگهی ابالغ اجرائیه۱۳9۵۰۴۰۰۲۱۲8۰۰۰۰۱۲/۱بدی

نوسیله به آقای حسین وکیلی بدهکار پرونده کالسه ۱۳9۵۰۴۰۰۲۱۲8۰۰۰۰۱۲/۱که برابر گزارش مورخ 
9۵/۰8/۱۷ شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره ۴96۲۷ بین شما و بانک 
کشاورزی گلپایگان مبلغ ۲۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل طلب و مبلغ ۱9۲۷6۵6۴۷ ریال بابت سود ومبلغ 
۷۱9۲۰۲8۲ ریال بابت خسارت تاخیر تادیه و روزانه مبلغ ۱۲98۵۳ ریال از تاریخ 9۵/۰۲/۰۷ خسارت 
روزانه و مبلغ ۴8۰۰۰۰۰ ریال بابت حق التحریر بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
در خواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء 
مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱8/۱9 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از 
روزنامه کیمیای  در  نوبت  یک  فقط  است  اجرائیه محسوب  ابالغ  تاریخ  آگهی که  این  انتشار  تاریخ 
در  و  اقدام  بدهی خود  پرداخت  به  نسبت  روز  ده  منتشر می گردد ظرف مدت  و  درج  وطن چاپ 
تعقیب خواهد  علیه شما  اجرائی طبق مقررات  آگهی دیگری عملیات  انتشار  بدون  این صورت   غیر 

شد. شماره:۴۴9/م الف سر پرست اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان – از طرف ناصر حسین پور

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سیده فاطمه بنو فاطمه  دارای شناسنامه شماره ۳ متولد ۱۳۴۰  به شرح دادخواست به کالسه 
9۵ / 8۳۳ ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ۱۳9۵/۳/۲۱  در   ۱۳۳۱/6/۱ بشناسنامه ۱۳مورخ  فاطمه   بنو  عبداله  سید 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر –سه دختر – همسر دائمی 
که به شرح ذیل می باشد۱- سید احسان اله بنو فاطمه فرزند سید عبد اله به ش ش 8۱۰8 متولد 
۱۳6۱صادره از تهران ۲- زهرا بنو فاطمه فرزند سید عبداله به ش ش ۰۰۱۰6۷6۰66 متولد ۱۳68 صادره 
از تهران ۳- سیده زهره بنو فاطمه فرزند سید عبداله به ش ش ۵۰8 متولد ۱۳۵۷ صادره از گلپایگان 
۴- الهام بنو فاطمه فرزند عبداله به ش ش ۲96۳6 متولد ۱۳6۵ صادره از تهران ۵- سیده فاطمه 
بنو فاطمه فرزند فرج اله به ش ش ۳ متولد ۱۳۴۰صادره ازگلپایگان والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
 شماره : ۴۴۷/ م الف  

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

 : بایگانی شعبه  پرونده: 9۴۰998۳۷۲۰۱۰۱۴۵۴شماره  9۵۱۰۴۲۳۷۲۰۱۰۰۳۱8 شماره  اجرائیه:  شماره 
9۴۱۴۵8تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/8/۲۴ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :سیده مریم   نام خانوادگی 
نام پدر: سید محمد     نشانی: رباط ملکی جنب مسجد جامع رباط ملکی  مشخصات  : منیری 
المکان محکوم  نشانی: مجهول  : جهانگیری     نام خانوادگی  زهرا     نام:   -۱ ردیف  علیه  محکوم 
به: بسمه تعالی بموجب دادنامه مربوطه 9۵۰99۷۳۷۲۰۱۰۰86۰ مورخ 9۵/6/۲۰ صادره از شعبه اول 
دادگاه حقوقی شهرستان گلپایگان که قطعی گردیده است ضمن صدور حکم بر خواهان از پرداخت 
به  را ملزم  به ماده ۵ قانون حمایت خانواده و تبصره ماده مارالذکر خوانده  هزینه دادرسی مستندا 
اجرا  حق  پرداخت  ضمنا   . نماید  می  و  محکوم  خواهان  حق  در  ریال   ۱۰۵/6۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت 
ده  ۱- ظرف   : اجرائیه  ابالغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه  محکوم  بود.  خواهد  علیه  محکوم  بهده  نیز 
پرداخت  برای  ترتیبی   -۲. مدنی(  احکام  اجرای  قانون  ماده۳۴   ( اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز 
محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 
یا  تعداد  شامل  را  خود  اموال  کلیه  روز  سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود 
نقدی  وجوه  میزان  بر  مشتمل  مشروح  طور  به   ، منقول  غیر  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات  که به هر عنوان نزد 
او  مطالبات  و کلیه  دارد  ثالث  اشخاص  نزد  نحو  به هر  او  اموالی که  و کلیه  دقیق حسابهای مذکور 
یک  زمان  از  مذکور  اموال  در  دیگر  تغییر  نوع  هر  و  انتقاالت  و  نقل  فهرست  ونیز  ثالث  اشخاص  از 
به  واال  نماید  ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  به ضمیمه  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل  سال  
در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(  
.۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
اجرای  نحوه  قانون   ۲۱ ماده   ( یا هردو مجازات می شود.  به  نقدی معادل نصف محکوم  یا جزای 
محکومیت مالی ۱۳9۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
 علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد

 بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( 
شماره: ۴۳6/ م الف 

 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان - حمیدی
آگهی ابالغ نظریه کارشناسی

در خصوص پرونده کالسه 9۵-۱۷۵ وفق ماده ۷۳ آیین دادرسی مدنی جهت مطالبه نظریه کارشناس 
ویا اعتراض احتمالی ظرف ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به شعبه ۱9 مراجعه نمایند.

 شماره :۲۵۴68/ م الف 
مدیر دفتر شعبه ۱9 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار متهم مجهول المکان
بایگانی  شماره   9۵۰998۳۷۲۱6۰۰6۴۳: پرونده  شماره   9۵۱۰۱۱۳۷۲۱6۰۰۳۰۵: نامه  شماره 
نشانی  به  حسن  محمد  فرزند  فیاضی  معصومه   : تنظیم:9۵/8/۱۳شاکی  تاریخ  شعبه:9۵۰686 
مصطفی  فرزند  یاوری  اسماعیل   : متهم  پدری  منزل   – آرامش  شهید  کوچه   – داغ  و  گلشهر 
از طریق  را  مذکور  متهم  اینکه  به  باتوجه  فرزند مشترک  و  دائم  زوجه  انفاق  ترک  بر  دائر   : موضوع 
بودن محل  المکان  به لحاظ مجهول  نیز  به وی  بوده و دسترسی  تعقیب  دادیاری تحت  این شعبه 
ابالغ  وی  به  دادرسی کیفری  آئین  ۱۷۴قانون  ماده  راستای  در  مراتب  لذا  نبوده  مقدور  وی  اقامت 
اول  شعبه  در  خود  اتهام  به  راجع  توضیح  اخذ  جهت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  مهلت  ظرف  تا 
خواهد صادر  مقتضی  قرار  و  رسیدگی  غیابا  صورت  این  غیر  در  گردد  حاضر  گلپایگان   دادیاری 

 گردید./ 
شماره :۴۲۱/م الف دادیار شعبه اول دادسرای گلپایگان – سلمان جوادی

چهارمحال و بختیاری، مسکن مهر فاقد متقاضی ندارد
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حتما بخوانید!
1۶ کتاب در مرحله دوم جایزه کتاب...

M.Hajian@eskimia.ir
محمد حاجیانسرویس فرهنگ

امــام حســن علیه الســالم، مســئولیت خالفــت را در فضایــی 
 مضطــرب و نــاآرام کــه بــر اثــر دسیســه های بنی امیــه 
ــی  ــام عل ــوارش ام ــدر بزرگ ــی پ ــان زندگان ــران در پای و دیگ

ــت. ــده گرف ــر عه ــود، ب ــرده ب ــروز ک ــالم ب علیه الس
 پیــروان امــام حســن علیه الســالم کســانی بودنــد کــه 
ــه  ــالم ب ــی علیه الس ــوارش عل ــدر بزرگ ــهادت پ ــس از ش پ

بیعــت بــا او شــتافتند و در کوفــه عــده آنــان بســیار بــود؛ امــا 
ــان  ــرکات آن ــته ح ــران، پیوس ــری دیگ ــه ها و فتنه گ  دسیس

را با شکست روبه رو و خنثی می کرد. 
در ایــن دوره، مــردم ســاده لوح بــا امــام حســن علیه الســالم 
در  را  او  امامــت  رفتــار می کردنــد کــه گویــی  آن ســان 
ــت  ــد خالف ــان را در ح ــأن ایش ــقیفه و ش ــط س ــداد خ امت
ــت  ــع امام ــگاه رفی ــه جای ــود ک ــه ب ــتند و این گون  می دانس

را تنزل بخشیدند.

    تبلیغات نیرنگ آمیز معاویه
ــی  ــک را در مکتب ــوج ش ــه، م ــز معاوی ــات نیرنگ آمی تبلیغ
 بــودن مبــارزات امــام حســن)ع( برانگیخــت و ایــن شــبهه 
را در دل مــردم ســاده لوح قــوت بخشــید کــه مبــارزه حضرت 
ــا یکدیگــر اســت  ــواده ب ــارزه دو خان ــا دســتگاه امــوی، مب  ب
و در نتیجــه، چنیــن مبــارزه ای را مکتبــی نمی دانســتند. همــه 
ایــن شــرایط، وضعیــت موجــود زمــان امــام حســن)ع( را در 

ارتبــاط بــا مســئله حکومــت پیچیده تــر کــرد.
    نشانه های تاریخی

نشــانه های تاریخــی بســیاری وجــود دارد کــه بیــان می کنــد 
ــی درک فرمــوده  ــه خوب امــام حســن)ع( موضــع خــود را ب
ــا وجــود شــک  ــه، ب ــا معاوی ــارزه ب ــد و می دانســتند مب  بودن
و تردیــدی کــه در توده هــای مــردم وجــود دارد، محــال 
اســت. امــام)ع( در بیانــات تاریخــی خــود ابعــاد سیاســت 
خویــش را بــه روشــنی در چاره جویــی آگاهانــه بحــران 
موجــود ترســیم کرده انــد. ایشــان در خطابــه سیاســی 
 مؤثــری، دشــمنان خــود را کوبیده انــد و ژرفــای تلخــی 

و شدت مخالفت و نپذیرفتن حکومت را یادآور شده اند:
»اهــل کوفــه؛ رنگارنگــی و فرصت طلبــی آنــان را شــناختیم؛ 
هیــچ یــک از آنــان کــه فاســد باشــند بــه کار مــن نمی آینــد. 
آنــان را وفــا نیســت و بــه کــردار و گفتــار خــود عمــل 
ــد و معــروف اســت  ــا هــم اختــالف دارن ــان ب ــد. آن نمی کنن
ــا ماســت و شمشیرهاشــان چنــان کــه مشــهور  قلوبشــان ب

اســت بــر مــا.«

    خیانت کوفیان و گرایش به معاویه
ــا  ــید ت ــت رس ــه خیان ــالم ب ــام علیه الس ــداران ام کار طرف
جایــی کــه از روی طمــع بــه ســوی معاویــه گرایــش یافتنــد. 
ــان فراهــم  ــرای آن ــه ب ــه معاوی ــام و آسایشــی ک ــول و مق پ
ــته  ــه داش ــوی معاوی ــه س ــا روی ب ــد ت ــه ای ش آورد، زمین
ــه معاویــه نوشــتند کــه هــر  باشــند؛ حتــی زعمــای کوفــه ب
ــته  ــالم را دست بس ــن علیه الس ــام حس ــد ام ــت بخواه وق
ــیدند  ــام می رس ــت ام ــه خدم ــتند. آن گاه ب ــزد او می فرس  ن

و به او اظهار اطاعت و اخالص می کردند.
 امــام علیه الســالم بــه آن هــا می گفــت: »بــه خــدا ســوگند 
ــه  ــی ک ــه کس ــما ب ــوگند ش ــدا س ــه خ ــد. ب دروغ می گویی
بهتــر از مــن بــود وفــا نکردیــد، پــس چگونــه بــه مــن وفــا 
ــه  ــال آنک ــم ح ــان کن ــما اطمین ــه ش ــه ب ــد؟ چگون می کنی
ــد، اردوگاه  ــت می گویی ــر راس ــدارم؟ اگ ــاد ن ــما اعتم ــه ش ب
مدائــن، میعــادگاه و قــرارگاه مــا باشــد؛ بــه آن جــا برویــد.« 
ــا  ــا بیشــتر ســپاهیان او را ره ــت؛ ام ــن رف ــه مدائ ــام ب و ام
ــاران ــی ی ــن وصــف و بی وفای ــا ای ــر حــال و ب ــد. در ه  کردن

امــام  و  داشــت  وحشــت  امــام  فعالیــت  از  حکومــت 
علیه الســالم را قدرتــی می دانســت کــه احســاس ملــت 
ــه  ــود ک ــزون آن پشــتیبان اوســت. اینجــا ب و آگاهــی روزاف
حکومــت ســتمکار معاویــه بــا دسیســه های فــراوان باعــث 
فریــب اطرافیــان و نزدیــکان امــام شــد و ســرانجام در 
ــدن زهــر توســط همســر  ــا خوران 28 صفــر ســال 50 ه. ق ب

ــاندند. ــهادت رس ــه ش ــام را ب ــان، ام ایش

- دبیرخانــه  جشــنواره  ملــی فیلــم کوتــاه حســنات 
مهلــت ارســال آثــار بــه ایــن جشــنواره را بــرای دومیــن 

ــرد. ــد ک ــاه تمدی ــا روز 12 آذرم ــار ت ب
- آلبــوم صوتــی اپــرای »شــمس و مولــوی« بــه 
همایــون  خوانندگــی  و  عبــدی  بهــزاد  آهنگســازی 
بــازار  در  بــه زودی  معتمــدی  محمــد  و  شــجریان 

منتشــر خواهــد شــد. موســیقی 
- »ماجــرای نیمــروز«، دومیــن فیلــم بلنــد ســینمایی 
ســید  تهیه کنندگــی  بــه  مهدویــان  محمدحســین 
ــد  ــران کلی ــی ته ــاه حوال ــل آذرم ــوی، اوای ــود رض محم

ــورد. خ
- مســعود رایــگان واکنــش مخاطــب را بــه فیلم هــای 
بــا کیفیــت شــبکه نمایــش خانگــی مثبــت ارزیابــی کرد 
و گفــت: در صورتــی کــه فیلم هــای ویدئویــی جــذاب در 
رســانه خانگــی تولیــد شــود، مــردم بــه ایــن رســانه روی 

خــوش نشــان می دهنــد.
- آکادمــی علــوم و هنرهای ســینمایی اســکار فهرســتی 
از 10 فیلــم کوتــاه را منتشــر کــرد کــه وارد فراینــد 
ــده  ــاه اکشــن زن رأی گیــری شــاخه بهتریــن فیلــم کوت
ــی  ــی عل ــه کارگردان ــم »ســکوت« ب ــا فیل می شــوند؛ ام
ــزه  ــب جای ــا کس ــه ب ــدی ک ــوش صم ــکری و فرن عس
ــرایط  ــد ش ــکا واج ــون« آمری ــم »همپت ــنواره فیل جش
حضــور در شــاخه فیلــم کوتــاه اســکار شــده بــود 
نتوانســت بــه جمــع 10 نامــزد ایــن شــاخه راه پیــدا کنــد.
- ابراهیــم حقیقــی در مراســم افتتــاح نمایشــگاه 
خــط نگاره هایــش گفــت: در چنــد ســال گذشــته 
ــته ها در  ــه نوش ــت ک ــم نیس ــی مه ــم خیل ــر برای دیگ
 خط نگاره هــا خوانــده شــوند؛ چــون هنــر تجســمی 
و نقاشــی چیــز مســتقلی اســت و زبــان و بیــان 

دارد. را  خــودش 
گفــت:  قدیمــی  بازیگــر  بصیــری،  محمــود   -
ــه  ــند ک ــا را نمی شناس ــر م ــد دیگ ــای جدی کارگردان ه
بخواهنــد بــا مــا همــکاری کننــد. او یــادآور شــد: در ایــن 
ــان رســید ــه پای ــار ســاله کــه ممنوع التصویــری ام ب  چه

ســناریوهایی بــه دســتم رســیده کــه منصفانــه نیســتند 
و فقــط می خواهنــد از یــک نفــر بــد بگوینــد کــه مــن از 
ایــن کارهــا بلــد نیســتم. معتقــدم کار بایــد هــم خــوب 
و هــم بــد را بگویــد و فقــط نمی شــود کــه بگوییــم یــک 

نفــر بــد اســت.
- فراخــوان نهمیــن جشــنواره ملــی فیلــم پرویــن 
اعتصامــی در دو بخــش مســابقه فیلــم کوتاه و مســابقه 

ــد ســینمایی منتشــر شــد. ــم بلن فیل
ــین  ــی حس ــه کارگردان ــونگر ب ــینمایی افس ــم س - فیل
تبریــزی و بــازی پژمــان بازغــی، لیــال اوتــادی و شــقایق 
 فراهانــی از هفته اول دی ماه در ســینماهای کشــور اکران

 می شود.

شهردار اصفهان:

 میرعماد، نگین هنر خوشنویسی 

اصفهان و ایران است
در ادامــه دیدارهــای دو هفتــه 
بــا  اصفهــان  شــهردار  یک بــار 
اهالــی فرهنــگ و هنــر این شــهر 
هنرمنــدان  تکریــم  طــرح  در 
اصفهانــی، دکتــر مهــدی جمالی نژاد 
ــدار  ــه دی ــاه ب ــه اول آذرم در هفت
اســتاد بزرگ خوشنویســی اصفهان 
رفــت. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، اســتاد ابوالوفــا حســینی، در ایــن دیــدار 
ــری اش  ــت هن ــی از دوران فعالی ــرات مختلف ــان خاط ــه بی ب
ــری در  ــت هن ــروع فعالی ــه ش ــان اینک ــا بی ــت. وی ب پرداخ
خوشنویســی را از ســنین پائیــن آغــاز کــردم، اظهــار داشــت: 
فعالیــت هنــری مــن از ســنین جوانــی در 16 ســالگی آغــاز 
شــده اســت. اکنــون نیــز بــا 68 ســال هنــوز بــه فعالیــت در 
ــی  ــف اله ــه لط ــتم و ب ــغول هس ــی مش ــته خوشنویس رش
توانســته ام فعالیت هــای خوبــی را در ایــن راه داشــته باشــم. 
در فعالیــت هنــری مــن، همســرم توانســت بــه خوبــی مــرا 
ــون ایشــان هســتم.  ــد و موفقیــت خــود را مدی همراهــی کن
وی افــزود: اصفهــان یکــی از بهتریــن شــهرهای خوشنویســی 
 ایــران اســت کــه در جشــنواره ها نیــز بیشــترین جوایــز 
ــت  ــن پایتخ ــه قزوی ــد ک ــون می گوین ــد. اکن ــب می کن را کس
هنــر خوشنویســی بــه شــمار مــی رود و ایــن در صورتــی اســت 
کــه در جشــنوارها، بیشــترین امتیــازات را اصفهانی هــا کســب 
ــدی  ــر مه ــر دارد. دکت ــای تقدی ــئله ج ــن مس ــد و ای می کنن
جمالی نــژاد، شــهردار اصفهــان، نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره 
بــه ارزش واالی هنرمنــدان اصفهــان گفــت: امــروز در حضــور 
ــه  ــران هســتیم ک ــن اســتادان خوشــنویس ای یکــی از بهتری
ــندی  ــبب خرس ــان س ــهر اصفه ــرای ش ــرد ب ــن ف ــود ای  وج
و افتخــار اســت. اســتاد حســینی از شــاگردان بســیار خــوب 
اســتادان بــزرگ ایــن رشــته، یعنــی اســتاد معیــن و اســتاد 

فضائلی هستند. 
ــر  ــن در هن ــد نگی ــان مانن ــام اصفه ــه ن ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد  ــان رویک ــه داد: نصف جه ــد، ادام ــی می درخش خوشنویس
 مثبــت خــود را مدیــون هنرمنــدان بســیار خــوب ایــن 
شــهر اســت. هنرمندانــی ماننــد اســتاد حســینی در این شــهر 
ــاد  ــتاد میرعم ــون اس ــری همچ ــتادان بی نظی ــون و اس  اکن
را در گذشــته خــود مشــاهده می کنــد. شــهردار اصفهــان 
ــت:  ــاد، گف ــی، میرعم ــزرگ اصفهان ــد ب ــه هنرمن ــاره ب ــا اش ب
میرعمــاد، ســتاره و نگیــن هنــر خوشنویســی اصفهــان و ایران 
اســت. هنــر خوشنویســی میرعمــاد جــزو تاریخچــه اصفهــان 
اســت کــه بــه همیــن دلیــل در نظــر داریــم مقبــره این اســتاد 

را مــورد رســیدگی قــرار دهیــم.

خبر کوتاه

طنــاز طباطبایــی و هانیــه توســلی در نمایــش »نامه هــای 
ــکاری  ــرادی هم ــرث م ــا کیوم ــه« ب ــقانه از خاورمیان عاش

می کننــد. 
طنــاز طباطبایــی و هانیــه توســلی قــرار اســت در نمایــش 
کارگردانــی  بــه  خاورمیانــه«  از  عاشــقانه  »نامه هــای 

کیومــرث مــرادی کــه از دهــه ســوم آذرمــاه 
ــه  ــز« ب ــازه تأســیس »پالی در تماشــاخانه ت
ــد.  ــازی کنن ــت، ب ــد رف ــه خواه روی صحن
پیــش از ایــن حضــور پانتــه آ پناهی هــا 
ــود.  ــده ب ــی ش ــش قطع ــن نمای ــز در ای نی
ــیامک  ــی س ــه کارگردان ــرار« ب ــش »ق نمای
ــه  ــرگ« ب ــان م ــش »باغب ــی و نمای احصای

کارگردانــی آرونــد دشــت آرای بــه ترتیــب آخریــن کارهــای 
هانیــه توســلی و طنــاز طباطبایــی در مدیــوم تئاتــر بــوده که 

ــد.  ــه رفته ان ــال 92 روی صحن ــر دو در س ه
ایــن نمایــش نوشــته مشــترک کیومــرث مــرادی و پوریــا 
آذربایجانــی اســت کــه 3 ســال پیــش در کشــور آمریــکا 

بــه زبــان انگلیســی و بــا بازیگــران غیرایرانــی بــه کارگردانی 
کیومــرث مــرادی روی صحنــه رفــت. 

»نامه هــای عاشــقانه از خاورمیانــه« داســتان ســه زن 
خاکســترهای  از  بازمانــده  و  صلــح  جســت وجوی  در 

جنگ هــای تراژیــک معاصــر اســت. 
ــر  ــی تئات ــد کمپان ــد جدی ــن نمایــش تولی ای
امیــد ایــران اســت و نرمیــن نظمــی )طــراح 
صحنــه(، نــدا نصــر )طــراح لبــاس( و آیدین 
الفــت )طــراح صــدا(، مــرادی را در ایــن اجرا 

همراهــی خواهنــد کــرد. 
دوشــنبه  از  نمایــش  ایــن  پیش فــروش 
ویــژه 3  تخفیــف  درصــد  بــا 25  آذر   15
بــه نشــانی  تیــوال  نمایــش در ســایت   روز نخســت 

www.tiwall.com آغاز خواهد شد.
ــش  ــاری نمای ــال ج ــان س ــر و آب ــرادی مه ــرث م  کیوم
ــه  ــد ســوخته« را در تماشــاخانه ایرانشــهر ب »افســون معب

ــن ــرد. خبرآنالی ــه ب روی صحن

طناز طباطبایی و هانیه توسلی به تئاتر می آیند
ــان ــال اصفه ــاب س ــزه کت ــومین دوره جای  در بیست وس

508 عنــوان کتــاب مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه پــس 
ــه دوم راه  ــه مرحل ــوان ب ــه اول، 16 عن از داوری در مرحل

یافــت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی خانــه کتــاب، فرآینــد داوری 

بیست وســومین دوره جایــزه کتــاب ســال 
اصفهــان بــا همــکاری موسســه خانــه 
کتــاب و دبیرخانــه کتــاب ســال جمهــوری 
از  داور   6۷ توســط  و  ایــران  اســالمی 
پیشکســوتان دانشــگاه ها و مؤسســات 

علمــی انجــام شــد. 
 بــر اســاس ایــن خبــر، اداره کل فرهنــگ 

و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان بیست وســومین دوره 
جایــزه کتــاب ســال اصفهــان را بــا هــدف ارج گذاشــتن 
بــه تــالش بی دریــغ پدیدآورنــدگان کتــاب در حوزه هــای 
ــاد  ــتان، ایج ــر اس ــی نش ــطح کیف ــای س ــف، ارتق مختل
انگیــزه و رغبــت بــرای مولفــان و مترجمــان و نیــز ترویج 

ــف  ــان اقشــار مختل ــی در می ــاب و کتابخوان ــگ کت فرهن
ــد.  ــزار می کن ــه برگ جامع

ــات  ــوع  کلی ــا موض ــا ب ــار، کتاب ه ــت آث ــس از دریاف پ
روان شناســی، دیــن، فلســفه، زبــان فارســی، زبــان عربی 
 زبان شناســی، علــوم اجتماعــی، مدیریــت، فیزیــک
 شــیمی، زمین شناســی، زیست شناســی
بــرق مهندســی  کشــاورزی،   پزشــکی، 
مکانیــک معــدن،  و  مــواد   کامپیوتــر، 
هنرهــای  تجســمی،  هنرهــای  عمــران، 
جغرافیــا  تاریــخ،  معمــاری،  نمایشــی، 
دفــاع مقــدس، پژوهش هــای ادبــی، نثــر 
 معاصــر، شــعر معاصــر و شــعر کــودک 

و نوجوان طبقه بندی شدند. 
ــاب  ــزه کت ــومین دوره جای ــه بیست وس ــم اختتامی مراس
بــا حضــور ســیدعباس  آذرمــاه  ســال اصفهــان 16 
صالحــی، معــاون فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

اســالمی در اصفهــان برگــزار می شــود. ایمنــا

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 95/8/11  در وقت فوق العاده شعبه اول  شورای حل اختالف آران و بیدگل به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 424/95تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء  رای می نماید. رای 
قاضی شورادر خصوص دعوی آقای محمد خدمتی   فرزند غالمرضا     به طرفیت آقایان 1- ابوالفضل 
آریان مهر 2- حسن طاهری به ترتیب فرزندان :1- محسن 2- رمضان به خواسته مطالبه وجه یک 
فقره چک به مبلغ دویست میلیون ریال با شماره  9231/183959-12مورخ 95/3/30 به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک 
مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التقات به حاکمیت 
وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و 
با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خواندگان 
ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 
198-502-519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ مارالذکر به عنوان اصل 
بانک  اساس شاخص  بر  تادیه  تاخیر  نیز خسارت  و  مقررات  وفق  دادرسی  نیز خسارات  و  خواسته 
مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 

ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. 
شماره : 5/22/95/522/ م الف 

قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 
آگهی تحدید حدود اختصاصی 

چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین پالک شماره 6/853 واقع در گوگد بخش 4 ثبت گلپایگان 
به نام آقای علی وفائی فرزند محمد ابراهیم در جریان ثبت می باشد که تا کنون تحدید حدود نشده 
اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک فوق در روز 
دوشنبه 1395/10/6 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف شدن 
با تعطیلی ناگهانی تحدید حدود در روز بعد از تعطیلی انجام می گردد لذا به موجب این آگهی به 
یابند اعتراضات  کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
تا  از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
30 روز اعتراض پذیرفته خواهد شد ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق تبصره ماده 
واحده ۷3/2/25 )موضوع مواد  16 و 20 قانون ثبت ( می بایستی توسط معترض ظرف مدت مقرر 
از تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی صورت گیرد. 

تاریخ انتشار:سه شنبه 1395/9/۷ 
شماره :465/ م الف سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان مهدی صادقی وصفی

آگهی مزایده
شعبه دوم اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 920400ج/2 له ناصر 
محمدی به وکالت خانم هاله فتح الهی و علیه آقای مرتضی شریفی ولدانی مبنی بر مطالبه مبالغ 
534/33۷/393 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های مربوطه در پرونده کالسه 920400شعبه 2 
اجرای احکام که به میزان 10/39۷9 حبه از پالک و 2 مبلغ 80۷/221/830 ریال بابت طلب آقای 
محمد بلوچی در پرونده کالسه 9305۷0 شعبه 8 اجرای احکام حقوقی اصفهان به میزان 15/۷081 
حبه می باشد با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در روز 
دوشنبه مورخ 95/9/22 ساعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا واقع در )خیابان نیکبخت -200 متر 
پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری – جنب بیمه پارسیان طبقه 4 واحد ۷ اجرای احکام شعبه2( 
جهت فروش منزل مسکونی پالک ثبتی 36/1۷23 بخش14 ثبت اصفهان واقع در دروازه تهران – خ 
شهیدان غربی)رهنان( – خ ملت – محله ولدان جنوبی- جنب مسجد رضوی به کد پستی 65۷33-

818۷8 برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت 
گرفته است. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند 
بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 21۷1290210008 
نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های 

اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.
اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی  

محل مورد بازدید یک باب منزل مسکونی دو طبقه زیر زمین و همکف دارای سند مالکیت به شماره 
چاپی 880261310/الف/16 شماره ملک 36/1۷23 شماره ثبت 16۷820 صفحه 431 دفتر 912 بخش 
چهارده ثبت اصفهان به مالکیت آقای مرتضی شریفی ولدانی فرزند قدمعلی به مساحت 2۷2 متر 
مربع و به میزان حدود  355 متر مربع اعیانی با سقف های تیر آهن و آجر ، ستون فلزی در وسط 
، دیوارها آجری توپر ، سطوح داخلی گچ و رنگ ، کف حیاط موزائیک،  دربهای داخلی  نما سنگ 
چوبی و خارجی فلزی، پنجره ها فلزی، هال و پذیرایی اتاق خواب ، آشپزخانه ، باکابینت های فلزی ، 
سرویس بهداشتی حمام و توالت ، سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی قدمت حدود 
،  برق و گاز ، پارکینگ در حیاط بدون سقف لذا باتوجه به شرایط  30 سال، انشعابات موجود آب 
فوق ، قدمت ، موقعیت ، عوامل موثر در قضیه ، انشعابات موجود ، کاربری مسکونی و غیره ارزش 

ششدانگ این ملک به مبلغ 3/۷00/000/000 ریال معادل مبلغ سیصد و هفتاد میلیون تومان برآورد 
و اعالم نظر می گردد. 

شماره:263۷5/م الف دفتر اجرای احکام شعبه 2 حقوقی اصفهان
آگهی مزایده

اجرای احکام شعبه 13 دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  زارع  قاسم  علیه  مقامی  قائم  مهدی  سید  له   13 ج   930651 اجرایی  کالسه 
2۷/020/514/851 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی و اجرایی و مبلغ ۷۷۷/025/۷42 
ریال حق االجرای دولتی در روز پنج شنبه تاریخ 95/9/25 ساعت 8/30 صبح در محل این اجرا )خ 
نیکبخت غربی – 200 متر باالتر از دادگستری – کل جنب بیمه پارسیان- دوایر اجرای احکام حقوقی 
دادگستری اصفهان – طبقه 3 واحد 6( جهت فروش ۷2 حبه از ششدانگ پالک ثبتی 15190/۷05 
بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی خیابان جی – بن بست فردوس )15( – روبروی بن بست شکیب – 
بن بست شهاب – درب روبرو سمت چپ که اکنون خالی از سکنه می باشد با وصف کارشناسی زیر 
که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانی مذکور مراجعه و از آن بازدید و با تودیع 10 در صد قیمت پایه به حساب دادگستری به 
شماره 21۷1290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند . پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 

خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.
اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس

پالک ثبتی مذکور شامل یک مجتمع مسکونی ۷ واحدی دارای حدود 300 متر مربع عرصه و 8۷3/5 
متر مربع اعیانی در 3 طبقه روی پیلوت که در هر طبقه 2 واحد حدودا 100 متری ویک واحد نیز در 
بلوک دیوارهای  و  تیرچه  بتنی و سقف  باشد. ساختمان مذکور دارای اسکلت  ارتفاعی -40 می  کد 
داخلی اندود گچ ، کف واحد ها سرامیک دیوار و کف آشپزخانه حمام و سیرویسها بهداشتی کاشی 
و سرامیک، کابینت آشپزخانه واحد هایی که رویت  شد ام دی اف، دربهای ورودی و داخلی واحدها 
دوجداره، سیستم سرمایش کولر  با شیشه  اختصاص  آلومینیوم  ،دربهای خارجی ساختمان  چوبی 
آبی و گرمایش واحد ها پکیج ، نمای ساختمان و حیاط آجر نما 3 سانتی سنگ پله گرانیت و بدنه 
دستگاه پله سرامیک ، کف حیاط و پارکینگ موزاییک، دارای انشعابات گاز و برق مجزا و آب مشترک 

و تلفن می باشد.
الزم به توضیح است در زمان بازدید، آسانسور مجتمع بجز چهار چوپ در و آهن کشی تکمیل نشده و 
سیستم اعالم حریق و جعبه های آتش نشانی طبقات و درب بازکن برقی پارکینگ تکمیل نشده بود 
و فقط کولر 3 واحد از آپارتمانها نصب شده بود. طبق اظهارات ساکنین مجتمع ، تمامی هفت واحد 
توسط مالک بصورت قولنامه عادی واگذار گردیده و مجتمع دارای هفت مالک جداگانه می باشد و 

هنوز اقدامی جهت تفکیک و صدور سند مجزا صورت نگرفته است. 
بنا ، ملک مذکور در حال حاضر پانزده میلیارد  با توجه به مشروح فوق ، کیفیت مصالح و نوع  لذا 
و یکصد و سی میلیون ریال )15/130/000/000 ریال( معادل یک میلیارد و پانصد و سیزده میلیون 
پایان ساخت  گواهی  عدم صدور  دلیل  به  است که  ذکر  به  الزم   . می گردد  اعالم  و  ارزیابی  تومان 
عملیات ساختمانی توسط شهرداری محترم منطقه، قیمت فوق الذکر بدون احتساب جرائم و عوارض 

احتمالی می باشد. 
شماره:24۷01/م الف مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

  اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9409980351201224شماره  پرونده:  9510420351200401شماره  اجرائیه:  شماره 
941369تاریخ تنظیم: 1395/08/24 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :محمود  نام خانوادگی : زارع 
الرگانی  نام پدر: عبدالرسول    نشانی: استان اصفهان – شهرستان فالورجان – فالورجان – الرگان – خ 
روبروی دهیاری محله لب شط منزل شخصی کد پ 8464111154 ش همراه 09133055088 ش 
ملی 1110805152 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: الهام     نام خانوادگی : قاسمیان نام پدر: 
حسن  نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 
پرداخت مبلغ  به  دادنامه مربوطه 95099۷0351201016 محکوم علیه محکوم است  شماره و شماره 
۷0000000 ریال بابت اصل و مبلغ 28۷5000 ریال بابت خسارت دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 94/08/15 لغایت زمان وصول و نیز پرداخت نیم عشر دولتی.  محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 
محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت 
را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 

معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
شماره: 26369/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی اکبر خزائی 
گواهی  حصروراثت

خانم مریم بهرامی  بشناسنامه شماره 8۷3 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 
ورثه در خواستی بشماره 95/1226تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد 
علی بهرامی        بشناسنامه شماره 6در تاریخ 1395/۷/6در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت 
عبارتند از 1- کوکب بهرامی فرزند فتح اله شماره شناسنامه :13نسبت با متوفی مادر 2- فاطمه بهرامی 
فرزند محمد علی شماره شناسنامه :22 نسبت با متوفی فرزند 3- مریم بهرامی فرزند محمد علی 
بهرامی فرزند اسماعیل شماره شناسنامه  با متوفی فرزند 4- صغرا  شماره شناسنامه 8۷3 نسبت 
5 نسبت با متوفی همسر  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409980365801024شماره  پرونده:  9510100354305542شماره  ابالغنامه:  شماره 
داریوش  متهم  طرفیت  به  شکایتی  سلیمیان  پرویز  شاکی   1395/08/25 تنظیم:  تاریخ   950936
محمدی به اتهام جعل و استفاده از اوراق مجعول  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11۷ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )11۷ جزایی سابق ( 
اصفهان-  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  واقع در 
به کالسه  9409980365801024ثبت گردیده که وقت رسیدگی  و  ارجاع  اتاق شماره 458  طبقه 4 
آن 1395/11/2۷ و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست 
شاکی و به تجویز ماده ۷3 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 متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 

حاضر گردد.
شماره: 26364/م الف 

زهرا  سابق(-  جزایی   11۷( اصفهان  دو شهر  دادگاه کیفری   11۷ دادگاه شعبه  دفتری  امور  متصدی 
توکلی فارفانی

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409980365801024شماره  پرونده:  9510100354305540شماره  ابالغنامه:  شماره 
قلی  رضا  متهم  طرفیت  به  شکایتی  سلیمیان  پرویز  شاکی   1395/08/25 تنظیم:  تاریخ   950936
محمدی به اتهام جعل و استفاده از اوراق مجعول  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11۷ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )11۷ جزایی سابق ( 
اصفهان-  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  واقع در 
به کالسه  9409980365801024ثبت گردیده که وقت رسیدگی  و  ارجاع  اتاق شماره 458  طبقه 4 
آن 1395/11/2۷ و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست 
شاکی و به تجویز ماده ۷3 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 متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 

حاضر گردد.
شماره: 26361/م الف 

زهرا  سابق(-  جزایی   11۷( اصفهان  دو شهر  دادگاه کیفری   11۷ دادگاه شعبه  دفتری  امور  متصدی 
توکلی فارفانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 643/95خواهان قاسم قاسمیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به طرفیت 
1- علی حیدری 2- مهدی حیدری  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخه 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای  با توجه به مجهول  95/11/5 ساعت 4:00 عصر تعیین گردیده 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 5۷ کد پستی 8165۷56441 
شورای 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: 26420/م الف مدیر دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
اجرای احکام شعبه نهم دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
کالسه اجرایی 910245له مالک اشتر حیدری با وکالت آقای حمید رضا ادهمی علیه وراث مرحوم 

حسین فرزانه دستجردی که عبارتند از امیر – سعید – بیژن – مسعود – سحر و حمید رضا همگی 
فرزانه دستجردی و خانم شمسی قمشه دستجردی مبنی بر مطالبه مبلغ ۷60/000/۷90 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 38/000/039 ریال حق االجرای دولتی در روز پنج شنبه تاریخ 95/9/25 ساعت 
11 صبح در محل این اجرا )200 متر پایین تر از ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 
– واحد 5( جهت فروش 21/91حبه از 48 حبه از شش دانگ پالک ثبتی شماره یک فرعی از شماره 
4129 واقع در بخش 5 که اکنون در تصرف وراث مرحوم حسین فرزانه می باشد با وصف کارشناسی 
زیر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانی انتهای بلوار کشاورز – محله دستگرد – خ گلزار شهدای دستگرد- ک آزادگان 
مراجعه و از آن بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 
21۷1290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت مزایده برنده مزایده 

خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.
اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس 

مکان مورد نظر به صورت یکباب خانه مسکونی و 4 دهنه مغازه که طبق استعالم شماره 2/1۷632 
مورخ 138۷/8/۷ اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان دارای پالک ثبتی شماره 1 فرعی از شماره 4129 
اصلی واقع در بخش پنج ثبت اصفهان که طبق ثبت صفحات 238 و 241 دفتر 380 پنج دانگ مشاع 
از ششدانگ بنام آقای حسین فرزانه دستجردی مسبوق به ثبت می باشد. کل پالک طبق استعالم 
ماخوذه از شهرداری به شماره 13/92/۷35 مورخ 1392/5/14 دارای مساحت تقریبی 4 دهنه مغازه 
برابر 66/80 متر مربع و یک واحد مسکونی در طبقه همکف دارای مساحت حدود ۷۷/20 متر مربع 

می باشد.
مشخصات ساختمانی پالک مذکور: دیوارها آجری باربر پوشش سقف ها تیر آهن و آجر )تاق ضربی( 
، دربهای داخلی چوبی ، پنجره ها پروفیل فلزی و شیشه خور و دارای انشعابات آب و فاضالب ، برق 

، گاز و قدمت ساخت قابل مالحظه می باشد.
با عنایت به مطالب صدراالشاره متراژعرصه و اعیان ، موقعیت ، امکانات، انشعابات پالک و قدمت 
ساخت ، نوع کاربری و بررسی جمیع جهات موثر در قضیه )باالخص عرضه و تقاضا( و بالمعارض بودن 
جهت نقل و انتقال )طرحهای عمرانی و...( ارزش نرخ پایه ششدانگ کل پالک ثبتی مذکور با توجه 
به نوسانات بازار در زمان مباشرت جمعا به مبلغ 2/650/000/000 ریال معادل دویست و شصت و پنج 
میلیون تومان که به نسبت پنج دانگ مشاع مورد نظر مبلغ 2/208/330/000 ریال معادل دویست و 

بیست میلیون و هشتصد و سی و سه هزار تومان تعیین و اعالم نظر می گردد. 
شماره:25533/م الف مدیر  اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 645/95خواهان قاسم قاسمیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به طرفیت 
علی حیدری  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخه 95/11/5 ساعت 4/30 
عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی 
مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 5۷ کد پستی 8165۷56441 شورای 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: 26422/م الف مدیر دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
حسین  محمد  وکالت  با  نیا  عادل  رضا  محمد  1468/95خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
نموده  تقدیم  معصومی  میر  حسین  سید  طرفیت  به  چک   بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  صادقی  
توجه  با  تعیین گردیده   8/30 ساعت   95/11/9 مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است 
قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به 
مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان   اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
حل  شورای  مجتمع   8165۷56441 پستی  کد   5۷ پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   13 شعبه   – اصفهان  اختالف 
 ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ

 می شود.
شماره: 26421/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وکالت محمد حسین صادقی   با  نیا  عادل  پرونده کالسه 1469/95خواهان محمد رضا  در خصوص 
دادخواستی مبنی بر:تخلیه و تحویل عین مستاجره و مطالبه اجور  به طرفیت سید اکبر میر  معصومی 
تعیین  صبح   8 ساعت   95/11/9 مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم 
منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده 
روبه   – ارباب  اول خیابان   در خیابان سجاد-  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  تا خوانده 
روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 5۷ کد پستی 8165۷56441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان – شعبه 13 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: 26423/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

نبود یار و رهایی حکومت

۱۶ کتاب در مرحله دوم جایزه کتاب سال اصفهان



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

بسکتبال بانوان، مأموریت جدید وزیر یکشنبه  07  آذرماه   61395
ـــمـــاره  308 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

البی سعودی ها اثر کرد
ــود  ــه س ــی ورزش ب دادگاه عال
ســعودی ها رأی داد و در بیانیه ای 
اعــام کــرد کــه دیــدار برگشــت 
ــد در  ــراق بای ــر ع عربســتان براب
خــاک عربســتان برگــزار شــود. 
فدراســیون  آنکــه  وجــود  بــا 
بین المللــی فوتبــال پیــش از 
ــر  ــراق براب ــت ع ــازی برگش ــه ب ــود ک ــرده ب ــد ک ــن تاکی ای
ــد در  ــی 2018 روســیه بای ــی جــام جهان عربســتان در انتخاب
زمیــن بی طــرف برگــزار شــود، امــا CAS، دادگاه عالــی داوری 
ورزش برخــاف فیفــا رأی داد و تاکیــد کــرد کــه ایــن بــازی 
ــی  ــود. دادگاه عال ــزار ش ــتان برگ ــی عربس ــه میزبان ــد ب بای
ورزش )CAS( در بیانیــه ای اعــام کــرد کــه عربســتان 
ــدارد  ــر عــراق ن ــدار برگشــت براب ــی دی ــرای میزبان  مشــکلی ب
و بایــد ایــن دیــدار در خــاک عربســتان برگــزار شــود. 
فدراســیون فوتبــال عــراق پیــش از ایــن ایــران را بــه عنــوان 
میزبــان خــود در انتخابــی جــام جهانــی 2018 روســیه 
انتخــاب کــرد، امــا فدراســیون فوتبــال عربســتان تاکیــد کــرد 
کــه بــه هیچ وجــه حاضــر نیســت در خــاک ایــران بــه میــدان 
ــوان  ــه عن ــا عــراق، مالــزی را ب ــرود و همیــن باعــث شــد ت ب

میزبان خود انتخاب کند.

رسوایی برای اعجوبه وزنه برداری
»وادا« یــک بــار دیگــر لیســتی از ورزشــکارانی را کــه از مــواد 
ممنوعــه اســتفاده کرده انــد، اعــام کــرد تــا ایلیــا ایلیــن قــزاق 
بــا حضــور در ایــن لیســت مجبــور بــه بازگردانــدن دو طــای 
 المپیــک خــود شــود. او کــه طــای المپیک هــای پکــن 
و لنــدن را بــه اضافــه 4 طــای جهانــی را در کارنامــه داشــت 
ــس  ــه پ ــه ب ــای ممنوع ــتفاده از داروه ــرم اس ــه ج ــاال ب ح
ــر  ــای ه ــد مدال ه ــد. او بای ــوم ش ــش محک دادن مدال های
ــتفاده  ــش او اس ــه در آزمای ــرا ک ــد؛ چ ــک را بازگردان 2 المپی
 از مــوادی چــون اســتانوزولول در بازی هــای 2008 پکــن 
ــدن  ــول و اســتانوزولول در بازی هــای 2012 لن ــواد توریناب و م

مســجل شــده اســت.

بسکتبال بانوان، مأموریت جدید وزیر
رئیــس  بــه  نامــه ای  ارســال  بــا  ســلطانی فر  مســعود 
فدراســیون جهانــی بســکتبال خواســتار بررســی شــرایط 
ــس  ــوره، رئی ــی شــد. موارت ــه ایران بسکتبالیســت های محجب
فدراســیون جهانــی بســکتبال، نیــز قــول داد در اولین نشســت 
ــی بســکتبال موضــوع حضــور  ــی فدراســیون جهان ــه فن کمیت
زنــان بسکتبالیســت ایرانــی بــا حجــاب را دوبــاره بررســی کنــد 
ــان  ــرای زن ــوع ب ــن موض ــی از ای ــای خوش ــه زودی خبره و ب

ــد. ــته باش ــران داش ــته در ای ــن رش ــکار ای ورزش

در رقابت های والیبال نونهاالن کشور:

 دختران نونهاالن برخوار، قهرمان ایران

سرویس ورزشی
هستی قلندری

نونهــاالن  والیبــال  مســابقات 
ــادواره  ــی کشــور )ی ــر قهرمان دخت
والیبــال  فقیــد  پیشکســوتان 
ایــران( کــه بــا حضــور 73 تیم در 
ــزار شــده  شهرســتان رامســر برگ
بــود بــا قهرمانــی برخــوار بــه کار خــود پایــان داد. در ایــن دوره از 
رقابت هــا، 4 تیــم هیئــت برخــوار، هیئــت خمینی شــهر، هیئــت 
ــتند  ــرکت داش ــتان ش ــن اس ــان از ای ــت اصفه ــان و هیئ لنج
ــان  ــر حریف ــه ب ــا غلب ــهر ب ــوار و خمینی ش ــای برخ ــه تیم ه ک
ــکل  ــوار متش ــم برخ ــی، تی ــازی پایان ــدند. در ب ــت ش فینالیس
ــی  ــا زارع ــادی، مبین ــی امین آب ــه عادل ــی، یگان ــاز اینالوی از پرین
ســودانی، نازنیــن دری دولت آبــادی، مهدیــه منصــوری و نــگار 
ــد  ــت می ش ــری هدای ــم خی ــم اعظ ــط خان ــه توس ــی ک صادق
ــام  ــه مق ــهر ب ــت خمینی ش ــوب و یکدس ــم خ ــت تی ــا شکس ب
ــم  ــا مربیگــری خان ــل شــد و تیــم خمینی شــهر ب ــی نائ قهرمان

ــرد.  ــنده ک ــی بس ــه نایب قهرمان ــوان ب ــانه اخ افس
ــاز  ــا مهن ــری خانم ه ــا مربیگ ــی ب ــان و اصفهان ــای لنج تیم ه
ســیاهریزی و صدیقــه ســروش کــه بــا شایســتگی تــا مرحلــه 
ــن  ــر ای ــای برت ــزو تیم ه ــد، ج ــرده بودن ــود ک ــارم صع یک چه
مرحلــه باقــی ماندنــد. خانــم زهــره کرباس بافــی، رئیــس کمیته 
اســتعدادیابی هیئــت والیبــال اصفهــان بــه عنوان سرپرســت کل 
ایــن مســابقات انتخــاب شــده بــود کــه بــه دلیــل تمرینــات تیم 
ــوت فدراســیون  ــود دع ــن نتوانســته ب ــوان ذوب آه ــال بان  والیب
را بپذیــرد و خانــم هاجــر ربیــع از اصفهــان جایگزیــن وی شــد. 
در تیــم والیبــال نونهــاالن خمینی شــهر، نایب قهرمــان ایــن 
مســابقات، زهــرا رضایــی، نــگار ابراهیمــی، نازنیــن ربانــی، میترا 

ــد. ــازی می کردن ــه قدیمــی ب ربیعــی، صــدف هاشــمی و یگان

شکایت استقالل از علی ضیاء
باشــگاه اســتقال قصــد کوتــاه آمــدن از مواضــع خــود نســبت 
بــه مجــری برنامــه صبحگاهــی شــبکه یــک ســیما را نــدارد. در 
پــی پخــش ویدئــوی منتشرشــده در فضــای مجــازی در برنامــه 
ــاء درخصــوص آن ــی ضی ــارت عل ــون و اظه  صبحگاهــی تلویزی

ــه شــبکه  ــت 10 روزه ب باشــگاه اســتقال اعــام کــرد یــک مهل
ــتقال  ــگاه اس ــما از باش ــا رس ــد ت ــری می ده ــن مج  اول و ای
ــن  ــورت ای ــن ص ــر ای ــد و در غی ــی کن ــش عذرخواه و هواداران
باشــگاه رســما از ضیــاء شــکایت می کنــد. بــا گذشــت چنــد روز 
از اولتیماتــوم باشــگاه اســتقال، ایــن مجــری هنــوز واکنشــی 
بــه آن نشــان نــداده و ایــن در حالــی اســت کــه باشــگاه 
ــئوالن  ــرار دارد. مس ــود اص ــع خ ــر مواض ــان ب ــتقال همچن اس
ــان هفتــه منتظــر عذرخواهــی  ــا پای ــا ت باشــگاه اســتقال نهایت

ــد. ــاء می مانن ــی ضی ــمی عل رس

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس ورزش

ــگ  ــال لی ــای فوتب ــی از بازی ه ــش در یک ــال پی ــد س چن
ــی از  ــه یک ــل ب ــه تبدی ــی رخ داد ک ــور اتفاق ــته اول کش دس
ــده آن ســال در ســطح بین المللــی شــد.  ویدئوهــای پربینن
در آن بــازی در حالــی کــه مهاجــم نســاجی قائم شــهر 

دروازه بــان شــهرداری یاســوج را دریبــل زده بــود و می رفــت 
ــم  ــره تی ــان ذخی ــی از بازیکن ــد، یک ــاز کن ــی را ب دروازه خال
ــردن  ــرم ک ــغول گ ــت گل مش ــه پش ــی ک ــوجی در حال یاس
ــرد.  ــع ک ــوپ مهاجــم را دف ــد و ت ــن پری ــه درون زمی ــود ب ب
تیــم قائم شــهری در ایــن دیــدار، نه تنهــا از یــک گل مســّلم 
محــروم شــد، بلکــه در خطــای دو ضربــی کــه نصیــب ایــن 

تیــم شــد، تــوپ گل نشــد تــا یکــی از اتفاقــات نــادر و البتــه 
ــد در آن  ــال رقــم بخــورد. هــر چن ــه فوتب ــی ناجوانمردان خیل
ــا  ــرا ت ــن ماج ــده ای ــن رقم زنن ــی، بازیک ــد نجات ــان مجی زم
مدتــی ســوژه رســانه ها بــود، امــا بــا ســقوط تیــم شــهرداری 
یاســوج او نیــز ماننــد آن تیــم از فوتبــال ایــران محــو شــد. 
ــن  ــرای ای ــنگینی ب ــت س ــز محرومی ــان نی ــه در آن زم البت
ــت  ــر حــال عدال ــه ه ــا ب ــه نشــد؛ ام ــن در نظــر گرفت بازیک
ــن  ــن بازیک ــام خــود را از ای ــی ســخت تر انتق ــی خیل  فوتبال

و تیم شهرداری یاسوج گرفت.
    اتفاق تلخ فوتسال

امــا در تازه تریــن اتفــاق این چنینــی کــه انــگار فقــط در 
ــران  ــر فوتســال ای ــگ برت ــد در لی ــران رخ می ده ــال ای فوتب
ــاری  ــی حف ــای گیتی پســند و مل در جــدال حســاس تیم ه
ــود  ــا یــک گل پیــش ب ــاری ب ــی حف ــم مل ــی کــه تی در حال
در صحنــه ای مشــابه یکــی از بازیکنــان تیــم اصفهانــی 
ــردی  ــه دور از جوانم ــی ب ــا حرکت ــن ب ــی عابدی ــام عل ــه ن  ب
و اخــاق حرفــه ای، توپــی را کــه در حال وارد شــدن بــه دروازه 
ــود، دفــع کــرد. ایــن حرکــت نه تنهــا تیــم حفــاری  خالــی ب
را از یــک گل قطعــی محــروم کــرد، بلکــه در ادامــه بــا ورود 
ــازی  ــن ب ــر ای ــای دیگ ــن و درگیری ه ــه زمی ــاگران ب تماش
ــر فوتســال  ــات ســال های اخی ــن اتفاق ــی از تلخ تری ــه یک ب
تبدیــل شــد. بــا وجــود اینکــه کمیتــه فوتســال ایــران بســیار 
ضعیــف عمــل می کنــد و اصــا مدیــر مشــخصی نــدارد کــه 

تصمیمــات الزم را بگیــرد، انتظــار مــی رود کمیتــه انضباطــی 
ــازِی گیتی پســند و ملــی  ــه اتفاقــات ب فدراســیون فوتبــال ب
حفــاری در هفتــه دوازدهــم لیــگ برتــر فوتســال رســیدگی 
کنــد. متاســفانه رویــه حــرکات این چنینــی اگــر بــا برخــورد 
ســفت و ســخت انظباطــی روبــه رو نشــود، تبدیــل بــه یــک 
ــه  ــت چ ــوم نیس ــود و معل ــا می ش ــوی تیم ه ــه از س حرب
فاجعه هایــی را در آینــده رقــم بزنــد. تصــور کنیــد اگــر چنیــن 
ــال  ــا فوتس ــال ی ــرای فوتب ــی ب ــطح بین الملل ــی در س اتفاق
ایــران رخ دهــد، چــه رفتــاری از ســوی فیفــا یــا ای اف ســی 

بــا ایــران خواهــد شــد.
    جای خالی جوانمردی

 از ســوی دیگــر جــای خالــی آمــوزش رفتــار حرفــه ای 
بــه بازیکنــان آن هــم در ســطح اول مســابقات یکــی از 
ــفانه  ــت. متاس ــران اس ــر ورزش ای ــای انکارناپذی ضرورت ه
مــا ســاالنه بســیاری از ورزشــکاران بــا اســتعداد خــود را فقط 
ــه ای چــه در داخــل  ــت نکــردن اخــاق حرف ــل رعای ــه دلی  ب
ــی  ــم؛ اتفاقات ــت می دهی ــن از دس ــارج از زمی ــه در خ و چ
ــی  ــه جرم های ــه ب ــری ک ــوا و درگی ــا دع ــگ ی ــد دوپین مانن
ماننــد قتــل منجــر شــده و ... تاکنــون ورزشــکاران بزرگــی را 
از ورزش کشــورمان گرفتــه اســت. امیدواریــم در ورزش پایــه 
ــه ورزشــکاران  ــه ای ب ــز اخــاق حرف ــر چی ــل از ه کشــور قب
ــی  ــن اتفاقات ــاهد چنی ــده ش ــا در آین ــود ت ــوزش داده ش آم

نباشــیم.

نگاهی به اتفاق تلخ فوتسال

جای خالی جوانمردی
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دانش افزایــی  تخصصــی  سلســله کارگاه های  ادامــه  در 
نظــر  زیــر   93 ســال  از  کــه  ورزشــی  آســیب های 

مــردان  پژوهــش  و  آمــوزش  کمیتــه 
هیئــت والیبــال اســتان اصفهــان برگــزار 
تخصصــی  کارگاه  چهاردهمیــن  می شــود، 
از  پیشــگیری  بــا موضــوع  دانش افزایــی 
آســیب های ورزش والیبــال برگــزار شــد. 
ایــن ســمینار یــک روزه در روز پنجشــنبه 
اجتماعــات کتابخانــه  تــاالر  در  آذرمــاه   4

ــر از خانم هــا  ــاد نف ــا حضــور بیــش از هفت ــان ب ــرار اصفه  اب
ــمینار  ــن س ــد. در ای ــزار ش ــال برگ ــی والیب ــان مرب و آقای
و  برجســته  اســتادان  از  یکــی  خیام باشــی،  پروفســور 
فرهیختــه دانشــگاه های کالیفرنیــا و اصفهــان و دکتــر 
ــس  ــان و رئی ــگاه اصفه ــتاد دانش ــا، اس ــاس صالحی کی عب

کمیتــه آمــوزش هیئــت والیبــال اســتان اصفهــان، مدرســان 
دربــاره  دانش افزایــی،  تخصصــی  کارگاه  چهاردهمیــن 
آســیب های ورزش والیبــال در دو ناحیــه کتــف، کار بــا 
کمربنــد شــانه ای و زانــو بــه ســخنرانی پرداختنــد. پروفســور 
اوکاهومــای  از دانشــگاه  خیام باشــی کــه 
 آمریــکا دکتــرای آسیب شناســی در ورزش 
و فیزیوتراپــی دریافــت کــرده با اشــاره بــه ارائه 
ســه مقالــه علمــی در ارتبــاط بــا آســیب های 
زانــو کــه در روزنامه هــای معتبــر آمریــکا 
ــرده  ــاد ک ــی ایج ــیده و تحول ــاپ رس ــه چ ب
 دربــاره پیشــگیری از آســیب های والیبــال 

کاردرمانی و نیز فیزیوتراپی سخنانی را ایراد کرد. 
ــران  ــم مه ــمینار خان ــن س ــزاری ای ــام و برگ ــر ثبت ن در ام
ــت  ــوان هیئ ــوزش بان ــه آم ــس کمیت ــی، رئی ــرف ریاح اش
والیبــال اســتان اصفهــان زحمــات زیــادی را متحمــل شــد 
کــه جــا دارد بــا یــک خداقــوت زحمــات ایشــان را ارج نهیم.

در سمینار تخصصی دانش افزایی آسیب های ورزشی:

پیشگیری از آسیب های کتف و زانو در والیبال
ــپولیس  ــت در پرس ــر نتوانس ــن بنگ ــه محس  روزی ک
بــه فوتبالــش ادامــه دهــد و راهــی تراکتورســازی 
ــد.  ــرده گرفتن ــی خ ــر قلعه نوی ــه امی ــا ب ــد، خیلی ه ش
بازی هــای  و  پیش فصــل  تمرینــات  در  امــا  بنگــر 

ابتدایــی توانســت بــا عملکــرد خــوب 
بدهــد. موضوعــی  را  انتقادهــا  پاســخ 
ــش دور  ــی تیم ــب اصل ــه او را از ترکی ک
بــود  کهنــه ای  مصدومیت هــای  کــرد، 
ــر  ــان بنگ ــپولیس گریب ــه از دوران پرس  ک
را گرفــت. دو مصدومیــت شــدید از ناحیــه 
ــی او  ــاال دوم ــه ح ــر ک ــه کم ــو و البت زان

ــر پــس از  ــرار داده اســت. بنگ را در شــرایط ســختی ق
 اینکــه کمتــر از یک مــاه پیــش، کمــرش را اوزن تراپــی 
 و آمپــول تزریــق کــرد تــا بتوانــد بــه فوتبــال ادامــه دهــد

ــازی  ــد شــفیعی در ب ــا مصدومیــت خال ــور شــد ب مجب
مقابــل بــرق نویــن شــیراز بــه زمیــن بــرود. بنگــری کــه 

ــازی  ــابقه ب ــازی در آن مس ــرای تراکتورس ــود ب ــرار نب ق
ــدید  ــث تش ــر باع ــن ام ــت و همی ــن رف ــه زمی ــد، ب کن
آســیب دیدگی اش شــد. بــا توجــه بــه جراحــی ســختی 
کــه بنگــر روی کمــرش انجــام داده، بــه گفتــه پزشــکان 
ــه دور از  ــت کم 6 هفت ــازی، دس تراکتورس
میادیــن اســت؛ امــا بعیــد اســت او زودتــر 
از دو مــاه آینــده بتوانــد در تمرینــات و 
بازی هــای تراکتورســازی حاضــر شــود. از 
ســوی دیگــر بنگــر خــودش هــم می دانــد 
ــازی  ــه تراکتورس ــت ب ــد در بازگش نمی توان
از ابتــدا بــه اوج نزدیــک شــود. همــه ایــن 
عوامــل احتمــاال مدافــع باتجربــه تراکتــور را مجبــور بــه 
خداحافظــی از فوتبــال می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه تــا 
نیم فصــل حــدود 2 مــاه زمــان باقــی اســت، احتمــال 
اینکــه بنگــر در روزهــای آینــده تصمیــم بــه خداحافظــی 

بگیــرد، کــم نیســت. ورزش3

مصدومیت، عاملی برای خداحافظی بنگر از فوتبال

کاپیتان سابق پرسپولیس به آخر خط رسید

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350600447شماره  پرونده:  9510100350608887شماره  اباغیه:  شماره 
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  یوسفی   یوسف  خواهان   1395/08/25 تنظیم:  تاریخ   950535
عملیات  به  اعتراض  خواسته  به  سمندریان  مسعود  و  سمندریان  سعید  و  پور  حاجی  عبدالحمید 
اجرایی)موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   6 به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  شهرستان 
اصفهان-  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  واقع در 
طبقه 2 اتاق شماره 220ارجاع و به کاسه 9509980350600447 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/11/02 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده عبدالحمید حاجی 
پور و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده فوق پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 26352/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409980352401295شماره  پرونده:  9510100352409876شماره  اباغیه:  شماره 
سفادرانی   رنو  و  اخاق  خوش  ابوالفضل  شاکی   / خواهان   1395/08/25 تنظیم:  تاریخ   941433
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسین مهری  به خواسته مطالبه وجه بابت...و اعسار از پرداخت 
تادیه و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم  تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر  هزینه دادرسی و 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کاسه  9409980352401295ثبت گردیده 
بودن  المکان  به علت مجهول  11:00تعیین شده است.  که وقت رسیدگی آن 1395/11/03 و ساعت 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  درخواست خواهان/شاکی  و  متهم  خوانده/ 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 

حاضر گردد.
شماره: 26402/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا پیشقدم
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950587 خواهان مجید عبادی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
1- ایمان جیهانی پور 2- عبدالمجید توکلی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... مورخ 
95/10/28ساعت 9/30تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 26404/م الف مدیر دفتر شعبه 14شورای حل اختاف استان  اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  9509986836800385شماره  پرونده:  9510466836800059شماره  خواست:  در  شماره 
سید  فرزند  قهساره  طباطبائی  بیگم  جمیله  خواهان    1395/08/18 تنظیم:  تاریخ  شعبه: 950437 
عباس  دادخواستی به طرفیت خوانده یوسف صادقی قهساره فرزند محمد مهدی  به خواسته مطالبه 
اجرت المثل ایام زوجیت   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 
8دادگاه خانواده  اصفهان ارجاع و به کاسه بایگانی پرونده  950437  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی 
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  11:00تعیین  ساعت   1395/12/07 مورخه   آن 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 25530/م الف مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره در خواست: 9510466836800060شماره پرونده: 9509986836800856شماره بایگانی شعبه: 
950947 تاریخ تنظیم: 1395/08/18 خواهان رضوان شبانی مولنجانی فرزند محمد   دادخواستی 
به طرفیت خوانده عبداله کوچکی زفره ای فرزند علی  به خواسته طاق به در خواست زوجه   تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 8دادگاه خانواده  اصفهان ارجاع و 
به کاسه بایگانی پرونده  950947  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن مورخه  1395/12/14 ساعت 
09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 25529/م الف مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شماره در خواست: 9510466836800057شماره پرونده: 9509986836800801شماره بایگانی شعبه: 
به طرفیت  دادخواستی  قلی   فرزند  1395/08/10 خواهان رضوان محمدی   تنظیم:  تاریخ   950891
خواندگان غفور کاظمی فرزند حسن – نسرین کاظمی فرزند حسن – طیبه کاظمی فرزند حسن   به 
خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت 
رسیدگی به شعبه 8دادگاه خانواده  اصفهان ارجاع و به کاسه بایگانی پرونده  950891  ثبت گردیده که 
و وقت رسیدگی آن مورخه  1395/10/25 ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 24641/م الف مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

))آگهی احضار((
اسماعیل  آقای  اصفهان  انقاب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   18 شعبه   950974 پرونده کاسه  در 
زلقی فرزند صفر علی شکایتی علیه آقای احمد نیک پیام  فرزند حسن دایر بر تحصیل مال از طریق 
اینکه متهم مجهول  به  نامشروع مطرح نموده که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید نظر 
المکان می باشد حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن 
اعام نشانی کامل خود جهت پاسخگوئی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 

دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود./ز 
شماره:26373/م الف مدیر دفتر شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

آگهی مزایده
در اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان موضوع پرونده شماره 525/94 له مهدی بستگانی علیه 
آقایان ناصر قلی جنتی و مصطفی وعیدی به نشانی اصفهان- خیابان شریعتی – چهارراه پلیس – 
دفتر شرکت گیتی پسند در نظر دارد فروش تعداد 90 دستگاه جوش و 1600 عدد المپ ال ای دی در 
مورخ 1395/09/24 ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان واقع در خیابان 
نیکبخت – مجتمع اجرای احکام حقوقی طبقه چهار برگزار نماید، طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
مزایده از اموال مورد مزایده در محل خیابان امام خمینی خیابان خلیفه سلطانی جنب نمایشگاه امیر 
کوچع بوعلی انتهای بن بست اول سمت راست بازدید و با واریز 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب 
سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 و به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت 

نمایند و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت از کارشناسی را پیشنهاد نمایند.
 sgp 1-مورد مزایده تعداد 1600 عدد المپ ال ای دی 8 و 9 وات با سرپیچ خور معمولی با مارک
ledlight نو آک بند و بسته بندی در کارتن و درج  anhuysafeelectronics که با توجه به وضعیت 
و کیفیت آن و عرضه و تقاضا ووضعیت بازار خرید و فروش اجناس مشابه در سطح عمده فروشی و 
جمع جهات موثر در قضیه قیمت هر واحد 54000 ریال و مجموع تعداد 1600 عدد 86/400/000 ریال 

ارزیابی می گردد.
2-اموال مورد مزایده تعداد 90 دستگاه جوش اینورتری با بسته بندی کارخانه ای که روی کارتن های 
مربوطه کد glt160 ثبت شده است ، ولی روی تجهیزات داخل کارتن کد glt140 ثبت شده است ، که 
در اصل این کدها آمپر اژ دستگاه جوش بوده و دستگاه های توقیفی 140 آمپر می باشد که با توجه 
به جمیع جهات موثر در  با عنایت  انجام شده است که  به کاالهای موجود در کارتن ها کارشناسی 
امر کارشناسی از جمله شرایط اقتصادی و قیمت روز بازار عمده فروشی و خرده فروشی قیمت هر 
دستگاه جوش با کد git140 3/200/000 ریال و جمع کل 90 دستگاه 288/000/000 ریال براورد می گردد. 

شماره:26377/م الف دادورز اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان
آگهی مزایده

بایگانی  :9409986825300822شماره  پرونده  شماره   9510466825800019: درخواست  شماره 
شعبه:950899 تاریخ تنظیم:1395/8/01 اجرای احکام شعبه 31 حقوقی اصفهان در پرونده اجرایی 
950899 ج31 له آقای حسن رنجبر سودانی فرزند نصر اله و علیه خانم بتول رنجبر سودانی و فاطمه 
رنجبر سودانی و اصغر مستاجران فرزند رحیم و علی رنجبر سودانی و رضا رنجبر سودانی  فرزندان 
نصر اله برای مزایده و تقسیم ماترک مرحومه رقیه سلطان نصر اصفهانی که یک باب منزل مسکونی 
و محکومیت خواندگان به پرداخت 3/150/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 500/000 ریال حق االجرا و 
مبلغ 2/360/000 ریال هزینه کارشناسی و نشرآگهی می باشد در نظر دارد جلسه مزایده ای در روز سه 
شنبه مورخ 95/09/30 برگزار نماید موضوع مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در خ زینبیه – ک 
شهید قربانی – ک بهزاد – پ 37 می باشد که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری پاک مورد 
نظر به صورت دوبر شرقی – غربی پاک دوم از کوچه اصلی که از هر دو کوچه به دلیل عرض کمتر از 
50 /1 متر کوچه ها امکان تردد ماشین وجود ندارد و فقط دارای درب نفر رو فلزی می باشد دیوارهای 
اتاقها و حیاط همگی کاهگلی و سقفها تیر چوبی و توفال دربها چوبی و دارای اشتراکات گاز و برق و 
آب و فاضاب است و اعیانی دارای قدمت 50 سال می باشد و با مراجعه به شهرداری دارای کاربری 

فضای سبز می باشد و 31/40 متراژ از شرق و 18/30 متراژ غرب عقب نشینی دارد و با عنایت به 
مساحت کل پاک که 116 متر مربع می باشد پس از عقب نشینی باقیمانده کل ملک 928/000/000 
ریال می باشد هم چنین در اجرای ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی طبق گزارش مامور محترم محل 
موصوف در تصرف خواهان و ملک فاقد پاک ثبتی می باشد اذالین اجرا مسولیتی درباره انتقال سند 
و پاک ثبتی نخواهد داشت . طالبین می توانند حداقل 5 روز پیش از مزایده از محل دیده کرده و با 
پرداخت 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری 2171290210008 و همراه آوردن فیش در 
جلسه شرکت کنند برنده فردی است که باالترین قیمت از قیمت پایه را پیشنهاد بدهد و هزینه های 

اجرایی بر عهده برنده می باشد . 
شماره 23733/م الف اجرای احکام شعبه 31 حقوقی اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان   پاک شماره 19/917 واقع در کلیشاد بخش 
9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رضا فتاحی کلیشادی فرزند رمضانعلی  در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/9/30 
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 : 95/9/7
 شماره : 636/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی احضار متهم
شعبه  بایگانی  شماره   9409983655700341: پرونده  شماره   9510113655701126: نامه  شماره 
اینکه در پرونده کاسه 940520 ب 2 ف متهم محمد علی  :940520 تاریخ تنظیم :95/8/1 نظر به 
وطنی فرزند علی اکبر به اتهام تهدید و توهین موضوع شکایت سید جواد موید زفره فرزند سید مجید 
مجهول المکان میباشند لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این 
آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر 
و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی 

فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
هادی بذرافشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-1213  خواهان مجید سروستانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه مبلغ 
192/000/000 لاير به طرفیت اشرف عنایتی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز .............. 
مورخه 95/10/13 ساعت 8  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ارباب – روبه 
روی مدرسه نیلی پور مجتمع شورای یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 26905/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 9510106825309036  شماره پرونده: 9509986825300566  شماره بایگانی شعبه: 
950701  تاریخ تنظیم: 1395/09/02 خواهان/ شاکی شرکت مالی اعتباری کوثر مرکزی به نمایندگی 
مصطفی جالی به عنوان مدیر شعب استان اصفهان  دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم مهدی 
نادری دره شوری و سید یحیی چاوشی و کمال اکبری و نبی اله پور غام  به خواسته تامین خواسته و 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
اصفهان- طبقه اول اتاق شماره 121 ارجاع و به کاسه  9509986825300566  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/10/13 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 26916/م الف متصدی امور دفتری شعبه31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 9510106839205087  شماره پرونده: 9509986839200559  شماره بایگانی شعبه: 
به  دادخواستی  عطایی کجویی   آقای سید مجتبی  تنظیم: 1395/08/29 خواهان  تاریخ    950679
طرفیت آقای امیر حسین کرب بافی به خواسته اعسار از محکوم به  تقدیم دادگاه عمومی حقوقی 
و وقت  ثبت  به کاسه  950679   و  ارجاع  اصفهان  دادگاه حقوقی    16 به شعبه  نموده که  اصفهان 
رسیدگی مورخ 1395/10/14 و ساعت 9 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و درخواست خواهان 
و  دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده مجهول المکان 

جهت دفاع از مفاد پرونده شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان بهارستان انتهای خ الفت 
جنب شرکت عمران بهارستان مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

آن را دریافت و در وقت مقرر جهت  رسیدگی حاضر شود./ 
شماره: 26941/م الف ابن علی مدیر دفتر شعبه 16 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 9510106839205091  شماره پرونده: 9509986839200458  شماره بایگانی شعبه: 
950528  تاریخ تنظیم: 1395/08/29 خواهان آقای شهریار محمود زاده  دادخواستی به طرفیت آقای 
مرتضی سهیلی و ....  به خواسته خلع ید  تقدیم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان نموده که به شعبه 
16  دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کاسه  950528  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1395/10/13 و 
ساعت نه و نیم صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و درخواست خواهان و  دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده مجهول المکان جهت 
دفاع از مفاد پرونده شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان بهارستان انتهای خ الفت جنب 
شرکت عمران بهارستان مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن 

را دریافت و در وقت مقرر جهت  رسیدگی حاضر شود./
 شماره: 26946/م الف ابن علی مدیر دفتر شعبه 16 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 9510106839205102  شماره پرونده: 9509986839200206  شماره بایگانی شعبه: 
950218  تاریخ تنظیم: 1395/08/29 خواهان آقای حمید صادق پور  دادخواستی به طرفیت آقای 
محسن دهقان  به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان نموده که به شعبه 
16  دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کاسه  950218  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1395/10/13 و 
ساعت 9 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و درخواست خواهان و  دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده مجهول المکان جهت دفاع از مفاد 
پرونده شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان بهارستان انتهای خ الفت جنب شرکت عمران 
بهارستان مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در 

وقت مقرر جهت  رسیدگی حاضر شود./ 
شماره: 26948/م الف ابن علی مدیر دفتر شعبه 16 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 9510106839205104  شماره پرونده: 9509986839200575  شماره بایگانی شعبه: 
950716  تاریخ تنظیم: 1395/08/29 خواهان آقای علی موذنی با وکالت علیرضا نوری  دادخواستی 
به طرفیت آقای علی موسوی و ...  به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی  تقدیم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان نموده که به شعبه 16  دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کاسه  950716  ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1395/10/12 و ساعت 9 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و درخواست خواهان 
و  دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده مجهول المکان 
جهت دفاع از مفاد پرونده شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان بهارستان انتهای خ الفت 
جنب شرکت عمران بهارستان مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

آن را دریافت و در وقت مقرر جهت  رسیدگی حاضر شود./ 
شماره: 26950/م الف ابن علی مدیر دفتر شعبه 16 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 9510106839205002  شماره پرونده: 9509986839200567  شماره بایگانی شعبه: 
950701  تاریخ تنظیم: 1395/08/26 خواهان آقای مجید منتظری  دادخواستی به طرفیت آقایان رضا 
خرندی داوود زارعی علی حدادی به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
نموده که به شعبه 16  دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کاسه  950701  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1395/10/11 و ساعت 9 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و درخواست خواهان و  دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندهان مجهول المکان جهت 
دفاع از مفاد پرونده شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان بهارستان انتهای خ الفت جنب 
شرکت عمران بهارستان مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن 

را دریافت و در وقت مقرر جهت  رسیدگی حاضر شود./ 
شماره: 26940/م الف ابن علی مدیر دفتر شعبه 16 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  برمطالبه   مبنی  دادخواستی  رمضان خاور  950560  خواهان  پرونده کاسه  در خصوص 
رسول باقری  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ............. مورخ 95/10/15ساعت 9 تعیین 
گردیده است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.شماره: 27031/م الف مدیر دفتر شعبه 9 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
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حادثــه تلــخ کشــته شــدن ســربازان در تصــادف اتوبــوس 
را یادتــان هســت؟ در آن زمــان هجمــه بزرگــی بــه ســمت 
سیســتم نــاوگان جــاده ای بــه راه افتــاد و وضعیــت 
بــه  اتوبــوس  راننــدگان  رانندگــی  و  ایــران  جاده هــای 
ــان و در  ــان زم ــت. در هم ــرار گرف ــاد ق ــورد انتق ــدت م ش

اوج انتقادهــا، مدیــر عامــل راه آهــن اعــام کــرد کــه آمادگی 
ــود دارد  ــن وج ــلیه راه آه ــه وس ــور ب ــربازان کش ــال س  انتق
و بهتــر اســت بــه دلیــل وضعیــت بــد جاده هــا از راه آهــن 

بــرای انتقــال ســربازان اســتفاده شــود. 
مدیــر عامــل راه آهــن ضمــن انتقــاد از ناامــن بــودن 
ــل  ــت حمل ونق ــه وضعی ــدت ب ــه ش ــور ب ــای کش جاده ه
جــاده ای تاخــت و قطــار را ایمن تریــن وســیله حمل ونقــل 

ــرد. ــوان ک کشــور عن
    حادثه سمنان

ــک  ــه ی ــاعت 7 و 50 دقیق ــاه 1395 در س ــه 5 آذرم جمع
صبــح ســرد پاییــزی، برخــورد دو قطــار در ایســتگاه 
هفت خــوان ســمنان جــان 45 هموطــن بیگنــاه )البتــه تــا 
لحظــه تنظیــم ایــن گــزارش( را گرفــت و تعــداد بیشــتری 
ــه  ــه گفت ــرد. ب ــا جراحــات بســیار راهــی بیمارســتان ک را ب
معــاون هــال احمــر شــدت آتش ســوزی داخــل واگن هــا 
بــه حــدی زیــاد بــود کــه وزن جســد یــک فــرد 60 یــا 70 

ــود. ــو رســیده ب ــه 5-6 کیل کیلیویــی ب
ــای  ــرا اطف ــه چ ــاره اینک ــی درب ــه پرسش ــخ ب  وی در پاس
انتقــال  اوال  افــزود:  طــول کشــید،  حریــق ســاعت ها 
خودروهــای آتش نشــانی بــا توجــه بــه خاکــی بــودن 
بخشــی از راه دسترســی و فاصلــه 70 کیلومتــری آن، زمــان 
ــیر  ــه مس ــهر ک ــل ش ــوادث داخ ــا ح ــرد ت ــتری می ب بیش
کامــا شــناخته شــده و نزدیــک اســت. دوم اینکــه حجــم 

ــود.  ــه ب ــش گرفت ــا آت ــن کام ــود و واگ ــاد ب ــش زی آت
ایــن امدادگــر ارشــد در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا 
ــار  ــه قط ــزود: بدن ــود، اف ــاد ب ــه زی ــن هم ــش ای حجــم آت
بــه غیــر از بدنــه بیرونــی کــه از آهــن اســت، مابقــی 
قابــل اشــتعال اســت. بخــش زیــادی از آن چــوب اســت 
ــا  ــفنج دارد، صندلی ه ــر و اس ــس اب ــادی از جن ــم زی  حج
و پرده هــا، همــه و همــه بــه شــعله ور شــدن بیشــتر آتــش 

کمــک کــرده بــود.

    امنیت در سفر
ــه  ــه هــر چــه بگوییــم کــم اســت؛ امــا نکت از تلخــی حادث
ــتناک  ــه وحش ــن حادث ــوه روی دادن ای ــل نح ــل تأم قاب
اســت؛ جایــی کــه بــا یــک تغییــر شــیفت ســاده، چنیــن 
فاجعــه ای رخ می دهــد. ســؤال مــا ایــن اســت کــه وقتــی 
مدیــر عامــل راه آهــن، حمل ونقــل ریلــی را امن تریــن 
حمل ونقــل کشــور عنــوان می کنــد و قــرار اســت بــا توســعه 
راه آهــن کشــور، بخــش زیــادی از گردشــگران از ایــن 
سیســتم اســتفاده کننــد، چــرا قطارهــای ایــران از داشــتن 
ــام  ــد. در تم ــاده بی بهره ان ــی اس س ــتم جی پ ــک سیس ی
ــود  ــام می ش ــمند انج ــا هوش ــا کام ــت قطاره ــا حرک  دنی
و انســان ها تنهــا بــه عنــوان ناظــر در کنار سیســتم مشــغول 
 کارنــد. متاســفانه مســئوالن راه آهــن بــه جــای عذرخواهــی 
ــتمالی  ــال ماس ــام در ح ــئولیتی تم ــا بی مس ــتعفا ب و اس
کــردن ماجــرا هســتند و اینقــدر ســاده از اتفــاق و خطــای 
ــگار  ــه ان ــگار ن ــه ان ــد ک ــت می کنن ــانی روی داده صحب انس
ــتند.  ــه هس ــن حادث ــدار ای ــون داغ ــواده اکن ــا خان صده
حوادثــی این چنینــی نه تنهــا بــه ســود توســعه گردشــگری 
ایــران نخواهــد بــود، بلکــه گردشــگران بین المللــی را بیــش 
از پیــش از ایــران دور خواهــد کــرد؛ زیــرا اولیــن فاکتــور هــر 
گردشــگر خارجــی، امنیــت و ایمنــی در طــول ســفر اســت. 
ــن حــوادث  ــا وجــود ای ــا ب ــم حتم ــی ه گردشــگران داخل
بیــش از گذشــته بــه ســفرهای جــاده ای روی خواهنــد آورد 

جایــی کــه آنجــا هــم خبــری از ایمنــی نیســت!

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

سایه ناامنی بر سفرهای ریلی

انتشار تفسیر آیت هللا موسوی اردبیلی
موســوی  آیــت هللا  شــاگرد 
اردبیلــی از انتشــار تفســیر دو 
موســوی  آیــت هللا  جلــدی 
ــع  ــی در قط ــی در مجلدات اردبیل

وزیری خبر داد.
المســلمین  و  حجت االســام 
موســویان ابوالفضــل   ســید 

ــد  ــگاه مفی ــامی دانش ــارف اس ــات و مع ــروه الهی ــر گ مدی
ــی«  ــو وح ــوان »در پرت ــا عن ــیری ب ــان تفس ــزود: از ایش اف
ــا  ــه ب ــود ک ــده ب ــاپ ش ــته چ ــی در گذش ــد رقع ــه جل در س
ــاه  ــک م ــرآن« طــی ی ــا در ق ــه بحــث »دع ــی از جمل اضافات
گذشــته در دو جلــد وزیــری بــه چــاپ رســیده اســت. 
موســویان بیــان کــرد: بیشــترین مطالــب ایــن تفســیر 
تدریــس آیــت هللا موســوی اردبیلــی بــوده کــه از نــوار 
ــم  ــتار تنظی ــب نوش ــاری در قال ــع گفت ــده و مناب ــاده ش  پی
و تدویــن و مجموعــه ای نیــز توســط اینجانــب بــر آن افــزوده 
ــاب باشــد. وی افــزود:  ــه صــورت کت ــه ب ــل ارائ ــا قاب شــده ت
مباحــث تفســیری ایشــان عمدتــا در مــاه مبــارک رمضــان در 
ــز یکــی  ــه شــده و در هــر ســال نی ســال های متعــددی گفت
از موضوعــات مــورد بحــث قــرار می گرفتــه اســت؛ یــک 
ــواده  ســال تفســیر ســوره مبارکــه یاســین، ســال دیگــر خان
در قــرآن کــه آیــات ابتدایــی ســوره مبارکــه نســا مــورد بحــث 
قــرار گرفتــه و یکســال نیــز بحــث دعــا در قــرآن و دعاهــای 
انبیــا بــوده اســت. همچنیــن گفتارهــای قرآنــی ایشــان کــه در 
صداوســیما در اوایــل انقــاب اســامی گفتــه شــده نیــز پیــاده 

و بــه ایــن مجموعــه اضافــه شــده اســت.

 فراخوان سومین سوگواره 

»طریق الحسین«
ســومین ســوگواره رســانه ای »طریــق الحســین«، بــرای 
ــا هــدف اســتفاده از ظرفیت هــای  ــی ب ســومین ســال متوال
گســترده رســانه ای بــرای ثبــت و ترویــج مفاهیــم واالی 
فرهنــگ عاشــورا و زیــارت اربعیــن و اجــرای پژوهشــی 
تصویــری در بیــان  شــکوه و وحــدت مســلمانان و همچنیــن 
فراهــم آوردن محفلــی جهــت ثبــت ســوغات ســفر معنــوی 

ــود.  ــزار می ش ــن برگ ــارت اربعی زی
ــس  ــش عک ــی و در 6 بخ ــورت مردم ــه ص ــوگواره ب ــن س ای
فیلــم  همــراه(،  عکــس گوشــی  و  حرفــه ای  )عکاســی 
)مســتند، کوتــاه و نماهنــگ(، پوســتر و تصویرســازی کتــاب 
ــفرنامه و  ــاه، س ــتان کوت ــعر، داس ــی )ش ــون ادب ــودک، مت ک
خاطــره(، نقاشــی کــودکان و موشــن گرافیــک در ســطح ملــی 
برگــزار می شــود. شــرکت در ایــن ســوگواره بــرای کلیــه افــراد 
اعــم از آماتــور و حرفــه ای آزاد اســت. آخریــن فرصــت ارســال 
آثــار بــه دبیرخانــه ســوگواره 15 دی مــاه 1395 خواهــد بــود. 

معارف

ایران در فهرست بودجه بنیاد گردا هنکل
بنیــاد مطالعاتــی »گــردا هنکل« 
5 میلیــون یــورو بــرای حمایــت 
ــه  ــی در س ــای پژوهش از طرح ه
ــدا  ــران، روســیه و اوگان کشــور ای

در نظر گرفت. 
بنیــاد گــردا هنکل، یک موسســه 
آلمانــی  تحقیقاتــی  و  علمــی 
ــه ای  ــی بودج ــای تحقیقات ــه پروژه ه ــر ســال ب ــه ه  اســت ک
 را اختصــاص می دهــد. ایــن بنیــاد مطالعاتــی به تازگــی 
و پــس از شــکل گیری مجمــع و اعضــای جدیــد خــود 
ــرای طرح هــای  ــورو را ب ــون ی ــغ 5 میلی ــه مبل ــرد ک ــوان ک عن
پژوهشــی در چنــد کشــور مدنظــر قــرار خواهــد داد کــه ایــران 

ــرار داد.  ــن فهرســت ق ــز در ای نی
یکــی از ایــن طرح هــای بــزرگ شــامل پژوهشــی مشــترک 
ــاروس  ــن و ب ــان ســه کشــور روســیه، اوکرای ــه می اســت ک
قــرار اســت انجــام شــود. در ایــن طــرح قــرار اســت محققــان 
آلمانــی بــا همــکاری محققانــی از ایــن ســه کشــور مطالعــات 

تاریخــی گســترده ای را انجــام دهنــد. 
در طرحــی دیگــر قــرار اســت در کشــور اوگانــدا و شــهر کامپــاال 
ــاد گــردا هنــکل تأســیس شــود  ــا حمایــت بنی دانشــگاهی ب
ــر  ــرای آن در نظ ــورو ب ــزار ی ــزان 800 ه ــه می ــی ب ــه مبلغ ک

گرفتــه شــده اســت.
ــامل  ــود، ش ــوط می ش ــران مرب ــه ای ــه ب ــری ک ــرح دیگ  ط
حمایــت از یــک پــروژه مشــترک ایرانــی و آلمانــی اســت کــه 
حــدود 650 هــزار یــورو از آن حمایــت خواهــد شــد. ایــن دو 

طــرح مربــوط بــه مــوزه ملــی ایــران و مــوزه یــزد اســت. 
ــران  ــزد در ای ــتان ی ــه اس ــده ک ــرح آم ــن ط ــح ای در توضی
تاریخــی متفــاوت دارد. پایتخــت همنــام ایــن اســتان، 
تصویــری دســت کم پانصــد ســاله دارد کــه در اماکــن آن نیــز 

ــتند.  ــاهد هس ــل مش قاب
ــی  ــراث فرهنگ ــز جــزو می ــن شــهر نی سیســتم آبرســانی ای
ــی  ــی از نقاط ــزد یک ــود. ی ــداد می ش ــکو قلم ــی یونس جهان
مــادی  میــراث  آلمانــی  علمــی  جامعــه  در   اســت کــه 

و معنوی آن کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است.
 قــرار اســت تــا ســال ۲019 اولیــن مــوزه منطقــه ای ایــن شــهر 
ــر  ــاری، هن ــخ، معم ــن رو تاری ــاح شــود. از ای  ســاخته و افتت

و فرهنگ این منطقه مورد مطالعه قرار می گیرند. 
پیــرو مذاکــرات مســئوالن میــراث فرهنگــی ایــران بــا 
حــوزه  تحقیقاتــی  پروژه هــای  انجــام  بــرای  آلمانی هــا 
ــه ای  ــوزه منطق ــران و م ــی ای ــوزه مل ــی در م ــراث فرهنگ می
یــزد، بودجــه ای بــه طرح هــای میــراث فرهنگــی ایــران تعلــق 

ــت.  ــه اس گرفت
 ایــن بنیــاد همــواره بــه حمایــت از پروژه هــای علمــی 
اختصــاص  و  می پــردازد  محققــان  دانــش  ارتقــای  و 
 بودجــه بــه میــراث فرهنگــی ایــران بــرای اولیــن بــار انجــام 

می شود.

گزارش

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
چهارمحــال و بختیــاری از اعــام فراخــوان چهارمیــن کنگره 
تاریــخ معمــاری و شهرســازی ایــران در ایــن اســتان خبــر 

داد. 
ــی  ــراث فرهنگ ــی اداره  کل می ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

صنایــع دســتی و گردشــگری چهارمحــال 
ــوادجانی  ــکری  س ــن عس ــاری، بهم و بختی
اظهــار کــرد: تاکنــون اقدامــات مناســبی 
درخصــوص ثبــت، حریــم، حفاظــت و مرمت 
احیــا و بهره بــرداری از آثــار در حــوزه میــراث 
ــزی  ــازمان مرک ــارت س ــت نظ ــی تح فرهنگ
انجــام شــده کــه بعضــی از ایــن فعالیت هــا 

ــد. ــد ش ــش داده خواهن ــی و نمای ــره معرف در کنگ
ــدف از  ــه ه ــان اینک ــا بی ــوادجانی ب ــکری  س ــن عس  بهم
ــی  ــار تاریخ ــدار از آث ــت پای ــره حفاظ ــن کنگ ــزاری ای برگ
فرهنگــی و معرفــی هویــت معمــاری و شهرســازی اســتان 
ــراث  ــت اداره  کل می ــه هم ــره ب ــن کنگ ــت: ای ــت، گف اس

فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان چهارمحال 
و بختیــاری و بــا جلــب حمایــت پایــدار دســتگاه های 
خواهــد  برگــزار  جــاری  ســال  بهمن مــاه  در   ذی ربــط 

شد.
پژوهشــگران  و  اســتادان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی   
متخصصــان و دانشــجویان عرصــه معمــاری 
و  مقـــاالت  مـــی توانند  شهـرســـازی  و 
پژوهش هــای خــود را از طریــق ســایت 
ــت  ــانی chb.chaui.ir، پس ــه نش ــره ب کنگ
 miraschb.ir@congress4 ــی الکترونیک
تلفن هــای 03833349763- شــماره  و 
ارزیابـــی  بــرای  کنگــره   3334۲91۲ 
ــخ  ــره تاری ــن کنگ ــزود: چهارمی ــد، اف ــال کنن و داوری ارس
 معمــاری و شهرســازی ایــران در اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری در تاریــخ دوم و ســوم بهمن مــاه ســال جــاری 
 در مجتمــع فرهنگی هنــری غدیــر شــهرکرد برگــزار خواهــد 

شد. میراث

نمایندگــی میــراث فرهنگــی شهرســتان   مســئول 
ــه  ــگری ک ــات گردش ــعه باغ ــا توس ــت: ب ــگان گف گلپای
بخواهــد بــه کشــاورزی آســیب بزنــد، مخالــف هســتیم. 
مهــدی نوبخــت اظهــار کــرد: تــاش مــا بــر ایــن اســت 
کــه فرصت هــای ســرمایه گذاری را در گلپایــگان بــه 

بهتریــن نحــو بــه هــدف برســانیم؛ البتــه 
ــا  ــود دارد، ام ــل وج ــه تعام ــن زمین در ای
بعضــی وقت هــا قوانیــن دســت و پاگیــر 
هســتند. وی افــزود: در زمینــه گردشــگری 
فرصــت کوچــری را از دســت دادیــم. 
ــه  ــاز ب ــگان نی ــت گردشــگری گلپای وضعی
ــاد  ــر زی ــال حاض ــاخت دارد و در ح زیرس

ــر  ــا یکدیگ ــتگاه ها ب ــط دس ــا ضواب ــت؛ ام ــوب نیس خ
ــدارد.  ــی ن همخوان

شهرســتان  فرهنگــی  میــراث  نمایندگــی  مســئول 
ــای  ــه اعت ــایر ادارات در زمین ــکاری س ــوص هم درخص
گردشــگری گلپایــگان اظهــار کــرد: اعتــای گردشــگری 

اقــدام جدیــدی اســت؛ بــه عنــوان نمونــه تــا ســال 1391 
ــع  ــی از موان ــتیم. یک ــگری نداش ــفره خانه های گردش س
گردشــگری پیــچ و خم هــای اداری اســت؛ جلــوی پــای 
ــع  ــه موان ــم؛ اگرچ ــع می گذاری ــاد مان ــرمایه گذار زی س
ــی اســت، امــا فرصــت را از دســت می دهیــم کــه  قانون
البتــه می توانیــم انعطــاف داشــته باشــیم. 
نوبخــت نبــود انعطــاف و پیــچ و خم هــای 
ــتان  ــگری در شهرس ــع گردش اداری را مان
بــا  یادآورشــد:  و  دانســت  گلپایــگان 
ــد  ــه بخواه ــگری ک ــات گردش ــعه باغ توس
ــم؛  ــد، مخالفی ــیب بزن ــاورزی آس ــه کش ب
ــا  ــن ب ــر زمی ــزار مت ــه 7 ه ــی ک ــا باغ ام
ــت  ــا رعای ــه درخــت مثمــر دارد و می خواهــد ب 500 اصل
ــر اشــتغالزایی  ــد و دســت کم 15 نف اصــول فعالیــت کن
ــش  ــم مانع ــه بخواهی ــت ک ــف اس ــتقیم دارد، حی مس
ــا در  ــد، ام ــا بگذارن ــر پ ــون را زی ــم قان شــویم. نمی گویی

ــنا ــرد. ایس ــت ک ــود گذش ــع می ش ــی مواق بعض

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 95101068۲5309119  شماره پرونده: 95099868۲5300335  شماره بایگانی شعبه: 
950431  تاریخ تنظیم: 1395/09/04 خواهان/ شاکی مجید مهدوی  دادخواستی به طرفیت خوانده/ 
متهم اصغر رفیعی دولت آبادی و صدیقه رفیعی دولت آبادی و حسنعلی رفیعی دولت آبادی و زهرا 
رفیعی دولت آبادی و مجتبی رفیعی دولت آبادی و زینب محمدی دولت آبادی و محمد رفیعی دولت 
آبادی و حمید رضا رفیعی دولت آبادی و قدرت اله رفیعی دولت آبادی  به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی و دستور موقت   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اصفهان-  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  واقع در 
طبقه اول اتاق شماره 1۲1 ارجاع و به کاسه  95099868۲5300335  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
المکان بودن خوانده/ متهم و  به علت مجهول  آن 1395/10/1۲ و ساعت 11:30 تعیین شده است. 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۲7095/م الف متصدی امور دفتری شعبه31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 95101068۲53091۲1  شماره پرونده: 95099868۲5300549  شماره بایگانی شعبه: 
به  دادخواستی  اصانی  اله کاظم  حشمت  شاکی  خواهان/   1395/09/04 تنظیم:  تاریخ    95068۲
طرفیت خوانده/ متهم حسن پور جم علویجه به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه اول اتاق شماره 1۲1 ارجاع و به کاسه  95099868۲5300549  ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/10/11 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
اعام  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  از مفاد  اطاع  و  آگهی  از نشر  تا خوانده/ متهم پس  می شود 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 

حاضر گردد.
شماره: ۲7094/م الف متصدی امور دفتری شعبه31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 95101068۲53091۲0  شماره پرونده: 95099868۲5300580  شماره بایگانی شعبه: 
طرفیت  به  دادخواستی  آزادپور  عباسعلی  شاکی  خواهان/   1395/09/04 تنظیم:  تاریخ    950715
تامین  و  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  زاده   شفیع  پیمان  و  سلیمانی کورکاء  علی  متهم  خوانده/ 
خواسته و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول اتاق 1۲1 ارجاع و به کاسه  95099868۲5300580  ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/15 و ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 

حاضر گردد.
شماره: ۲7093/م الف متصدی امور دفتری شعبه31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 95101003515084۲5  شماره پرونده: 9509980351500676  شماره بایگانی شعبه: 
9508۲3  تاریخ تنظیم: 1395/09/01 خواهان/ شاکی مهرداد رحیمی دادخواستی به طرفیت خوانده/ 
متهم قلی انی کزی  به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 
348  ارجاع و به کاسه  9509980351500676  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/1۲ و 
ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ 
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۲69۲0/م الف منشی دادگاه 

حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محسن یزدخواستی

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره    9509980351500574 پرونده:  شماره    95101003515084۲7 اباغنامه:  شماره 
شعبه: 950706  تاریخ تنظیم: 1395/09/01 خواهان/ شاکی حمزه شامحمدی قهساره دادخواستی 
مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  دلیگانی   رضوی  محمود  متهم  خوانده/  طرفیت  به 
... تقدیم دادگاه های  بابت  از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه  خسارت تاخیر تادیه و اعسار 
به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی  نموده که جهت رسیدگی  عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 348  ارجاع و به کاسه  9509980351500574  ثبت گردیده 
بودن  المکان  به علت مجهول  که وقت رسیدگی آن 1395/10/1۲ و ساعت 09:00تعیین شده است. 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
 کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر

 گردد.
شماره: ۲6919/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محسن یزدخواستی
آگهی ابالغ

بایگانی  شماره    95099803515006۲9 پرونده:  شماره    951010035150841۲ اباغنامه:  شماره 
به  دادخواستی  فرد   هنری  علی  شاکی  خواهان/   1395/09/01 تنظیم:  تاریخ    950768 شعبه: 
و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  اللهی   شکر  احسان  و  صدری  امیر  متهم  خوانده/  طرفیت 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  وجه چک  مطالبه 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان 
طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان 
رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که    95099803515006۲9 به کاسه   و  ارجاع    348 شماره  اتاق    3
و  متهم  خوانده/  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  09:00تعیین  ساعت  و   1395/10/11 آن 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه   خود 

گردد.
شماره: ۲69۲1/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محسن یزدخواستی
آگهی ابالغ

بایگانی شعبه:  پرونده: 9409980350100785  شماره  اباغیه: 9510100350107813  شماره  شماره 
اختریان و مرتضی  اختریان و مصطفی  تنظیم: 1395/09/03 خواهان/ شاکی رضا  تاریخ    940916
خواسته  به  مقضی  شهناز  متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  اخترییان   مولود  و   اختریان 
رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ترکه  تقسیم 
شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه   1 شعبه  به 
و  ارجاع    333 شماره  اتاق    3 طبقه  اصفهان-  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت 
ماحظه  جهت  آگهی  نشر  از  پس  روز   7 ظرف  ثبت گردیده که    9409980350100785 به کاسه  
درخواست  و  متهم  خوانده/  بودن  المکان  مجهول  علت  به  نمایید.  مراجعه  به شعبه  کارشناس  نظر 
امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی  خواهان/ 
خوانده/  تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی 
خود  نشانی کامل  اعام  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم 
حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم   نسخه 

گردد.
شماره: ۲7097/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- فرزانه سلیمانی
دادنامه

کاسه پرونده: 95-518 شماره دادنامه: 7۲5 مورخ : 95/8/4 تاریخ رسیدگی: ................. مرجع 
رسیدگی: شعبه ۲7 شورای حل اختاف اصفهان خواهان: مهدی فانیان نشانی: اصفهان- باغ قلندرها 
سرای میر روبروی مسجد نو خوانده: اصغر سجادی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 
3/600/000 ریال موضوع یک فقره چک بانک ملی گز و برخوار مورخ 84/3/15 به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه از زمان صدور چک 84/3/15 لغایت وصول آن و مطلق هزینه های دادرسی و نشر آگهی 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید:رای قاضی شورادر خصوص دعوی مهدی فانیان به طرفیت اصغر سجادی به خواسته مطالبه 
مبلغ 3/600/000 ریال بابت یک فقره چک بانک ملی مورخ 84/3/15 به شماره ۲۲97۲3 به انضمام 
مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه شورا با بررسی محتویات پرونده و نظر به باقی بودن 
اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان و با عنایت به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 

ارائه الیحه دفاعیه مبنی بر برائت ذمه، شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده لیکن با  و عدم 
توجه به اینکه در گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه شماره چک موضوع دعوی ۲۲9719 
ثبت گردیده است در حالیکه شماره چک ۲۲97۲3 می باشد لذا چک صادره منجر به صدور گواهی 
عدم پرداخت نشده و مستند دعوی از شمول اسناد تجاری خارج شده و شورا الشه چک صادره را به 
عنوان سند عادی دلیل بر ذمه مبلغ چک بر عهده خوانده تلقی و به استناد مواد 198و515و519 قانون 
آئین دادرسی مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک به مبلغ 3/600/000 ریال 
و مبلغ 305/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
95/5/10 صادر و اعام می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲0 روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
 همین شعبه و ۲0 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.شماره:۲6418/ م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه ۲7 حوزه قضایی اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 951063 خواهان مهناز مهری تکمه دادخواستی مبنی برمطالبه به طرفیت آرمیتا 
محمودی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/10/۲۲ساعت 11/30 صبح  
تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان چهار راه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: ۲6433/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970369100691 تاریخ تنظیم: 1395/06/08 شماره پرونده: 9409980351500964 
شماره بایگانی شعبه: 950593 تجدید نظر خواه: آقای اصغر مارانی فرزند مصطفی با وکالت آقای 
مسعود حبیبیان جونی فرزند احمد به نشانی استان اصفهان- شهرستان اصفهان- میدان آزادی-
ابتدای خیابان سعادت آباد-جنب شرکت هواپیمایی پرستیژ- مجتمع پورپونه- بلوک ۲-طبقه ۲- 
آقای غامرضا شیخ سجادیه  نظر خوانده:  نوری تجدید  آقای محمد حسین  واحد1۲- دفتر وکالت 
فرزند حسن به نشانی مجهول المکان تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره 1939-94 مورخ 94/1۲/16 
صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام 
انشاء رای  به  از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت  با استعانت  را اعام و  مشاوره ختم رسیدگی 
می نماید.رای دادگاه در خصوص تجدید نظر خواهی مسعود حبیبیان جونی بوکالت از اصغر مارانی 
بطرفیت غامرضا شیخ سجادیه نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 1939-94 مورخ 94/1۲/16 
اصفهان که متضمن صدور  دادگاه عمومی حقوقی  پانزدهم  پرونده کاسه 941066 شعبه  در  صادره 
حکم بر بی حقی تجدید نظر خواه از خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک موضوع 
دعوی لغایت زمان تقدیم دادخواست میباشد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از آنجا که حسب 
گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال الیه)در مورخه 90/4/1۲(، دارنده چک موضوع مرافعه 
شخصی غیر از تجدید نظر خواه مذکور) و با هویت محسن شریفیان( بوده و مدرکی دال بر انتقال چک 
موصوف به تجدید نظر خواه ارائه نگردیده است مشار الیه را در طرح دعوی اقامه شده ذینفع تشخیص 
نداده و بنا به مراتب فوق تجدید نظر خواهی وی را غیر موجه دانسته و مستندا به ماده 358 قانون 
آئین دادرسی مدنی رای به رد تجدید نظر خواهی صادر و اعام می نماید.رای صادره قطعی است./ف 

شماره: ۲6366/ م الف رئیس دادگاه: مصطفی عموئی مستشار دادگاه: غامرضا رنجبر
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 1061/95   خواهان سید محمد حسینی به وکالت ولی اله حاتمی و مجید 
زارعان دادخواستی مبنی بر: جلب ثالث به طرفیت 1. محمد محمدی ۲. محمد علی عاشوری تقدیم 
نموده است . وقت رسیدگی برای روز .......... مورخه 95/10/۲5 ساعت 9/30 تعیین گردیده با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 
3۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: ۲6437/م الف مدیر دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام شعبه 10 دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
کاسه اجرای 950066 له آقای بهنام ناصری کریم وند علیه قمر اعائی مهابادی به نشانی اصفهان 
ثبتی شماره  پاک  فروش  دستور  بر  مبنی   ،  55 پاک   ، فرهنگ  ، کوچه   4 الوند   ، سپاهانشهر    ،
۲۲50/3509۲ بخش 6 ثبت اصفهان در روز پنجشنبه تاریخ 95/9/۲5ساعت 10تا 10/30 صبح در محل 
این اجرا مجتمع اجرای احکام حقوقی خانواده طبقه  3 ، واحد 5 جهت فروش شش دانگ پاک 
بلوار شاهد ، دست چپ  انتهای   ، ثبتی ۲۲50/3509۲ بخش 6 به نشانی سپاهنشهر ، ورودی اول 
، کوی الوند 4 ، کوچه فرهنگ ، پاک 55 ، طبقه همکف که اکنون در تصرف می باشد و با وصف 
کارشناسی زیر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید . لذا طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق الذکر مراجعه و از آن بازدید و با تودیع نقدی 10 در صد پایه قیمت 
. پیشنهاد  نمایند  به شماره ۲171۲90۲10008 در جلسه مزایده شرکت  به حساب سپرده دادگستری 

دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده طرفین پرونده می باشد.
اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس 

مشخصات کلی ملک :عبارت است از یک مجتمع مسکونی سه طبقه به صورت یک واحد در طبقه 60- 
و یک واحد در طبقه همکف و یک واحد در طبقه اول می باشد که ارزیابی هیئت کارشناسی فقط شامل 
طبقه همکف می باشد. اسکلت ساختمان فوق از نوع بتنی و سقف تیرچه و بلوک با قدمت حدود 10 
سال دارای سالن پذیرایی و ۲ خواب و همچنین دارای یک واحد پارکینگ زیر سقف با درب به صورت 
رول آپ و همچنین انشعابات آب ، برق و گاز بوده . کف واحد با پارکینگ پوشیده شده و دیوار ها با 

کاغذ دیواری می باشد. سرویس بهداشتی و آشپزخانه کاشی و سرامیک است. 
کابینت آشپزخانه از نوع mdf و درب و پنجره های خارجی فلزی است. 

با توجه به اینکه ملک جنوبی می باشد در دو طرف نما شده که نمای شمالی سنگ و آجر و نمای 
حیاط و جنوبی آجر می باشد.  

سیستم گرمایش به صورت پکیج و رادیاتور و سیبستم سرمایش کولر آبی می باشد.
مشخصات ثبتی ملک:

دارای پارکینگ و فاقد انباری با زیر بنای 135 متر مربع و یک تراس مسقف به متراژ 4/۲ متر مربع با 
شماره ثبتی پاک 3509۲ و قطعه 1 تفکیکی ۲۲50 واقع در ثبت 6 ثبت اصفهان به شماره ثبت 58667 
و دفتر ۲81 و شماره صفحه 155 به نام آقای بهنام ناصری کریم وند و خانم قمر عائی مهابادی است 
که هر کدام به مقدار 3 دانگ مشاع از شش دانگ می باشد با توجه به موارد فوق و همچنین جمیع 
جهات کارشناسی و کلیه عوامل موثر در قیمت روز آپارتمان فوق شامل موقعیت محلی و قدرالحصه ، 
و میزان عرصه و تقاضای ملک به هنگام مباشرت به امر کارشناسی ارزش شش دانگ این آپارتمان 
 مسکونی جمعا به مبلغ 3/500/000/000 ریال )معادل سیصد و پنجاه میلیون تومان ( بر آورد و اعام 

می گردد. 
شماره :۲6908/ م الف مدیر اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی مزایده
شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختاف در خصوص پرونده ی مطروح به شماره ی 139۲/94 ش 
ح له خانم فخرالسادات رضوی و علیه آقای اکبر رضایی به آدرس خانه اصفهان بلوار سپاه خیابان سپاه 
سوپر مواد غذایی مهدی بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 1/589/360/000 ریال اموال 
توقیفی محکوم علیه به شرح: 1-یخچال سه درب دو متری ایستاده )مستعمل( به قیمت 8/150/000 
ریال ۲-ویترین )پیشخوان( آلومینیوم شیشه ای سوپری ۲ متری مستعمل ۲ عدد هر کدام به مبلغ 
960/000 ریال جمعا به مبلغ 1/9۲0/000 ریال 3-ترازوی دیجیتال مارک محک 35 کیلوئی مستعمل 
یک عدد 380/000ریال 4-برنج ده کیلویی فریدون کنار 6 کیسه هر کدام به قیمت 950/000  جمعا 
به مبلغ 5/700/000 ریال 5-برنج ده کیلوئی هندی)محسن- طبیعت عبدالسام( 10 کیسه هر کدام 
به قیمت 450/000ریال جمعا بمبلغ 4/500/000 ریال  6-تن ماهی)تحفه- ویکتوریا( 5 عدد هر کدام 
50/000 ریال جمعا بملغ ۲50/000 ریال 7-کنسرو ذرت و آناناس)متوسط( ۲8 عدد هر کدام 58/000 
جمعا به مبلغ 1/6۲4/000 ریال 8- رب گوجه یک کیلوئی)آیدا-یک و یک-مزمز-رضا( 70 عدد هر 
کدام به قیمت 35/000 ریال جمعا به مبلغ ۲/450/000ریال 9-روغن نباتی nina سه کیلوئی 6 عدد 
هر کدام به 160/000 ریال جمعا به مبلغ 960/000ریال 10-چای نیم کیلوئی)دو غزال-محسن-زرین( 
سه  سرخ کردنی  11-روغن  3/875/000ریال  مبلغ  به  جمعا   155/000 قیمت  به  کدام  هر  عدد   ۲5
لیتری)الدن( 1۲ عدد هر کدام به مبلغ 105/000 ریال جمعا به مبلغ 1/۲60/000 ریال 1۲-روغن نیم 
لیتری نازگل و نینا و ... 10 عدد هر کدام 48/000 ریال جمعا به مبلغ 480/000 ریال 13- دستمال 
دویست برگ سافتلن 36 عدد هر کدام 16/500 جمعا 594/000 ریال 14-مایع دستشوئی 4 لیتری 
بهداشتی  1/3۲0/000ریال 15-نوار  مبلغ  به  110/000ریال جمعا  کدام  عدد هر   1۲ مارک های مختلف 
پنبه ریز 90 عدد هر کدام 16/000 ریال جمعا به مبلغ 1/440/000 ریال 16-شامپو صدر صحت کوچک 
54 عدد هر کدام ۲5/000 ریال جمعا 1/350/000 ریال 17-صابون دستشویی با مارک های مختلف 
100 عدد هر کدام 11/000 جمعا به مبلغ 1/100/000ریال 18-پودر لباسشوئی دستی و ماشینی با مارک 
های مختلف 70 عدد هر کدام 19/000 ریال جمعا به مبلغ 1/330/000 ریال 19-سس فلفل اصالت 6 
عدد هر کدام 8/500 جمعا به مبلغ 51/000 ریال ۲0-عسل کوچک و متوسط با مارک مختلف 9 عدد 
هر کدام 54/000 ریال جمعا به مبلغ 486/000 ریال ۲1-بیسکوییت فرخنده 8 عدد هر کدام 56/000 
مبلغ  به  ریال جمعا   65/000 کدام  هر  عدد   11 بچه  ۲۲-پوشک  ریال   448/000 مبلغ  به  ریال جمعا 
715/000 ریال ۲3-ماکارونی سمیرا و تک 50 عدد هر کدام ۲3/000 ریال جمعا به مبلغ 1/150/000 
ریال ۲4-رشته آش میان 30 عدد هر کدام 16/000 ریال جمعا 480/000 ریال ۲5-سرکه 4 لیتری 
های  مارک  ۲6-دستمال کاغذی  ریال   396/000 مبلغ  به  جمعا  ریال   66/000 کدام  هر  عدد   6 وردا 
مختلف 15 عدد هر کدام 13/500 ریال جمعا به مبلغ ۲0۲/500 ریال که کل اموال توقیفی جمعا به 
مبلغ 4۲/611/500 ریال که مورد اعتراض هیچیک از طرفین قرار نگرفته در نظر دارد جلسه مزایده ای 
مورخ 95/9/۲1 ساعت 10-9 صبح در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین 
مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف طبقه دوم برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه ی مزایده می 
توانند با واریز ده درصد از قیمت پایه به شماره حساب )۲171350۲05001( بانک ملی و ارائه فیش 
آن به محل اجرا از اموال توقیف شده بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده ی مزایده 
آزادی طرح جدید  بهار  تمام  معادل 3/837 قطعه سکه  ریال   4۲/611/500 مبلغ  بود ضمنا   خواهد 

می باشد.
شماره :۲6909/ م الف مدیر اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان مولود مقرون مفرد

پیچ و خم های اداری، مانع گردشگری در گلپایگانبررسی تاریخ معماری و شهرسازی ایران در چهارمحال و بختیاری

حتما بخوانید!
ایران در فهرست بودجه بنیاد گردا هنکل



یکشنبه  07  آذرماه  1395

امام صادق ؟ع؟ می فرمایند:

ْزق .  ِللّرِ
ٌ

َناِء َو َکْسُح اْلِفَناِء َمْجَلَبة  َغْسُل اْلِ

شستن ظرف و جارو زدن جلو در منزل، باعث جلب روزى 

می شود.

مکارم االخالق، ص 127 - خصال، ص 54، ح 73

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

ابری

نیمه ابری

نیمه ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

2-   ْC

5-   ْC

4-   ْC

4-   ْC

6  ْC

13   ْC

4   ْC

11   ْC

ـــمـــاره 308 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

عکس از مجتبی جهانبخش
فاطمه مرادیکیمیای وطن

بازاریابــی  در  تغییــر  »رونــد  ســیمنار  وطــن،  کیمیــای  گــزارش   بــه 
ــت،  ــران صح ــر کام ــور دکت ــا حض ــنبه ب ــال 2020«، روز پنجش ــا س ــات ت و تبلیغ
مــدرس و مشــاور برتریــن برندهــای داخلــی و بین الملــی در محــل ســالن 

ــد.  ــزار ش ــمان برگ ــل آس ــات هت اجتماع
ــکاری  ــا هم ــان ب ــتان اصفه ــاد اسالمی اس ــگ و ارش ــت اداره کل فرهن ــی اس گفتن
 موسســه آمــوزش عالــی آزاد برهــان و کانــون آگهــی و تبلیغاتــی اختصاصــی

ــه دانشــجویان حــوزه تبلیغــات  ــوده ک ــن ســمینار آموزشــی ب ــزاری ای  مجــری برگ
و بازاریابــی، مدیــران ارشــد و پرســنل کانون هــای تبلیغاتــی، فعــاالن عرصــه 
ــث  ــه مباح ــدان ب ــی  عالقه من ــب و کار و تمام ــاغل و کس ــان مش ــات، صاحب تبلیغ
دوره  ایــن  شــرکت کنندگان  تبلیغــات،  عرصــه  در  آینده پژوهــی  و  آینده نگــری 

بوده انــد.
  گام اول در موفقیت، خودشناسی است

ــه گام اول در  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــت ب ــران صح ــر کام ــمینار، دکت ــن س در ای
موفقیــت، خودشناســی اســت، گفــت: پرداختــن بــه مبحــث خودشناســی و ایجــاد 
ــد در گام اول درخصــوص  ــه بای ــی اســت ک ــن موضوع ــرات در خــود، مهم تری تغیی

آن صحبــت کــرد.
 مــدرس بازاریابــی و تبلیغــات عنــوان داشــت: کســب و کار امــروز بــا گذشــته تفاوت 
بســیاری دارد و همیــن امــر باعــث می شــود تــا بــرای موفقیــت تفکــر ایــده آل را در 

خــود تقویــت کنیــم.
  منابع انسانی

ــان  ــمرد و خاطرنش ــران برش ــروز مدی ــش ام ــانی را چال ــع انس ــش مناب وی چال
ــروی  ــم نی ــد ه ــد و بع ــت کنن ــر تربی ــد در گام اول مدی ــگاه ها بای ــاخت: دانش س
ــودن  ــه واســطه متخصــص ب ــه جایــی برســیم کــه نــرخ بیــکاری ب متخصــص و ب

ــد. ــدا کن ــا کاهــش پی نیروه
 صحــت افــزود: تفــاوت افــراد موفــق و ناموفــق در کیفیــت اســتفاده از زمــان اســت 

و بایــد نــگاه مــا نــگاه دانش محــور باشــد.
  تحوالت اقتصادی

ــر صحــت در بخــش دوم صحبت هــای خــود تحــوالت اقتصــادی دوره هــزاره  دکت
ســوم میــالدی را مــورد بررســی قــرار داد و خاطرنشــان ســاخت: مشــتری امــروز 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب ــدرس بازاریاب ــت کاال دارد. م ــه مرغوبی ــادی ب ــه زی توج
مشــتری مداری در عصــر حاضــر عنــوان داشــت: دوســت داشــتن مشــتری 

ــر دوســت  ــر باالدســتی و از همــه مهم ت محصــول، ســازمان محــل خدمــت و مدی
داشــتن شــغل خــود، از جملــه نــکات کلیــدی اســت کــه بــا رعایــت آن هــا می تــوان 

ــه مشــتری ارائــه کــرد. ــود و بهتریــن خدمــت را ب در فضــای رقابتــی موفــق ب
  بازاریابی

دکتــر کامــران صحــت بازاریابــی را جذاب تریــن شــغل عنــوان کــرد و گفــت: تنهــا 
عاملــی کــه باعــث می شــود در کار خــود موفــق شــویم ایــن اســت کــه بــاور داشــته 

باشــیم کاری کــه انجــام می دهیــم، کار بســیار بزرگــی اســت. 
وی همچنیــن فقــدان مدیریــت شــرایط بحرانــی را از دیگــر علت هــای رکــود کســب 
ــرای شــرایط  ــا ب ــران م ــل اینکــه مدی ــه دلی ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــران عن و کار در ای
بحرانــی هیچ گونــه برنامــه ای ندارنــد، در شــرایط رکــود اقتصــادی حاکــم بــر کشــور 

کســب و کار آن هــا دچــار مشــکل می شــود.
 گفتنــی اســت ایــن دوره آموزشــی کــه بــا هــدف آمــوزش اصــول بازاریابــی مــدرن 
 و مفاهیــم کاربــردی آن در دوران بحــران، بررســی مدل هــای تبلیغــات مؤثــر 
ــا مشــتریان  ــر ب ــون مذاکــره مؤث ــی و نقــش آن در افزایــش فــروش، فن و بازاریاب
بــا هــدف اثرگــذاری بــر مشــتریان و فنــون متقاعــد کــردن مشــتریان و همچنیــن 
بررســی عوامــل اثرگــذار بــر رضایــت مشــتری و وفادارســازی مشــتری برگــزار شــده 
 بــود در پایــان بــه شــرکت کننــدگان گواهینامــه معتبــر از وزارت علــوم و تحقیقــات 

و فناوری و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه شد.

ــح  ــه صب ــی ک ــاری در نشســت جشــنواره غذاهــای ســنتی ایران ــدون الهی فری
دیــروز بــه میزبانــی اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری و صنایــع دســتی 
اســتان اصفهــان برگــزار شــد، گفــت: ســفره ایرانــی و غــذای ایرانــی بــه عنــوان 

ــرح اســت.  ــای گردشــگری مط ــی از فرصت ه یک
ــا از شــهرت  ــی ارزشــمند، کشــور م ــای تمدن ــدی از مزیت ه ــل بهره من ــه دلی  ب

و اعتبار خاصی در سطح بین المللی برخوردار است. 

ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــه ک ــه آنگون ــت ک ــی اس ــی از ظرفیت های ــذای ایران غ
ــده.  نش

ــی  ــگ و تمدن ــه در حــوزه فرهن ــی اســت ک ــم و فرصت ــاد مه ــذا یکــی از ابع غ
فرهنــگ  و  تمــدن  از  نشــان  و  می باشــد  خاصــی  جایگاهــی  دارای  مــا 
 میهمان نــوازی ایرانــی دارد. غــذا بــه عنــوان بعــد هویتــی مــورد توجــه 

است.

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانکیمیای وطن

یکــی از اقدامــات مبارزاتــی امــام رضــا علیــه الســالم طاغــوت ســتیزی اســت روش مبــارزه 
سیاســی ائمــه اطهــاراز آنجملــه امــام رضــا علیهــم الســالم بــا طاغوت هــا، روشــی مبتنــی 
ــود  ــریعت، جم ــز ش ــوط قرم ــر خط ــد ب ــن تاکی ــه در آن ضم ــود ک ــی ب ــت دین ــر عقالنی  ب
ــا رصــد فعالیت هــا  ــواران ب ــی نداشــت، بلکــه آن بزرگ  و تحجــر در مواضــع و رفتارهــا جای
ــد  ــاذ می نمودن ــا اتخ ــا آنه ــب ب ــی متناس ــمن، اقدامات ــه دش ــی مزوران ــع سیاس و مواض
ــز از  ــار پرســتش خویــش، طاغــوت  ســتیزی را نی ــم در کن ــد متعــال در قــرآن کری خداون
ــَه  ــٍة رَُّســواًل َأِن اْعُبــُدوا اللَّ ارکان رســالِت انبیــاء الهــی مــی شــمرد:» َوَلَقــْد َبَعْثَنــا ِفــی کُلِّ ُأمَّ
اُغوَت؛ و همانا در هر امتى پيامبرىفرستاديم كه ] اعالم كند كه [ خدا را بپرستيد  َواْجَتِنُبوا الطَّ

ــد.« و از طاغوت دوری گزنی
ــف  ــتیزی را از وظای ــوت س ــز طاغ ــالم- نی ــیعه- علیهم الس ــوار ش ــه بزرگ ــن رو ائم از همی
اصلــی خویــش در تبییــن و تبلیــِغ آموزه هــای دیــن اســالم دانســته و در ایــن راه 
ــد.در میــان ائمــه شــیعه علیهم الســالم، زندگــی سیاســی  ــی نمودن جانفشــانی های فراوان
امــام رضــا علیه الســالم بــا مطــرح شــدن موضــوع والیــت عهــدی مأمــون، نمایشــی خــاص 

ــش دارد. ــان خوی ــای زم ــا طاغوت ه ــارزات ب ــیعی در مب ــت ش ــان عقالنی از جری
 موضوعــی کــه تحلیــل آن مــی توانــد هدایت گــر مبــارزات سیاســی بــا طاغوت هــای زمــان 
ــق امــام  ــدی امــام)ع( اســت. سیاســِت عمی ــرش والیتعه ــوارد پذی ــن م باشــد.یکی از ای
ــا  ــزل و نصب ه ــت در ع ــدم دخال ــه ع ــروط ب ــه آن مش ــدی ک ــن والیت عه ــرش ای در پذی
ــان مأمــون را ســرخورده نمودکــه چــاره ای  ــد چن ــن نمودن ــن قوانی ــی و تعیی و امــور اجرای
ــا شــرط نمــودن عــدم  جــز بــه شــهادت امــام علیه الســالم ندید.حقیقــت این کــه امــام ب
دخالــت در امــور حکومتــی بــرای قبــول والیت عهــدی، از تأییــد رفتارهــای حکومــت مأمــون 

ــا امــت اســالمی از  ــن فرصــت را فراهــم ســاختند ت ــی در ضمــن، ای ــت جســتند، ول برائ
وجــود پربرکــت ایشــان بهــره ببــرد. آن گونــه کــه آن حضــرت در مــدت کوتــاه والیت عهــدی 
خویــش فرصتــی یافــت تــا بــه وظایــف آســمانی خویــش در هدایــت امــت اســالمی بــا 
ــی  ــوی علم ــه گفتگ ــزرگان ب ــا و ب ــا علم ــه، ب ــد و از جمل ــل کن ــری عم ــال بیش ت ــراغ ب ف

بنشــیند و انحرافــات آنــان را گوشــزد کنــد. 
برگــزاردن نمــاز پرشــکوه عیــد فطــر بــه امامــت امــام رضــا  علیه الســالم و نمــاز بــاران کــه 
ــش در دل مشــتاقان  ــش از پی ــت ایشــان را بی ــش محّب ــد و آت ــاران انجامی ــارش ب ــه ب ب
شــعله ور ســاخت، از فّعالیت هــای ایــن دوره اســت.همچنین از جملــه مبــارزات سیاســی 
ــت  ــراف حکوم ــیر انح ــر مس ــه تذک ــوان ب ــن دوران می ت ــالم در ای ــا علیه الس ــام رض ام
ــت.  ــش دانس ــل و الهی ــگاه اصی ــه جای ــلمانان ب ــت مس ــت دادن خالف ــالمی و بازگش اس
متأســفانه در عصــر امــوی و عباســی همــراه بــا انحــراف بیــش از پیــش جایــگاه خالفــت 
ــه  ــل آن را ب ــای باط ــت و حکومت ه ــگ باخ ــی رن ــه اجتماع ــز از عرص ــن نی ــالمی، دی اس

ــد.  ــردی درآورن ــادی و ف ــنت های عب ــه س مثاب
از ایــن رو  آن حضــرت در حدیــث معــروف »سلســلة الذهــب« خطــاب بــه مــردم نیشــابور 
ایــن گونــه روایــت نمودنــد:  »پــدرم، موســی بــن جعفــر الکاظــم، برایــم روایــت کــرد از قول 
پــدرش تــا از قــول محمــد رســول هللا صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم، و او از قــول جبرئیــل، 
ــُه ِحْصِنــی َفَمــْن َدَخــَل ِحْصِنــی َأِمــَن ِمــْن َعَذاِبی؛کلمــه  کــه خداونــد فرمــود:»الَ ِإَلــَه ِإالَّ اللَّ
ــد، داخــل  ــر کــس آن را بگوی ــن اســت. ه ــم م ــه اال هللا( دژ و حصــار محک ــد )ال ال توحی
حصــار مــن شــده و هــر کــس داخــل قلعــه و حصــار مــن شــود، از عــذاب مــن در امــان 

اســت.«
 در ایــن هنــگام کجــاوه امــام بــه راه افتــاد، ولــی امــام اشــاره کــرد کجــاوه را نگــه دارنــد 
و نــدا داد: »ِبُشــُروِطَها َو َأَنــا ِمــنْ  ُشــُروِطَها« )امــا در صورتــی کــه بــه شــرط های آن عمــل 
شــود، و مــن یکــی از آن شــرط ها هســتم.آخر کالم اینکــه امــام هشــتم از هــر فرصتــی 
بــرای طــرح امامــت بهــره گرفتنــد و در بصیــرت بخشــی امــت همــت گماشــتند و آخراالمــر 

بــه شــهادت رســیدند.

در سمینار آموزشی »روند تغییر در بازاریابی و تبلیغات تا سال 2020« عنوان شد:

با تفکر ایده آل و تغییر نگرش، می توان در شرایط رقابتی موفق بود
سفره ایرانی، ظرفیت کشف نشده گردشگری  

سیره امام رضا علیه السالم

طاغوت ستیزی   

اخبار فوالد کشور

پیشرفت ۹۳ درصدی پروژه گندله سازی فوالد سنگان

در جلســه اختتامیــه ممیــزی خارجــی سیســتم های مدیریــت یکپارچــه فــوالد مبارکــه کــه بــا حضــور تیــم ممیــزی شــرکت 
ــک از  ــر ی ــای ه ــر اســاس یافته ه ــه انجــام شــد، ب ــوالد مبارک ــران شــرکت ف ــان و مدی ــل، معاون ــر عام SGS ســوئیس و مدی
ــاله  ــک دوره یکس ــرای ی ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــت ش ــه مدیری ــتم های یکپارچ ــای سیس ــور، گواهینامه ه ــرکت مذک ــن ش ممیزی
تمدیــد شــد. در ایــن دوره از ممیــزی کــه از تاریــخ ۹۵/8/۱۱ تــا ۹۵/۹/۳ توســط یــک تیــم 8 نفــره از شــرکت SGS بــه عمــل 
آمــد، رونــد اجرایــی اســتانداردهای مدیریــت کیفیــت )ISO۹00۱: 2008(، محیــط زیســت )ISO۱۴00۱: 2008(، سیســتم مدیریــت 
ایمنــی و بهداشــت )OHSAS۱800۱: 200۷(، مدیریــت آمــوزش )ISO۱00۱۵: ۱۹۹۹( و مدیریــت انــرژی )ISO۵000۱: 20۱۱( در فوالد 

مبارکــه مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
گواهینامه های سیستم های یکپارچه

در بخــش آغازیــن جلســه اختتامیــه ایــن دوره از ممیــزی، مهنــدس حســینیان، ســرممیز تیــم ممیــزی، گزارشــی از نقــاط قــوت 
ــت  ــرای درس ــوزش و اج ــانی، آم ــر اطالع رس ــتمل ب ــزی مش ــن دوره از ممی ــز ای ــای تمرک ــود در حوزه ه ــل بهب ــای قاب و زمینه ه
ــط  ــی مرتب ــتورالعمل های ایمن ــک ها و دس ــان از ریس ــی کارکن ــانی و آگاه ــوزش، اطالع رس ــا، آم ــردش کاره ــتورالعمل ها و گ دس
ــی جنبه هــای زیســت محیطی و اجــرای اقدامــات اصالحــی  ــت هزینه هــا، شناســایی و ارزیاب ــا مدیری ــط ب ــق اهــداف مرتب  تحق
و همچنیــن تحقــق اهــداف مرتبــط بــا ارتقــای کیفیــت ارائــه کــرد. ایــن گــزارش حاکــی اســت در ایــن جلســه دکتــر ســبحانی 
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه ضمــن قدردانــی از زحمــات تیــم ممیــزی و همــکاری کارکنــان شــرکت در جریــان انجــام ممیــزی، 
ــر پیگیــری جــدی زمینه هــای قابــل بهبــود و تعمیــم آن در کلیــه فرآیندهــا و بخش هــای ســازمان تأکیــد نمــود. وی افــزود:  ب
ــان و محیــط  ــرای شــرکت از نظــر زیســت محیطی، ایمنــی و ســالمتی کارکن ــار آن هــا، ب فــارغ از ارزش ایــن گواهینامه هــا و اعتب
پیرامــون مهــم اســت کــه واقــف باشــیم چــه کاری انجــام می دهیــم و در چــه محیطــی کار می کنیــم. بنابرایــن بایــد دقــت کنیــم 
بــا نظــارت دقیــق بــه جایــی برســیم کــه هیــچ گاه حادثــه ای نداشــته باشــیم. دکتــر ســبحانی تأکیــد کــرد: در ممیزی هــا بایــد 
زمینه هــای قابــل بهبــود را جدی تــر دنبــال کنیــم؛ مثــال در مدیریــت پســماندها بایــد کارهــای اجرایــی آن در بخش هــای مختلــف 
صــورت پذیــرد و برنامه ریــزی و کنترل هــای الزم را داشــته باشــیم. مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه افــزود: بایــد برنامه هــای اجرایــی 
در قالــب برنامــه کوتــاه و بلندمــدت انجــام پذیــرد و مرتــب کنتــرل شــود تــا جایــی کــه مطمئــن شــویم در زمــان تعریف شــده 
پروژه هــا انجــام می شــود. وی تصریــح کــرد: بــه طــور کلــی وقتــی شــرکت ها اســتانداردها را دنبــال می کننــد، بــه دنبــال بهبــود 
سیســتم ها و روش هــای کاری خودشــان هســتند و ایــن بهانــه ای اســت تــا از ایــن فرصــت بــرای بهتــر کار کــردن و خودارزیابــی 
ــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد در تمــام بخش هــای  اســتفاده نمــوده و در نهایــت، بــرای بهتــر شــدن تــالش کننــد. دکتــر ســبحانی ب
ســازمان سیســتم های کنترلــی تجهیزاتــی و فــردی و بــا نظــارت کامــل بــر آن هــا داشــته باشــیم، گفــت: بــرای ایــن منظــور در 
هــر واحــد، تعییــن و حضــور یــک نماینــده الزامــی اســت. مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه یــادآور شــد: فــوالد مبارکــه، یکــی از نــادر 
واحدهــای کشــور اســت کــه همــه اســتانداردها را بــه نوعــی الگــوی خــود قــرار داده و در چارچــوب ایــن اســتانداردها فعالیــت 
ــن  ــوان یــک شــاخص مطــرح اســت؛ بدی ــه عن ــی ب ــی کشــور و بین الملل ــع داخل ــن شــرکت همــواره در بیــن صنای ــد. ای می کن

منظــور بایــد بیــش از پیــش تــالش کنیــم تــا ضمــن تثبیــت ایــن اعتبــار در جهــت ارتقــای آن نیــز گام هــای ارزنده تــری برداریــم.
پیشرفت ۹۳ درصدی پروژه گندله سازی ۵ میلیون تنی

ــرفت در  ــد پیش ــا ۹۳ درص ــه ب ــوالد مبارک ــت ف ــرمایه گذاری و حمای ــا س ــنگان ب ــوالد س ــی ف ــون تن ــازی ۵ میلی ــروژه گندله س پ
ــل  ــر عام ــرداری خواهــد شــد. ســید محســن میرمحمــدی، مدی ــاز بهره ب ــان ســال جــاری وارد ف ــا پیــش از پای ــی ت ــاز اجرای ف
ــوالد  ــی ف ــع معدن ــان اینکــه شــرکت صنای ــا بی ــر و ب ــن خب ــوالد ســنگان خراســان، ضمــن اعــالم ای ــی ف ــع معدن شــرکت صنای
ســنگان خراســان رضــوی بــا ســرمایه گذاری فــوالد مبارکــه تشــکیل شــد و هم اکنــون نیــز مســئولیت اجــرا و بهره بــرداری از دو 
پــروژه گندلــه و کنسانتره ســازی در منطقــه ســنگان، از توابــع خراســان رضــوی و در مجــاورت مــرز افغانســتان را بــه عهــده دارد، 
گفــت: ایــن پــروژه بــا انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت داخلــی و بــا اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا و اســتفاده از بهتریــن تجهیــزات 
ــر اظهــارات مدیــر عامــل شــرکت صنایــع  ــا ب ــا ظرفیــت ۵ میلیــون تــن در حــال تکمیــل شــدن اســت. بن داخلــی و اروپایــی، ب
 معدنــی فــوالد ســنگان خراســان، علی رغــم رکــود اقتصــادی حاکــم بــر صنعــت فــوالد کشــور، بیشــترین حجــم ســرمایه گذاری 
و فعالیــت اجرایــی ایــن طــرح از ســال ۱۳۹۳ شــروع شــد و هم اکنــون نیــز بــا حمایــت کامــل مدیریــت فــوالد مبارکــه، رونــد 
بســیار مناســبی را طــی کــرده اســت. وی از نیــاز ۱۴000 متــر مکعــب گاز در ســاعت، 20 لیتــر بــر ثانیــه آب و 2۵ مــگاوات بــرق بــه 
عنــوان زیرســاخت های اساســی مــورد نیــاز در راه انــدازی ایــن پــروژه یــاد کــرد و افــزود: از آنجــا کــه زیرســاخت های مــورد نیــاز 
ــرای کلیــه ســرمایه گذاران اجرایــی شــود و ایــن  ــه صــورت مشــترک و یکپارچــه ب ــرای کل منطقــه معدنــی ســنگان می بایــد ب ب
حجــم از عملیــات، برنامه ریــزی و اجــرای مشــترک را بــا تأخیــر و وقفــه زیــادی همــراه نمــوده، ایــن شــرکت بــا هــدف جلوگیــری 
ــای  ــی از پروژه ه ــال ۱۳۹۳ بخش های ــر س ــرح، از اواخ ــرداری از ط ــت بهره ب ــن گاز جه ــه در تأمی ــه وقف ــر گون ــدن ه از وارد آم
مشــترک خــط انتقــال گاز را در دســت گرفــت و بــه گونــه ای اقــدام شــده کــه کلیــه هزینه هــای مرتبــط در راســتای زیرســاخت های 
ســایر ســرمایه گذاران قــرار گیــرد و بیــن همــه شــرکت های متقاضــی ســوخت گاز بــه نســبت تقســیم شــود. مدیــر عامــل شــرکت 
صنایــع معدنــی فــوالد ســنگان اضافــه کــرد: پروژه هــای موقــت تأمیــن بــرق )انتقــال بــرق از پســت بــرق مجتمــع ســنگ آهــن 
ســنگان ایمیــدرو( و تأمیــن آب بــه صــورت مســتقل پیگیــری و اجرایــی شــده اســت؛ بــه طــوری کــه هم اکنــون کلیــه نیازهــای 
مربــوط بــه آب، بــرق و گاز جهــت شــروع راه انــدازی گــرم، قابــل تحویــل بــه پیمانــکار اســت. ایشــان اظهــار داشــت: امیــدوارم 
پــروژه کنسانتره ســازی و پروژه هــای جانبــی بــا حمایت هــای بــه عمــل آمــده بــا ســرعت هــر چــه بیشــتری وارد فــاز اجــرا شــود 
تــا در ســال ۱۳۹۶ بــه طــور کامــل شــاهد راه انــدازی پــروژه کنسانتره ســازی بــه ظرفیــت ۵ میلیــون تــن و تحقــق تکمیــل زنجیــره  

تولیــد از ســنگ تــا ورق باشــیم.

طرح برق رسانی اضطراری به حوضچه روی مذاب در واحد گالوانیزاه
ــه  ــراری ب ــانی اضط ــروژه برق رس ــز پ ــرای موفقیت آمی ــرد، از اج ــورد س ــای ن ــرای پروژه ه ــناس اج ــری، کارش ــا نصی حمیدرض
حوضچــه روی مــذاب واحــد گالوانیــزه خبــر داد. وی افــزود: در حوضچــه روی مــذاب )زینــک پــات( واحــد گالوانیــزه، در قســمت 
کوره هــای القایــی جهــت ذوب کــردن فلــز روی، نیــاز بــه جریــان ۴00 ولــت و حــدود ۵00 آمپــر اســت. فلــز روی همــواره بایــد در 
ایــن قســمت بــه صــورت مــذاب باشــد و بــرای حصــول ایــن امــر الزم اســت کــه قابلیــت اطمینــان سیســتم بــرای برقــراری دائــم 
جریــان بــرق افزایــش یابــد. قبــل از اجــرای پــروژه دو مســیر برق رســانی بــرای کــوره وجــود داشــت کــه بــرای افزایــش قابلیــت 
اطمینــان و نیــز اســتفاده بهینــه از زیرســاخت های موجــود در شــرکت فــوالد مبارکــه اســتفاده از دیــزل ژنراتــور بــا تــوان متناســب 
بــا بــار در دســتور کار قــرار گرفــت. وی در اهمیــت ویــژه ایــن طــرح گفــت: اضافــه کــردن یــک منبــع تغذیــه بــه سیســتم باعــث 
می شــد تمامــی مــدار فرمــان و کنتــرل قبلــی نیــاز بــه بازنگــری داشــته و در صــورت اشــتباه جزئــی در طراحــی یــا اجــرای پــروژه 
خاموشــی ناخواســته بــه واحــد حوضچــه روی مــذاب تحمیــل شــود و خســارات جبران ناپذیــری را بــه شــرکت تحمیــل کنــد. بدین 
منظــور در ایــن طــرح، سیســتم بــه صــورت هوشــمند در صــورت قطــع هــر کــدام از مســیرهای تغذیه کننــده، بــه صــورت خــودکار 

از منبــع تغذیــه جایگزیــن بــا رعایــت اولویــت فیدرهــای تغذیــه اســتفاده می کنــد. 
ــعه  ــام آوران توس ــرکت ن ــه ش ــل مناقص ــی مراح ــس از ط ــروژه پ ــن پ ــزود: در ای ــرد اف ــورد س ــای ن ــرای پروژه ه ــناس اج کارش
 صنعــت پارســیان بــه عنــوان مجــری ایــن پــروژه انتخــاب شــد و کار اجــرای پــروژه بــا همــکاری متخصصــان بــرق واحــد گالوانیــزه 

و توسط پیمانکار صورت پذیرفت.
 نصیــری درخصــوص عملکــرد ایــن سیســتم یــادآور شــد: عملکــرد سیســتم در دو حالــت دســتی و خــودکار طراحــی شــده کــه 
توســط یــک ســلکتور ســوئیچ کــه روی یکــی از تابلوهــا تعبیــه گردیــده، ایــن کار انجــام می گیــرد. در حالــت خــودکار بــدون نیــاز 
بــه حضــور یــا هرگونــه دخالــت اپراتــور، سیســتم عملکــرد درســتی از خــود نشــان می دهــد. در مــواردی کــه بهره بــردار نیــاز داشــته 
باشــد کــه شــرایط خاصــی را بــرای تغذیــه بارهــا فراهــم کنــد، ســلکتور ســوئیچ را در حالــت دســتی قــرار می دهــد. وی تصریــح 
کــرد: در حالــت خــودکار اینتــرالک الکتریکــی بیــن کلیدهــای ورودی PC ،PU2۷ و Diesel بــه گونــه ای طراحــی می شــود کــه 
تحــت هیــچ شــرایطی ایــن شــبکه ها بــا هــم مــوازی نشــوند و بــا اولویت هــای پیش بینــی شــده وارد مــدار شــده و بــه محــض 
بــرق دار شــدن هــر کــدام از منابــع بــا اولویــت کمتــر از مــدار خــارج گــردد. در حالــت دســتی اینترالک هــا بــه گونــه ای طراحــی 
ــه واکنشــی از ســوی  ــه اشــتباه فشــرده شــود، هیچ گون ــور، کلیــدی ب ــب اپرات ــه خطــا از جان ــه علــت هرگون شــده اند کــه اگــر ب
فیدر هــا نداشــته باشــیم. وی افــزود: در حالــت دســتی می توانیــم دیــزل را بــه صــورت جداگانــه وارد مــدار کنیــم و فیدرهــای 
مربــوط بــه تابلــوی خروجــی را تغذیــه کنیــم و در ایــن حالــت حوضچــه روی مــذاب از طریــق کلیــد مربــوط بــه خــود به برق شــهر 
متصــل اســت. در ایــن حالــت نیــز می توانیــم حتــی حوضچــه روی مــذاب را از بــرق شــهر جــدا کنیــم و از طریــق دیــزل تغذیــه 
ــورد ســرد و گــرم، مدیریــت و کارشناســان واحــد گالوانیــزه   شــود. نصیــری در پایــان از حمایــت مدیریــت اجــرای پروژه هــای ن

و مهندسی کارخانه که در اجرای این پروژه همکاری کردند، تقدیر و تشکر کرد.
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