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امام جواد)ع( و مبارزه با انحرافات  اعتقادی        

له
قا

رم
س با  مصادف  ق  ه   220 سال  ذی القعده  سی ام 

علیه السالم  تقی  محمد  امام  شهادت  سالروز 
ام الفضل  ایشان،  همسر  دست  به  که  است 

اتفاق  معتصم  دستور  به  و  عباسی  مأمون  دختر 
افتاد. شهادت آن امام همام را به محضر فرزندش 
تسلیت  مسلمانان  همه  و  عصر)عج(  ولی  حضرت 
کوتاه  عرض می کنیم و به همین مناسبت اشاره ای 
پیامبر  می نمائیم.  ایشان  فرهنگی  مبارزات  به 
روایتی  آخرین دقایق عمر شریفشان  در  کرم)ص(  ا
که خمیرمایه و اصل اساسی دین و سبب  فرمودند 

پایداری اسالم و محافظ واقعی دین است.
کتاب  الّثقلین  فیکم  تارک  »اّنی  فرمودند:  ایشان   
به  شما  بین  را  گرانبها  چیز  دو  من  عترتی.«  و  اهلل 
عترت  دیگری  و  خدا  کتاب  یکی  می گذارم؛  ودیعه 
که  زمانی  تا  فرمودند  ادامه  در  و  منند  بیت  اهل  و 
به این تمسک بجوئید، در صراط مستقیم هستید 
در  گرفتید  فاصله  دو  این  از  یکی  از  که  مادامی  و 

گرفته اید. این سخن... انحراف قرار 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 ریالی از نذورات مردم برای عتبات
به بیراهه نرفته است

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در ایران تصریح 
کرد: ریالی از نذورات مردم برای عتبات به بیراهه 

 نرفته و هر آنچه از طرف مردم اهدا شده 
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به گزارش آوای برخوار، نمایشگاه عرضه مستقیم انگور باغات دولت آباد در میدان ولی عصر این شهر برپا شد. 
ــت از  ــدف حمای ــا ه ــاد و ب ــهرداری دولت آب ــت ش ــه هم ــاد ب ــای دولت آب ــور باغ ه ــتقیم انگ ــگاه عرضــه مس ــت: نمایش ــوار گف ــگار آوای برخ ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــی کیان عل

ــت.  ــده اس ــا ش ــاد برپ ــهر دولت آب ــدان ورودی ش ــات در می ــری از تصادف ــاماندهی و جلوگی ــاورزان و س کش
ــن  ــن و معروف تری ــی از مهم تری ــور، یک ــزود: انگ ــگاه اف ــن نمایش ــور در ای ــروش انگ ــت ف ــاورزان جه ــوت از کش ــن دع ــاد ضم ــهرداری دولت آب ــی ش ــط عموم ــئول رواب مس
ــار میــدان ولــی عصــر و خیابان هــای  ــه صــورت پراکنــده در کن ــادی ب ــزد اســت. کشــاورزان دولت آب ــاد و شــهرت آن در اســتان و کشــور زبان محصــوالت باغ هــای شــهر دولت آب
اطــراف میــدان، اقــدام بــه فــروش انگــور می کردنــد کــه ایــن اقــدام ضمــن خطراتــی کــه بــرای آن هــا و راننــدگان داشــت، بــرای ورودی شــهر نیــز چهــره نامناســبی را ایجــاد کــرده 

بــود؛ لــذا شــهرداری بــرای رفــع مشــکالت ایجــاد شــده و حمایــت از کشــاورزان اقــدام بــه برپایــی نمایشــگاه عرضــه مســتقیم انگــور در میــدان ولــی عصــر کــرد.

نمایشگاه عرضه مستقیم انگور در دولت آباد

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن و متخصصان وزارت دفاع: 

توان دفاعی و تهاجمی را افزایش دهید 
تا زورگویان احساس تهدید کنند

در صفحه سیاست )2( بخوانید

در جست وجوی آب    صفحه 3
   ||عکس از رضا سلطانی نجف آبادی

کرد کیمیای وطن بررسی 



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

ــان  ــنبه(، میزب ــروز )چهارش ــی)ره( دی ــام خمین ــینیه ام  حس
دفــاع  وزارت  دفاعــی  صنعــت  دســتاوردهای   نمایشــگاه 
آیــت هللا  و حضــرت  بــود  مســلح  نیروهــای  پشــتیبانی  و 
خامنــه ای فرمانــده معظــم کل قــوا بیــش از دو ســاعت از 
ــول  ــه محص ــان ک ــی و دانش بنی ــرفته، بوم ــای پیش فناوری ه
تــاش، ابتــکار و دانــش محققــان و متخصصــان داخلــی اســت 
ــوان رزمــی نیروهــای مســلح  ــر افزایــش ت ــر مســتقیمی ب و اث
دارد بازدیــد کردنــد. در ایــن نمایشــگاه، دســتاوردهایی در زمینــه 
طراحــی و ســاخت انــواع ســامانه ها و تجهیــزات پیشــرفته 
»زرهــی« »اپتیکــی«،  »دریایــی«،  »راداری«،   »موشــکی«، 

»پهپاد« و »مراکز ارتباطاتی« به نمایش گذاشته شد.
پدافنــد  ســامانه های  تولیــدات  و  توانایی هــا  از  گــزارش 
موشــکی در »ُبردهــای کوتــاه، متوســط و بلنــد« بخــش اول این 
نمایشــگاه بــود. بخــش »انواع ســونارهای پیشــرفته شــناورهای 
ســطحی« کــه بــه  دســت متخصصــان وزارت دفــاع طراحــی و 
ســاخته شــده، غرفــه دیگــری بــود کــه مــورد بازدیــد فرمانــده 

کل قــوا قــرار گرفــت.
»مراقبــت، کنتــرل شــکاری  انــواع  در  راداری   ســامانه های 
و کنتــرل آتــش الکترواپتیکــی«، قســمت بعــدی از نمایشــگاه 
دفــاع، گزارشــی  وزارت  مســئوالن  بخــش،  ایــن  در  بــود. 
ــِل  ــد داخ ــد و تولی ــامانه پدافن ــش راداری س ــوص بخ درخص
ــای  ــامانه قابلیت ه ــن س ــد. ای ــه کردن ــز ارائ ــاور ۳۷۳« نی »ب

ــی دارد. ــابه خارج ــه مش ــبت ب ــتری نس بیش
ــن  ــه ام ــلح«، »رایان ــای مس ــی نیروه ــل بوم ــتم عام  »سیس
 و ضدبدافــزار ملــی«، »ارتباطــات بــرد بلنــد و دیجیتــال امــن«

ــک  ــگ الکترونی ــزات جن ــواره ای«، »تجهی ــرفت های ماه »پیش
پیشــرفته« و »موشــک های دوش پرتــاب«، دســتاوردهای 
ــاع  ــه اط ــگاه ب ــا در نمایش ــی از آن ه ــه گزارش ــود ک ــری ب دیگ
ــر انقــاب اســامی رســید. در غرفه هــای دیگــر نمایشــگاه  رهب
دســتاوردهای فناورانــه متخصصــان داخلــی در زمینــه »افزایــش 
ــد. ــزارش ش ــتیک« گ ــک های بالس ــی موش ــت و نقطه زن دق

وزیــر  در جمــع  اســامی ســپس  انقــاب  معظــم  رهبــر 
مســئوالن، محققــان و متخصصــان وزارت دفــاع، افزایــش 
ــور  ــی کش ــلم و قطع ــق مس ــی« را ح ــی و تهاجم ــوان »دفاع ت
ــوان  ــش ت ــه مســیر افزای ــزوم ادام ــر ل ــد ب ــا تأکی دانســتند و ب
 دفاعــی گفتنــد: در دنیایــی کــه قدرت هــای »زورگــو، ســلطه گر 
و دارای کمتریــن جوهــره  اخــاق، وجــدان و انســانیت« حاکــم 
هســتند و از تجــاوز بــه کشــورها و کشــتار انســان های بی گنــاه 

هیــچ ابایــی ندارنــد، توســعه صنایــع دفاعــی و تهاجمــی 
ــدار کشــور  ــا اقت ــا ت ــن قدرت ه ــرا ای ــی اســت؛ زی ــا طبیع  کام

را احساس نکنند، امنیت تأمین نخواهد شد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردهای 
صنعــت دفاعــی را شــیرین و خرســندکننده خواندنــد و افزودنــد: 
ــدن توانایی هــای دفاعــی  ــر دی علــت ایــن خرســندی، عــاوه ب
کــه نقــش بســزایی در افزایــش ســطح و ضریــب اقتــدار کشــور 
دارد، مشــاهده نیروهــای عالِــم، محقــق، پژوهشــگر، اهــل فکــر 
و اقــدام و بــا ایمــان اســت کــه بســیار خوشــحال کننده و 

ــت. ــش اس لذت بخ
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: وجــود چنیــن نیروهــا و عناصــری 
در مجموعــه صنایــع دفاعــی کشــور، همچــون جواهــری بســیار 

ــذاری اســت. ــل قیمت گ ــا و غیرقاب گرانبه
رهبــر انقــاب اســامی ســپس در تبییــن دلیــل تأکیــد بــر لــزوم 
افزایــش تــوان و گســترش صنایــع دفاعــی خاطرنشــان کردنــد: 
در شــرایطی کــه قدرت هــای زورگــوی دنیــا، چتــر قــدرت خــود 
ــم  ــه چش ــا ب ــود آن ه ــی در وج ــچ رحم ــترانیده اند و هی را گس
نمی خــورد و علنــا مجلــس عروســی و بیمارســتان را بــه 
بهانــه مبــارزه بــا تروریســم بمبــاران می کننــد و صدهــا انســان 
ــه هیــچ ســازمان  ــه خــاک و خــون می کشــند و ب ــاه را ب بی گن
و نهــادی هــم پاســخگو نیســتند، بایــد تــوان و قــدرت دفاعــی 
را افزایــش داد تــا قدرت هــای زورگــو، احســاس تهدیــد کننــد.

بــرای  مــا  البتــه  افزودنــد:  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ــتیم  ــل هس ــی قائ ــت های ــی محدودی ــع دفاع ــترش صنای گس
 و ســاح های کشــتار جمعــی همچــون ســاح شــیمیایی 

و ســاح هســته ای، بــر اســاس مبانــی اعتقــادی و دینــی 
ممنــوع هســتند. 

ایشــان تأکیــد کردنــد: ممنوعیــت ســاح شــیمیایی در بخــش 
تهاجمــی اســت، امــا افزایــش تــوان در بخش هــای دفاعــی در 

برابــر حملــه شــیمیایی اشــکالی نــدارد. 
ــن محدودیت هــا  ــر از ای ــه غی ــد: ب ــر انقــاب اســامی گفتن رهب
در بقیــه زمینه هــا هیــچ محدودیتــی بــرای افزایــش تــوان 
ــن عرصه هــا  ــدارد و پیشــرفت در ای دفاعــی و نظامــی وجــود ن
ــه  ــا اشــاره ب ــه ای ب ــت هللا خامن ــه اســت.حضرت آی ــک وظیف ی
موقعیــت راهبــردی جمهــوری اســامی ایــران و همچنیــن 
ــای  ــی قدرت ه ــع دائم ــیا و طم ــرب آس ــه غ ــیت منطق حساس
ســلطه گر خاطرنشــان کردنــد: بــرای تأمیــن امنیــت ملــت 
 کشــور و آینــده، بایــد عــاوه بــر تــوان دفاعــی، تــوان تهاجمــی 
قدرت هــای  ناراحتــی  بــه  ایشــان  داد.  افزایــش  نیــز  را 
ســلطه گر از خریــد تجهیــزات دفاعــی ایــران از برخــی کشــورها 
ــل  ــی عق ــه مدع ــا ک ــن قدرت ه ــد: ای ــد و افزودن ــاره کردن  اش
ــی کشــورها  ــت اخاق و انصــاف هســتند و درخصــوص صاحی
بــرای دارا بــودن یــا دارا نبــودن برخــی تجهیــزات دفاعــی 
ســخن می گوینــد، خــود، بــه هیچ یــک از اصــول اخاقــی 
 پایبنــد نیســتند. رهبــر انقــاب اســامی، دولــت آمریــکا 
را فاقــد صاحیــت اخاقــی بــرای اظهــار نظــر دربــاره جمهــوری 
اســامی ایــران دانســتند و گفتنــد: چــه حزبــی کــه دولــت آن 
ــه  ــب ک ــر ســر کار اســت و چــه حــزب رقی ــکا ب ــروز در آمری ام
دولــت قبلــی را بــه دســت داشــت، هیچ کــدام صاحیــت 
اخاقــی ندارنــد؛ زیــرا هــر دو حــزب، مرتکــب جنایــات و 

فجایــع گوناگونــی شــده اند. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
بزرگ تریــن گنــاه حــزب حامــی دولــت کنونــی آمریــکا را »ایجاد 
ــد:  ــد و تأکیــد کردن ــاک« خواندن شــبکه های تروریســتی خطرن
ــر  ــه ظاه ــتی را ب ــروه تروریس ــک گ ــکا، ی ــی آمری ــت کنون دول
ــتی  ــر تروریس ــروه دیگ ــک گ ــد و ی ــرار می ده ــه ق ــورد حمل م
ــر  ــت ب ــت سیاس ــی آن، حاکمی ــه معن ــد ک ــتثنی می کن را مس
ــز  ــکا نی ــی آمری ــت قبل ــد: دول ــان افزودن ــت. ایش ــاق اس اخ
عــراق  در  انجــام گرفتــه  جنایت هــای  و  فجایــع   مســئول 
ــر انســان  ــا نف ــه میلیون ه ــه ای ک ــه گون و افغانســتان اســت؛ ب
ــمندان  ــر از دانش ــزاران نف ــی ه ــدند و حت ــته ش ــاه کش بی گن
ــر« شناســایی  ــک وات ــروه آدمکــش »بل ــه وســیله گ ــی ب عراق
ــد  ــامی تأکی ــاب اس ــر انق ــیدند. رهب ــل رس ــه قت ــدند و ب ش
ــکا، از  ــرح در آمری ــزب مط ــک از دو ح ــن هیچ ی ــد: بنابرای کردن

ــدارد. ــری ن ــر دیگ ــی ب ــی، ترجیح ــت اخاق ــاظ صاحی لح
ــا چنیــن  حضــرت آیــت هللا خامنــه ای گفتنــد: مــا در آمریــکا ب
ــا مذاکــره  ــم ب ــی طــرف هســتیم و اینکــه تصــور کنی دولت های
مــی تــوان بــه تفاهــم و نقــاط مشــترک رســید، اشــتباه اســت.
ایشــان تأکیــد کردنــد: اصــرار مــن بــر لــزوم مذاکــره نکــردن بــا 
ــه  ــرده ک ــت  ک ــه ثاب ــت و تجرب ــل اس ــن دلی ــه همی ــکا ب آمری
آمریکایی هــا در مذاکــرات بــه  جــای تفاهــم، بــه  دنبــال تحمیــل 
ــن  ــز همی ــارز آن نی ــه ب ــه نمون ــتند ک ــود هس ــته های خ خواس

قضایــای اخیــر اســت.
فرمانــده کل قــوا در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
قدردانــی از وزارت دفــاع و محققــان و متخصصــان ســازمان های 
مختلــف نیروهــای مســلح، افزودنــد: یکــی از عوامــل برجســته 
در پیشــرفت صنایــع دفاعــی کشــور، ارتبــاط بخــش دفاعــی بــا 
دانشــگاه و شــرکت های دانــش بنیــان اســت. حضــرت آیــت هللا 
خامنــه ای بــا اشــاره بــه توصیــه مکــرر خــود بــه دولت هــا مبنــی 
ــد:  ــا دانشــگاه خاطرنشــان کردن ــزوم همــکاری صنعــت ب ــر ل ب
ایــن همــکاری بــرای هــر دو طــرف مفیــد خواهــد بــود و نمونــه 
 بــارز آن را اکنــون در وزارت دفــاع مشــاهده مــی کنیــم. ایشــان
ایــن پیشــرفت ها را نتیجــه حرکــت عظیــم علمــی کشــور 
ــش  ــد: جنب ــد کردن ــتند و تأکی ــته دانس ــال گذش در دوازده س
نرم افــزاری و حرکــت علمــی کــه اکنــون بــه  صــورت »گفتمــان 
عمومــی« درآمــده و دانشــمندان جــوان مــا موفــق به شکســتن 
ــد؛  ــه یاب ــدرت ادام ــا ق ــد ب ــده اند، بای ــم ش ــرزی عل ــوط م خط
زیــرا پیشــرفت در هــر عرصــه ای، زمینه ســاز پیشــرفت های 

ــد. ــد ش ــر خواه ــای دیگ ــد در بخش ه جدی

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن و متخصصان وزارت دفاع: 

توان دفاعی و تهاجمی را افزایش دهید تا زورگویان احساس تهدید کنند

بین الملــل  امــور  عمومــی  و  روابــط  کل  مدیــر   
مبنــی  منتشرشــده  اخبــار  اصفهــان،  اســتانداری 
اصفهــان  اســتاندار  زرگرپــور،  رســول  اســتعفای   بــر 

را شایعه دانست و آن را تکذیب کرد.
اصفهــان  اســتاندار  افــزود:  قائدیهــا  غامرضــا 
اســت  مشــغول  خــود  کار  محــل  در   هم اکنــون 
و اخبــار منتشــر شــده درخصــوص اســتعفای وی شــایعه ای 
بیــش نیســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتاندار اصفهــان 
رئیس جمهــوری  ســاعته،  یــک  دیــدار  در  سه شــنبه 
داد قــرار  اســتان  ایــن  مشــکات  جریــان  در   را 
اصفهــان  اســتاندار  اســتعفای  شــایعه  انتشــار  افــزود: 
بافاصلــه پــس از دیــدار بــا رئیس جمهــوری، جــای ســؤال 
ــل  ــور بین المل ــی  و ام ــط عموم ــر کل رواب ــل دارد. مدی و تام
اســتانداری اصفهــان اضافــه کــرد: اســتاندار اصفهــان طبــق 

ــت.  ــت اس ــال فعالی ــی در ح ــای قبل برنامه ه
دیــدار  گفــت:  اصفهــان  عمومــی  اســتانداری  روابــط 
اصفهــان  اســتاندار  زرگرپــور،  رســول  گذشــته   روز 
ــام  ــی وی انج ــت قبل ــه درخواس ــا ب ــوری بن ــا رئیس جمه ب
ــه  ــن ارائ ــان ضم ــتاندار اصفه ــان آن، اس ــه و در جری گرفت
گزارشــی کامــل از وضعیــت اقتصــادی اجتماعــی، سیاســی، 
راهنمایی هایــی  و کســب  اســتان  امنیتــی  و  فرهنگــی 
طــرح  شــامل  مهــم  موضــوع   ۳ در  زمینــه،  ایــن  در 

احیــای حوضــه آبریــز زاینــده رود، وضعیــت اشــتغال و 
 خشکســالی بی ســابقه در اصفهــان گــزارش داده اســت 
رفــع  بــرای  ریاســت جمهــوری  و حمایــت همه جانبــه 

 . اســت  شــده  خواســته  را  یادشــده  چالش هــای 
یک ســاعته،  دیــدار  ایــن  در  کــرد:  اضافــه  وی 
ــالی در  ــروز خشکس ــف از ب ــراز تأس ــا اب ــوری ب رئیس جمه
اســتان اصفهــان و تأکیــد بــر اهمیــت طــرح احیــای حوضــه 
ــری درخواســت های اســتاندار  ــرای پیگی ــده رود ب ــز زاین آبری
ــدار روز  ــی دی ــرد. در پ ــادر ک ــتورات الزم را ص ــان دس اصفه
گذشــته اســتاندار اصفهــان بــا رئیس جمهــوری بعضــی 
شــبکه های اجتماعــی و محافــل سیاســی از اســتعفای 

ــد. ــر دادن ــان خب ــتاندار اصفه ــور اس ــول زرگرپ رس

آیــت هللا آملــی الریجانــی اظهــار کــرد: موقوفه هــای 
بســیاری در اســتان های مختلــف در تصــرف اشــخاص 
ــوند.  ــد آزاد ش ــت و بای ــرع اس ــاف ش ــه برخ ــت ک اس
ــده  ــاف اســت و بن ــاش مســتمر ســازمان اوق راه آن، ت
ــی  نیــز قــول می دهــم کــه قــوه قضائیــه از هیــچ امکان
ــرد. ــد ک ــه نخواه ــم، مضایق ــن مه ــه ای ــک ب ــرای کم ب

آیــت هللا آملــی الریجانــی، رئیــس قــوه قضائیــه در اولین 
ــت  ــرد تثبی ــا رویک ــف ب ــت از وق ــی صیان ــش مل همای
موقوفــات و اراضــی ملــی بــا اشــاره بــه اهمیــت وقــف 
اظهــار کــرد: در وقــف، جهــات و خصوصیــات مختلفــی 
گــرد آمــده کــه از جملــه مهم تریــن آن هــا جهــت 

ــت.  ــوی آن اس معن
ــد  ــه می آی ــوان صدق ــه عن ــوال ب ــات معم ــف در روای وق
ــود  ــرای خ ــر آن ب ــن اث ــت؛ اولی ــادی اس ــری عب و ام
شــخص اســت و وســیله و ابــزاری بــرای تکامــل 
ــتگاه  ــس دس ــت. رئی ــف اس ــوی واق ــخصیت معن ش
قضــا بــه روایــت معروفــی در کتــاب وقــوف و صدقــات 
ــن  ــت: درای ــرد و گف ــاره ک ــف اش ــت وق ــاب اهمی در ب
روایــت مرحــوم کلینــی از امــام صــادق)ع( نقــل کــرده 
ــال  ــه دنب ــا ب ــدام از اجره ــوت هیچ ک ــد از م ــت: بع اس
آدم نمی آیــد و ایــن اولیــن هشــدار اســت کــه در 
ــه  ــز ب ــج ۳ چی ــا نتای ــت؛ ام ــل در کار نیس ــرت، عم آخ
دنبــال آدمــی  می آیــد کــه از جملــه آن هــا صدقــه وقفــی 

ــری،  ــم. دیگ ــات انجــام داده ای ــان حی ــه در زم اســت ک
ــه  ــه باعــث شــده مــردم ب ــه ای اســت ک ســنت و برنام
ــه  ــح اســت ک ــدان صال ــد و ســومی، فرزن آن عمــل کنن
آثــار آن در آخــرت مشــمول حــال آدمــی  می شــود.عضو 
ــا تأکیــد براینکــه ســازمان  مجلــس خبــرگان رهبــری ب
اوقــاف وظیفــه مهمــی  در صیانــت و نظــارت بــر اوقــاف 
دارد، اظهــار کــرد: موقوفه هــای بســیاری در اســتان های 
ــر  ــن ام ــه ای ــت ک ــخاص اس ــرف اش ــف در تص مختل
ــد آزاد شــوند. راه  برخــاف شــرع و اســام اســت و بای
آن، تــاش مســتمر ســازمان اوقــاف اســت و بنــده نیــز 
ــرای  ــی ب ــه از هــر امکان قــول می دهــم کــه قــوه قضائی

ــرد. ــه نخواهــد ک ــم، مضایق ــن مه ــه ای کمــک ب

 استعفای زرگر پور
از استانداری اصفهان تکذیب شد

آملی الریجانی:
موقوفه های بسیاری برخالف شرع در تصرف اشخاص است

دو تــن از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی  بــا تذکــر کتبــی 
بــه وزیــر امــور خارجــه، خواســتار موضع گیــری صریــح و 
پیگیــری جنایــات دولــت هنــد علیه مســلمانان کشــمیر شــدند. 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــروز مجل ــی دی ــه علن ــان جلس در پای
 تذکــرات کتبــی نماینــدگان بــه رئیس جمهــور و مســئوالن 

ــد. ــت ش ــه قرائ ــوی هیئت رئیس ــی از س اجرائ
 ســید محمدجــواد ابطحــی، نماینــده مــردم خمینی شــهر 
و اکبــر رنجبــرزاده، نماینــده مــردم اســدآباد در تذکــر مشــترک 
ــح  ــری صری ــرورت موضع گی ــر ض ــه، ب ــور خارج ــر ام ــه وزی ب
ــوم  ــلمانان مظل ــه مس ــد علی ــت هن ــات دول ــری جنای و پیگی
ــق اصــول  ــا مطاب ــوی از آن ه ــادی و معن ــت م کشــمیر و حمای

ــد. ــد کردن ــی تأکی ــون اساس ــوم، ۱۶، ۱۵۲ و ۱۵۴ قان س
ســید ناصــر موســوی الرگانــی، نماینــده مــردم فاورجــان نیــز 
در تذکــر کتبــی بــه وزیــر دفــاع، بــر لــزوم حمایــت از نیروهــای 
مســلح در برنامــه ششــم توســعه تأکیــد کــرد. موســوی الرگانی 
ــان، خواســتار بررســی  ــر ورزش و جوان ــه وزی در تذکــر کتبــی ب
ــته ها  ــی رش ــک در بعض ــی  المپی ــی  کاروان اعزام ــت ناکام عل
ــه مــردم شــد؛ وی همچنیــن در ایــن تذکــر  ــه گــزارش ب و ارائ
بــر لــزوم پیگیــری حــق پایمال شــده بهــداد ســلیمی،  قهرمــان 
ــام  ــری از تم ــا بهره گی ــو، ب ــک ری ــور در المپی ــرداری کش وزنه ب

ــر ــرد. مه ــد ک ظرفیت هــای دیپلماســی تأکی

متهــم کــردن  انگلســتان ضمــن  وزارت خارجــه  ســخنگوی 
ــران  ــدن نگ ــت: لن ــه، گف ــی در منطق ــاد بی ثبات ــه ایج ــران ب ای
ــامی ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــدس س ــروی ق ــات نی  اقدام

 است.
وی در واکنــش بــه گزارشــی کــه از ســوی گروهــک تروریســتی 
منافقیــن دربــاره نقــش ایــران در ســوریه منتشــر شــد، به نشــریه 
ــی در  ــدید بی ثبات ــران در تش ــش ای ــت: »نق ــل« گف ــی می »دیل
 خاورمیانــه، از جملــه حمایــت مــداوم از گروه هــای نیابتــی 
ــران  ــدس ای ــروی ق ــای نی ــد و فعالیت ه ــار( اس ــم )بش و رژی

ــت.« ــی اس ــه نگران ــان مای همچن
نقــل  بــه  گزارشــی  در  سه شنبه شــب  میــل  دیلــی 
ایرانــی  فرماندهــان  کــه  شــد  مدعــی  منافقیــن  از 
دمشــق  فــرودگاه  نزدیکــی  در  واقــع  ســاختمانی  از 
هدایــت  تروریســت ها  علیــه  را  ســوریه  ارتــش   نبــرد 

می کنند.
ســخنگوی وزارت خارجــه انگلســتان همچنیــن بــا متهــم کــردن 
ایــران بــه اعــزام نیــرو و حمایــت از نظــام ســوریه گفــت: 
»دولــت ایــران گفتــه اســت کــه خواهــان رســیدن بــه راهــکاری 
مســالمت آمیز در درگیــری ســوریه اســت. امــا بــا اوضــاع کنونــی 
ــادی ــه زی ــوریه فاصل ــازنده در س ــی س ــای نقش ــا ایف ــران ت  ای

 دارد.«
سه شنبه شــب ژنــرال جــوزف ووتــل، فرمانــده جدیــد فرماندهــی 
ــا تکــرار اتهاماتــی  ــه هــم ب مرکــزی ایــاالت متحــده در خاورمیان
مشــابه اظهــارات ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا گفــت: 
واشــنگتن نگــران »اقدامــات تحریک آمیــز« نیــروی قــدس در 

خلیــج فــارس اســت.

ــا  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــر مق ــس دفت رئی
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــه توج ــاره ب اش
ــر  ــروز رهب ــت: ام ــات فارســی گف ــه ادبی ب
ادبیــات  بــه عنــوان پرچمــدار  انقــاب 
ــه  ــم توج ــوع مه ــن موض ــه ای ــی ب فارس

ــد.  دارن
وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
محمــد  المســلمین  و  حجت االســام 
محمــدی گلپایگانــی، رئیــس دفتــر مقــام 
ــاد  ــاح بنی ــری در مراســم افتت معظــم رهب
ــات  ــون ادبی ــل کان ــوی در مح ــدل دهل بی
ــران  ــه ای ــوی، ب ــدل دهل ــت: بی ــران گف ای
نیامــده بــود؛ امــا بــه دلیــل آشــنایی بــه زبــان فارســی در شــبه قــاره هنــد بــه ســمت 

شــعر فارســی گرایــش پیــدا کــرد.
 وی بــا انتقــاد شــدید از سیاســت های انگلســتان ادامــه داد: انگلیــس خیانتــکار 

در هندوستان زبان فارسی را از بین برد و به طور کل این زبان را کنار زد.
رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبــری ضمــن مهــم ارزیابــی کــردن ظرفیــت زبــان فارســی 
 بیــان داشــت: امیدواریــم زبــان شــیرین فارســی جایــگاه واقعــی خــود را پیــدا کنــد. 

در ایران نیز رهبر انقاب به موضوع زبان فارسی بسیار توجه دارند.
ــر معظــم انقــاب پرچمــدار ادبیــات فارســی اســت. امــروز مقــام  وی ادامــه داد: رهب
ــده  ــان، آموزن ــرات ایش ــد و نظ ــر می کنن ــار نظ ــوزه ای اظه ــر ح ــری در ه ــم رهب  معظ

و پخته است.
ــن  ــروز بهتری ــت: ام ــان گف ــی در پای ــدی گلپایگان ــلمین محم ــام و المس حجت االس

ــم. رســا ــات فارســی را گســترش دهی ــم فرهنــگ و ادبی ــا بتوانی فرصــت اســت ت

نگرانی های جنایتکار پیر درباره ایرانتذکر کتبی دو نماینده به ظریف
اتهاماتی از نوع انگلیسی!

حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی:
 رهبر معظم انقالب، امروز پرچمدار ادبیات فارسی است

حتما بخوانید!
تذکر کتبی دو نماینده به ظریف پنجشنبه  11 شهریورماه   21395

ـــمـــاره  242  ســـــال دوم             ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 امام جواد)ع( 
و مبارزه با انحرافات اعتقادی                             

ادامه از صفحه یک: 
هشــدار پیامبــر اســت بــه مســلمانان در طــول زمــان 
ــن دو اســت  ــه ای ــب باشــند راه تمســک ب ــد مراق ــه بای  ک
ایــن  واقــع  در  هســتند.  دو  همیــن  نجات بخــش  و 
فرمایــش نوعــی پیشــگیری امــت از انحــراف اســت؛ چــرا 
ــده جوامــع  کــه خطــر انحــراف فکــری، همیشــه تهدیدکنن
ــادی  ــائل اعتق ــر در مس ــژه اگ ــود؛ به وی ــد ب ــوده و خواه ب
باشــد. بــه همیــن جهــت پیامبــر اکــرم)ص( هنــگام 
رحلــت، کتــاب و عتــرت را میــزان و مــاک عقیــده صحیــح 
معرفــی کــرد. امــا متأســفانه همیشــه در بیــن مســلمانان 
و شــیعیان عــده ای گرفتــار افــراط و عــده ای دیگــر درگیــر 

ــتند. ــوده و هس ــط ب تفری
»محمــد بــن ســنان« از جملــه کســانی اســت کــه در 
محبــت اهــل بیــت)ع( زیــاده روی می کــرد؛ بدیــن جهــت 
ــد.  ــو« متهــم می کنن ــه »غل برخــی از علمــای رجــال او را ب
وی می گویــد: روزی محضــر امــام جــواد)ع( نشســته 
ــات شــیعیان را مطــرح  ــه اختاف ــودم و مســائلی از جمل ب
می کــردم. امــام فرمــود: ای محمــد! خداونــد قبــل از هــر 
ــور پیامبــر)ص(، علــی و فاطمــه)ع( را خلــق کــرد.  چیــز ن
ســپس اشــیا و موجــودات دیگــر را آفریــد و طاعــت اهــل 
بیــت)ع( را بــر آنــان واجــب کــرد و امــور آن هــا را در اختیــار 
اهــل بیــت)ع( قــرار داد؛ بنابرایــن فقــط آنــان حــق دارنــد 
چیــزی را حــال و چیــزی را حــرام کننــد و حــال و حــرام 

ــد اســت. ــه اذن و اراده خداون ایشــان نیــز ب
ای محمــد! دیــن همیــن اســت؛ کســانی کــه جلوتــر برونــد 
ــب  ــه عق ــانی ک ــده اند و کس ــرف ش ــد( منح ــراط نماین )اف
ــد.  ــد ش ــع خواهن ــال و ضای ــد(، پایم ــط کنن ــد )تفری بمانن
ــو  ــا اهــل بیــت)ع( اســت و ت ــا راه نجــات، همراهــی ب تنه

نیــز بایــد همیــن راه را طــی کنــی.
امامــان معصــوم)ع( هــر یــک کــم و بیــش در زمــان 
ــر  ــی درگی ــات فکــری و عقیدت ــا انحراف امامــت خویــش ب
ــات  ــم، بعضــی از انحراف ــام نه ــد. در دوران امامــت ام بودن
عقیدتــی مطــرح بــود کــه ریشــه در دوران هــای قبــل 
داشــت؛ ولــی آن بزرگــوار بــه مناســبت هایی بــا ایــن 
ــش ــع خوی ــام موض ــا اع ــرد و ب ــورد می ک ــات برخ  انحراف

نظــر حــق و درســت را بیــان می نمــود و مــردم را از 
بازمی داشــت. نادرســت  باورهــای 

برابــر فرقه هایــی کــه در آن دوران  امــام جــواد)ع( در 
وجــود داشــتند، شــیعیان را راهنمایــی می کــرد. یکــی 
»اهــل  کــه گفتــه شــد،  همان طــور  فرقه هــا،  ایــن  از 
و خــدا  بــوده  بــود کــه مجّســمی  مذهــب   حدیــث« 
ــه شــیعیان  ــاره آن هــا ب ــام درب را جســم می پنداشــتند. ام
ــی  ــر کس ــر ه ــت س ــد پش ــازه نداری ــما اج ــود: ش می فرم
ــه او زکات  ــد و ب ــاز بگزاری ــد، نم ــه خــدا را جســم می دان ک

بدهیــد. 
ــه  ــه« ب ــه« و »زیدی ــون »واقفی ــی همچ ــا فرق ــام)ع( ب ام
شــدت بــه مبــارزه پرداختنــد و مــردم را از عقایــد انحرافــی 
ــد و خطــر انحــراف را از پیــش راه امــت  ــع کردن ــان مطل آن
ــتند  ــادی داش ــای زی ــام مناظره ه ــام هم ــتند. آن ام برداش
کــه راز وجــودی آن مناظــرات، ایــن بــود کــه از یــک طــرف 
امامــت او بــه دلیــل کمــی  ســن بــرای بســیاری از شــیعیان 
کامــا ثابــت نشــده بــود، از ایــن رو بــرای اطمینــان خاطــر 
ــرت  ــی از آن حض ــؤاالت فراوان ــش، س ــوان آزمای ــه عن و ب

می کردنــد؛
افراطی گــری در  و  اعتــزال  و  از طــرف دیگــر مکتــب   
بهــره وری از عقــل رونــق یافتــه بــود و حکومــت وقــت نیز از 
آنــان پشــتیبانی می کــرد؛ لــذا ایــن گــروه ســؤاالت عقلــی 
ــان آن  ــدار خامش ــه پن ــا ب ــد ت ــرح می کردن ــواری مط دش
حضــرت را در میــدان رقابــت علمــی  شکســت دهنــد؛ ولــی 
ــم  ــا عل ــن مناظــرات علمــی، امــام جــواد)ع( ب در همــه ای
امامــت کــه ناشــی از علــم خداونــدی اســت بــا پاســخ های 
ــاره امامــت خــود از  ــد را درب ــه شــک و تردی قاطــع، هرگون
بیــن بــرد. بــه همیــن جهــت اســت کــه پــس از او در دوران 
امامــت امــام  هــادی)ع( کــه در کودکــی بــه امامــت رســید 
مشــکلی ایجــاد نشــد و بــرای همــه روشــن شــده بــود کــه 

ــت نمی شــود. ــع منصــب امام خردســالی مان
یکــی از شــیوه های مبــارزات فرهنگــی جواداالئمــه بــه 
عنــوان پاســدار حریــم وحــی، برخــورد و جلوگیــری از 

تفســیرهای نابجــا و غیرعقانــی آیــات قــرآن اســت.
امــام جــواد)ع( در طــول دوران پربرکــت امامــت خویــش 
هــم چنــان بــه مبــارزه فرهنگــی ادامــه داد تــا اینکــه در آخر 
ــده ســال 220 هـــ.ق توســط همســرش ام الفضــل  ذی قع
)دختــر مأمــون( و بــه دســتور معتصــم )هشــتمین خلیفــه 
ــا انگــور زهرآلــود مســموم شــد و بــه شــهادت  عباســی( ب

رســید.

روزگار ما   
ایــن روزهــا شــاهد قضایــا و مســائلی هســتیم کــه انســان 
را بــه فکــر وامــی دارد و بــا کمــال نابــاوری ایــن قضایــا در 
ــیار  ــه بس ــود ک ــده می ش ــتر دی ــئولیتی بیش ــای مس رده ه

ــت.  ــده اس نگران کنن
اســت.  داغ  ...داغ  و  غلــو  دروغ،  اتهــام،  طعنــه،  بــازار 
حقگویــی کمتــر دیــده می شــود و در عــوض ناصــواب 
 و نادرســت از اظهــار نظــر تــا آمــار و ارقــام و گــزارش 
قیافــه  هــم  همــه  دارد.  وجــود  بســیار  چــه   .  ... و 
حــق بــه جانــب می گیرنــد و مــی رود تــا ایــن روش 
ناصــواب نهادینــه شــود؛ چــرا کــه فرمودنــد: »النــاس 
مثــل  نادرســتی هایی  اگــر  ملوکهــم.«  دیــن  علــی 
رشــوه ها  اختاس هــا،  رانت هــا،  نجومــی،   حقوق هــای 
فامیــل بازی هــا و... پرونــده اش بســته نشــود، خطــر 
بزرگــی جامعــه را تهدیــد می کنــد و آن ســلب اعتمــاد 
بایــد فکــری نادرستی هاســت کــه   عمومــی  و شــیوع 

 کرد .
ــا  راســتی چقــدر ایــن خطبــه حضــرت امیــر)ع( مشــابه ب

ــد: ــه فرمودن روزگار ماســت ک
ــما  ــا ش ــه همان ــد ک ــد! بدانی ــت کن ــما را رحم ــدا ش  »خ
در روزگاری هســتید کــه گوینــده حــق انــدک، و زبــان 
مــردم  بی ارزشــند؛  راســتگویی عاجــز، و حق طلبــان  از 
گرفتــار گنــاه و بــه سازشــکاری هــم داســتانند؛ جوانانشــان 
و  دورو،  عالمشــان  و  پیرانشــان گناهــکار،  و  بداخــاق، 
بــزرگان  خردساالنشــان  نــه  ســودجویند؛   نزدیکشــان 
ــه توانگرانشــان دســت مســتمندان  را حرمــت می نهنــد و ن

ــه(  ــج الباغ ــه 2٣٣ نه ــد.« )خطب را می گیرن
ــد:  ــه الســام فرمودن ــام حســین علی ــه ام ــن زمین در همی
واقعــی  دینــداران  امــا  زیادنــد،  دینــداری  »مدعیــان 

انــدک؟«
واقعــا ایــن روزهــا گوینــده حــق کــم اســت؛ چــرا؟ 
و  اســت  بربســتن  در حــال رخــت  راســت گویی  چــرا 
ــت؟  ــودار نیس ــود برخ ــا ارزش خ ــگاه ب ــی از جای حق طلب
زیــادی  منکرهــای  مقابــل  در  روزهــا  ایــن  مــا  چــرا 
و  هســتیم  بی حرکــت  و  بی توجــه  می بینیــم  کــه 
تــرش   واکنشــی نشــان نمی دهیــم، می بینیــم و روی 

نمی کنیم؟ 
ــی  ــا بگوی ــت و ت ــایع اس ــی ش ــه بدخلق ــت ک ــه اس چگون
ــل  ــه دلی ــه چ ــم! ب ــاب نداری ــود اعص ــه می ش ــرا، گفت چ
ــد  ــم ندارن ــد قدی ــا را همانن ــرام بزرگ تره ــا احت  کوچک ه

و دستگیری فقرا کمتر شده است؟
ــتر و  ــی بیش ــق دین ــد عم ــا نیازمن ــت م ــوان گف ــاید بت  ش
ــن  ــد دی ــل بای ــتیم و در عم ــن هس ــق دی ــناخت عمی  ش
را نهادینــه کنیــم تــا ایــن بدصفتی هــا از جامعــه دور شــود.

بایــد در مقابــل گنــاه ایســتادگی کنیــم و از ابتــا دور شــویم 
ــه حــق و حقگویــی  و صداقــت را پیشــه کنیــم و خــود را ب

مزیــن کنیــم و... .

 حجت االسالم والمسلمین سعیدی 
در جشنواره مالک اشتر: 

  بصیرت انقالبی 
راه مقابله با زیاده خواهی هاست  

نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه بــا بیــان اینکــه دشــمن عمق 
اســتراتژیک مــا را هــدف قــرار داده، گفــت: در ایــن شــرایط 
ایســتادگی، شــجاعت و برخــورداری از بصیــرت انقابــی راه 

مقابلــه بــا زیاده خواهی هــای دشــمنان خواهــد بــود. 
ــی   ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن، ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ســپاه، ششــمین جشــنواره مالــک اشــتر نمایندگــی ولــی 
ــان ــی فرمانده ــایی و معرف ــژه شناس ــپاه وی ــه در س  فقی

ــور  ــا حض ــی ب ــوزه نمایندگ ــر ح ــران برت ــئوالن و مدی مس
حجت االســام و المســلمین علــی ســعیدی، نماینــده 
ــان  ــه، معاون ــای هیئت رئیس ــپاه، اعض ــه در س ــی فقی  ول
و جمعــی از فرماندهــان و مدیــران حــوزه نمایندگــی ولــی 
ــزار  ــی برگ ــهید محات ــای ش ــالن همایش ه ــه در س فقی
ایــن  در  المســلمین ســعیدی  و  شــد. حجت االســام 
ــی  ــی اله ــامی  را امانت ــاب اس ــداری از انق ــم پاس  مراس
ــف  ــر توصی ــالتی خطی ــف و رس ــداری از آن را تکلی  و پاس
و تصریــح کــرد: حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در مجموعــه 
ســپاه، مســئولیت ســنگینی را در هدایــت افــکار پاســداران 
در حفــظ و حراســت از دســتاوردهای انقــاب، مصالــح 
ــت  ــای والی ــام عظم ــن مق ــروی از فرامی ــز پی ــام و نی  نظ
ــده  ــه برعه ــم ل ــای معظ ــات و دغدغه ه ــه منوی ــه ب و توج
دارد. وی افــزود: مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه العالــی(

در ســال های اخیــر موضوعــات مهمــی  همچــون اســتحکام 
درونــی قــدرت، استکبارســتیزی، جهــاد کبیــر، انقابیگــری 
نفــوذ و تحریــف حضــرت امــام)ره( را مــورد اشــاره و تأکیــد 
قــرار داده انــد کــه بیــان ایــن مســائل مبیــن عمــق دغدغــه 

معظــم لــه نســبت بــه آن اســت.
 نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه بــا بیــان اینکــه در شــرایط 
ــروز  ــت: ام ــم، گف ــه ســر می بری ــده ای ب حســاس و پیچی
دشــمن، عمــق اســتراتژیک مــا را هــدف قــرار داده و 
درصــدد وارد کــردن خدشــه بــه اقتــدار جمهــوری اســامی 
ــت اســامی  ــه مقاوم ــاع و پشــتیبانی از جبه ــران در دف  ای
 در ســوریه، فلســطین، عــراق، لبنــان، غــزه و یمــن اســت.

 وی افــزود: از ســوی دیگــر اســتکبار جهانــی پــس از 
ــگ  ــی و جن ــی، تهاجــم فرهنگ ــای ســخت و نیابت جنگ ه
ــرد  ــف راهب ــای مختل ــم در عرصه ه ــه و تحری ــرم و توطئ ن
ــه  ــه ک ــش گرفت ــامی  در پی ــران اس ــر ای ــل را در براب تعام
برخــورداری  و  ایســتادگی، شــجاعت  ایــن شــرایط  در 
زیاده خواهی هــای  بــا  مقابلــه  راه  انقابــی،  بصیــرت  از 

ــود. ــد ب ــمنان خواه دش

 نمایندگان مجلس 
به تعطیالت تابستانی رفتند

در  مجلــس  نماینــدگان  علنــی  جلســه  آخریــن 
یافــت  پایــان  قبــل  دقایقــی  تابســتان   فصــل 
ــردن دور  ــپری ک ــرای س ــر ب ــا ۴ مه ــت ت و وکای مل
ــد  ــی نخواهن ــت علن ــتانی، نشس ــات تابس  دوم تعطی

داشت.
آخریــن نشســت علنــی نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی  در فصــل تابســتان کــه از صبــح دیــروز 
ــا  ــل ب ــی قب ــود، دقایق ــده ب ــکیل ش ــنبه( تش )چهارش
ــان  اعــام مســعود پزشــکیان، نایب رئیــس اول پارلم

ــت. ــان یاف پای
وکای ملــت از هفتــه آتــی بــه مــدت ۳ هفتــه 
ــدت  ــن م ــت و در ای ــد داش ــی نخواهن ــت علن نشس
ــه حوزه هــای انتخابیــه  ــرای سرکشــی ب یــک هفتــه ب
می رونــد و ۲ هفتــه نیــز دور دوم تعطیــات تابســتانی 

خــود را ســپری می کننــد.
اول  دور  تیرمــاه  در  ایــن  از  پیــش  ملــت  وکای 
تعطیــات تابســتانی خــود را پــس از گذشــت ۵۴ 
روز از آغــاز بــه کار مجلــس دهــم بــه مــدت ۲ هفتــه 

گذرانــده بودنــد. فــارس
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بحــران آب در ایــران بــا توجــه بــه خشکســالی های 
برداشــت های  همچنیــن  و  ندارنــد  بی پایــان 

ــرار دارد.  ــور ق ــکالت کش ــدر مش ــاز در ص غیرمج
خوشــبختانه بحــران آب در صــدر برنامــه ششــم 
ــت  ــن باب ــت و از ای ــه اس ــرار گرفت ــور ق ــعه کش توس
می تــوان امیــدوار بــود کــه اقدامــات بهتــری در 

ــود.  ــام ش ــران آب انج ــل بح ــتای ح راس
بــه دســت  تنهــا  آب  چنــد حــل مشــکل  هــر 
دولت هــا نخواهــد بــود و مــردم نقــش مهمــی را در 
آن ایفــا خواهنــد کــرد، امــا از آن جهــت کــه بخــش 
زیــادی از آب ایــران در بخــش کشــاورزی و صنعــت 
ــکل  ــل مش ــت در ح ــش دول ــود، نق ــرف می ش مص

ــود. ــد ب ــگ خواه آب پررن
آب هــای  تعادل بخشــی  و  احیــا  طــرح     

زیرزمینــی
طــرح احیــا و تعادل بخشــی آب هــای زیرزمینــی بــا 
توجــه بــه مصوبه شــورای عالــی آب، اقدام مشــترکی 
ــاورزی، راه  ــاد کش ــور، جه ــای کش ــن وزارتخانه ه  بی
و شهرســازی، صنعــت، معــدن و تجــارت و ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی اســت کــه بــه همــراه 
وزارت نیــرو بایــد درخصــوص مدیریــت مصــرف 
ــای  ــن برنامه ه ــزو اصلی تری ــود و ج ــاده ش آب پی
ــناخته  ــران آب ش ــل بح ــرای ح ــم ب ــت یازده دول

می شــود. 
ــزان  ــه می ــن طــرح، ســال گذشــته ب ــر اســاس ای ب

۴۷۵ میلیــون متــر مکعــب، در چهــار ســال آینــده به 
میــزان ۱۱ میلیــارد متــر مکعــب و پــس از ۲۰ ســال 
بــه میــزان ۱۱۰ میلیــارد متــر مکعــب اضافه برداشــت 

از منابــع آب زیرزمینــی کنتــرل خواهــد شــد. 
نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه پیــش از دولــت 
چاه هــای  انســداد  ســالیانه  متوســط  یازدهــم، 
ــرح  ــن ط ــدن ای ــی ش ــتای اجرائ ــاز در راس غیرمج
ــت یازدهــم  ــا در دول ــود؛ ام ــه ب ۲ هــزار و ۲۸۳ حلق
تعــداد ۵ هــزار و ۸۵۳ حلقــه چــاه غیرمجاز مســدود 

و مســلوب المنفعه شــد.
   نصب کنتور روی چاه ها

همچنیــن متوســط ســالیانه نصــب کنتــور روی 
 چاه هــا پیــش از روی کار آمــدن دولــت تدبیــر 
ــول  ــا در ط ــود؛ ام ــتگاه ب ــزار و ۱۰۵ دس ــد ۲ ه و امی
ــه  ســه ســال عملکــرد دولــت یازدهــم، ایــن رقــم ب

ــت.  ــه اس ــش یافت ــتگاه افزای ــزار و ۹۱۸ دس ۱۳ ه
از ســوی دیگــر در حالــی کــه متوســط ســالیانه 
حجــم آب صرفه جویــی شــده ناشــی از انســداد 
 ۱۵۲ فقــط  یازدهــم،  دولــت  از  قبــل  چاه هــا 
میلیــون متــر مکعــب بــوده، اینــک ایــن رقــم 
 بــه ۳۰۴ میلیــون متــر مکعــب افزایــش یافتــه

 است. 
بازرســی  و  راســتا گروه هــای گشــت  در همیــن 

تشــکیل شــد کــه درنتیجــه فعالیت هــای آن هــا 
غیرمجــاز  چــاه  حلقــه   ۹۲۱ و  هــزار   ۱۱ تعــداد 
در ســه ســال گذشــته مســدود شــد و کنتــرل 
ــه میــزان ۸۴۴ میلیــون و ۳۰۰  اضافه برداشــت آب ب

ــت. ــال داش ــه دنب ــب را ب ــر مکع ــزار مت ه
   برنامه ریزی بلندمدت

ــری از ۵ ســد  ــدت، آبگی ــن م ــن در ای ــر ای ــالوه ب ع
ــران( ــی آب ته ــتگاه اجرائ ــری )دس ــی کوچ  مخزن

ــوی(  ــان رض ــی آب خراس ــتگاه اجرائ ــه )دس چهچه
عباس آبــاد کیلــه )دســتگاه اجرائــی آب کردســتان( 
نیــرو(  آب  شــرکت  اجرائــی  )دســتگاه   داریــان 
ــالم(  ــی آب ای ــتگاه اجرائ ــر( )دس ــوان )کنگی و ای
بــا ظرفیــت مجمــوع حجــم آب قابــل تنظیــم 
ســالیانه یــک میلیــارد و ۴۷۰ میلیــون متــر مکعــب 
 و حجــم مخــزن ۶۰۰ میلیــون متــر مکعــب اجرائــی 

شد. 
شــبکه  هکتــار   ۶۲۶ و  هــزار   ۱۲۵ از  بهره بــرداری 
آبیــاری و زهکشــی اصلــی و ۲۱ هــزار و ۹۸۸ هکتــار 
شــبکه آبیــاری و زهکشــی فرعــی در طــول فعالیــت 
دولــت یازدهــم از اهــم فعالیــت در جهــت افزایــش 
بــوده  کشــاورزی  زمین هــای  در  آب   بهــره وری 

است. 
ــه حــل  ــگاه خاصــی ب در مجمــوع دولــت یازدهــم ن
ــن  ــه مبره ــا آنچ ــته؛ ام ــران داش ــران آب در ای بح
اســت وجــود خشکســالی ۱۵ ســاله در کشــور اســت 
ــت  ــع نیس ــل رف ــاله قاب ــر ۴ س ــک تدبی ــا ی ــه ب  ک

و نیاز به یک مدیریت جامع و درازمدت دارد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

در جست وجوی آب

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ایــران کــه در 
کــره جنوبــی بــه ســر می بــرد، ضمــن بازدیــد از مرکــز 
تحقیقــات، توســعه و نــوآوری شــرکت سامســونگ بــا 

ــرد.  ــو ک ــدار و گفت وگ ــرکت دی ــن ش ــس ای رئی
محمــود واعظــی در بازدیــد از مرکــز تحقیقــات، توســعه 

ــن  ــونگ، ضم ــرکت سامس ــوآوری ش و ن
اســتقبال از ســفر مــاه مــی رئیس جمهور 
کــره جنوبــی از ایــران و توافقــات بــه 
ــن ســفر، همکاری هــای  عمل آمــده در ای
مشــترک دو کشــور در حــوزه IC و تبــادل 
تجربیــات و دســتاوردهای متقابــل در 
ایــن زمینــه را مثبــت ارزیابــی کــرد و 
گفــت: بــا توجــه بــه بــازار گســترده 

ایــران و کشــورهای همســایه، آمادگــی الزم بــرای 
فناوری هــای  مشــترک  تولیــد  و  ســرمایه گذاری 
تحقیقاتــی  مراکــز  ایجــاد  و   ICT حــوزه   جدیــد 

و توسعه ای وجود دارد. 
وی بــا اشــاره بــه ســابقه طوالنــی همکاری هــای 
دو  بخــش خصوصــی  شــرکت های  و   ICT حــوزه 

کشــور، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه فضــای پســاتحریم 
ــم  ــود دارد و مایلی ــکاری وج ــترده هم ــای گس زمینه ه
تکنولــوژی  انتقــال  شــرکت های کــره ای در زمینــه 
ــی  ــاخت های ارتباط ــوص در زیرس ــرفته و به خص پیش
نقــش مؤثرتــر و فعال تــری داشــته باشــند و ایــن 
ــد  ــرمایه گذاری و تولی ــه س ــا ب همکاری ه

ــد.  ــر یاب ــترک تغیی مش
شــرکت  رئیــس  جی کی شــین، 
ــا اشــاره  ــز ب ــک، نی سامســونگ الکترونی
ــای  ــوزه ICT و تکنولوژی ه ــش ح ــه نق ب
جامعــه  اجتماعــی  توســعه  در  نویــن 
ــدان  ــل فق ــه دلی ــرد: ب ــالم ک ــری اع بش
کــره  توســعه  بــرای  طبیعــی  منابــع 
جنوبــی، راهــی جــز توســعه و ســرمایه گذاری صنعــت 
ICT و بهبــود زیرســاخت های ایــن صنعــت بــرای مــا 

وجــود نداشــت. 
وی ادامــه داد: آمادگــی کامــل در زمینــه معرفــی 
دســتاوردهای تکنولــوژی خــود بــه جمهــوری اســالمی 

ــم. ــران داری ای

ایران و سامسونگ به دنبال سرمایه گذاری و تولید مشترک
مدیــر کل مرکــز تحقیقــات و اطــالع رســانی اتــاق اســالمی 
ــذای  ــادرات غ ــد و ص ــت تولی ــن وضعی ــوص آخری درخص
ــران در صــادرات غــذای  حــالل در کشــور گفــت: ســهم ای

حــالل، بســیار ناچیــز و کمتــر از ۵ درصــد اســت.
 محمدرضــا کرباســی درخصــوص آخریــن وضعیــت تولیــد 

ــم کل  ــت: حج ــور گف ــالل در کش ــذای ح غ
ــال های  ــا در س ــور م ــل کش ــد در داخ تولی
۲۰۱۳ تــا ۲۰۱۴ حــدود ۹۷ میلیــارد دالر بــود 
ــد و مصــرف  ــه مجمــوع تولی ــوط ب ــه مرب ک

بــوده اســت.
ــا  ــرای ســال ۲۰۱۳ ت ــان اینکــه ب ــا بی  وی ب
ــی  ــواد غذای ــارد دالر واردات م ۲۰۱۴، ۱۱ میلی
از خــارج از کشــور داشــتیم، افــزود: در 

ــی از  ــواد غذای ــادرات م ــارد دالر ص ــال، ۵ میلی ــان س هم
ایــران انجــام شــد کــه بخــش عمــده ای از آن مربــوط بــه 

ــود. ــالل ب ــای ح کااله
 مدیــر کل مرکــز تحقیقــات و اطالع رســانی اتــاق اســالمی 
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن صــادرات بــه کشــورهای اســالمی 
ــن راســتا در ســند چشــم انداز  ــزود: در ای ــوده اســت، اف ب

ترســیم شــده کــه در قالــب شــورای سیاســتگذاری 
غذاهــای حــالل، افزایــش تولیــد و صــادرات مــورد توجــه 

قــرار گیــرد. 
وی بــا بیــان اینکــه در دنیــا ۸۰ میلیــارد دالر کســری غــذای 
حــالل داریــم، افــزود: بــا توجــه بــه پیش بینی هــای 
انجام گرفتــه در افــق ۱۴۰۴، ســاالنه یــک 
میلیــارد دالر از کســری موجــود غــذای حالل 
در کشــورهای اســالمی و غیراســالمی باید از 

طریــق ایــران تأمیــن شــود.
 وی ادامــه داد: بــرای اســتاندارد کــردن 
صــادرات  بــرای  هماهنگــی  و  تولیــدات 
ــد حــالل  ــا برن تولیــد و محصــوالت حــالل ب
ــی را  ــد اقدامات ــی بای ــورهای اروپای ــه کش ب
انجــام دهیــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه مصرف کننده هــای 
اروپایــی تمایــل زیــادی بــه اســتفاده از تولیــدات بــا 
برچســب حــالل دارنــد، اظهــار داشــت: آن هــا از جنبه هــای 
بهداشــتی مــواد غذایــی و کنترل هــای دیــن اســالم 
ــد از  ــده اند و می دانن ــب آگاه ش ــایر مذاه ــه س ــبت ب نس

نظــر ســالمتی مزیت هــای بیشــتری دارد.

سهم ناچیز ایران از بازار جهانی محصوالت حالل

رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی از کاهــش قیمــت هلــو، هندوانــه 
ــی  ــزار تومان ــش ه ــل و افزای ــه قب ــه هفت ــبت ب ــی نس ــار و نارنگ ان
قیمــت هویــج خبــر داد. ســید حســین مهاجــران از کاهــش قیمــت 
ــر و افزایــش  ــه اخی ــک هفت ــار و نارنگــی طــی ی ــو، ان ــه، هل هندوان
ــه  ــر داد و اظهــار داشــت: قیمــت هندوان ــازار خب قیمــت هویــج در ب
 کــه هفتــه گذشــته کیلویــی ۸۰۰ تومــان بــه فــروش می رفــت 
در حــال حاضــر بــه ۶۰۰ تومــان رســیده؛ ضمــن اینکــه قیمــت هلــو 
ــو از ۴۰۰۰  ــواع هل ــان و ان ــه ۶۰۰۰ توم ــان ب ــز از ۸۰۰۰ توم ــی نی زعفران
تومــان بــه ۲۵۰۰ تومــان کاهــش یافتــه اســت. بــه گفتــه وی قیمــت 
هــر کیلوگــرم انــار از ۴ هــزار تومــان بــه حــدود ۲ تــا ۳ هــزار تومــان 
ــه  ــان ب ــزار توم ــته ۴ ه ــه گذش ــه در هفت ــم ک ــی ه ــیده و نارنگ رس
ــا ۳۰۰۰  ــن ۲۵۰۰ ت ــر بی ــال حاض ــده، در ح ــه می ش ــتریان عرض مش

ــد.  ــروش می رس ــه ف ــان ب توم
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی همچنیــن از افزایــش ۱۰۰۰ تومانــی 
قیمــت هویــج در بــازار خبــر داد و گفــت: نــرخ ایــن صیفــی بــه ۲۵۰۰ 

تومــان افزایــش یافتــه اســت. 
ــان  ــا ۱۲۰۰ توم ــن ۵۰۰ ت ــم بی ــی را ه ــت گوجه فرنگ ــران قیم مهاج
ــان ــه ۲۲۰۰ توم ــی گلخان ــت گوجه فرنگ ــرد: قیم ــه ک ــالم و اضاف  اع

ــان، ســبزی  ــا ۱۲۰۰ توم ــن ۶۰۰ ت ــاز بی ــان، پی ســیب زمینی ۱۲۰۰ توم
ــبزی  ــان و س ــا ۱۲۰۰ توم ــه( ۸۰۰ ت ــو، آش و قورم ــو، کوک ــور )پل ج

ــان اســت. ــا ۱۵۰۰ توم ــوردن ۱۲۰۰ ت خ
ــر  ــت ه ــن قیم ــزود: همچنی ــبزی اف ــوه و س ــه می ــس اتحادی  رئی
کیلوگــرم مــوز بیــن ۵۰۰۰ تــا ۵۲۰۰ تومــان، گیــالس ۱۲ هــزار تومــان 
ــان  ــزار توم ــذر خارجــی ۶ ه ــو ب ــان و آلبال ــی ۷۰۰۰ توم ــو داخل آلبال

اســت.

ــر شــعب بانــک توســعه تعــاون اســتان اصفهــان  مدی
ــه تســهیالت  ــک ارائ ــن بان ــان اینکــه رویکــرد ای ــا بی ب
اســت، گفــت: در ۵ ماهــه امســال، بانــک توســعه 
تعــاون اســتان اصفهــان ۸۲۰ میلیــارد ریــال تســهیالت 

ــرده اســت. پرداخــت ک
ــه مناســبت  ــگاران ب ــع خبرن ــوروزی در جم ــان ن  رحم
ــاون  ــک توســعه تع ــه بان ــان اینک ــا بی ــاون ب ــه تع هفت
ــال  ــارد ری اســتان در هفــت ســال گذشــته ۶۴۲۰ میلی
تســهیالت پرداخــت کــرده اســت، اظهــار کــرد: در 
ــاری ــال ج ــهریور س ــه ش ــی ب ــاله منته ــک س  دوره ی
۳ هــزار و ۱۰۰ میلیــارد ریــال تســهیالت در ایــن بانــک 

پرداخــت شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه بانــک توســعه تعــاون از بانک هــای 
ــد  ــزود: ۱۰۰ درص ــت، اف ــور اس ــی کش ــی تعاون تخصص
ســهام ایــن بانــک، متعلــق بــه دولــت اســت و هیــچ 
ــک  ــن بان ــهم در ای ــد س ــک واح ــی ی ــخصی، حت ش

ــدارد.  ن
ــر شــعب بانــک توســعه تعــاون اســتان اصفهــان  مدی
بــا بیــان اینکــه ایــن بانــک در راســتای اجــرای 
ــی در ۱۵  ــون اساس ــل ۴۴ قان ــی اص ــت های کل سیاس
مردادمــاه ســال ۸۸ بــه عنــوان بــازوی مالــی بخــش 

ــک  ــن بان ــزود: ای ــد، اف ــیس ش ــور تأس ــاون کش تع
ــت  ــور فعالی ــی کش ــدوق تعاون ــب صن ــال در قال ۲۰ س

می کــرد. 
ــا بیــان اینکــه ۷۰ درصــد تســهیالت ایــن بانــک  وی ب
بــه بخــش تعاونــی پرداخــت می شــود، تصریــح کــرد: 
بانــک توســعه تعــاون، آمادگــی اعطــای تســهیالت بــه 
 شــرکت های تعاونــی را دارد، امــا با کمبــود تقاضا مواجه 

است.

ســید رضــا قهــاری، کارشــناس مســکن معتقــد اســت: طــی دو ســه 
ــرژی سیاســتگذاران مســکن صــرف  ســال اخیــر، بخــش عمــده ان
نفــی عملکــرد دولت هــای پیشــین شــد و بــا بدنــه فعــال در بخــش 

مســکن ارتبــاط مؤثــری صــورت نگرفــت. 
ســید رضــا قهــاری اظهــار کــرد: کســی منکــر رکــود بخــش مســکن 
کــه ارمغــان عملکــرد دولت هــای قبــل بــود و در پایــان دولــت قبــل 
رقــم خــورد، نمی شــود؛ امــا دولــت یازدهــم می توانســت همفکــری 
 و همدلــی فعــاالن و کارشناســان بــرای درمــان رکــود مســکن 
را بیشــتر کنــد و سیاســت های تشــویقی به خصــوص در حــوزه 

ــرد.  ــه کار گی ــکن را ب ــد مس تولی
ــکالت  ــد مش ــی نمی توانن ــه تنهای ــردان ب ــا دولتم ــزود: قطع وی اف
عرضــه و تقاضــای مســکن را حــل کننــد. تجربــه مســکن مهــر نیــز 
ایــن موضــوع را ثابــت کــرد کــه دولــت نــه بایــد مســتقیما وارد تولیــد 
مســکن شــود و نــه مانعــی بــرای فعــاالن ایــن بخــش ایجــاد کنــد. 
دولــت فقــط بایــد نقــش حامــی و واســط را در جهــت عرضــه، تقاضــا 

و گــردش مالــی بخــش مســکن بــه انجــام برســاند.
 بــه گفتــه قهــاری سیاســت های مســکن نبایــد تحــت تأثیــر 
تفکــرات جناحــی قــرار گیــرد. وقتــی از موضــع سیاســی بــه مســائل 
ــگاه می کنیــم، معمــوال دچــار اشــتباه در تصمیم گیــری  اقتصــادی ن

ــت. ــات اس ــن اقدام ــه ای ــز از جمل ــکن نی ــد مس ــویم. تولی می ش
وی بــا اشــاره بــه قانــون مالیات هــای مســتقیم کــه طبــق آن 
ــان  ــوند، خاطرنش ــات می ش ــمول مالی ــاز مش ــکن و ساخت وس مس
 کــرد: در شــرایطی کــه ساخت وســاز در رکــود کامــل قــرار دارد 
ــت های  ــاذ سیاس ــای اتخ ــه ج ــتقیم ب ــای مس ــب مالیات ه تصوی

ــود. ــد ب تشــویقی، راهــی معکــوس خواه

ــت  ــت: صنع ــت گف ــم و صنع ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
خــودرو وابســته بــه دولــت اســت و ارزیابــی عملکــرد آن نیــز بــه 
ــرا دولــت  نوعــی ارزیابــی عملکــرد دولــت محســوب می شــود؛ زی

ــر صنعــت خــودرو دارد. ــی را ب ــر اصل تأثی
 ابوالفضــل خلخالــی اظهــار کــرد: در زمــان روی کار آمــدن دولــت 
ــا  ــی ب ــادالت مال ــل تب ــکالتی از قبی ــازان مش ــم، خودروس یازده
خــارج از کشــور و تأمیــن قطعــات داشــتند کــه بــه دنبــال اجرائــی 
شــدن برجــام ایــن مشــکالت تــا حــد زیــادی برطرف شــده اســت. 
ــر  ــا خودروســازان معتب ــکاری ب ــه در حــوزه هم ــان اینک ــا بی وی ب
جهانــی نیــز شــرکت هایی ماننــد ایران خــودرو دیــزل، ایران خــودرو 
و ســایپا ارتبــاط و همــکاری بــا خودروســازانی همچــون بنــز، پــژو 
و ســیتروئن را دوبــاره آغــاز کرده انــد، خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــت  ــت دول ــان دهنده موفقی ــو و نش ــه جل ــت و رو ب ــات مثب اقدام
در بهبــود وضعیــت صنعــت خودروســت. ایــن کارشــناس صنعــت 
خــودرو ادامــه داد: البتــه نبایــد بــه ایــن دســتاوردها بســنده کــرد 
ــران  ــش را در ای ــن دان ــم خودروســاز شــویم و ای ــر می خواهی و اگ
بومــی کنیــم، بایــد بــر توانمندی هــای داخلــی اتــکا کنیــم. در ایــن 

ــد. ــر می توانســت عمــل کن ــت یازدهــم بهت حــوزه دول
 وی افــزود: بــه عنــوان مثــال دانشــکده مهندســی خودرو دانشــگاه 
علــم و صنعــت بــه عنــوان تنهــا و بزرگ تریــن دانشــکده مهندســی 
ــن حــال در  ــا ای ــی ب ــه شــناخته می شــود؛ ول خــودروی خاورمیان
ســه ســال گذشــته، نهادهــای دولتــی مرتبــط بــا صنعــت خــودرو 
ــن  ــرای همــکاری نداشــته اند. ای ــن دانشــکده ب ــه ای مراجعــه ای ب
در حالــی اســت کــه طــرح کالن پلت فــرم ملــی بــا محوریــت ایــن 

دانشــکده مطــرح شــده اســت.

میوه های نورسیده ارزان شدند

ارائه 820 میلیارد ریال تسهیالت در بانک توسعه تعاون اصفهان

دولت تأثیر اصلی را بر صنعت خودرو داردبرگ برنده ای در حوزه مسکن رو نشد

حتما بخوانید!
3ایران و سامسونگ به دنبال ... پنجشنبه  11  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 242 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 احداث 5 هزار کیلومتر بزرگراه در کشور
ــعه  ــاخت و توس ــاون س مع
و  راه  وزارت  راه هــای 
شهرســازی گفــت: تــا پایــان 
هــزار   ۵ جــاری،  ســال 
ــزار  ــراه و ۳ ه ــر بزرگ کیلومت
کشــور  در  آزادراه  کیلومتــر 

احداث می شود. 
خیــرهللا خادمــی در نشســت بررســی طرح هــای 
میلیــارد  هــزار   ۲۸ افــزود:  راهســازی گچســاران 
ــرای احــداث بزرگــراه  ــار در ســال جــاری ب ــال اعتب  ری

و آزادراه در کشور اختصاص یافته است. 
وی بیــان کــرد: تــا پایــان ســال جــاری، ۵ هــزار 
کیلومتــر بزرگــراه و ۳ هــزار کیلومتــر آزادراه در کشــور 
احــداث می شــود. معــاون ســاخت و توســعه راه هــای 
دولــت  در  تصریــح کــرد:  شهرســازی  و  راه  وزارت 
ــر بزرگــراه و آزادراه و  ــون ۳ هــزار کیلومت یازدهــم تاکن

ــت.  ــده اس ــداث ش ــور اح ــی در کش راه اصل
خادمــی عنــوان کــرد: بــرای تکمیــل ۲ قطعــه بزرگــراه 
گچســاران بــه بهبهــان یــک هــزار و ۵۰ میلیــارد ریــال 
نیــاز اســت. ۱۲ کیلومتــر از ایــن جــاده تــا پایــان ســال 
ــاخت  ــاون س ــد. مع ــرداری می رس ــه بهره ب ــاری ب  ج
و توســعه راه هــای وزارت راه و شهرســازی خاطرنشــان 
کــرد: تکمیــل بزرگــراه بابامیــدان گچســاران بــه بهبهــان 

نقــش مهمــی در حمل ونقــل دارد. 
 ۲۰۰ و  هــزار  یــک  تاکنــون  بیــان کــرد:  خادمــی 
میلیــارد ریــال بــرای ایــن طــرح هزینــه شــده اســت. 
 بــا تکمیــل ایــن محــور شــاهد کاهــش ترافیــک 

و تصادفات خواهیم بود.

 وجود پروژه های ۱80 هزار میلیارد تومانی 
نیمه تمام آبی در کشور

ــزار  ــای ۱۸۰ ه ــود پروژه ه ــرو از وج ــر نی ــاون وزی مع
میلیــارد تومانــی نیمه تمــام در بخــش آب کشــور 
ــای  ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش ــی ب ــم میدان ــر داد. رحی خب
نیمه تمــام حــوزه آب و رویکــرد وزارت نیــرو در ایجــاد 
ــه صــورت  ــوان ب ــرد: نمی ت ــان ک ــد بی ــای جدی پروژه ه
مطلــق گفــت کــه وزارت نیــرو پــروژه جدیــدی را ایجــاد 
نمی کنــد؛ چــرا کــه تأمیــن آب شــرب اقدامــی نیســت 

ــق انداخــت.  ــه تعوی ــوان آن را ب ــه بت ک
ــا  معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا ادامــه داد: ب
ــور  ــی مجب ــع آب ــژه تأمیــن مناب ــه اهمیــت وی توجــه ب
در  امــا  هســتیم؛  جدیــد  پروژه هــای  ایجــاد  بــه 
ــای  ــل پروژه ه ــه تکمی ــت اول ب ــه، اولوی ــون بودج قان
نیمه تمــام داده شــده اســت. میدانــی بــا اشــاره 
بــه پروژه هــای نیمه تمامــی کــه پیشــرفت زیــادی 
ــن اســت  ــرو ای ــت وزارت نی ــار کــرد: اولوی ــد، اظه دارن
 کــه ایــن پروژه هــا در مرحلــه  اول اجرائــی شــوند 
و بایــد بــه ایــن مســئله نیــز توجــه کــرد کــه پروژه هــای 
ــالب  ــع آوری فاض ــرب، جم ــت ش ــام در اولوی  نیمه تم

و تأمین آب کشاورزی دسته بندی شده اند. 
بــه گفتــه وی، بــا توجــه بــه هزینه هــای زیــادی 
ــه  ــروژه ای ک ــر پ ــود، اگ ــروژه می ش ــک پ ــرای ی ــه ب ک
ــه  ــا ضرب ــام نرســد، قطع ــه اتم ــاد دارد ب پیشــرفت زی

اقتصــادی برزگــی بــه جامعــه وارد می شــود.

هر اپراتور، چقدر از بازار سهم دارد؟
گزارش هــای دوره ای متکــی بــر بررســی های فنــی 
ــر۷۲  ــال حاض ــه در ح ــد ک ــان می ده ــادی نش اقتص
میلیــون و ۸۹۷ هــزار و ۱۸۳ ســیم کارت غیرفعــال 
در بــازار کشــور وجــود دارد. تعــداد ســیم کارت های 
واگذارشــده در کشــور بــا رشــد ۰.۱ درصــدی بــه نســبت 
ســال ۹۴ در ســه مــاه ابتدایــی ســال جــاری بــه ۱۵۰ 
میلیــون و ۵۷۸ هــزار و ۲۰۲ رســید؛ امــا مجمــوع 
مشــترکان فعــال اپراتورهــای موبایــل ۲.۱ درصــد رشــد 
ــزار و ۱۹  ــون و ۶۸۱ ه ــال حاضــر ۷۷ میلی ــرد. در ح ک
ــی  ــه حاک ــود دارد ک ــور وج ــال در کش ــیم کارت فع س
ــال  ــترکان فع ــدی مش ــوذ ۹۷.۴۸ درص ــب نف از ضری
موبایــل اســت. ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه در کشــور 
ــا پایــان ســال گذشــته ۹۶.۵۸ درصــد بــوده اســت.  ت
همــراه اول بــا در اختیــار داشــتن ۴۴ میلیــون و ۶۴۳ 
ــب  ــازار غال ــته ب ــال توانس ــترک فع ــزار و ۸۴۳ مش ه
ــرد  ــوذ ۵۶.۰۲ درصــدی در دســت گی ــب نف ــا ضری را ب
ارتباطــات  از  بــازاری معــادل ۵۷ درصــد  و ســهم 
ســیار کشــور داشــته باشــد. ایرانســل هــم بــه عنــوان 
دومیــن اپراتــور بــزرگ کشــور بــا در اختیــار داشــتن ۳۰ 
میلیــون و ۹۵۳ هــزار و ۲۴۵ مشــترک فعــال توانســته 
ــهم  ــد و س ــدی برس ــوذ ۳۸.۸۴ درص ــب نف ــه ضری ب
ــادل ۴۰ درصــد از ارتباطــات ســیار کشــور  ــازاری مع ب

داشــته باشــد.

آیفون 7، یک هفته دیگر می آید
اپــل رویــداد بعــدی خــود را در تاریــخ هفتــم ســپتامبر 
)۱۷ شــهریور ۱۳۹۵( برگــزار خواهــد کــرد و انتظــار 
مــی رود کــه آیفون هــای جدیــد را نیــز در ایــن تاریــخ 
رونمایــی و ســاعت های اپــل را آپدیــت کنــد. بــه 
همیــن منظــور اپــل دعوت نامه هایــی را بــا عنــوان 
»شــما را در ۷ ســپتامبر خواهیــم دیــد« فرســتاده 
ــک  ــل ی ــه اپ ــت ک ــالی اس ــن س ــن پنجمی ــت. ای اس
رویــداد را در اوایــل ســپتامبر برگــزار می کنــد تــا 
محصوالتــش را عرضــه کنــد. ماننــد همیشــه، یکــی از 

ــد.  ــد باش ــون جدی ــد آیف ــوالت بای ــن محص ای
ــد بســیار مشــابه  ــن نســل جدی ــه نظــر می رســد ای ب
ــی در  ــی جزئ ــا تفاوت های ــت و تنه ــی اس ــدل قبل م
ــر  ــن کمت ــوط آنت ــد خط ــت؛ مانن ــد داش ــر خواه  ظاه
و حــذف جــک هدفــون. از طــرف دیگــر، انتظــار می رود 
مــدل جدیــد آیفــون بیشــتر در برابــر آب مقــاوم باشــند 
و البتــه گوشــی های بزرگ تــری کــه سیســتم دوربیــن 

دوگانــه بــرای گرفتــن عکس هــای بهتــر دارنــد. 
اپــل همچنیــن در نهایــت ممکــن اســت حافظــه پایــه 
خــود را از ۱۶ گیگابیــت افزایــش داده و بــه ۳۲ گیــگ 

برســاند.

 در واحد کنترل مواد فوالد مبارکه محقق شد:

 تعیین تکلیف 340 میلیارد ریالی 
اقالم مصرفی راکد 

وحیــد مــزدک، مدیــر کنترل 
 مــواد شــرکت فــوالد مبارکــه
ــزرگ ــرکت های ب ــت: ش  گف
دســتخوش  همــواره 
چالش هایــی هســتند کــه 
درســت  مدیریــت   نبــود 
اســت  ممکــن  کارآمــد  و 
آن هــا رابــه ورطــه نابــودی بکشــاند. یکــی از بزرگ تریــن 
شــرکت های  جملــه  از  شــرکت ها  چالش هــای 
تولیــدی، مدیریــت بــر هزینه هاســت کــه شــرکت 
فــوالد مبارکــه نیــز از ایــن قانــون مســتثنا نیســت؛ در 
همیــن راســتا، هــدف کاهــش هزینه هــا و مدیریــت بــر 
اقــالم مصرفــی راکــد در انبارهــای کنتــرل مــواد تعریــف 
گردیــد کــه باعــث شــد اقــالم مصرفــی راکــد کــه طــی 
۴ ســال خریــد و مصــرف نداشــته و در انبارهــای 
بــا  و  تکلیــف  تعییــن  بودنــد،  موجــود  مصرفــی 
هماهنگــی نواحــی مختلــف تولیــدی و واحدهــای 
توســعه مصــرف شــود و مبلغــی بالــغ بــر ۳۴۰ میلیــارد 
ریــال کاهــش هزینــه را بــرای شــرکت فــوالد مبارکــه به 
ــی انجــام  ــه چگونگ ــا اشــاره ب ــزدک ب ــان آورد. م ارمغ
ایــن اقــدام گفــت: در ۴ ســال گذشــته، ۳۸۷۵ ردیــف 
متریــال کــد بــه ارزش حــدود ۵۴۰ میلیــارد ریــال 
)قیمــت بــر اســاس آخریــن ســفارش خریــد کاال( و به 
بــه اســتناد  تعــداد حــدود ۱۳ میلیــون قلــم کاال 
گردشــکار ۱۰۵۰۴ شناســایی شــد؛ در ادامــه فایلــی بــه 
ــه در ســاختار کارشناســی شــده  ــز هزین ــک مراک تفکی
 متشــکل از چهــار بخــش، جهــت اظهــار نظــر مدیریتــی
معاونت هــا بــه کلیــه  نامــه ای  طــی   کارشناســی، 
مدیــران و رؤســای شــرکت ارســال شــد. بنــا بــر ایــن 
ــرل موجــودی  ــی، کارشــناس کنت ــزارش، رضــا قربان  گ
ــه  ــل ب ــن فای ــزود: ای ــه اف ــواد، در ادام ــات م و خدم
شــکلی طراحــی شــده کــه عــالوه بــر اینکــه بــه صــورت 
ــخص  ــده مش ــرای مصرف کنن ــرایط کاال راب ــح ش واض
کــرده، الزاماتــی بــرای پاســخگویی مخاطبــان نیــز بــه 
وجــود آورده اســت. ســپس بــا پیگیری هــای مســتمر و 
برگــزاری جلســات بــا نواحــی و دفاتر فنــی و متقاضیان 
کاال درخصــوص معرفــی و شناســاندن اقــالم مصرفــی 
ــان  ــین ها و کارشناس ــک از تکنس ــر ی ــط ه ــد توس راک
ــن  ــرف کاال، جایگزی ــت مص ــودی در جه ــرل موج کنت
نمــودن کاال یــا فــروش آن هــا اقــدام الزم صــورت 
گرفتــه اســت. یــادآوری می کنــم بســیاری از ایــن 
اقــالم بــه دلیــل عــدم اطــالع از وجــود آن هــا در انبارهــا 
عــدم پیش بینــی درســت و ... در انبــار بــه حالــت رکــود 
رســیده بودنــد. وی در پایــان گفــت: در رســیدن بــه ایــن 
ــر فنــی  ــه نواحــی تولیــدی و توســعه، دفات هــدف، کلی
همــکاران کنتــرل مــواد، خریــد مــواد مصرفــی و خریــد 
ــته اند و از  ــزایی داش ــر بس ــرژی تأثی ــه و ان ــواد اولی م

همه همکاران کمال تشکر و قدردانی داریم.

راه آهن اصفهان، خأل ریل ندارد
مدیــر کل راه آهــن اســتان اصفهــان گفــت: در راه آهــن 
ــود  ــل وج ــوان ری ــه عن ــی ب ــده خألی ــان در آین اصفه
نخواهــد داشــت و در ایــن شــرایط، بایــد نگاه هــا 
بــه ســمت موضــوع بــار برگردانــده شــود و انتقــال بــار 
ــل باشــد. حســن ماســوری  ــه ســمت ری ــا ب از جاده ه
روز چهارشــنبه در مراســم افتتــاح نمادیــن پروژه هــای 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــه دول ــرداری در هفت ــاده بهره ب آم
ــی در اداره کل  ــای بزرگ ــر پروژه ه ــال اخی ــد س در چن
ــرد:  ــار ک ــورده، اظه ــد خ ــان کلی ــتان اصفه ــن اس  راه آه
در بحث هــای جــاده ای، اجرائــی و پروژه هــای عمرانــی 
فعالیت هــای بســیاری در حــال پیگیــری اســت.در ایــن 
راســتا چندیــن پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۷ میلیــارد 
ــا  ــوری ب ــید. ماس ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــان ب توم
ــروژه  ــان پ ــارد توم ــزار میلی ــدود ۷۰ ه ــه ح ــان اینک بی
ــن  ــرد: ای ــه ک ــده، اضاف ــف ش ــور تعری ــر کش در سراس
ــوی  ــد اراده ق ــرداری نیازمن ــرای بهره ب ــروژه ب ــزان پ می
اســت. وی ادامــه داد: بایــد بــرای بهره بــرداری از ایــن 
پروژه هــا فاینانــس دریافــت و بخــش خصوصــی وارد 
عمــل شــود. تنهــا دولتــی کــه اراده کــرده تــا در بحــث 
ریــل تحولــی ایجــاد کنــد، دولــت تدبیــر و امیــد بــوده 
اســت. آینــده متعلــق بــه راه آهــن اســت و آینــده 

ــه باشــد. ــرای جامع ــی ب ــد الگوی راه آهــن می توان
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متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 

 آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه 

و یا با شماره تلفن ۳۷۹۲۴۰۰۵-۰۳۱ واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.

نوبت دوم

م الف 4678



درشهر پنجشنبه  11 شهریور  ماه   41395
ـــمـــاره 242  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
بازدید مسئوالن وزارت نفت از ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

غالمعلــی قــادری، مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــگاران ب ــا خبرن ــری ب در نشســت خب
در 16 ســال گذشــته حــدود 200 میلیــون دالر صــادرات در 
بخــش تعاونی هــا بــوده کــه حــدود 64 درصــدان مربــوط 
ــال  ــه س ــزود: در س ــت، اف ــته اس ــال گذش ــه س ــه س ب
گذشــته، 260 میلیــارد تومــان تســهیالت بــه 348 تعاونی 

متقاضــی پرداخــت شــده اســت.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه امســال 10 شــرکت تعاونــی 
دانش بنیــان بــه ثبــت رســیده اســت، گفــت: 490 طــرح 
بــا ســرمایه گذاری 36 هــزار میلیــارد ریــال در حــوزه 

تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اجــرا شــده اســت.
مدیــر کل کار اســتان اصفهــان بیــان داشــت: بیــن 25 تــا 
30 درصــد اشــتغال توســط کاریابی هــا انجــام می شــود؛ 
ــی  ــا از 45 کاریاب ــداد کاریابی ه در ســه ســال گذشــته تع
ــت  ــزار فرص ــه و 324 ه ــش یافت ــی افزای ــه 68 کاریاب ب
شــغلی در اختیــار آنــان بــوده و 174 هــزار جوینــده کار بــه 
ایــن مراکــز مراجعــه کردنــد. از ایــن تعــداد مراجعه کننــده 

ــد. ــه کار گرفته ان تعــداد بیــش از 80 هزارنفــر آن هــا ب
   افتتاح 77 طرح تعاونی در اصفهان

قــادری افــزود: طــی ســال 93 و 94 تعــداد 678 شــرکت 
تعاونــی در اســتان اصفهــان تعییــن تکلیــف شــدند کــه از 
ایــن تعــداد، 341 شــرکت تعاونــی منحــل شــدند و 346 

شــرکت دوبــاره فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد.

تعاونــی  شــرکت   30 فعالیــت  بــه  همچنیــن  وی 
صادرکننــده در اســتان اشــاره کــرد و افــزود: میــزان 
ــه  ــبت ب ــال 92 نس ــی در س ــرکت های تعاون ــادرات ش ص

داشــت. رشــد  درصــد  قبــل، 287  ســال های 
ــزان  ــرد: می ــه ک ــان اضاف ــاون اســتان اصفه ــر کل تع مدی
ــال های  ــی س ــتان ط ــی اس ــرکت های تعاون ــادرات ش ص
93 و 94 نســبت بــه قبــل حــدود 40 درصــد رشــد داشــته 

اســت.
   پرداخــت 260 میلیــارد تومــان تســهیالت بــه 

اصفهــان تعاونی هــای 
قــادری بــا تأکیــد بــر اینکــه یکــی از دغدغه هــای 
تعاونگــران مباحــث مربــوط بــه تســهیالت اســت، اظهــار 
ــان  ــارد توم داشــت: طــی ســه ســال گذشــته، 260 میلی
ــدوق  ــی، صن ــعه مل ــدوق توس ــق صن ــهیالت از طری تس
کارآفرینــی و بانــک توســعه تعــاون بــه شــرکت های 

ــت. ــده اس ــا ش ــتان اعط ــی اس تعاون
 وی تأکیــد کــرد: یکــی از رویکردهــای حــوزه تعــاون 
ــتان  ــش اس ــند آمای ــعه و س ــناد توس ــه اس ــه ب ــا توج ب
ــت.  ــگری اس ــان و گردش ــش دانش بنی ــت در بخ فعالی
ــان در  ــی دانش بنی ــرکت تعاون ــوص 10 ش ــن خص در ای

ــی در  زمینه هــای مختلــف و همچنیــن 12 شــرکت تعاون
حــوزه گردشــگری در اســتان اصفهــان ثبــت شــده اســت.

قــادری همچنیــن درخصــوص راهکارهــای توســعه بخش 
تعــاون در اســتان اصفهــان گفــت: ایــن موضــوع در 

شــورای گفت وگــوی بخــش خصوصــی بــا دولــت اســتان 
مطــرح شــده. در ایــن راســتا بســته پیشــنهادی توســعه 
راهکارهــای بخــش تعــاون در حضــور اســتاندار اصفهــان 
مطــرح و 23 راهــکار مصــوب شــد کــه بحــث اســتانی آن 
بــه دســتگاه های ذی ربــط ابــالغ و بخــش ملــی آن بــرای 

پیگیــری بــه وزارتخانــه و مراجــع باالتــر ارســال شــد.
ــخ 13  ــاون از تاری ــه تع ــای هفت ــوص برنامه ه وی درخص
تــا 19 شــهریورماه گفــت: در ایــن هفتــه برنامه هــای 
ــل از  ــا تجلی ــی از آن ه ــه یک ــزار می شــود ک ــی برگ متنوع
تعاونی هــای برتــر در گرایش هــای 18 گانــه در ســطح 

ــی و اســتانی اســت. مل
بــه گفتــه قــادری از اســتان اصفهــان نیــز شــرکت 
ــاز  ــن نی ــش تأمی ــه گرای ــازان در زمین ــی باتری س تعاون
ــر در ســطح کشــور  ــی برت ــوان تعاون ــه عن مصرف کننــده ب

ــد. ــد ش ــی خواه معرف
ــی  ــرح تعاون ــداد 77 ط ــه، تع ــن هفت ــزود: در ای وی اف
در حوزه هــای مســکن، خدمــات، تولیــدی، توزیعــی 
ــرمایه گذاری  ــر و س ــای 3506 نف ــت اعض ــا فعالی و ... ب
ــد  ــرداری خواه ــه بهره ب ــال ب ــارد ری ــر 3060 میلی ــغ ب  بال

رسید.
ــا  ــن تعاونی ه ــرمایه ای ــد س ــت: 77 درص ــان داش وی بی
اعضــا  آورده  ریــال  میلیــارد   360 و  هــزار   2  معــادل 
و تنهــا 692 میلیــارد ریــال آن از طریــق تســهیالت تأمیــن 
ــاد بخــش تعــاون  ــن حاکــی از ظرفیــت زی  شــده کــه ای

است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اعالم کرد:

ثبت ۱۰ شرکت دانش بنیان دراصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد:
 توسعه نیازمند همت 

و تالش مضاعف و فرابخشی است
امــور  هماهنگــی  معــاون   
منابــع  توســعه  و  اقتصــادی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــزد ب ــتاندار ی اس
 بــرای رســیدن بــه پیشــرفت 
 و توســعه، چــاره ای جــز همــت 
و تــالش مضاعــف و فرابخشــی نداریــم، رفــع موانــع فــراروی 
ســرمایه گذاری را الزمــه  رفــع بســیاری از مشــکالت از جملــه 
بیــکاری خوانــد. ســیدعلی عزالدینــی ضمــن بازدیــد از رونــد 
ــین  ــزد و تحس ــن دام ی ــتارگاهی معی ــع کش ــاخت مجتم س
ــن طــرح بخــش خصوصــی، دســتورات  ســرعت ســاخت ای

الزم را مبنی بر رفع مشکالت این مجتمع صادر کرد. 
وی کــه بــه همــراه ســید محمــد رســتگاری، فرمانــدار مهریــز 
ــا اشــاره بــه مدیریــت  از ایــن طــرح صنعتــی بازدیــد کــرد، ب
توانمنــد و جــوان مجتمــع کشــتارگاهی گفــت: مدیریــت 
مجتمــع در حــال ســاخت کشــتارگاهی معیــن دام، تبلــور یک 
ســرمایه گذار واقعــی اســت. عزالدینــی بــا بیــان اینکــه افــراد 
ــف  ــای مختل ــه در بخش ه ــد ک ــن و توانمن ــوان و کارآفری ج
زمینه هــای اشــتغال مــردم بایــد مــورد حمایــت قــرار گیرنــد 
ــرای حرکــت  ــی ب ــوان کــرد: خوشــبختانه زمینه هــای خوب عن
شهرســتان مهریــز بــه ســمت صنعتــی شــدن فراهــم شــده و 
بــر ماســت کــه بــا تمامــی تــوان از ایــن مســیر حمایــت کنیم.

 حذف تمامی مدارس خشتی 
چهارمحال و بختیاری تا پایان سال 96

ــال  ــدارس چهارمح ــز م ــعه و تجهی ــازی، توس ــر کل نوس مدی
ــال  ــان س ــا پای ــران ت ــارکت خی ــا مش ــت: ب ــاری گف و بختی
ــطح  ــنگی در س ــی و س ــت و گل ــه خش ــه مدرس 96 هیچ گون
ــود  ــدری از وج ــژن حی ــت. بی ــد داش ــود نخواه ــتان وج اس
180 هــزار دانش آمــوز در مناطــق مختلــف اســتان خبــر 
ــی ــای آموزش ــزار و 400 فض ــدود 2 ه ــرد: ح ــار ک  داد و اظه

ــن  ــه از ای ــت ک ــود اس ــتان موج ــی در اس ــی و ورزش پرورش
تعــداد، یــک هــزار و 600 مــکان مربــوط بــه فضــای آموزشــی 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین تعــداد مــدارس ســنگی 
ــردگان، اردل و کوهرنــگ اســت، افــزود:  در شهرســتان های ل
بــا مشــارکت خیــران تــا پایــان ســال 96 هیچ گونــه مدرســه 
خشــت و گلــی و ســنگی در ســطح اســتان وجــود نخواهــد 
داشــت. حیــدری از وجــود مدرســه تخریبــی و خطرنــاک در 
ســطح اســتان خبــر داد و گفــت: در شهرســتان شــهرکرد نیــز 
مدرســه 100 درصــد تخریبــی وجــود دارد کــه یکــی از دالیــل 
عــدم نوســازی ایــن مــدارس، کمبــود اعتبــار بــوده کــه بــرای 
نوســازی ایــن مــدارس در مناطــق مختلــف، کمک هــای 

مردمــی ضــروری اســت.

اخبار کوتاه

 رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

نگاه به سمت تبدیل زندان به دانشگاه است
رئیس کل دادگســتری اســتان 
همــه  بــا  گفــت:  اصفهــان 
و  نــگاه  موجــود،  مشــکالت 
تفکــر بــه این ســمت اســت که 
ــل  ــه دانشــگاه تبدی ــدان را ب زن
ــم. احمــد خســروی وفا در  کنی
مراســم تودیــع و معارفــه مدیر 
کل زندان هــای اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: خــدا را شــاکر 
ــوری  ــام جمه ــه ن ــم ک ــه در نظامــی خدمــت می کنی ــم ک ی
اســالمی را بــه دنبــال دارد. در واقــع ایــن نظامــی اســت کــه 
آرزوی همــه بــزرگان، آزادی خواهــان و آزادمــردان تاریــخ و 
موحــدان بــزرگ بــوده کــه بــر مــدار والیــت شــکل 

می گیرد. 
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــتان اصفه ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــری  ــرآن و یادگی ــظ ق ــرای حف ــت ب ــوزی، رقاب فرهنگ آم
ــوم دینــی، جــزو نهضت هــای یادگیــری اســت و جــای  عل
بســی افتخــار اســت کــه شــاهدیم در زندان هــای اصفهــان 
ــی در  ــدازی شــده کــه بیــش از 2 هــزار زندان نهضتــی راه ان
حــوزه قرآنــی کار می کننــد و بیــش از هــزار زندانــی بیــش 

از یــک جــزء قــرآن را حفــظ هســتند.

 برداشت 2 هزار تن نخود و عدس 
از مزارع اصفهان

ــتان  ــزارع اس ــدس از م ــود و ع ــن نخ ــزار ت ــش از 2 ه بی
اصفهان برداشــت شــد. مســئول حبوبــات جهاد کشــاورزی 
 اســتان اصفهــان گفــت: امســال حــدود 2 هــزار تــن نخــود 
و 900 تــن عــدس مرغــوب بــه صــورت ســنتی و مکانیــزه 
 از 4 هــزار هکتــار مــزارع اســتان اصفهــان برداشــت شــده 

است. 
رضــا خاکپــور بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن میــزان کشــت بــه 
صــورت آبــی و دیــم بــوده اســت، افــزود: شهرســتان های 
ســمیرم، فریدونشــهر و چــادگان، بیشــترین مراکــز تولیــد 

عــدس و نخــود در اســتان اصفهــان هســتند.
علــت  بــه  گذشــته  ســال های  در  افــزود:  وی   
زحمــات فــراوان در مراحــل کاشــت و برداشــت ایــن 
ــت  ــد از کاش ــم کار نهاون ــاورزان دی ــده کش ــول، عم محص
اســت  ســالی  چنــد  امــا  می کردنــد؛  خــودداری  آن 
بــه علــت اســتفاده از وســایل مکانیــزه اســتقبال از 
ــئول  ــت. مس ــده اس ــاد ش ــوالت زی ــن محص ــت ای کش
اصفهــان گفــت:  اســتان  حبوبــات جهــاد کشــاورزی 
زراع آفــت  کاهــش  خــاک،  در  هــوا  ازت   تثبیــت 
حاصلخیــزی خــاک، اســتفاده بهینــه از زمیــن و افزایــش 
 2 برابــری عملکــرد کاشــت محصــول بعــدی یــا جایگزیــن 

از مزایای کاشت محصول نخود است.

اخبار کوتاه

 2 منطقــه  کارشناســان  و  رئیــس 
اداره نظــارت بــر صــادرات و مبــادالت 
نفتــی وزارت نفــت بــه منظــور ارزیابــی 
ــام  ــت خ ــگ نف ــتم میترین ــی سیس ــی و کیف ــرد کم عملک
از مرکــز انتقــال نفــت شــهید بهشــتی اصفهــان بازدیــد 

از  بــه نقــل  بــه گــزارش ربیــع  کردنــد. 
لولــه  خطــوط  شــرکت  عمومــی   روابــط 
ــران- منطقــه اصفهــان ــرات نفــت ای  و مخاب
مهنــدس محمدباقــر رضــوی زاده، رئیــس 
ــادالت  ــادرات و مب ــر ص ــارت ب ــه 2 نظ منطق
نفتــی وزارت نفــت، در دیــدار بــا مدیــر 
ــات  ــکر از زحم ــن تش ــان ضم ــه اصفه منطق

ــال  ــز انتق ــان مرک ــژه رئیــس و کارکن ــه، به وی همــکاران منطق
نفــت شــهید بهشــتی در تشــریح اهــداف ایــن ســفر گفــت: 
 در ایــن برنامــه بــه اتفــاق کارشناســان ایــن مدیریــت 
از سیســتم میترینــگ نفــت خــام مارون-اصفهــان کــه اخیــرا 
پــس از بازســازی و اصــالح، راه انــدازی شــده بــود بــه همــراه 

ــتی  ــهید بهش ــت ش ــال نف ــز انتق ــف مرک ــای مختل بخش ه
اصفهــان از جملــه آزمایشــگاه کنتــرل کیفیــت آن بازدیــد شــد. 
ــی  ــادالت نفت ــادرات و مب ــر ص ــارت ب ــه 2 نظ ــس منطق رئی
وزارت نفــت در تشــریح وظایــف ایــن مدیریــت گفــت: منطقه 
ــی، کار نظــارت  ــواد نفت ــادالت م ــر صــادرات و مب 2 نظــارت ب
بــر تمامــی اندازه گیری هــای کمــی و کیفــی 
پاالیشــگاه   6 اندازه گیــری  سیســتم های  و 
 نفتــی بــه همــراه مبــادی صــادرات گاز بــازرگان
ــر  ــکا را ب ــی ن ــه نفت ــوردوز و پایان ــوان و ن نخج
عهــده دارد. مهنــدس مجتبــی بشــارتیان، مدیــر 
ــراز خرســندی  ــن اب ــز ضم ــان، نی ــه اصفه منطق
 از حضــور همــکاران واحــد نظــارت بــر صــادرات 
منطقــه  فعالیت هــای  تشــریح  در  و  نفتــی  مبــادالت  و 
ــق  ــی از مناط ــوان یک ــه عن ــه ب ــن منطق ــت: ای ــان گف اصفه
12گانــه شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران، روزانه 
حــدود 200 میلیــون لیتــر مــواد نفتــی از طریــق بیــش از 800 

ــد. ــال می کن ــید و ارس ــه، رس ــوط لول ــر خط کیلومت

بازدید مسئوالن وزارت نفت از مرکز انتقال نفت شهید بهشتی اصفهان
بــه  ســیرجان  بــه  ســفر  در  کرمــان  اســتاندار 
برق رســانی پروژه هــای  دولــت،  هفتــه   مناســبت 
فتحــی زاده شــهید  غیرهمســطح  تقاطــع  دوم   بانــد 

بســته بندی  کارخانــه  صــدف،  سرپوشــیده  اســتخر 
 فــرآوری و انجمــاد کلیــه فرآورده هــای خــام دامــی 

را افتتاح کرد. 
اســتاندار کرمــان در ادامــه ســفر خــود 
بــه شهرســتان ســیرجان بــا حضــور در 
شــهر ایــن  اقتصــادی  ویــژه   منطقــه 

اســتخر سرپوشــیده صــدف را بــا 7900 
بــر 40  بالــغ  هزینــه ای  و  مربــع  متــر 

میلیــارد ریــال افتتــاح کــرد. 
ایــن اســتخر در ســال 1390 کلنگ زنــی شــدو امــروز 
بــا حضــور اســتاندار کرمــان بــه بهره بــرداری رســید. 
ــرآوری  ــته بندی، ف ــورت، بس ــه س ــز کارخان ــه نی  در ادام
و انجمــاد کلیــه فرآورده هــای خــام دامــی شــامل ماکیــان 
ــر 20 هــزار  ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــان و گوشــت قرمــز ب آبزی

میلیــون ریــال بــا حضــور اســتاندار کرمــان افتتــاح شــد. 
افتتــاح بانــد دوم و دوربرگــردان غیرهمســطح شــهید کــرم 
 فتحــی زاده بــا هزینــه ای بالــغ بــر 50 هــزار میلیــون ریــال
ــتان  ــه شهرس ــفر ب ــتاندار در س ــای اس ــر برنامه ه از دیگ

ــود. ــیرجان ب س
توســط  ســال 1367  در  پــل  اول  بانــد   
ــوری اســالمی احــداث شــده  راه آهــن جمه
و بــا توجــه بــه عبــور کمربنــدی از روی 
پــل فــوق و دوطرفــه بــودن آن، تلفــات 
جانــی بســیاری طــی 28 ســال گذشــته بــر 
ــوع  ــه وق ــی و حــوادث ب ــر ســوانح رانندگ اث

ــت. ــته اس پیوس
ــاه  ــور در خردادم ــل مذک ــد دوم پ ــداث بان ــات اح  عملی
ــکاری  ــا هم ــیرجان و ب ــهرداری س ــط ش ــال 94 توس س
راه آهــن آغــاز و پــس از گذشــت 14 مــاه در شــهریور 
 95 بــه بهره بــرداری رســید. طــول مســیر 1035 متــر 

و طول برگردان غیرهمسطح 767 متر می باشد. ایسنا

استاندار کرمان پروژه های عمرانی سیرجان را افتتاح کرد

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقــای جــالل بــرادران دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه  بــه طرفیــت وحیــد فرهــادی بــه ایــن 
ــت  ــاعت 05:00 وق ــرای روز 95/07/26 و س ــت و ب ــه 95/273 ثب ــه کالس ــه ب ــلیم ک ــورا تس ش
رســیدگی تعییــن شــده اســت، نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان مــی باشــد، لــذا حســب 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه های کثیراالنتشــار 
طبــع و نشــر مــی شــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی 
حاضــر شــود.در صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضی 
ــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت درج و مــدت  اتخــاذ خواهــد نمــود . چنانچــه بعــدًا نیــازی ب

آن ده روز اســت.
دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/591/م الف به تاریخ 95/06/02
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخــوار در نظــر دارد در خصــوص پرونــده کالســه 940053 
ــی و  ــه فقیه ــم صفی ــه خان ــادی و  علی ــب آب ــش حبی ــم روانبخ ــع اعظ ــه نف ــکام ب ــرای اح اج
ابوالفضــل خیــری بــه خواســته مطالبــه مهریــه جلســه مزایــده ای در تاریــخ 95/07/07 ســاعت 
09:30 صبــح بــه منظــور فــروش تمامــی منــزل مســکونی واقــع در حبیــب آبــاد خ شــهید مطهری 
ــه  ــروی قــرض الحســنه قائــم آل محمــد انتهــای بــن بســت کــد پســتی 8346134361 ب روب
ــه  ــع اعیانــی در یــک طبقــه ملکــی مرحــوم روح ال ــع عرصــه و 42 متــر مرب متــراژ 60 متــر مرب
خیــری توقیــف شــده در قبــال مهریــه خانــم اعظــم روانبخــش کــه توســط کارشــناس بــه مبلــغ  
234000000 ریــال ارزیابــی گردیــده برگــزار نمایــد طالبیــن میتواننــد 5 روز قبــل از مزایــده جهــت 
ــده در روز  ــد مزای ــه نماین ــر اجــرای احــکام دادگســتری برخــوار مراجع ــه دفت ــک ب ــد از مل بازدی
مقــرر در دفتــر اجــرای از مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع و ملــک بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را 
پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهــد شــد. الزم بــه ذکــر اســت خریــدار مــی بایســتی 10 در صــد مبلغ 

مــورد مزایــده را فــی المجلــس بــه حســاب دادگســتری واریــز نمایــد.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/593/م الف به تاریخ 95/06/08
آگهی احضار متهم

نظــر بــه اینکــه خانــم اشــکان هاشــمی فرزنــد حســن بــه اتهــام مزاحمــت تلفنــی و توهیــن از 
طــرف ایــن شــعبه  در پرونــده کالســه 950606/ ج 102 تحــت تعقیــب اســت و وقــت رســیدگی آن 
بــرای تاریــخ 95/07/14 ســاعت 08:30 تعییــن گردیــده و بــا توجــه بــه اینکــه ابــالغ احضاریــه بــه 
وی بواســطه مجهــول بــودن محــل اقامــت مشــارالیه ممکــن نمــی باشــد بدینوســیله در اجــرای 
مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــالغ تــا در تاریــخ فــوق در شــعبه 
102 جزایــی برخــوار جهــت دفــاع از خــود حاضــر گــردد در صــورت عــدم حضــور اقــدام قانونــی 

معمــول خواهــد شــد.
شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/594/م الف به تاریخ 95/06/08
اخطار اجرایی

مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهــم: علیرضــا صابــری فرزنــد محمــد علــی به نشــانی خــورزوق 
بلــوار قائــم مقــام فراهانــی پیمانــکاری عمــادی مشــخصات محکــوم علیه/محکــوم علیهــم: 1- 
ســید عــارف موســوی فرزنــد ســید طعمــه 2- علــی ســیالنی هــر دو بــه نشــانی مجهــول المــکان
محکــوم بــه : بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره دادنامــه غیابــی مربوطــه 
9409973751400828 محکــوم علیــه محکــوم علیهمــا متضامنــا محکومنــد بــه پرداخــت مبلــغ 
100000000 ریــال بابــت اصــل خواســته بــه انضمــام مبلــغ 2950000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
همچنیــن پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت )93/04/24( تــا زمــان 
ــه و  ــوم ل ــق محک ــی در ح ــات مصرف ــای کاال و خدم ــاالنه به ــاخص س ــق ش ــم طب ــرای حک اج

پرداخــت مبلــغ 5147500 ریــال بابــت حــق االجــرا در حــق صنــدوق دولــت.
محکــوم علیــه محکــوم مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه: 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع 
اجــرا گــذارد )مــاده 34قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
بدهــد.3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه 
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل 
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
ــی و  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال ــزد بانکه ــوان ن ــه هــر عن ــزان وجــوه نقــدی کــه ب می
خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو 
نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت 

و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه 
ــه  ــوم ل ــه درخواســت محک ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ضمیم
بازداشــت مــی شــود )مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم حبــس تعزیــری 
درجــه هفــت را در پــی دارد.) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م ا و مــاده 
16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه 
فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــر دو مجــازات 
مــی شــود .) مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه صــورت اموال 
پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم 
لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 

قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/594/م الف به تاریخ 95/06/06
دادنامه

کالســه پرونــده : شــماره دادنامــه: 95/04/13- 136  مرجــع رســیدگی : شــعبه 3 حقوقی شــورای 
ــل اختالف  ح

خواهــان :علــی قربانــی ســینی  بــه نشــانی ســین خیابــان 22 بهمــن پــالک 6 وکیــل حســین 
محمدیــان و نفیســه عــرب زاده بــه نشــانی اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی ســاختمان بانــک 

تجــارت ) ارغــوان طبقــه ســوم واحــد 18
خوانده : 1- خالق سلطانی مال خلیفه به نشانی مجهول المکان

خواسته:  
بــه تاریــخ 95/03/26 در وقــت مقــرر جلســه شــعبه 3 شــورای حــل اختــالف برخــوار بــه تصــدی 
امضــا کننــده ذیــل تشــکیل و پرونــده کالســه 64/95 تحــت نظــر اســت قاضــی شــورا بــا مالحظــه 
جمیــع محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ختــم دادرســی را اعالم 

و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد
رای قاضی شورا

در خصــوص دعــوی آقــای علــی قربانــی ســینی فرزنــد محمــد بــا وکالــت حســین محمدیــان 
و نفیســه عــرب زاده بــه طرفیــت آقــای خالــق ســلطانی بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک بــه 
مبلــغ 20000000 ریــال بــه شــماره چــک 971750 مــورخ 94/09/25 بــا احتســاب هزینــه دادرســی 
و خســارت تاخیــر تادیــه نظــر بــه مفــاد داخواســت تقدیمــی خواهــان و مالحظــه تصویــر مصــدق 
چــک مســتند  دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت آن و اینکــه خوانــده بــا عــدم حضــور در شــورا 
دفــاع موجــه و موثــری کــه مویــد برائــت ذمــه خــود و بــی حقــی خواهــان باشــد ابــراز نداشــته 
اســت و اصــول مســتندات در یــد خواهــان نیــز داللــت بــر اشــتغال ذمــه خوانــده دارد لــذا دعــوی 
خواهــان را محمــول بــر صحــت تلقی و مســتندا بــه مــواد 1291 و 1301 قانــون مدنــی و 198 و 519 
و 522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده  بــه پرداخــت وجــه چــک بــه 
مبلــغ 20000000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 795000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و نیــز 
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت اجــرای حکــم بــا محاســبه 
واحــد اجــرای احــکام مدنــی صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابی ظــرف بیســت روز پس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 

محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان برخــوار مــی باشــد.
دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/595/م الف به تاریخ  95/06/09
آگهی مزایده

اجرای احکام شعبه 3 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه 950097 ج ح/3 محکوم له خانم مریم ذکاوتمند فرزند علی به آدرس اصفهان ، 
گز برخوار ، بلوار ولیعصر ، خیابان کارگر ، پالک 5 و محکوم علیه آقای ابوالفضل احمدی  ، مبنی 
بر فروش یک باب خانه به پالک ثبتی 46/2118 بخش 18 ثبت اصفهان به نشانی : اصفهان ، 
قهجاورستان ، بلوار غدیر ، خیابان غدیر  نهم )) جنب فرهنگسرا (( روبروی کوچه رز ، کوچه طلوع ، 
روبروی حافظ 14 با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در 
مورخ 95/7/7 ساعت 9 تا 9:30 صبح در محل این اجرا ء )اصفهان ، خیابان نیکبخت ، 200 متر 
پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اصفهان ، خیابان نیکبخت ، 200 متر پایین تر 
از ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اصفهان ، جنب بیمه پارسیان ، ساختمان اجرای احکام 
حقوقی – طبقه چهارم – واحد 8 ( برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانی فوق الذکر مراجعه و از آن بازدید نمایند و با تودیع 10 در صد قیمت کارشناسی 

به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه 
و  مبلغ کارشناسی شروع  از  مزایده  نمایند.  مزایده شرکت  در جلسه  اجرا  این  به  واریزی  فیش 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده خواهد بود. اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس:یک باب 
خانه به پالک ثبتی 46/2118 بخش 18 ثبت اصفهان که در دو طبقه و دارای زمین به مساحت 
120 متر مربع و ساختمان به مساحت 175 متر مربع و ساختمان مرکب از آجر و آهن و سیمان 
و نازک کاری داخلی گچ و شاکی و سرامیک و سنگ و نمای خارج سرامیک  ، دربهای داخلی 
چوب در ب و پنجره خارجی پروفیل فلزی، حمام و سرویس و آشپزخانه ، دارای انشعابات آب 
، برق و گاز می باشد با توجه به مراتب باال و رعایت جمیع جهات جمع ششدانگ مایملک مذکور 
به مبلغ 2/400/000/000 ریال )دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال ( معادل دویست و چهل میلیون 
تومان ارزیابی می گردد و ارزش یک دانگ از ششدانگ آن 400/000/000 ریال چهارصد میلیون ریال 
معادل چهل میلیون تومان است. شماره : 14317/ م الف مدیر اجرای احکام شعبه 3 دادگاه 

حقوقی اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم غزال حمیدی دارای شناسنامه شماره 13188 متولد 1315 به شرح دادخواست به کالسه 
داده که  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورای  از   1 478/95 ش 
شادروان زهرا اردشیری  بشناسنامه 275 مورخ 1342/5/29 در تاریخ 1389/5/15 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دوپسر- یک همسر دائمی 
– مادر که به شرح ذیل می باشد 1-آرش نوری  فرزند محسن  به ش ش 1219917884 متولد 
1366صادره از گلپایگان  2- فرهاد نوری  فرزند محسن  به ش ش 7588 متولد 1362صادره 
ازتهران   3- محسن نوری  فرزند علی  به ش ش 2751 متولد 1333صادره از تهران 4- غزال 
انجام  با  اینک  و الغیر  گلپایگان  از  متولد 1315صادره  به ش ش 13188  بابا   فرزند  حمیدی  
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 274/م الف رئیس شعبه اول حقوقی  مجتمع 

شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

به کالسه  دادخواست  متولد 1363به شرح   18951 شماره  شناسنامه  دارای  رکوعی   امید  آقای 
داده که  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورای  از   1 523/95 ش 
اقامتگاه دائمی  تاریخ 1395/5/2  شادروان زبیده شوکتی   بشناسنامه 4 مورخ 1322/5/2 در 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دوپسر- یک همسر دائمی 
که به شرح ذیل می باشد 1-امید کوهی   فرزند محمدنبی  به ش ش 18951 متولد 1363صادره 
از گلپایگان  2- ایمان کوهی  فرزند محمد نبی   به ش ش 6-001889-121 متولد 1368صادره 
ازگلپایگان    3- محمد نبی رکوعی   فرزند ابوالفضل   به ش ش 1381 متولد 1330صادره از 
گلپایگان و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 279/م الف رئیس 

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

به تاریخ 95/5/27  در وقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف آران و بیدگل به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 19/95 تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده 
، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می شود. رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای علی محمد ناظمی 
فرزند علی اکبر   به طرفیت آقایان 1- مهرداد صمدی رحیم  2- محمد امین خاکی  3-علی 
محمد دربندی به ترتیب فرزندان : 1- سعید 2- علی 3- علی    به خواسته مطالبه وجه یک فقره 
چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ چهل و هشت   میلیون و نهصد هزار ریال  و مطالبه 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک مذکور 
و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با 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 تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه 
بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از زمان صدور 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 : 5/22/95/326/ م الف قاضی شعبه سوم  شورای حل اختالف آران و بیدگل امیر حسین 
رزاقی 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد سماقی     دارای شناسنامه شماره 3به شرح دادخواست به کالسه 101/95از این دادگاه 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس سماقی   بشناسنامه 
19در تاریخ 95/2/25اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به  1- کبرا اعظمی فخره همسر متوفی 2- طاهره سماقی به شماره شناسنامه 17   3- زینب 
سماقی شماره شناسنامه 8 4- محمد سماقی شماره شناسنامه 3 5- نرگس سماقی شماره 
شناسنامه 156 6- زهرا سماقی شماره شناسنامه 136 7- اصغر سماقی شماره شناسنامه 137 
8- فاطمه سماقی شماره شناسنامه 40612 9- معصومه سماقی شماره شناسنامه 4 10- مهدی 
سماقی شماره شناسنامه 4 11- رضا سماقی شماره شناسنامه 1اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد 

شماره :5/22/95/332/ م الف رئیس شعبه ششم دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام :علیرضا   نام خانوادگی: بوربورمرادی  نام پدر: سلیم شغل : کاسب  
نام خانوادگی  آیت     - رضا   : نام  له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  نشانی محل 
:محمودیان – سنجر    نام پدر: داود – حسین  شغل : کاسب –وکیل نشانی محل اقامت کاشان 
– خ باباافضل – مجتمع ولیعصر )ع( – طبقه فوقانی – واحد 4 محکوم به به موجب رای شماره 
281تاریخ 95/3/18 حوزه سوم  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته 
است . محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ شصت و یک میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 94/11/14 لغایت یوم الوصول و هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل – ضمنا نیم عشر اجراییه محاسبه ووصول گردد .  ماده 34 قانون اجرای احکام : 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.

اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  سوم   شعبه  دفتر  الف  م   /5/22/95/325 : شماره   
شهرستان آران و بیدگل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
احتراما باتوجه به اینکه پرونده کالسه 110/95 در این شورا تحت رسیدگی می باشد و طرفین آن 
خواهان آقای سید جهاد موسوی و خوانده ناصر محمدیان می باشد و آقای ناصر محمدیان مجهول 
المکان می باشد لذا خواهشمند است طی یک نوبت جهت اعالم به خوانده وقت رسیدگی مورخه 

95/7/3 ساعت 17 در یکی از روزنامه های اسمی اعالم گردد. 
شماره : 370/ م الف شعبه 13 حقوقی فالورجان 

آگهی احضار متهم مجهول المکان
شاکی آقای مهدی کیان پور و غیره متهم 1- محمد حسن 2- علی 3- امید 4- ولی اله 5- وحید 
6- عزت اله 7- یداله 8- قدرت اله همگی داود وندی موضوع مشارکت در ایراد ضرب و جرح 
عمدی  باتوجه باینکه متهم مذکور از طریق این شعبه دادیاری تحت تعقیب بوده و دسترسی به وی 
نیز به لحاظ مجهول نبودن محل اقامت وی مقدور نبوده لذا مراتب در راستای ماده 174 قانون آئین 
دادرسی کیفری به وی ابالغ تا ظرف مهلت یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ توضیح راجع به 
اتهام خود در شعبه 4 دادیاری دادسرای گلپایگان حاضر گردد در غیر اینصورت غیابا رسیدگی و قرار 

مقتضی صادر خواهد گردید ./ الف 
شماره : 271/ م الف دفتر شعبه 4 دادیاری دادسرای شهرستان گلپایگان

آگهی حذف بهای ثمنیه اعیانی 
صادق  محمد  بنام  گلپایگان  اسناد  ثبت   1 بخش  در  واقع  اصلی   4593 پالک  ششدانگ 
به  متعلق  که  مشاع  دانگ  یازدهم  شش  اعیانی  ثمنیه  استثناء  )به  محمد  فرزند  شهیدی 
پالک  اعیانی  ثمنیه  حالیه  گردیده  صادر  زمین  مالکیت  سند  و  ثبت   ) است  شهیدی  کبری 
تبصره  طبق  را  موضوعی  تقاضای  باشد  می  اعیانی  فاقد  کارشناس  نظر  طبق  مذکور  مذکور 
مدعی  موضوع  به  نسبت  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه  لذا  باشد  می  اعیانی  قانون   105 ماده 
طرح  گواهی  و  مراجعه  صالحه  دادگاه  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باشند  می 
یافت. خواهد  ادامه  ثبتی  عملیات  صورت  این  غیر  در  نمایند  ارائه  اداره  این  به  را  خود   دعوای 

 سرپرست اداره ثبت اسناد گلپایگان مهدی صادقی وصفی

کیمیای وطن
وحید وطن خواهان
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مهــران مدیــری در نشســت خبــری فیلــم جدیــدش 
از جزئیــات فیلــم و همچنیــن موضــوع آن کــه 
ــه ایــن  ــخ اســت، ســخن گفــت. البت یــک ســوژه تل
نشســت بی حاشــیه هــم نبــود. مهــران مدیــری 
ــن  ــد، در ای ــیگار می کش ــت س ــالی اس ــد س ــه چن ک
ــگاران  ــوی خبرن ــاورد و جل ــت نی ــم طاق ــت ه نشس
ســیگار کشــید. قصــد و نیــت او از ایــن عمــل معلــوم 
ــای  ــد لبخنده ــه می کن ــب توج ــه جل ــت و آنچ نیس
ــگاه اول  ــه در ن ــت ک ــیدن اس ــیگار کش ــگام س او هن
بیننــده را بــه شــک می انــدازد کــه آیــا مهــران 
ــا وقعــا ناچــار  مدیــری قصــد شــوخی کــردن دارد ی

ــوده اســت؟  ــه کشــیدن ســیگار ب ب
فرضیه هــای دیگــری هــم وجــود دارد؛ یکــی از ایــن 
ــد  ــری قواع ــران مدی ــه مه ــت ک ــن اس ــا ای فرضیه ه

ــد.  ــی می شناس ــه خوب ــازی را ب ب
ــت بی دلیــل دســت بــه کاری نمی زنــد.  او هیچ وق
ــن روزهــا نقــش  ــد کــه حواشــی ای او خــوب می دان
بــازی  فیلــم  یــک  فــروش  در  تعیین کننــده ای 
می کنــد. شــاید یکــی از دالیــل فــروش خــوب 
ــن  ــران همی ــینمای ای ــای س ــن روزه ــای ای فیلم ه
حواشــی ایجادشــده بــرای ایــن فیلم هــا باشــد 
ــم  ــی ج ــبکه ضدایران ــا از ش ــزر فیلم ه ــش تی )پخ
باعــث جنجال هــای فراوانــی شــد و کشــمکش 

ــه دارد(.  ــان ادام ــه آن همچن ــوط ب مرب
البتــه نــام مهــران مدیــری ،پــای هــر اثــری بی تردیــد 

همــه نگاه هــا را متوجــه خــود خواهــد کــرد و شــاید 
ــی  ــای این چنین ــاد جریان ه ــه ایج ــی ب ــاز چندان نی
 نباشــد؛ بــه هــر حــال او مدت هــا از ســینما دور بــوده 
باعــث می شــود  تازه نفــس  و وجــود رقیب هــای 
ــد. ــر کن ــاس خط ــه ای احس ــا تجرب ــاز ب ــر فیلمس ه

   مهران مدیری به عنوان یک الگو
در هــر حــال حرکــت مهــران مدیــری بــا هــر تفکــری 

ــوان  ــه عن ــرا او ب ــوده اســت؛ زی ــه ای نب ــاری حرف رفت
ــازی  ــی فرهنگس ــد در پ ــه بای ــو در جامع ــک الگ ی
ــط  ــار غل ــک رفت ــروج ی ــود م ــه خ ــه اینک ــد، ن باش

ــی.  اجتماع
بــا  مبــارزه  جمعیــت  کل  دبیــر  رابطــه  ایــن  در 
اســتعمال دخانیــات ایــران می گویــد: هــر گونــه 
ــاد  ــل اعتم ــناس و قاب ــراد سرش ــرف اف ــار از ط رفت

جامعــه کــه ســامت عمومــی جامعــه را بــه گونــه ای 
نادیــده گرفتــه شــود  نبایــد  انــدازد،   بــه خطــر 
و تمامــی هنرمنــدان مــا کــه در صداوســیما و ســینما 
ــل ســامت عمومــی مــردم  ــد، در مقاب فعالیــت دارن

جامعــه نیــز بــه نوبــه خــود مســئول هســتند.
 محمدهــادی ایــازی در پاســخ بــه اینکــه آیــا اقــدام 
بازدارنــده ای بــرای ایــن موضــوع اندیشــیده شــده تــا 
ــاخت  ــاز س ــش از آغ ــان پی ــدگان و کارگردان تهیه کنن
ــت: در  ــد، گف ــه کنن ــئله توج ــن مس ــه ای ــا ب فیلم ه
ــر  ــا دکت ــر ارشــاد و ب ــی، وزی ــر جنت ــا دکت ــاره ب این ب
مذاکراتــی  ســینمایی  ســازمان  رئیــس  ایوبــی، 
داشــتیم و مکاتبــه ای را هــم از طریــق وزیــر بهداشــت 
ــه  ــم ک ــش کردی ــم و خواه ــام دادی ــا انج ــا آن ه ب
ترتیبــی اتخــاذ کننــد کــه در فیلم هــا بــه ایــن میــزان 
از ســیگار اســتفاده نشــود. خوشــبختانه آن هــا قــول 

ــد. ــی کنن ــدام را عمل ــن اق ــه ای ــد ک دادن
   قلیان یا سیگار مدیری؟

ــری  ــران مدی ــای مه ــام ارزش ه ــی تم ــا نف ــد م قص
نیســت. او بی شــک یکــی از ســرمایه های هنــر 
ایــران اســت کــه صــد افســوس در ســال های اخیــر 
ــور  ــته ایم از حض ــاید نتوانس ــد و ش ــه بای ــه ک آن گون

ــم. ــره ببری او به
ــری  ــران مدی ــک مه ــک و کوچ ــیگار باری ــاید س  ش
ــل مــوج رواج و اســتفاده از قلیــان در میــان  در مقاب
ــه  ــتر از اینک ــد بیش ــا بای ــد و م ــچ باش ــان هی جوان
اشــتباه او را بزرگنمایــی کنیــم، فکــری بــه حــال رواج 

ــم. ــا کنی ــان خانواده ه ــان در می قلی

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

یک سیگار و هزار حاشیه

 - علیرضــا عصــار بعــد از ۱۱ ســال بــا ســاخت قطعه ای 
می آیــد.  صداوســیما  ســازمان  بــه  موســیقایی 
علیرضــا عصــار قطعــه ای بــه مناســبت ســالروز ازدواج 
حضــرت علــی)ع( و حضــرت زهــرا)س( بــرای دفتــر 

ــازد. ــی می س ــانه مل ــرود رس ــیقی و س موس
ــی  ــینمایی فاراب ــاد س ــر بنی ــش، مدی ــا تاب - علیرض
گفــت: بنیــاد ســینمایی فارابــی، یــک نهــاد فرهنگــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــده ای تصورش ــی ع ــت؛ ول اس
عابربانــک اســت. عــده ای فهــم و تلقی شــان از بنیــاد 
فارابــی ایــن اســت کــه اینجــا یــک عابــر بانــک اســت 
ــان  ــم و کار خودم ــی برمی داری ــم و رقم ــه می روی  ک
فرهنگــی  نهــاد  یــک  اینجــا  نــه،  می کنیــم.  را 
ــر و کار  ــر س ــگ و هن ــی فرهن ــا اهال ــا ب ــت و م  اس
ــدات ســینمایی و فرهنگــی  ــر هــم از تولی ــم. اگ داری
حمایتــی می کنیــم، در بســتر یــک گفتمــان همدالنــه 
انجــام  ایــن گفت وگوهــا و حمایت هــا  و شــفاف 

می شــود.
- بــا نمایش فیلــم 76 دقیقه و ۱5 ثانیه در فســتیوال 
ــتمی  ــت کیارس ــور و موقعی ــرام حض ــه احت ــز، ب ونی
ــر  ــینمای هن ــروه س ــان، گ ــران و جه ــینمای ای  در س
و تجربــه همــه ســانس هایش را در روز ملــی ســینما 
بــه ایــن فیلــم اختصــاص داده و بــه طــور ســمبلیک 

دو نمایــش ویــژه در نظــر گرفتــه اســت.
بــدون  ادبــی  اقتباس هــای  از  امیریــان  داوود   -
ــه  ــا در عرص ــا نه تنه ــت: م ــرد و گف ــاد ک ــازه انتق اج
نشــناختن کپی رایــت  رســمیت  بــه  بــا  جهانــی 
ــل  ــم در داخ ــت نمی کنی ــندگان را رعای ــوق نویس حق
 کشــور هــم حقــوق نویســندگان خــود را پایمــال 

می کنیم.
ــو  ــه پابل ــاب زندگینام ــم کت ــوری، مترج ــد پ - احم
ــد: دوســتان شــاعرم کــه ایــن کتــاب  ــرودا، می گوی  ن
را خوانده انــد معتقدنــد همــه شــاعران بایــد ایــن 

ــد. ــاب را بخوانن کت
ــگاه  ــدرس دانش ــکاس و م ــی، ع ــماعیل عباس - اس
کنــد  جاسوســی  بخواهــد  کــه  کســی   گفــت: 
ــه  ــزارش را دارد. اینک ــت آورد، اب ــه  دس ــات ب و اطاع
بخواهیــم هــر فــرد دوربیــن بــه دســتی را کنــار 
ــم  ــد می کنی ــنادمان را کن ــخ و اس ــت تاری ــم، ثب  بزنی

و عقب خواهیم انداخت.
ــورن« ــون ب ــدی »جیس ــه  بع ــخه س ــای نس  - تماش

بــرای  »بــورن«،   مجموعــه  از  فیلــم  جدیدتریــن 
همــراه  بــه  تهــوع  حالــت  و  ســردرد   چینی هــا 

داشت.
- »عصــر ســایه ها« تریلــری ســاخته کیــم جــی وون 
ــم  ــش فیل ــی در بخ ــره جنوب ــده ک ــوان نماین ــه عن ب

ــد. ــاب ش ــکار انتخ ــان اس خارجی زب

 برگزاری کارگاه آموزشی »در انتظار باران«
کانــون فرهنگــی تمیــم انتظار 
ــا  ــان، کارگاه آموزشــی ب اصفه
 عنــوان »در انتظــار بــاران« 
را بــه منظــور آشــنایی هــر 
چــه بهتــر جوانــان بــا موضوع 
آینده پژوهــی  و  مهدویــت 

برگزار می کند. 
ــا حضــور اســتادان  ــه ب ــای آموزشــی ک ــن کارگاه ه در ای
ــی  ــات مختلف ــود، موضوع ــد ب ــراه خواه ــته هم برجس
جوانــان  بــرای  آینده پژوهــی  و  مهدویــت  حــوزه   در 
و عاقه منــدان ارائــه می شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
بــه  دوره  پایــان  گواهــی  دوره هــا  ایــن  پایــان  در 
عاقه منــدان  شــد.  خواهــد  اهــدا  شــرکت کنندگان 
ــن جلســات  ــام و شــرکت در ای ــت ثبت ن ــد جه می توانن
بــه کانــون فرهنگــی تمیــم انتظــار واقــع در خیابــان میــر 

ــد. ــه کنن ــان مراجع ــت ایرانی ــک حکم ــه روی بان روب

فراخوان جشنواره معبر منتشر شد
خیابانــی  نمایــش  اســتانی  جشــنواره   نخســتین 
معبــر در شهرســتان خمینی شــهر برگــزار می شــود. 
ایــن جشــنواره در نظــر دارد بــرای برگزیــدگان در 
بازیگــری  ایــده، کارگردانــی،  بخش هــای طــرح و 
بروشــور  و  مــرد، طراحــی فضــا، موســیقی  و   زن 
ــس  ــدی، تندی ــه  نق ــامل هدی ــزی ش ــتر، جوای و پوس

ــد. ــدا کن ــار اه ــم افتخ ــنواره و دیپل جش
 همچنیــن از ســوی دبیرخانــه بــه گروه هــای راه یافتــه 
بــه ایــن جشــنواره مبلــغ 5 میلیــون ریــال کمک هزینــه 
اعطــا خواهــد شــد. عاقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن 
ــهریورماه  ــا 30 ش ــود را ت ــار خ ــد آث ــنواره می توانن جش
95 بــه دبیرخانــه  ایــن جشــنواره واقــع در خمینی شــهر 
بلــوار بســیج، جنــب مســجدالنبی)ص( بــا کــد پســتی 
ــه آدرس  ــنواره ب ــل جش ــه ایمی ــا ب 84۱3673854 ی

info@rastghamatan.ir ارســال کننــد.

انتصاب در شبکه دو سیما
محمدرضــا جعفــری جلــوه، طــی حکمــی بهــزاد 
عادلــی را بــه عنــوان سرپرســت گــروه امــور اجتماعــی 

ــرد. ــوب ک ــبکه منص ــن ش ای
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه دو، در ایــن حکــم 
محمدرضــا جعفــری جلــوه )مدیــر شــبکه دو( بــا 
عنایــت بــه رویکــرد جدیــد ایــن شــبکه کــه تحــول در 
ــد  ــا می کن ــاز را اقتض ــی برنامه س ــای تخصص  گروه ه
و نیــز ســوابق و تجــارب بهــزاد عادلــی، وی را بــه 
ــبکه دو  ــی ش ــور اجتماع ــروه ام ــت گ ــوان سرپرس عن

ــرد. ــوب ک منص

اخبار کوتاه

ــت ســالن های ســینما در  ــس قیمــت بلی ــن پ از ای
نقــاط مختلــف شــهر یکســان نخواهــد بــود و امــکان 
دارد حتــی دو پردیــس ســینمایی مــدرن در دو نقطــه 

شــهر، قیمــت بلیــت متفاوتــی داشــته باشــند. 
ــالن های  ــینمایی در س ــای س ــانس بندی فیلم ه س

ســینمایی بــر اســاس زمــان 90 تــا ۱00 
دقیقــه زمان بنــدی می شــود؛ امــا در 
ماه هــای اخیــر فیلم هایــی همچــون 
النتــوری بــا مــدت زمــان ۱۱4 دقیقــه یــا 
فروشــنده بــا مــدت زمــان ۱۲5 دقیقــه 
اکــران شــده اســت. در ماه هــای آینــده 
ــه  ــود ک ــران می ش ــی اک ــز فیلم های نی
مدت زمــان زیــادی دارنــد. از طــرف 

دیگــر مناطــق مختلــف تهــران از لحــاظ اقتصــادی بــا 
ــد مثــا  هــم متفــاوت اســت و ســینماداران معتقدن
ــا  ــورش و آزادی ب ــس ک ــت پردی ــت بلی ــد قیم نبای

پردیــس راگا یــا تماشــا یکســان باشــد. 
ایــن عوامــل باعــث شــده شــورای صنفــی نمایــش 
ــر  ــا تجدیدنظ ــت فیلم ه ــذاری بلی ــوه قیمت گ در نح

کنــد. 
صنفــی  شــورای  ســخنگوی  فرجــی،  غامرضــا 
آینــده  بــه جلســه هفتــه  اشــاره  بــا  نمایــش، 
پیشــنهاد  می گویــد:  نمایــش  صنفــی  شــورای 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــینماداران ای س
ــانس  ــا دو س ــی فیلم ه ــش بعض نمای
ــش  ــت نمای ــداد نوب ــا تع ــت و عم اس
ــای  ــرای فیلم ه ــینمایی ب ــای س فیلم ه
ــد ــدا می کن ــش پی ــد کاه ــان بلن ــا زم  ب

تغییراتــی  بلیت هــا  قیمــت  در  بایــد 
صــورت بگیــرد. 

رقــم  ســینماداران  داد:  ادامــه  وی 
قیمــت  افزایــش  بــرای  مشــخصی 
بلیــت تعییــن نکرده انــد؛ بلکــه معتقدنــد بایــد 
ــن  ــت تعیی ــرای بلی ــت ب ــقف قیم ــف و س ــک ک ی
ــت  ــه موقعی ــه ب ــا توج ــر ســینما ب ــرای ه شــود و ب
 جغرافیایــی و اقتصــادی ایــن میــزان متغیــر باشــد 
و بــر اســاس توافــق بیــن تهیه کننــده، پخش کننــده 

و ســینمادار تعییــن شــود. ایلنــا

قیمت بلیت سینماها شناور می شود
شــکایت مالــکان فیلــم ســینمایی »رســتاخیز« در 
ــوان  ــدوی در دی ــه صــدور حکــم ب ــی منجــر ب حال
عدالــت اداری شــده کــه ایــن حکــم هنــوز حــاوی 
مبلــغ کارشناســی بــرای تعییــن خســارت نیســت؛ 
ــع ذی نفــع تأییــد  امــا در عیــن حــال بعضــی مناب

کردنــد کــه در هفته هــای گذشــته 
ســازمان  مســئوالن  بــا  مذاکــرات 
ســینمایی بــرای توافــق بــر ســر رقــم 

خســارت انجــام شــده 
است. 

ــت  ــوان عدال ــت دی ــد اس ــه بعی البت
اداری نیــز رأی بــه اکــران ایــن فیلــم 
و  تــازه  اصاحــات  اعمــال  بــدون 

نورانــی نکــردن چهــره حضــرت عبــاس)ع( بدهــد 
و بنابرایــن بــا وجــود اصــرار ســازندگان ایــن فیلــم 
بــرای نمایــش چهــره قمــر بنی هاشــم، بعیــد 
اســت ایــن فیلــم بتوانــد بــا همیــن شــرایط کنونــی 

ــران شــود.  اک
فرهنــگ  وزارت  محکومیــت  دلیــل   مهم تریــن 

و ارشــاد اســامی در پرونــده »رســتاخیز«، صــدور 
ــه  ــت و ب ــم اس ــن فیل ــرای ای ــش ب ــه نمای پروان
واقــع هــر فیلمــی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــه نمایــش دریافــت کنــد، امــا اکــران نشــود  پروان
یــا دوران اکرانــش ناقــص باشــد، می توانــد از 
ایــن وزارتخانــه شــکایت کنــد و رقمــی 
ــا  ــن ی ــق طرفی ــه تواف ــه ب ــا توج را ب
هیئــت  توســط  تعیین شــده  عــدد 
ــه جبــران  کارشناســی قــوه قضائیــه، ب

ــد.  ــت کن ــان دریاف زی
بنابرایــن در صورتــی کــه تــا پایــان 
ــوان و  ــر در دی ــه تجدیدنظ ــی مرحل ط
محکومیــِت احتمالــِی دوبــاره وزارت 
دربــاره  طرفیــن  اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــارت وزارت فرهن ــم خس رق
ــند  ــق نرس ــه تواف ــتاخیز« ب ــازندگان »رس ــه س ب
عوامــل  دیــوان،  حکــم  یافتــن  قطعیــت  بــا 
»رســتاخیز« می بایــد از طریــق دادســرا اقــدام بــه 

شــکایت حقوقــی تــازه ای کننــد.

مذاکره برای جبران زیان اکران نشدن و ممیزی »رستاخیز«

آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9300027
تمامت ششدانگ یک باب منزل مسکونی به پاک ثبتی 3۲7 فرعی مجزی شده از پاک ۱9 اصلی 
واقع در کلیشاد بخش نه ثبت اصفهان به مساحت ۲۲۱/75 متر مربع به آدرس کلیشاد خیابان 
مطهری کوی سادات که سند مالکیت آن در صفحه ۲3 دفتر ۲33 اماک به شماره 390۲77 سابقه 
ثبت و صدور سند دارد و حدود و مشخصات آن عبارت است از شماال بطول ۱5/60 متر درب و پنجره 
و دیواریست به کوچه بن بست شرقا۱- بطول 3/4۱ متر درب و دیواریست به تقاطع کوچه ۲-بطول 
9/۲۲ متر دیواریست به خیابان جنوبا بطول ۱7 متر دیوار به دیوار خانه پاک ۱9 اصلی غربا بطول 
۱4/۱5 متر دیوار به دیوار پاک ۱53 فرعی و حقوق ارتفاقی له و علیه ندارد و طبق اعام کارشناسان 
رسمی دادگستری مورد مزایده بصورت یکباب خانه دارای ۲۲۱/75 متر مربع عرصه و 3۲۲ متر مربع 
اعیان در دو طبقه با قدمت ساخت حدود ۲0 سال دارای پروانه ساخت شماره 73/۱0/۱8-3384 
از شهرداری کلیشاد و سودرجان با اسکلت فلزی و دیوارهای آجری و سقفها از تیرآهن و آجر و 
نمای جنوبی آجرنما و نمای شمالی آجر زبره و پنجره های خارجی از جنس آلومینیوم و دربهای 
داخلی چوبی و کف پوشها موزائیک و کابینت آشپزخانه ها فلزی و دیوار های داخلی تا ارتفاع یک 
متری سنگ کاری شده و بقیه رنگ و روغن و سیستم گرمایش بخاری گازسوز و سیستم سرمایش 
کولر آبی و دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد، ملکی آقای محمدرضا کشاورزیان فرزند 
محمد علی به شماره شناسنامه 60 صادره فاورجان ساکن کلیشاد خیابان مطهری کوی سادات 
که طبق سند رهنی شماره ۱6۱93-90/04/۱4 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۱4 یاسوج در رهن 
بانک صنعت و معدن استان کهکلویه و بویراحمد قرار گرفته است از ساعت 9 الی ۱۲ روز چهارشنبه 
مورخه 95/6/3۱ در محل اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان واقع در خیابان فردوسی جنب بانک 
کشاورزی به مزایده گذارده می شود و مزایده از مبلغ پایه ۲/650/000/000 )دو میلیارد و ششصد و 
پنجاه میلیون ریال( قیمت ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری شروع و به هرکس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و حق بیمه و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنا طبق اعام بستانکار مورد مزایده تا تاریخ 95/7/6 بیمه می باشد 
این اگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ 95/6/۱۱ درج و منتشر 
می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد./تاریخ انتشار 95/6/۱۱  تاریخ 

مزایده:95/6/3۱ رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان اکبر پورمقدم
دادنامه

کاسه پرونده 8۱/94/43 تاریخ رسیدگی : 95/4/۱4 مرجع رسیدگی : شعبه 43 حقوقی شورای 
حل اختاف شهرستان اصفهان خواهان : آقای اکبر ذوق فرزند عبدالرسول به نشانی : خیابان 
پروین پل سرهنگ اول معراج تعمیرگاه موتور سیکلت تک سوار خوانده : آقای امین جمشیدی 
فرزند احمد به نشانی : مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ ۱۱0500000 ریال وجه دو فقره چک و 
خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی 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 شورا:در خصوص دادخواست آقای اکبر ذوق فرزند عبدالرسول به طرفیت آقای امین 
شماره  به  فقره چک  دو  وجه  ریال   ۱۱0500000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  احمد  فرزند  جمشیدی 
ریال و شماره 753۲05  مبلغ 53500000  به  اصفهان  بانک صادرات شعبه خانه  753۲03 عهده 
عهده بانک صادرات شعبه خانه اصفهان به مبلغ 57000000 ریال و خسارت تاخیر تادیه و خسارت 
دادرسی با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال 
باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/4/۱4 و عدم حضور خوانده و  علیه و 
عدم ارسال الیحه دفاعیه و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت 
صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه  از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
به  به نظریه مشورتی اعضای محترم شورا  با توجه  ارائه نگردیده فلذا  نماید  پرداخت وجه چک 
شرح صورتجلسه مورخه 95/4/۱4 و با احراز از اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین مستندا به 
مواد 3۱۱، 3۱0،3۱3 از قانون تجارت و مواد ۱98و 5۱9 و 5۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
پرداخت خسارت  و  اصل خواسته  بابت  ریال   ۱۱0500000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  به محکومیت 
ناحیه  از  اعامی  اساس شاخص  بر  حکم  اجرای  زمان  تا  رسید چک  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 
 بانک مرکزی و پرداخت مبلغ ۱750000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعام 
 می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا 

می باشد. شماره : ۱6795/ م الف 
قاضی شعبه 43 حقوقی شورای حل اختاف شهرستان اصفهان شهرام صفایی

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی به آقای محمود زارعان فرزند علی 
نظر  به اینکه  آقای محمد اسماعیل دهقان فرزند عباسعلی   دادخواستی به طرفیت آقای محمود 
زارعان فرزند علی  به خواسته مطالبه  تقدیم که به شعبه ۱۱شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و 
به کاسه ۲63/94 ثبت  و برای روز سه شنبه مورخه   95/7/۱3 ساعت 4:30 عصر  وقت رسیدگی 
تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و دستور شورا/ 
دادگاه  به استناد ماده 73 ق . آ. د. م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و 
آگهی میشود و از خوانده دعوت مینماید که با مراجعه به دبیر خانه شورای حل اختاف شعبه ۱۱ 
حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای 
وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه۱۱ فاورجان  جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر اینصورت 
 این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا  / دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد

نمود.
 رئیس شورای  حل اختاف شعبه ۱۱ حقوقی  شهرستان فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب گارگاه  پاک شماره 690/۱8 واقع در اراضی شمس 
آباد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد ابراهیم خسرویان چم 
پیری فرزند رحیم  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ ۱395/07/06 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 ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
 تاریخ انتشار : ۱395/06/۱۱

 شماره : 37۲/م الف
 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه95 / 795 و 5۱3 خواهان سید سلمان گلستانها  با وکالت احمد انصاری  
دادخواستی مبنی بر:الزام و تقابل   به طرفیت ۱- علیرضا رنجکش ۲- محسن پور مومن 3- 
محسن کرباسی 4- روشنک سعیدی 5- محمد قادری 6- امیر متین فر  تقدیم نموده است . 
وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/8/۲ ساعت 8/30 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 8۱6575644۱ مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 
.... 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: ۱6399/م الف مدیر دفتر شعبه 6مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-545 خواهان کیوان بکرانی   دادخواستی مبنی بر مطالبه یک فقره 
چک به مبلغ دویست میلیون ریال  به طرفیت مرتضی صبوحی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 
روز ..........  مورخ 95/8/۲ ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان 
بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- 
روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 57- کد پستی 8۱6575644۱ شورای حل 
اختاف اصفهان- شعبه ۱5 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره : ۱55۱7 / م الف مدیر دفتر شعبه ۱5 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-547 خواهان کیوان بکرانی   دادخواستی مبنی بر مطالبه ۲ فقره 
چک به مبلغ ۱۲0/500/000 ریال  به طرفیت علی میرزائی نودولقی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی 
برای روز ..........  مورخ 95/8/۲ ساعت 5 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان 
بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- 
روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 57- کد پستی 8۱6575644۱ شورای حل 
اختاف اصفهان- شعبه ۱5 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
شماره :۱55۱6/ م الف مدیر دفتر شعبه ۱5 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-546 خواهان کیوان بکرانی   دادخواستی مبنی بر مطالبه یک فقره 
چک به مبلغ دویست میلیون  ریال  به طرفیت سهراب ادیبی سده   تقدیم نموده و وقت رسیدگی 
برای روز ..........  مورخ 95/8/۲ ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول 
المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 57- کد پستی 8۱6575644۱  ارباب- روبروی مدرسه 
شورای حل اختاف اصفهان- شعبه ۱5 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره :۱55۱5/ م الف مدیر دفتر شعبه ۱5 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9509980350300۱79شماره  پرونده:  اباغیه: 95۱0۱00350303647شماره  شماره 
دادخواستی  نیا   قوام  محسن  سید  شاکی   / خواهان   ۱395/05/۱8 تنظیم:  تاریخ   950۲39
به خواسته مطالبه  ریزی  امین میر صفایی  ابزلیان و سید  / متهم  مرتضی  به طرفیت خوانده 
خسارت دادرسی و اعتراض به عملیات اجرایی  )موضوع مواد ۱46 و ۱47 قانون ( اجرای احکام 
به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   ) مدنی 
باال – خ شهید  شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و به کاسه  
9509980350300۱79ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/08/0۲ و ساعت 08:30تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / مرتضی ابزلیان  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: ۱4990/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- 

مصطفی شبانی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه95 / 376 خواهان رسول کریمی   دادخواستی مبنی بر: مطالبه    به 
طرفیت حمید رحیمی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخه 95/8/9 ساعت 
5 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 – پاک 57 کد پستی 8۱6575644۱ شورای حل 
اختاف اصفهان – شعبه  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: ۱5533/م الف مدیر دفتر شعبه ۲8مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-۲۱8 خواهان مهدی میرزا بیگی    دادخواستی مبنی برالزام خواندگان 
به انتقال سند یک دستگاه خودرو کامیون   به طرفیت مجید رنجکش – عبدالکریم الهیان    تقدیم 
نموده و وقت رسیدگی برای روز ..........  مورخ 95/8/8 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است. 
لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 57- کد پستی 
8۱6575644۱ شورای حل اختاف اصفهان- شعبه ۱5 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد.
شماره :۱6407/ م الف مدیر دفتر شعبه ۱5 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409980350600894شماره  پرونده:  95۱0۱0035060480۱شماره  اباغیه:  شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  اصفهانی   ترابیان  محمد  خواهان   ۱395/05/۱۲ تنظیم:  تاریخ   94۱005
خواندگان آقایان و خانمها یحیی نجفی یزدی و نرگس نجفی یزدی و منوچهر افخمی  و رحیم نجفی 
یزدی و علی عباسی و کریم نجفی یزدی و فاطه داد آفرین و رحمان نجفی یزدی و علیرضا نجفی 
یزدی و صغرا قالب چیان به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و اثبات وقوع بیع  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه ۲ اتاق شماره ۲۲0 ارجاع و به کاسه  9409980350600894ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن ۱395/08/0۲ و ساعت ۱0:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواند گان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی و استماع شهادت 

شهود ذیل مبایعه نامه حاضر گردند
.شماره: ۱4335/م الف 

منشی دادگاه حقوقی  شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  950998035۱۱00435شماره  پرونده:  95۱0۱0035۱۱06۱73شماره  اباغیه:  شماره 
95047۲ تاریخ تنظیم: ۱395/05/30 خواهان خسرو حکمت جو   دادخواستی به طرفیت خواندگان 
اقدس لقایی و زینت لقایی و غامعلی جوالیی و بهمن لقایی و سید رسول فقیه ایمانی و شهرداری 
منطقه 6 اصفهان و محمد حسین لقایی و بهرام لقایی  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
و مطالبه خسارت دادرسی   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه3اتاق شماره 356 ارجاع و به 
کاسه  950998035۱۱00435ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/08/03 و ساعت ۱0:00تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خواند گان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۱6497/م الف منشی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اخطاریه ماده 101
 : اباغیه  شماره   93000۱9  : پرونده  بایگانی  ۱393040۱۱۱۲۲0000۲4شماره   /۱۱: پرونده  شماره 
۱39505۱0۲۱۲0000۲۱9 تاریخ صدور : ۱395/06/09 بدینوسیله به خانم میترا اشراقی فرزند قدرت 
اله ش ش ۱9۲8 صادره اصفهان ساکن اتوبان ذوب آهن بلوار شفق مجتمع کوه نور hv قائم طبقه 
اول b۲ اباغ می گردد. در خصوص پرونده اجرایی کاسه فوق له بانک کشاورزی و علیه شرکت 
تعاونی ماهی قزل آال ی رنگین کمان 775 شیراز و میترا اشراقی طبق گزارش مورخ 95/5/۲8 
: 667/۱544 در  به شماره  ثبتی  ، پاک  پیوست  به شرح تصویر  کارشناس رسمی دادگستری 
بخش 9مورد وثیقه سند رهنی شماره ۲0۲498 تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱ شهر شیراز 
استان فارس به مبلغ ۱/644/600/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پاک مذکور 
معترض می باشید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ اباغ این اخطاریه به ضمیمه 
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 3/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. 
ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فاورجان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه : 95۱0۱036۲0۲0497۲ شماره پرونده : 94099836۲0۲00978  شماره بایگانی شعبه 
دادخواستی   آرانی   مهدی ستاری  خواهان   احترام  با    ۱395/06/06  : تنظیم  تاریخ   940998 :
دادگاه های عمومی   تقدیم  به خواسته مطالبه وجه چک  نژاد   قاسمی  فاطمه  بطرفیت خوانده 
شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری 
شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کاسه 94099836۲0۲00978 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱395/07/۱۲ و ساعت ۱0:30 تعیین شده است .  به علت مجهول المکان بودن 
خوانده خانم فاطمه قاسمی نژاد و درخواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 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  :5/۲۲/95/347/م الف

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

پروانه بهداشتی ساخت محصول دوغ با نام تجاری بابا کوهی به شماره ۱5/۱090۱ مفقود گردیده و 
از در جه اعتبار ساقط می باشد. 

شماره :۲96/م الف دکتر ناصر رستمی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان 



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

انتخابات فوتبال اصفهان در ابهام پنجشنبه  11  شهریورماه   61395
ـــمـــاره  242 ســـــال دوم               ݡسݒ

   امــروزه تلفــن یکــی از اساســی ترین وســایل 
کیمیای وطن

نفیسه آقاخانی

ــورت  ــه در ص ــد ک ــمار می آی ــه ش ــی ب ارتباط
بــروز کوچک تریــن اختــال یــا نبــود آن، کمبــودش در زندگــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــت ک ــی اس ــر زمان ــا کمت ــود. ام ــاس می ش احس
فعالیت هــا  چــه  کــه  باشــیم  کــرده  فکــر   موضــوع 
 و هزینــه ای بــرای برقــراری ارتبــاط انجــام گرفتــه اســت 
و بیشــتر از قبــل قــدر ایــن نعمــت را بدانیــم. بــه همیــن منظــور 
ــر عامــل شــرکت  ــا مدی ــژه ب ــی وی ــا گفت وگوی ــر آن شــدیم ت ب

مخابرات استان چهارمحال و بختیاری داشته باشیم.
مخابرات در استان چهارمحال و بختیاری

مهنــدس حســن در ایــن گفت وگــو اظهــار کــرد: اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری بــا دارا بــودن یــک درصــد از مســاحت 
کشــور و 2/1 درصــد از جمعیــت کشــور دارای 281 هــزار تلفــن 
 ثابــت نصــب شــده اســت کــه از ایــن میــزان، 264 هــزار 
در حــال فعالیــت اســت. وی بــا بیــان اینکــه 670 روســتا 
دارای ارتبــاط اســت، گفــت: 662 روســتا در اســتان دارای تلفــن 
ثابــت هســتند و 686 روســتا از پوشــش موبایــل برخوردارنــد. 
 ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان چهارمحــال 
ــهری  ــوری درون ش ــر فیبرن ــش از 287 کیلومت ــاری بی و بختی
ــوری  ــر ن ــر فیب ــزار و 95 کیلومت ــرد: 2 ه ــان ک ــت، خاطرنش اس
بیــن شــهری بــرای ارائــه خدمــات به مــردم اســتان وجــود دارد. 
ــان اینکــه یــک  ــا بی ــرات اســتان ب ــر عامــل شــرکت مخاب مدی
میلیــون پــورت تلفــن همــراه اعتبــاری و دائمــی نصــب شــده 
اســت، تصریــح کــرد: از ایــن میــزان، 892 هــزار تلفــن همــراه 

در حــال اســتفاده هســتند.
تعرفه تلفن ثابت

 آقایــی در ادامــه گفت وگــو بــا اشــاره بــه اینکــه تعرفــه تلفــن ثابــت در ســال 92 بــا هــم کدســازی 
شــماره های ثابــت بــا 17 درصــد کاهــش روبــه رو بــوده اســت، اظهــار کــرد: تغییــر تعرفــه تلفــن 
ثابــت مهم تریــن اتفاقــی اســت کــه در اســتان رخ داده؛ چــرا کــه از ســال 82 هیچ گونــه 

افزایــش تعرفــه وجــود نداشــته اســت. 
ــا وجــود افزایــش هزینه هــای بخــش  ــت ب وی تصریــح کــرد: تغییــر نکــردن تعرفــه تلفــن ثاب
حاکمیتــی همچــون پهنــای بانــد، افزایــش حقوق و دســتمزد کارکنان و .... در ســه ســال گذشــته 
موجــب شــده ایــن شــرکت در اســتان چهارمحــال و بختیــاری یکی از شــرکت های زیان ده باشــد. 
 ایــن مســئول دربــاره تغییــر تعرفــه تلفــن ثابــت در اســتان گفــت: هزینــه تمــاس داخــل اســتانی 
از دقیقــه ای 30 ریــال بــه 45 ریــال افزایــش پیــدا کــرده اســت که می تــوان گفت هم اســتانی های 
ــت  ــه پرداخ ــال هزین ــزار و 700 ری ــط 2 ه ــتانی فق ــاس درون اس ــاعت تم ــر س ــرای ه ــز ب  عزی

می کنند. 
ــز  ــت نی ــاز تلفــن ثاب ــد امتی ــه خری ــه افزایــش هزین ــرات اســتان ب ــر عامــل شــرکت مخاب مدی
اشــاره ای کــرد و بیــان داشــت: هزینــه خریــد امتیــاز تلفــن ثابــت از 500 هــزار ریــال بــه 2 میلیــون 
ریــال تغییــر کــرده اســت؛ امــا گفتنــی اســت از ایــن مبلــغ، فقــط یــک میلیــون ریــال بــه صــورت 
نقــدی و مابقــی در اقســاط 36 ماهــه از مشــتری دریافــت می شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
بــا توجــه بــه تعرفه هــای خدمات رســان و هزینــه خریــد تجهیــزات میانگیــن هزینــه ایجــاد یــک 

خــط تلفــن ثابــت در اســتان بســیار بیشــتر از مبلــغ 2 میلیــون ریــال اســت.
 فروش ویژه اینترنت پرسرعت فقط به مدت 2 ماه

وی از کاهــش 15 درصــدی تعرفــه اینترنــت پرســرعت در اســتان خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: 
شــرکت مخابــرات اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه منظــور رفــاه حــال مشــتریان خــود، برنامه 
فــروش ویــژه اینترنــت پرســرعت را بــه مــدت دو مــاه در دســتور کار خــود دارد؛ از جملــه ایــن 
فــروش ویــژه می تــوان بــه کمپیــن تابســتانه اشــاره کــرد کــه از نخســتین روز شــهریور مــاه ســال 

جــاری فــروش ایــن طــرح آغــاز شــده اســت. 
ایــن مســئول ارتقــای ســرعت اینترنــت را از 256 کیلوبایــت بــه 8 مــگ بــدون پرداخــت هزینــه 
ــک ســاله  ــن ســرویس ی ــرد و گفــت: ای ــوان ک ــن طــرح عن ــن ویژگی هــای ای یکــی از مهم تری

 بــا دانلــود ماهانــه 2 گیگابایــت و 25 درصــد حجــم تشــویقی 
ــا مبلغــی بالــغ بــر 540 هــزار ریــال  در طــول ســال فقــط ب

ــد. ــروش می رس ــه ف ب
مشتری مداری

آقایــی در ادامــه افــزود: شــرکت مخابــرات اســتان در 
ــات  ــش امکان ــای مشــتری مداری خــود و افزای ــت ارتق جه
مشــتریان در اســتان، تخفیفــات ویــژه ای نیــز بــرای حجــم 
خریداری شــده اضافــه قائــل شــده اســت کــه می تــوان بــه 
فــروش حجــم مصرفــی 20 گیگابایــت 12 ماهــه اشــاره کــرد؛ 
مبلــغ ایــن ســرویس بــر اســاس مصوبــه، 420 هــزار ریــال 
اســت کــه بــا تخفیــف 30 درصــدی فقــط بــه مبلــغ 300 هزار 

ــروش می رســد. ــه ف ــال ب ری
ــتریان  ــال مش ــاه ح ــرای رف ــی ب ــه طرح ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــرد: مشــترکینی ک ــح ک ــاد شــده، تصری ــر مصــرف ایج پ
از حجــم دانلــود زیــاد اســتفاده می کننــد، می تواننــد از 
ــد  ــات بهره من ــه 100 گیگاب ــژه 12 ماه ــروش وی ــرویس ف س
 شــوند کــه قیمــت مصوبــه ایــن طــرح، یــک میلیــون 
ــرات اســتان  ــا شــرکت مخاب ــال اســت؛ ام ــزار ری و 654 ه
ایــن ســرویس را بــا تخفیــف بیــش از 45 درصــدی فقــط 

ــد. ــه می ده ــال ارائ ــزار ری ــغ 900 ه ــه مبل ب
 6 سایت 4G در شهرکرد راه اندازی می شود

ــهرکرد  ــایت 4G در ش ــدازی 6 س ــه راه ان ــئول ب ــن مس  ای
ــایت ها در  ــن س ــی ای ــات اجرای ــت: عملی ــرد و گف ــاره ک اش
دســت اقــدام اســت کــه امیدواریــم در دهــه مبــارک فجــر 
ــار کــرد:  ــرات اســتان اظه ــر عامــل شــرکت مخاب ــدازی شــود. مدی ســال جــاری، نصــب و راه ان
توســعه در شــرکت مخابــرات اســتان چهارمحــال و بختیــاری در بخش هــای مختلــف، به ویــژه 
ــر 40  ــغ ب ــرمایه گذاری بال ــا س ــتانی ب ــن اس ــهری و بی ــن ش ــی بی ــای ارتباط ــش لینک ه افزای

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــک ب ــده نزدی ــه در آین ــت ک ــدام اس ــت اق ــال در دس ــارد ری میلی
توسعه تلفن شهری

ــر  ــرد: ب ــر داد و خاطرنشــان ک ــف اســتان خب ــاط مختل ــی از توســعه تلفــن شــهری در نق  آقای
ــال  ــاه س ــتان از مهرم ــهری در اس ــن ش ــعه تلف ــه، توس ــای انجام گرفت ــاس برنامه ریزی ه اس

جــاری آغــاز خواهــد شــد. 
ــذاری  ــه پروانه گ ــه ب ــا توج ــتاها ب ــت در روس ــن ثاب ــاد تلف ــعه و ایج ــرد: توس ــح ک وی تصری
امکانــات توســعه شــرکت مخابــرات ایــران از وظایــف دولــت اســت کــه شــرکت های مخابراتــی 
اســتان، عــاوه بــر همــکاری بی دریــغ بــا وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، اداره کل فنــاوری 
اطاعــات اســتان و نمایندگــی ســازمان تنظیــم مقــررات و رادیویــی منطقــه مرکــزی، آمــاده هــر 
گونــه همــکاری اســت و درجهــت ارتقــای وضعیــت تلفــن ثابــت و اینترنــت پــر ســرعت آمادگــی 

ــد. ــام می کن ــود را اع خ
ــف  ــزو وظای ــی ج ــاده غیراصل ــتایی و ج ــعه روس ــتر توس ــه بیش ــان اینک ــا بی ــئول ب ــن مس  ای
مخابــرات نیســت، عنــوان کــرد: ایــن فعالیت هــا بــه منظــور ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــه مــردم 

ــت. ــه اس ــام پذیرفت ــتان انج ــان در اس ــتگاه های خدمات رس ــا دس ــکاری ب ــتان و هم اس
مطالبات

 مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات اســتان بــه مطالبــات ایــن شــرکت نیــز اشــاره داشــت و بیــان 
کــرد: شــرکت مخابــرات اســتان بیــش از 60 میلیــارد ریــال از بخــش خصوصــی مطالبــات دارد 
کــه مشــترکین گرامــی می تواننــد بــا پرداخــت بــه موقــع آن، ایــن شــرکت را در ارائــه خدمــات 

بــا کمیــت و کیفیــت بیشــتر کمــک کننــد. 
وی همچنیــن افــزود: بــا نپرداختــن بــه موقــع مطالبــات، شــرکت مخابــرات اســتان می توانــد 
تبعــات جانبــی خــود را داشــته باشــد. ایــن مســئول همچنیــن بــه مطالبــات بخش تلفــن همراه 
ــات  ــال مطالب ــارد ری ــز، بیــش از 30 میلی ــز اشــاره کــرد و گفــت: در بخــش تلفــن همــراه نی نی
ــه  ــات در ارائ ــدن مطالب ــت نش ــی از پرداخ ــات ناش ــر تبع ــاوه ب ــد ع ــه می توان ــود دارد ک وج

ــب توجهــی داشــته باشــد. ــر جال ــز تأثی ــر و وســیع تر نی خدمــات بهت

مدیر عامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری:
6 سایت 4G در شهرکرد راه اندازی می شود

همزمــان بــا اولیــن روز هفتــه دولــت، 734 طــرح مخابراتــی بــه همــراه طــرح 
طوبی)واگــذاری ســرویس FTTH( بــا اعتبــاری بالــغ بــر 428 میلیــارد ریــال بــا حضــور 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــتان اصفه ــات در اس ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــتان  ــرات اس ــرکت مخاب ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه  ــا ب ــن پروژه ه ــاح ای ــات در مراســم افتت ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــان، وزی اصفه
سیاســت دولــت تدبیــر و امیــد اشــاره کــرد و گفــت: سیاســت دولــت یازدهــم بــر ایــن 
اســت کــه بــرای حــل مشــکل و خدمــت بــه مــردم کار و تــاش کنــد و وارد بازی هــای 

سیاســی نشــود.
ــوده  ــم ب ــا مه ــرای م ــواره ب ــان هم ــتان اصفه ــه اس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ب  وی در ادام
ــم  ــی کرده ای ــتان پیش بین ــن اس ــرای ای ــترده ای ب ــای گس ــت: برنامه ه ــت، گف  و هس
ــاز اســتان  ــد مــورد نی ــای بان ــه، پهن ــا اقدامــات صورت گرفت و خوشــحالیم کــه امــروز ب

12 برابــر شــده اســت.
 وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات همچنیــن اظهــار داشــت: طــی ایــن مــدت، شــبکه 
انتقــال در اســتان 3.5 برابــر و تعــداد مشــترکان اینترنــت 5.3 دهــم برابــر شــده اســت. 
ــوری بیــن شــهرهای اســتان در دولــت  ــه اجــرای 170 کیلومتــر فیبــر ن ــا اشــاره ب وی ب
ــت  ــه اینترن ــال 94 ب ــتا در س ــال 93 و 308 روس ــتا در س ــزود: 325 روس ــم اف یازده
ــی  ــاط تلفن ــان دارای ارتب ــتان اصفه ــتاهای اس ــه روس ــون هم ــده اند و اکن ــل ش متص

هســتند.
 واعظــی بــا یــادآوری اینکــه در ایــن مراســم پروژه هایــی بــه ارزش 302 میلیــارد تومــان 
ــرات  ــرکت مخاب ــای ش ــهم پروژه ه ــان س ــارد توم ــت: 42 میلی ــود، گف ــاح می ش افتت
اســتان اصفهــان اســت کــه بــه صــورت همزمــان بــا پروژه هــای دیگــر شــامل افزایــش 
 40 گیــگ پهنــای بانــد اســتان، تبدیــل شــبکه تلفــن همــراه 25 شــهر بــه نســل ســوم 
و 9 شــهر بــه نســل چهــارم، ایجــاد 170 کیلومتــر فیبــر نــوری، افتتــاح شــبکه پهنــای بانــد 
TD-LTE، افتتــاح شــبکه FTTH و همچنیــن مرکــز آپــا بــا همــکاری دانشــگاه اصفهان 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ب
مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران هــم در ایــن مراســم، توســعه زیرســاخت شــبکه 
ــران  ــرات ای ــرکت مخاب ــخ ش ــی در تاری ــه عطف ــان را نقط ــهر اصفه ــوری در ش ــر ن فیب
دانســت و گفــت: توســعه زیرســاخت شــبکه فیبــر نــوری در راســتای گســترش شــبکه 
ــم  ــاز شــده و امیدواری ــن شــهر کشــور آغ ــوان اولی ــه عن ــان ب ــات در اصفه ــی اطاع مل

ــز تعمیــم دهیــم.  ــه ســایر نقــاط کشــور نی بتوانیــم آن را ب
ــور  ــد کش ــن بان ــی په ــبکه مل ــرح ش ــرای ط ــه اج ــان اینک ــا بی ــرائیان ب ــول س  رس
ــای شــرکت  ــای تجــاری، جــزو اولویت ه ــازل و واحده ــه من ــوری ب ــر ن و رســاندن فیب
مخابــرات اســت، افــزود: اســتان اصفهــان بــه عنــوان پایلــوت در ایــن زمینــه پیشــگام 
ــاط کشــور  ــایر نق ــن در س ــان ممک ــن زم ــن توســعه در کوتاه تری ــم ای ــوده و امیدواری ب

هــم اتفــاق افتــد.
ــرداری از  ــرات اســتان اصفهــان در مراســم بهره ب ــر عامــل شــرکت مخاب همچنیــن مدی
734 طــرح مخابراتــی و افتتــاح طــرح طوبــی )واگــذاری ســرویس FTTH( در اصفهان 
اظهــار داشــت: شــرکت مخابرات اســتان اصفهــان پیگیر دغدغــه وزارت فنــاوری اطاعات 
و ارتباطــات در زمینــه پیاده ســازی دولــت الکترونیــک اســت کــه از دغدغه هــای رهبــر 

معظــم انقــاب اســامی اســت. 
حســین کشــایی بــا اعــام اینکــه موفقیــت در زمینــه پیاده ســازی دولــت الکترونیــک 
ــان شــرکت  ــن راســتا، کارکن ــد، گفــت: در ای ــاق نمی افت ــن اتف ــد په ــا توســعه بان جــز ب
مخابــرات اســتان اصفهــان، پــس از 4 ســال تــاش و برداشــتن گام هــای مهــم در ایــن 
 زمینــه، توانســته اند از ابتــدای ســال 95 اســتفاده از مــس را در توســعه شــبکه حــذف 

و به جای آن از فیبر نوری استفاده کنند. 
وی افــزود: پــس از گذشــت 6 مــاه از ســال 95 موفــق شــدیم در چنــد خیابــان اصلــی 
شــهر، آخریــن تکنولــوژی روز را بــرای خدمت رســانی بــه مــردم بــه  کار گیریــم و ایــن 

تــازه آغــاز راه اســت. 
مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان بــا قدردانــی از کارکنــان ایــن شــرکت 
ــرای  ــت: ب ــود، گف ــام می ش ــرعت انج ــه س ــر کاری ب ــا اراده ه ــه ب ــد ک ــت کردن ــه ثاب ک
اجــرای ایــن پــروژه بســیاری از کارکنــان شــرکت مخابــرات اســتان، شــبانه روزی تــاش 
کردنــد تــا ثابــت کنیــم انجــام کارهــای بــزرگ شــدنی اســت و خوشــبختانه ایــن مهــم 
 از اصفهــان، پایتخــت فرهنــگ و تمــدن ایــران اســامی و شــهر شــهیدان کلیــد خــورده 

و تقدیم به همه شهروندان می شود.
ــر  ــژه وزی ــه عنایــت و توجــه وی ــا اشــاره ب ــان ب ــن مراســم، اســتاندار اصفه در ادامــه ای
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات بــه اســتان اصفهــان و حضــور در ایــن اســتان همزمــان 
بــا هفتــه دولــت، گفــت: امســال در هفتــه دولــت 1610 طــرح در اســتان بــا هزینــه ای 
بالــغ بــر 23 هــزار و 800 میلیــارد ریــال افتتــاح می شــود کــه در ایــن میــان 86 درصــد 
طرح هــا مربــوط بــه بخــش غیردولتــی، 6 درصــد شــهرداری و 8 درصــد بخــش دولتــی 

اســت. 
رســول زرگرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان اصفهــان در هفتــه دولــت، میزبــان 5 نفــر 
دیگــر از اعضــای هیئــت دولــت خواهــد بــود، افــزود: در ایــن هفتــه همچنیــن برگــزاری 
یــادواره یکهــزار شــهید کارمنــد اســتان و رونمایــی از عملکــرد دولــت در اســتان اصفهــان 

طــی 3 ســال گذشــته را خواهیــم داشــت.

ح طوبی )موسوم به FTTH ( با حضور وزیر ارتباطات در اصفهان گذاری طر ح مخابراتی به همراه وا افتتاح 734 طر

یادداشتاخبار کوتاه

دیدار شهردار اصفهان با المپیکی ها 
 

کیمیا ی وطن

نخســتین  مــرادی،  ســهراب 
در  اصفهــان  مــدال آور 
و گلنــوش  المپیــک  تاریــخ 
ســبقت الهی، نخســتین بانــوی 
اصفهانــی حاضــر در مســابقات 
ــد.  ــو کردن ــدار و گفت وگ ــان دی ــا شــهردار اصفه ــک، ب المپی
ــان ــات رســانه ای شــهرداری اصفه ــزارش اداره ارتباط ــه گ  ب

ــدار گــرم  ــن دی ــان در ای ــژاد شــهردار اصفه مهــدی جمالی ن
ــی  ــم مل ــی تی ــی، مرب ــا حضــور رســول جزین و صمیمــی ب
ــان  کشــتی فرنگــی و عضــو شــورای اســامی شــهر اصفه
دو  افتخارآفرینی هــای  و  زحمــات  از  قدردانــی  ضمــن 
ورزشــکار ملی پــوش اصفهانــی اظهــار کــرد: امیــدوارم 
ــی  ــاز راه افتخارآفرین ــرادی آغ ــهراب م ــک س ــای المپی ط
ورزشــکاران اصفهانــی در مســابقات جهانی و المپیک باشــد 
و خانــم ســبقت الهی نیــز بتوانــد بــا سختکوشــی هایی کــه 

ــدال برســد.  ــه م ــده ب ــک آین دارد در المپی
ــرادی  ــهراب م ــی س ــک قهرمان ــن تبری ــه ضم  وی در ادام
و کســب نخســتین مــدال المپیــک اصفهــان ادامــه داد: بــا 
اراده ای کــه از ســهراب مــرادی پیــش از اعــزام بــه المپیک 
 دیــده بــودم اطمینــان داشــتم کــه می تواند طــای المپیک 

را بگیرد. 
ــوش  ــبقت الهی ملی پ ــوش س ــدار، گلن ــن دی ــه ای در ادام
تیرانــدازی اصفهانــی حاضــر در المپیــک اظهــار کــرد: دیدار 
ــه  ــان جــای تشــکر بســیار دارد؛ چــرا ک ــا شــهردار اصفه ب
ــوع از  ــن موض ــش از ای ــا پی ــا ت ــی از م ــه دعوت هیچ گون

ــود.  ســوی مســئوالن صــورت نگرفتــه ب
وی بــا بیــان اینکــه مــن کار خــود را از ورزشــگاه شــهرداری 
ــوع  ــن موض ــل ای ــه دلی ــرد: ب ــح ک ــرده ام، تصری ــاز ک آغ
ــگاه  ــه باش ــهرداری دارم و از اینک ــه ش ــی ب ــب خاص تعص
ــاز کــرده، بســیار  ــاره فعالیــت خــود را آغ ــن دوب ــو امی بان

ــدم. ــحال ش خوش

سکوت سؤال برانگیز قهرمان المپیک
پــس از پایــان رقابت هــای تکوانــدو بازی هــای المپیــک 
ــان  ــان، مربی ــوی کارشناس ــادی از س ــادات زی ــو، انتق ری
بــه  تکوانــدو  دور  نه چنــدان  روزهــای  ملی پوشــان  و 

ــت.  ــو 2016 صــورت گرف ــی در ری ــم مل ــرد تی عملک
 ســؤالی کــه ذهــن دوســتداران ورزش و اهالــی تکوانــدو 

را مشغول کرده، سکوت  هادی ساعی است.  
هــادی ســاعی بــا دو طــا و یــک برنــز المپیــک 
از  یکــی  آســیایی  و  جهانــی  رنگارنــگ  مدال هــای 
کارشناســانی اســت کــه می توانــد در این بــاره اظهــار نظــر 
کنــد و بیــان برخــی عوامــل در ایــن خصــوص می توانــد 

ــد. ــذار باش تاثیرگ

ایران - قطر با طعم ترفندهای پنهان 
شــروع هیجــان نزدیــک اســت، بســیار نزدیــک.
ــی در  ــی دارد، مصدوم ــران شــرایط خوب ــی ای ــم مل تی
کار نیســت، محــروم نداریــم و کــی روش یــک اردوی 
خــوب را در یکــی از بهتریــن کمپ هــای تمرینــی 
جهــان پشــت ســر گذاشــته و حــاال کم کــم مــردم هــم 
ــرای  ــر اج ــرده و منتظ ــوش ک ــک را فرام ــی المپی داغ
تیــم ملــی فوتبــال برابــر حریــف قــدر در جــام جهانــی 
ــه از  ــت؛ ن ــم اس ــیار مه ــر بس ــا قط ــازی ب ــتند. ب هس
ــت و  ــی اس ــوری عرب ــف، کش ــه حری ــت ک ــن جه ای
بیــن ایــران و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس کــری 
ــه  ــت ک ــن جه ــی از ای ــه حت ــود دارد؛ ن ــی وج فوتبال
قطــر، میزبــان آتــی جــام جهانــی اســت و بســیار روی 
ــه  ــت ک ــه از آن جه ــرده؛ بلک ــال ســرمایه گذاری ک فوتب

ــم. ــیار مه ــت بس ــن جه ــت و از ای ــازی اس ــن ب اولی
 کــی روش تیــم ملــی ایــران را بســته اســت. او 
اجــازه نمی دهــد هیــچ تمرینــی بــه وضــوح در منظــر 
ــه  ــت ک ــن اس ــه همی ــرد و نکت ــرار بگی ــگاران ق خبرن

کارنــو هــم چنیــن می کنــد. 
ــازه  ــته و اج ــر را بس ــال قط ــی فوتب ــم مل ــم تی او ه
ــد.  ــش را ببین ــم و تمرینات ــن تی ــی ای ــد کس نمی ده
ــو  ــم کارن ــی ه ــای تدارکات ــه در بازی ه ــر اینک جالب ت
و هــم کــی روش هــر دو بــا اســامی متفــاوت و 
شــماره های تخیلــی بازیکنــان بــه میــدان رفته انــد تــا 
ــز از تیــم آن هــا متوجــه نشــود. دو  حریــف هیــچ چی
ــد  مربــی مثــل دو گــرگ چشم درچشــم هــم دوخته ان
و در شــطرنجی کــه شــروع شــده، هــر حرکتــی را زیــر 

ــد. ــن دارن ذره بی
 هــر چــه هســت بــازی شــروع شــده. ســرمربی قطــر 
ــده  ــران را ندی ــی ای ــم مل ــازی تی ــه ب ــود آنک ــا وج  ب
و اطــاع زیــادی از آن نــدارد، می گویــد ایــران از قبــل 
ــان  ــن روش ســعی دارد بازیکن ــا ای ــر شــده و ب قوی ت
ــدر  ــه ق ــرار دهــد و آن هــا را ب ــر ق ــران را تحــت تأثی ای
ســر ســوزنی مغــرور کنــد تــا همیــن ســر ســوزن ها در 

نهایــت کار را بــه ســود تیــم قطــر درآورد. 
ــا  ــم ب ــار روی داوران را ه ــی روش فش ــو ک ــن س در ای
ــت  ــران راح ــه ای ــه داوران علی ــوع ک ــن موض ــرح ای ط
ســوت می زننــد بــه راه انداختــه و دســت پیــش 

ــت.  ــه اس گرفت
ــی روش  ــی ک ــی و امنیت ــای روان ــد جنگ ه ــد دی  بای

و کارنو به کجا می انجامد؟ 
امیدواریــم ایــن بــار نیــز همچــون جــام جهانــی قبلــی 

کــی روش برنــده باشــد.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزشی

نویســندگان،  انجمــن  ســاالنه  مجمــع  تشــکیل 
خبرنــگاران ورزشــی نویس و عکاســان و تصویربــرداران، 
ــانه  ــاب رس ــی اصح ــرای دور هم ــود ب ــی ب ــه خوب بهان
و چهره هــای پرتاشــی کــه عاشــقانه بــرای رشــد 
و  تشــویق  و  ســالم  ورزش  و گســترش  توســعه  و 
ترغیــب جوانــان بــه ورزش گام برمی دارنــد. پــس 
ورزشــی  مطبوعــات  در  زدن  قــدم  ســال  چهــل   از 
بیــان  رکــورد کم نظیــر،  یــک  حــد  در  نوشــتن  و 
ایــن حقیقــت خالــی از لطــف نیســت کــه بگویــم 
ــاعات  ــاد س ــق زی ــرژی و عش ــا ان ــی ب از دوران نوجوان
ــرما  ــه در س ــی را  - چ ــوش جوان ــام خ ــت و ای فراغ
ــردم  ــی ک ــتارهای ورزش ــرف نوش ــا - ص ــه در گرم و چ
ــای  ــه پ ــم ک ــار می کن ــری افتخ ــک در روزگار پی و این
ــروز  ــه دی ــقراوالن فرهیخت ــگامان و پیش ــت پیش  صحب
و امــروز عرصــه خبــر می نشــینم. بــه خــود می بالــم کــه 
در جمــع دوســتان اصحاب رســانه ای و جشــن باشــکوه 
و خاطره انگیــزی کــه بــه منظــور پاسداشــت یــک ســال 
 تــاش همــکاران عزیزمــان در انجمــن نویســندگان

تصویــر  و  عکاســان  و  ورزشــی نویس  خبرنــگاران 
دارم. برگــزار شــده، حضــور  بــرداران 

دعــوت  بــه  بنــا  و  وظیفــه  برحســب  نیــز  بنــده 
فراموش نشــدنی  دایــره  ایــن  در  دوســتان 
گنجیــدم تــا بــا میثاقــی دگربــار عهــد ببنــدم کــه 

گزارش هــای  نــگارش  و  خبرنــگاری  عرصــه  در 
ورزشــی از هیــچ کوششــی فروگــذار نباشــم. بارهــا 
نوشــته   را  مطالبــی  ورزش  در  معنویــت   دربــاره 
ــا  ــی ورزش م ــرمایه های اصل ــه س ــده ام ک ــادآور ش و ی
فقــط ســرمایه های مــادی نیســت؛ بلکــه ســرمایه های 
ــرمایه های  ــن س ــانی از مهم تری ــروی انس ــوی و نی معن

یــک جامعــه هســتند.
 مهــم ادب و معرفــت اســت و اینکــه مســئوالن چگونــه 
رفتــاری را در ورزش حاکــم می کننــد و بــا ســرمایه های 
خــود چــه می کننــد و بــرای فرهنگســازی در ورزش از 

ــد. ــی بهره مندن چــه نیروی
قهرمانــان، متخصصــان، مربیــان و پیشکســوتان مــا نیز 
ــا  ــوند. ام ــوب می ش ــی محس ــرمایه های اصل ــزو س ج

چگونگــی بهره منــدی از ایــن نیروهــا، مهــم اســت. 
مــا اگــر ســرمایه کانــی را هزینــه کنیــم و ورزشــگاه های 
بســیاری هــم بســازیم، امــا نیــروی کاربلــدی کــه 
ــد،  ــه کن ــد از ایــن ســرمایه گذاری ها اســتفاده بهین بتوان
نداشــته باشــیم، هیــچ بهــره ای نصیبمــان نخواهد شــد. 
بهتریــن تیــغ جراحــی در دســتان پزشــک حــاذق 
حیات بخــش اســت. کار بــزرگ و حرکــت کم نظیــر 

همــکاران در انجمــن نویســندگان و خبرنــگاران ورزشــی 
نویــس و عکاســان و تصویــر بــرداران اصفهــان، در 
شــهریورماه   9( شــب  سه شــنبه  باشــکوه  جشــن 
ــه  جــاری( حکایــت از قــدرت اجرائــی و تعامــل فکوران
شــخصیت های  و  مقامــات  بــا  انجمــن  اعضــای 
کشــوری از جملــه دکترســید عبدالحمیــد احمــدی، 
ــس  ــان و رئی ــی وزارت ورزش و جوان ــت فرهنگ معاون
ــگاران و عکاســان ورزشــی  ــن نویســندگان، خبرن انجم
ــژاد، شــهردار اصفهــان، دارد کــه  ــران و دکتــر جمالی ن ای
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــان ب ــرداری اصفه ــه وزنه ب در خان

شــد.

ــش  ــاخص، پخ ــام ش ــن دو مق ــا ای ــی ب ــاط تلفن ارتب
مســتقیم پیــام تبریــک آن هــا بــه صــورت زنــده، 
تقدیــر و تشــکر حمیــد باقــری، مدیــر روابــط عمومــی 
باشــگاه فــوالد ســپاهان و عزیــزهللا مشــفقی )رئیــس 
حمیــد  و  شــیرزادی  کامــران  از  انجمــن(  دبیــر  و 
ــگاران  ــن خبرن ــی انجم ــر قبل ــس و دبی ــرزاده، رئی وزی
و عکاســان ورزشــی اصفهــان، همــکاری صمیمانــه 
همچنیــن  و  عباس پــور  و  موالدوســت  خانم هــا 
ســیف زاده،  مرتضــی  از  تجلیــل  قانونــی،  مهــدی 
ــت  ــی هیئ ــس قبل ــرداری و رئی ــبق وزنه ب ــان اس قهرم
وزنه بــرداری اســتان، دو پیشکســوت عــکاس ورزشــی 
ــر  ــر شــیرازی( و دکت ــدهللا  هاشــمی  و اصغ )ســید عب
مســعود انصاری مهــر رئیــس پیشــین ســازمان ورزش 
قرعه کشــی  برگــزاری مراســم  اصفهــان  شــهرداری 
هدایــای ارزنــده ای کــه از ســوی شــهردار اصفهــان 
اهــدا  خصوصــی  بخش هــای  مدیــران  برخــی  و 
ــت اجــرای موســیقی ســنتی و  ــد و در نهای ــرده بودن ک
ضیافــت مجلــل شــام، گوشــه های گویایــی از ایــن کار 
ارزشــمند انجمــن نویســندگان و خبرنــگاران عکاســان و 
تصویــر بــرداران ورزشــی بــود کــه بــا همــکاری باشــگاه 
ذوب آهــن و هیئــت وزنه بــرداری اســتان اصفهــان و بــا 
ــم مشــکی باف، مســئول امــور اســتان های  حضــور خان
ــگاران و عکاســان ورزشــی  ــن نویســندگان، خبرن انجم

ــزار شــد. برگ

اراده ای برای با ارزش ترین شدن

 دورهمی ورزشی نویسان

H.Galandari@eskimia.ir
هستی قلندریسرویس ورزشی

ــر در  ــراوان و تأخی ــای ف ــس از کش وقوس ه ــرانجام پ س
ــال  ــی فوتب ــع انتخابات ــزاری مجم ــر برگ ام
اصفهــان، صبــح سه شــنبه 9 شــهریورماه 
جــاری مجمــع انتخــاب رئیــس هیئــت 
ــی  ــور عل ــا حض ــان ب ــتان اصفه ــال اس فوتب
فدراســیون  اول  نایب رئیــس  کفاشــیان 
فوتبــال کشــور، محمــد سلطان حســینی 
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان 
و اعضــای مجمــع در تــاالر افتخــارات ســرای 

ــان  ــان برگــزار شــد و امیرمســعود هراتی ورزشــکاران اصفه
ــر  ــال ب ــدت 4 س ــرای م ــب 26 رأی از 44 رأی ب ــا کس ب
صندلــی ریاســت هیئــت فوتبــال اســتان اصفهــان خواهــد 
نشســت. گفتنــی اســت علی اکبــر ابرقویی نــژاد کــه از 
ــه مــدت 14 ســال رئیــس هیئــت  ــون ب ســال 1381 تاکن
ثبت نــام  علی رغــم  بــوده،  اصفهــان  اســتان  فوتبــال 

ــا اداره کل  ــد ت ــات نش ــن انتخاب ــرکت در ای ــه ش ــر ب حاض
ــا درخواســت از  ــور شــود ب ــان اســتان مجب ورزش و جوان
ــاره زمــان  ــام دوب ــا ثبت ن ــال و موافقــت ب فدراســیون فوتب
برگــزاری مجمــع را بــه روز 9شــهریور موکــول 
ــگاران  ــت خبرن ــل غیب ــفانه دلی ــد. متأس  کن
انتخاباتــی  مجمــع  ایــن  در  عکاســان  و 
همچنــان در پــرده ابهــام مانــده و اینکــه 
گفتــه می شــد بــه دســتور نایب رئیــس 
فدراســیون از ورود خبرنــگاران بــه محــل 
برگــزاری مجمــع جلوگیــری بــه عمــل آمــده، 
از ســوی علــی کفاشــیان بــه شــدت تکذیــب 
هراتیــان ســاکن  امیرمســعود  شــد. گفتــه می شــود 
اصفهــان نیســت و حضــور ایشــان در ایــن انتخابــات 
غیرقانونــی اســت! علــی کفاشــیان در پاســخ یکــی از 
ــودن  ــاکن نب ــه س ــود چنانچ ــیده ب ــه پرس ــگاران ک خبرن
آقــای هراتیــان در اصفهــان محــرز باشــد، چــه تصمیمــی 
اتخــاذ می کنیــد، گفــت: اگــر ثابــت شــود آقــای هراتیــان 

هراتیان رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان شد
انتخابات فوتبال اصفهان در ابهام

ســنگین وزن  وزنه بــردار  معلــول  قوی تریــن 
ــه دنبــال کســب مــدال طــای  پارالمپیــک گفــت: ب
بــاالی 300  رکــورد  ثبــت  پارالمپیــک و ســپس 
ریــو   2016 پارالمپیــک  بازی هــای  در  کیلوگــرم 

هســتم.
آخریــن  دربــاره  رحمــان  ســیامند   
در  شــرکت  بــرای  خــود  وضعیــت 
اظهــار  ریــو  پارالمپیــک  بازی هــای 
نیــم  و  یــک ســال  در طــی  کــرد: 
پی درپــی  تمرینــات  بــا   گذشــته 
ــف  ــای مختل ــه در اردوه ــی ک و مدارک
داشــتم، بــه مــرز آمادگــی خوبــی 

ــهریورماه  ــا 24 ش ــرم ت ــون منتظ ــیدم و هم اکن رس
برســد و دوبــاره بــرای کشــورم افتخارآفرینــی کنیــم. 
ــدر تصــور  ــه چق ــن پرســش ک ــه ای وی در پاســخ ب
ــن  ــرم ای ــاالی 300 کیلوگ ــورد ب ــا زدن رک ــد ب می کنی
ــح  ــد، توضی ــت کنی ــس ثب ــی را در گین ــورد رؤیای رک
ــر کادر  ــع نظ ــوردی تاب ــر رک ــرای زدن ه ــن ب داد: م

ــه ای  ــه وزن ــه چ ــتم ک ــود هس ــان خ ــی و مربی  فن
را بــرای مــن در پارالمپیــک انتخــاب کنــد. البتــه بــا 
ــل  ــر داوری در برزی ــرایط از نظ ــه ش ــه اینک ــه ب توج
امــر طــا مهم تــر  ابتــدای  حســاس شــده، در 
ــه  ــد پیــش از فکــر کــردن ب اســت. بای
رکوردزنــی، طــای خــود را قطعــی کنــم 
و ســپس رکــورد خــود را بزنــم. بــه هــر 
ــرم  ــاالی 300 کیلوگ ــورد ب ــال زدن رک ح
بــه شــرایط ریــو دارد کــه  بســتگی 

ــد. ــی رخ نده اتفاق
ــام  ــرد: تم ــه ک ــان اضاف ــیامند رحم  س
ــتگی  ــه خس ــت ک ــن اس ــر ای ــم ب تاش
یــک ســال و نیــم اردویــی کــه داشــتم و تمرینــات 
ــا  ســخت و فشــرده ای کــه پشــت ســر گذاشــتم، ب
ــه تصــور  ــم خــارج شــود. البت عملکــرد موفــق از تن
اســت  لنــدن  از  ســخت تر  دوره  ایــن   می کنــم 
و بایــد بــا تمرکــز روی وزنه هــای خــود ســعی کنــم 

بــه قولــی کــه دادم، عمــل کنــم.

سیامند رحمان:
به دنبال ثبت رکورد باالی 300 کیلوگرم در ریو هستم
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حتما بخوانید!
غارهای ایران در معرض خطر نابودی

ــران  ــات در ای ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــس س رئی
تصریــح کــرد: ریالــی از نــذورات مــردم بــرای عتبــات 
بــه بیراهــه نرفتــه و هــر آنچــه از طــرف مــردم اهــدا 
شــده بــه جــای نیــت موقوفــات هزینــه شــده اســت. 
بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، حســن پــارک در 
نشســت هم اندیشــی مســئوالن ســتاد بازســازی 
نهادهــا  ســازمان ها،  و  وزارتخانه هــا  در   عتبــات 
ــا  ــی ب ــون پروژه های ــه تاکن ــام اینک ــا اع ــاف ب و اصن
ــات  ــات عالی ــان در عتب ــارد توم ــزار میلی ــار 5 ه اعتب
ــاِن  ــارد توم ــزار میلی ــه 2 ه ــده ک ــف ش ــراق تعری ع
ــی  ــه برخ ــت، ب ــال کار اس ــروژه در ح ــاری و پ آن، ج
از ایــن فعالیت هــا اشــاره کــرد و افــزود: توســعه  
ــد  صحــن حــرم حضــرت علــی)ع( در نجــف کــه بای
تــا پایــان ســال ۹5 تمــام شــود، بــه جهشــی بــاالی 
ــد؛ در  ــی برس ــه نهای ــه نتیج ــا ب ــاز دارد ت ــر نی 2۰ براب
صــورت تکمیــل ایــن پــروژه، ۱۱۰ هــزار متــر مربــع بــه 
ــن  ــود. همچنی ــه می ش ــرم اضاف ــی ح ــای فعل فض
ــین)ع( در  ــام حس ــرم ام ــن ح ــعه صح ــروژه توس پ
ــه در  ــده ک ــروع ش ــش ش ــال پی ــک س ــا از ی کرب
صــورت نهایــی شــدن ۱۰۰ هــزار متــر مربــع دیگــر بــه 
ــد.  ــد ش ــه خواه ــی اضاف ــای کنون ــر فض ــزار مت 2۰ ه
وی افــزود: در کاظمیــن 2 پــروژه  ضربتــی آغــاز 
ــوی  ــه صف ــجد مخروب ــازی مس ــامل بازس ــد؛ ش ش

ــرح  ــان، ط ــن و در پای ــن کاظمی ــازی حرمی و فضاس
توســعه 2 صحــن دیگــر ایــن حــرم بــه عنــوان پــروژه 
ــرد. ــرار می گی ــتور کار ق ــاله در دس ــش س ــج، ش پن

پروژه های عید غدیر
رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات در ایــران در 
ــه مناســبت  ــه پروژه هایــی کــه قــرار اســت ب ادامــه ب
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــود، اش ــی ش ــر رونمای ــد غدی  عی
3 گلدســته طــاکاری شــده  حرمیــن جوادیــن)ع( در 
ــا 25  ــرا ب ــرت زه ــن حض ــی از صح ــن، بخش کاظمی
هــزار نفــر گنجایــش، ســتون دوم طــرح ترفیــع گنبــد 
ــد بازســازی  ــا و گنب حــرم امــام حســین)ع( در کرب
شــده  امــام علــی)ع( در نجــف، از جملــه پروژه هایــی 
ــی  ــر خــم رونمای ــد غدی ــه مناســبت عی ــه ب اســت ک
 خواهــد شــد. بــه گفتــه او، پــس از مــاه صفــر 
ــه  ــرا)س( ب ــرت زه ــن حض ــال، صح ــر امس و اواخ
ــرح  ــد و ط ــد ش ــاح خواه ــما افتت ــل و رس ــور کام ط

ترفیــع ســتون ها در کربــا بــه پایــان می رســد.
جلسه  توجیهی نمایندگان وزارتخانه ها

در  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  پــارک 
 جلســه  توجیهــی نماینــدگان وزارتخانه هــا، نهادهــا 
مشــارکت  بــه ضــرورت  دولتــی،  و ســازمان های 
نــذورات  ســاماندهی  بــرای  کشــور  در   گســترده 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــری از موازی کاری ه و جلوگی

ایــن جلســه توجیهــی بــر اســاس اباغیــه  دولــت بــه 
دســتگاهای اجرائــی بــرای بازســازی عتبــات عالیــات 
 بــه منظــور چگونگــی توزیــع و مصــرف خدمــات 
و کمک هــای مردمــی تشــکیل شــد؛ چــرا کــه تأکیــد 
مقــام معظــم رهبــری و ســایر مســئوالن همــواره بــر 

ایــن بــوده کــه از بودجه هــای عمومــی بــرای بازســازی 
عتبــات اســتفاده نشــود و از کمک هــای مردمــی 

بهــره بــرده شــود.
ــد  ــر اینکــه ســاختار ایــن بخــش نبای ــا تأکیــد ب  او ب
 بــه گونــه ای باشــد کــه نــذورات مــردم هــدر رود 
ــوان  ــادآور شــد:  اســتفاده از ت ــاره کاری شــود، ی و دوب
ــت  ــترده و هدای ــانی گس ــرای اطاع رس ــتگاه ها ب دس
ــن  ــکیل ای ــزه تش ــن انگی ــی، مهم تری ــذورات مردم ن
اجتمــاع و ایجــاد نمایندگــی ســتاد بازســازی در 

نهادهــا، وزارتخانه هــا و ســایر سازمان هاســت. 
ــن  ــدی از ای ــد: بهره من ــر ش ــال متذک ــن ح وی در عی
ظرفیــت بــه معنــی اســتفاده از ســرمایه های عمومــی 
ــدارد  ــع ن و بیت المــال نیســت؛ چــون هیچ کــس توق
ــه  ــددی ب ــتگاه ها ع ــف دس ــه در ردی ــرایطی ک در ش
بازســازی عتبــات عالیــات اختصــاص نیافتــه، رقمــی 
ــا در ادامــه گرفتــار  ــذورات اهــدا شــود ت ــه عنــوان ن ب

ــوند.  ــور ش ــی کش ــتگاه های بازرس دس
ــه  ــات در ادام ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــس س رئی
معتــرف شــد، ایــن ســتاد پــس گذشــت بیــش از یک 
ــات  دهــه فعالیــت در عــراق در مســیر بازســازی عتب
عالیــات صددرصــد موفــق بــوده اســت و تمــام 
ــه  ــه هزین ــل موقوف ــوان در مح ــد ت ــذورات را در ح ن

ــت. ــرده اس ک

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات:

ریالی از نذورات مردم برای عتبات به بیراهه نرفته است

ــور  ــاف و ام ــره وری اقتصــادی اداره کل اوق ــاون به مع
ــد ســاخت  ــه رون ــا اشــاره ب ــان ب ــه اســتان کرم  خیری
)علیه الســام(  محمــد  امامــزاده  در  شبســتان   2
کرمــان از افتتــاح و بهره بــرداری ایــن پــروژه همزمــان 

ــر داد.  ــف خب ــه وق ــا هفت ب
ســجاد افشــارپور بــا اشــاره بــه 
نبــود فضــای کافــی جهــت برگــزاری 
آســتان  در  مذهبــی  برنامه هــای 
)علیه الســام(  محمــد  امامــزاده 
ــال  ــرد: از س ــار ک ــان اظه ــهر کرم ش
مشــکات  رفــع  راســتای  در   ۹2
عمرانــی امامــزاده، عملیــات ســاخت 
ــر  ــوع 5۰۰ مت ــا مجم ــتان ب 2 شبس
ــرفت  ــا پیش ــه ب ــد ک ــاز ش ــع آغ مرب

ــه  ــون در مرحل ــرح هم اکن ــن ط ــی، ای ــات اجرائ عملی
ــت.  ــی اس ــای داخل ــل نم تکمی

اوقــاف  کل  اداره  اقتصــادی  بهــره وری   معــاون 
تاکنــون  افــزود:  اســتان کرمــان  امــور خیریــه   و 

ــرای تکمیــل ایــن طــرح از  ــار ب ــال اعتب 4 میلیــارد ری
محــل درآمــد امامــزاده و کمک هــای ســازمانی اوقــاف 

در قالــب وام در ایــن پــروژه هزینــه شــده اســت. 
ــی  ــع عمران ــرح جام ــرد: در ط ــح ک ــارپور تصری افش
ــرای  ــا ب ــع فض ــر مرب ــزار مت ــش از 3 ه ــزاده، بی امام
گســترش شبســتان در نظــر گرفتــه 
شــده کــه بــرای تحقــق آن بــا توجــه 
ــکاری  ــی، هم ــای کاف ــود فض ــه نب ب
امامــزاده  محلــه  مــردم   بیشــتر 

و خیران را می طلبد. 
ــم  ــن ابراهی ــن محمدب سیدابوالحس
ــه  ــه الســام ملقــب ب المجــاب علی
شــاهزاده محمــد از نــوادگان حضرت 
موســی بــن جعفــر علیه الســام 
و از ســادات بلندمرتبــه و گرامــی مدفــون در شــهر 
کرمــان اســت کــه مرقــد و بــارگاه ایــن امامــزاده 
ــان  ــهر کرم ــهریور ش ــان ۱7 ش ــأن در خیاب  عظیم الش

واقع است.

معاون اداره کل اوقاف کرمان خبر داد:
بهره برداری از شبستان های امامزاده محمد کرمان

مســئول فرهنگــی ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری 
ــی  ــار عموم ــاد انتظ ــر و ایج ــادآوری آداب غدی ــزد، ی ی
بــرای رســیدن غدیــر را ضــروری خوانــد و گفــت: 
ــا هــدف روایــت واقعــه غدیــر از 25  روزشــمار غدیــر ب
ذیقعــده در اســتان یــزد فعــال شــد. علیرضــا ســواچه 

بــا اشــاره بــه ضــرورت شــناخت وقایع 
درک  راســتای  در  اســام  مختلــف 
ــی و انســانی  درســت ارزش هــای دین
ــرد:  ــار ک ــدی، اظه ــاب محم ــب ن مکت
اهــداف  بیــان  و  فرهنــگ  ترویــج 
انســانی مکتــب اســامی بــرای نســل 
جدیــد ضــروری اســت. وی دربــاره 
فعالیــت ســتاد مبشــر غدیــر در شــهر 
ــر  ــت: طراحــی روزشــمار غدی ــزد گف ی

ــهرداری  ــر ش ــران غدی ــتاد مبش ــات س ــه اقدام از جمل
ــی  ــک کارت طراح ــر روز ی ــه ازای ه ــه ب ــت ک ــزد اس ی
ــا  ــا همــان روز ب شــده و در هــر کارت وقایــع مرتبــط ب
اســتناد بــه منابــع تاریخــی درج شــده اســت. ســواچه 

ــادآوری آداب  ــر را ی ــمار غدی ــی روزش ــدف از طراح ه
غدیــر، تبییــن و اطاع رســانی بــه مــردم به ویــژه 
 نســل جدیــد از زمــان آخریــن ســفر پیامبــر)ص( 
ــر  ــد غدی ــا روز عی ــوداع ت ــع رخ داده در حجة ال و وقای
ــر  ــر  واقعــه غدی ــان کــرد: روزشــمار غدی دانســت و بی
روایــت  و کاســت  بــدون کــم  را 
انتظــار  آمــوزش  وی  می کنــد. 
بــه  مربــوط  آداب  یــادآدوری  و 
ــر اهــداف روزشــمار  ــر را از دیگ غدی
غدیــر عنــوان کــرد و ادامــه داد: 
اطعــام دادن،  لبخنــدزدن،  لبــاس 
ــایش  ــیدن و گش ــز پوش ــو و تمی  ن
اســت.  غدیــر  آداب  جملــه  از 
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان 
کــرد: در ایــن روزشــمار همــه وقایــع مرتبــط بــا 
کارت پســتال  قالــب  در  غدیــر  تاریخــی  رویــداد 
 تشــریح و در ســایت مبشــر غدیــر یــزد بارگــذاری

 شده است.

مسئول فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد:
روزشمار غدیر در یزد فعال شد

غارهای ایران در معرض خطر نابودی 
A.Bahari@eskimia.ir

آیدین بهاریسرویس گردشگری

غارهــای ایــران بــا خطــر تخریــب و مــرگ تدریجــی روبــه رو 
شــده اند. ایــن خبــر از آن جهــت تأســف بار اســت کــه 
ــراز حجــم  ــص به خــود و ت ــای مخت ــا، زیســتگاه گونه ه غاره
آب هــای زیرزمینــی ایــران هســتند. غارهــا، جنبــه مطالعاتــی 
ــد  ــان می دهن ــا نش ــد. آن ه ــیاری دارن ــی بس و زیست شناس
ــده  ــا ش ــانات دم ــار نوس ــی دچ ــه دوره های ــن در چ ــه زمی  ک

و وضعیت کنونی گرمای آن چگونه است. 
ــه  ــی ب ــل بی توجه ــه  دلی ــران ب ــای ای ــال غاره ــن ح ــا ای ب
خطــر  از  مطالعاتی شــان  و  زیســت محیطی  ارزش هــای 
نابــودی در امــان نمانده انــد. تاکنــون ۱28 غــار در ایــران 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــیده اند ک ــت رس ــه ثب ــده و ب ــایی ش شناس
ــگران  ــه گردش ــوم بی ضابط ــل هج ــه  دلی ــا ب ــی از آن ه  بعض
ــتند. ۱2  ــان هس ــا نیمه ج ــرده ی ــی م ــای معدن و فعالیت ه
ــون  ــه مــرگ کامــل رســیده اند، اکن ــه ب ــن تعــداد ک ــار از ای غ
ــر  ــی دیگ ــده اند و بعض ــذاری ش ــگری هدف گ ــرای گردش ب
 کــه هنــوز نفــس می کشــند و در حــال رشــد هســتند

معــدن کاوی  و  گردشــگری  بی ضابطــه  فعالیت هــای  در 
ــن  ــی از همی ــس، یک ــم در طب ــار جهن ــوند. غ ــی می ش قربان
غارهاســت کــه بــه بهــای برداشــت ســنگ مرمــر از آن تخریب 
شــد. ایــن غــار 2۰ ســال پیــش کشــف شــده بــود و در زمــان 

کشــف حوضچــه آب آن ۱5 متــر عمــق داشــت. 
ــران  ــای ای ــرد غاره ــوان او را م ــه می ت ــت ک ــواد نظام دوس ج
ــران  ــودی ای ــرگ و ناب ــه م ــای رو ب ــد، فهرســتی از غاره نامی
ــر  ــدن کاوی منتش ــا مع ــگری ی ــعه گردش ــه توس ــه بهان را ب
ــا  ــه ب ــم نیســت ک ــار جهن ــا غ ــد: تنه کــرده اســت. او می گوی
بی توجهــی و ندانــم کاری مســئوالن تخریــب و رو بــه نابــودی 
اســت. غارهــای زیــادی در ایــران از جملــه غــار چــال نخجیــر 
 در اســتان مرکــزی، غــار نباتــی یــزد و غــار قوری قلعــه 
 در کرمانشــاه نیــز هــر روز بــا طــرح جدیــدی در صــف مــرگ 

و نابودی قرار می گیرند. 
 در حالی کــه غارهای باســتانی و طبیعی ایــران روند رو به مرگ 
را طــی می کننــد، دانشــمندان 2 ســال پیــش، یافتــن آثــار بــر 
جــای مانــده از جانــوران کهــن را در یکــی از غارهــای رایزینــگ 
اســتار در آفریقــای جنوبــی آغــاز کردنــد. آن هــا هنــگام 
اکتشــاف در ایــن غــار در کشــفی بی ســابقه، یک هــزار و 55۰ 
ــری  ــک مت ــه ای ی ــه اســتخوان شــبه انســان در محوط  قطع

در این غار کشف کردند. 
دانشــمندانی از 22 کشــور بــه ایــن غــار رفته انــد و اکنــون دو 
ســال اســت کــه در ایــن غــار بــه فعالیــت اکتشــافی مشــغول 
ــه گفتــه نظام دوســت  ــه  راحتــی و ب هســتند. در ایــران امــا ب
 مجــوز تخریــب غارهــای باســتانی و طبیعی همچون غــار هوتو 
ــات  ــن اطاع ــر گرفت ــدون درنظ ــر ب ــد و چال نخجی و کمربن
مهــم داخــل آن هــا صــادر می شــود و ایــن غارهــا بــه  عنــوان 

ــود می شــوند. ــدزا ناب ــرا درآم ــگاه ظاه ــک بن ی

یادداشت

 امامزادگان در طول تاریخ 
پناهگاه مردم بودم بوده اند

حجت االســام رضــا صادقــی  
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان در آییــن تجلیــل 
ــی  ــره مل ــی کنگ ــل اجرائ از عوام
بــن  هــال  محمــد  حضــرت 
علــی)ع( کــه در آســتان مقــدس 
اصفهــان  شــاه کرم  امامــزاده 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه جایــگاه ایــن امامــزاده اظهــار کــرد: 
امامــزادگان خــود بــه نوعــی میــراث فرهنگــی ناملمــوس بــه 
شــمار می رونــد؛ زیــرا معنویــت ایــن بزرگــواران خــود میــراث 
ــی  ــاص و واالی ــت خ ــه اهمی ــت ک ــی اس ــوی ناملموس معن

برای همگان دربر دارد. 
ــزادگان عظیم الشــان، مرجــع  ــرد: امام ــار ک ــه اظه وی در ادام
 و پنــاه مــردم و آرامش بخــش معنــوی مــردم والیتمــدار 
و شــیعه ایــران بــه حســاب می آینــد و بســتری بــرای بــه جــا 
مانــدن آیین هــا و ســنت های دینــی و مذهبــی مــا هســتند. 

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
امامــزادگان، وارثــان اهل بیــت و تکریم کننــده آن هــا هســتند 
ــرای  ــه ب ــوده ک ــدگاری ب ــراث مان و ســنت حســنه وقــف، می
ــد و هرگــز ازبیــن نمــی رود؛ بنابرایــن  ــه  جــا می مان انســان ب
بایــد بــرای آن اهمیــت قائــل شــویم و نبایــد فرامــوش کنیــم 

کــه وقــف، یــک میــراث فرهنگــی و معنــوی اســت.

 بازدید اداره امور قرآنی 
چهارمحال و بختیاری از دو مؤسسه قرآنی

ــاق  ــه اتف ــی اســتان، ب ــور قرآن کارشناســان آموزشــی اداره ام
کارشــناس امــور قرآنــی تبلیغــات اســامی شــهرکرد از 
ــر)ع( شــهرکرد و مؤسســه  ــام محمدباق ــی ام مؤسســه قرآن

ــد. ــد کردن ــچ بازدی ــه)ع( در ناف ــرت رقی ــی حض قرآن
 رئیســی، کارشــناس آمــوزش اداره امــور قرآنــی اســتان 
در ایــن بازدیــد از مربیــان مؤسســه امــام محمــد باقــر 
ــرح  ــی را مط ــام قرآن ــک پی ــه ی ــر جلس ــا در ه ــت ت  خواس
و از قرآن آمــوزان بخواهنــد تــا دربــاره آن بحــث و تبــادل 
ــرت  ــه حض ــئول مؤسس ــی، مس ــمیره رئیس ــد. س ــر کنن نظ
ــی از ســال ۱388  ــن مؤسســه قرآن ــز گفــت: ای ــه)ع( نی رقی
فعالیت هــای قرآنــی و فرهنگــی خــود را آغــاز کــرد و در ایــن 
ــی  ــای قرآن ــز، آموزش ه ــن مرک ــر در ای ــا نف ــال ها صده  س
را فراگرفته انــد. وی افــزود: ایــن مؤسســه در رشــته های 
تدبــر  تفســیر،  تجویــد،  روان خوانــی،  روخوانــی،   حفــظ 
ترجمــه، مفاهیــم و آیــات موضوعــی بــرای همه مقاطع ســنی 
ــاالن در رشــته های  ــد و کاس هــای نونه کاس برگــزار می کن
ــتان های  ــعر و داس ــا ش ــی ام ب ــزء س ــظ ج ــی و حف روخوان

قرآنــی همــراه اســت.
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به  باعنایت  تادیه    وتاخیر  دادرسی  هزینه  انضمام  به  چک  فقره  یک  وجه  بابت 
محتویات پرونده واخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی رااعام وبه شرح 
خصوص  :در  اختاف  حل  شورای  قاضی  نماید.رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  آتی 
دعوی آقای مصطفی لطیفی با وکالت علی شیرزاده به طرفیت آقایان حسن کریمی 
ی  شماره  به  چک  وجه  5۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  ایرانمش  ومنصور 
قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به  تجارت  بانک  عهده  به   ۹4/3/2۰ مورخ   444۱۹7
عدم  وگواهی  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  وبقای  پرونده  محتویات  به  باتوجه 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آندارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته وهیچگونه الیحه ودفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز وارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد3۱۰و3۱3 قانون تجارت و۱۹8و5۱5و5۱۹و522 قانون آیین 
پرداخت  به  ایرانمش  منصور  دوم  ردیف  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال  و۱85/۰۰۰  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پنجاه  مبلغ 
وحق الوکاله وکیل وطبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعام می نماید رای  موصوف ۹4/3/2۰ 
صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می 
در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  وپس  باشد 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد در خصوص خوانده ردیف اول آقا ی حسن 
به ولی مسترد  دستمزد ولذا  را نسبت  اینکه آن خواسته موکل خود  به  کریمی نظر 
استناد به بند ب ماده ۱۰7 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعام می 
در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  اباغ  تاریخ  از  روز  بیست  مهلت  ظرف  قرارصادره  شود  

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه ۱2 شورای حل اختاف اصفهان   شماره:۱64۱8/م الف

دادنامه
رسیدگی  مرجع  مورخ:۹5/4/3۰    دادنامه:753    پرونده:۹5۰۱8۱   شماذه  کاسه 
:شعبه ۱2شورای حل اختاف اصفهان  خواهان:جوادتقی یار   نشانی:اصفهان خ رهنان 
مطهری تراشکاری معتمد   وکیل :علی شیرزاده   نشانی:اصفهان نبش سه راه سیمین 
طبقه سوم داروخانه سامت   خوانده:سعید تقی یار   نشانی:مجهول المکان   وکیل:-   
انضمام  به  فقره چک  وجه یک  بابت  ریال   ۱23/۰۰۰/۰۰۰ نشانی:-   خواسته:مطالبه 
هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه   باعنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه ی 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید.رای قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای جواد تقی یار با وکالت علی شیرزاده 
به طرفیت آقای سعید تقی یار به خواسته مطالبه مبلغ ۱23/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک 
انضمام مطلق خسارات  به  بانک سپه  به عهده  7۰4۱۰۰ مورخ ۹4/8/5  به شماره ی 
قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آندارد واینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته وهیچگونه الیحه و دفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز وارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت و۱۹8 و5۱5و5۱۹و522 قانون 
وبیست  یکصد  مبلغ  پرداخت  وبه  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین 

وسه میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۱/۹65/۰۰۰ ریال بایت هزینه دادرسی وهزینه 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  وخسارت  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  نشرآگهی 
واعام  در حق خواهان صادر  اجرای حکم  تاتاریخ  موصوف ۹4/8/5  سررسید چک 
می نمایید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد وپس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
مریم هاشمی – قاضی شعبه ۱2 شورای حل اختاف اصفهان

شماره:۱64۱۹/م الف
دادنامه

کاسه پرونده:۹5۰۰۱85   شماره دادنامه:754   مورخ:۹5/4/3۰   مرجع رسیدگی 
خ  نشانی:اصفهان  یار    خواهان:جوادتقی  اصفهان    اختاف  حل  شورای   ۱2 :شعبه 
رهنان مطهری تراشکاری معتمد   وکیل :علی شیرزاده   نشانی:اصفهان نبش سه راه 
سیمین طبقه سوم داروخانه سامت   خوانده:سعید تقی یار   نشانی:مجهول المکان   
فقره  بابت وجه یک  ریال   ۱23/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ   نشانی:-   خواسته:مطالبه  وکیل:-   
چک به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه   باعنایت به محتویات پرونده 
واخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام وبه شرح آتی مبادرت به 
آقای جواد  دعوی  اختاف:در خصوص  قاضی شورای حل  نماید.رای  رای می  صدور 
تقی یار با وکالت علی شیرزاده به طرفیت آقای سعید تقی یار به خواسته مطالبه مبلغ 
۱23/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک به شماره ی 7۰4۰۹4 مورخ ۹4/2/5 به عهده بانک سپه 
به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات 
اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  وگواهی  خواهان  ید  در 
اباغ  آندارد واینکه خوانده علی رغم  ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته وهیچگونه الیحه و دفاعیات مستند ومحکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز وارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت 
وبه  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  و5۱5و5۱۹و522  و۱۹8 
 ۱۹/7۰۰/۰۰۰ و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  وسه  وبیست  یکصد  مبلغ  پرداخت 
قانونی  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  دادرسی وهزینه نشرآگهی و حق  بایت هزینه  ریال 
وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف ۹4/2/5 تاتاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس 
اتمام مهلت واخواهی ظرف  از  باشد وپس  این شعبه می  اباغ قابل واخواهی در  از 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
مریم هاشمی – قاضی شعبه ۱2 شورای حل اختاف اصفهان

شماره:۱642۰/م الف
دادنامه

رسیدگی  مرجع  مورخ:۹5/3/26    دادنامه:556    شماره  پرونده:۹4۱63۰    کاسه 
:شعبه ۱2 شورای حل اختاف اصفهان   خواهان :روح اله نقی پور   نشانی:اصفهان 
راه سیمین  رهنان روبروی کانتری   وکیل:علی شیرزاده   نشانی:اص – نبش سه 
-طبقه سوم داروخانه سامت   خوانده:کیومرث جمشیدی خیرآبادی    نشانی:مجهول 
بابت وجه سه  ریال   ۹/۰۰۰/۰۰۰ نشانی:-   خواسته:مطالبه مبلغ  المکان   وکیل:-   
پرونده  محتویات  به  باعنایت  تادیه    وتاخیر  دادرسی  هزینه  انضمام  به  چک  فقره 
واخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام وبه شرح آتی مبادرت به 
روح  آقای  دعوی  :درخصوص  اختاف  حل  شورای  قاضی  نماید.رای  می  رای  صدور 
خیرآبادی  آقای کیومرث جمشیدی  طرفیت  به  شیرزاده  علی  وکالت  با  پور  نقی  اله 
به خواسته مطالبه مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک های به شماره  ی 23665۰/42 
مورخ ۹۰/3/3۱ ،  23664۹/52 مورخ ۹۰/5/3۱ ، 236648/۱5 مورخ ۹۰/7/3۰ به 
عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای 
اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آندارد واینکه خوانده علی 
رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته وهیچگونه الیحه ودفاعیات مستند 
ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز وارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱۰ و 3۱3 
قانون تجارت و۱۹8 و5۱5 و 5۱۹ و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال بابت اصل خواسته 83۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
الوکاله وکیل و طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر  دادرسی وهزینه نشر آگهی وحق 

تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخهای فوق( تاتاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد وپس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه ۱2 

شورای حل اختاف اصفهان شماره:۱642۱/م الف
دادنامه

رسیدگی  مرجع  مورخ:۹5/4/۱3    دادنامه:5۹4    شماره  پرونده:۹5۰۱8۰    کاسه 
،خ  نشانی:اصفهان  یار    خواهان:جوادتقی  اصفهان    اختاف  ۱۱ شورای حل  :شعبه 
رهنان ،مطهری ،تراشکاری معتمد   وکیل :علی شیرزاده   نشانی:اصفهان نبش سه 
نشانی:مجهول  یار    تقی  خوانده:سعید  سامت    داروخانه  سوم  طبقه  سیمین  راه 
المکان   وکیل:-   نشانی:-   خواسته:مطالبه   باعنایت به محتویات پرونده واخذ 
نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام وبه شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختاف:در خصوص دعوی آقای / خانم جواد 
خواسته  به  یار  تقی  سعید  /خانم  آقای  طرفیت  به  شیرزاده  علی  وکالت  با  یار  تقی 
مطالبه مبلغ یکصدو بیست وسه میلیون  ریال وجه چک به شماره ی 7۰4۰۹۹ مورخ 
محتویات  به  باتوجه  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به   - بانک  عهده  به   ۹4/2/5
بانک  توسط  پرداخت  عدم  وگواهی  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  وبقای  پرونده 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آندارد 
وهیچگونه  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  اباغ  رغم  علی  خوانده  واینکه 
الیحه و دفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
نظر می رسد که  به  ثابت  علیه خوانده  لذا دعوی خواهان  ننموده  وارایه  ابراز  از خود 
به استناد مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت و۱۹8 و5۱5و5۱۹و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد وبیست وسه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و ۱/845/۰۰۰ریال بایت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
از تاریخ سررسید چک  تعرفه وهزینه نشر آگهی 24۰/۰۰۰ ریال خسارت تاخیر تادیه 
رای  نماید  واعام می  در حق خواهان صادر  اجرای حکم  تاتاریخ  موصوف ۹4/7/5 
صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می 
در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  وپس  باشد 
۱۱ شورای  قاضی شعبه   – هاشمی  باشد.مریم  می  اصفهان  عمومی حقوقی  محاکم 

حل اختاف اصفهان شماره:۱6423/م الف
دادنامه

کاسه پرونده:۹5۱75   شماره دادنامه:5۹2   مورخ:۹5/4/۱2   مرجع رسیدگی :شعبه 
رهنان  ،خ  نشانی:اصفهان  یار    خواهان:جوادتقی  اصفهان    اختاف  حل  شورای   ۱۱
راه  سه  نبش  نشانی:اصفهان  شیرزاده    :علی  وکیل  معتمد    ،تراشکاری  ،مطهری 
سیمین ،طبقه سوم داروخانه سامت   خوانده:سعید تقی یار   نشانی:مجهول المکان   
وکیل:-   نشانی:-   خواسته:مطالبه   باعنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه ی 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید.رای قاضی شورای حل اختاف:در خصوص دعوی آقای / خانم جواد تقی یار با 
وکالت علی شیرزاده به طرفیت آقای /خانم سعید تقی یار به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصدو بیست وسه میلیون  ریال وجه چک به شماره ی 7۰4۰۹8 به عهده بانک سپه 
به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات 
اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  وگواهی  خواهان  ید  در 
اباغ  آندارد واینکه خوانده علی رغم  ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته وهیچگونه الیحه و دفاعیات مستند ومحکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز وارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت 
به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  و5۱5و5۱۹و522  و۱۹8 
پرداخت مبلغ یکصد وبیست وسه میلیون ریال بابت اصل خواسته و ۱/835/۰۰۰ریال 
بایت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وهزینه نشر آگهی ۱2۰/۰۰۰ ریال 
 ۹4/6/5 موصوف  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیر  وخسارت  قانونی  تعرفه  طبق 
تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف 
مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد وپس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد.مریم هاشمی – قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختاف اصفهان
شماره:۱6424/م الف



پنجشنبه  11  شهریورماه  1395 ـــمـــاره  242 ســـــال دوم                ݡسݒ
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َ
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إذا ِهبَت أمرًا َفَقع فيِه فإّنَ ِشّد

ِمنُه.

هرگاه از کاری ترسيدی خود را در آن بينداز زیرا ترس از آن 

کار بزرگتر از خود آن کار است.
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S.Fakari @eskimia.ir
سمیه فکاریکیمیای وطن

شــهردار فالورجــان گفــت: فرهنگســرا، پایــگاه فرهنگــی شــهر بــه حســاب 
ــا  ــه ب ــن فاصل ــا کمتری ــه ب ــان  ک ــد فالورج ــهری مانن ــا ش ــد؛ ام می آی
کالن شــهر اصفهــان همجــواری دارد و از امکانــات بــه روز برخــوردار اســت، 
ــن  ــا ای ــأن ب ــرا هم ش ــام فرهنگس ــه ن ــی  ب ــتن مکان ــفانه از داش متأس
ــا اصحــاب  ــدآور در نشســت خبــری ب شــهر محــروم اســت.امیراحمد زن
ــه مســاحت  ــه ایــن مطلــب افــزود: قطعــه زمینــی ب ــا اشــاره ب رســانه ب
2 هــزار و300 متــر بــه اداره کل ارشــاد اســتان جهــت احــداث فرهنگســرا 
ــه احــداث  ــدام ب ــی اق ــارات بخــش دولت ــق اعتب ــا از طری واگــذار شــد ت
فرهنگســرا در شــهر فالورجــان شــود؛ امــا تاکنــون هیــچ اقدامــی بــرای 
ــهرداری  ــه ش ــش بودج ــت. وی از افزای ــده اس ــی نش ــور عمل ــن منظ ای
ــه  ــال 92 بودج ــر س ــت: اواخ ــر داد و گف ــته خب ــال گذش ــه س ــی س ط
شــهرداری 4 میلیــارد و 300 تومــان بــود کــه ایــن رقــم بــه 7/5 میلیــارد 
تومــان افزایــش یافــت و در ســال 93 بــه 11 میلیــارد تومــان پیش بینــی 
 شــد؛ امــا تنهــا 4 میلیــارد تومــان آن بــه شــهرداری وصــول شــد  
و در ســال 95 ایــن رقــم 15 میلیــارد مصــوب و وصــول شــد کــه درســال 
ــد  ــش از 92 درص ــت و بی ــش یاف ــان افزای ــارد توم ــه 16میلی ــاری ب ج
ــع ســرانه فضــای  ــر مرب ــه 21 مت آن وصــول شــد. شــهردار فالورجــان ب
ــرای  ــم ب ــن رق ــت: ای ــار داش ــرد و اظه ــاره ک ــر اش ــر نف ــه ازای ه ــبز ب س
کالن شــهری مثــل اصفهــان 26 مترمربــع اســت کــه نشــان از ایــن دارد 
کــه شــهر فالورجــان در مقایســه بــا شــهر اصفهــان از جایــگاه مناســب از 
ایــن لحــاظ برخــوردار اســت؛ در ایــن راســتا 5 هــزار اصلــه درخت در ســال 
جــاری در شــهر فالورجــان کشــت شــد کــه زیبایــی   فضــای ســبز شــهر را 
دو چنــدان کــرد.وی همچنیــن ایجــاد پارک هــای محلــی ســطح شــهر را 

از دیگــر راه هــای توســعه فضــای ســبز عنــوان کــرد.
   زنــدآو بــه کلنگ زنــی مرمــت پــل تاریخــی شــهر فالورجــان  در هفتــه 
دولــت اشــاره کــرد و افــزود: پــل تاریخــی شــهر فالورجــان نمــاد و هویــت 
ایــن شــهر و متعلــق بــه دوره صفویــه اســت کــه قدمــت 400 ســاله دارد 
ــده رود ســاخته شــده اســت؛  ــه زاین ــر روی بســتر صخــره ای رودخان و ب
ــران اســت کــه در ســال1342 توســط  ــل دو قوســی ای ــا پ ــل تنه ــن پ ای
مهندســان آلمانــی بــرای ســاخت تأسیســات ذوب آهــن اصفهــان 
ــخ و  ــظ تاری ــرد: حف ــه ک ــد.وی اضاف ــت ش ــازی  تقوی ــع فوالدس و صنای
هویــت فرهنگــی شــهر از اولویت هــا و سیاســت های شــهرداری  اســت. 
ــت  ــگ و هوی ــظ فرهن ــای تاریخــی شــهر، حف ــظ و حراســت از بناه حف

تاریخــی  شــهر اســت و نگهــداری و پاسداشــت آن هــا بــه عنــوان امانــت 
ــان  ــهرداری فالورج ــتا، ش ــن راس ــت. در ای ــده اس ــل های آین ــرای نس ب
ــا بهره گیــری از نظــر  ــا همــکاری اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان و ب ب
کارشناســان خبــره  و همچنیــن مطالعــات  انجــام شــده و بــا اعتبــار 200 
میلیــون تومــان  مرمــت، بهســازی و سبک ســازی ایــن پــل را در دســتور 

ــه اتمــام می رســد. ــده ب ــج مــاه آین ــرار داد  کــه ظــرف مــدت پن کار ق
  وی در ادامــه از آغــاز عملیــات اجرائــی تعریــض  بلــوار آیــت هللا خامنه ای 
شــهر فالورجــان خبــر داد و گفــت: ایــن پــروژه بــه طــول هــزار و 200متــر 
ــات زیرســازی، آســفالت ــه عملی ــت و برگشــت اســت ک ــن رف  در دو الی

جدول گــذاری، پارکینگ هــای حاشــیه ای، فضــای ســبز و روشــنایی 
ــارد  ــر یکصــد و17میلی ــزون ب ــاری اف ــا اعتب ــوار ب ــن بل ــت ای ــن رف در الی
ــر از آســفالت  الیــن برگشــت آن  ــا یکصــد مت تومــان اجــرا  شــد  و تنه
باقــی  مانــده اســت  کــه در آینــده نزدیــک آمــاده افتتــاح و بهره بــرداری 
می شــود. بــه گفتــه وی ایــن بلــوار اولیــن بلــوار 45 متــری تعریض شــده  
شــهر فالورجــان و یکــی از ورودی هــای شــهر فالورجــان حــد فاصــل شــهر 
ــت  ــهر اس ــتان خمینی ش ــن شهرس ــه و همچنی ــهر درچ ــان و ش فالورج
ــردد شــهر  کــه از پرترددتریــن ورودی هــای ایــن شــهر و از 4 ورودی پرت

فالورجــان اســت.

ــن   ــان ذوب آه ــی اتوب ــروژه ورودی و خروج ــه پ ــان  ب ــهردار فالورج  ش
ــی   ــه ورودی جنوب ــن ورودی ک ــرد: ای ــان ک ــاره و بی ــان اش ــهر فالورج ش
شــهر اســت بــا صــرف اعتبــار 10میلیــارد تومــان بــرای عملیــات آزادســازی  
 احــداث میــدان ورودی شــهر بــه قطــر 20 متــر مربــع )میــدان جمهــوری(
آســفالت  زیرســازی،  ذوب آهــن،  اتوبــان  الیــن کنــدروی  احــداث 
ــی، نصــب  ــای بتون ــه جــای دیواره ــزی ب ــذاری فل ــذاری، نرده گ جدول گ

ــد.  ــرا ش ــنایی اج ــبز و روش ــای س ــی، فض ــل هوای پ
ــه  ــرور وســایل نقلی ــور و م ــک، تســهیل در عب وی  کاهــش حجــم ترافی
 تســهیل  جهــت ورود و خــروج از اتوبــان ذوب آهــن بــه شــهر فالورجــان 
و بالعکــس و دسترســی ســریع و آســان بــه اتوبــان ذوب آهــن را 
ــدان  ــن می ــرد: ای ــان ک ــمرد. وی خاطرنش ــرح برش ــن ط ــای ای از مزای
ــهر  ــهرفالورجان و ش ــل ش ــد فاص ــان ح ــهر فالورج ــن ورودی ش مهم تری
اصفهــان از ســمت اتوبــان ذوب آهــن اســت کــه در جــوار شــاهراه ارتباطــی 
اســتان های اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری قــرار دارد. شــهردار 
ــان  ــهدای فالورج ــزار ش ــاماندهی گل ــرح س ــه ط ــاره ب ــا اش ــان  ب فالورج
افــزود: ســقف گذاری، زیرســازی، جدول گــذاری، ســنگ فــرش بــه طــول 
یــک هــزار متــر، فضــای ســبز و روشــنایی گلــزار شــهدا بــا اعتبــاری افزون 

ــان اجــرا شــد.  ــون توم بر270میلی
ــد شــهر فالورجــان  ــت احــداث آرامســتان جدی ــن جه ــد زمی وی از خری
خبــر داد و گفــت: از آنجایــی کــه  آرامســتان فعلــی کــه در شــهر فالورجــان 
واقــع شــده، دیگــر ظرفیــت دفــن امــوات را نــدارد کــه بــرای ایــن منظــور 
ــدی  ــه ناحیه بن ــدآور  ب ــد. زن ــداری ش ــهر خری ــی در فوالدش ــه زمین قطع
محله هــای شــهر فالورجــان  اشــاره کــرد و گفــت: بــه منظــور رفــاه حــال 
شــهروندان، به ویــژه اهالــی محله هــا جهــت مراجعــه ســریع و راحــت بــه 
ــه  هــر چــه  ــع مشــکالت و دغدغه هــای خــود و ارائ ــرای رف مســئوالن ب
بهتــر خدمــات بــه  شــهروندان، دفتــر شــهرداری در آن محله هــا احــداث 
ــوان  ــه عن ــه گارماســه  را ب ــر شــهرداری محل می شــود. وی احــداث دفت
اولیــن ناحیــه شــهرداری فالورجــان بیــان  و خاطرنشــان کــرد: ایــن دفتــر 
اولیــن ناحیــه شــهرداری فالورجان اســت کــه در محله گارماســه در جنوب 
شــهر فالورجــان بــا 8 هــزار نفــر جمعیــت احــداث شــد؛ در حــال حاضــر 
بــه اهالــی ایــن محلــه خدمــات ارائــه و بســیاری از مســائل فرهنگــی و 

ــه از طریــق  ایــن دفتــر پیگیــری می شــود.  ــی ایــن محل خدماتــی اهال
ــل  ــل پ ــد فاص ــده رود ح ــیه زاین ــاماندهی حاش ــان از س ــهردار فالورج ش
توحیــد تــا پــل قدیــم  خبــر داد. وی از ســاماندهی بلــوار مالصــدرا واقــع  
در شــهر فالورجــان خبــر داد و افــزود: ایــن بلــوار کــه همزمــان بــا هفتــه 
دولــت کلنگ زنــی شــد یــک هــزار و 500متــر طــول و 40 متــر عــرض دارد 
ــه  ــان و آب منطق ــهرداری فالورج ــن ش ــه بی ــه ای ک ــق تفاهم نام ــه طب ک
اصفهــان بــه امضــا رســید، 20متــر بــه شــهرداری و 20متــر بــه آب منطقــه 
ــازی آن در  ــات زیرس ــر عملی ــال حاض ــه در ح ــد ک ــذار ش ــان واگ اصفه
حــال اجراســت. شــهردار فالورجــان کاهــش حجــم ترافیــک، روان ســازی 
ترافیــک و تســهیل در رفــت و آمــد بــه شــهرهای همجــوار و بهره گیــری  
 هــر چــه بیشــتر از تعامــالت بیــن شــهری را از مزایــای ایــن طــرح عنــوان

ــن  ــر شــهری را مهم تری ــرد. وی نهضــت آســفالت و ســاماندهی معاب  ک
ــر  ــرد و گفــت: ســاماندهی معاب ــوان ک ــت شــهرداری فالورجــان عن اولوی
شــهری و نهضــت آســفالت معابــر محله هــای ســطح شــهر از مهم تریــن 
اولویت هــای ایــن شــهرداری اســت؛ از ایــن رو پیاده روســازی، آســفالت 
و لکه گیــری معابــر و خیابان هــای ســطح شــهر از محورهــای ســاماندهی  

شــهرداری فالورجــان در ســال جــاری اســت. 
ــوار امــام رضــا  ــازان و بل ــدان جانب ــه ســاماندهی می ــا اشــاره ب ــدآور ب  زن

افــزود: میــدان جانبــازان، یــک پــروژه زیرســاخت شــده، امــا نیمه تمــام 
 بــود کــه 22هــزار متــر مربــع زیرســازی، آســفالت، جدول گــذاری 
و فضــای ســبز آن اجــرا شــد. وی در ادامــه بــه بلــوار امــام رضــا اشــاره 
کــرد و گفــت: ایــن  بلــوار دارای یــک کیلومتــر طــول اســت کــه بــا  صــرف 
ــذاری  ــان زیرســازی، آســفالت، جدول گ ــارد و 200 توم ــک میلی ــار ی اعتب
 مالــون کاری، پارکینگ هــای حاشــیه ای، روفــوش میانــی )جزیــره(  
نصــب المــان، فضــای ســبز و روشــنایی آن اجــرا و همچنیــن پــل  هایــی 
ــردد خودروهــای ســبک و ســنگین احــداث شــد کــه در ســال  جهــت ت
جــاری  بــه بهره بــرداری رســید. وی خاطرنشــان کــرد: ایــن بلــوار یکــی 
ــهر  ــان و ش ــهر فالورج ــل ش ــد فاص ــان ح ــهر فالورج ــای ش از ورودی ه
قهدریجــان و شهرســتان نجف آبــاد اســت کــه یکــی از پرترددتریــن 
ورودی هــای شــهر و یکــی از چهــار ورودی پرتــردد شــهر فالورجــان اســت.

شــهردار فالورجــان  از احــداث زورخانــه شــهر فالورجــان خبــر داد و افزود: 
قطعــه زمینــی بــه مســاحت 350 متــر از خانــواده شــهید اهــدا شــد کــه 
ــار  ــا حضــور اســتاندار و اعتب ــت ب ــه دول ــا هفت ــی آن همزمــان ب کلنگ زن
300میلیــون تومانــی انجــام شــد. وی ســاماندهی ترمینــال اتوبوســرانی 
ــات  ــر اقدام ــهری را از دیگ ــن ش ــی بی ــتگاه تاکس ــرانی و ایس مینی بوس
ســال جــاری عنــوان کــرد و گفــت: پــارک ســوار تاکســیرانی بــا 4 هــزار 
متــر مربــع مســاحت و پــارک ســوار مینی بوســرانی بــه مســاحت 2 هــزار 
ــع خط کشــی، زیرســازی و آســفالت شــد و ســکوی نشــیمن  ــر مرب مت
ــور  ــا حض ــه ب ــد ک ــداث ش ــوارها اح ــی در پارک س ــای ترافیک و جداگره
اســتاندار در هفتــه دولــت بــه بهره بــرداری رســید. زنــدآور بــه خریــد یــک 
ــه  دســتگاه خــودروی نیمه ســنگین آتش نشــانی اشــاره کــرد و افــزود: ب
ــک دســتگاه  ــزات واحــد آتش نشــانی ی ــای تجهی ــل و ارتق منظــور تکمی
ــه همــراه تجهیــزات امدادرســانی  خــودروی نیمه ســنگین آتش نشــانی ب
حــوادث جــاده ای و تصادفــات بــا اعتبــار یــک میلیــارد ریــال خریــداری 
ــل داده  ــان تحوی ــهرداری فالورج ــانی ش ــاوگان آتش نش ــه ن ــه ب ــد ک ش
ــا  ــان نه تنه ــهرداری فالورج ــانی ش ــد آتش نش ــه وی واح ــه گفت ــد. ب ش
ــده دارد، بلکــه  ــر عه ــن شــهر را ب ــه شــهروندان ای وظیفــه امدادرســانی ب
وظیفــه امدادرســانی بــه 36 روســتای اطــراف شــهر فالورجــان و حــوادث 
جــاده ای اتوبــان ذوب آهــن را نیــز بــر عهــده دارد. وی خاطرنشــان کــرد: با 
توجــه بــه پیچیده تــر شــدن عملیات هــای امــداد و نجــات، بــه روز بــودن 
تجهیــزات و ماشــین آالت آتش نشــانی در کیفیــت و ســرعت بخشــیدن به 
 عملیات هــای امــداد و نجــات آتش نشــانی از اهمیــت زیــادی برخــوردار

 است. 

شهردار فالورجان در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

ضرورت احداث فرهنگسرا درشهرفالورجان 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

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

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

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:         
eskimia.ir                              :سایــــت اینتـــــــرنتــــــــی

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

»آگهی مناقصه عمومی«
سوله(  تجهیزات  )فنداسیون  اول  فاز  اجرای  دارد  نظر  در  زفره  دهیاری 

سالن ورزشی روستا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.

تا  و مشخصات  نقشه  دریافت  دعوت می گردد جهت  مندان  از عالقه   

تاریخ 1395/06/12 به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

اصفهان - فالورجان - روستای زفره - خیابان دانش جنوبی - دهیاری 

زفره      
03137522600    

))آگهی مزایده عمومی((

)نوبت دوم(

چاپ دوم

نوبت دوم

 مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال( 

مبلغ پایه ماهیانه 
)به ریال( 

 ردیف موضوع مزایده شماره مزایده

3/600/000 6/000/000
95/13194  اجاره زمین های تنیس واقع در پارک پرنیان

فوالدشهر 1

2/520/000 4/200/000
95/13195  اجاره واحد تجاری واقع در بازارچه شهر و روستا

فوالدشهر 2

4/500/000 7/500/000
95/13196

اجاره پارکینگ ورزشگاه بزرگ فوالدشهر 3

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه های شماره 4/95/754 مورخ 95/04/22 و شماره 4/94/366 مورخ 94/3/11 شورای اسالمی  شهر در نظر دارد 

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

95/06/1

95/06/1

95/06/1

امور  واحد  به  از شرایط و شرکت در مزایده ها  اطالع  روز یکشنبه مورخ 95/06/21 جهت  اداری  تا آخر وقت  دارند  متقاضیان فرصت 

قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
عباس مرادی - شهردار فوالدشهر   

شهرداری فوالدشهر

ن  ــ�ی ــارکت در آی ــا مش ــان ب ــتان اصفه ــر در اس ــاری کوث ــه اعتب ــان مؤسس ــی از کارکن ــامی، جمع ــداری اس ــت و بانک ــه دول ــت هفت ــا گرامیداش ــان ب  همزم

اهدای خون شعار نوع دوس�ت و همدیل رس دادند. 


