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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

وزیــر دفــاع بــا بیــان اینکــه امــروز شــرایط ســختی در حلــب 
ســوریه وجــود دارد و تروریســت ها از مــردم بــه عنــوان ســپر 
ــس  ــد، گفــت: درخواســت آتش ب انســانی اســتفاده می کنن

ــه جنگی اســت. حیل
ــر  ــاع، پیت ــی وزارت دف ــات دفاع ــزارش اداره کل تبلیغ ــه گ ب
مائــورو، رئیــس کمیتــه بین المللــی صلیــب ســرخ بــا 
ســردار ســرتیپ پاســدار حســین دهقــان، وزیــر دفــاع 
مســائل  دربــاره  و  دیــدار  ایــران،  اســامی  جمهــوری 

منطقــه ای و بیــن المللــی گفت وگــو کــرد.
ــی  ــن شــرایط بحران ــا تبیی ــدار ب ــن دی ــان در ای ســردار دهق
خاورمیانــه به ویــژه اوضــاع ســوریه، عــراق و یمــن کــه درگیــر 
جنگ هــای خانمان ســوز هســتند، تصریــح کــرد: بایــد 
همــه تــاش کننــد کــه شــعله های جنــگ خامــوش شــود.

وزیــر دفــاع بــا بیــان اینکــه امــروز شــرایط ســختی در حلــب 
ســوریه وجــود دارد و تروریســت ها از مــردم بــه عنــوان ســپر 

ــس  ــد، گفــت: درخواســت آتش ب انســانی اســتفاده می کنن
ــلیح  ــاره، تس ــازماندهی دوب ــرای س ــت ب ــی اس ــه جنگ  حیل

و تقویت تروریست ها، نه اقدام بشردوستانه.
ــز  ــن نی ــی یم ــه اوضــاع بحران ــاره ب ــا اش ــان ب ســردار دهق
افــزود: عربســتان بــا ائتــاف خــود در ســایه ســکوت 
و حمایــت آمریــکا و حامیانــش جنایــات ضــد بشــری 
بــا  و همزمــان  انجــام می دهــد  یمــن  در  گســترده ای 
شــدت  را  یمــن  مظلــوم  مــردم  بمبــاران  آتش بــس، 
ــا  ــر پ ــتانه را زی ــول بشردوس ــن اص ــد و بدیهی تری می بخش

می گــذارد.
را هرگونــه کــه  تروریســم  و  تــرور  آمریــکا  وی گفــت: 
ــت های  ــذا تروریس ــد؛ ل ــف می کن ــد، تعری ــد باش عاقه من
ــت  ــه حمای ــوند؛ بلک ــناخته نمی ش ــت ش ــی، تروریس واقع
بــا  و  می کننــد  دفــاع  مردمــی کــه  و  هــم می شــوند 
تروریســت ها مقابلــه و مبــارزه می کننــد، تروریســت تلقــی 
ــع ســاح  ــه جــای اینکــه تروریســت ها را خل می شــوند و ب

ــتند. ــردم هس ــاح م ــع س ــدد خل ــد، درص کنن
وزیــر دفــاع تاکیــد کــرد: بنــده معتقــدم کــه جنــاب عالــی 
ــد  ــه داری ــن زمین ــنگینی در ای ــئولیت س ــان مس  و همکارانت
و حضــور مؤثــر شــما می توانــد آالم مــردم جنــگ زده  ایــن 
مناطــق را کاهــش دهــد. مــا آماده ایــم از طریــق شــما 
ــه الزم باشــد  ــی را ک ــدام انسان دوســتانه و کمک ــه اق هرگون

ــوم یمــن انجــام دهیــم. ــرای مــردم مظل ب

ــدگان  ــار نماین ــر رفت ــارت ب ــت نظ ــم هیئ ــاس تصمی ــر اس ب
ــه  ــوه قضائی ــه ق ــی« ب ــود صادق ــده »محم ــس، پرون مجل
ارجــاع داده شــد. جلســه فوق العــاده هیئــت نظــارت بــر رفتــار 
نماینــدگان، روز یکشــنبه )14 آذر( بــا محوریــت رســیدگی بــه 
ــران ــب ته ــده اصاح طل ــی، نماین  پرونده هــای محمــود صادق

ــای  ــده، اعض ــی های انجام ش ــس از بررس ــه پ ــد ک ــزار ش برگ
هیئــت مذکــور بــه ایــن نتیجــه رســیدند در پــاره ای از مــوارد 
بعضــی از اظهــارات وی در راســتای ایفــای نقــش نمایندگــی 

نبــوده اســت. 
ــدگان  ــار نماین ــر رفت ــت نظــارت ب ــان، عضــو هیئ ــز اکبری عزی
مجلــس، با اشــاره به جلســه دیــروز )چهارشــنبه، 17 آذر( این 
هیئــت گفــت: در ایــن جلســه، پرونــده شــکایات از »محمــود 
ــا حضــور خــودش  ــده تهــران در مجلــس، ب  صادقــی«، نماین

و تمامی اعضای این هیئت بررسی شد.
ــجویان  ــکایت دانش ــده ش ــه، پرون ــن جلس ــزود: در ای وی اف
بورســیه از محمــود صادقــی بررســی و پــس از بررســی های 
ــوه  ــه ق ــده ب ــن پرون ــت، ای ــن هیئ ــای ای ــی اعض کارشناس

ــد.  ــاع داده ش ــه ارج  قضائی
همچنیــن در ایــن جلســه، پرونــده اظهــارات محمــود صادقــی 
ــه  ــت ک ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــلطانی« م ــار س ــاره »یاش درب
ایــن پرونــده نیــز بــرای بررســی های بیشــتر بــا رأی اکثریــت 

اعضــای ایــن هیئــت بــه قــوه  قضائیــه ارجــاع داده شــد.
محمــود صادقــی چنــدی پیــش در دانشــگاه پردیــس 
ــوی  ــلطانی از س ــار س ــه یاش ــود ک ــده ب ــی ش ــر مدع امیرکبی
بازپــرس تفهیــم اتهــام نشــده کــه وی بــه دلیــل نشــر اکاذیب 

ــده شــده اســت. ــه دادســرا فراخوان ب
اخیــرا اظهــارات، نوشــته ها و طــرح بعضــی ادعاهــا از ســوی 
 »محمــود صادقــی«، نماینــده اصاح طلــب مــردم تهــران
 بــا واکنش هــا و حواشــی زیــادی در محافــل سیاســی 

و رسانه ای روبه رو شده است.
امیــد  فراکســیون  رئیــس  عــارف،  محمدرضــا  پیش تــر 
موضــوع  بررســی  خواســتار  مجلــس،  )اصاح طلبــان( 
ــر رفتــار نماینــدگان  »محمــود صادقــی« در هیئــت نظــارت ب

ــنیم ــود. تس ــده ب ش

ــم کل  ــده معظ ــه ای، فرمان ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــا صــدور حکمــی، ســردار ســرتیپ پاســدار  ــوا، ب ق
غامحســین غیب پــرور را بــه ســمت »رئیــس 
ســازمان بســیج و جانشــین فرمانــده کل ســپاه در 

ــد. ــور بســیج« منصــوب کردن ام
ــه  ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ ــم رهب ــن حک مت

ــت: ــر اس ــرح زی ش
بسم هللا الرحمن الرحیم

سردار سرتیپ پاسدار غامحسین غیب پرور
بســیجی  ســرتیپ  ســردار  انتصــاب  بــه  نظــر 
محمدرضــا نقــدی در ســمت »معــاون فرهنگــی و 
اجتماعــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی« و بنــا 
بــه پیشــنهاد فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب 

اســامی و تعهد و شایســتگی و تجارب ارزنده، شما 
را بــه ســمت »رئیــس ســازمان بســیج و جانشــین 
 فرمانــده کل ســپاه در امــور بســیج« منصــوب 

می کنم.
ــژه  ــردم )به وی ــر م ــازمان یافته ت ــور س ــای حض ارتق
ــای  ــیج در عرصه ه ــای بس ــز( و اعت ــان عزی جوان
مــورد نیــاز انقــاب اســامی )مثــل علــم، فرهنــگ، 
دفــاع و خدمات رســانی(، ایجــاد و ســاماندهی 
تمــام  در  رصدگــر  و  اندیشــه ورز  مجموعه هــای 
بــرای  بســیج  ســتاد  در  به خصــوص  ســطوح 
جلوگیــری  و  فعالیت هــا  رصــد  و  راهبردنــگاری 
قطعــی  کار  و  ســاز  ایجــاد  دشــمن،  نفــوذ  از 
همــکاری  و  اقشــار  هم افزایــی  تقویــت   بــرای 
 و هماهنگــی بــا دســتگاه های ذی ربــط، مــورد انتظار 

است.
مخلصانــه   و  مؤثــر  تاش هــای  و  زحمــات  از 
ســردار ســرتیپ بســیجی محمدرضــا نقــدی در 
ــی  ــکر و قدردان ــئولیت تش ــن مس ــدی ای دوره تص

. می کنــم
ــئلت  ــزرگ مس ــد ب ــگان را از خداون ــات هم  توفیق

دارم.
سید علی خامنه ای
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ــدام  ــع اق ــه جام ــرای برنام ــر اج ــارت ب ــت نظ هیئ
مشــترک )برجــام(، روز چهارشــنبه بــه ریاســت 
ــوری  ــی، رئیس جمه ــن روحان ــام حس حجت االس
ــور  ــه، وزارت ام ــن جلس ــه داد. در ای ــکیل جلس تش
خارجــه، گزارشــی از ســیر مصوبــه ضــد ایرانــی 
ــه  ــون آیســا ارائ ــد قان ــاره تمدی ــکا درب ــره آمری کنگ
ــا  ــی ب ــرات سیاس ــک و مذاک ــات دیپلماتی و اقدام
ــکا را تشــریح  ــار آمری ــه رفت کشــورها در اعتــراض ب
ــی  ــی، گزارش ــرژی اتم ــازمان ان ــن س ــرد. همچنی ک
ــروه 1+۵ در  ــا گ ــا ب ــرات و توافق ه ــن مذاک از آخری
مســائل فنــی از جملــه تأمیــن کیــک زرد مــورد نیــاز 

ــه داد. ــته ای اراک را ارائ ــروگاه هس ــازی نی و نوس
اعضــای جلســه بــا توجــه بــه رفتــار غیرقابــل توجیــه 

آمریــکا در رابطــه بــا تعهــدات ایــن کشــور در برجــا  
اجرایــی شــدن ایــن قانــون را نقــض فاحــش 
برجــام دانســتند و پیشــنهادهای مطرح شــده در 
ــی  ــورد بررس ــکا را م ــات آمری ــه اقدام ــش ب  واکن
و تصویــب قــرار دادنــد و بــا توجــه بــه ســناریوهای 
محتمــل در آینــده، بــرای هرگونــه اقــدام تصمیمــات 

الزم را اتخــاذ کردنــد. 
بــر اســاس ایــن تصمیمــات، اقــدام دولــت آمریــکا 
ــر اســاس  ــد شــد و ب ــق رصــد خواه ــور دقی ــه ط ب
ــا اقــدام طــرف مقابــل  تدابیــر متخــذه، متناســب ب

واکنــش الزم طبــق مصوبــات اجرایــی خواهــد 
ــوع  ــری موض ــرای پیگی ــارت ب ــت نظ ــد. هیئ گردی
ــد داد. ــه خواه ــکیل جلس ــز تش ــده نی ــه آین هفت
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مبارزه در دو جبهه                                         

ادامه از صفحه یک: 
 دشــمنان از طریــق فرقه ســازی اعــم از وهابیــت

طالبــان، داعــش و ...، دردســرهای ســنگینی را بــرای 
جهــان اســام ایجــاد کرده انــد و امــروز جهــان 
اســام، گرفتــار فرقه هــای خطرناکــی اســت کــه 
 ســنگین ترین آســیب ها را بــه اســام وارد کــرده 

و می کنند. 
بــا توجــه بــه اینکــه فرقه هــا در زمــان امام عســکری)ع( 
نیــز درد جامعــه اســامی بــود، مبــارزه بــا فرقه ســازی  
یکــی از کارهــای اساســی ایشــان محســوب می شــد. 
تاش هــای امــام حســن عســکری)ع( بــرای جلوگیری 
از پیدایــش تفرقــه در میــان مســلمانان از مهم تریــن 
ــاه، امــا پربرکــت آن حضــرت  نمودهــای حیــات کوت

 . د بو
ســخت  فشــارهای  علی رغــم  همــام  امــام  آن 
عباســیان و بحران هــای فــراوان فکــری و عقیدتــی در 
جامعــه آن روز، می کوشــید از بــروز شــکاف در میــان 
جریان هــای  سوءاســتفاده  و  مســلمانان  جامعــه 
ــی، از  ــا درون ــی ی ــه و واردات ــری بیگان سیاســی و فک

ــد. ــری کن ــا جلوگی ــن بحران ه ای
 از آنجایــی کــه در دوران امــوی و عباســی، قــدرت بــه 
شــکل موروثــی ظهــور کــرد و از حالــت والیــت امــور 
ــد  ــی همانن ــوی و عباس ــای ام ــد و خلف ــرون آم بی
کســرا و قیصــر عمــل کردنــد، مــردم خســته از فشــار 
ــردن  ــتمایه ک ــا دس ــی ب ــم و بی عدالت ــض و ظل تبعی
بعضــی از آیــات و روایــات و ایجــاد تشــکل های 
ــورش هایی  ــه، ش ــب و فرق ــب مذه ــی در قال سیاس
ــف  ــان تضعی ــئله در زم ــن مس ــد. ای ــامان دادن را س
ــاخته  ــای خودس ــد و فرقه ه ــتر می ش ــت بیش حکوم
مذهبــی، شــورش های بیشــتر و قتــل و غــارت 

افزون تــری را موجــب می شــدند.
می تــوان  را  عســکری)ع(  حســن  امــام  عصــر 
ــید، اوج  ــون و  هارون الرش ــس از مأم ــر پ ــد عص مانن
فرقه گرایــی و مذهب ســازی دانســت؛ از ایــن رو 
آن امــام هماننــد پدرانــش، می بایــد در دو حــوزه بــه 
ــا قــدرت ناحــق  ــارزه می پرداخــت؛ از یــک ســو ب مب
ــای  ــا فرقه ه ــر ب ــه دیگ ــا و در جبه ــر خلف و بیدادگ
منحــرف کــه اســاس اســام را در خطــر می افکندنــد 
ــا  ــری روش ه ــا به کارگی ــت را ب ــد و ام ــه می ش مواج
ــان در  و راهکارهــای فرهنگــی و علمــی از آســیب آن

ــتند. ــه می داش ــان نگ ام
 امــام عســکری)ع( بــه عنــوان وظیفــه اصلــی 
مســلمانان  و  اســام  اســاس  حفــظ  و  رهبــری 
بیــداد  بــا  هــم  تــا  می دیــد  فــرض  خــود  بــر 
دربــار مقابلــه کنــد و هــم امــت را از کژی هــای 
فکــری، اخاقــی و فرهنگــی در امــان نگــه دارد. 
مبــارزه  بــه  همزمــان  جبهــه،  دو  در  رو  ایــن   از 
پرداخــت. افزایــش شــورش های مذهبــی علیــه 
ــی در  ــای اجتماع ــوی گروه ه ــزی از س ــت مرک دول
ایــن زمــان آنچنــان بــود کــه مــردم روی آرامــش بــه 

ــد.  خــود ندیدن
ــان  ــام علوی ــه ن ــام ب ــن قی ــا، چندی ــن روزه  در همی
 و از ســوی ایشــان، نه تنهــا بــرای احقــاق حــق 
ــه معــروف و نهــی از منکــر  بلکــه در راســتای امــر ب
و مبــارزه بــا ظلــم و بیــداد عباســیان صــورت گرفــت 
آن  در  مختلــف  نژادهــای  از  مــردم  و گروه هــای 
مشــارکت داشــتند؛ هرچنــد کــه ســهم نژادهــای 
ــوس تر  ــتر و محس ــا بیش ــن قیام ه ــرب در ای غیرع

ــود. ب
دیــدگاه  باقی مانــده  کــه  خــوارج  تحــرکات   
ــه دار  ــا ریش ــود ب ــن ب ــگ صفی ــی جن کامی سیاس
شــدن و جــذب مخالفــان حکومــت، موجــب می شــد 
کــه مردمــان بــا نــام خــدا و دیــن اســام بــه جــان 
هــم بیفتنــد و اتحــاد و همدلــی اســامی جــای 
ــن  ــام دی ــه ن ــارت ب ــل و غ ــه و قت ــه تفرق ــود را ب خ
ــد از  ــه بتوانن ــت آنک ــه جه ــان ب ــی از آن ــد. برخ ده
موقعیــت علویــان بهره منــد شــوند، بــا پنهــان کــردن 
دیدگاه هــای مذهبــی خــود، مــردم را بــه ســوی 

خــود جــذب می کردنــد. 
امــام حســن عســکری)ع( در ایــن دوره بــا اســتفاده 
از روش تبلیــغ حقایــق دینــی و معرفتــی اســام 
فرقه ســازی  و  تفرقــه  بــا  می کوشــد  حقیقــی، 
ــتار  ــری از کش ــرای جلوگی ــان ب ــد. ایش ــورد کن برخ
ــورت  ــب ص ــن و مذه ــب دی ــه در قال ــلمانان ک مس
ــودداری  ــا خ ــن قیام ه ــا ای ــی ب ــت از همراه می گرف
کــرد؛ زیــرا ایــن قیام هــا هرچنــد کــه بــه ظاهــر علیــه 
ظلــم و ســتم خلفــا و امــرا بــوده، ولــی به کارگیــری 
پوشــش مذهــب بــرای کشــتار مــردم و ایجــاد تفرقــه 
ــه اتحــاد و وحــدت  در میــان مســلمانان و آســیب ب
آنــان موجــب می شــد تــا کشــتارهای مردمــان رنــگ 

دینــی و مذهبــی پیــدا کنــد.
ــکری)ع( در  ــام عس ــی ام ــع علم ــن مواض  همچنی
ــبهات  ــاره ش ــتوار درب ــع و اس ــخ های قاط ــه پاس ارائ
ــره  ــا روش مناظ ــق، ب ــان ح ــز و بی ــکار کفرآمی  و اف
ــای  ــی و مناقشــه ها و بحث ه ــای موضوع و گفت وگوه
ــر  ــرت را بارزت ــخصیت آن حض ــه روز ش ــی، روزب علم
مکتبــی  شــخصیت  بــه  را  مؤمنــان  و   می کــرد 
ــداری  ــی پای ــرده و از طرف ــز ک ــود مجه ــری خ  و فک
ــری  ــای فک ــر جریان ه ــان را در براب ــتادگی آن و ایس

ــرد. ــن می ک ــاک تضمی خطرن
انحرافــی چــون  باطــل و  بــا فرقه هــای  مبــارزه 
 مفوضــه، غــات، واقفــی، تصــوف و صوفیگــری 
و دیگــر فرقه هــای التقاطــی کــه اصول دیــن و مذهب 
را بــا خطــر مواجــه می ســاختند، از اصــول راهبــردی 
ــت.  ــوده اس ــکری)ع( ب ــام عس ــت های ام در سیاس
ــه  ــد، ذهــن مســلمانان را ب ــا زدودن تردی حضــرت ب
ــون می ســاخت و می کوشــید  ــت رهنم ســوی حقیق
آن یــا گســترش  فرقه ســازی  از  جلوگیــری   بــا 

وحــدت را در میــان مســلمانان حفــظ و تقویــت کنــد 
ــه  ــیعیان را ب ــژه ش ــت، به وی ــود ام ــت خ ــا درای و ب
ــدرت  ــر ق ــه روز ب ــد و روزب ــظ کن  صــورت جمعــی حف

و شمار آنان بیفزاید.

آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج(                                       

   عید مستضعفان 
ــر همــگان   آغــاز امامــت حضــرت ولــی عصر)عــج( ب

مبارک بــاد.
ــه شــهادت  ــع االول ب ــام عســکری)ع( در روز 8 ربی ام
رســیدند و روز بعــد یعنــی 9 ربیــع االول روز تاجگــذاری 
ــس از  ــه پ ــرا ک ــج( اســت؛ چ ــی عصر)ع حضــرت ول
ــنگین  ــار س ــان ب ــدر بزرگوارش ــه پ ــهادت مظلومان ش
ــرار  ــر دوش آن حضــرت ق ــم ب ــری عال ــت و رهب امام

ــت. گرف
 ایــن روز، عیــد شــیعه، بلکــه عیــد مســتضعفان 
آخریــن خلیفــه  و خافــت  امامــت  روز  اولیــن   و 
ــم بشــریت حضــرت  ــر حــق و منجــی عال و حجــت ب
بقیــةهللا االعظــم)ع( در ســال ۲۶۰ ه.ق  اســت. هرچنــد 
آن حضــرت بــه حکمــت الهــی از دیده هــا پنهــان 
ــان از  ــای ایش ــره دلرب ــت چه ــق روی ــتند و توفی هس
ــه  جامعــه بشــری ســلب شــده اســت، امــا اعتقــاد ب
حضــور آن بزرگــوار در میــان مــردم و تاثیرگــذاری 
ــتی از  ــم هس ــش و اداره عال ــام آفرین ــان در نظ ایش
ــور  ــن باورهــای شــیعی اســت. وجــود باهرالن مهم تری
ــبیه  ــر تش ــت اب ــید پش ــه خورش ــام را ب ــام هم آن ام
کرده انــد کــه اگرچــه قابــل رویــت نیســت، ولــی 

ــت.  ــواص آن پابرجاس ــر خ ــی و دیگ گرمابخش
ســالروز آغــاز امامــت امــام زمان)عــج( را بایــد غدیــر 
ــت  ــاز امام ــالروز آغ ــت. آری، س ــری دانس ــم دیگ خ
 حضــرت مهدی)عــج( در حقیقــت امتــداد غدیــر 
ــد  ــر خــم دیگــری اســت. در ایــن روز بای و بلکــه غدی
بــا امــام زمان)عــج( بــر اســاس مفــاد دعاهــا، به ویــژه 
دعــای »عهــد« پیمانــی دوبــاره بســت؛ معرفــت 
ــن  ــول ای ــی از اص ــت، بعض ــت و اطاع ــت، والی محب
ــت  ــج( اســت. والی ــام زمان)ع ــه ام ــان نســبت ب پیم
ــه عنــوان سرپرســتی و حاکمیــت  امــام زمان)عــج( ب
ــوده و ایــن والیــت، رکــن  ــر افــراد جامعــه ب  ایشــان ب
و اســاس دیــن و همچنیــن راهنمــای مســلمانان 
اســت. عهــد و اطاعــت، تجلــی و نمــود محبــت اســت 
ــت و فرهنــگ  ــور ایشــان، بســط عدال و زمینه ســاز ظه
ــت. ــردن آن اس ــه ک ــه و نهادین ــری در جامع عدل پذی
بــر اســاس تعالیــم اســامی، یکــی از وظایــف مهــم هر 
ــت.  ــج( اس ــرت قائم)ع ــور حض ــار ظه ــلمان، انتظ مس
 انتظــار تحقــق وعــده الهــی بــرای حاکمیــت صالحــان
وظیفــه مســلمانان اســت. امــام صــادق)ع( فرمودنــد: 
»هــر فــردی کــه دوســت دارد از یــاران حضــرت 
قائم)عــج( باشــد، بایــد منتظــر باشــد و در ایــن حــال 
بــه پرهیــزکاری و اخــاق نیکــو رفتــار کنــد. ایــن فــرد 
ــه  ــج( ب ــش قائم)ع ــس از مردن ــرد و پ ــه بمی چنانچ
ــت  ــردی اس ــاداش ف ــون پ ــاداش او همچ ــزد، پ پاخی
کــه آن حضــرت را درک کــرده اســت. پــس کوشــش 
کنیــد و در انتظــار بمانیــد و… .« بــرای منتظــران 
ــا  ــام آن ه ــه ن ــس ک ــاداش ب ــن پ ــت، همی ــان غیب زم
ــرادی  ــه اف ــاران امــام عصر)عــج( و از جمل در زمــره ی
ــور  ــگام ظه ــه هن ــرت را ب ــه آن حض ــود ک ــت می ش ثب
ــراه  ــوری هم ــام ظه ــن ام ــه یقی ــد. ب همراهــی می کنن
ــرم  ــی مک ــه نب ــد؛ چنانچ ــت دارن ــراری عدال ــا برق ب
اســام)ص( در بیــان چگونگــی پایــان عمــر دنیــا 
چنیــن می فرمایــد: »اگــر از دنیــا تنهــا یــک روز 
باقــی مانــده باشــد، خداونــد آن روز را چنــان طوالنــی 
ــام  ــه هم ن ــرا ک ــت م ــل بی ــردی از اه ــا م ــد ت می کن
ــه کــه پــر از  مــن اســت، بفرســتد و زمیــن را همانگون
ــد.« ــدل کن ــط و ع ــو از قس ــده، ممل ــم و ســتم ش ظل
ــام  ــت ام ــرد دوران حکوم ــای منحصربه ف  از ویژگی ه
مهــدی)ع( کــه در احادیــث و روایــات معصومیــن 
 علیهم الســام فــراوان ذکــر شــده و مــورد تأکیــد 
و توجــه قــرار گرفتــه، اســتقرار عدالــت اجتماعــی 
ــه  ــری از جمل ــه بش ــی جامع ــای زندگ ــام زوای در تم
ــای  ــع ثروت ه ــال و توزی ــیم بیت الم ــت در تقس عدال
ملــی و مردمــی اســت. در پرتــو اصــل محبــوب عدالــت 
اجتماعــی اســت کــه نابســامانی های سیاســی، ســتم 
نظــام  زائیــده  اقتصــادی کــه  ظلــم  و  اجتماعــی 
ظالمانــه تبعیــض، ســتم و بی عدالتــی اســت، ســامان 

می یابــد.
فراهــم آوردن رفــاه و آســایش و ایجــاد شــرایطی کــه 
ــاب زندگــی داشــته  ــی، کت ــه جهان  در آن، آحــاد جامع
احســاس  ناحیــه  ایــن  از  نگرانــی  و  اضطــراب  و 
حکومــت  کاری  برنامه هــای  ســرلوحه  در  نکننــد 
ــع  ــا توزی ــرت ب ــرار دارد. حض ــدی)ع( ق ــرت مه حض
دقیــق  نظــارت  و  درآمدهــا  و  بیت المــال  عادالنــه 
حکومــت اقتصــادی  و  اجرایــی  دســتگاه های   بــر 
زمینــه الزم بــرای رفــاه و آســایش همگانــی را فراهــم 
ــمان ها  ــاکنان آس ــه س ــه ای ک ــه گون ــرد؛ ب ــد ک  خواهن
و زمیــن از شــرایط بــه وجــود آمــده، راضــی و خشــنود 

خواهنــد شــد.
از مجمــوع آیــات و روایــات درخصــوص عصــر ظهــور به 
ایــن بــاور و اســتنباط می رســیم کــه بــا حاکمیــت نظام 
ــرکات آســمان ها  ــزول ب عدالت گســتر آن حضــرت و ن
و زمیــن و نظــارت دقیــق بــر امــور اقتصــادی، معضــل 
ــل در  ــن عام ــه موثرتری ــت ک ــر و محرومی ــزرگ فق ب
ــد  ــی آی ــاب م ــه حس ــی ب ــاری اجتماع ــروز ناهنج  ب
ــاد  ــا ایج ــد. ب ــد ش ــده خواه ــری برچی ــه بش از جامع
ــاوز  ــای دزدی، تج ــود، پدیده ه ــایش موع ــاه و آس رف
ــون  ــود نامیم ــه مول ــاس ک ــوه و اخت ــی، رش بی عفت
ــرس ــی رود و ت ــن م ــت، از بی ــتی اس ــر و تهیدس  فق
ــط  ــه محی ــش را ب ــی، جای ــراب و ناامن ــی، اضط نگران

ــد داد. ــت خواه ــت و امنی ــا صمیمی ــح، صف صل
اکنــون نیــز امــام علیه الســام توجــه کامــل بــه 
ــر  ــا َغْی ــد: إّن ــه فرمودن ــد؛ چنانچ ــود دارن ــروان خ پی
مْهملیــَن لمراعاتکــْم،َو ال ناســیَن لذکْرکــْم،َو َلــْو ال ذلــَک 
ــَه  ــوا الّل ق ــم ااْلَْعداء.َفاتَّ ــاَّْوا، َو اْصَطَلَمک ــم ال ــَزَل بک َلَن

ــا. ــه َو ظاهرون ــلَّ َجال َج
ــاد  ــم و ی ــت حــال شــما کوتاهــى نمی کنی ــا در رعای م
ــود  ــن ب ــز ای ــر ج ــه اگ ــم ک ــر نبرده ای ــما را از خاط ش
دشــمنان و  مــی آورد  روى  شــما  بــه   گرفتاری هــا 
ــا  ــید و م ــدا بترس ــد. از خ ــه کن می کردن ــما را ریش ش

را پشــتیبانى کنیــد.

آیــت هللا ناصــر مــکارم شــیرازی از مراجــع تقلیــد 
گفــت: مســئله حقــوق بشــر بــرای غربی هــا تــا 
جایــی ارزشــمند اســت کــه منافــع آن هــا حفــظ شــود 
ــه و در موضــوع هســته ای  ــر در منطق ــات اخی و اتفاق
ــان  ــا زب ــا ب ــا تنه ــا غربی ه ــد ب ــان داد بای ــران نش ای

ــرد. ــت ک ــدرت صحب ق
وی روز چهارشــنبه در جلســه درس خــارج فقــه خــود 
در مســجد اعظــم قــم افــزود: اکنــون پرده هــای 
ــا  ــت غربی ه ــده اس ــت ش ــه و ثاب ــاال رفت ــت ب حقیق
جــز زبــان قــدرت، زبــان دیگــری را نمی فهمنــد و بــه 
ــای  ــی و توافق نامه ه ــن بین الملل ــک از قوانی ــچ ی هی

جهانــی پایبنــد نیســتند.
وی بیــان کــرد: حــدود 7۰ ســال پیــش عــده ای فکــر 
می کردنــد غربی هــا در مســیر پیامبــران حرکــت 
ــظ  ــر و حف ــوق بش ــا از حق ــه آن ه ــرا ک ــد؛ چ می کنن
ــه  ــن زمین ــد و در همی ــط زیســت حــرف می زنن محی
ــت  ــده را نوش ــوان راه طی ش ــا عن ــی ب ــخصی کتاب ش
ــا  ــت انبی ــیر حرک ــا در مس ــد غربی ه ــان ده ــا نش ت

ــد. قــرار دارن
ــوان  ــادگی می ت ــه س ــا اکنــون ب وی ادامــه داد: ام
ــاع از  ــا در دف ــای غربی ه ــخنان زیب ــه س ــد ک فهمی
حقــوق بشــر و دموکراســی، یــک خــط قرمــز اساســی 
بخش هــای  در  آن هــا  منافــع  حفــظ  آن  و  دارد 
ــا  ــروع غربی ه ــع نامش ــر مناف ــت و اگ ــف اس مختل
تأمیــن نشــود، دیگــر دموکراســی، حقــوق بشــر 

و ســایر شــعارهایی کــه ســرمی دهنــد، برایشــان 
ــدارد. ــی ن معنای

آیــت هللا مــکارم شــیرازی گفــت: اکنــون دولــت 
بــه عربســتان  اســلحه  میلیــارد دالر   ۲ انگلیــس 
ــا  ــاح ها در کج ــن س ــد ای ــه می دانن ــه و هم فروخت
می گوینــد  انگلیســی ها  امــا  می شــود؛  اســتفاده 
نمی شــود  مرتکــب  جنایتــی  یمــن  در   عربســتان 
ــه کودکــی کشــته  ــه یمــن، ن ــه عربســتان ب و در حمل
شــده و نــه بیمارســتانی تخریــب شــده اســت.
ــی  ــد زمان ــان می ده ــی نش ــه خوب ــا ب ــن حرف ه ای
ــوق  ــچ حق ــه هی ــد ب ــا اقتضــا کن ــع غربی ه ــه مناف ک

ــتند. ــد نیس ــری پایبن بش
وی افــزود: چــون منافــع غربی هــا در ســوریه هماهنــگ 
 بــا منفعــت مــردم نیســت، برخاف شــعار دموکراســی
ــد  ــول نمی کنن ــت، قب ــر کار اس ــر س ــه ب ــی را ک دولت
انتخابــات هــم مخالفــت  برگــزاری  بــا  و حتــی 
می کننــد و می گوینــد همــان کــه مــا می گوییــم 
بایــد بــر ســرقدرت باشــد و بــه هیــچ کــدام از قوانیــن 
بین المللــی و تعهــدات حقــوق بشــری کــه در مراکــز 
ــد.  ــل نمی کنن ــد، عم ــا کرده ان ــی امض ــف جهان مختل
وی ادامــه داد: حتــی زمانــی کــه ســازمان ملــل 
ــا  ــد، غربی ه ــش خوان ــتان را کودک ک ــت عربس دول
ــه خاطــر حفــظ خــط قرمزهــا و منافــع خــود ایــن  ب
 مســئله را مخــدوش کردنــد و اجــازه پیگیــری آن 

را به نهادهای بین المللی ندادند.

ــد  ــی بای ــن دنیای ــت: در چنی ــد گف ــع تقلی ــن مرج ای
ــام  ــه و برج ــون، تعهدنام ــان قان ــا زب ــت غربی ه  گف
ــال  ــک س ــش از ی ــه بی ــس از آنک ــد و پ را نمی فهمن
ــد ــا ش ــراردادی امض ــد و ق ــره کردن ــران مذاک ــا ای  ب
ــام  ــن برج ــم و همچنی ــاره می کنی ــد آن را پ می گوین
ــام  ــر در تم ــرد: مگ ــان ک ــد. وی بی ــض می کنن را نق
دنیــا رســم نیســت کــه تمــام دولت هــا در هــر زمانــی 
ــد  ــل پایبن ــه قراردادهــای بین المل ــد ب ــد بای ــه بیاین ک
ــان  ــا زب ــی جــز ب ــن وضعیت ــن در چنی باشــند؛ بنابرای
قــدرت نمی تــوان بــا غربی هــا صحبــت کــرد؛ چــرا کــه 
ــد.  ــال می کنن ــف را پایم ــی حــق ضعی ــای کنون در دنی
وی بــا اشــاره بــه موافقــت نماینــدگان ســنای آمریــکا 
بــا تمدیــد 1۰ ســاله تحریم هــای ایــران گفــت: آن هــا 
در جــواب اعتــراض ایــران می گوینــد تمدیــد غیــر از 
ــی  ــخن مضحک ــن س ــا ای ــت؛ ام ــد اس ــم جدی تحری
 اســت و تمدیــد همــان ادامــه راه تحریــم اســت 
ــی  ــا زورگوی ــا مســئله برجــام ب ــکا می خواهــد ب و آمری
برخــورد کنــد؛ بنابرایــن بــا ایــن کشــور بایــد بــا زبــان 

قــدرت ســخن گفــت. آیــت هللا مــکارم شــیرازی بیــان 
ــران از ابتــدا نمی پذیرفــت در مذاکــرات  کــرد: اگــر ای
شــرکت کنــد، آن وقــت غربی هــا می گفتنــد مــا 
حاضــر بــه گفت وگــو و حــل مســائل اختافــی بودیــم، 
امــا ایــران نپذیرفــت؛ اکنــون کــه بیــش از یــک ســال 
ــه  ــد ب ــر کســی نمی توان ــم، دیگ ــره کردی ــم مذاک و نی
ایــران اعتــراض کنــد؛ بلکــه ایــن آمریــکا و غربی هــا 
هســتند کــه بــه تعهــدات خــود عمــل نمی کننــد. وی 
گفــت: امیــد اســت در ایــن دنیــای آشــفته کشــور مــا 
ــگ در  ــش جن ــان باشــد و آت از شــر دشــمنان در ام
تمــام جهــان خامــوش شــود و هدایــت بشــریت در 

اختیــار مصلــح کل، امــام زمان)عــج( قــرار گیــرد.
ــان  ــری از ســخنان خــود در جری وی در بخــش دیگ
ــل  ــزود: اص ــن اف ــه معصومی ــی از ائم ــیر روایت تفس
ــراد  ــی اف ــت و بیگناه ــر برائ ــا ب ــه م ــام و فق در اس
ــام  ــر اته اســت؛ امــا امــروز در جامعــه مــا اصــل را ب
می گذارنــد؛ مگــر آنکــه برائــت ثابــت شــود کــه ایــن 

درســت نیســت.

آمریــکا  اگــر  نوشــت:  آمریکایــی  اندیشــکده 
ــران  ــوذ ای ــری از نف ــرای جلوگی ــات الزم را ب اقدام
در منطقــه به ویــژه عــراق اتخــاذ نکنــد، ایــن کشــور 
نخســتین ســودبرنده از شکســت داعــش در عــراق 

ــود. ــد ب خواه
اندیشــکده آمریکایی »واشــنگتن برای سیاســت های 
خاورمیانــه« در تحلیلــی تحــت عنــوان »نبــرد در راه 
آزادســازی شــهر موصــل عــراق و حضــور ایــران در 
ــی چــون  ــه وجــود راهکارهای ــا اشــاره ب ــه« ب منطق
ــکا در  ــتی های آمری ــا کش ــل ب ــی تقاب ــات منف تبع

ــه  ــا توج ــت: ب ــران نوش ــرای ای ــارس ب ــج ف خلی
ــل  ــرد در موص ــده، نب ــات بازدارن ــدان اقدام ــه فق ب
می توانــد منجــر بــه نفــوذ منطقــه ای ایــران شــده و 
ــکا در  گروه هــای نیابتــی ایــن کشــور را علیــه آمری

عــراق تقویــت کنــد.
بــر ایــن اســاس، ایــران اولیــن ســودبرنده بیگانه از 
 ســرنگونی »طالبــان« در ســال ۲۰۰1 در افغانســتان 
و رژیــم »صــدام حســین« در عــراق در ســال 
ــکا صــورت  ــه دســت آمری ــه هــر دو ب ــود ک  ۲۰۰۳ ب

گرفت.

ــری از  ــرای جلوگی ــات الزم را ب ــکا اقدام ــر آمری اگ
ــتین  ــور نخس ــن کش ــد، ای ــاذ نکن ــران اتخ ــوذ ای نف
 ســودبرنده شکســت داعــش در عــراق خواهــد

بود.
»ترامــپ«، رئیس جمهــور منتخــب آمریــکا نیــز 
نگرانــی خــود را از وقــوع چنیــن مــوردی در آخریــن 
 مناظــره تبلیغاتــی در مــاه اکتبــر بیــان داشــت 
و گفــت: تهــران بزرگ تریــن برنــده در عــراق پــس 
 از آزادی موصــل بــه دســت نیروهــای ائتــاف 

است. فارس

ترس آمریکا از نفوذ ایران در منطقه

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

 با غربی ها تنها باید با زبان قدرت 
صحبت کرد
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ــی در خانه شــان  ــه زمان ــد ک ــف می کن ــادرم همیشــه تعری م
یخچــال نفتــی داشــته اند. هــر چنــد در آن زمــان بــرق 
ــوده، امــا تکنولــوژی یخچال هــای برقــی کمــی پــس  هــم ب
ــه  ــا چ ــی ی ــه نفت ــا چ ــد. ام ــی وارد ش ــای برق از یخچال ه
هوشــمند بــه طــور کلــی یخچال هــا، نقــش مهمــی در 
ــت  ــوان گف ــت بت ــه جرئ ــد. شــاید ب ــا دارن ــروز م ــی ام زندگ
ــت و  ــپزخانه اس ــزای آش ــن اج ــی از اصلی تری ــال، یک یخچ
بــا توجــه بــه اینکــه تقریبــا 30 درصــد بــرق هــر خانــه ای را 
ــوب از  ــال خ ــک یخچ ــد ی ــد، خری ــرف می کن ــال مص یخچ
ــعی  ــزارش س ــن گ ــت. در ای ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی اهمی
ــر کارشناســان  ــر اســاس دانســته های خــود و نظ ــم ب کردی
ــک یخچــال خــوب  ــد ی ــه می توانی ــم چگون ــه شــما بگویی  ب

و مناســب با نیازهایتان تهیه کنید.
    ظرفیت و اندازه

ــر  ــد لیت ــاس واح ــر اس ــزر ب ــال فری ــی یخچ ــت داخل ظرفی
تعییــن و انــدازه خارجــی آن بــر اســاس واحــد فــوت 
محاســبه می شــود. گرچــه ایــن دو معیــار بــا یکدیگــر 
ــاد  ــد، ابع ــتر باش ــی بیش ــه اول ــر چ ــتند و ه ــب هس متناس

یخچــال نیــز بیشــتر خواهــد شــد، امــا ســؤال اصلــی 
ــزِر  ــه یخچــال فری ــواده معمولــی ب اینجاســت کــه یــک خان

ــد؟ ــاز دارن ــدازه ای نی ــه ان چ
ــپزخانه  ــی آش ــا و طراح ــه فض ــه ب ــا توج ــت ب ــن اس  ممک
ــا  ــه انتخــاب ابعــاد خاصــی از یخچــال باشــید؛ ام ــور ب مجب
اگــر می توانیــد آزادانــه تصمیــم بگیریــد و صرفــا بــه دنبــال 
ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــتید، ب ــان هس ــخصی خودت ــه ش عالق
کنیــد کــه هــر چــه ظرفیــت یخچــال باالتــر مــی رود، عــالوه بر 
افزایــش قیمــت، شــما بایــد مبلــغ بیشــتری بــرای نگهــداری 
و هزینــه بــرق مصرفــی آن بپردازیــد. در مقابــل اگــر یخچــال 
کوچک تــری نیــز بخریــد، بــه نوعــی دیگــر متضــرر خواهیــد 
 شــد. پــس اقتصادی تریــن کار بــا توجــه بــه عــادات خوراکــی 
و خریــد مــواد غذایــی شــما این اســت که متناســب بــا تعداد 
و نیــاز خانــواده، یخچــال مدنظرتــان را انتخــاب کنیــد. به طور 
ــواده دو نفــره ــرای یــک خان ــر اســاس محاســبات ب ــی ب  کل
ــر  ــت؛ ب ــب اس ــری مناس ــا 200 لیت ــزر 160 ت ــال فری یخچ
ــه  ــر ب ــه، 20 لیت ــر اضاف ــر نف ــرای ه ــار ب ــن آم ــاس همی اس

ظرفیــت اصلــی افــزوده می شــود.
    برچسب انرژی

یخچال هــا بــرق زیــادی مصــرف می کننــد؛ پــس اگــر 

بــه فکــر مصــرف کــم و کمــک بــه محیــط زیســت هســتید 
یخچال هایــی را بخریــد کــه میــزان کمتــری انــرژی مصــرف 
می کننــد و برچســب انــرژی آن هــا کمتریــن میــزان را نشــان 
قســمت  در  آن هــا  فریــزر  یخچال هایــی کــه  می دهــد. 
پایینی شــان قــرار دارد، بهتریــن بــازده انــرژی را دارنــد. 
دومیــن جایــگاه مربــوط بــه آن دســته از یخچــال فریزرهایی 
اســت کــه فریــزر آن هــا در قســمت بــاال قــرار گرفتــه 
ــای  ــی یخچال ه ــا، یعن ــم محبوب ترین ه ــر ه ــت. در آخ اس

سایدبای ســاید قــرار می گیرنــد.
    موتور

ــد  ــری دارن ــا صــدای کمت ــای خطــی یخچــال، نه تنه موتوره
بلکــه دارای دوام و عمــر بیشــتری نیــز هســتند؛ البتــه 

ــت  ــرا کیفی ــم اســت؛ زی ــی مه ــور خیل ــت ســاخت موت کیفی
ــا موتورهــای برندهــای مطــرح، بســیار  ــی ی موتورهــای ایران

ــت. ــی اس ــای چین ــر از موتوره بهت
    داخلی یا خارجی

مــا نمی خواهیــم شــما را وادار بــه خریــد محصــوالت داخلــی 
کنیــم؛ امــا توجــه داشــته باشــید بعضــی یخچال هــای ایرانی 
واقعــا باکیفیــت هســتند و اگــر بــه برندهــای خارجــی فکــر 
می کنیــد، کره ای هــا کیفیــت و قیمــت معقولــی دارنــد؛ 
توجــه داشــته باشــید بــه هیچ عنــوان جنــس قاچــاق نخرید؛ 
زیــرا نه تنهــا از گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش محــروم 
ــی  ــه باعــث ورشکســتگی کارخانه هــای داخل  می شــوید، بلک

و بیکاری کارگران کشورتان خواهید شد.

گزارش کیمیای وطن:

فوت و فن خرید یخچال

اســتان  هواشناســی  اداره کل  پیش بینــی  اداره  رئیــس 
در  نشــان می دهــد کــه  پیش بینی هــا  اصفهــان گفــت: 
ــه  ــبت ب ــی نس ــت بارش ــاری وضعی ــال ج ــاه س ــر آذرم اواخ
ســال گذشــته بهتــر خواهــد شــد و زمســتان پیــش رو، 

ــن  ــه میانگی ــرا ک ــت؛ چ ــی اس ــتانی برف زمس
ــه  ــش یافت ــه کاه ــا دو درج ــک ت ــی ی دمای
انجمــادی  را  بارش هــا  و همیــن موضــوع 
می کنــد. حســن خدابخــش اظهــار کــرد: 
طبــق پیش بینی هــای انجام شــده قبــل از 
ورود بــه پاییــز مشــخص بــود کــه از نیمه هــای 
آذرمــاه وضعیــت بارشــی در اصفهــان بهتــر 

ــای  ــی، بارش ه ــق پیش بین ــبختانه طب ــد و خوش ــد ش خواه
ــل  ــکی اوای ــته و خش ــوع پیوس ــه وق ــط آذر ب ــی از اواس خوب
ــوص  ــت. وی درخص ــرده اس ــران ک ــه ای جب ــه گون ــز را ب پایی
ــاه  ــر آذرم ــزود: اواخ ــش رو اف ــتان پی ــز و زمس ــان پایی پای
اصفهــان خواهیــم  اســتان  بــرای  را  بارش هــای خوبــی 

ــد  ــدودی می توان ــا ح ــا ت ــن بارش ه ــداوم ای ــه ت ــت ک داش
ــاه  ــان آذرم ــا پای ــن بارش هــا ت ــد. ای ــی را برطــرف کن ــاز آب نی
ــه حــد نرمــال می رســاند. رئیــس اداره  ــزان بارش هــا را ب می
پیش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان ادامــه 
ــتری  ــرف بیش ــارش ب ــتان، ب ــرای زمس داد: ب
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــاری نس ــال ج در س
ــرف  ــه ب خواهیــم داشــت. امســال بارش هــا ب
بیشــتر تمایــل خواهنــد داشــت؛ چــرا کــه دمــا 
یــک تــا دو درجــه بــه صــورت میانگیــن کاهش 
خواهــد داشــت و همیــن کاهــش دمایــی 
باعــث انجمــادی شــدن بــارش و ایجــاد بــرف 
ــاخه های  ــارش در سرش ــث ب ــه بح ــش ب ــود. خدابخ می ش
 آبــی زاینــده رود هــم اشــاره کــرد و گفــت: در اواخــر آذر 
ــاخه ها  ــی را در سرش ــبتا خوب ــای نس ــتان، بارش ه و در زمس
ــری  ــی بهت ــره آب ــوع ذخی ــن موض ــت و همی ــم داش  خواهی

را برای اصفهان نســبت به سال گذشته فراهم می آورد.

ــزی  ــک مرک ــه بان ــی »الیح ــان بررس ــت در جری ــت دول هیئ
ــان  ــران را توم ــول ای ــد پ ــران«، واح ــالمی ای ــوری اس  جمه
و برابــر بــا 10 ریــال تعییــن کــرد. ایــن الیحــه بــرای 
تصویــب بــه مجلــس مــی رود. هیئــت دولــت در جلســه روز 

ــه ریاســت حجت االســالم  چهارشــنبه خــود ب
ــی  ــه بررس ــه ادام ــور، ب ــی، رئیس جمه روحان
ــروه منتخــب درخصــوص  پیشــنهادهای کارگ
ــالمی  ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــه بان »الیح
ایــران« پرداخــت و مــواد دیگــری از ایــن 
ــاس  ــر اس ــاند. ب ــب رس ــه تصوی ــه را ب الیح
مــوادی از ایــن الیحــه کــه بــه تصویــب 

هیئــت وزیــران رســید، واحــد پــول ایــران، تومــان و برابــر بــا 
ــک مرکــزی اجــازه  ــه بان ــن ب ــال تعییــن شــد. همچنی 10 ری
بــرای مدیریــت ذخایــر و دارایی هــا   داده می شــود کــه 
بــدون اخــذ مجــوز، ثبــت ســفارش، پرداخــت حقــوق ورودی 
ــه ورود و صــدور طــال  ــر ارزش افــزوده نســبت ب و مالیــات ب

اقــدام کنــد. بــا تصویــب دولــت، مبلــغ 2 هــزار میلیــارد ریــال 
تســهیالت بــا نــرخ 10 درصــد به منظــور حمایــت از کشــاورزان 
ــرمازدگی در  ــدان و س ــرف و یخبن ــوع ب ــارت دیده از وق خس
اســتان مازنــدران اختصــاص یافــت. همچنیــن هیئــت 
دولــت بــه منظــور تنظیــم مطلــوب بــازار 
 مرکبــات و جلوگیــری از نوســانات فصلــی
وزارت جهــاد کشــاورزی را موظــف کــرد بــا 
ســایر  و  مازنــدران  اســتانداری  همــکاری 
اقدامــات  ذی ربــط،  اجرایــی   دســتگاه های 
 و پیگیری هــای الزم را بــرای بهبــود کیفیــت 
و بهــره وری تولیــد )اصــالح باغــات و...(، کمک 
بــه اســتقرار پایانــه صادراتــی و حمایــت از ایجــاد تشــکل های 
ــی  ــت بســته بندی و بازاریاب ــود وضعی ــد، بهب ــی توانمن صادرات
و برندســازی، ســاماندهی وضعیــت حمــل و نقــل و تســهیل 
شــرایط ترخیــص از گمــرکات کشــور و تشــویق کشــاورزان بــه 

بیمــه محصــوالت کشــاورزی بــه عمــل آورد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

 دومیــن رویــداد کشــوری هم نــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات توســط مخابــرات 
ــاق  ــان ات ــت جوان ــتان و معاون ــگان اس ــاد نخب ــکاری بنی ــا هم ــان ب ــه اصفه منطق
ــل  ــر عام ــد. مدی ــاح ش ــان افتت ــدت 4 روز در اصفه ــه م ــاه ب ــی از 16 آذرم بازرگان
شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان در ایــن مراســم ضمــن خرســندی از برگــزاری 
ــتعد  ــی مس ــات را زمین ــاوری اطالع ــات و فن ــه  ارتباط ــداد، عرص ــن روی ــاره ای دوب
بــرای بــارور کــردن نهــال کســب و کار دانســت و گفــت: در عصــر حاضــر علی رغــم 
ــرای  ــوب ب ــیار خ ــتری بس ــد بس ــات می توان ــه  ارتباط ــتغال عرص ــای اش بحران ه
اشــتغالزایی باشــد و ایــن مســتلزم تــالش و نــوآوری دانشــجویان و فعــاالن 
ایــن عرصــه بــرای ارائــه ایده هــای خالقانــه و مــورد نیــاز در جامعــه اســت. 
ــداد  ــن روی ــزاری ای ــا برگ ــان ب ــه اصفه ــرات منطق ــزود: مخاب ــایی اف ــین کش حس
ــوده  ــو و انجــام رســالت اجتماعــی خــود ب ــه دنبــال حمایــت از ایــن ایده هــای ن  ب
و در ایــن مســیر از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهــد کــرد. وی اضافــه کــرد: معرفــی 
ــر روی آن و مشــکالت  ــه ب ــل ارائ ــوری و ســرویس های قاب ــر ن پتانســیل های فیب
موجــود در اســتفاده از ســیم مســی و ارتبــاط رادیویــی و وجــود مزایــا و قابلیت هــای 
فیبــر نــوری از جملــه امنیــت زیــاد و ســرعت آن از اهــداف برگــزاری ایــن همایــش 
ــه  ــه طــرف هوشمندســازی ســاختمان برویــم، ن ــود. وی اعــالم کــرد: مــا بایــد ب ب

لوکــس شــدن آن هــا؛ زیــرا ســاختمان ها بایــد دارای برنــد و شناســنامه شــود.

    فناوری اینترنت اشیا
ــتان  ــرات اس ــاری مخاب ــاون تج ــایخی، مع ــر مش ــم، ناص ــن مراس ــه ای  در ادام
اصفهــان گفــت: اینترنــت اشــیا، مســئله جدیــدی اســت کــه دارای اهمیــت توســعه 
ــان  ــرای کارآفرین ــاوری ب ــن فن  و پیشــرفت در ســطح کشــور اســت. اســتفاده از ای
 و محققــان خــالق ایرانــی، یــک فرصــت گرانبهــا بــرای بهبــود فضــای کســب و کار 

و اشتغالزایی در کشور محسوب می شود. 
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا ســعی بــر ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از فنــاوری 
اینترنــت اشــیا، قدمــی نویــن در حیطــه کارآفرینــی کشــور برداشــته شــود. در ایــن 
راســتا تیم هــای برتــر ایــن رویــداد جــذب مرکــز شــتابدهی مشــاهیر خواهنــد شــد 
ــه ســرمایه گذاران  ــزی دقیقــی جهــت معرفــی و جــذب همــه تیم هــا ب و برنامه ری
بــزرگ در حــال طرح ریــزی اســت. معــاون تجــاری مخابــرات اصفهــان مهم تریــن 
ــاداری  ــش وف ــت: افزای ــرد و گف ــوان ک ــب و کار عن ــداد را کس ــن روی ــداف ای اه
مشــتریان و افزایــش اهمیــت شــبکه ای اطالعاتــی و ارتباطــی و افزایــش کیفیــت 
ســرویس های مبتنــی بــر شــبکه و رعایــت حریــم خصوصــی مشــتریان، از 

ــت. ــرات اس ــرکت مخاب ــای ش اولویت ه
     بررسی چالش های فناوری اطالعات

رئیــس بنیــاد نخبــگان اســتان اصفهــان هــم بــا اشــاره بــه اینکــه دومیــن رویــداد 
ــان  ــدت 4 روز در اصفه ــه م ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــت فن ــی هم ن کارآفرین
برگــزار می شــود، ادامــه داد: در ایــن رویــداد در زمینــه چالش هایــی چــون 

ــرات و نگهــداری ــرژی، تعمی ــاوری، کاهــش هزینه هــای ان  مدیریــت دانــش در فن
ــاز  ــردی تحــت وب، سیســتم های عامــل  متــن ب ارتقــای امنیــت برنامه هــای کارب
ــانس  ــایت ها، ش ــن ها و وب س ــزرگ، اپلیکیش ــرکت های ب )open source( در ش

بیشــتری بــرای ورود بــه هم نــت خواهــد بــود. 
ــداد  ــن روی ــده دومی ــای برگزی ــرد: تیم ه ــد ک ــرد تاکی ــوی جوانم ــقایق حق ج ش
هم نــت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از جایزه هایــی ماننــد دریافــت اعتبــار 
راه انــدازی کســب و کار بــه همــراه پشــتیبانی مالــی و اجرایــی از ایــده، اســتقرار در 
ــدی از توانمندی هــای  ــاه و بهره من ــه مــدت شــش م ــز شــتابدهی مشــاهیر ب مرک
فنــی و ارتباطــی شــرکت مخابــرات ایــران منطقــه اصفهــان و دیگــر جوایــز نقــدی 

برخــوردار می شــوند.

در دومین همایش کشوری هم نت فناوری اطالعات و ارتباطات:

فناوری اطالعات و ارتباطات، می تواند بستری مناسب برای اشتغالزایی باشد

نیروگاه های ۳۰ ساله، بازنشسته می شوند
 علیرضــا دائمــی، معــاون وزیــر نیــرو، بــا بیــان اینکــه بــه زودی تعــدادی از نیروگاه هــای ۳۰ ســاله کشــور بازنشســته خواهنــد شــد

گفت: تغییرات جدید اقلیمی منجر به تبدیل تاالب هامون با ۱۸ میلیارد متر مکعب آب به شن زار شده است.

در قاب تصویر

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 314 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودرو

تیبا

SE111 پراید
 ۲1 میلیون 

و 4۰۰ هزار تومان

پراید 131
 ۲1 میلیون 

و ۲۰۰ هزار تومان

پژو 4۰5
 3۰ میلیون 

و ۷۰۰ هزار تومان

EF۷ سمند
 31 میلیون 

و ۶۰۰ هزار تومان

3۷ میلیون تومانپژوپارس سال

پژو ۲۰۶ تیپ 5
 38 میلیون 

و 4۰۰ هزار تومان

 ۲4 میلیون 
و 85۰ هزار تومان

نرخ سود بانکی، امسال تغییر نخواهد کرد
بانــک  اعتبــارات  کل  مدیــر 
مرکــزی بــا بیــان اینکــه هم اکنون 
ــر در صــف وام 10  ــزار نف 642 ه
از  هســتند،  ازدواج  میلیونــی 
ثابــت مانــدن نــرخ ســود بانکــی 
داد.  خبــر  ســال  پایــان  تــا 
ــی  ــد صادق ــر میرمحم علی اصغ
ــه منظــور تشــریح عملکــرد نظــام  در نشســتی خبــری کــه ب
ــژه  بانکــی در حــوزه پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه به وی
تســهیالت ازدواج در بانــک مرکــزی برگــزار شــد، اظهــار 
ــزم  ــا مل ــی بانک ه ــالغ بودجــه ۹۵، تمام ــس از اب داشــت: پ
ــا  ــدند. وی ب ــی ازدواج ش ــهیالت 10 میلیون ــت تس ــه پرداخ ب
بیــان اینکــه در تــالش هســتیم تــا پایــان ســال بــه یــک تــا 
ــت  ــهیالت ازدواج پرداخ ــر تس ــزار نف ــون و 200 ه ــک میلی ی
کنیــم، افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه هم اکنــون 642 هــزار 
ــر  ــزار نف ــداد 344 ه ــن تع ــه از ای ــتند ک ــف هس ــر در ص نف
مراحــل تکمیــل پرونــده را ســپری می کننــد. بــه گفتــه 
میرمحمــد صادقــی،  از ســال 1387 تــا 16 آذر ۹۵ حــدود 2۵ 
 هــزار و 800 میلیــارد تومــان تســهیالت ازدواج بــه 8 میلیــون 
و 200 هــزار نفــر پرداخــت شــده اســت. ایــن مقام مســئول در 
بانــک مرکــزی ضمــن اشــاره بــه اینکــه امســال نیــز ۵۹0 هزار 
نفــر، مبلــغ ۵ هــزار و 400 میلیــارد تومــان وام گرفتنــد، ادامــه 
داد: در ســال جــاری بــه ۹0 هــزار نفــر در مردادمــاه، 110 هــزار 
نفــر در شــهریور، ۹0 هــزار نفــر در مهرمــاه و 86 هــزار نفــر در 
آبان مــاه تســهیالت 10 میلیــون تومانــی پرداخــت شــده 

است.

 کاهش ساعت کار بانوان شاغل

 36 به جای 44
بخشــنامه قانــون کاهــش ســاعات کار هفتگــی بانــوان شــاغل 
بــه دســتگاه های اجرایــی ابــالغ شــد؛ بــر ایــن اســاس زمــان 
کار بانــوان مشــمول ایــن مصوبــه از 44 ســاعت در هفتــه بــه 

36 ســاعت کاهــش می یابــد.
 بــر اســاس مصوبــه دوم شــهریورماه مجلــس شــورای 
ــاغل  ــوان ش ــی بان ــاعات کار هفتگ ــد س ــرر ش ــالمی مق اس
ــراردادی  ــی و ق ــمی، پیمان ــم از رس ــاص اع ــرایط خ دارای ش
ــه 36  ــتند، ب ــه هس ــاعت کار در هفت ــه 44 س ــف ب ــه موظ ک
ســاعت در هفتــه بــا دریافــت حقــوق و مزایــای 44 ســاعت 
کاهــش یابــد. قانــون کاهــش ســاعات کار بانــوان دارای 
ــاه  ــان، مهرم ــورای نگهب ــد ش ــس از تأیی ــاص، پ ــرایط خ ش
ــواده  ــان و خان ــور زن ــز ام ــه »مرک ــور ب ــوی رئیس جمه از س
ریاســت جمهوری« و »ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور« 

ــالغ شــد. اب

 افزایش 40 درصدی هزینه 

تعویض پالک خودرو
بــر اســاس الیحــه تقدیمــی بودجــه ســال ۹6 از ســوی 
ــا ارزش کمتــر  دولــت بــه مجلــس، دارنــدگان خودروهــای ب
از ۵0 میلیــون تومــان از ایــن پــس 40 درصــد در مقایســه بــا 
ســال ۹۵ هزینــه تعویــض پــالک بیشــتر خواهنــد پرداخــت. 
هزینــه تعویــض پــالک بــه موجــب )ردیــف 4 جــدول شــماره 
ــر از ۵0  ــا ارزش کمت ــای ب ــه( درخصــوص خودروه 16 ضمیم
ــزار  ــغ ۵0 ه ــون از مبل ــش از ۵0 میلی ــان و بی ــون توم میلی

ــه 70 هــزار تومــان تغییــر کــرده اســت.  تومــان ب
بــر ایــن اســاس خودروهایــی کــه کمتــر از ۵0 میلیــون تومــان 
ــالک  ــض پ ــه تعوی ــر هزین ــان ب ــزار توم ــد، 20 ه ارزش دارن
آن هــا افــزوده شــده و خودروهایــی کــه بیــش از ۵0 میلیــون 
تومــان ارزش دارنــد، 30 هــزار تومــان از هزینــه تعویــض 
ــا  ــه ب ــب توجــه آنک ــا کاســته شــده اســت. جال ــالک آن ه پ
ــض  ــرل قب ــی مســئول کنت ــروی انتظام ــه نی ــه اینک توجــه ب
ــده اســت، مشــخص  ــال گردی ــل و انتق ــات نق دریافــت مالی
نیســت آیــا تکلیــف دفاتــر اســناد رســمی درخصــوص وصــول 
ــا  ــواع خــودرو منتفــی می شــود ی ــال ان ــل و انتق ــات نق مالی

ــام اســت. ــد )ط( تبصــره مذکــور دارای ابه ــر کــه در بن خی

روند کاهشی قیمت پژو 207
معــاون بازاریابــی و فــروش گــروه صنعتــی ایران خــودرو 
ــا آبان مــاه اعــالم کــرد:  ــژو 207 ت ــد پ درخصــوص عــدم تولی
ــال  ــاه س ــودرو از مهرم ــرکت ایران خ ــژو 207 در ش ــد پ تولی
ــش از ۵00 دســتگاه  ــون بی ــاز شــده اســت و تاکن جــاری آغ
ــت.  ــده اس ــل داده ش ــتریان تحوی ــه مش ــودرو ب ــن خ از ای
ــل  ــر در تحوی ــل تأخی ــن دلی ــی همچنی ــی خان کرم مصطف
ایــن خــودرو را حصــول اطمینــان از کیفیــت نهایــی آن عنــوان 
ــی در عرضــه  ــت اصل ــوان اولوی ــه عن ــن موضــوع ب ــرد و ای ک
ــودرو  ــران خ ــرکت ای ــتور کار ش ــد در دس ــای جدی خودروه
قــرار گرفتــه اســت. وی ضمــن عــرض پــوزش از تأخیــر بــه 
وجــود آمــده گفــت بــا توجــه بــه ادامــه دار بــودن رونــد تولیــد 
ــرعت  ــه س ــود را ب ــای خ ــد خودروه ــتریان می توانن 207 مش
تحویــل بگیرنــد و بدیــن ترتیــب تــا پایــان آذرمــاه ۹۵ کلیــه 
تعهــدات سررســید شــده ایــن خــودرو بــه مشــتریان محتــرم 

ــل داده خواهــد شــد. تحوی
 بــا عرضــه مــداوم پــژو 207 در روزهــای گذشــته بــه 
ــت  ــول، قیم ــن محص ــازار از ای ــدن ب ــباع ش ــتریان و اش مش
ــان در  ــون توم ــندگان از ۵1 میلی ــوی فروش ــده از س اعالم ش
هفتــه گذشــته، امــروز بــه حــدود 47 میلیــون تومــان رســیده 
ــا 44 میلیــون تومــان  و پیش بینــی می شــود ایــن قیمــت ت

ــزش داشــته باشــد. ــکان ری ــز ام نی

ثبات در بازار گوشت گوسفندی
رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی بــا بیــان اینکــه در حدود 
ــرده  ــدا ک ــات پی ــت ثب ــوع گوش ــن ن ــت ای ــر قیم 10 روز اخی
ــه  ــدون دنب ــقه ب ــرم ش ــر کیلوگ ــون ه ــت: هم اکن ــت، گف اس
بیــن 36 تــا 37 هــزار تومــان بــه مشــتری عرضــه می شــود. 
علی اکبــر ملکــی بــا بیــان اینکــه قیمــت گوشــت گوســفندی 
در حــدود 10 روز اخیــر تغییــری نداشــته، اظهــار داشــت: فعــال 
ــن کاال حاکــم اســت. وی اضافــه  ــازار ای ــر ب ــات قیمتــی ب ثب
کــرد: در حــال حاضــر قیمــت هــر کیلوگــرم شــقه بــدون دنبــه 
عرضــه بــه مغــازه دار بیــن 32 تــا 33 هــزار تومــان و عرضــه 

بــه مشــتری بیــن 36 تــا 37 هــزار تومــان اســت.

برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بین المللی 

حفاری بدون ترانشه در اصفهان
در اولیــن کنفرانس و نمایشــگاه 
بــدون  حفــاری  بین المللــی 
اصفهــان  اســتان  در  ترانشــه 
مجتبــی قبادیــان، مشــاور عالی 
مدیــر عامــل و مدیــر پــروژه 
بازســازی شــبکه فاضالب شــهر 
ایــن  در  گفــت:  اصفهــان، 
ــکا ــورهای آمری ــی از کش ــگاه نمایندگان ــس و نمایش  کنفران

کانــادا، چیــن، اســترالیا، نیوزلنــد، اکرایــن، بحریــن و نیــز از 
اســتان های مختلــف کشــور فعــاالن صنعــت آب و فاضــالب 
ــن  ــزاری ای ــس از برگ ــی رود پ ــار م ــه انتظ ــد ک ــور یافتن حض
ــی  ــب توجه همایــش، دســتاوردهای علمــی و تکنیکــی جال
ــی  ــروژه بازرس ــه پ ــس ب ــن کنفران ــود. وی در ای ــل ش  حاص
و بازســازی شــبکه فاضــالب کالنشــهر اصفهــان اشــاره و اعالم 
کــرد: شــبکه فاضــالب اصفهــان بــا اجرایی شــدن آن در ســال 
اســت  کشــور  در  فاضــالب  شــبکه  قدیمی تریــن   ،1340 
ــی  و بیــش از ۵۵ ســال از قدمــت آن می گــذرد؛ ایــن درحال
اســت کــه گســترش شــهر و افزایــش جمعیــت ســبب شــد 
کــه شــبکه فاضــالب شــهری نیــز بنــا بــر نیــاز روز گســترده تر 
شــود؛ بــه طــوری کــه هم اکنــون ۹2 درصــد جمعیــت شــهری 
اصفهــان تحــت پوشــش شــبکه فاضــالب قــرار دارنــد. وی بــا 
ــهر  ــالب ش ــبکه فاض ــول ش ــر ط ــه 3600 کیلومت ــان اینک بی
اصفهــان اســت، تصریــح کــرد: حــدود 300 کیلومتــر از خطــوط 
اصلــی و نیمه اصلــی انتقــال فاضــالب بــا قطــر بیشــتر از ۵00 
میلیمتــر اســت. ایــن شــبکه در روز بالــغ بــر 300 هــزار متــر 
ــان  ــد. قبادی ــع آوری می کن ــهری را جم ــالب ش ــب فاض مکع
گفــت: بــه دلیــل قدمــت زیــاد شــبکه فاضــالب شــهر اصفهان 

حدود 300 کیلومتر آن نیاز به بازسازی و اصالح دارد. 
بــر ایــن اســاس پــس از ســفر ریاســت جمهــوری و هیئــت 
ــات  ــی عملی ــن مال ــال 86، تأمی ــتان در س ــه اس ــت ب دول
بازرســی و بازســازی شــبکه فاضــالب شــهر اصفهــان از طریــق 
ــه تصویــب رســید کــه در نهایــت پــس  فاینانــس خارجــی ب
ــا  ــتن چالش ه ــت سرگذاش ــف و پش ــل مختل ــی مراح از ط
ــع مالــی ایــن پــروژه   در ســال ۹0، کشــور چیــن تأمیــن مناب
را پذیرفــت و هم اکنــون قــرارداد اجــرای ایــن پــروژه بــا 
شــرکت ژرف کار جــم منعقــد و بدیــن ترتیــب مقــرر شــد در 
آینــده نزدیــک، 2۵ کیلومتــر از شــبکه فاضــالب اصفهــان بــه 
روش حفــاری بــدون ترانشــه از طریــق CIPP انجــام شــود. 
ــا روش روز  ــا اجــرای موفــق ایــن پــروژه ب انتظــار مــی رود ب
دنیــا، ایــن عملیــات الگویــی شــود بــرای بازســازی و اصــالح 
ــم  ــا ه ــا آن ه ــور ت ــهرها در کش ــر ش ــالب دیگ ــبکه فاض ش
ــالح  ــالب را اص ــوده فاض ــبکه فرس ــن روش، ش ــد بدی  بتوانن

و بازسازی کنند.

تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام 

چهارمحال و بختیاری
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: وضعیــت پروژه هــای نیمه تمــام 
ایــن اســتان بایــد هــر چــه ســریع تر تعییــن تکلیــف شــود. 
ــه بررســی طرح هــای  ســیامک ســلیمانی دشــتکی در کمیت
ســرمایه گذاری چهارمحــال و بختیــاری تأکیــد کــرد: مدیــران 
دســتگاه های اجرایــی اســتان به ویــژه در حــوزه صنعــت 
ــع  ــگری و صنای ــی گردش ــراث فرهنگ ــارت، می ــدن و تج مع
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــاورزی، ش ــاد کش ــتی، جه  دس
ــف  ــن تکلی ــرای تعیی ــد ب ــی، بای ــادی و دارای ــور اقتص و ام
پروژه هــای نیمه تمــام ایــن اســتان، اقدامــات الزم را در 
ســریع ترین زمــان ممکــن انجــام دهنــد. وی افــزود: تأمیــن 
اعتبــار الزم بــرای انجــام مطالعــات بــه منظــور ســرمایه گذاری 
در بخش هــای مختلــف چهارمحــال و بختیــاری بایــد در 

ــرد.  ــرار گی ــه ق ــت کاری مســئوالن مربوط اولوی
ــای  ــایی فرصت ه ــرد: شناس ــح ک ــتکی تصری ــلیمانی دش س
ســرمایه گذاری در چهارمحــال و بختیــاری و ارائــه آن بــه 
ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی، نقــش مهمــی در تســریع 
رشــد و ارتقــای شــاخص های توســعه ای بخش هــای مختلــف 

کشــور و اســتان دارد.

توسعه ملی از دل توسعه منطقه ای می گذرد
 مدیــر عامــل شــرکت مــادر تخصصــی توســعه معــادن 
و صنایــع معدنــی خاورمیانــه )میدکــو( گفــت: کل ســرمایه گذاری 
ــارد  ــا پروژه هــای تعریف شــده، حــدود 1۵ هــزار میلی میدکــو ب
تومــان اســت کــه بــا هزینه هــای مالــی بــه 20 هــزار میلیــارد 
ــا از  ــه م ــان اینک ــا بی ــد ب ــر پورمن ــان می رســد. علی اصغ توم
ابتــدا در میدکــو دنبــال ایــن بودیــم کاری انجــام بدهیــم کــه 
دیگــران انجــام نــداده یــا نمی خواهنــد انجــام دهنــد، افــزود: 
ــدی را در اقتصــاد کشــور ایجــاد  ــم فضــای جدی  ســعی کردی
تولیــد تصریــح کــرد:  پورمنــد  کنیــم.  ثروت آفرینــی   و 

خدمــات مهندســی و بازرگانــی فلــزات بــه عنــوان ســه محــور 
در میدکــو در کنــار هــم هســتند و شــعار مــا ایــن انتخاب شــد 

کــه »توســعه مــا از معــادن آغــاز می شــود«.

 سوخت کافی برای زمستان 

ذخیره شده است
نایب رئیــس هیئت مدیــره و معــاون شــرکت پخــش فرآورده هــای 
نفتــی ایــران گفــت: انبارهــا و مخــازن ســوخت در اســتان ها 
و شــهرهای مختلــف کشــور بــرای تأمیــن ســوخت زمســتانی 
ذخیــره کافــی دارنــد و در ایــن زمینــه نگرانــی نداریــم. امیــر 
وکیــل زاده روز چهارشــنبه در حاشــیه بهره بــرداری از انبارهــای 
ــاورت  ــان در مج ــهید تندگوی ــی ش ــای نفت ــره فرآورده ه ذخی
ــزود:  ــا اف ــگار ایرن ــا خبرن ــو ب ــیراز در گفت وگ ــگاه ش پاالیش
ــک  ــر ی ــزون ب ــت گاز، اف ــر نف ــون لیت ــارد و ۵00 میلی 2 میلی
ــر نفــت  ــون لیت ــر 800 میلی ــن و افــزون ب ــر بنزی ــارد لیت میلی
ســفید در مخــازن کشــور ذخیــره شــده کــه نیازهــای روزانــه 

مصرف کننــدگان را تأمیــن می کنــد. 
اینکــه وضعیــت ذخیره ســازی در کشــور  بیــان  بــا  وی 
اســتان های سردســیری  اســت، گفــت: همــه  مطلــوب 
 شــامل آذربایجــان شــرقی و غربــی، اردبیــل، قزویــن، زنجــان 
و کهگیلویــه و بویــر احمــد و ســایر اســتان ها از ذخیــره کافــی 

ســوخت زمســتانی بهره منــد هســتند.

هواشناسی استان اصفهان پیش بینی کرد:

زمستانی برفی در انتظار اصفهان

هیئت دولت تصویب کرد:

«تومان» به جای «ریال»
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حتما بخوانید!
 احداث سالن اختصاصی معلوالن ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــی  ــی طباطبای ــن میرجهان ــید محمدحس ــت هللا س ــه آی عالم
فرزنــد میر ســید علــی محمدآبــادی جرقویــه ای اصفهانی)ره( 
در قریــه محمدآبــاد جرقویــه ســفلی از توابــع اســتان اصفهان 
در خانــواده ای مذهبــی، شــریف و دوســتدار اهــل بیــت 
ــه عرصــه وجــود  ــدم ب ــارت در ســال 1276 ق عصمــت و طه
ــی  ــم ربان ــه و عال ــخصیت فرهیخت ــن ش ــت ای ــاد. اهمی نه
کــه در دیــار نصــف جهــان ظهــور و بــروز یافــت و ســپس بــه 
عنــوان چــراغ نورانــی در جهــان تشــیع درخشــید، مــا را بــرآن 
ــری  ــوه دخت ــزادی«، ن ــا »مســعود احمــدی اف ــا ب داشــت ت
ایــن عالــم ربانــی کــه ریاســت ســازمان صداوســیمای 

ــم. ــو کنی ــده دارد، گفت وگ ــر عه ــان را ب اصفه
    از مقامــات و مــدارج علمــی آیــت هللا میرجهانــی 

ــد. بگویی
ــار تألیفــی  ــه کــه یکــی از آث ــا بررســی کتــاب الدررالمکنون  ب
ــات  ــر ادبی ــان ب ــه ایش ــم ک ــت، درمی یابی ــه اس ــن عالم ای
عــرب کامــال مســلط بودنــد و توانســتند اشــعار عربــی 
نغــز و زیبایــی بســرایند. عالمــه میرجهانــی ســه دوره 
ــون  ــرده و چ ــه ک ــی را مطالع ــه مجلس ــوار عالم کل بحاراالن

حافظــه ای بســیار قــوی داشــتند، احادیــث آن را بــه خاطــر 
ــظ  ــان حاف ــا، ایش ــن دانش ه ــام ای ــار تم ــپردند. در کن س
ــه  ــه فق ــطوح عالی ــز س ــود نی ــه خ ــد. عالم ــز بودن ــرآن نی  ق
و اصــول و تفســیر قــرآن کریــم و ادبیــات عــرب را بــه طــرز 

ــد.  ــس می کردن ــه تدری ــه و عالمان ادیبان
    فعالیت هــای عالمــه میرجهانــی در اصفهــان و مشــهد 

در زمینــه علــوم دینــی از چــه زمانــی بــود؟
آیــت هللا میرجهانــی پــس از چنــدی ســکونت درنجــف، بــار 
ــه  ــتند. البت ــان بازگش ــه اصفه ــان ب ــرار پدرش ــه اص ــر ب دیگ
ســکونت دوبــاره ایشــان در اصفهــان همزمــان بــا اواخــر عمــر 
پــدر برزگوارشــان بــود و مدتــی پــس از فــوت پــدر، عالمــه راه 
مشــهد را در پیــش گرفتنــد و حــدود 7 ســال هم جــواری بــا 

ــد. ــار کردن ــا را اختی ــی الرض ــا علی بن موس آق
     آیــت هللا میرجهانــی بــا چــه کســانی همنشــین 

ــد؟ بودن
ــت هللا  ــرت آی ــه حض ــوان ب ــان می ت ــک ایش ــای نزدی  از رفق
ــی  ــت هللا میالن ــا آی ــه ب ــاط عالم ــرد. ارتب ــاره ک ــی اش میالن
ــود  ــی خ ــه حت ــی ک ــا جای ــود ت ــزد ب ــم و زبان ــیار محک بس
ــا آقــا عقــد  ــد کــه ب ــی درخواســت کــرده بودن آیــت هللا میالن

ــد. ــرادری بخوانن ــوت و ب اخ

 از دیگــر همنشــینان و نزدیــکان آقــا کــه در جهاتــی مرشــد 
ــی  ــان زنجان ــال آقاج ــاج م ــد، ح ــان بوده ان ــای ایش و راهنم
ــرده  ــه ک ــت اقام ــاز جماع ــه نم ــزل عالم ــه در من ــتند ک هس
ــی  ــد. یک ــدا می کردن ــان اقت ــه ایش ــی ب ــت هللا میرجهان و آی
دیگــر از اســتادان اخالقــی ایشــان مرحــوم شــیخ حســنعلی 

ــد. ــود کــه پیــر و مرشــد عالمــه بودن ــی ب نخودکــی اصفهان
  تالیفــات آیــت هللا میرجهانــی بیشــتر درچــه زمینه هایــی 

؟ د بو
آیــت هللا میرجهانــی بــه دلیــل جامعیــت در علــوم و تبحــر در 
ــا علــوم غریبــه  ادبیــات و داشــتن ذوق لطیــف و آشــنایی ب
ــدد  ــر، متع ــات مؤث ــطرالب( دارای تألیف ــل، اس ــر، رم  )جف
 و متنوعــی بودنــد؛ از جملــه: روایــح الســمات، جنة العاصمــه
نوائب الدهــور، تفســیر ام الکتــاب، دیــوان حیــران، مســتدرک 
ــه مصباح البالغــه فــي مشــکوةالصباغه  نهج البالغــه موســوم ب
ــاب ابصارالمســتبصرین ــت)ع(، مختصــر کت ــت اهل البی  والی
ذخیرةالمعــاد، رســاله ســعادت ابدی و خوشــبختی همیشــگی 

و بســیاری از کتاب هــای دیگــر.
ــه  ــده ک ــای مان ــه ج ــان ب ــاب از ایش ــد کت ــش از 85 جل بی
20 عنــوان کتــاب ایشــان در طــول حیــات و پــس از حیــات 

ــد چــاپ شــده اســت.  ایشــان تجدی

ــی  ــری، آرام ــان عب ــه زب ــا ب ــر توانایی ه ــار دیگ ــه در کن عالم
و عهــد عتیــق نیــز تســلط داشــتند و همــه ایــن مســائل از 

ــود. ــک شــخصیت برجســته ســاخته ب ایشــان ی
     ویژگی خاص عالمه میرجهانی چه بود؟

ــاالی  ــت ب ــر و مداوم ــد و ذک ــوا و متهج ــردی باتق ــان ف ایش
ایشــان بــه قــرآن زبانــزد بــود؛ بــه گونــه ای کــه ایشــان هــر 

ــد.  ــرآن می کردن ــم ق ــار خت ــه روز یک ب س
عالمــه علی رغــم فقــر بســیار، شــبانه روز خــود را صــرف 
امــور معرفتــی می کردنــد و فقــط بــرای کســب روزی حــالل 
بــه امــور دنیــا مشــغول می شــدند.  ایــن عالــم ربانــی 
ــردم  ــتافتند. م ــی ش ــار باق ــه دی ــال 1371 ب ــاه س در آذرم
شــریف اصفهــان، پیکــر مطهــر ایــن عالــم مجتهــد را پــس از 
تشــییعی باشــکوه در بقعــه عالمــه مجلســی واقع در مســجد 

ــه خــاک ســپردند. ــان ب جامــع اصفه

روایت مدیرکل صدا وسیمای اصفهان از آیت اهلل میرجهانی: )قسمت دوم(

 آیت اهلل میرجهانی هیچگاه برای امور دنیا تالش نکردند

تحویل بیش از 525 هزار کارت ملی هوشمند 

در اصفهان
ــتان  ــوال اس ــت اح ــر کل ثب مدی
اصفهــان از صــدور و تحویــل 525 
هــزار و 147 قطعــه کارت ملــی 
ــان  ــا آب ــال 93 ت ــمند از س هوش
امســال بــه متقاضیــان خبــر داد. 
تــورج حاجی رحیمیــان گفــت: بــا 
ــی  ــدور کارت مل ــرح ص ــاز ط آغ
ــزار  ــون و 68 ه ــک میلی ــوع ی ــال 93 در مجم ــمند در س  هوش

و 884 درخواست از متقاضیان در استان اخذ شد. 
وی اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد درخواســت، 71 هــزار و 761 مــورد 
در ســال 93 اخــذ، 407 هــزار و 761 مــورد در ســال 94 و 589 
هــزار و 493 مــورد نیــز از ابتــدای امســال تــا پایــان آبــان اخــذ 
شــده اســت. حاجی رحیمیــان افــزود: بــر ایــن اســاس از ســال 
93 تــا پایــان ســال 94 در مجمــوع 280 هــزار و 98 قطعــه کارت 

ملــی هوشــمند بــه متقاضیــان تحویــل داده شــد. 
ــاه  ــان آبان م ــا پای ــال ت ــدای امس ــرد: از ابت ــان ک وی خاطرنش
نیــز 245 هــزار و 409 قطعــه کارت تحویل داده شــده اســت. وی 
بــا بیــان اینکــه هم اکنــون کارت ملــی هوشــمند بــرای افــرادی 
ــت:  ــود، گف ــادر می ش ــیده اند ص ــالگی رس ــن 15 س ــه س ــه ب ک
ــر  ــون نف ــر 4 میلی ــغ ب ــتان بال ــال اس ــاالی 15 س ــت ب جمعی
اســت. هم اکنــون 50 پایــگاه در سراســر اســتان اصفهــان بــرای 
ــد کــه 30 مــورد از  ــدام می کنن ــی هوشــمند اق صــدور کارت مل
ایــن پایگاه هــا در ادارات ثبــت احــوال اســتان و 20 پایــگاه نیــز 

در دفاتــر پیشــخوان دولــت فعالیــت دارنــد.

 رشد 10 درصدی پرداخت خسارت بیمه 

در استان اصفهان
مدیــر کل بیمــه ایــران اســتان اصفهــان گفــت: در هفــت مــاه 
ــه  ــارت ب ــان خس ــارد توم ــاری، 300 میلی ــال ج ــت س نخس
ــن  ــه ای ــده ک ــت ش ــان پرداخ ــتان اصفه ــذاران در اس بیمه گ
ــته  ــد داش ــد رش ــته 10 درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــزان نس می
ــدار کاشــان  ــا فرمان ــدی در نشســت ب ــی آخون اســت. مجتب
اظهــار کــرد: 240 شــعبه مســتقل و 10 هــزار نمایندگــی بیمــه 
دولتــی ایــران در کشــور فعــال اســت و اســتان اصفهــان بــه 
ــور دارای 15  ــه ای در کش ــال بیم ــتان فع ــن اس ــوان دومی عن
شــعبه و 570 نمایندگــی اســت. وی افــزود: حضــور واحدهای 
بــزرگ صنعتــی و تولیــدی در اســتان اصفهــان رشــد 25 
ــم زده  ــه را در ســال گذشــته رق ــد حــق بیم درصــدی در تولی
ــر کل  ــت. مدی ــوده اس ــد ب ــور 10 درص ــار در کش ــن آم ــه ای ک
بیمــه ایــران اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: بــر اســاس آمــار 
هفــت ماهــه نخســت امســال، 300 هــزار بیمه نامــه شــخص 
ثالــث صــادر شــده کــه ایــن آمــار در کل ســال گذشــته 500 

ــت. ــوده اس ــه ب ــزار بیمه نام ه

اخبار کوتاه

 تعطیلی 2 واحد فوالدسازی دیگر 

در استان یزد
2 واحــد فــوالد در شــهرک فــوالد 
ــاد شهرســتان اشــکذر در  خضرآب
اســتان یــزد بــه دلیــل آالیندگــی 
دنبــال  بــه  شــدند.  تعطیــل 
سیاســت توقف فعالیــت واحدهای 
آالینــده در اســتان کــه از ابتــدای 
ــد  ــی چن ــه تعطیل ســال منجــر ب
واحــد صنعتــی از جملــه واحدهــای فــوالد شــده، ایــن مرتبــه بــا 
پیگیری هایــی کــه از طــرف واحــد گشــت پایــش اداره کل 
حفاظــت محیــط زیســت یــزد بــه عمــل آمــد، 2 واحــد فــوالدی 
ــد.  ــل ش ــوی تعطی ــالع ثان ــا اط ــاد ت ــوالد خضرآب ــهرک ف در ش
محمدرضــا کوچــک زاده، معــاون نظــارت و پایــش اداره کل 
ــای  ــه واحده ــان اینک ــا بی ــزد، ب ــت ی ــط زیس ــت محی حفاظ
 صنعتــی اســتان بــه صــورت شــبانه روزی توســط تیــم نظــارت 
ــد: در  ــد می کن ــود، تاکی ــد می ش ــن اداره کل رص ــش ای و پای
صــورت مشــاهده هــر گونــه آلودگــی زیســت محیطی بــا 
خاطیــان برخــورد می شــود. وی در این بــاره می گویــد: اگــر 
واحدهــای آالینــده زیســتی پــس از مهلــت زمــان مشــخص بــه 
رفــع آن اقــدام نکننــد، پرونــده آن هــا در مراجــع قضایــی تحــت 
پیگیــری قــرار می گیــرد. کوچــک زاده از شــهروندان می خواهــد 
ــت محیطی  ــی زیس ــه آلودگ ــر گون ــاهده ه ــورت مش ــا در ص ت

مراتب را با اداره کل محیط زیست استان در میان بگذارند.

 احداث سالن اختصاصی معلوالن 

در اصفهان
ــالن  ــه زودی س ــت: ب ــور گف ــتی کش ــازمان بهزیس ــس س رئی
شــد.  خواهــد  احــداث  اصفهــان  در  معلــوالن  اختصاصــی 
ــه  ــا حضــور در مراســم اختتامی ــی ب انوشــیروان محســنی بندپ
چهارمیــن جشــنواره بین المللــی تئاتــر معلــوالن در اصفهــان بــا 
اعــالم ایــن خبــر گفــت: ســازمان بهزیســتی در دولــت تدبیــر و 
امیــد ســه رویکرد اساســی در این زمینه داشــته اســت. نخســت 
ــت  ــیوع ملعلولی ــگیری از ش ــده در پیش ــالش برنامه ریزی ش ت
در کشــور کــه تجلــی و نمــود آن در اجبــاری شــدن غربالگــری 
ژنتیــک در ازدواج اســت. دوم توانمندســازی و استانداردســازی 
خدمــات و ســوم جلــب حمایــت و همراهــی همــه دســتگاه ها. 
ــد چطــور همــه دســتگاه ها در  ــح کــرد: شــما می بینی وی تصری
اصفهــان دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا ایــن جشــنواره برگــزار 
ــت  ــتگذاری های دول ــا سیاس ــت ب ــد اس ــزود: امی ــود. وی اف ش
ــازمان  ــده س ــی و عملی ش ــای اجرای ــد و برنامه ه ــر و امی تدبی
بهزیســتی، شــرایطی ایجــاد شــود کــه عزیــزان معلــول مــا بتوانند 
همــه اســتعدادهای خــود را بــروز دهنــد. وی خبــر داد: بــا توجــه به 
موافقــت اســتاندار محتــرم اصفهــان، اولیــن ســالن اختصاصــی 

معلــوالن در اصفهــان احــداث خواهــد شــد.

اخبار کوتاه

ســمینار بین المللــی حفاظــت و مرمــت  کیمیای وطن
تزئینــات وابســته بــه معمــاری 20 تا 22 
ــزارش  ــه گ ــزار می شــود. ب ــان برگ ــاه جــاری در اصفه آذرم
روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان، ایــن ســمینار بــا هــدف تعامــل بــا دانشــگاه های 

برتــر در حــوزه مرمــت، ارتقــای ســطح کیفی 
و دانــش اســتادان و دانشــجویان بــر 
مرمــت  یافته هــای  آخریــن   اســاس 
و حفاظــت ســطوح تزیئنــی و آشــنایی 
دانشــجویان، اســتادان و صاحب نظــران 
تجهیــزات  آخریــن  بــا  مرمــت   حــوزه 
و تکنولوژی هــای مرمــت نمــا و پاکســازی 

جداره های شهری برگزار می شود. 
ســمینار بین المللــی حفاظــت و مرمــت تزئینــات وابســته 
بــه معمــاری بــا حضــور 17 متخصــص و اســتاد دانشــگاه 
از دانشــگاه های ســاپی ینــزا، پــادوا و پلی تکنیــک میــالن 
ــه  ــا و متخصصــان حفاظــت و مرمــت ابنی از کشــور ایتالی

 تاریخــی ایتالیــا و نیــز تعــدادی از اســتادان مرمــت 
و معمــاری ایــران از سراســر کشــور در محل هــای ذکرشــده 
برگــزار خواهــد شــد. ایــن برنامــه از ســوی دانشــگاه هنــر 
ــه  ــی و خان ــز اصفهان شناس ــکاری مرک ــا هم ــان و ب اصفه
اصفهــان فرهنگی تفریحــی شــهرداری   ملــل ســازمان 
عمــارت خورشــید، اســتانداری اصفهــان، اتــاق 
بازرگانــی، صنایــع و معــادن و کشــاورزی 
اصفهــان، شــهرداری اصفهان، ســازمان نوســازی 
ــی نقــش  ــگاه مجموعــه جهان و بهســازی، پای
جهــان، اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
انجمــن  و  اصفهــان  وگردشــگری  دســتی 
علمــی مرمــت و احیــای بافت هــای تاریخــی 
ــاعت  ــمینار 20 آذر س ــن س ــه ای ــود. افتتاحی ــزار می ش برگ
ــی  ــاق بازرگان ــای ات ــالن همایش ه ــل س ــح، در مح 9 صب
اصفهــان و همایــش در روزهــای 21 و 22 آذر در ســالن 
اجتماعــات کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان برگــزار 

می شــود.

برگزاری سمینار بین المللی حفاظت و مرمت تزئینات وابسته به معماری
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان گفــت: 
تقویــت و توســعه تفکــر پژوهشــی و مطالبه گــری در بیــن 
ــت  ــتای تربی ــر در راس ــی انکارناپذی ــوزان، ضرورت دانش آم

ــت.  ــگر اس ــالق و پژوهش ــلی خ نس
تحقیقــات  شــورای  جلســه  در  بیگــی  محمدمحســن 

آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــه 
نقــش مؤثــر دســتگاه تعلیــم و تربیــت بــه 
آموزش دهنــده  و  تربیت کننــده  عنــوان 
ســرمایه های انســانی خــالق و پژوهشــگر 
ــش  ــق، پژوه ــرد: تحقی ــار ک ــاره و اظه اش
پیــدا  توســعه  جامعــه ای  در  نــوآوری  و 
می کنــد کــه نظــام آموزشــی و فرهنگــی آن 

زمینــه و بســتر مناســبی را بــرای فعالیت هــای پژوهشــی 
ــد.  ــم کن فراه

وی بــا بیــان اینکــه تحقیــق و پژوهــش نقــش موثــری در 
ــل  ــن راه ح ــه و یافت ــائل جامع ــکالت و مس ــناخت مش ش
مناســب بــرای آن هــا دارد، افــزود: تربیــت نســل خــالق و 

پژوهشــگر، مهم تریــن رســالت آمــوزش و پــرورش اســت. 
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم مدی
ــده در  ــم پژوهن ــه معل ــتمین برنام ــرای بیس ــاز اج ــه آغ ب
ــائل  ــل مس ــرد: ح ــح ک ــتان تصری ــرورش اس ــوزش و پ آم
آموزشــی و تربیتــی از طریــق پژوهــش در عمــل، توســعه 
معلمــان  بیــن  در  پژوهشــگری   اندیشــه 
و بهره گیــری از تجــارب معلمــان پژوهنــده 
ــن  ــرای ای ــداف اج ــن اه ــوآور از مهم تری و ن

ــت. ــدارس اس ــه در م برنام
 وی از فعالیــت 31 پژوهشســرای دانش آموزی 
در اســتان کرمــان خبــر داد و گفــت: دانش آموزان 
ــی در  ــای پژوهش ــان در زمینه ه ــتان کرم اس
ــی و المپیادهــای علمــی کشــور در ســه  جشــنواره خوارزم
ســال اخیــر خــوش درخشــیده اند. محســن بیگــی گفــت: 
نمایشــگاه تاریــخ آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 
 بــا همــکاری ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران 

24 آذرماه جاری در تهران برپا می شــود.

در شهر
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مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 1395/10/20 ساعت 9 صبح به منظور فروش یک واحد مسکونی 

دوخوابه 60 از یک ساختمان مسکونی دوطبقه با عرصه حدود 290 متر مربع و دارای مساحت حدود 

125 متر مربع با حدود ده سال قدمت به آدرس حبیب آباد خیابان شهید رجایی بن بست پروین 

اعتصامی پ 6 که توسط کارشناس به مبلغ نهصد و شصت و پنج میلیون ریال ارزیابی گردیده و فعاًل 

در تصرف آقای شکل آبادی است برگزار نماید طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده جهت بازدید از 

ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ 

ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر 

است خریدار می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.

اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/857/م الف به تاریخ 95/09/16

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
برخوار در خصوص پرونده کالسه 950046اجرای احکام که در آن محکوم  اجرای احکام دادگستری 

علیهم محمدرضا شکل آبادی و خدیجه علی خاصی محکوم اند به پرداخت مهریه محکوم له از ماترک 

مرحوم احمد شکل آبادی در حق طاهره علی خاصی و مبلغ یک بیستم بابت هزینه اجراء در حق دولت 

در نظر دارد جلسه مزایده ای در تاریخ 95/10/20 ساعت 9 صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای 

احکام برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده از اموال واقع در پارکینگ شهدای دولت آباد 

بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که حداقل ده در صد مبلغ ارزیابی 

شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .

مدل  تن   19 ظرفیت  با   23 ایران  296ع95  انتظامی  شماره  به  بنز  باری  کامیون  دستگاه  1-یک 

1383)1924( مبلغ 1470000000 ریال.

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/857/م الف به تاریخ 95/09/16

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای محمود قربانی دادخواستی به خواسته الزام به انتقال سند  به طرفیت اعظم تقی زاده به این 

شورا تسلیم که به کالسه 95/703 ثبت و برای روز 95/12/08 و ساعت 17:45 وقت رسیدگی تعیین 

شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور 

به دفتر شورا مراجعه و در  ثانی دادخواست و ضمائم  آید جهت دریافت نسخه  به عمل می  دعوت 

وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب 

و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و 

مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/858/م الف به تاریخ 95/09/16

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: ندا همدانی فرزند علی شغل دانشجو به نشانی اصفهان خ پروین 

خ حکیم شفائی دوم کوی بن توحید مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1- سجاد صالحی شهر 

بابکی فرزمد محمد 2- غالمرضا نعلچی فرد فرزند علی هر دو به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی شماره 51 به تاریخ 95/03/31 حوزه 101 شورای حل اختالف شهرستان 

برخوار حکم بر رفع توقیف از خودروی پراید به شماره انتظامی 53- 537 و 16 در حق محکوم له.

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 قادر به اجرای مفاد 

اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحا اعالم نماید.  

دفتر شعبه 101 مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/833/م الف به تاریخ 95/08/04

اخطار اجرایی
یاس  بعثت کوی  نشانی دستگرد خیابان  به  علی  فرزند  فر  له: محمد سلیمانی  مشخصات محکوم 

محکوم علیهم : روح اله نعمتی فرزند محمد ابراهیم به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی شماره 340 به تاریخ 94/12/17 حوزه برخوار شورای حل اختالف شهرستان 

برخوارمحكوم عليه محکوم است به : پرداخت مبلغ 17000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 170000 

ریال بابت هزینه ی دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 94/05/15 لغایت 

اجرای حکم در حق محکوم له و رای صادره غیابی است و همچنین هزینه ی حق االجرا بر عهدهی 

محکوم علیه می باشد  . 

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 قادر به اجرای مفاد 

اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحا اعالم نماید.  

شعبه پنجم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/833/م الف به تاریخ 95/09/15

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پرونده کالسه 781/95 اجرا ش ح احکام که در آن محکوم 

علیه ابراهیم قربانی محکوم است به پرداخت نفقه در حق خانم مریم قربانی جلسه مزایده ای در تاریخ 

95/10/15 ساعت 9 صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین میتوانند 

5 روز قبل از مزایده از اموال واقع در پارکینگ شهدای دولت آباد بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی 

شده شروع و برنده کسی است که حداقل ده در صد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه 

داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .

1-یک عدد یک خط تلفن همراه به شماره 09131002113 به مبلغ 8000000 ریال.

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/856/م الف به تاریخ 95/09/16

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای جواد جمشیدی دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت امیررشیدی به این شورا تسلیم که 

به کالسه 95/715 ثبت و برای روز 95/12/15 و ساعت 17:00 وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به 

اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی 

حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/859/م الف به تاریخ 95/09/17

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

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

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

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

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

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

ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023001040مورخ 1395/08/27 آقای علی بهارزاده    به شماره 

یکباب  ششدانگ  بر  قربانعلی     فرزند  اصفهان   از  1288283725صادره  3520کدملی  شناسنامه 

ساختمان به مساحت 122/27 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2فرعی از 5224- اصلی واقع در 

بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/18 

شماره : 26658 / م الف

 امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350700379 پرونده:  شماره  درخواست:9510460350700010  شماره 

خوانده سیدمهدی  تجدیدنظر  طرفیت  به  علی  فرزند  زارع  تنظیم:1395/09/13قاسم  تاریخ   940440

شهرستان  عمومی  دادگاه¬های  تقدیم  تجدیدنظرخواهی  خواسته  به  اله  ذبیح  فرزند  مقامی  قائم 

ابالغ می  نامبرده  به  آنجا که تجدیدنظر خوانده مجهول¬المکان می¬باشد  از  و  نموده است  اصفهان 

گردد ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشر جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه 7 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 940440ح/7 ثبت گردیده 

مراجعه نمایید و چنانچه پاسخی دارید به دادگاه ارایه نمایید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت 

به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد.

شماره:28007/م الف مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- بروجردی

دادنامه
شعبه:  بایگانی  شماره   1395/08/19 تنظیم:  تاریخ  دادنامه:9509970350401230  شماره 

کالسه  9009980350401010پرونده¬های   ،9009980350400502 پرونده¬ها:  شماره   901024،900513

9009980350400502 و 9009980350401010 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 

نهایی شماره 9509970350401230 . خواهان¬ها: 1- آقای آرش آوخ فرزند مرتضی با وکالت آقای 

سلمان محمدی¬آگاه فرزند علیرضا به نشانی خیابان شیخ مفید حد فاصل چهارراه رکن¬الملک و 

چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه دوم واحد 4 و آقای محمدامین ثباتیان فرزند عالالدین به نشانی 

اصفهان خیابان شیخ مفید نرسیده به چهارراه دهش ساختمان پندار واحد چهارم2- آقای آرش آوخ 

فرزند مرتضی به نشانی اصفهان خ سروش خ آل¬خجند طبقه فوقانی بانک مهر خواندگان: 1-آقای 

اسداله سادسی فرزند سیدمحمد2- آقای اسداله سادسی فرزند سیدمحمد همگی به نشانی مجهول-

به  آقای محسن علی میرزائی فرزند محمد  با وکالت  تهران  بانک سرمایه شعبه مرکزی  المکان3- 

نشانی تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اله کاشانی بعد از بلوار فردوس پالک 82 طبقه3 4- آقای 

ابراهیم اکبریان فرزند غالمرضا به نشانی شهرکرد چهارراه فصیحی ساختمان امام حسین)ع( طبقه 

انتقال سند رسمی 2- جلب ثالث 900513ح4 گردشکار: دادگاه ختم  الزام به  دوم. خواسته ها: 1- 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای آرش 

آوخ با وکالت آقای ابراهیم اکبریان بطرفیت آقای اسداله سادسی بخواسته الزام خوانده به حضور در 

یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند ملک به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت مطلق خسارت 

با  بانک سرمایه شعبه مرکزی  و  اسداله سادسی  آقای  بطرفیت  نیز دعوی دیگر خواهان  و  دادرسی 

وکالت آقای محسن علیمیرزایی از ناحیه خوانده ردیف دوم بخواسته جلب ثالث خوانده ردیف دوم در 

پرونده کالسه 900513 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان با این توضیح که به موجب مبایعه 

نامه مورخه 88/3/21 به شماره چاپی 58452 خوانده اصلی یک واحد آپارتمان واقع در طبقه دوم 

و  به خواهان فروخته  را  ثبت اصفهان  پنج  ثبتی 14458/542 بخش  بر روی پالک  احداثی  شرقی 

چون پس از تکمیل متعهد به انتقال رسمی آن شده بشرح خواسته درخواست رسیدگی داشته است 

با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین خوانده با استحضار از وقت رسیدگی مورخه 1390/9/7 حضور 

بهم نرسانده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده است برابر پاسخ استعالم وضعیت ثبتی و 

بر اساس صورت مجلس تفکیکی به شماره 89/2161/س مورخه 1389/2/23 پالک ثبتی فوق¬الذکر 

پنج  بخش   14458/542 از  فرعی   10611 ثبتی  پالک  دارای  مذکور  آپارتمان  ثبتی  پالک  و  تفکیک 

ثبت اصفهان می باشد مجددا وقت رسیدگی تعیین و با دعوت طرفین وکیل مجلوب ثالث در جلسه 

رسیدگی مورخه 1392/1/31 موافقت بانک موکلش را با حفظ حقوق برای انتقال رسمی اعالم داشته 

است اینک از توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده و نظر به اینکه دو فقره بازداشتی پالک ثبتی فوق 

الذکر به تاریخ های 11390/02/8 و 1390/3/2 موخر به تاریخ خرید خواهان می باشد، فلذا خواسته 

خواهان وارد تشخیص مستندا به مواد 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی 

خوانده اصلی را بحضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و سپس انتقال رسمی ششدانگ پالک ثبتی 10611 

فرعی از 14458/542 بخش پنج ثبت اصفهان بنام خواهان و با حفظ حقوق بانک مرتهن )مجلوب 

ثالث( و با احتساب هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ملزم و محکوم می 

نماید این رای نسبت به خوانده دوم غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه می باشد و در خصوص خوانده مجلوب ثالث حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد./ض 

شماره:28005/م الف رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان- استاد شریف

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970350401290 تاریخ تنظیم:1395/09/02 شماره پرونده: 9509980350400005 

بایگانی شعبه: 950005 پرونده کالسه: 9509980350400005 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی  شماره 

پوده  جابری  یعقوب  آقای  خواهان:  شماره:9509970350401290  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

اصفهان- شهرستان  استان  نشانی:  به  یوسف  فرزند  ترابی  آقای مجید  وکالت  با  فرزند غالمحسین 

اصفهان- خیابان چهارباغ باال مجتمع اداری اوسان، طبقه چهارم، پالک 413 خوانده: آقای مصطفی 

اعظمی¬مهر فرزند سید حسین به نشانی مجهول المکان. خواسته¬ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی 

زیر  به شرح  پرونده  بررسی محتویات  از  دادگاه پس  دادرسی. گردشکار:  ملک 2- مطالبه خسارت 

مبادرت به صدور رای می¬نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای یعقوب جابری پوده با وکالت آقای 

مجید ترابی بطرفیت آقای مصطفی اعظمی¬مهر بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به میزان 

بیست و هشت سهم مشاع از 3882 سهم )نیم دانگ مشاع( از 46589 سهم ششدانگ پالک ثبتی 

15201/280 بخش پنج ثبت اصفهان موضوع قولنامه عادی مورخ 1371/10/20 فیمابین طرفین از توجه 

به محتویات پرونده مالحظه کپی مصدق مبایعه نامه استنادی و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ از 

زمان رسیدگی مورخ 1395/4/30 حضور بهم نرسانده و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه بعمل نیاورده 

تصرفات   1395/9/1 مورخ  رسیدگی  جلسه  در  شده  تعرفه  مودای گواهی گواهان  از  همچنین  است 

خواهان در خالل این مدت گواهی گردیده است فلذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستندا به مواد 220 

و 219 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به حضور در یکی از دفاتر اسناد 

رسمی و سپس انتقال رسمی مقدار بیست و هشت سهم مشاع از 3882 سهم )نیم دانگ مشاع( از 

46589 سهم ششدانگ پالک ثبتی 15201/280 بخش پنج ثبت اصفهان بنام خواهان و با احتساب 

هزینه دادرسی حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می¬نماید. این رای غیابی بوده 

و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می¬باشد./ک 

شماره: 28001/م الف استاد شریف- رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده:600/95 شماره دادنامه:790 تاریخ تنظیم:95/9/7 مرجع رسیدگی: شعبه 4 شورای حل 

صاحب¬الزمان،  خ  سروش،  خ  نشانی:  به  محب  جواد  السادات  مرجان  خواهان:  اصفهان  اختالف 

پالک 23 وکیل: محمدمهدی رضائیان به نشانی: خ شیخ صدوق شمالی، خ شیخ مفید، تقاطع اول، 

ساختمان 14 موسسه حقوقی کتیبه. خوانده: جمشید صحرانشین به نشانی مجهول¬المکان. خواسته: 

مطالبه میزان هجده عدد سکه تمام بهارآزادی بابت بخشی از مافی¬القباله مندرج در سند نکاحیه 

از  200/000/000 ریال. گردشکار: پس  به  بانضمام مطلق خسارات دادرسی و حق¬الوکاله وکیل مقوم 

ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 

اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می¬نماید:

به  رضائیان  وکالت محمدمهدی  با  قاضی شورادر خصوص دعوی مرجان¬السادات جواد محب  رای 

طرفیت جمشید صحرانشین به خواسته مطالبه میزان هجده عدد سکه تمام بهارآزادی بابت بخشی 

از مافی¬القباله مندرج در سند نکاحیه بانظمام مطلق خسارات دادرسی و حق¬الوکاله وکیل مقوم به 

200/000/000 ریال. با عنایت به دادخواست تقدیمی و احراز رابطه نسبی از طریق فتوکپی مصدق سند 

نکاحیه و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه حاضر نگردیده و دفاع مستندی 

ارائه ننموده و از آنجا که مهریه عندالمطالبه و مستند می¬ باشد لذا شورا مستندا به مواد 1082 ق م و 

515 ق آدم خوانده را به پرداخت عین هجده عدد سکه تمام بهارآزادی بانظمام مبلغ پانصد و چهل و 

پنج هزار تومان )545/000 تومان( بابت خسارت دادرسی بانظمام حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 

محکوم و صادر اعالم می¬دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع 

و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم خانواده اصفهان می¬باشد.

 شماره:27994/م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه 4 حوزه قضایی اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970352701466 تاریخ تنظیم: 1395/09/04 شماره پرونده: 9409980352700046 

شماره بایگانی شعبه: 941361شاکی: آقای احمدرضا علی¬پور فرزند محمدحسن با وکالت خانم مهری 

نمازیان فرزند جواد به نشانی: خ شیخ صدوق شمالی، ساختمان بانک تجارت )ارغوان(، طبقه 3 واحد 

18 و آقای حسین محمدیان فرزندیداله به نشانی: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان 

بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد 18 کاخ موسسه حقوقی نویدبخشان عدالت. متهمین: 1- خانم 

زهرا رهنما یزدآبادی فرزند قاسم به نشانی: اصفهان-خ قائمیه ک شهید بهرامی بن بست آزادگان پ 

12 2- آقای امیر بابایی بارچانی فرزند تقی: فعال مجهول¬المکان. اتهام: رابطه نامشورع یا عمل منافی 

عفت )غیر از زنا( گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می¬نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام خانم زهرا رهنما فرزند قاسم2- امیر 

بابایی فرزند تقی و فعال متواری و بدون تامین دائر بر رابطه نامشروع با یکدیگر از طریق خلوت با 

یکدیگر و تماس تلفنی موضوع شکایت آقایان حسین محمدیان و خانم مهری نمازیان وکالی شاکی 

ایشان،  اظهارات فرزند مشترک  پرونده، شکایت شاکی،  به محتویات  نظر  آقای احمدرضا علی¬پور، 

پرینت از تماسهای تلفنی متهمان با یکدیگر و با توجه به دفاعیات بالوجه متهم ردیف اول و با عنایت 

به متواری بودن آقای بابایی و به تبع عدم  ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان بنابراین دادگاه وقوع بزه از 

سوی متهم را محرز دانسته و مستندا به ماده 637 از قانون تعزیرات هر کدام از متهمان را به تحمل 

99 ضربه شالق تعزیری محکوم می¬نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی 

توسط متهمان در این شعبه بوده و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 

اصفهان است./ک

شماره:27971/م الف میردامادی رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو اصفهان

فعالیت 31 پژوهشسرای دانش آموزی در استان کرمان
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رئیــس دانشــگاه اشــرفی اصفهــان بــا بیــان اینکــه دانشــگاه 
شــهید اشــرفی اصفهانــی از نظــر توســعه و تعــداد دانشــجو 
ــرار دارد ــه نخســت ق ــی در رتب ــوزش عال ــز آم ــان مراک در می
گفــت: نســل نخســت دانشــگاه ها در جهــان پژوهش محــور 
بودنــد؛ امــا نســل دوم دانشــگاه ها آموزش محــور شــدند 
نســل ســوم  عنــوان  بــه  آن، کارآفرینــی  از  پــس  کــه 
دانشــگاه ها اضافــه شــد و در حــال حاضــر و در نســل چهــارم 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــگاه ها ق ــی در رأس کار دانش آینده پژوه
ســید حمیــد امامــی در آســتانه بیســتمین ســالگرد تأســیس 
دانشــگاه شــهید اشــرفی اصفهانــی اظهــار داشــت: هم اکنــون 
ایــن دانشــگاه بــا بیــش از ۶۰ نفــر هیئــت علمــی تمام وقــت

۲۵۰ نفــر هیئــت علمــی مدعــو و ۴۵۰۰ دانشــجو در ۵۶ رشــته 
کاردانــی، کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرای اقتصــاد 

بــه فعالیــت مشــغول اســت.
    رشته های دکتری در دانشگاه غیرانتفاعی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در گذشــته ایــن دانشــگاه ۱۰۳ 
ــز ۷۳  ــر نی ــال حاض ــه در ح ــته ک ــی داش ــجوی خارج دانش
دانشــجوی خارجــی در دانشــگاه مشــغول بــه تحصیــل 
هســتند، گفــت: ۵ رشــته دکتــرای دیگــر نیــز از وزارت علــوم 
درخواســت شــده تــا بــه ایــن دانشــگاه افــزوده شــوند. وی با 
اشــاره بــه همــکاری بــا دانشــگاه های خارجــی بیــان کــرد: در 
ــر کشــورها  ــا دانشــگاه های دیگ ــه ب مســیر ایجــاد تفاهم نام
ــجویان  ــدی دانش ــهمیه ۲۰ درص ــم از س ــا بتوانی ــتیم ت هس
خارجــی بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کنیــم؛ در ایــن راســتا بــا 
دانشــگاه صنعتــی خاورمیانــه ترکیــه، ارزروم ترکیــه و چندیــن 
بخش هــای  در  را  تفاهم نامه هایــی  مالــزی  از  دانشــگاه 
مختلــف مطالعاتــی و پژوهشــی امضــا کردیــم تــا از تجربیات 

ایــن دانشــگاه ها بــه خوبــی اســتفاده کنیــم. امامــی گفــت: 
ــود  ــبب می ش ــگاه ها س ــی در دانش ــش خصوص ــور بخ حض
تــا بــار پرداخــت بودجه هــای کالن در وضعیــت کنونــی 
ــن  ــود؛ در همی ــته ش ــت برداش ــور از دوش دول ــاد کش اقتص
ــان در دانشــگاه شــهید  ــه زودی ۲ شــرکت دانش بنی راســتا ب
اشــرفی اصفهــان راه انــدازی می شــود. امامــی بــا اشــاره بــه 
ــار داشــت:  ــدازی چندیــن پژوهشــکده در دانشــگاه اظه راه ان
پژوهشــکده نمــاز از طریــق تفاهــم بــا مرکــز تخصصــی نمــاز 
در قــم ســعی بــر ایــن دارد تــا در دانشــگاه ایــن پژوهشــکده 
را راه انــدازی کنــد تــا در رشــته های مربوطــه پژوهشــگران بــه 
فعالیــت بپردازنــد. وی بیــان کــرد: اغلــب دانشــگاه ها امــروز 
بدهــکار هســتند؛ در صورتــی کــه دانشــگاه مــا بــه هیــچ اداره 
یــا شــخصی بدهــکار نیســت؛ ایــن نشــان از ایــن دارد کــه اگر 
بخــش خصوصــی بــه درســتی کار خــود را انجــام دهــد، دیگر 
نیــازی بــه بودجه هــای کالن دولتــی بــرای تحصیــل نداریــم.

    حضور موفقیت آمیز بخش خصوصی در دانشگاه ها
در ادامــه نیــز معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه اشــرفی 
ــگاهی  ــا دانش ــم ت ــعی کردی ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب اصفهان
زمینــه  در  باشــیم، گفــت:  داشــته  علمــی  و  اســالمی 
برنامه هــای فرهنگــی و دینــی از هیــچ تالشــی فروگــذار 
نکرده ایــم تــا دانشــجویان دانشــگاه در جامعــه الگــو باشــند. 
رشــته پزشــکی نیــز اخیــرا به دانشــگاه اضافــه شــده و در این 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتادهای دانش ــن اس ــته ها از بهتری رش

اســتفاده می کنیــم. 

ــن دانشــگاه  ــرار شــد ای ــه ق ــی ک ــزود: زمان رضــا انشــایی اف
تأســیس شــود، تنهــا یــک برگــه کاغــذ وجــود داشــت؛ امــا 
ــته  ــگاه از گذش ــه دانش ــاختمان هایی ک ــر س ــالوه ب ــروز ع ام
ــع نیــز فضــای جدیــد اضافــه  دارد، حــدود ۲ هــزار متــر مرب
می شــود تــا بخش هــای جدیــدی را بــرای رشــته های 
اضافــه  آزمایشــگاهی  بخش هــای  و  دکتــری  مقطــع 

کنیم.  
وی افــزود: در ایــن شــرایط بحــران و تحریــم، ایــن بخــش 
خصوصــی اســت کــه می توانــد بــا حضــور در میــدان دانــش 
ــر اســاس اصــل  ــردارد و ب ــت ب ــار ســنگینی را از دوش دول ب
۴۴ قانــون بایــد بــه بخــش خصوصــی اهمیــت دهیــم؛ ایــن 
ــا  ــه کاره ــد ک ــز فرمودن ــام راحــل نی ــه ام ــی اســت ک در حال

بایــد بــه دســت مــردم ســپرده شــود.

ــدش  ــن تول ــم جش ــایخی در مراس ــید مش ــتاد جمش - اس
آرزو کــرد کــه بتوانــد ۵ دقیقــه بــا اســتاد محمدرضــا شــفیعی 
کدکنــی بنشــیند و صحبــت کنــد و بــار دیگــر تاکیــد کــرد کــه 

خــاک پــای مــردم اســت.
کارگردانــی  و  طراحــی  بــه  یالتــا»  «بــازی  نمایــش   -
روی  بــاران  تماشــاخانه  در  دی مــاه   ۵ از  هفتــوان  لــوون 
رهبانــی  وحیــد  گرامــی،  روشــنک  مــی رود.  صحنــه 
ــی  ــر نمایش ــن اث ــران ای ــر بازیگ ــادی زاده از دیگ ــی من و مان
مانــی  تهیه کننــده،  بیگ جانــی  آلبــرت  و  بــود  خواهنــد 
منــادی زاده موســیقی، آبــس خلقــی طــراح نــور، ســارا حــدادی 
ــد. ــن اثرن ــی ای ــط عمومــی، از دیگــر عوامــل اجرای ــر رواب مدی

- داریــوش ارجمنــد، بازیگــر مجموعــه مــاه و پلنــگ گفــت: 
ــاه و  ــتان «م ــد داس ــرح می کنن ــی مط ــه برخ ــالف آنچ برخ
ــم واقــع نیــز  پلنــگ» اصــال مصنوعــی نیســت؛ بلکــه در عال
انســان هایی هســتند کــه بــا از دســت دادن عزیزانشــان 
و کینــه ورزی  می ماننــد  باقــی  آن هــا  انــدوه  و  غــم  در 

می کنند.
- شــهرداد روحانــی در برنامــه «چشــم شــب روشــن» بیــان 
کــرد کــه قطعــه «ســرزمین دالوران» ۱۳ دی ماه و در کنســرت 

آینــده وی رونمایــی می شــود.
ــب»  ــار آن ش ــد دارد «قط ــده، قص ــاد، تهیه کنن ــروز رش - به
ــی را اواســط فروردیــن ســال  ــی حمیدرضــا قطب ــه کارگردان ب

ــد. آینــده کلیــد بزن
نویســنده  آیــان  پیوســتن کمــال  از  نورانی پــور  بهــروز   -
فیلــم ســینمایی  بــه  ترکیــه ای و قطب الدیــن صادقــی 

داد. «دایــان» خبــر 
همراهــی گــروه  بــا  را  تــاج» کنســرت هایی  «وحیــد   -
بندرعبــاس در  اســت  قــرار  و  کــرده  آغــاز  «گــردون» 

تهران و بم روی صحنه برود.
- «جــورج آر. آر. مارتیــن»، نویســنده رمان هــای «ترانــه 
ــا نــام  یــخ و آتــش»، کــه بــه خاطــر ســریال اقتباســی آن ب
ــخ  ــان تل ــاره پای ــهرت دارد، درب ــت» ش ــاج و تخ ــازی ت «ب
ــم  ــه شــما بگوی ــت: نمی خواهــم ب ــاب گف ــه کت ــن مجموع ای
ــم حــال و  ــر می کن ــا فک ــم؛ ام ــام می کن ــور تم ــم را چط کتاب
هــوای کلــی داســتان بــه همــان انــدازه کــه شــاد اســت، تلــخ 
و شــیرین اســت. در کتابــی کــه االن دارم می نویســم چندیــن 
ــز وجــود دارد. ۲۰ ســال اســت دارم  ــک و غم انگی فصــل تاری
بــه شــما می گویــم زمســتان در راه اســت و زمســتان زمانــی 
ــی  ــرما و تاریک ــخ و س ــرد و ی ــز می می ــه چی ــه هم ــت ک اس

ــد. ــر می کن ــا را پ دنی
«بــرادر  «ربــات»،  شــرکت»،  «کارمنــدان  فیلم هــای   -
کوچــک»، «یــک تابســتان پرهیجــان»، «مســابقه»، «ســوار 
کار»، «ایــن خانــه پــالک نــدارد»، «ســه گلولــه »، «تنهایــی»
«پادشــاه جزیــره شــیطان»، «ســرزمین موعــود»، «داســتان 
ــه ۱۸ و ۱۹  ــنبه و جمع ــرا»، پنجش ــالی پرماج ــامرا»، «وی س
ــی رود. ــن م ــیما روی آنت ــف س ــبکه های مختل ــاه از ش آذرم

شهردار اصفهان مطرح کرد:

جشنواره تئاتر معلوالن 

گامی در امحای محدودیت توانخواهان
شــهردار اصفهــان گفــت: برگــزاری 
جشــنواره تئاتــر معلــوالن می توانــد 
رهــاورد فراوانــی در زمینه رســیدگی 
بیشــتر به خدمــات شــهری و توزیع 
ــد.  ــته باش ــات داش ــوازن امکان مت
مهــدی جمالی نــژاد ضمــن حضــور 
در مراســم اختتامیــه چهارمیــن 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــوالن ب ــر معل ــی تئات ــنواره بین الملل جش
برگــزاری جشــنواره تئاتــر معلــوالن عنــوان کــرد: یقینــا برگــزاری 
چنیــن جشــنواره هایی آن هــم در شــهر شــهیدان و مهــد تفکــر 
ــری  ــداد هن ــک روی ــوان ی ــه عن ــالمی ب ــی اس ــدن ایران و تم
ــاورد  ــد ره ــه می توان ــت ک ــرح اس ــی مط ــی و فرهنگ اجتماع
فراوانــی در زمینــه رســیدگی بیشــتر بــه خدمــات شــهری 
ــزوم  ــزود: ل ــد. وی اف ــته باش ــات داش ــوازن امکان ــع مت و توزی
دینــی  آموزه هــای  همچنیــن  و  شــهری  امکانــات  وجــود 
مدیــران شــهری را بــر آن مــی دارد تــا بیــش از پیــش خدمــات 
ــم  ــان را در راســتای عدالت گســتری فراه ــاز توانخواه ــورد نی م
کننــد. از ایــن طریــق می تــوان بــه گام بلنــدی در امحــای 
محدودیــت توانخواهــان دســت یافــت. وی ادامــه داد: در ایــن 
ــدی  ــه توانمن ــم ک ــی بودی ــور توانخواهان ــاهد حض ــنواره ش جش
ــی  ــی تجل ــای نمایش ــژه هنره ــر و به وی ــه هن ــود را در عرص خ
بــه نحــوی در  توانایی هــای شــگرف خــود را  بخشــیده و 
قالب هــای هنــری بــه نمایــش درآورده انــد کــه گویــای مناعــت 

طبع و روح هنری آن هاست.

اجرای نمایش «روز کالغ» 

در موزه عصارخانه شاهی
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  ســوی  از  کالغ»  «روز  نمایــش 
ــه  ــوزه عصارخان ــاری در م ــاه ج ــان از ۱۳ آذرم ــهرداری اصفه ش
شــاهی در حــال اجراســت. بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
ــش کاری از  ــن نمای ــان، ای ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
ــی  ــندگی و کارگردان ــه نویس ــی راوی ب ــای نمایش ــروه هنره گ
مجیــد صدیقــی بــوده کــه از ۱۳ آذرمــاه جــاری در حــال اجــرا 
بــوده و تــا ۲۳ دی مــاه بــه نمایــش درمی آیــد. حســن جویــره، 
ــان  ــی، احس ــم صادق ــی، مری ــاد فهیم ــی، فرش ــدا... بابای اس
ــه بازیگــران نمایــش «روز  ــدی، از جمل خادمــی و شــهره آخون
کالغ» هســتند کــه بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. ایــن نمایــش 
پــس از اجــرا توســط مــوزه عصارخانــه شــاهی، بــرای دومین بــار 
از ســوی تــاالر هنــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
راوی  نمایشــی  هنرهــای  همــکاری گــروه  بــا  و  اصفهــان 
ــود.  ــرا می ش ــاعت ۱۹ اج ــه روزه س ــه هم ــده ک ــزی ش برنامه ری
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ــل  ــم «فص ــم، فیل ــانه ای فیل ــاور رس ــزارش مش ــه گ ب
باران هــای موســمی» بــه کارگردانــی مجیــد برزگــر 
و تهیه کنندگــی منوچهــر شاهســواری از ابتــدای دی مــاه 

در گــروه ســینمایی هنــر و تجربــه اکــران می شــود.
 ایــن فیلــم کــه در ســال ۱۳۸۸ ســاخته شــده بــه مــدت 

۸ ســال در انتظــار اکــران بــود. فیلــم 
«فصــل باران هــای موســمی» در طــی 
ایــن مــدت در بیــش از ۳۰ جشــنواره 
همچــون  داخلــی  و  خارجــی  معتبــر 
ســینما  خانــه  جشــن  چهاردهمیــن 
پنجمیــن جشــنواره فیلــم دیــدار دوشــنبه 
ــدان  ــن منتق ــن انجم ــتان، جش تاجیکس

و نویســندگان ســینمایی، جشــنواره جهانــی مونتــر 
ــش  ــه نمای ــردام ۲۰۱۰ ب ــی روت ــنواره جهان آل ۲۰۱۰، جش
درآمــد و جوایــز بســیاری کســب کــرد یــا نامــزد دریافــت 

ــود.  ــزه ب جای
گفتنــی اســت طاهــا ذاکــر در جشــنواره بین المللــی 

ــن  ــتر ای ــرای پوس ــان ب ــوان اصفه ــودک و نوج ــم ک فیل
ــن پوســتر را کســب کــرد.  ــزه طراحــی بهتری ــم، جای فیل
عوامــل اصلــی فیلــم «فصــل باران هــای موســمی» 
ــتند  ــینمای مس ــترش س ــز گس ــارکت مرک ــا مش ــه ب ک

و تجربی ساخته شده، عبارتند از: 
کارگــردان: مجیــد برزگــر، تهیه کننــده: منوچهــر 
شاهســواری، فیلمنامه نویــس: مجیدبرزگــر 
- حامــد رجبــی، مدیــر فیلمبــرداری: امیــن 
ــراح  ــی، ط ــواد امام ــن: ج ــری، تدوی جعف
پــری نقــدی  لیــال  لبــاس:  و  صحنــه 
صالحــی الهــام  چهره پــردازی:  طــراح 
ــرداری  ــر، صداب ــدی برزگ ــد: مه ــر تولی مدی
ــاور  ــی، مش ــران ملکوت ــدا: مه ــب ص ــی و ترکی و طراح
ــیانی ــد آقاس ــکاس: احم ــر، ع ــی زادمه ــانه ای: عل رس

دستیار اول کارگردان: علی نظری. 
ــی  ــراش، عل ــه خوش ت ــی، مرضی ــد الیق ــران: نوی بازیگ

ــع ــی. ربی ــاز حبیب ــی، الن ــران خدای ــری، مه باق

«فصل باران های موسمی» در هنر و تجربه
علیرضــا داودنــژاد گفــت: باالخــره ســینمای ایــران بعــد از ۱۰۰ 
ســال ســابقه و بــا توجــه بــه ســرعت تحــوالت فنــاوری بهتــر 
اســت از حالــت «کشــاورزی دیــم» کــه خیلــی هــم بــه آن 
ــان  ــت تولیداتم ــتگی اکثری ــا ورشکس ــم و ب ــادت کرده ای ع
ــد. صنعــت ســینما  ــرون بیای ــم، بی ــار می آیی ــی کن ــه راحت ب

را در  بایــد عقب ماندگــی خــود  ایــران  در 
علــم و فنــاوری جبــران کنــد و مطابــق 
ــود.  ــد ش ــی روزآم ــتانداردهای جهان ــا اس ب
علیرضــا داودنــژاد، کارگــردان ســینمای ایــران 
می گویــد: ســینمای ایــران، یــک مرکــز 
حرفــه ای  کامــال  پژوهشــی  و  آموزشــی 
ــد ایــن اوضــاع آشــفته  می خواهــد کــه بتوان

بــرای مــا چشــم اندازی واقع بینانــه  را بررســی کنــد و 
ــد و روش  هــای ســلوک  ــی ترســیم کن و نقشــه راهــی عمل
ــرای  ــه ســوی آن چشــم انداز را ب و طــی طریــق و حرکــت ب
مــا پیــدا کنــد. مــا بــرای کمــک بــه حفــظ حاکمیــت ملــی 
ــم  ــا، ناچاری ــه و دنی ــان در منطق ــی خودم ــگاه فرهنگ و جای

ــازاری امــن  ــه ب ــا ب ــم. م ــی ســینمایی را جــدی بگیری دانای
احتیــاج داریــم کــه در آن انــواع مخاطبــان بــه انــواع 
فیلم هــا و کاالهــای فرهنگــی مناســب و مــورد عالقــه خــود 
ــف  ــیم و کش ــایی، ترس ــند. شناس ــته باش ــی داش دسترس
شــیوه های دســتیابی بــه چنیــن بــازاری از جملــه وظایفــی 
ــه  ــن مدرس ــش ای ــش پژوه ــه بخ ــت ک اس
ــان  ــک جری ــط ی ــرد. فق ــده بگی ــه عه ــد ب بای
تحقیــق و پژوهــش علمــی، جدی، روشــمند و 
مســئول ممکــن اســت بتوانــد بــرای ســؤاالت 
بی پاســخ و حیاتــی ســینما در بــازار فرهنگــِی 
غــارت زده مــا، پاســخ های واقعــی و گره گشــا 
پیــدا کنــد. راه ورود مــا بــه بــازار جهانــی 
ــه  ــروز ن ــا ام ــذرد. م ــی می گ ــای داخل ــت در بازاره از موفقی
می توانیــم بــه درســتی از مــردم الهــام بگیریــم و نــه ســرمایه 
دریافــت کنیــم و ایــن معضــل بزرگــی اســت کــه فقــط یــک 
کانــون پژوهشــی و آموزشــی، همچــون مدرســه ملی ســینما 

ــنا ــد. ایس ــرای آن باش ــی ب ــدد چاره اندیش ــد درص می توان

دادنامه
پرونده:  شماره   ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۲۷۰۱۴۶۷ دادنامه:  شماره 

۱- خانم زهرا کاظم¬زاده دستگردی  بایگانی شعبه: ۹۵۰۵۴۴شکات:  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹۳۰۰۱۹۹ شماره 

فرزند کاظم به نشانی: اصفهان، خ فروغی ک۵۲ پ۸ . ۲- آقای وحید اسدی فرزند سعید به نشانی: 

اصفهان، خ عاشق اصفهانی غربی ک حمزه پ۱۸ . متهمین: ۱- آقای مجید حسن¬پور به نشانی فعال 

اصفهان خ  نشانی  به  آقاماشاءاله  فرزند  احمدآبادی  مهری  آقای علی¬محمد  مجهول¬المکان. ۲- 

احمد آباد خ گلزار بن اول سمت چپ *** فعال زندان مرکزی اصفهان***. اتهام¬ها: ۱- سرقت 

خودرو و داخل خودرو ۲- نگهداری و مالکیت مواد مخدر. گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 

پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می¬نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام 

آقای علی¬محمد مهری احمد¬آبادی فرزند ماشااله دایر بر ۴ فقره سرقت از آقایان وحید اسدی، 

میالد رئیسیان، سعید حیدری و خانم زهرا کاظم¬زاده نظر به محتویات پرونده شکایت شکات گزارش 

مرجع انتظامی مبنی بر سرقت، کشف بخشی از اموال مسروقه از متهم و با توجه به وجود سابقه 

کیفری متهم که بر وضعیت اخالقی – اجتماعی نامناسب ایشان داللت دارد و با توجه به اقرار مقرون 

به واقع متهم در کلیه مراحل بنابراین دادگاه وقوع بزه از سوی ایشان را محرز دانسته مستندا به مواد 

۶۵۶ و ۶۶۷ از قانون تعزیرات و ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسالمی متهم را به تحمل ۴ فقره مجازات 

هر کدام ۴ سال و ۵ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شالق محکوم می¬نماید. راجع به جنبه خصوصی 

بزه نیز متهم را به پرداخت اموال ذیل در حق مالباختگان محکوم می¬نماید. ۱- استرداد یک عدد 

ضبط و باند + قفل و زنجیر+ یک عدد باطری اتومبیل+کیف کامل آچار+پول نقد به میزان ۷۰۰ هزار 

ریال+ کارت ملی در حق خانم کاظم¬زاده. ۲- استرداد مدارک اتومبیل+ عابربانک+ وجه نقد به میزان 

دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال در حق آقای وحید اسدی راجع به جنبه خصوصی سایر اموال 

متعلق به دیگر شکات نظر به اعالم رضایت ایشان تکلیفی جهت اظهار نظر متوجه دادگاه نیست. رای 

صادره حضوری و ظرف مدت یک روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان است./ر

شماره:۲۷۹۷۰/م الف. رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اصفهان سید مجتبی میردامادی

دادنامه
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۰۰۹۹۸۰۳۵۱۵۰۰۶۳۴ پرونده:  شماره   ۹۱۰۹۹۷۰۳۵۱۵۰۰۱۲۵ دادنامه:  شماره 

مدیریت  به  بسیجیان  مهر  قرض¬الحسنه  موسسه  خواهان:   ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ تنظیم:  تاریخ   ۹۰۰۶۴۰

مرادعلی نیکوپناه با قیمومیت خانم سانازالسادات جعفری به نشانی اصفهان چهارباغ باال، مجتمع 

پارسیان، طبقه زیرین، واحد ۱۰۴ خواندگان: ۱- آقای افروز امیربختیاروند ۲- آقای فرهاد یزدان¬پناه 

خواسته:  مجهول¬المکان.  نشانی  به  همگی  شیروانی  رضا  آقای   -۴ یزدان-پناه  محمد  آقای   -۳

مطالبه وجه چک. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 

خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می¬نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی موسسه 

آقایان رضا شیروانی  بطرفیت  وکالت خانم سانازالسادات جعفری  با  قرض¬الحسنه مهر بسیجیان 

و محمد یزدانی ¬پناه بخواسته مطالبه مبلغ صد و شانزده میلیون ریال (پس از کاهش خواسته) 

و خسارات دادرسی به استناد چک¬های ۳۶۶۳۶۵ و ۳۵۴۹۷۲۰۲۳ و ۳۶۱/۳۶۰۹۹۴ نظر به اینکه 

و  دارد  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خواندگان  ذمه  اشتغال  بر  داللت  خواهان  ابرازی  مستندات 

خواندگان دفاعی که برائت ذمه خود یا بی¬اعتباری مستندات خواهان را ثابت سازد ارائه ننموده¬ 

است دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی 

مدنی خواندگان متضانا به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و سیصد و بیست 

هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم 

می¬گردد. ضمنا دایره اجراء خسارت تاخیر تادیه مبلغ خواسته را از تاریخ سررسید چک لغایت زمان 

اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاسبه و از محکوم علیه وصول و به 

محکوم¬له ایصال خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این 

دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی است./ا 

شماره:۲۷۹۳۷/ م الف. رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سراج

دادنامه
کالسه پرونده: ۵۴۱/۹۵ دادنامه: ۱۱۹۱ تاریخ: ۹۵/۷/۱۷ مرجع رسیدگی شعبه ۱۳ شورای حل اختالف 

اصفهان. خواهان: ۱- تعاونی اعتباری ثامن¬االئمه به نمایندگی محمدحسین نظری توکلی ۲- مسعود 

نشانی:  عصاچی  فهیمه  وکیل:  ثامن¬االئمه  تعاونی  سرپرستی  بزرگمهر  میدان  نشانی  به  مهردادی 

چهارراه پلیس، ابتدای توحید جنوبی، مجتمع تابان، طبقه اول، واحد یک خوانده: ۱- مهری قاسمی 

۲- رسول ابراهیم¬زاده ۳- محمد صفایی¬کیا نشانی :  هر سه فعال مجهول¬المکان خواسته: مطالبه 

مطلق  انضمام  به  تاریخ ۹۴/۱۱/۵  به  بابت چک شماره ۲۵۴۶۸  ریال  میلیون  چهار  و  مبلغ شصت 

خسارات قانونی گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 

ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می¬¬نماید.

((رای قاضی شورا))ر خصوص دعوی تعاونی اعتباری ثامن¬االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین 

نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت خانم فهیمه عصاچی به طرفیت ۱- مهری قاسمی فرزند 

خواسته  به  مرادعلی  فرزند  صفایی¬کیا  محمود   -۳ علی  فرزند  ابراهیم¬زاده  رسول   -۲ غالمرضا 

مطالبه مبلغ شصت و چهار میلیون ریال بابت بخشی از چک شماره ۲۵۴۶۸ به سر رسید ۹۴/۱۱/۱۵ 

با توجه به جمیع جهات و  انضمام مطلق خسارات قانونی  بانک صادرات شعبه خ جی به  به عهده 

اوراق پرونده و رویت کپی مصدق با اصل چک موصوف و صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک 

محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان (خوانده ردیف اول بعنوان صادرکننده و خواندگان ردیف 

۲ و ۳ ظهرنویس در قالب ضامن) و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن به میزان خواسته را دارد 

به  نسبت  و  ننموده  دادرسی شرکت  در جلسه  آگهی)  (نشر  قانونی  ابالغ  علیرغم  اینکه خواندگان  و 

دعوی مطروحه خواهان هیچگونه ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را مقرون 

به صحت تلقی و مستندا به مواد ۲۴۹ و ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ شصت و چهار میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و یک میلیون و هفتصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق¬الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف (۹۴/۱۱/۱۵) لغایت تاریخ 

اجرای حکم و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می¬گردد رای 

صادره غیابی محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ۲۰ روز پس از آن 

قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می¬باشد.

شماره: ۲۷۰۳۵/م الف قاضی شعبه ۱۳ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: ۱۸۹/۹۵  شماره دادنامه: ۷۶۷  به تاریخ: ۹۵/۸/۱۱. مرجع رسیدگی: شعبه ۲۸ شورای 

حل اختالف اصفهان. خواهان: محمد عزیزی نشانی: اصفهان، خ امام خمینی، کوچه استوار، پالک 

۱۲ وکیل: ۱- پیام عزیزیان۲- مریم پدیدار هر دو به نشانی: اصفهان، خ نیکبخت، مقابل دادگستری، 

ساختمان ماکان، طبقه ۳ واحد ۳۲  خوانده: جلیل ذبیحی نشانی: مجهول¬المکان. خواسته: مطالبه 

وجه یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

آتی  بشرح  متعال  از خداوند  استعانت  با  اعالم ختم رسیدگی  اعضای محترم شورا ضمن  مشورتی 

به  عزیزی  محمد  آقای  دادخواست  خصوص  شورادر  قاضی  می¬نماید.رای  رای  صدور  به  مبادرت 

وکالت آقای پیام عزیزیان و خانم مریم پدیدار به طرفیت آقای جلیل ذبیحی بخواسته مطالبه مبلغ 

انضمام  به  بانک ملت  به عهده  به شماره  ۱۴۳۲/۰۹۰۲۲۰/۱۵  ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک 

به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی  با توجه  تادیه  خسارات دادرسی و تاخیر 

انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و  با ابالغ قانونی وقت و  اینکه خوانده  و 

مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 

ذمه¬ی خوانده به خواهان را حکایت می¬کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 

۱۹۸، ۵۱۹،۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۵، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۷، ۲۴۹ قانون تجارت حکم به 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ چهل میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 

۶۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق¬الوکاله طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه به 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۳/۱۲/۵ لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 

بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می¬گردد. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی اصفهان 

می¬باشد. 

شماره: ۲۷۰۳۸/م الف. قاضی شعبه ۲۸ شورای حل اختالف اصفهان زهرا عابدینی

دادنامه
شماره دادنامه:۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۶۰۱۱۴۱ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۰۳۵۰۶۰۰۲۷۹ 

شماره بایگانی شعبه: ۹۳۰۳۱۲ پرونده کالسه ۹۳۰۹۹۸۰۳۵۰۶۰۰۲۷۹  شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۶۰۱۱۴۱ خواهان¬ها: ۱- خانم پریسا رفیع¬زاده 

۲- خانم پریا رفیع¬زاده فرزند حسنعلی ۳- خانم مینا هادیان با وکالت آقای حمیدرضا زارع فرزند 

کرامت به نشانی اصفهان، خ بزرگمهر، انتهای خیابان رکن¬الدوله شرقی (میانی)، نرسیده به اتوبان 

صیاد شیرازی، جنب بیمه ملت، پالک ۶۵۰ . خواندگان: ۱- آقای مهران منانی ۲- خانم مینو منانی 

۳- خانم میترا منانی ۴- آقای ابراهیم منانی ۵- خانم مینا منانی ۶- خانم خرمن منانی ۷- آقای 

بهزاد منانی همگی به نشانی مجهول¬المکان. خواسته¬ها: ۱- مطالبه خسارات دادرسی ۲- مطالبه 

خسارت ۳- مطالبه خسارت تاخیر تادیه. دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می¬نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی خانمها ۱- مینا 

با  فرزند حسنعلی  رفیع-زاده  پریا  فرزند حسنعلی ۳-  رفیع¬زاده  پریسا  فرزند محمد ۲-  هادیان 

بهزاد ۲- مینو ۳- مینا ۴- مهران ۵-  آقایان و خانم¬ها ۱-  آقای حمیدرضا زارع بطرفیت  وکالت 

ابراهیم ۶- میترا منانی فرزندان نوروزعلی ۷- خرمن منانی (ورثه مرحوم نوروزعلی منانی) بخواسته 

مطالبه مبلغ ۵۹/۰۱۸/۲۷۴ ریال بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین توضیح که خواهان¬ها 

اعالم نموده¬اند مورث آنها مرحوم حسنعلی رفیع¬زاده یک امتیاز واحد مسکونی از مورث خواندگان 

مرحوم نوروزعلی منانی خریداری و ثمن معامله پرداخت شده و در خصوص پروژه کشوری و داشتن 

وام طرح حکمت عرف بر این است که اقساط وام از حساب اعضا کسر و بصورت یکجا جهت واریز به 

حساب پروژه پرداخت می¬گردد و مبلغ وام در قرارداد پیش¬بینی و توسط خریدار پرداخت شده و 

لیکن مبلغ وام توسط فروشنده به حساب پروژه واریز نشده و با طرح دعوی به شرح فوق درخواست 

رسیدگی نموده و از توجه به رونوشت مبایعه¬نامه و مدارک ارائه شده و نظریه کارشناسی که حکایت 

از استحقاق خواهان داشته و نظریه کارشناسی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده و با اوضاع 

و احوال مسلم قضیه نیز مباینتی نداشته و خواندگان با وصف ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه 

دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاعی ننموده¬اند و دیون و حقوقی که بعهده 

متوفی می¬باشد باید از ترکه پرداخت گردد فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا 

به ماده ۲۶۵-۱۰ قانون مدنی و ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی 

خواندگان به نسبت سهم¬االرث خود از ترکه آن مرحوم به پرداخت مبلغ پنجاه و نه میلیون و هیجده 

هزار و دویست و هفتاد و چهار ریال بعنوان اصل خواسته در حق خواهان محکوم می¬گردند و در 

خصوص دیگر خواسته خواهان و مطالبه خسارات دادرسی بلحاظ عدم احراز تقصیر خواندگان و اینکه 

آنها مسبب ورود خسارت باشند و خسارت تاخیر تادیه به جهت فراهم نبودن شرایط موضوع ماده ۵۲۲ 

قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان وارد و ثابت نبوده و مستندا به ماده ۱۹۷-۵۲۰ قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم به بطالن آن صادر و اعالم می¬گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در 

محاکم تجدید نظر اصفهان می¬باشد. 

شماره: ۲۷۹۱۸/م الف. رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان/ سید مجید نبوی

دادنامه
رسیدگی  مرجع   ۹۵/۱/۲۴  : رسیدگی  تاریخ  دادنامه:۵۹  شماره   ۷۷۵/۹۴ اصلی:  پرونده  کالسه 

به نشانی:  اصفهانی  اصفهان خواهان: حمیدرضا مخلص¬پور  اختالف  کننده: شعبه ۴۲ شورای حل 

اصفهان، خیابان نشاط، چهارراه فرشادی، دهکده موبایل خوانده: مرضیه سورانی یانچشمه به نشانی: 

مجهول¬المکان. خواسته: مطالبه مبلغ ۹/۹۰۰/۰۰۰ ریال بابت ۴ فقره چک به شماره¬های ۵۳۸۵۷۷ 

بتاریخ ۸۹/۲/۱۵ و ۵۳۸۵۷۸ بتاریخ ۸۹/۳/۱۵ و ۷۸۳۲۷۶ بتاریخ ۸۹/۱/۳۱ و ۷۸۳۲۷۷ بتاریخ 

تصدی  به  اصفهان  اختالف  ۴۲ شورای حل  ۹۴/۱۲/۹ شعبه  تاریخ  به  بانضمام خسارات   ۸۹/۲/۳۱

از  استعانت  با  شورا  پرونده،  اوراق  مالحظه  با  است.  مفتوح  پرونده کالسه  تشکیل،  زیر  امضاکننده 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می¬نماید. رای شورادر خصوص دعوی حمیدرضا 

مخلص¬پور اصفهانی به طرفیت مرضیه سورانی یانچشمه به خواسته مطالبه مبلغ ۹/۹۰۰/۰۰۰ ریال 

موضوع ۴ فقره چک به شماره¬های فوق¬الذکر به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، با 

توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 

ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 

و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش بعمل نیاورده، لذا 

شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون 

آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ۹/۹۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 

مبلغ ۵۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه¬های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید (چک¬های 

موصوف) تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 

می¬نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ واخواهی و در همین شعبه و پس 

از اتمام مدت مذکور، ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان می¬باشد.

شماره: ۲۷۰۶۳/م الف. قاضی شعبه ۴۲ شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: ۵۰۱/۹۵ شماره دادنامه: ۸۰۶  تاریخ: ۹۵/۸/۲۲ مرجع رسیدگی: شعبه ۴۲ شورای حل 

اختالف اصفهان. خواهان: فلورا خلیلی ششجوانی نشانی: هزارجریب، مجتمع پزشکان، بلوک ۴، طبقه 

۷ واحد D . خوانده: معصومه زمانی نشانی: مجهول¬المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع 

پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 

قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می¬نماید:رای قاضی شورادر 

خصوص دعوی خانم فلورا خلیلی ششجوانی بطرفیت معصومه زمانی بخواسته مطالبه مبلغ هفتاد 

میلیون ریال بابت پرداخت اقساط معوق خوانده به همراه هزینه و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با 

این توضیح که خواهان با استناد به درخواست تقدیمی و مستندات موجود در بانک ملی مدعی شده 

ضامن وام خوانده بوده و چون خوانده در پرداخت اقساط خود تعلل ورزیده بانک اقساط معوق را راسًا 

از حساب خواهان وصول و برداشت نموده است. لذا مطالبه وجوه کسر شده را نموده است. از سوی 

دیگر خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر در جراید در جلسه دادرسی حضور نیافته 

و الیحه¬ای که حکایت از انکار و تکذیب دعوی مطروحه باشد تقدیم ننموده و دفاعی هم بعمل نیاورده 

است. لذا شورا جهت احراز و صحت دعوی مطروحه از بانک ملی استعالم که پاسخ واصله و پرینت 

ارسالی حکایت از صحت ادعای خواهان دارد. لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و مستندا 

به مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون 

ریال بابت اصل خواسته به همراه ۱/۵۲۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و همچنین هزینه¬های نشر آگهی 

تا اجرای کامل حکم و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ۹۵/۳/۹ لغایت اجرای کامل حکم در حق 

خواهان محکوم می¬نماید. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

شعبه و سپس بمدت ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان می¬باشد. 

شماره: ۲۷۰۶۲/م الف  قاضی شورای حل اختالف شعبه ۴۲ حوزه قضایی اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه:۹۵۰۹۹۷۰۳۵۲۷۰۱۴۷۵ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۰۳۶۰۱۰۰۵۳۰ 

شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۷۳۳ شاکی: شرکت بیمه آسیا با وکالت آقای سعید نژادتقی دزفولی فرزند 

اسفندیار به نشانی اصفهان، خیابان وحید، نبش خیابان حسین¬آباد، مجتمع تجاری عسگری، طبقه 

اتهام: جعل  به نشانی فعًال مجهول¬المکان.  بهرام رحیمی فرزند داراب  آقای  دوم، واحد ۵. متهم: 

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می¬نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای بهرام رحیمی فرزند داراب و فعًال متواری و بدون تامین 

دائر بر کالهبرداری از شرکت بیمه آسیا به میزان مبلغ ۴۴/۱۵۵/۰۰۰ و شروع به کالهبرداری از شرکت 

بیمه آسیا نظر به محتویات پرونده  و با توجه به اینکه متهم در فاصله زمانی نزدیک اقدام به انجام 

بیمه بدنی یک دستگاه اتومبیل پژو مدل ۱۳۸۴ در چندین شرکت نموده و سپس از هر کدام از آنها 

مبالغی را بابت واژگونی اتومبیل دریافت که در نهایت در بیمه آسیا اقدام ایشان کشف می¬گردد و 

قبل از دریافت مبلغ بیمه موضوع گزارش می¬گردد و با توجه به متواری بودن متهم و اوراق و اسناد 

ارائه شده از بیمه که همگی داللت بر آن دارد که متهم به دریافت بیمه بدنه در چند شرکت نموده است 

و با عنایت به متواری بودن متهم و به تبع عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان بنابراین دادگاه وقوع 

بزه از سوی ایشان را محرز دانسته مستندًا ماده ۸ از قانون بیمه و ماده ۱۲ از قانون تشدید مجازات 

به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت  را  ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهم  مرتکبین 

مبلغ ۴۴/۱۵۵/۰۰۰ ریال در حق شرکت بیمه رازی محکوم می¬نماید راجع به اتهام دیگر ایشان دائر 

از قانون مجازات اسالمی به  بر شروع تحصیل مال نامشروع نیز متهم را مستندًا به مواد ۱۲۲، ۱۹ 

تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم می¬نماید. اجرای احکام تنها یکی از مجازاتهای شدیدتر را اجرا 

می¬نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 

روز قابل قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است./پ 

شماره: ۲۷۹۶۸/م الف رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان- میردامادی

دادنامه
رسیدگی: شعبه ۴۵ شورای  مرجع  تاریخ: ۹۵/۶/۷   ۹۶۸۱ دادنامه:  پرونده: ۵۰۷/۹۵ شماره  کالسه 

و  نظری  محمدحسین  نمایندگی  به  ثامن¬االئمه  اعتبار  تعاونی  خواهان:  اصفهان.  اختالف  حل 

فهیمه  وکیل:  ثامن¬االئمه.  تعاونی  سرپرستی  بزرگمهر،  میدان  اصفهان،  نشانی:  مهردادی  مسعود 

عصاچی نشانی: چهارراه پلیس، ابتدای توحید جنوبی، مجتمع تابان، طبقه اول. خواندگان: ۱- عاطفه 

امین¬الرعایا ۲- طاهره خسروی ۳- سجاد نصر اصفهانی همگی به نشانی مجهول¬المکان. با عنایت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه¬ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

نمایندگی  با  ثامن¬االئمه  اعتبار  تعاونی  به صدور رای می¬نماید.رای قاضی شورادر خصوص دعوی 

آقایان محمدحسین نظری و مسعود مهردادی با وکالت خانم فهیمه عصاچی به طرفیت ۱- عاطفه 

امین¬الرعایا ۲- طاهره خسروی ۳- سجاد نصر اصفهانی به خواسته مطالبه مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

وجه یک فقره چک به شماره¬های ۴۶۷۴۸۳ به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی، با 

توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی¬های عدم پرداخت 

توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتعال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. 

و اینکه خوانده علی¬رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 

لذا دعوی  ننموده  ارائه  ابراز و  از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  و محکمه پسندی در مقام 

خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می¬رسد که مستندا به مواد ۲۱۲ و ۲۱۴ قانون تجارت و ۱۹۸، ۵۱۵، 

۵۱۹، ۵۲۲ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال بابت اصل خواسته و ۱/۷۱۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق¬الوکاله وکیل طبق تعرفه¬ی 

تاریخ  تا  موصوف(۹۴/۱۰/۱۰)  چک¬های  سررسیدهای  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارت  و  قانونی 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می¬نماید رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می¬باشد.

شماره: ۲۷۰۳۶/ م الف. قاضی شعبه ۴۵ شورای حل اختالف اصفهان

در آستانه بیستمین سالگرد تأسیس دانشگاه اشرفى اصفهانى مطرح شد:

راه اندازى 2 شرکت دانش بنیان 
و پژوهشکده نمازدردانشگاه اشرفى اصفهانى

سینمای ایران از حالت «کشاورزی دیم» خارج شود



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

ستاره فوتسال، بازیگر شد
وحید شمســایی، ســتاره فوتسال 
در  بــازی  بــا  آســیا  و  ایــران 
ســریال »پیکســل« وارد عرصــه 
ایــن  در  تــا  شــد  بازیگــری 
ســریال همبــازی محمدحســین 
ــز  ــادی، کامبی ــا اوت ــی، لی لطیف
ــل«  ــود. »پیکس ــاز و... ش دیرب
ــن  ــه ای ــت ک ــران اس ــی ای ــریال تعامل ــتین س ــوان نخس عن
ــا حضــور جمعــی از ســتاره های ســینما و تلویزیــون  روزهــا ب
مراحــل تصویربــرداری اش را در تهــران پشــت ســر می گــذارد. 
در ایــن ســریال کــه تولیــد فــاز اولــش بــه کارگردانــی محمــود 
ــان  ــایی، کاپیت ــد شمس ــت، وحی ــان اس ــه پای ــی روب معظم
ســابق تیــم ملــی فوتســال و ســتاره فوتســال آســیا، هــم بــه 
عنــوان بازیگــر حضــور دارد. نقــش شمســایی در ایــن ســریال 
کلیــدی اســت و بخشــی از گره هــای قصــه توســط کاراکتــری 
می شــود.  ایجــاد  دارد،  عهــده  بــر  را  آن  نقــش  او  کــه 
ــه آن  ــود و قص ــاخته می ش ــی س ــر معمای ــل« در ژان »پیکس
حــول و حــوش یــک اتفــاق هولنــاک شــکل می گیــرد؛ 
اتفاقــی کــه موجــب می شــود زندگــی یــک خواننــده معــروف 

و پرطرفدار با سرنوشت دو سوپراستار سینما گره بخورد.

شهرداری بندرعباس جریمه مالی شد
تیــم فوتبــال شــهرداری بندرعبــاس بــه دلیــل اتفاقــات دیــدار 

مقابــل بــادران بــا جریمــه مالــی روبــه رو شــد. 
کمیتــه انضباطــی رأی خــود را دربــاره دیــدار شــهرداری 

بندرعبــاس و بــادران نویــن تهــران اعــام کــرد. 
ــاه  ــران 22 آبان م ــن ته ــادران نوی ــاس و ب ــهرداری بندرعب ش
ــاگران  ــال تماش ــته دوم فوتب ــگ دس ــابقات لی ــری مس از س
ــف  ــب تخل ــاس مرتک ــهرداری بندرعب ــم ش ــه تی ــب ب منتس
ــاع  ــس از ارج ــه پ ــده اند ک ــابقه ش ــه داور مس ــی ب و فحاش
گــزارش بــه کمیتــه انضباطــی، ایــن کمیتــه بــه اســتناد مــاده 
ــه  ــاس را ب ــهرداری بندرعب ــم ش ــی، تی ــه انضباط 79 آیین نام
ــوم  ــدی محک ــه نق ــال جریم ــون ری ــغ 20 میلی پرداخــت مبل

ــی اســت. ــرد. رأی صــادره قطع ک

محرومیت نوروزی تا اطالع ثانوی
کمیتــه انضباطــی بــا ارســال نامــه ای بــه باشــگاه صنعــت نفت 
ــوی  ــا اطــاع ثان ــم ت ــن تی ــن ای ــت بازیک ــادان، از محرومی آب

خبــر داد. 
ــا توجــه بــه عــدم کســب رضایــت رضــا نــوروزی از باشــگاه  ب
ــه  ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــی ب ــه انضباط ــایپا، کمیت ــی س ورزش
باشــگاه صنعــت نفــت آبــادان اعــام کــرد کــه ایــن بازیکــن تــا 
اطــاع ثانــوی از همرامــی تیــم و حضــور در مســابقات رســمی 

ــدارد. ــا را ن ــوده و حــق حضــور در رقابت ه محــروم ب

میرزاجانپور:

حال تیم  خوب نیست
والیبــال  تیــم  دریافت کننــده 
شــهرداری ارومیــه گفــت: در ایــن 
ــم   فصــل بســیار بدشــانس بودی
و امیــدوارم کــه ایــن بدشانســی 
ــردارد.  ــا ب ــم م ــر تی ــت از س دس
دربــاره  مجتبــی میرزاجان پــور 
شــرایط تیــم والیبــال شــهرداری 
مشــکات  نیســت  قــرار  ظاهــرا  داشــت:  اظهــار   ارومیــه 
ــه  ــم ب ــا می خواهی ــود. ت ــام ش ــا تم ــم م ــی های تی و بدشانس
ــی مصــدوم می شــود و متاســفانه در  آرامــش برســیم بازیکن
چنــد مســابقه هــم بــد شــانس بودیــم و باختیــم. دریافت کننده 
تیــم والیبــال شــهرداری ارومیــه عنــوان کــرد: شــرایطمان اصــا 
جالــب نیســت؛ متاســفانه روزهــای خــوش مــا بــه 3 روز هــم 
ــه تعهــدات خــود عمــل  نمی رســد. از طرفــی مســئوالن هــم ب
 نکردنــد. روزهــای ســختی را در ارومیــه تجربــه می کنیــم 

و واقعا اینقدر که فکر می کنم شب ها خواب آرام ندارم.

باقری معتمد از لیست آذربایجان خط خورد
ــد  ــری  معتم ــد باق ــور محم ــر حض ــیه های اخی ــل حاش ــه دلی ب
در ترکیــب تیــم تکوانــدوی آذربایجــان، فدراســیون جهانــی 
تکوانــدو مجــوز اســتفاده از ایــن بازیکــن را صــادر نکــرد. 
محمــد  حضــور  بــر  مبنــی  خبــری  روزهــای گذشــته  در 
در  تکوانــدو،  ملــی  تیــم  ســابق  ملی پــوش  باقری معتمــد، 
ــار کمکــی منتشــر شــد  ــوان ی ــه عن ــم آذربایجــان ب ترکیــب تی
ــود. پــس از  ــا حواشــی و واکنش هــای زیــادی همــراه ب کــه ب
 انتشــار ایــن خبــر محمــد پوالدگــر، رئیــس فدراســیون تکوانــدو 
ــان  ــب آذربایج ــکار در ترکی ــن ورزش ــور ای ــه ای حض در مصاحب
ــابقات  ــران در مس ــم ای ــور تی ــل آن را حض ــن و دلی را غیرممک
جام جهانــی اعــام کــرد. رضــا مهماندوســت، ســرمربی ایرانــی 
تیــم آذربایجــان در واکنــش بــه ایــن موضــوع اعــام کــرد؛ بــرای 
حضــور معتمــد تابــع قوانیــن فدراســیون جهانی هســتند و برای 
ــروز فدراســیون  ــا ام ــرد. ام ــد ک اســتفاده از او اســتعام خواهن
جهانــی تکوانــدو بــا خــارج کــردن نــام محمــد باقــری  معتمــد از 
ترکیــب آذربایجــان، اجــازه اســتفاده از ایــن بازیکــن بــه عنــوان 

ــداد. ــان مســابقات جام جهانــی ن ــه میزب یارکمکــی را ب

سردار به لیگ اروپا راه پیدا کرد
در شــب آخــر مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان اروپــا روســتوف 
مقابــل آیندوهــوم بــه تســاوی رســید و راهــی لیــگ اروپــا شــد. 
ــب روســتوف حضــور داشــت و  ــدا در ترکی ــون از ابت ســردار آزم
ــن گــروه  ــی داد. در ای ــه عزت الله ــه 90 جــای خــود را ب در دقیق
ــد  ــه بع ــه مرحل ــم اول و دوم ب ــوان تی ــه عن ــرن ب ــو و بای اتلتیک

صعــود کردنــد.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس ورزش

ــیزدهم  ــه س ــدار هفت ــاس ترین دی ــران در حس ــتقال ته اس
ــگاه  ــه در ورزش ــاعت 16 و 20 دقیق ــه س ــر روز جمع ــگ برت لی
آزادی، میزبــان تراکتورســازی اســت. ایــن دیــدار نه تنهــا 
ــر  ــگ برت ــدول لی ــین ج ــوب و باالنش ــم محب ــدال دو تی ج
اســت، بلکــه جدالــی شــخصی میان دو اســتقالی سرشــناس 

محســوب می شــود.
    امیرقلعهنویی

امیرخــان، یکــی از اســطوره های باشــگاه اســتقال اســت کــه 
موفــق شــده 3 بــار اســتقال را بــه مقــام قهرمانــی لیــگ برتــر 
برســاند و از همیــن جهــت همیشــه یکــی از مربیــان محبــوب 
ــه  ــار ب ــی ۵ ب ــر قلعه نوی ــی رود. امی ــمار م ــه ش ــتقالی ها ب اس
عنــوان ســرمربی تراکتورســازی برابــر اســتقال قــرار گرفتــه کــه 
حاصــل آن دو بــرد، دو شکســت و یــک تســاوی بــوده اســت.

    علیمنصوریان
علــی منصوریــان یــا آنگونــه کــه اســتقالی ها صدایــش 
ــتقال  ــوب اس ــان محب ــور«، از بازیکن ــی منص ــد »عل می کنن
اســت کــه در نهایــت بــه یکــی از آرزوهایــش رســید و ســکان 

ــت.  ــت گرف ــل در دس ــن فص ــش را در ای ــم محبوب تی
هــر چنــد فصــل بــرای علــی منصــور کابــوس وار شــروع شــد، 
امــا در ادامــه بــا بازی هــای گاهــی تــوأم بــا شــانس اســتقال 
ــدر  ــه ص ــد و ب ــدا کن ــدول ج ــای ج ــود را از انته ــت خ توانس

ــک شــود.  نزدی
برابــر  ســرمربی  قامــت  در  بــار   ۴ تاکنــون  منصوریــان 
تراکتورســازی قــرار گرفتــه کــه دو تســاوی، یــک بــرد و یــک 
شکســت ماحصــل ایــن مصاف هاســت. البتــه همــه تجربیــات 
منصوریــان در مقابــل تراکتورســازی در قامــت ســرمربی تیــم 

ــم خــورده اســت. ــران رق ــت ته نف
    دیدار6امتیازی

پنجــم  رده  در  امتیــاز   18 بــا  حاضــر  حــال  در  اســتقال 
جــدول جــای دارد و تراکتــور بــا 2۴ امتیــاز، دوم اســت. اگــر 
ــد  ــروز شــوند، می توانن ــدار پی ــن دی ــد در ای اســتقالی ها بتوانن
خــود را هــر چــه بیشــتر بــه صــدر نزدیــک کننــد و در انتظــار 
ــگاه اول  ــه جای ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــزش رقب ــن لغ کوچک تری

باشــند. 
ــد  ــدار می توانن ــا پیــروزی در ایــن دی از آن ســو تراکتوری هــا ب
ــد و در  ــا بگذارن ــابی ج ــان را حس ــای سرسختش ــی از رقب یک

ــن  ــی باشــند و در صــورت ای ــای تهران ــی قرمزه ــار ناکام انتظ
ــن  ــد. ای ــس بگیرن ــپولیس پ ــدول را از پرس ــدر ج ــاق ص اتف
دیــدار نه تنهــا بــرای ایــن دو تیــم، بلکــه بــرای پرسپولیســی ها 
هــم از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و تســاوی یــا ناکامــی 
ــحال  ــا را خوش ــابی قرمزه ــا، حس ــن تیم ه ــدام از ای ــر ک ه

خواهــد کــرد.
    تقابلمنصوریانوقلعهنویی

ــی  ــوت مرب ــار در کس ــون 3 ب ــی تاکن ــان و قلعه نوی منصوری
ــروزی  ــل آن دو پی ــه حاص ــد ک ــرار گرفته ان ــم ق ــه روی ه روب
بــرای منصوریــان و یــک پیــروزی بــرای قلعه نویــی بوده اســت 

ــون مســاوی نداشــته اســت.   ــن دو تاکن ــای ای و دیداره

استقالل-تراکتور  
ــش  ــه نمای ــی را ب ــای جذاب ــل بازی ه ــن فص ــا ای تراکتوری ه
گذاشــته اند. هــر چنــد تماشــاگران ایــن تیــم حواشــی زیــادی 
ــود  ــا وج ــور ب ــا تراکت ــد، ام ــم زده ان ــل رق ــای فص ــا اینج را ت
بازیکنانــی ماننــد اخبــاری، رفیعــی و ایران پوریــان، تیمــی 
منســجم و زهــردار نشــان داده اســت کــه هــم در دفــاع و هــم 
ــو  ــت. در آن س ــاک اس ــی خطرن ــر حریف ــرای ه ــه ب در حمل
ــته اند  ــادی داش ــیب زی ــراز و نش ــه ف ــم اگرچ ــتقالی ها ه اس
و بازیکنــان مصــدوم زیــادی دارنــد، امــا بــا وجــود بازیکنانــی 
ماننــد رحمتــی، خســرو حیــدری و کاوه رضایــی آنقــدری مهــره 
در اختیــار دارد کــه بتوانــد هــر حریفــی را در ایــران شکســت بدهد.

نگاهی به حساس ترین دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر

رستگاری در آزادی

بــا اعــام رســمی فدراســیون فوتبــال آســیا، فوتبــال ایــران 
در فصــل آینــده ســهمیه 3+1 را بــه خــود اختصــاص داده 
ــورهای  ــی کش ــهمیه بندی نهای ــام AFC س ــا اع ــت. ب اس
ــرای حضــور در جــام باشــگاه های آســیای  غــرب آســیا ب

فصــل 2017-18 اعــام شــد و بــه ایــن 
ترتیــب فوتبــال ایــران کــه در رده بنــدی 
ــه  ــرار گرفت ــه ســوم جــدول ق ــد در رتب جدی
ــق ســهمیه بندی ســهمیه 2+2 را  ــد طب و بای
 کســب کنــد، در نهایــت بعــد از حــذف عــراق
ــد از  ــه بع ــود اینک ــا وج ــان ب ــوریه و لبن س
عربســتان و امــارات در رده ســوم کشــورهای 

 غــرب آســیا قــرار گرفتــه، ســهمیه 3+1 را کســب می کنــد 
و ســهمیه مســتقیم کشــور عــراق بــه ایــران تعلــق می گیــرد. 
ــا  ــود، ب ــرده ب ــب ک ــهمیه 1+1 را کس ــه س ــراق ک ــور ع کش
 AFC توجــه بــه اینکــه نتوانســت امتیــازات مدنظــر 
ــد، اجــازه حضــور در جــام باشــگاه های آســیا  را جمــع کن

ــران  ــه ای ــم ب ــن تی ــا ســهمیه مســتقیم ای ــدا نکــرد ت را پی
اعطــا شــود و بــه ایــن ترتیــب فوتبــال ایــران ســهمیه 1+3 
ــه ایــن ترتیــب پرســپولیس مســتقیما  خواهــد داشــت. ب
بــه مرحلــه گروهــی صعــود خواهــد کــرد و اســتقال تنهــا 
یــک دیــدار حذفــی پیــش روی خواهــد 
ــح  ــارات، الفات داشــت. تیم هــای الوحــده ام
عربســتان، الجیــش و الســد قطــر و بنیادکار 
و نســف ازبکســتان تیم هــای حاضــر در 
مرحلــه پلــی آف هســتند. بــا توجه بــه برنامه 
ــران  ــال آســیا، اســتقال ته فدراســیون فوتب
ــر الســد قطــر قــرار  در دیــداری خانگــی براب
ــان  ــدار میزب ــک دی ــر در ی ــش قط ــت و الجی ــد گرف خواه
بنیــادکار ازبکســتان خواهــد بــود. هشــتمین تیــم حاضــر 
ــدگان  ــن نماین ــازی بی ــزاری ب ــا برگ ــی آف ب ــه پل در مرحل
ــن  ــا از جمــع ای ــن و اردن مشــخص خواهــد شــد ت بحری
ــه گروهــی انتخــاب شــوند. ــی مرحل ــم نهای ــم، ۴ تی 8 تی

باحذفسهمیهعراق

سهمیه ایران 3+1 شد
تهــران  نفــت  فوتبــال  تیــم  ســرمربی  دایــی،   علــی 
در نشســت خبــری پیــش از دیــدار تیمــش برابر گســترش 
فــوالد تبریــز گفــت: امثــال مــن و شــجاعی بایــد دردهــای 
ــن کار  ــه ای ــت ک ــه ماس ــن وظیف ــم و ای ــه را بگویی  جامع

ــامی  ــه اس ــا در جامع ــم. م ــام دهی را انج
زدن  حــرف  حــق  و  می کنیــم  زندگــی 

داریــم. 
ــم  ــی را می شناس ــا و خانواده های ــن جاه م
کــه آدم بــاورش نمی شــود کــه چنیــن 
ــا  ــود دارد. م ــی وج ــا و مکان های خانواده ه
بایــد دنبــال راه حــل باشــیم نــه اینکه بــا زور 

ــاکت  ــراد را س ــم و اف ــاک کنی ــئله را پ ــار صورت مس و فش
کنیــم. 

ســرمربی نفــت تهــران دربــاره قضایــای مربــوط بــه مهــدی 
ــان  ــا طرفدارانم ــم ب ــه داری ــا وظیف ــت: م ــز گف ــی نی رحمت
ــاق در  ــن اتف ــنجیم. ای ــرایط را بس ــم و ش ــس بگیری عک

ــون آن هــا پیــش آمــده اســت.  ــا قان کشــور خارجــی و ب
عکــس  بگویــد  می توانــد  مگــر  رحمتــی  مهــدی 
ــط بســته عکــس  ــم و در محی ــر بیای ــن اگ ــرم؟ م نمی گی
بگیــرم، مشــکل دارد؛ ولــی عکــس گرفتــن در جــای 
ــدارد.  ــرادی ن ــچ ای ــردم هی ــا م ــی ب عموم
گنــاه مــن چیســت اگــر یــک نفــر خــودش 
را بــه مــن نزدیــک کــرده و بــا مــن عکــس 

بگیــرد. 
ســرمربی نفــت تهــران گفــت: در یــک کشــور 
ــه  ــی گرفت خارجــی عکســی از مهــدی رحمت
ــه  ــران چ ــاق و دیگ ــه اخ ــه کمیت ــده، ب ش
ربطــی دارد و نبایــد در زندگــی خصوصــی مــردم کنــکاش 

کنیــم. 
از مســئوالن خواهــش می کنــم مســائلی کــه موجــود 
اســت را حــل کننــد؛ نــه اینکــه شــجاعی و رحمتــی را بــرای 

ایــن مســائل محــروم کننــد.

آگهیفقدانسندمالکیت
138۴/06/30 شعبه  مورخ   780 وراثت شماره  طبق گواهی حصر  اردستانی   اقای کریمی  علی  ورثه 

اول شورای حل اختاف باسامی جواد و محمد رضا و محمد جعفر و فروغ الزمان و فخر الزمان و بدر 

الزمان و همسر بتول شمس ریزی که نامبرده نیز بموجب گواهی حصر وراثت شماره ۴33۴ مورخ 

139۵/08/1۵ فوت نموده و ورثی وی همان ورثه علی اقا کریمی اردستانی میباشند با تسلیم دو برگ 

استشهادیه محلی مدعی میباشد که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پاک 1۵191/1708  واقع در 

بخش ۵ در صفحه 260 و 262 دفتر 7 فرد اماک و بشماره ثبت 2۴79 و 2۴81 که متعلق به اقای 

علی اقا کریمی اردستانی میباشد به علت جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شده و درخواست صدور 

سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که 

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

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

ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 

مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

 شماره : 28133/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان 

آگهیفقدانسندمالکیت
سند  که  میباشد  مدعی  محلی  استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  لهراسب   فرزند  خلیلی  رویا  خانم 

مالکیت28/8 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ پاک 10290 فرعی از 1۵190 اصلی  واقع در بخش ۵ 

ثبت اصفهان که در صفحه ۴0 دفتر ۵12 و بشماره ثبت 91228 و به شماره چاپی مسلسل 110860 بنام 

خلیل زارع صادر گردیده که نقل گردیده به صفحه 16۵ دفتر دو خروجی سپس بموجب اسناد رسمی 

شماره ۴۵7۵9 مورخه ۴0/8/1۴ دفتر 82  و ۵7770 مورخه 86/11/1 دفتر 60 مع الواسطه به متقاضی 

باال واگذار گردیده و معامله دیگری انجام نشده  بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند 

نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که  المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین 

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

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

ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 

مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 281۴3/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان 

آگهیفقدانسندمالکیت
خانم رویا خلیلی فرزند لهراسب  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند مالکیت 

از 1۵190 اصلی  واقع در بخش ۵ ثبت  از 72 حبه  ششدانگ پاک 10290 فرعی  1۴/۴حبه مشاع 

بنام  اصفهان که در صفحه ۴3 دفتر ۵12 و بشماره ثبت 91230 و به شماره چاپی مسلسل 110861 

زینت السادات زارع صادر گردیده که نقل گردیده به صفحه 168 دفتر دو خروجی سپس بموجب اسناد 

رسمی شماره ۴۵7۵9 مورخه ۴0/8/1۴ دفتر 82  و ۵7770 مورخه 86/11/1 دفتر 60 مع الواسطه به 

متقاضی باال واگذار گردیده و معامله دیگری انجام نشده  بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست 

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

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

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

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

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

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

شماره : 281۴۴/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان 

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9۵099803۵01006۴1 پرونده:  شماره    9۵101003۵010777۵ اباغیه:   شماره 

9۵07۵7 تاریخ تنظیم: 139۵/09/01 خواهان/ شاکی عباس پاگیری قلعه نوئی  دادخواستی به طرفیت 

خوانده/ متهم هاشم جاویدان نسب و رضا عطائی و اکبر نیک آئین به خواسته مطالبه اجرت المثل 

اموال و خلع ید و مطالبه خسارت  دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان واقع در 

اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 

شماره 333 ارجاع و به کاسه  9۵099803۵01006۴1 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/11/12 

و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ 

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی 

و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 27096/م الف 

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

آگهیفقدانسندمالکیت
نظر باینکه آقای محمد قضاوی بوکالت از طرفه ورثه حیدر قضاوی خوراسگانی نسبت به ششدانگ یک 

قطعه زمین پاک 772۵/30۴ بخش ۵ اصفهان به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت یکی از 

شهود رسما گواهی و به تایید دفتر 30 اصفهان رسیده مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 

زمین پاک فوق واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به شماره  چاپی – که در صفحه 231 دفتر 31 به نام  

حیدر قضاوی خوراسگانی سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده  و معامله دیگری انجام نشده و 

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

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

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

مراتب صورت  تا  نماید  تسلیم  و سند معامله  مالکیت  اصل سند  ارائه  را کتبا ضمن  اعتراض خود  و 

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

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

شماره : 28332/ م الف هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان 

آگهیابالغوقترسیدگی 
شعبه  بایگانی  شماره   9۵09983720300627: پرونده  شماره   9۵10103720311637: اباغیه  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  بختی  جوان  حسین  شاکی   / خواهان  تنظیم:9۵/8/2۵  تاریخ   9۵0627:

تقدیم  مال  تقسیم  خواسته  به  جوانبخت  اعظم  و  جوانبخت  مرضیه  و  جوانبخت  محسن  خواندگان 

دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی 

)حقوقی ( دادگستری شهرستان گلپایگان واقع در گلپایگان ارجاع و به کاسه 9۵09983720300627 

. به علت مجهول  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/10/20 و ساعت 09:00 تعیین شده است 

المکان بودن خواندگان 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 کثیر االنتشار 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:۴۴3/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان – معانی 

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای سعید آشوری  دارای شناسنامه شماره 1-001738-۴16 متولد 1368  به شرح دادخواست به 

کاسه 9۵ / 83۵ ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان ابراهیم آشوری  بشناسنامه 17مورخ 1330/2/1 در تاریخ139۵/3/13 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر- دو دخترو یک همسر  

دائمی که  به شرح ذیل می باشد:  1- میرزا حسین آشوری فرزند ابراهیم به ش ش 2136 متولد 

از  13۵9 صادره  متولد   2300 به ش ش  ابراهیم  فرزند  آشوری  بشیر   -2 الیگودرز  از  13۵8 صادره 

الیگودرز 3- سعید آشوری به ش ش 1-001738-۴16 متولد 1368 متلد 1368 صادره از الیگودرز ۴- 

عباس آشوری فرزند ابراهیم به ش ش 0۴23736-۴16 متولد 137۴ صادره از الیگودرز ۵ – مرضیه 

آشوری فرزند ابراهیم به ش ش 6۴ متولد 136۵ صادره از الیگودرز 6- مریم آشوری فرزند ابراهیم به 

ش ش 3-۴1602۵812 متولد 1371 صادره از الیگودرز 7- اکرم علی مددی فرزند صفر علی به ش 

ش 121103۴-۴16 متولد 1337 صادره از الیگودرز والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

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

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۴۵1/ م الف 

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

آگهیابالغ
شعبه  بایگانی  شماره   9309983722۵00۴18: پرونده  شماره   9۵10103720703۵23: اباغیه  شماره 

نامهای  به  متهمین  علیه  شکایتی  قائدی  اصغر  علی  آقای  شاکی  تنظیم:9۵/09/07  :9۵1۵۴7تاریخ 

1- حسین شریعت فرزند مرتضی 2- علی شهریاری به اتهام سرقت مستوجب تعزیر  تقدیم دادگا 

های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر 

گلپایگان )جزایی سابق (  واقع در گلپایگان ارجاع و به کاسه 9309983722۵00۴18 ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن 139۵/10/20 و ساعت 10:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 

متهمین و درخواست 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 کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهمین  

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:۴83/م الف 

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق ( – وحید زمانی 

رونوشتآگهیحصروراثت
آفقای محمد حسن گرجی   دارای شناسنامه شماره 76۴ متولد 1363  به شرح دادخواست به کاسه 

9۵ / 8۴6 ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

عبدالباقی گرجی   بشناسنامه 18مورخ 132۴/12/1 در تاریخ139۵/7/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک  پسر- یک دختر به شرح ذیل می 

گلپایگان  از  متولد 1363 صادره  به ش ش 76۴  عبدالباقی  فرزند  1- محمد حسن گرجی  باشد:  

2- زهرا گرجی فرزند عبدالباقی به ش ش 18۴7۴ متولد 13۵8 صادره از گلپایگان والغیر  اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 

ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۴6۴/ م الف 

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

آگهیابالغ
اله دادخواستی به طرفیت مریم  بدین وسیله اعام می گردد آقای حمید رضا صیادی فرزند ذبیح 

طاهونچی وغیره فرزند علیرضا مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه مطرح رسیدگی دارد لذا به خوانده 

فوق خانم طاهونچی اباغ می گردد در تاریخ چهارشنبه 9۵/10/22 ساعت 17/۴۵ جهت رسیدگی در 

شعبه اول شورای حل اختاف آران و بیدگل حاضر شود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم به دقت شعبه مراجعه نماید ./

 شماره :۵/22/9۵/۵20/م الف  رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آران و بیدگل 

گواهیحصروراثت
خانم اشرف یزدانی گارماسه  بشناسنامه شماره 178۵ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  9۵/1300تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 

شادروان محمد عادل یزدانی سودرجانی        بشناسنامه شماره 38۵در تاریخ 139۴/11/20در گذشته 

و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- اسمعیل یزدانی سودرجانی فرزند محمد شماره شناسنامه 

1937 نسبت با متوفی پدر 2- تاجماه دهقانی فرزند علیجان شماره شناسنامه ۴۴ نسبت با متوفی 

مادر 3- اشرف یزدانی گارماسه فرزند مهدی شماره شناسنامه 178۵ نسبت با متوفی همسر   پس 

یا  و  دارد  اعتراضی  تا هرکسی هر  نماید  آگهی می  را یکمرتبه  قانونی در خواست مزبور  از تشریفات 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 

گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

آگهیابالغرای
به تاریخ 9۵/6/2۵  در وقت فوق العاده شعبه اول شورای حل اختاف آران و بیدگل به تصدی امضاء 

کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 638/9۵ تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ختم 

دادرسی را اعام 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 حمید رضا صیادی آرانی    فرزند ذبیح اله    

به طرفیت آقای 1- کیامرث بندانی 2- شرکت نگین مشهد هال  فرزند: 1- یداله  به خواسته مطالبه 

وجه 3  فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ پنجاه  میلیون 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 التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر 

اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل 

استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا 

تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198-۵02-۵19و 

۵22 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 مزبور به عنوان اصل خواسته و 

نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری 

اسامی از زمان صدور چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. 

شماره : ۵/22/9۵/۵21/ م الف قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9۴09983620200838شماره  پرونده:  9۵10۴23620200326شماره  اجرائیه:  شماره 

نام خانوادگی  نام :حمید رضا    1 له ردیف  تنظیم: 139۵/08/2۴ مشخصات محکوم  9۴08۵7تاریخ 

اله    نشانی: آران – خ ولی عصر – کوچه قائم 8- منزل شخصی   : صیادی آرانی  نام پدر: ذبیح 

 : نشانی  احمد  پدر:  نام  امینلوی   : خانوادگی  نام  یوسف    نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم  مشخصات 

آذربایجان  غربی – قره ضیاء الدین  – خ طالقانی – باالتر از ایران خودرو- فرش فروشی امینلوی    

محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵1009362020280۴ و 

شماره دادنامه مربوطه 9۴09973620201238 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و 

پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته طبق گزارش اصاحی پیوستی به انضمام خسارت تاخیر تادیه 

آن از تاریخ 9۴/9/1 لغایت زمان وصول در حق محکوم له . هزینه اجرا به عهده محکوم علیه میباشد./  

محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ 

قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا 

باید  نداند  از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه  به  حکم و استیفا محکوم 

ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور 

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

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

ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 

اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 

ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 139۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، 

حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 

ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 139۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

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

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴( 

شماره: ۵/22/9۵/۵3۵/ م الف  

متصدی امور دفتری شعبه دوم  حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل – هاجر قدیرزاده 

اخطاراجرایی
نشانی محل  پدر: حسن   نام  غبیش   آلبو  خانوادگی:  نام  نام: حسین    علیه:  مشخصات محکوم 

 : پدر  نام  خانوادگی:صیادی   نام  رضا     نام:حمید  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 

ذبیح اله  نشانی محل اقامت:آران و بیدگل – خ ولیعصر )عج( کوچه قائم 8 محکوم به:به موجب 

رای شماره 33 تاریخ93/1/2۵ حوزه اول  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و نیز هزینه دادرسی به مبلغ 260/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک )90/10/20( 

و )90/11/20 – 90/12/20( تا زمان پرداخت آن در حق خواهان. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین 

که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 

محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 

مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۵/22/9۵/۴97/ م الف 

دفتر شعبه اول  مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان  پاک شماره 19/922 واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7001163 در اجرای قانون تعیین تکلیف 

اراضی فاقد سند رسمی به  نام خانم  اکرم اکبری کلیشادی   فرزند حسن  در جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 139۵/10/13 ساعت 9 

صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 

که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 139۵/9/18 

شماره : 691/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

دفاعداییازشجاعی:

ما باید دردها را بگوییم
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ــری  پیســت اســکی شهرســتان فریدونشــهر در ۱۸۰ کیلومت
غــرب اصفهــان و 3 کیلومتــری شــهر فریدونشــهر و در دامنــه 
ــکی  ــت اس ــن پیس ــه و مرتفع تری ــرار گرفت ــیخه ق ــوه تس ک
ــات  ــه در ارتفاع ــل اینک ــه دلی ــن پیســت ب ــران اســت. ای ای
 موســوم بــه گردنــه روســتای چغیــورت اســتقرار یافتــه
ــرف دارد.  ــاه ب ــر فروردین م ــا اواخ ــز ت ــل پایی ــدودا از اوای ح
پیســت اســکی فریدونشــهر تنهــا پیســت اســکی اســتاندارد 
ــتانداردهای  ــا اس ــه ب ــه البت ــت ک ــان اس ــتان اصفه در اس
ــن در  ــادی دارد؛ ای ــای زی ــور فاصله ه ــی کش ــی و حت جهان
ــرد حــدود 3۵  ــد و منحصربه ف ــه شــیب تن ــی اســت ک حال
درجــه، ایــن پیســت را در میــان پیســت های اســکی دیگــر 
کشــور شــاخص کــرده اســت. ارتفــاع پایــه پیســت اســکی 
 فریدونشــهر از ســطح دریــا، ۲ هــزار و ۶3۰ متــر اســت 
و در باالتریــن نقطــه پیســت بــه 3 هــزار متــر می رســد کــه 
ــات  ــکی ف ــت اس ــن پیس ــخصات، مرتفع تری ــن مش ــا ای ب

مرکــزی ایــران اســت.
 رشــته اســکی در شهرســتان فریدونشــهر از ســال ۱3۸۱ بــا 
ــه صــورت تفریحــی در شهرســتان  ــت غیررســمی و ب فعالی
آغــاز و در ســال ۱3۸3 پیســت اســکی در محــل جــاده 
ــهر  ــهر فریدونش ــرب ش ــری غ ــع در ۵ کیلومت ــورت واق چغی

ــتان  ــال اس ــت فع ــا پیس ــون تنه ــه تاکن ــده ک ــداث ش اح
ــت.  ــان اس اصفه

    برف و تفریحات برفی
ــاله  ــر س ــع، پیســت اســکی فریدونشــهر، ه ــه تب ــرف و ب ب
اقصــی  تمــام  از  را  و دوســتداران طبیعــت  اســکی بازان 
ــود  ــمت خ ــه س ــان ب ــتان اصفه ــژه اس ــور و به وی ــاط کش نق
بــه عقیــده  اســت کــه  آن  توجــه  می کشــاند. جالــب 
بســیاری از کارشناســان، پیســت اســکی ایــن منطقــه 
فصــول  در  اســت؛  مهــم  و  بســیارخوب  فرصت هــای  از 
ــت  ــن نعم ــرای ای ــت ب ــگر و توریس ــزاران گردش ــرما ه س
ــفید  ــای س ــت ط ــده و از نعم ــتان ش ــدادای وارد شهرس خ
ــر  ــات بهت ــه خدم ــا ارائ ــوان ب ــه می ت ــوند ک ــد می ش بهره من
برنامه ریــزی دقیق تــر و درازمــدت، ظرفیــت ایــن محــل 
ــید.  ــود بخش ــات آن را بهب ــت خدم ــش داد و کیفی را افزای
مناطــق متعــددی در کشــورهای پیشــرفته و در حــال توســعه 
کــه از نظــر آب و هوایــی مشــابه مناطــق برفــی و سردســیر 
ــه راحتــی توانســته اند  ــد فریدونشــهر هســتند، ب ــران مانن ای
بــا اســتفاده از ظرفیــت بــرف و کوهســتان، گردشــگری 
ــع ارزی  ــاالنه مناب ــد و س ــعه دهن ــود را توس ــتانی خ زمس
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــب کنن ــی کس ــب توجه جال

پیســت اســکی شهرســتان فریدونشــهر کــه بیشــترین 
گردشــگر را در فصــول برفــی جــذب می کنــد، متاســفانه بــه 
دلیــل نبــود یــا کمبــود امکانــات در ایــن عرصــه موفــق عمــل 

ــت. ــرده اس نک
    امکانات

در حــال حاضــر ســالن پیســت اســکی مجهــز بــه سیســتم 
اورژانــس نمازخانــه،  رســتوران،  کافی شــاپ،   گرمایــی، 
ــت  ــوئیت جه ــد س ــد واح ــرم، چن ــنتی گ ــان س ــت ن پخ
اداری  ســایت  اســکی،  فصــل  در  اســکی بازان   اســکان 

و نگهبانی و سرویس های بهداشتی است.

ــوان  ــهر می ت ــکی فریدونش ــت اس ــات پیس ــر امکان  از دیگ
ــر  ــدی و باالب ــراد مبت ــرای اف ــه پیســت آموزشــی مجــزا ب ب
آموزشــی ۱۱۰ متــری، باالبــر حرفــه ای بــه طــول یــک کیلومتر 
ــت  ــه پیس ــه قل ــه ب ــدود ۶ دقیق ــی ح ــرد را در زمان ــه ف ک
ــوب  ــه ای، برف ک ــکی بازان حرف ــژه اس ــد وی ــال می ده انتق
ــزار  ــک ه ــش از ی ــت بی ــا ظرفی ــگ ب ــیانه آن، پارکین و آش
خــودرو،  ایســتگاه تیوپ ســواری و تجهیزاتــی از جملــه 
ــاس اســکی  ــن و اســنوبرد، لب  کفــش، چــوب اســکی آلپای
و وســایل مربــوط بــه ایــن ورزش کــه به صــورت کرایــه ای در 

اختیــار عاقه منــدان قــرار می گیــرد، اشــاره کــرد.

نگاهی به پیست اسکی فریدونشهر

اسکی در شیب 35 درجه

 شرکت ۵۲ هزار نفر در طرح 

تربیت حافظان قرآن در کرمان
کل  اداره   فرهنگــی  معــاون 
ــتان  ــه اس ــور خیری ــاف و ام اوق
راســتای  در  گفــت:  کرمــان 
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری 
ــون  ــت ۱۰ میلی ــر تربی ــی ب مبن
ــازمان  ــم، س ــرآن کری ــظ ق حاف
اوقــاف، طــرح تربیــت حافظــان 
قــرآن را اجــرا کــرد کــه در اســتان کرمــان طــی ۴ ســال حــدود 
۵۲ هــزار نفــر در ایــن طــرح شــرکت کرده انــد. حجت االســام 
ســیدرضا فاطمــی، معــاون فرهنگی اجتماعــی اداره کل اوقــاف 
و امــور خیریــه اســتان کرمــان در همایــش یــاوران وقــف در 
راســتای ترویــج فرهنــگ وقف و اقتصــاد مقاومتــی در کرمان 
بــه مناســبت دهــه وقــف گفــت: یکــی از سیاســت های کان 
ســازمان اوقــاف، کارکردهــای فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی 
در امــور وقــف، موقوفــات و بقــاع متبرکــه اســت. وی افــزود: 
ــوان  ــه عن ــان ب ــتان کرم ــه اس ــور خیری ــاف و ام اداره کل اوق
عضــو ســتاد اربعیــن و معین اســتان سیســتان و بلوچســتان 
در ایــام اربعیــن، موکب هایــی بــرای پذیرایــی و اســکان 
زائــران پاکســتان برپــا کــرده و همچنیــن ۱۰۰ میلیــون تومــان 
در مــرز سیســتان  اســکان  و  پذیرایــی  امکانــات   بــرای 
و بلوچســتان بــا پاکســتان هزینــه کــرده اســت. وی بــا اشــاره 
برنامه هــای دهــه وقــف ســال جــاری بیــان کــرد: همایــش 
ائمــه جمعــه اســتان کرمــان، ارائــه خدمــات و ویزیــت رایــگان 
در بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی موقوفــه، همایــش وقــف و 
بانــوان، افتتــاح چنــد پــروژه و مراســم لبیک یا رســول هللا)ص( 
در ســالروز رحلــت آن حضــرت در بقــاع متبرکــه و ... از جملــه 

برنامه های دهه وقف در استان کرمان بوده است.

وقف جدید باید بر اساس مقتضیات زمان باشد
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان یــزد گفــت: 
ــه  ــای روز جامع ــاس نیازه ــر اس ــد ب ــد بای ــای جدی وقف ه
ــه  ــان توج ــای زم ــه نیازه ــف ب ــگام وق ــران هن ــد و خی باش

ــد.  کنن
از مســئوالن  بــا تشــکر   حجت االســام حســین زارع زاده 
ــر  ــف را سراس ــی، وق ــوم قرآن ــکده عل ــجویان دانش و دانش
خیــر و دانــش را نــور و روشــنایی خوانــد و بیــان کــرد: علمــی 
ــر ــر از خی ــی پ ــرآن متصــل باشــد، بی شــک علم ــه ق ــه ب  ک

و برکت خواهد بود. 
ــا  ــد نیــز ب حجت االســام حســنی، امــام جمعــه موقــت میب
ــوم  ــکده عل ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــف و اش ــه وق ــک هفت تبری
قرآنــی میبــد یکــی از آثــار وقــف اســت، گفــت: خیــران بایــد 
ابتــدا نیازهــای زمــان را بســنجند؛ ســپس وقــف کننــد تــا بــه 

ایــن وســیله بســیاری از مشــکات اجتمــاع حــل شــود.

اخبار کوتاه

قورمه سبزی، ستاره جشنواره غذا در مینسک
ســفره ایرانــی در جشــنواره غذای 
ــا  ــاروس ب ــت ب ــک پایتخ مینس
حضــور بانوانــی از ۴۰ کشــور از 
ــران  ــوری اســامی ای ــه جمه  جمل
ســنتی ترین  از  مجموعــه ای  بــا 
تاکنــون  ایرانیــان  خوردنی هــای 
برپــا شــده اســت. بانــوان ایرانــی 
در چارچــوب ایــن برنامــه کــه بــا مشــارکت ســفارت و رایزنــی 
فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران در بــاروس برگــزار شــده  از 
چــای و دمنوش هــای ایرانــی گرفتــه تــا نوشــیدنی های ســنتی 
و دســرها از جملــه بســتنی بــا بــوی گاب، از میهمانــان پذیرایــی 
 می کننــد. پخــت پلــو بــه شــیوه ایرانــی، انــواع آش هــا

ــنتی  ــای س ــن غذاه ــا و همچنی ــی، خورش ه ــای منقل کباب ه
ــر  ــبزی، عط ــو س ــار کوک ــا در کن ــت و خوراک ه ــد آبگوش مانن
ــا  ــر میزه ــا دیگ ــر ب ــر دورت ــا مت ــران را از ده ه ــه ای ــای غرف فض
متفــاوت کــرده اســت. بیشــترین اســتقبال از غذاهــای ایرانــی 
شــامل فســنجان، قورمه ســبزی بــا بیشــترین خواســتار، قیمــه 
و همچنیــن زرشــک پلــو بــا مــرغ می شــود کــه مراجعه کننــدگان 
ــرای ســهولت کار نیــز دســتورهای  ــد و ب از آن اســتقبال می کنن

پخت آماده نیز در اختیار عاقه مندان قرار می گیرد.
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شناسنامه دار می شوند
ــت:  ــور گف ــتی کش ــع دس ــد صنای ــت از تولی ــر کل حمای مدی
ــع دســتی کارت  ــرای نخســتین بار ۲7۰۰ نفــر از فعــاالن صنای ب
ــا  ــداد ت ــن تع ــد و ای ــت کرده ان ــری دریاف ــایی صنعتگ شناس

ــید.  ــد رس ــر خواه ــزار نف ــه 7 ه ــاری ب ــال ج ــان س پای
ــم  ــار امســال تصمی ــن ب ــرای اولی ــزود: ب ــو اف ــدون میرزال فری
ــای  ــش کارگاه ه ــت پوش ــران تح ــر صنعتگ ــاوه ب ــم ع گرفتی
ــه  ــد ب ــوان هنرمن ــه عن ــه ب ــرادی ک ــه اف ــتی، ب ــع دس صنای
 تنهایــی بــه ایــن حرفــه می پردازنــد و کار تولیــد می کننــد

کارت شناسایی منفرد بدهیم.
ــدان  ــا هنرمن ــد ت ــن موضــوع کمــک می کن ــه داد: ای   وی ادام
و فعــاالن زیــادی کــه امــکان راه انــدازی کارگاه ندارنــد یــا تحــت 
پوشــش بیمــه و کارگاه نیســتند، مثــل دانشــجویان ایــن رشــته 
و دیگــر عاقه منــدان بتواننــد از امتیــازات ایــن طــرح بهره منــد 
شــوند. میرزالــو تاکیــد کــرد: مجموعــه مجوزهایــی کــه از ســال 
۱3۸۵ صــادر کرده ایــم، 3۰۸ هــزار و ۸۶۵ فقــره اســت و 
آخریــن آمــار اشــتغال ایجادشــده در همیــن بــازه زمانــی 33۲ 

هــزار و ۲۵۵ نفــر را شــامل می شــود. 
میرزالــو عنــوان کــرد: بــرای اولیــن بــار در جشــن ملــی صنایــع 
دســتی در ۱۵ آذر ســال جــاری، ۱۱ تولیدکننــده بــزرگ صنایــع 
ــا ۲۰۰  ــن ۲۰ ت ــاالنه بی ــا س ــروش آن ه ــم ف ــه رق ــتی را ک دس

میلیــارد ریــال بــود، معرفــی و حمایــت کردیــم.

اخبار کوتاه

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: دانشــجویان و دانش آموختگان به 
منظــور فعالیــت در زمینــه میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی 
و گردشــگری می تواننــد بــا دریافــت وام هــای ارزان قیمــت تــا 

ســقف ۱۰۰ میلیــون تومــان، اشــتغال مناســبی 
ــن  ــد. بهم ــاد کنن ــران ایج ــود و دیگ ــرای خ ب
ــن اداره کل  ــزود: ای ــوادجانی اف ــکری س عس
بــرای پوشــش اشــتغال دانش آموختــگان 
زمینه هــای  در  بــه کار  عاقه منــد  افــراد  و 
ــای  ــای گردشــگری، خانه ه ــاد کمپینگ ه ایج
ــردی  ــای بومی گ ــگ، اقامت ه ــافر، هتلین مس

و ... آمادگــی الزم را دارد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر فــردی 
کــه انگیــزه انجــام کار را داشــته باشــد بیــکار نخواهــد بــود، 
تصریــح کــرد: بــه افــراد عاقه منــد کــه بــرای خــود و دیگــران 
ــاد  ــتی ایج ــع  دس ــن صنای ــگری و همچنی ــث گردش در بح
اشــتغال کننــد، آمــوزش رایــگان، مشــاوره رایگان و تســهیات 

ارزان قیمــت تخصیــص داده خواهــد شــد. عســکری بــا 
ــه مهم تریــن و  ــازار فــروش از جمل ــود ب ــه اینکــه نب اشــاره ب
ــد محصــوالت اســت،  ــه تولی اساســی ترین مشــکل در زمین
ــی  ــب خدمت ــی مناس ــا بازاریاب ــی ی ــد تضمین ــت: خری گف
ــدگان  ــه تولیدکنن ــن اداره کل ب ــه ای ــت ک اس
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد داد. وی ب ــه خواه ارائ
اســتراتژی ســازمان پــس از انتصــاب جدیــد 
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، توجــه بــه 
اشــتغال  به ویــژه  و  مردم نهــاد  گروه هــای 
بانــوان اســت، ادامــه داد: از سیاســت های 
ســازمان، ایجاد اشــتغال بــرای دانشــجویان و 
همچنیــن فراهــم کــردن زمینه هــای مناســب بــرای اشــتغال 
ارزان قیمــت و پیوســته اســت. عســکری ایجــاد نمایشــگاه 
در دانشــگاه ها را بــه منظــور دیــده شــدن قابلیت هــای 
گردشــگری اســتان از برنامه هــای قابــل ارائــه ایــن اداره کل 

ــراث دانســت. می

ــار تاریخــی ــت آث ــرا اعتضــادی، کارشــناس ارشــد مرم  میت
ــی  ــای کوف ــی قرآن ه ــت طبیع ــه در حال ــری ک ــاره تغیی درب
پوســت آهــو در مــوزه دوران اســامی بــه وجــود آمــده 
 گفــت: چندیــن بــار بــه مــوزه دوران اســامی رفتــه ام 

و متوجــه وضعیــت بــد نورپــردازی مســتقیم 
 بــه اشــیای داخــل مــوزه شــده ام. نــور
آســیب های فتوشــیمیایی بــه مــواد آلــی 
ــت  ــت پوس ــه باف ــی از جمل ــد بافت های مانن

آهــو و ... وارد می کنــد. 
هــم  بصــری  لحــاظ  از  ایــن،  از  غیــر 
نورهــا  نیســت.  مناســب  نورپردازی هــا 

ــه  ــکل ک ــه آن ش ــه ب ــد، ن ــیا بتابن ــه اش ــده ب ــد فیلترش بای
 در مــوزه دوران اســامی اســت. نــور فرابنفــش، اشــیا 
را اذیــت و گرمــای آن یــک نقطــه را موضعــی گــرم می کنــد 
رســمی  کارشــناس  می شــود.  تخریبــش  موجــب  و 
دادگســتری در حــوزه اشــیای قدیمــی توضیــح داد: وقتــی 

ــت الزم  ــا و رطوب ــا دم ــد، طبیعت ــت نباش ــا درس نورپردازی ه
ــول  ــن قب ــود. م ــم نمی ش ــوزه تنظی ــم در م ــیا ه ــرای اش ب
ــیار کار  ــبی بس ــت نس ــا و رطوب ــن دم ــم ای ــه تنظی دارم ک
ــیا وارد  ــه اش ــه ب ــای اضاف ــر دم ــا اگ ــت؛ ام ــواری اس دش
شــود و کنتــرل نشــود، اتفاقــات ناخوشــایندی 
ــد  ــی می افت ــه اشــیای آل ــرای اشــیا از جمل ب
 و بــه جــز اینکــه دمــا در درازمــدت اشــیا 
ــوک  ــز ش ــا نی ــرات دم ــد، تغیی را آزار می ده
مخربــی بــرای آن هاســت. چــون بنیــان ایــن 
قرآن هــا، پروتئیــن اســت، کاژن هــای چــرب 
ــد  ــه رطوبــت مشــخص دارن پوســت ها نیــاز ب
کــه وقتــی بــه آن هــا گرمــا داده می شــود، آب درون مولکولی 
آن هــا از بیــن مــی رود. ایــن باعــث می شــود کــه وقتــی آب 
ــم  ــد و کم ک ــه وجــود آی ــی ب ــی رود فضــای خال از دســت م
ــت  ــی آورد و درنهای ــی فشــار م ــه فضــای خال ــر ب فضــای پ
ــت طبیعــی خــود را از دســت می دهــد. ایســنا پوســت، حال

مدیر کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اختصاص وام های ارزان قیمت به دانش آموختگان

میترا اعتضادی، کارشناس مرمت آثار تاریخی مطرح کرد:

علت تغییر حالت قرآن های نوشته شده بر پوست آهو

حتما بخوانید!
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اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سعاد    نام خانوادگی: رامرد   نام پدر: حسن   نشانی محل اقامت: 

اله   : ذبیح  پدر  نام  نام خانوادگی:صیادی   نام:حمید رضا     له:  المکان مشخصات محکوم  مجهول 

نشانی محل اقامت:آران و بیدگل – خ ولیعصر )عج( کوچه قائم ۸ محکوم به:به موجب رای شماره ۲7۲ 

تاریخ93/۶/۲۶ حوزه اول  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به مبلغ 

۵۴۰/۰۰۰ ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک) 9۱/۱۱/۲۵ – 9۲/3/۲۵- 9۲/۲/۲۵-

9۲/۴/۲۵-9۱/۱۰/۲۵ ( تا زمان پرداخت آن در حق خواهان. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 

بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 

به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 

صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۵/۲۲/9۵/۴9۶/ م الف 

دفتر شعبه اول  مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 

اخطار اجرایی
نام  نام خانوادگی:بندانی     نگین هال      نام: کیامرث – شرکت فرش  مشخصات محکوم علیه: 

نام  رضا     نام:حمید  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  یداله    پدر: 

خانوادگی:صیادی  نام پدر : ذبیح اله  نشانی محل اقامت:آران و بیدگل – خ ولیعصر )عج( کوچه قائم 

۸ محکوم به:به موجب رای شماره ۴۲9 تاریخ9۵/۴/۲۶ حوزه اول  شورای حل اختاف شهرستان آران 

و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به مبلغ ۱/۱۶۰/۰۰۰ ریال و نیزپرداخت  خسارت تاخیر تادیه از زمان 

سررسید  چکها ) 9۱/۴/۱۰-9۰/۱۱/۲۵-9۰/۱۲/۱۰-9۰/۱۰/۲۵ ( تا زمان پرداخت آن در حق خواهان. 

ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است 

ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 

مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۵/۲۲/9۵/۵۱۸/ م الف 

دفتر شعبه اول  مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 

اخطار اجرایی
بابا    نشانی  مشخصات محکوم علیه: نام: پرویز    نام خانوادگی: لنگی محمود آبادی   نام پدر: 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:حمید رضا    نام خانوادگی:صیادی  نشانی 

به:به موجب رای شماره 3۶۸  اقامت:آران و بیدگل – خ ولیعصر )عج( کوچه قائم ۸ محکوم  محل 

تاریخ9۵/۴/۵ حوزه اول  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه  میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به 

مبلغ ۵۸۰/۰۰۰ ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک) 93/3/۲۵ ( تا زمان پرداخت آن در 

حق خواهان. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 

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

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

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

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۵/۲۲/9۵/۵۱9/ م الف 

دفتر شعبه اول  مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9۴۰99۸۰3۵۰7۰۰۶3۸شماره  پرونده:  9۵۱۰۴۲۰3۵۰7۰۰۴۰۸شماره  اجرائیه:  شماره 

9۴۰7۱9تاریخ تنظیم: ۱39۵/۰9/۰7 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :روزبه  نام خانوادگی : ضیاء 

پور نام پدر: حسن    نشانی: اصفهان – خانه اصفهان – خ بنفشه جنوبی کوی مدائن پ 3 کد پ 

۸۱9۴۸3۵7۶۱ ش ملی ۰۴۵۱۰۰۲9۸9 همراه ۰9۱۲۵7۴7۰۴ مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: 

میر رضا     نام خانوادگی : میر خاتمی نام پدر: سید ابوالحسن   مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 

محکوم له /محکوم علیه نام : مسیح نام خانوادگی : جعفری قوام آبادی  نام پدر : هوشنگ  نشانی 

: اصفهان – بلوار آئینه خانه جنب مسجد النبی )ص( ساختمان آئینه پاک ۶۰ کد پ ۸۱9۴۸3۵7۶۱  

نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم روزبه ضیاء پور  نام : هوشنگ  نام خانوادگی : جعفری قوام 

آبادی  نام پدر : محمد  نشانی : اصفهان – بلوار آئینه خانه جنب مسجد النبی )ص( ساختمان آئینه 

پاک ۶۰ کد پ ۸۱9۴۸3۵7۶۱  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : روزبه ضیاء پور محکوم به: 

بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵۱۰۰9۰3۵۰7۰37۴9و شماره دادنامه 

مربوطه 9۵۰997۰3۵۰7۰۰۶۰۱ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ ۶/۸۸۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 

و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سر رسید )دو برگ چک به شماره های ۱۵۵337 ، 9۴/۴/۸ و 

زمان  تا   ) ریال   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  و هریک  بانک کشاورزی  عهده  بر  دو  هر   9۴/۵/۱9  ،۱۵۵33۸

اجرای حکم وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در حق 

محکوم له و نیز پرداخت حق االجرای دولت در حق صندوق دولت ))رای غیابی می باشد((. محکوم 

علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون 

اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 

و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 

روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 

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

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

و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 

زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال 

به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴)  

.۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 

در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴) ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 

نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 

نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱39۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 

به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴) 

شماره: ۲۸۰۰۸/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – بروجردی  

ابالغیه
بایگانی شعبه:  اباغنامه: 9۵۱۰۱۰۰3۵3۱۰33۱3 شماره پرونده: 9۵۰99۸۰3۶۵۸۰۰۱۸3 شماره  شماره 

نام   -۲ علی  قاسم  ۱-نام:  حقیقی:  شونده  اباغ  مشخصات   ۱39۵/۰9/۱3 تنظیم:  تاریخ   9۵۰۲۶3

یکشنبه   ۱39۵/۱۰/۱9 حضور:  تاریخ  المکان  مجهول  نشانی:  یوسف  پدر:  3-نام  شمس  خانوادگی: 

ساعت 9:۰۰ محل حضور: اصفهان- خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۴9 در خصوص شکایت جوهر ضرغامیان علیه شما در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی به اتهام فحاشی تهدید و ایجاد مزاحمت تلفنی در این شعبه حاضر شوید.

شماره:۲7973/ م الف

 منشی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)۱۰۵ جزایی سابق( مجید عابدینی

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه:  9۵۱۰۱۰۰3۵۱۵۰۸۶۵۱  شماره پرونده: 9۵۰99۸۰3۵۱۵۰۰۵9۲ شماره بایگانی شعبه: 

به  دادخواستی  باشی   امیر رضا خواجه  تنظیم: ۱39۵/۰9/۱3 خواهان/ شاکی سید  تاریخ   9۵۰7۲9

طرفیت خوانده/ متهم عماد اله دادی به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالب 

وجه بابت ... و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت  دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

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

کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۴۸ ارجاع و به کاسه  9۵۰99۸۰3۵۱۵۰۰۵9۲ ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن ۱39۵/۱۰/۲۵ و ساعت ۰۸:3۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  و درخواست خواهان/ شاکی  خوانده/ متهم 

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: ۲79۴۲/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محسن یزد خواستی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۲۴۴/9۵  خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی زمانی با وکالت مریم 

السادات ابرقوئی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت ۱-فریدون حاتمی نژاد ۲- ماهان طهماسبی 

مورخه   .......... روز  برای  . وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  آبادی  بلداجی 3-رضا شفیعی حسن 

تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده  ۱۱ صبح  9۵/۱۰/۲۵ ساعت 

خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 

پستی  ۵7 کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان   اول 

۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۶ 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: ۲79۴۸/م الف مدیر دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۸۸7/9۵  خواهان مرتضی خرسندی فر دادخواستی مبنی بر: مطالبه به 

طرفیت سعید کلینی – اسماعیل کلینی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز .......... مورخه 

تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده  عصر   ۴ ساعت   9۵/۱۰/۲۵

خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 

پستی  ۵7 کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان   اول 

۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۴۲ 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: ۲79۱۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۴۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۵9۴/9۵ خواهان محمد وفا دادخواستی مبنی برمطالبه چک  به طرفیت 

............. مورخ 9۵/۱۰/۲۶ساعت  روز  برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  ادیبی سده   محمود 

9/3۰ صبح  تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان  ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا شورای حل اختاف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲79۰3/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
سفته   برمطالبه  مبنی  دادخواستی  زاده  شفیع  عباس  خواهان   ۱۵97/9۵ پرونده کاسه  در خصوص 

نموده  تقدیم  جهانبخش  امین  جهانبخش-  امیر  سواری-  جهانبخش-فاطمه  ابوالفضل  طرفیت  به 

با   . است  تعیین گردیده   ۱۰/3۰ 9۵/۱۰/۲۶ساعت  مورخ   ............. روز  برای  رسیدگی  .وقت  است 

دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه 

مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان  ابتدای 

ثانی دادخواست و  راه وکا شورای حل اختاف مراجعه و نسخه  خیابان شیخ صدوق شمالی چهار 

 ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ

 می شود.

شماره: ۲79۰۲/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه  بایگانی  شماره   9۵۰99۸3۶۲۱3۰۰۲۰7: پرونده  شماره   9۵۱۰۱۱3۶۲۱3۰۰۱۱۶: نامه  شماره 

:9۵۰۲۱۴تاریخ تنظیم :۱39۵/۰9/۱۴ بدینوسیله به اقای محمد عامری فرزند – فعا مجهول المکان به 

اتهام نزاع و درگیری با ساح  سرد چاقو موضوع شکایت اقای امیر میرزایی اباغ می گردد و اجرای 

انتشار آگهی  از  امور کیفری ظرف یک ماه  انقاب در  آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  ماده ۱7۴ 

جهت دفاع از اتهام وارده موضوع پرونده کاسه فوق در شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اران و 

 بیدگل حاضر شوید در صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت مقرر موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد

 شد. 

شماره :۵/۲۲/9۵/۵۵۱/م الف 

دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب آران و بیدگل – علی جهان بین 

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  93۰99۸۰3۵۱3۰۰7۱3شماره  پرونده:  شماره   9۵۱۰۴۲۰3۵۱3۰۰3۸9 اجرائیه:  شماره 

93۰793تاریخ تنظیم: ۱39۵/۰9/۱3 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :رامین  نام خانوادگی : شفیع 

ریزی نام پدر: علی جان     نشانی: اصفهان – خ وحید – حد فاصل حسین آباد و چهارراه رودکی 

– جنب کوچه امیر کبیر – فروشگاه تماشا  مشخصات محکوم علیهم  ردیف ۱- نام: حسین     نام 

خانوادگی : امامی  نام پدر : جعفر نشانی : اصفهان – کوی امیریه – ساختمان انوش – ط ۵ ۲- نام 

: زیبا نام خانوادگی : کیخائی دهدزی نام پدر: محمد شفیع نشانی : اصفهان – سپاهنشهر – بلوار 

توحید – توحید غربی – مجتمع رزر – ط سوم شرقی   مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم 

له /محکوم علیه نام : امیر  نام خانوادگی : پور آذر  نام پدر : محمد علی  نشانی : اصفهان – سه راه 

حکیم نظامی به سمت فلکه ارتش کوچه شهید عطایی ساختمان 7۱ واحد ۵  نوع رابطه : وکیل محکوم 

له / محکوم لهم رامین شفیع ریزی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 

به شماره 9۵۱۰۰9۰3۵۱3۰3۱۶۶ و شماره دادنامه مربوطه 93۰997۰3۵۱3۰۲۰۱9 محکوم علیه محکوم 

است به اینکه خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفت 

میلیون و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 

از زمان سر رسید چک )9۲/۶/3( تا زمان تادیه آن در حق خواهان ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به 

بر عهده محکوم علیه است.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا 

بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 

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

و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 

و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 

نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 

تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 

مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱39۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا 

و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴) ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای 

ارائه شود آزادی محکوم  محکومیت مالی ۱39۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 

 علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴) 

شماره: ۲79۲۸/ م الف  

مدیر دفتر شعبه ۱3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فریبا شریعتی     

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  حال   فرخ  خانوادگی:  نام  مجتبی      نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

فاورجان  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی:زارع   نام  نام:محمود    له:  محکوم  مشخصات  المکان 

 9۵۰997۶79۶3۰۱۱۲۸ شماره  رای  موجب  به:به  محکوم  دهیاری   روی  روبه  خ   – الرگان   –

تاریخ9۵/۶/۱۴حوزه 33  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

هزینه  بابت  ریال   ۸۱۰/۰۰۰ و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱۲/۸7۰/۰۰۰ مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 9۰/۱۱/۱۰ لغایت زمان اجرای حکم 

اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   3۴ اجرایی/ماده  عشر  نیم  پرداخت  و  له  محکوم  حق  در 

اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  اباغ  علیه  محکوم  به 

استیفاء  و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 

باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  در صورتی که خود  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم 

 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام

 نماید.

شماره۲7993/ م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سید اکبر      نام خانوادگی: میر معصومی   نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:قدرت اله    نام خانوادگی:جعفری   نشانی محل اقامت: اصفهان 

– فاورجان – کلیشاد – افجد – خ ابوریحان – کوچه بنفشه – سمت چپ خانه دومی   محکوم به:

به موجب رای شماره 993 تاریخ9۵/۶/۲9حوزه ۵  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت مابقی اجور معوقه 

و مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 

احکام:  اجرای  قانون   3۴ مالی.ماده  عشر  نیم  انضمام  به  اجرای حکم  لغایت   9۵/۴/۶ دادخواست 

همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را 

به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 

استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 

 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.

شماره۲79۰۴/ م الف دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
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جدول کلمات متقاطع - شماره 32
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

1-  اقتصاددان آمریکایی متولد 1901 و برنده نوبل اقتصاد 
که در سال 1985 وفات یافت - نقشه فرنگی

2- کشوری متمدن در سفالی بین النهرین - بزرگواری - 
مساعدت

3- سازگاری - پرستار - ترشح
4- آفت گیاه - منوال - تازگی - جام ورزشی
5- بی نظیر - زن رستگار شده - جنس مذکر

6- سرما - دشمن سرسخت - از قدرت های اقتصادی جهان 
- مطهر

7- خشک مزاج - اشاره به دور - خوشبخت
8- پادشاه دیوانه روم - تنها - گربه تازی - مؤلف

9- یکی از مقامات موسیقی ایرانی - از دین برگشته - خانه 
چادری

10- چینه دیوار - نفی انگلیسی - مساوی - کوچک ترین 
دورقمی

11- دوشاب - راننده کشتی های تجاری - ستاره شناس
12- از القاب اروپایی - رنج و درد - درس خوانده - یازده

13- دوستان - رفیق- طرد کردن
14- میوه گرمسیری - صاحبان مال و جاه و زمین - درجه و 

منزلت
15- آخر - اقتصاددان اهل بریتانیای کبیر که او هم جایزه 

نوبل اقتصاد را دریافت کرده است

1- بی پایه - مجموع هزینه فروش و هزینه اداری و عمومی 
را گویند

2- واحد اندازه گیری طال در بازار جهانی - استوار و محکم 
شده - آواز

3- اهل یمن - سیاهی شهر از دور - باب
4- فیل دریایی پستانداری شبیه فک - مظهر زیبایی - غالف 

شمشیر - درخت زبان گنجشک
5- ریزه های آهن - سرگردان

6- منقار کوتاه - صاف و بی غش - مقابل حاشیه - رها و آزاد 
- از حروف انگلیسی

7- سرفرود آوردن در مقابل فرد بزرگ - پارگی - جاودان و 
فنا نشدنی

8- پسوند شباهت - حمامی در کاشان - خانه وسرا - مادر 
باران

9- فصل سرما - شهر بی قانون - آرزو
10- الفبای ساز - محلی نزدیک تهران که قرار است به زودی 
در آنجا منطقه ویژه اقتصادی تأسیس شود - دفعه و مرتبه 

- گالبی - حرف همراهی
11- تندرو و سریع السیر - سکه طال رایج در دنیای قدیم که 

وزن ها و عیارهایی متفاوت و قیمت هایی متغیر داشت
12- گرسنه نیست - مسطح و هموار - ردیف - هنرفرنگی

13- تیم فوتبال یونانی - مرکز فرمانروایی کشور - از پوشاک 
زنانه

14- آخرین خلیفه امویان - آشنا به کار - سخنوران
15- این عنوان مربوط به کاالهایی است که درحال حاضر 

جزو اقالم دارایی موسسه می باشد - پوشیده و پنهان

عمودیافقی

حضرت ولی عصر)عج( می فرمایند:

ما در رعایت حال شما كوتاهی نمی كنيم و یاد شما را از 

خاطر نبرده ا یم كه اگر جز این بود گرفتارى ها به شما روى 

می آورد و دشمنان، شما را ریشه كن می كردند. از خدا 

بترسيد و ما را پشتيبانی كنيد.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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پاسخ جدول شماره 37 سودوکو

حوادثسالمت 
روزانه یک قاشق چایخوری نمک بخورید

نیــوز بهداشــت   گــزارش  بــه 
ــن  ــر انجم ــمی، دبی ــد هاش محم
چاقــی  درمــان  و  پیشــگیری 
ــزو  ــا ج ــور م ــت: کش ــران، گف ای
اقلیم هایــی اســت کــه میــزان 
ــم  ــی اش ک ــذای مصرف ــد در غ ی
اســت. ارزان تریــن و عملی تریــن 
ــددار  ــک ی ــتفاده از نم ــر اس ــال حاض ــد در ح ــن ی روش تأمی
ــا  ــود؛ ام ــت می ش ــی یاف ــای دریای ــا در غذاه ــد عمدت ــت. ی اس
ــدن  ــد ب ــی ی ــا اســتفاده از غــذای دریای ــا ب  اگــر بخواهیــم صرف
ــو گوشــت  ــم کیل ــا نی ــه 300 گــرم ت ــد روزان ــم، بای ــن کنی را تأمی
ماهــی بخوریــم کــه عمــا امکان پذیــر نیســت. وی افــزود: 
جلبک هــای  ماننــد  خاصــی  غذایــی  رژیم هــای  ژاپنی هــا 
ــود  ــدن خ ــد ب ــق ی ــن طری ــد و از ای ــرف می کنن ــی مص  دریای
ــر  ــن روش امکان پذی ــا ای ــور م ــا در کش ــد؛ ام ــن می کنن را تأمی
نیســت؛ بــه همیــن دلیــل عملی تریــن و ارزان تریــن کار اســتفاده 
از نمــک یــددار اســت. دبیــر انجمــن پیشــگیری و درمــان چاقــی 
ایــران افــزود: میــزان یــدی کــه بــه نمــک اضافــه می شــود بــر 
ــزان مصــرف اســتاندارد نمــک ســنجیده می شــود.  اســاس می
اگــر روزانــه یــک قاشــق غذاخــوری نمــک یــددار مصــرف کنیــم 
میــزان یــد بــدن تأمیــن می شــود. امــا مشــکل اینجاســت کــه 
تنهــا نمــک ســر ســفره غــذا نیســت، بلکــه نمــک پنهانــی کــه در 
خوراکی هــا و نــان وجــود دارد همــه این هــا جــزو نمــک 
مصرفــی محســوب می شــوند و ایــن می شــود کــه بایــد 
ــددار  ــک ی ــارف از نم ــد متع ــش از ح ــا بی ــردم م ــم م  بگویی
و تسویه شــده اســتفاده می کننــد؛ بــه همیــن دلیــل دچــار 
عــوارض ناشــی از کمبــود یــد و اختــاالت ناشــی از آن خواهنــد 
شــد. هاشــمی گفــت: اگــر بخواهیــم یــد بــدن را از طریــق ماهــی 
ــت  ــو گوش ــم کیل ــا نی ــرم ت ــه 300 گ ــد روزان ــم، بای ــن کنی تأمی
ماهــی مصــرف شــود کــه در ایــن مقــدار ماهــی 100 میلی گــرم 

ید وجود دارد. فارس

آخرین سیگار، درخواست یک اعدامی
ســه نفــر در کویــت بــه جــرم قتــل، محکــوم بــه اعــدام 
شــدند. یکــی از آن هــا پیــش از اعــدام یــک نخ ســیگار 
درخواســت کــرد و در حالــی کــه بــه ســوی چوبــه دار 
حرکــت می کــرد، ســیگار را بــا حــرص و ولــع خاصــی 
ــا عنــوان  می کشــید. دیلــی میــل در گزارشــی کوتــاه ب
»آخریــن ســیگار ... ســپس چوبــه دار« نوشــت: ســه 
نفــر در یــک پارکینــگ در کویــت اعــدام شــدند و ایــن 
اولیــن بــار از ۶ ســال پیــش تاکنــون اســت کــه دولــت 
ــل  ــی می ــد. دیل ــرا می کن ــدام را اج ــم اع ــت حک کوی
افــزود: دو نفــر از ایــن ســه اعدامــی اتبــاع عربســتان 
ــدون  ــراد ب ــر ســوم هــم از اف ــد و نف و پاکســتان بودن
ــک  ــل ی ــود و همگــی در قت ــت ب ــت ســاکن کوی تابعی

نفــر در کویــت مشــارکت داشــتند.

فروش زیر قیمت خودروهای لوکس 

شگرد مجرمانه کالهبرداران اینترنتی
ســرهنگ حافــظ شــریفی اظهــار داشــت: اخیــرا 
تعــدادی کاهبــردار و افــراد ســودجو بــا سوء اســتفاده 
از حســن اعتمــاد عمومــی، اقــدام بــه تبلیــغ و فــروش 
زیــر قیمــت خودروهــای لوکــس و گرانقیمــت از طریــق 
ســایت های معروفــی کــه در ایــن رابطــه فعالیــت 
ــرار  ــا ق ــان ب ــه آن ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــرده اس ــد ک دارن
دادن تصاویــر خودروهــای لوکــس و گرانقیمــت و درج 
مشــخصات آن در وب ســایت ها و اعــام قیمتــی 
 کمتــر از قیمــت واقعــی قصــد فریــب شــهروندان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــان را دارن ــرداری از آن و کاهب
ــاس  ــی تم ــگرد ط ــن ش ــی در ای ــرداران اینترنت کاهب
ــد  ــه ازای حــق ویزیــت و خری ــا مشــتریان ب ــی ب تلفن
ــدرج  خــودرو مبلغــی معــادل یــک درصــد قیمــت من
خــودرو در وب ســایت را طلــب و بــه آنــان آدرس هــای 
ــد ــام می کنن ــودرو اع ــد خ ــت بازدی ــی جه  غیرواقع
افــزود: در ایــن رابطــه تعــدادی پرونــده قضایــی 
ــرداران  تشــکیل و مراحــل کشــف و دســتگیری کاهب
اینترنتــی بــا جدیــت در حــال پیگیــری اســت. رئیــس 
پلیــس فتــای اســتان اردبیــل شــهروندان را بــه رعایــت 
نــکات ایمنــی، توصیه هــای پلیســی و هشــدارهای 
رهنمــون کــرد  مجــازی  فضــای  حــوزه   انتظامــی 
ــب  ــد فری ــوان نبای ــچ عن ــه هی ــهروندان ب ــت: ش و گف
وب ســایت ها  در  منتشرشــده  اطاعــات  و   تصاویــر 
ــر  ــه تغیی ــرا ک ــد؛ چ ــی را بخورن ــبکه های اجتماع و ش
هویــت، جنســیت و جعــل نــام و مشــخصات و آدرس 
در فضــای مجــازی بــه راحتــی اتفــاق می افتــد.
ســرهنگ شــریفی در خاتمــه از کاربــران اینترنتــی 
ــکوک  ــوارد مش ــا م ــه ب ــورت مواجه ــت: در ص  خواس
و جرایــم فضــای مجــازی، موضــوع را از طریــق ســایت 
پلیــس فتــا بــه آدرس cyberpolice.ir بخــش مرکــز 
ثبــت گزارش هــای  لینــک  فوریت هــای ســایبری، 
ــن 0452183417  ــماره تلف ــا ش ــا ب ــام ی ــی اع مردم

تمــاس حاصــل کننــد. فــارس

 پرستاری که به بیماران 

زندگی دوباره بخشید
انیســه رمضانــی کــه پرســتار بیمارســتان نیــروی 
ــنبه  ــود، پنجش ــامی ب ــوری اس ــش جمه ــی ارت دریای
ــی  ــانحه رانندگ ــر س ــر اث ــان ب ــاده کاش ــته در ج گذش
دچــار مــرگ مغــزی شــد. ایــن پرســتار متولــد کاگــر 
محلــه قائمشــهر و دارای یــک فرزنــد ۶ ســاله و یــک 

ــود. ــه ب ــن 9 ماه جنی
ــن  ــوی زندگی آفری ــن بان ــدر ای ــی، پ ــعدی رمضان  س
ــت  ــی اس ــگ تحمیل ــد جن ــازان 30 درص ــه از جانب ک
ــود کــه پــس از  ــاردار ب اعــام کــرد: دختــرم 9ماهــه ب
انتقــال بــه بیمارســتان طــی عمــل ســزارین ایــن نــوزاد 
ــفانه  ــی متاس ــود؛ ول ــارج می ش ــادرش خ ــکم م از ش
ــز جــان خــود  ــوازاد نی ــن ن ــس از گذشــت 3 روز ای پ

را از دست می دهد. 
خانــواده رمضانــی پــس از اطــاع کامــل از مــرگ 
ــی  ــه تمام ــد ک ــم گرفتن ــود تصمی ــد خ ــزی فرزن مغ
ــه  ــاز ب ــراد نی ــه اف ــی را ب ــدن انیســه رمضان اعضــای ب
پیونــد اهــدا کننــد؛ از ایــن رو تمامــی اعضــای بــدن وی 
ــر تصــادف مجــروح شــده  ــر اث ــه جــز ســرش کــه ب ب
بــود، در بیمارســتان امــام خمینــی تهــران بــه بیمارانــی 
ــد زده شــد. ــد، پیون کــه در انتظــار اهــدای عضــو بودن
پیکــر ایــن بانــوی ســپیدپوش کــه در زمــان حیــات بــا 
دســتان خــود بــه بیمــاران زندگــی دوبــاره می بخشــید 
ــرگ  ــس از م ــی داد و پ ــام م ــان را التی ــای آن و درده
نیــز بــه بیمــاران زندگــی دوبــاره بخشــید، روز گذشــته 
ــییع  ــه تش ــر محل ــجاد)ع( کاگ ــام س ــجد ام  از مس
ــه  ــتا ب ــن روس ــش ای ــید دروی ــزار س ــپس در م و س

ــد. ــپرده ش ــاک س خ

پــرورش ذهــن، قســمتی از تعلیــم و تربیــت اســت؛ زیرا 
ایــن نیــز قســمتی از همــان انســان بــودن اســت. طبــق 
ایــن نگــرش، کار اصلــی تعلیــم و تربیــت، آمــوزش تفکر 
ــل  ــت. دلی ــودکان اس ــه ک ــد ب ــاق و کارآم ــادی، خ انتق
دیگــر آمــوزش تفکــر ایــن اســت کــه مــا از نــوع صحیــح 

چالــش عقانــی لــذت مــی بریــم. 
ــرای حــل مســئله سیم کشــی شــده اســت  ــا ب  مغــز م
و از معماهایــی کــه می توانیــم حلشــان کنیــم، خوشــمان 

می آیــد. 
ایــن  از  مــدارس  ســطح کاس هــای  در  پژوهــش 
ــتر  ــوزان، بیش ــه دانش آم ــد ک ــت می کن ــدگاه حمای دی
ــوند  ــر می ش ــال ظاه ــزه و فع ــا انگی ــی ب در کاس های
 کــه آن هــا را بــه فعالیــت هوشــی وادار کنــد. معلمانــی 
فکــر  بــه  را  آن هــا  بیشــتر  دارنــد کــه  دوســت  را 
می دهنــد کــه  ترجیــح  را  درس هایــی  وامی دارنــد. 
ــه  ــد، تجزی ــد تفســیر کنن ــال از آن هــا بخواهن ــرای مث  ب
و تحلیــل کننــد، اطاعــات را دســتکاری کننــد یــا 
ــازه  ــائل ت ــد در مس ــه آموخته ان ــی را ک ــش و مهارت  دان

و موقعیت های جدید به کار برند. 
ــای  ــی«، یکــی از ویژگی ه ــش عقان ــا چال ــس ب »تدری

ــناخته  ــق ش ــدارس موف ــد و م ــان کارآم ــی معلم اصل
شــده اســت.

ــد مفیــد  تفکــر تنهــا لذت آفریــن نیســت، بلکــه می توان
هــم باشــد. همزمــان، بــر ســر ایــن موضــوع نیــز بحــث 
ــدن، نوشــتن  ــد اصــول ســه گانه خوان ــه بای می شــود ک
و حســاب بــا اصــل چهارمــی بــه نــام اســتدالل تکمیــل 
شــود. ایــن نگــرش رو بــه مبانــی اولیــه اظهــار می کنــد 
ــی ترین  ــی در اساس ــا، حت ــد معیاره ــی رش ــه اصل پای
مهارت هــای موجــود در برنامه هــای آموزشــی، آمــوزش 

تفکــر و اســتدالل اســت. 
ایــن نگــرش مدعــی اســت کــه مهم تریــن ســرمایه هــر 
ــه  ــت. جامع ــراد آن اس ــمندانه اف ــر هوش ــه، تدابی جامع
موفــق، جامعــه ای متفکــر اســت؛ جامعــه ای کــه در آن 
ــد  ــن ح ــه کامل تری ــهروندان ب ــوزی ش ــتعداد علم آم  اس

و به صورت همیشگی، شکوفا شود.
ــا  ــس بچه ه ــد، پ ــه باش ــان درک تجرب ــر هم ــر تفک  اگ
ــر فکــر کــردن از  ــرای بهت ــن ب ــا مــدد گرفت ــد ب می توانن
ــد ــام می دهن ــا انج ــد ی ــد، می گوین ــه می بینن ــر چ  ه
بیشــتر بیاموزنــد. تفکــر انتقــادی بــرای درک دانــش در 

هــر زمینــه ای الزم اســت.

مدت هاســت کــه بحــث بــر ســر کپــی قابلیت هــای 
مختلــف بیــن اندرویــد و iOS وجــود دارد و البتــه هیچــگاه 
ــی از  ــال یک ــید. ح ــخصی رس ــه مش ــه نتیج ــوان ب نمی ت
کاربــران مطــرح یوتیــوب بــرای حــل ایــن بحــران بــه ســراغ 
ــه  ــوم ب ــی HTC G1 موس ــدی، یعن ــل اندروی ــن موبای اولی
Dream و اولیــن آیفــون تولیــدی اپــل رفتــه؛ ضمــن اینکــه 
هــر دو دســتگاه از اولیــن نســخه سیســتم عامــل اســتفاده 
ــدی  ــچ تردی ــری هی ــی ظاه ــش طراح ــد. در بخ می کردن
ــتگاهی  ــرده و دس ــل ک ــر عم ــیار بهت ــل بس ــه اپ ــت ک نیس
ــزرگ  ــگری ب ــه و نمایش ــاختاری یکپارچ ــا س ــر ب  ظریف ت
و بــا کیفیــت ســاخته؛ در حالــی کــه موبایــل اندرویــدی بــه 
نوعــی بحــران هویــت دچــار اســت و عــاوه بــر نمایشــگر 
ــز  ــد فیزیکــی نی ــی و صفحــه کلی لمســی، از غلتــک کنترل
برخــوردار شــده اســت. البتــه در اولیــن آیفــون هــم اگرچــه 
ــه  ــا اســتفاده از آن ب ــود، ام ــه شــده ب ــون تعبی جــک هدف
تبدیــل خاصــی نیــاز داشــت و فقــط از هدفون هــای 
ســاخت خــود ایــن کمپانــی پشــتیبانی می کــرد. در بخــش 
نرم افــزاری، یکــی از نــکات جالــب ایــن اســت کــه نســخه 
اولیــه اندرویــد فاقــد کیبــورد مجــازی لمســی بــود و بــرای 

تایــپ حتمــا بایــد در حالــت افقــی از صفحــه کلیــد فیزیکی 
اســتفاده می کردیــم؛ امــا آیفــون از همــان ابتــدا بــه چنیــن 
قابلیتــی مجهــز شــده بــود. صفحــه قفــل آیفــون طراحــی 
ــخه  ــتین نس ــی در نخس ــا حت ــی دارد؛ ام ــب و نمادین جال
 iOS نیــز می شــود بــه راحتــی قفــل صفحــه را دور زد 
و بــدون در اختیــار داشــتن رمــز عبــور، وارد محیــط کاربــری 
شــد. از نظــر نرم افــزاری و امکانــات سیســتم عامــل بایــد 
ــواردی  ــرا م ــد داد؛ زی ــه اندروی ــق را ب ــل ح ــور کام ــه ط ب
همچــون مالتــی تســکینگ، مرکــز کنتــرل، نمایــش 
ــمت ها در  ــتر قس ــازی بیش ــن ها و سفارشی س نوتیفیکیش
 iOS ــخه ــن نس ــه اولی ــی ک ــود؛ در حال ــده ب ــه ش آن تعبی
 هیچگونــه حــق انتخابــی بــرای کاربــر قائــل نمی شــد 
ــز  ــود. همچنیــن پلی اســتور نی ــت ب و همــه چیــز در آن ثاب
حــدود یــک ســال زودتــر از اپ اســتور اپــل بــه راه افتــاد که 
ــد در زمــان خــودش  ــده اندروی ــودن ای ــر ب نشــان از پخته ت
داشــت. در نهایــت افــرادی کــه همــواره بــه بحــث ناتمــام 
ــد ــر دامــن می زنن ــرداری شــرکت ها از یکدیگ ــاره کپی ب  درب
ــد قضــاوت بهتــری  ــو بتوانن ــن ویدئ ــا تماشــای ای شــاید ب

ــند. ــته باش ــان داش ــاره استدالل هایش درب

مبارزه اولین موبایل اندرویدی در برابر نخستین آیفونفکرهای بزرگ کودکانه

ـــمـــاره 314 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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خواندنی

 دیدار دانشجوی مشروب خور 

با آیت هللا بهجت:
دانشــجو بــود و بــه دنبــال عشــق و حــال. خیلــی مقیــد نبــود؛ 
ــه اش  ــال خون ــو یخچ ــود، ت ــم ب ــا ه ــی کاره ــل خیل ــی اه یعن
ــدا کنــی… . از طــرف دانشــگاه  مشــروب هــم می تونســتی پی
اردو بردنشــون قــم… . قــرار شــد با مرحــوم آیــت هللا بهجت)ره( 
هــم دیــدار داشــته باشــن... . از ایــن بــه بعــد رو بذاریــد خــود 
ــای  ــش آق ــیدیم پی ــی رس ــه؛ وقت ــف کن ــون تعری ــد برات حمی
ــه همــه ســامی می گفــت و تعــارف  بهجــت، آقــای بهجــت  ب
ــم.  ــار خواســتم ســام بگ ــن چندب ــه وارد بشــن. م ــرد ک می ک
منتظــر بــودم آقــای بهجــت بــه مــن نگاهــی بکــن؛ امــا اصــا 
ــه ســمت مــن برنمی گردونــدن؛ در حالــی کــه  صورتشــون رو ب
بقیــه رو خیلــی تحویــل می گرفتــن. یــه لحظــه تــو دلــم گفتــم: 
»حمیــد، میگــن ایــن آقــا از دل آدمــا هــم می تونــه خبر داشــته 
ــره!!!«  ــت بگی ــار داری تحویل ــی انتظ ــه روی ــا چ ــه…تو ب باش
خاصــه خیلــی اون لحظــه تــو فکــر فرورفتــم. تصمیــم جــدی 
ــی برگشــتیم  ــزا خــط بکشــم؛ وقت ــی چی ــه دور خیل ــم ک  گرفت
همــه شیشــه های مشــروب رو شکســتم، کارامــو سروســامون 
ــه روی  ــود ک ــاه ب ــت؛ یک م ــی گذش ــردم، مدت ــر ک دادم، تغیی
تصمیمــی کــه گرفتــه بــودم محکــم واســتادم. از بچه هــا 
ــاره می خــوان  ــه عــده از بچه هــای دانشــگاه دوب شــنیدم کــه ی
ــا هــزار منــت و التمــاس  ــودم ب ــازه رفتــه ب ــرن قــم؛ چــون ت ب
قبــول کــردن کــه اســم مــن رو هــم بنویســن. ایــن بــار 
ــرم رو  ــن دم در س ــت، م ــای بهج ــت آق ــیدیم خدم ــه رس ک
ــدم  ــه دی ــودم ک ــودم ب ــال خ ــو ح ــودم. ت ــه ب ــن انداخت پایی
ــا  ــا ب ــاج آق ــد… ح ــد... حمی ــن: »حمی ــدام می کن ــا ص بچه ه
شماســت.« نــگاه کــردم دیــدم آقــای بهجــت بــه مــن اشــاره 
می کنــن کــه بیــا جلوتــر… . آهســته در گوشــم گفتــن: »یــک 

ــردی.« ــحال ک ــت رو خوش ــام زمان ــه ام ــه ک ماه

 Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

از زمانــی کــه آیــت هللا مظاهــری ریاســت حــوزه علمیــه 
اصفهــان را عهــده دار شــده اند، بــه لحــاظ کمــی و کیفــی 
پروژه هــای عمرانــی در حوزه هــای  اجــرای  لحــاظ  بــه  و 
علمیــه تغییــرات زیــادی حاصــل شــده اســت. امــام جمعــه 
آیــت هللا  نکوداشــت  بــه کنگــره  اشــاره  بــا  شاهین شــهر 
مظاهــری کــه بــه زودی در اصفهــان برگــزار می شــود، بــه 
ــم  ــوان زعی ــه عن ــان ب ــه ایش ــت ک ــاره داش ــه اش ــن نکت ای
ــه خوشــبختانه در طــول ســال هایی کــه ریاســت  حــوزه علمی
ــرکات بســیاری  ــده داشــته اند، منشــأ ب ــر عه ــوزه را ب ــن ح ای
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــتان اصفه ــردم اس ــار م ــد و افتخ بوده ان
ــام  ــتند. حجت االس ــد هس ــی بهره من ــن عالم ــود چنی از وج
ــه  ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان، ب ــی ملکی ــلمین مرتض و المس
فقیهــان فیلســوف نیســتند و همــه فیلســوفان فقیــه نیســتند 
 گفــت: آیــت هللا مظاهــری فلســفه را نــزد آیــت هللا طباطبایــی 

و اخــاق را نــزد اســتادان بــزرگ و فقــه و اصــول را نــزد حضرت 
امــام و رهبــری فراگرفتنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکه ویژگــی بارز 
آیــت هللا مظاهــری ایــن اســت کــه ایشــان عــاوه بــر فقاهــت 
بــه عرفــان و اخــاق نیــز آراســته هســتند و تمامــی ایــن وجــوه  
در ایــن ایشــان وجــود دارد، افــزود:  ایشــان عــاوه بــر جهــاد 
ــم  ــا ظل ــارزه ب ــاد و مب ــس، در راه جه ــا نف ــارزه ب ــر و مب  اکب
ــن  ــر ای ــد کــرد: اگ ــز ســرآمد هســتند. وی تاکی و طاغــوت نی
ــم تشــیع  ــگاه عظی ــه از پای ــدر حاضــر شــدند ک  مرجــع عالیق
و حــوزه علمیــه قــم بــه اصفهــان بیاینــد، بــه دلیــل شــخصیت 
وارســته ایشــان اســت؛ ایشــان ایــن کار را جــزو وظایــف 

خویــش می دانســتند.
ــت هللا  ــرز آی ــای مب ــه از ویژگی ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ملکی
العظمــی مظاهــری ایــن اســت کــه ایشــان در طــول حیــات 

امــام خمینــی)ره(، مدافــع و حامــی ایشــان بودنــد و اکنــون 
ــد  ــری دارن ــام معظــم رهب ــت را از مق ــن حمای ــز ایشــان ای نی
بیــان داشــت: از زمانــی کــه آیــت هللا مظاهــری ریاســت حــوزه 
علمیــه اصفهــان را عهــده دار شــده اند، بــه لحــاظ کمــی و کیفــی 
و بــه لحــاظ اجــرای پروژه هــای عمرانــی در حوزه هــای علمیــه 
تغییــرات زیــادی حاصــل شــده اســت و در ایــن برهــه از زمــان 

ــه شــده اند. ــای علیم ــادی جــذب حوزه ه طــاب زی
ــرد:  ــاره ک ــهر اش ــران شاهین ش ــه خواه ــوزه علمی ــس ح رئی
ــی  ــت هللا صاف ــس ازآی ــرایط پ ــت جامع الش ــود ریاس ــأ نب  خ
ــا  ــان ب ــرد و ایش ــر ک ــری پ ــی مظاه ــت هللا العظم ــا آی را تنه
ــرای ایــن ســنگر نیــز  فقاهــت و جامعیــت خــود توانســتند ب

ــد. ــل کنن ــیاری حاص ــرات بس ثم
آیــت هللا  دیگــر  بــارز  ویژگی هــای  از  داشــت:  بیــان  وی 

مظاهــری ایــن اســت کــه برنامه هــای زنــده بــا مــردم 
ایشــان  برکــت  از  مــردم  همــه  مســاجد  در  و   دارنــد 
ــل  ــه کام ــن احاط ــوند. همچنی ــد می ش ــان بهره من و سخنانش

ــد. ــه جریان هــای سیاســی اســتان دارن ب
ــان را در  ــاگردی ایش ــار ش ــز افتخ ــده نی ــرد: بن ــد ک وی تاکی
مســجد فاطمیــه آیــت هللا بهجــت در قــم داشــته  و نــزد ایشــان 

ــه ام. ــب آموخت رســائل و مکات

در آستانه کنگره بزرگداشت آیت هللا العظمی مظاهری مطرح شد:

آیت هللا مظاهری احاطه کامل به جریان های سیاسی استان دارند

 در حاشيه ديدار جمعى از خانواده های 
شهدای مدافع حرم با ره�� معظم انق	ب


