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«آگهی مزایده عمومی»
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عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

چاپ دوم

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۴۸۱ مورخ ۹۵/۸/۱۹ و شماره ۴/۹۴/۱۹۷۶ مورخ 

۹۴/۱۱/۶ شورای اسالمی شهر در نظر دارد مزایده ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت 

دعوت به عمل می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۴ جهت اطالع از شرایط و شرکت در 

مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (به ریال) شماره مزایده موضوع مزایده ردیف

۴۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۹۵/۲۱۲۵۸ واگذاری حق بهره برداری از سالن های ورزشی جنب 
آتش نشانی و سالن ورزشی تختی و زمین چمن 

سه راهی نجف آباد

۱

۹۵/۹/۱۴

آگهی مناقصه
(نوبت اول)

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد تکمیل ساختمان اجتماعات گلزار شهداء فوالدشهر را از 
طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت 
آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۹۵/۱۰/۱۱ به واحد امور قراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایند.
عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

چاپ اول



یادداشتسرمقاله 

ــاره  ــا اش ــاب ب ــر انق ــل رهب ــور بین المل ــاور ام مش
بــه تصویــب تمدیــد قانــون ایســا در آمریــکا گفــت: 
تصمیمــات مشــخصی در هیئــت نظــارت بــر برجــام 
اخــذ شــد کــه قطعــا مــردم ایــران از آن ها خوشــحال 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــد ش ــد خواهن ــا ناامی ــمنان م و دش
ــور  ــاور ام ــی، مش ــر والیت ــن، علی اکب ــای وط کیمی
بین الملــل رهبــر معظــم انقــاب، صبــح دیــروز پــس 
از  دیــدار بــا رمضــان عبــدهللا، دبیــر کل جنبــش جهاد 
ــگاران در پاســخ  اســامی فلســطین، در جمــع خبرن
بــه ایــن ســوال کــه در جلســه هفتــه گذشــته شــورای 
عالــی نظــارت بــر اجــرای برجــام چــه نتایجــی 
حاصــل شــد، گفــت: جمهــوری اســامی ایــران 
در برابــر آمریکایی هــا و مصوبــات دو مجلــس آن 
کشــور کــه علیــه مــا داشــته، حتمــا موضــع مناســبی 
را اتخــاذ خواهــد کــرد. مقدمــات آن در جلســه هفتــه 
ــر اجــرای برجــام  ــی نظــارت ب گذشــته شــورای عال
 مطــرح و درخصــوص آن تصمیــم گرفتــه شــد 
ــه شــورای  و جزئیــات آن نیــز بعــدا توســط دبیرخان

عالــی امنیــت ملــی بــه اطــاع خواهــد رســید.
برجــام  اجــرای  در  تردیــد  بــدون  افــزود:  وی 
ایــران بــه تعهــدات خــودش عمــل کــرده؛ امــا 
اقتصــادی  حــوزه  در  به خصــوص  آمریکایی هــا 
بــه آن عمــل نکردنــد. مشــاور امــور بین الملــل 

ــن  ــه نفــس ای ــان اینک ــا بی ــاب ب ــر معظــم انق رهب
موضــوع کــه آن هــا در کنگــره و ســنا قانــون تمدیــد 
ــد، از طــرف  ــب کردن ــران را تصوی ــه ای تحریم هــا علی
ــار کــرد: اگــر  ــد، اظه ــدون پاســخ نخواهــد مان مــا ب
رئیس جمهــور آن کشــور آن قانــون را امضــا کنــد 
شــرایط متفــاوت خواهــد بــود و اگــر امضــا نکنــد هــم 
ــا همیــن  ــه هــر حــال ت طــور دیگــری اســت؛ امــا ب
ــه  ــران نســبت ب ــوری اســامی ای ــم جمه ــزان ه می
ــب  ــش مناس ــد واکن ــام دادن ــا انج ــه آن ه  کاری ک
را خواهــد داشــت. فعــا بنــا بــر مصالحــی قــرار بــر 

ایــن اســت کــه جزئیــات آن مطــرح نشــود.
 والیتــی ادامــه داد: یقینــا پاســخ ایــران قاطــع 
ــه از  ــه آنچ ــا ب ــود و م ــد ب ــب خواه ــن و مناس روش
قبــل گفتیــم و رهنمودهــای رهبــری دربــاره چگونگی 
ــدات آمریکایی هــا کــه  اجــرای برجــام و انجــام تعه
اگــر ذره ای هــم نقــص داشــته باشــد، مــا واکنــش 
ــرد.  ــم ک ــل خواهی ــم داد، عم ــان خواهی الزم را نش
ــه ایــن ســوال کــه ایــن تصمیمــات  وی در پاســخ ب
اتخاذشــده چــه زمانــی اعــام خواهــد شــد، تصریــح 
ــه  ــم گرفت ــورا تصمی ــخصی در ش ــوارد مش ــرد:  م ک
شــده و در آینــده ای نزدیــک بــه اطــاع خواهــد 
رســید. قطعــا مــردم ایــران از تصمیمــات گرفته شــده 
خوشــحال و دشــمنان مــا ناامیــد خواهنــد شــد. مهــر

نماینــده مقــام معظــم رهبــری در شــورای عالــی امنیــت 
ــرا از  ــت؛ زی ــی اس ــال بهانه جوی ــه دنب ــمن ب ــت: دش ــی گف مل
وحــدت و انســجام ملــت ایــران نگــران است.ســعید جلیلــی 
ــهید  ــات ش ــالن اجتماع ــدت در س ــان وح ــش منادی در همای
عالــی زاهــدان اظهــار کــرد: ملــت ایــران پیامبــر اســام)ص( 
در  و  می دهــد  ادامــه  را  ایشــان  راه  و  داده  قــرار  الگــو  را 
ــت. ــر اس ــرب مغای ــبات غ ــا محاس ــوع ب ــن موض ــل، ای مقاب
مذاهــب  و  قومیت هــا  دارای  مــا  بیــان کــرد: کشــور  وی 
اگــر  دارد؛  وجــود  متعــددی  نظــرات  و  اســت  مختلفــی 
 ایــن نظریــات مدیریــت نشــود، تفرقــه ایجــاد می شــود 
ــرده  ــتفاده ک ــا اس ــن تفرقه ه ــردمداران از ای ــمنان و س  و دش
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــاده می کنند.جلیل ــداف شــوم خــود را پی و اه
ــجام  ــث انس ــه باع ــت ک ــن اس ــدت ای ــق وح ــی از مصادی یک
اســامی و اعتــای کلمــه حــق می شــود و مســلمانان بایــد بــا 
وحــدت دشــمن را به خوبــی بشناســند؛ چــرا کــه آن هــا در صدد 
ایجــاد اختــاف و تفرقــه هســتند.نماینده مقــام معظــم رهبری 
ــی  ــاد و یکپارچگ ــه اتح ــی ریش ــت مل ــی امنی ــورای عال در ش
مســلمانان جهــان را آیــات الهــی دانســت و افــزود: اختــاف در 
بیــن امــت اســام یــک حقیقــت اســت؛ چــرا کــه اگــر همیــن 
اختافــات نبــود، اســام بــه فرقه هــای مختلــف تبدیــل 
نمی شــد؛ ولــی ایــن اختافــات بســیار کمتــر از اشــتراکات بین 
ــدت  ــب وح ــتراکات موج ــن اش ــت و همی ــامی اس ــت اس ام
جامعــه اســامی شــده اســت.جلیلی گفت: ملــت ایــران پیامبر 

اســام)ص( را الگــو قــرار داده و راه ایشــان را ادامــه می دهنــد 
ــرب نمی گنجــد. ــا محاســابات غ ــن موضــوع ب ــل ای و در مقاب
وی بــا بیــان اینکــه امــروز مــردم مــا در مقابــل دسیســه های 
ــه   ــت »تفرق ــا سیاس ــت: آن ه ــتند، گف ــیار هس ــمن هوش دش
ــد  ــند و می دانن ــمن را می شناس ــن« دش ــداز و حکومت ک بین
ــام  ــتند.نماینده مق ــا نیس ــوز آن ه ــام دلس ــمنان اس ــه دش ک
معظــم رهبــری در شــورای عالــی امنیــت ملــی افــزود: وحــدت 
 اســام، آزادی فلســطین را بــا خــود بــه همــراه دارد و فلســطین
ــد  ــا تاکی ــه اســت.وی ب ــاع از اســام وظیف ــب اســام و دف قل
بــر اینکــه تفرقه انــدازی میــان شــیعه و ســنی یکــی از 
اولویت هــای دشــمنان نظــام اســت، گفــت: تحریــم و جنــگ 
از حربه هــای دشــمن علیــه ایــران در ایــن چنــد ســال بعــد از 

ــوده اســت. ایســنا ــاب ب انق

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
احمــد  آیــت هللا  نگهبــان،  شــورای  اطاع رســانی 
جنتــی، دبیــر شــورای نگهبــان، در نامــه ای بــه وزیــر 
ــارت  ــزی نظ ــت مرک ــای هیئ ــامی اعض ــور، اس کش
ــوری  ــت جمه ــن دوره ریاس ــات دوازدهمی ــر انتخاب  ب

و میان دوره ای مجلس را اعام کرد.
متــن نامــه آیــت هللا جنتــی بــه رحمانــی فضلــی بــه 

ایــن شــرح اســت:
جناب آقای رحمانی فضلی 

وزیر محترم کشور 
سام علیکم 

در اجــرای مــاده 2 قانــون نظــارت بــر انتخابــات 
ریاســت جمهــوری اســامی ایــران و مــاده 2 قانــون 

نظــارت شــورای نگهبــان بــر انتخابــات مجلــس 
ــت مرکــزی  شــورای اســامی، اســامی اعضــای هیئ
نظــارت بــر انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت 
ــورای  ــس ش ــان دوره ای مجل ــن می ــوری و اولی جمه

ــردد: ــام می گ ــر اع ــرح زی ــه ش ــامی ب اس
1- حضرت آیت هللا احمد جنتی 
2- حضرت آیت هللا محمد یزدی

3- حجت االســام و المســلمین جنــاب آقــای ســید 
ــی  ابراهیم رئیس

4- جناب آقای محمدرضا علیزاده 
5- جناب آقای دکتر عباسعلی کدخدایی
6- جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی 

7- جناب آقای دکتر سیامک ره پیک

»... چنیــن جنگــی بــه معنــای نابــودی رژیــم صهیونیســتی خواهد 
ــه  ــد ب ــی می توان ــت و حت ــد گرف ــه را فراخواه ــام منطق ــود و تم ب
جنــگ جهانــی منجــر شــود.« بــه گــزارش کیمیــای وطــن، روزنامــه 
ــران: اگــر  ــوان »ای ــر عن ــم پســت )JPost( در گزارشــی زی جروزال
ــود  ــدازد، اســرائیل ناب ــه راه ان ــگ ب ــارس[ جن ــج ]ف ترامــپ در خلی
خواهــد شــد« بــه بازتــاب اظهــارات ســردار حســین دهقــان، وزیــر 
ــران پرداخــت. ایــن رســانه  ــران در کنفرانــس امنیتــی ته ــاع ای دف
صهیونیســتی نوشــت: وزیــر دفــاع ایــران روز یکشــنبه گفــت، 
ــه شــده  ــح در منطق ــد صل ــپ موجــب تهدی ــد ترام انتخــاب دونال
اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش وی هشــدار داد کــه راه انداختــن 
جنــگ توســط ترامــپ بــه نابــودی اســرائیل و دولت هــای کوچــک 

عربــی در حاشــیه خلیــج ]فــارس[ منجــر خواهــد شــد. 
ــخصیت  ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــه ب ــت: البت ــران گف ــاع ای ــر  دف وزی
ــر دالر  ــر آن ب ــی و تاثی ــن اقدامات ــه چنی ــه او هزین ــپ و اینک ترام
را می دانــد، بعیــد اســت رئیس جمهــور جدیــد آمریــکا اقــدام 
ــه نقــل  قاطعــی علیــه کشــورمان انجــام دهــد. جروزالــم پســت ب
از ســردار دهقــان افــزود: چنیــن جنگــی بــه معنــای نابــودی رژیــم 
ــت  ــد گرف ــه را فراخواه ــام منطق ــود و تم ــد ب ــتی خواه  صهیونیس

و حتی می تواند به جنگ جهانی منجر شود. جام نیوز

ــک های  ــا و موش ــا راکت ه ــروز ب ــرای هوانی ــای کب بالگرده
بهینه سازی شــده »طوفــان«، اهــداف از پیــش تعییــن 
ــتانی  ــاحلی و کوهس ــق س ــان و مناط ــای عم ــده در دری  ش

را با موفقیت هدف قرار دادند.
ــزرگ محمــد رســول هللا)ص( 4  ــه دوم از رزمایــش ب مرحل
نیــروی زمینــی ارتــش از صبــح دیــروز در منطقــه عمومــی 

جنــوب شــرق کشــور برگــزار شــد.
در مرحلــه دوم، دو فرونــد جنگنــده میــراژ بــه اجــرای مانــور 
پرداختنــد و ســپس بالگردهــای کبــرای هوانیــروز بــا راکــت 
از  اهــداف  »طوفــان«  بهینه سازی شــده  موشــک های  و 
پیــش تعییــن شــده در دریــای عمــان و مناطــق ســاحلی 

و کوهســتانی را بــا موفقیــت هــدف قــرار دادنــد. تســنیم

والیتی در جمع خبرنگاران:

تمدید تحریم ها علیه ایران بدون پاسخ نخواهد ماند

جلیلی: 

دشمن از وحدت و انسجام ملت ایران، نگران است
معرفی اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری

 نمایش اقتدار 

کبراهای هوانیروز و جنگنده های میراژ

بازتاب اظهارات سردار دهقان در روزنامه صهیونیستی 

 جروزالم پست

ایران به آمریکا هشدار داد 

حتما بخوانید!
نمایش اقتدار کبراهای هوانیروز و... سه شنبه  23  آذرماه   21395
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شگفتی های تاریخی در جنگ روانی )2(                                  

ادامه از صفحه یک: 

 استاد دانشگاه 
محمدجواد قاسمی 

 
ــی  ــود؟ اگــر عل ــن مســائل چــه کســی مقصــر ب در ای
علیه الســام از اول بــا مــا صلــح می کــرد، نــه جنگــی 
واقــع می شــد، نــه خونریــزی می شــد، نــه ایــن 
ــان  ــن همــه زن ــه ای ــه وجــود می آمــد، ن بدبختی هــا ب
 بیــوه می شــدند، نــه ایــن همــه بچه هــای یتیــم 
ــادی  ــای اقتص ــا و عقب ماندگی ه ــن خرابی ه ــه ای و ن
ــات  ــن تبلیغ ــه ای ــال معاوی ــد... و عّم ــار می آم ــه ب  ب
را در جامعــه عــراق آن روز کــه تابــع امیرالمؤمنیــن)ع( 
آن  علیــه  را  مــردم  و  می کردنــد  پخــش  بودنــد، 
ــری ــه شــورش و بی مه  حضــرت می شــوراندند و زمین

را فراهم می کردند.
ــدارد؟  ــات وجــود ن ــن تبلیغ ــه ای از ای ــروز نمون ــا ام آی
اگــر  می خوانیــد کــه  روزنامه هــا  ایــن  در  چقــدر 
 پــس از فتــح خرمشــهر امــام )قــدس ســره( جنــگ 

را متوقف کرده بود، مشکات امروز را نداشتیم؟
ــه  ــده و ب ــی ش ــائل حاج ــن مس ــا ای ــه باره ــا اینک ب
بهتریــن وجــه جــواب داده شــده اســت، کســانی 
بــاز همــان حرف هــا را تکــرار   کــه شــرم ندارنــد 

می کنند. 
همــان سیاســتی را دارنــد کــه معاویه داشــت. سیاســت 
معاویــه ایــن بــود کــه اگــر یــک حــرف اشــتباهی را کــه 
اظهــر مــن الشــمس اســت، زیــاد تکــرار کننــد، کم کــم 
ــم  ــا ه ــد. این ه ــول می کنن ــردم قب ــد و م ــا می افت ج

درســت همیــن سیاســت را بــازی می کننــد.  
ــرای  ــمنان ب ــی دش ــه گاه ــت ک ــن اس ــگفت ای 7-ش
مقابلــه بــا ارزش هــا و مقدســات بــا عناوینــی مقــدس 
علیــه یــاران حــق، جنــگ روانــی بــه راه می اندازنــد تــا 

ــه ایــن وســیله ســه هــدف را دنبــال کننــد: ب
ــد.  اول اینکــه خــود آن ارزش و امــر مقــدس را بکوبن

ــد.  ــه صاحــب آن ارزش را بکوبن دوم اینک
سوم اینکه بیدارگری را متوقف کنند.

ــگ  ــا تظاهــرات و جن ــوط ب ــوم ل ــال: ق ــوان مث ــه عن ب
ــه  ــوان اینک ــا عن ــاران او را ب ــود و ی ــر خ ــی پیامب روان
می خواهنــد پــاک باشــند، در جامعــه منــزوی ســاختند. 
قــرآن در این بــاره می فرمایــد: »قاُلــوا َأْخرُِجــوا آَل 

ــُروَن«   ــاٌس َیَتَطهَّ ــْم ُأن ــْم ِإنَُّه ــْن َقْرَیِتکُ ــوٍط ِم ُل
ــار  ــهر و دی ــوط را از ش ــدان ل ــد خان ــر گفتن ــه یکدیگ ب
ــن  ــرادى پاکدام ــا اف ــه این ه ــد ک ــرون کنی ــود بی خ

ــل:56) ــتند. )نم هس
ــاک  ــان های پ ــیاری از انس ــه بس ــاهدیم ک ــروزه ش ام
ــن  ــا عناوی ــد، ب ــت می کنن ــات مخالف ــا انحراف ــه ب را ک
مقدســی همچــون حزب اللهــی و بســیجی، طــرد 
تــا  می شــوند  آن هــا  فعالیــت  مانــع  و  می کننــد 
ــزب هللا  ــم ح ــد. ه ــال کنن ــان دنب ــدف را همزم ــه ه  س
و بســیج را بکوبنــد و هــم فــرد حزب اللهــی و بســیجی 
را و هــم فریضــه مقــدس امــر بــه معــروف و نهــی از 

منکــر را در جامعــه نابــود کننــد.

روزهای آخر گروهکی رو به زوال

اردستان
محمد زائری امیرانی

داعــش، گروهکــی تروریســتی اســت کــه بــا خیــال خامــی  کــه 
در ســر دارد، می خواهــد اصــول اســامی  و حکومتــی در شــام 
و عــراق را آن طــور کــه می خواهــد، ایجــاد کنــد. ایــن روزهــا در 
فضــای مجــازی پــر از تصاویــر جنایت هــای آن هاســت. اوایــل 
ــار  ــت بش ــان دول ــود و مخالف ــه ب ــانه رفت ــوریه را نش ــط س فق
ــد  ــراق ش ــی ع ــپس راه ــد، س ــکاری کردن ــا هم ــا آن ه ــد ب  اس
و ابتــدا شــهر انبــار و ســپس موصــل را تصــرف کــرد، بعــد هــم 
ــی زود بساطشــان  ــد کــه خیل ــه شــهرها؛ هــر چن ســامرا و بقی
برچیــده شــد و بــا فتــوای علمــا، مــردم عــراق جهــت دفــاع از 
کشورشــان آمــاده شــدند. ریشــه داعــش بــه نیمــه دوم دهه 90 
میــادی برمی گــردد؛ آن زمــان یعنــی در ســال 1۹۹5 میــادی 
ابومصعــب زرقــاوی در صفــوف نیروهــای جهــادی افغانســتان 
حضــور داشــت و بــا نیروهــای آمریکایــی در ایــن کشــور مبــارزه 
ــاد را تشــکیل  ــد و جه ــرد. او در افغانســتان گــروه التوحی می ک
داده بــود. ابومصعــب زرقــاوی کــه از اتبــاع اردن محســوب 
می شــد، پــس از اشــغال عــراق بــه دســت نیروهــای آمریکایــی 
ــود در  ــکاران خ ــر از هم ــد نف ــا چن ــفر و ب ــور س ــن کش ــه ای ب
ســال 2۰۰4 رســما بــا اســامه بــن الدن، رهبــر القاعــده، بیعــت 
ــد. ــکیل دادن ــاد« را تش ــد و جه ــه توحی ــا »جماع ــرد و آن ه  ک

ــه  ــا را ب ــه آن ه ــن الدن یکدفع ــا اســامه ب ــروه ب ــن گ بیعــت ای
ــرد. ــل ک ــراق تبدی ــده در ع ــاخه القاع ــن ش مهم تری

ــا نظامی هــای  ــه ب ــه مقابل ــه بهان ــات  تروریســتی آن هــا ب عملی
ــا اینکــه زرقــاوی همــان  ــان ادامــه داشــت ت آمریکایــی همچن
ســال کشــته شــد و اوضــاع بــه دســت ابوحمــزه المهاجر رســید. 
ــروه  ــاد و گ ــم افت ــری ه ــاق دیگ ــال، اتف ــان س ــان هم در پای
»دولــت اســامی  عــراق« بــه ریاســت ابوعمــر البغــدادی کــه از 
مخالفــان دولــت مرکــزی عــراق بــود، تشــکیل شــد و تشــکیل 
ــر  ــش( در 15 اکتب ــراق )داع ــامی  ع ــاح اس ــه اصط ــت ب دول
2۰۰6 در پــی نشســت چندیــن گــروه مســلح اعــام شــد. آن هــا 
در چهارچــوب معاهــده موســوم بــه حلــف المطیبیــن، ابوعمــر 
ــد انتخــاب  ــروه جدی ــن گ ــوان ســرکرده ای ــه عن ــدادی را ب البغ
ــتی  ــات تروریس ــکیل، حم ــان تش ــروه از زم ــن گ ــد و ای کردن
بســیاری را در عــراق بــر عهــده گرفــت و در کنــار جماعــت 
توحیــد، تعــدادی عملیــات تروریســتی انجــام داده بــود. 
پــس از درگیری هــای شــدید، دو ســرکرده تروریســت های 
ــانه ها  ــا در رس ــاد آن ه ــر اجس ــد و تصوی ــن رفتن ــش از بی داع
ــتی در  ــروه تروریس ــن گ ــد، ای ــه بع ــک هفت ــد و ی ــر ش منتش
ــرد  ــام ک ــدادی و المهاجــر را رســما اع ــت البغ ــه ای هاک بیانی
 و ابوبکــر بغــدادی بــه جــای آن هــا بــه فرماندهــی رســید 
و  بعــد هــم کــه ماجــرای ســوریه پیــش آمــد کــه گروه هــای 
تروریســتی کوچــک اعــام موجودیــت کردنــد. در اواخــر ســال 
2۰11، یکــی از گروه هــای تروریســتی موســوم بــه جبهــه 
النصــره بــه ســرکردگی ابومحمــد الجوالنــی اعــام موجودیــت 
کــرد و طولــی نکشــید کــه توانمنــدی ایــن گــروه تروریســتی بــا 
توجــه بــه حمایت هــای گســترده بعضــی کشــورهای منطقــه ای 
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــاه ب ــد م ــه طــی چن ــاد شــد ک ــدر زی آنق
 و قدرتمندتریــن گروه هــای مســلح در ســوریه تبدیــل شــد 
و بعــد هــم آن ائتــاف بــزرگ پیــش آمــد. ســال 2۰13 بــود کــه 
شــبکه شــیوخ االســام بیانیــه ای منتســب بــه ابوبکــر البغدادی 
پخــش کــرد کــه در آن اعــام شــد جبهــه النصــره امتــداد دولــت 
ــت  ــروه دول ــه »گ ــود ک ــه ب ــت و این گون ــراق اس ــامی  ع اس
ــت  ــره و دول ــه النص ــام جبه ــا ادغ ــام« ب ــراق و ش ــامی  ع اس
اســامی  عــراق تشــکیل شــد و شــروع بــه انجــام فعالیت هــای 
تروریســتی کــرد؛ آن هــا بــه دنبــال تشــکیل کشــوری بــه 
ــا فلســطین ــه ت ــراق گرفت ــم از ســوریه و ع  وســعت شــام قدی

اردن و لبنــان هســتند. گویــا تروریســت های داعــش از مخفــف 
ــه همــان اســم  ــد آن هــا را ب ــد و دوســت دارن اسمشــان بیزارن
ــرف  ــد. تص ــدا کنن ــام« ص ــراق و ش ــامی  ع ــت اس ــد »دول بلن
ــث  ــزب بع ــای ح ــک نیروه ــا کم ــش ب ــط داع ــل توس  موص
و افســرانی کــه زمانــی در حکومــت صــدام خدمــت کــرده بودنــد 
ــام  ــد، انج ــت بیاورن ــه دس ــل ب ــی از موص ــتند اطاعات و توانس
گرفتــه اســت. رابطــه بعثی هــا بــا داعــش آنقــدر خــوب اســت 
کــه به تازگــی  دختــر صــدام حســین پیغــام داده بــه زودی 
بــا ســران داعــش ماقــات و از آن هــا قدردانــی می کنــد. 
عــراق  داعــش  تروریســت های  اســت کــه  ســالی   چنــد 
ــه ســرنگونی دولــت  ــه بهان ــد؛ اول ب و ســوریه را اشــغال کرده ان
ــه هــوای اســتقرار یــک دولــت اســامی  ســوریه و بعــد هــم ب
  بــزرگ کــه البتــه بــا مقاومــت دولت هــای مرکــزی عــراق 
و ســوریه و همچنیــن نیروهــای داوطلــب مردمــی  هر دو کشــور 
ــا  ــن گروه ه ــان ای ــه فرمانده ــود اینک ــا وج ــدند. ب ــه رو ش  روب
و بیشــتر نیروهایشــان شــکل و قیافــه ای شــبیه ســلفی ها 
ــت  ــگ پوس ــال رن ــن ح ــا ای ــاخته اند، ب ــان س ــرای خودش  ب
ــه ای از  ــه تبع ــب و غریبشــان نشــان می دهــد ک و لهجــه عجی
ــت های  ــتر تروریس ــتند؛  بیش ــی هس ــرزمین های عرب ــر س غی

ــند. ــن می باش ــوری چچ ــی از  جمه ــوری  و عراق س
ــان، فلســطین اشــغالی، اردن  ــود لبن ــرار ب ــده ق ــش در آین داع
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــا حقیق ــرد، ام ــم بگی ــت را ه ــی کوی و حت
ــوریه   ــی از س ــته اند در بخش های ــط توانس ــروز فق ــا ام ــا ت  آن ه
و عــراق زد و خوردهایــی داشــته باشــند. البتــه آن هــا بــه ســمت 
ســامرا بــا هــدف خــراب کــردن بــارگاه امامیــن معصومیــن)ع( 
ــع  ــتانی مان ــت هللا سیس ــوای آی ــه فت ــد ک ــته بودن ــز برداش خی
حمله شــان شــد. نیروهــای داعــش بــرای گرفتــن ســامرا 
ــه  ــی مواج ــای مردم ــت نیروه ــا مقاوم ــا ب ــد؛ ام ــاش کردن ت
شــدند. هنگامــی کــه دومیــن شــهر بــزرگ عــراق در اســتان نینوا 
خیلــی زود بــه دســت نیروهــای داعــش افتــاد، شــبه نظامی ها 
ــم  ــد و  در چش ــت گرفتن ــه دس ــهر را ب ــاع ش ــرعت اوض ــه س ب
بــر هــم زدنــی کنتــرل فــرودگاه موصــل، اســتانداری و بخــش 
زیــادی از شــهر بــه دســت آن هــا افتــاد. کل نیروهــای داعــش 
ــم  ــراق ه ــد و در ع ــر می رس ــزار نف ــه 7 ه ــدودا ب ــوریه ح در س
از 3 تــا 5 هــزار نفــر آمــار داده انــد کــه  آمارهــای غیررســمی  از 

ــد. ــت می کن ــم صحب ــان ه ــزار نفری ش ــت 17 ه جمعی
ــر، دولت هــای عــراق و ســوریه  ــا پیــش از درگیری هــای اخی ت
ــوزه  ــی ح ــی عرب ــورهای غرب ــش را کش ــه داع ــتند ک می دانس
ــی ــی، اطاعات ــارس کمــک تســلیحاتی، نظامــی، مال ــج ف  خلی

رســانه ای دریافــت می کنــد؛ بــه خصــوص وقتــی کــه عراقی هــا 
پایگاه هــای آن هــا در االنبــار را زدنــد و صــدای عربســتان درآمــد؛ 
ــه داعــش  ــی و نظامــی  عرب هــا ب امــا مســئله کمک هــای مال
تــازه زمانــی برمــا شــد کــه آن هــا در ایــن درگیری هــای اخیــر 
مجبــور شــدند بعضــی از پایگاه هــای خودشــان را تخلیــه و فــرار 
کننــد. عملیــات آزادســازی موصــل در عــراق و آزادســازی حلــب 

در ســوریه همچنــان ادامــه دارد.

خبر سیاسی 

جهانگیری تاکید کرد:

 انعقاد قرارداد خارجی 

مشروط بر استفاده از ظرفیت داخلی
معــاون اول رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه توجــه دولــت بــه 
ــم کــه هیــچ  ــی گفــت: اصــرار داری ــوان داخل اســتفاده از ت
قــرارداد خارجــی منعقــد نشــود؛ مگــر اینکــه در اجــرای آن 
از ظرفیــت داخــل اســتفاده شــود و پیوســت فنــاوری نیــز 

در کنــار ایــن قــرارداد باشــد.
 اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور، پیــش از 
ظهــر دیــروز )دوشــنبه( در دوازدهمیــن همایــش سراســری 
مدیــران قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا بــا تبریــک هفتــه 
وحــدت اظهــار داشــت: امــروز گروه هــای تکفیــری در 
کشــورهای اســامی دســت بــه آشــوب و خونریــزی 
ــه  ــا را ب ــن درگیری ه ــا ای ــد ت ــاش می کنن ــد و ت می زنن

ــد. ــل کنن اختافــات شــیعه و ســنی تبدی
از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
آرمان هــای بــزرگ امــام خمینــی)ره( و رهبــر معظــم 
توســعه  ایــران،  اســامی  نظــام جمهــوری  و   انقــاب 
ــه  ــعاری ک ــرد: ش ــح ک ــت، تصری ــور اس ــرفت کش و پیش
ــتقال  ــای اس ــه معن ــامی ب ــاب اس ــان انق ــردم در زم م
ســر می دادنــد در حقیقــت یکــی از مولفه هــای مهــم 
آن اســتقال و اقتــدار اقتصــادی اســت کــه بــرای توســعه 
ــدار و اســتقال برخــوردار باشــیم. ــن اقت ــد از ای کشــور بای
ــاد  ــای اقتص ــوع چالش ه ــه مجم ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
کشــور بــا نســخه ای کــه مقــام معظــم رهبــری آن را ابــاغ 
ــت های  ــت: سیاس ــار داش ــت، اظه ــدنی اس ــد حل ش کردن
کلــی اقتصــاد مقاومتــی قــادر اســت ایــران را در برابــر همــه 

ــد. ــت کن ــادی محافظ ــای اقتص چالش ه
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
توجــه دولــت بــه اســتفاده از تــوان داخلــی گفــت: اصــرار 
ــر  ــود مگ ــد نش ــی منعق ــرارداد خارج ــچ ق ــه هی ــم ک داری
ــود  ــتفاده ش ــل اس ــت داخ ــرای آن از ظرفی ــه در اج اینک
ــه  ــرارداد باشــد ک ــن ق ــار ای ــز در کن ــاوری نی و پیوســت فن
ــاد  ــی اقتص ــتاد فرمانده ــات س ــات از مصوب ــن تصمیم ای

ــت. ــده اس ــاغ ش ــه اب ــت ک ــی اس مقاومت
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه موضــوع قــرارداد کشتی ســازی 
بــا شــرکت کــره ای خاطرنشــان کــرد: ایــن قــرارداد مربــوط 
ــان بیــش از 25 درصــد  ــه ســال 2۰۰8 اســت و در آن زم ب
از مبلــغ قــرارداد بــه شــرکت کــره ای پرداخــت شــد و پــس 
ــغ  ــه دلیــل تحریم هــا امــکان پرداخــت مابقــی مبل از آن ب
قــرارداد فراهــم نشــد؛ چــون ایــن شــرکت کــره ای، ســاخت 
کشــتی را آغــاز کــرده بــود، علیــه ایــران شــکایت و ادعــای 
ــرات  ــق برجــام مذاک ــس از تواف ــرا پ ــرد و اخی خســارت ک
جدیــدی بــا ایــن شــرکت انجــام و مقــرر شــد ایــن 
ــبختانه  ــد و خوش ــر کن ــود صرف نظ ــکایت خ ــرکت از ش ش
 پذیرفتــه شــد کــه بــا کاهــش 25 درصــدی در مبلــغ اجــرا 

شود. اقتصاد آناین

ــان اینکــه مســائل  ــا بی رئیــس مجلــس شــورای اســامی ب
اصلــی مــردم شــغل و آبادانــی اســت، گفــت: ســپاه پاســداران 

ــد. ــاش می کن ــت ت ــع محرومی ــرای رف ب

ــروز  ــس شــورای اســامی دی ــس مجل ــی، رئی ــی الریجان عل
دوشــنبه )22 آذرمــاه ۹5( پــس از افتتــاح 12 بیمارســتان 
صحرایــی بــرای نیــروی زمینی ســپاه هرمــزگان طی ســخنانی 
اظهــار داشــت: هــرگاه نمایندگان مردم سیســتان و بلوچســتان 
ــاس  ــد، احس ــرح می کنن ــود را مط ــکات خ ــس مش در مجل
می کنــم بایــد انــرژی بیشــتری بــرای آنــان صــرف کــرد؛ چــرا 
کــه پایه هــای ایــران در اســتان سیســتان ریختــه شــده اســت. 
ــغل و  ــردم ش ــی م ــائل اصل ــت: »مس ــه گف ــی در ادم الریجان
آبادانــی کشــور اســت کــه بایــد بــه آن بیشــتر توجــه شــود، نــه 
ســرگردانی های دیگــر؛ البتــه کســانی هــم هســتند کــه از صبح 
ــه  ــد ک ــردم بزنن ــه م ــی ب ــد نیش ــد می خواهن ــه برمی خیزن ک

ایــن رحمــت نیســت.«
ــده ای  ــه ع ــم ک ــرد: می بینی ــه ک ــن اســاس اضاف ــر همی وی ب

ــلمانان  ــرای مس ــت ب ــر، زحم ــداری از پیامب ــم طرف ــا پرچ ب
ــه تروریســت هایی کــه در منطقــه در  ایجــاد می کننــد؛ از جمل
حــال جــوالن دادن هســتند. البتــه بیرقشــان ایــن اســت کــه 
 مــا پیــرو پیامبــر هســتیم، امــا بــه مــردم زحمــت می دهنــد 
و ایــن ســتم بزرگــی اســت. البتــه در ســطح جزئی تــر ماننــد 
مدیــران کل و اســتانداران هــم بایــد تمام تاششــان این باشــد 
 کــه هــر روز یــک محاســبه ای در اعمــال خــود داشــته باشــند 
و گــره ای از مشــکات مــردم بــاز کننــد؛ اما اگــر صرفا بــه دنبال 
ســرگرمی، تافی و مســائل نفســانی باشــند، ایــن قطعا تاش 

نیســت، هرچنــد که اشــهد اّن  محمــدا رســول  هللا بگویند. 
ــا اشــاره بــه  الریجانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
ــرد:  ــح ک ــی آن تصری ــروی زمین ــاش ســپاه پاســداران و نی ت
حرکتــی کــه در ســپاه پاســداران به ویــژه نیــروی زمینــی 

ــه  ــب توجــه و ارزشــمند اســت. البت ســپاه ایجــاد شــد، جال
در گذشــته هــم دیــده بــودم کــه بــا چــه عایــق و ذوقــی در 
اســتان سیســتان و بلوچســتان، ســپاه پاســداران بــرای رفــع 

ــد.  ــاش می کن ــت ت محرومی
ــپاه  ــت در س ــرای خدم ــیعی ب ــات وس ــه داد: امکان وی ادام
وجــود دارد؛ چــرا کــه بــه عنــوان نیــروی نظامــی، وظیفــه اصلی 
آن ایجــاد امنیــت در کشــور به ویــژه مقابلــه بــا دشــمن اســت 
و ایــن مســیری اســت کــه بــا ســلوک پیامبــر همخوانــی دارد و 
نشــان از روحیــه انقابــی و مجاهدانــه آنــان اســت که بســتری 
ــاع  ــه دف ــت. البت ــمند اس ــیار ارزش ــد و بس ــم می کن را فراه
مقــدس هــم ایــن روحیــه انقابــی را در ســپاه پاســداران ایجاد 
ــاش  ــه هــر مشــکلی می رســند، ت ــه ب ــون هــم ک ــرد و اکن ک

بــرای حــل آن هــا دارد. فــارس

ــر  ــاش ه ــزوم ت ــر ل ــد ب ــا تاکی ــه ب ــوه قضائی ــس ق  رئی
ــان مســلمانان در  ــظ وحــدت می ــت حف چــه بیشــتر در جه
واکنــش بــه اظهــارات ســخیف مشــاور دونالــد ترامــپ 
 گفــت: امــروز دینــی کــه پیامبــر آن رحمــة للعالمیــن 
ــح  ــد، صل ــت، توحی ــه معنوی ــوت ب  و تعالیمــش سراســر دع
و آرامــش و البتــه ایســتادگی در مقابــل زورگویــان و طواغیــت 
ــر  ــی در براب ــه مانع ــان ب ــای زم ــوی ابوجهل ه ــت، از س اس
رشــد بشــریت متهــم می شــود. بــه گــزارش کیمیــای 
ــی  ــت هللا آملی الریجان ــه، آی ــوه قضائی ــل از ق ــه نق ــن  ب  وط
ــا تبریــک فرارســیدن  ــی ب ــی قضای در جلســه مســئوالن عال
ــام  ــم)ص( و ام ــر اعظ ــعادت پیامب ــا س ــاد ب ــالروز می س
جعفــر صــادق)ع( گفــت: امــروز جهــان اســام بیــش از هــر 
ــذا همگــی موظفیــم  ــاز دارد؛ ل ــه وحــدت و اتحــاد نی ــز ب چی
هفتــه وحــدت را کــه از ســوی امــام راحــل )قــدس ســره( بــا 
تدبیــری راهبــردی بــرای جهــان اســام و جمهــوری اســامی 

اعــام شــد، گرامــی بداریــم و در جهــت حفــظ وحــدت 
تــاش کنیــم. رئیــس قــوه قضائیــه تفرقه افکنــی را سیاســت 
ــان  ــا بی قدیمــی و همیشــگی دشــمنان اســام دانســت و ب
اینکــه ایــن سیاســت بیــش از هــر زمــان دیگــری از ســوی 
جهــان اســتکبار دنبــال می شــود، افــزود: رفتــار آن هــا نشــان 
ــل و  ــن مذاهــب، مل ــی بی می دهــد کــه در جهــت تفرقه افکن
جریان هــای مختلــف در جهــان اســام از هیــچ تاشــی فــرو 
ــدار  ــه ایــن ترتیــب در پــی تضعیــف اقت ــد و ب گــذار نمی کنن
ــود در  ــلطه خ ــوذ و س ــه نف ــم آوردن زمین ــلمانان و فراه مس

جهــان اســام هســتند.
آملی الریجانــی تنهــا راه مقابلــه بــا سیاســت های اســتعماری 
ــی در  ــرت و دشمن شناس ــطح بصی ــش س ــمن را افزای دش
ــوت  ــروز دع ــرد: ام ــح ک ــت و تصری ــلمانان دانس ــان مس می

بــه وحــدت و اجتنــاب از ســخنان تفرقه انگیــز، وظیفــه 
ــت  ــام اس ــان اس ــمندان جه ــا و دانش ــگان، علم ــه نخب  هم

و به این ترتیب باید با فتنه جهان استکبار به مقابله پرداخت. 
ــود  ــری از ســخنان خ ــه در بخــش دیگ ــوه قضائی ــس ق رئی
ــت وزیر  ــی«، نخس ــرزا م ــر »ت ــارات اخی ــه اظه ــاره ب ــا اش ب
ــه کشــورهای حاشــیه خلیــج  ــان ســفر ب انگلســتان، در جری
ــت:  ــرد و گف ــف ک ــخیف توصی ــارات را س ــن اظه ــارس، ای ف
ــخ  ــزی از تاری ــه چی ــی ک ــرای کس ــارات ب ــن اظه ــاید ای ش
ــد، قابــل پذیــرش باشــد؛ امــا همــه دنیــا  انگلســتان نمی دان
می داننــد کــه جزیــره انگلیــس همــواره در طــول تاریــخ 
نقــش اســتعماری خــود را ایفــا کــرده و کشــوری کــه از 
هــزاران کیلومتــر آن ســوتر بــرای ایجــاد پایــگاه نظامــی 
ــه خلیــج فــارس آمــده، جمهــوری اســامی را کــه همــواره  ب

ــه دخالــت  ــوده، متهــم ب  مدافــع حریــم همســایگان خــود ب
و بر هم زدن امنیت منطقه می کند.

ــا اشــاره بــه ایــن تناقــض میــان گفتــار و  آملــی الریجانــی ب
ــرد:  ــوال ک ــور س ــن کش ــت وزیر ای ــتان، از نخس ــردار انگلس ک
شــما کــه در منطقــه پایــگاه نظامــی ایجــاد کردیــد، در عــراق 
نیــرو آوردیــد و بــا فــروش تســلیحات، آن کشــتار و فجایــع 
ــت  ــکار حمای ــان جنایت ــد و از حاکم ــم می زنی ــن رق را در یم
ــال امنیــت هســتید و جمهــوری اســامی  ــه دنب می کنیــد، ب

بــر هــم زننــده امنیــت؟
رئیــس دســتگاه قضــا تاکیــد کــرد: اگرچــه وزیر محتــرم امــور خارجه 
پاســخ محکمــی بــه ایــن گزافه گویی هــا داده انــد، امــا انتظار مــی رود 
کــه دولــت در مقــام عمــل نیــز پاســخ قاطــع و دندان شــکنی بــه ایــن 
 هتاکــی بدهــد تــا انگلیــس بدانــد کــه تنها یــک جزیره کوچک اســت 
 و توهــم دوران امپراتــوری مبتنــی بــر جهــل مــردم بــه پایــان 

رسیده است.

حجت االســام و المســلمین ناطــق نــوری گفــت: اینکــه 
عــده ای فقــط حــرف می زننــد کــه فانــی یــا فرزندانــش از 
ــد  ــه نمی کنن ــی ارائ ــد و مدرک ــتفاده کرده ان ــت اس ــان ران ف
نشــان دهنده عمــق فســاد در جامعــه اســت. علی اکبــر 
ــاق  ــه در ات ــاد ک ــا فس ــارزه ب ــش مب ــوری در همای ــق ن ناط
پاســخ  در  اســت،  برگــزاری  حــال  در  تهــران  بازرگانــی 
ــتگانش در  ــدان و بس ــور فرزن ــر حض ــی ب ــوالی مبن ــه س ب
فعالیت هــای اقتصــادی گفــت: مــن دو پســر دارم و بــه 
ــد  ــی کار کنن ــازمان های دولت ــه در س ــه ن ــه ام ک ــا گفت  آن ه
و نــه فعالیــت تجــاری داشــته باشــند. رئیــس دفتر بازرســی 

رهبــری ادامــه داد: هفتــه ای دو گــزارش بــه حراســت 
ــن  ــم م ــه از اس ــر اینک ــی ب ــود مبن ــال می ش ــری ارس رهب
ــم  ــام می کن ــا اع ــن ج ــن همی ــت. م ــده اس ــتفاده ش اس
هــر کســی مدرکــی از فســاد اقتصــادی فرزنــدان یــا دامــاد 
ــد.  ــر کن ــد آن را منتش ــن دارد، می توان ــتگان م ــایر بس و س
ــه  ــد ک ــرف می زنن ــط ح ــده ای فق ــه ع ــه داد: اینک وی ادام
ــد  ــتفاده کرده ان ــت اس ــان ران ــش از ف ــا فرزندان ــی ی  فان
و مدرکــی ارائــه نمــی کننــد، خــود نشــان دهنده عمــق فســاد 

ــم  ــام معظ ــی مق ــر بازرس ــس دفت ــت. رئی ــه اس در جامع
ــدد در  ــمینارهای متع ــات و س ــاد از جلس ــا انتق ــری ب رهب
ــال  ــوان مث ــه عن ــا فســاد گفــت: ب ــه ب ــرای مقابل دولت هــا ب
از ســتاد مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی چــه چیــزی درآمــده 
اســت؟ دو ســال قبــل نیــز مــن ایــن نکتــه را گفتــم کــه بــرای 

ــرد. ــاد ک ــادی ایج ــای زی ــده هزینه ه بن
وی تاکیــد کــرد: 3 چیــز مثــل موریانــه مشــغول پــوک کــردن 
 انقــاب اســت؛ تملــق، رودربایســتی و ســوم خط بــازی 

و تــا زمانــی کــه ایــن 3 مــورد وجــود داشــته باشــد، اگــر 1۰ 
هــزار مــاده قانونــی نیــز تصویــب شــود، هیــچ دردی از کشــور 
ــار  ــری اظه ــوری در بخــش دیگ ــق ن ــد شــد. ناط دوا نخواه
ــدی  ــات جدی ــه آی ــل اینک ــرآن مث ــات ق ــد از آی داشــت: بع
نــازل شــده اســت؛ الســابقون الســابقون اولئــک المقربــون 
ظاهــرا شــده الرابطــون، الرابطــون، اولئــک المرتبطــون؛ زمانی 
ــد  ــی می توان ــه کس ــرد، چ ــه را بگی ــای ضابط ــه ج ــه رابط ک
رقابــت کنــد؟ وی افــزود: می گوییــم کــه اســام دیــن کامــل 
اســت؛ چــه بایــی ســر دیــن کامــل آورده ایــم کــه مقــام مــا 

ــه 136 رســیده اســت؟ انتخــاب در دنیــا از رتبــه 87 ب

رئیس قوه قضائیه:  

دولت به سخنان سخیف نخست وزیر انگلیس پاسخ قاطع عملی بدهد

ناطق نوری:

هر کسی مدرکی از فساد بستگان من دارد، منتشر کند

الریجانی:

مسائل اصلی مردم، شغل و آبادانی است
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 کمتــر از یــک هفتــه تــا شــب یلــدا باقــی مانــده اســت 
ــن  ــی مشــغول آمــاده کــردن مقدمــات ای و خانواده هــای ایران
ــدا،  ــام پرمصــرف شــب یل ــی هســتند. یکــی از اق جشــن مل
آجیــل اســت. بــه طــور کلــی در دو وقــت ســال، یعنــی هفتــه 
ــو  ــال ن ــاز س ــه آغ ــی ب ــه منته ــدا و هفت ــب یل ــه ش ــی ب منته
ــن  ــد. ای ــدا می کن ــش پی ــل افزای ــد آجی ــرای خری ــا ب تقاض
تقاضــا امــا گاهــی اوقــات بــه دلیــل هماهنــگ نبــودن میــزان 
ــا مشــکل مواجــه  ــده ای ب ــکار ع ــا ســودجویی و احت تقاضــا ی

می شــود.
    نرخ دالر

بــه جــز بــادام هنــدی کــه وارداتــی اســت تمــام اقــام 
ــام  ــن اق ــد می شــود و در بســیاری از ای ــران تولی ــل در ای آجی
مانه تنهــا خودکفــا هســتیم، بلکــه بخشــی از صــادارت جهانــی 
محصوالتــی ماننــد پســته در اختیــار ایــران اســت. امــا قســمت 
ــت  ــدن دالر، قیم ــران ش ــا گ ــه ب ــت ک ــرا اینجاس ــب ماج عجی
ــد  ــش دالر تولی ــش از افزای ــا پی ــه قطع ــی ک ــوالت وطن محص
ــوالت  ــر محص ــه دالر ب ــت. اینک ــه اس ــش یافت ــده اند، افزای ش
تولیــد داخــل مــا چــه تاثیــری دارد را کســی پاســخگو نیســت 

ــز  ــی، ج ــه خاص ــه نتیج ــم ب ــر کردی ــه فک ــم هرچ ــا ه و م
ــیدیم. ــودجویی نرس س

    دالل ها
بــا  گفت وگویــی  در   94 ســال  در  عســکراوالدی  اســدهللا 
ــود: قیمــت پســته در ســال های اخیــر نه تنهــا  تســنیم گفتــه ب
افزایــش پیــدا نکــرده، بلکــه کاهــش هــم یافتــه اســت و دلیــل 
ایــن محصــول، تنهــا خــود آجیل فروش هــا  گرانفروشــی 
هــزار   28 پســته  آجیل فروش هــا  می گویــد:  او  هســتند. 
تومانــی را کیلویــی 60 هــزار تومــان می فروشــند. قیمــت 
ــت و  ــته، کاذب اس ــرم پس ــر کیلوگ ــرای ه ــی ب ــزار تومان 60 ه

می کننــد. گرانفروشــی  همیشــه  آجیل فروش هــا 
ــز  ــل نی ــازار آجی ــکراوالدی در ب ــای عس ــه گفته ه ــه ب ــا توج  ب
ماننــد بســیاری محصــوالت دیگــر، دالل هــا نقــش اصلــی را بــر 
ــا واســطه گری و بــدون هیــچ زحمتــی ســود  ــد و ب عهــده دارن

ــد. ــب می زنن ــه جی ــی را ب کان
    قیمت مصوب

ــل  ــازار آجی ــی در ب ــن راحت ــه ای ــد ب ــا چــرا دالل هــا می توانن ام
ــد؟  جــوالن دهن

ــه  ــس اتحادی ــای رئی ــد در حرف ه ــؤال را بای ــن س ــخ ای پاس
خشــکبار ایــران جســت. مصطفــی احمــدی می گویــد: خشــکبار 

قیمــت مصــوب نــدارد و نرخ گــذاری نمی شــود و قیمــت ایــن 
محصــوالت بــا عرضــه و تقاضــا مشــخص می شــود. بعضــی از 
اقــام خشــکبار ماننــد بــادام، بــادام هنــدی و نوعــی از تخمــه 
ــا اصــا  ــه دلیــل اینکــه تولیــد آن هــا در کشــور کــم اســت ی ب
تولیــد نداریــم، وارد می شــود؛ امــا بــه دلیــل تعرفــه بــاال و 40 
ــاد  ــه کشــور زی درصــدی ایــن محصــوالت، قاچــاق خشــکبار ب

اســت.
    گره کور آجیل

ــک دور باطــل شــبیه اســت؛ از ســویی  ــه ی ــل ب ماجــرای آجی
ــت  ــود قیم ــل نب ــه دلی ــد و ب ــن می کن ــا تعیی ــت را تقاض قیم
مصــوب، دالل هــا در زمــان اوج تقاضــا قیمــت را هرچقــدر 
بخواهنــد تعییــن می کننــد و اگــر تقاضــا وجــود نداشــته باشــد 
ــاال  ــد قیمــت را ب ــان ســعی می کنن ــکار همچن ــا احت ــا ب دالل ه

ــا زمــان افزایــش تقاضــا فرابرســد. ــد ت نگــه دارن
    نگاهی به بازار

در حــال حاضــر هــر کیلوگــرم مغــز بــادام 60 تــا 68 هــزار تومان 
ــزار  ــا 31 ه ــدو 24 ت ــه ک ــان، تخم ــزار توم ــا 60 ه پســته 48 ت
تومــان، بــادام هنــدی 55 هــزار تومــان، فنــدق بــا پوســت 35 
هــزار تومــان، فنــدق بــدون پوســت 60 هــزار تومــان و کشــمش 
15 تــا 25 هــزار تومــان در ســطح شــهر بــه فــروش می رســد.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

گرانی آجیل، کام یلدا را تلخ کرد

ــه مشــترکان  ــوان جریم ــه عن ــش، طرحــی ب دو ســال پی
ــه نظــر  پرمصــرف روی میــز مســئوالن قــرار گرفــت کــه ب
ــی کشــور  ــع آب ــت مناب ــه مدیری ــا حــدی ب می توانســت ت
ــن طــرح  ــر ای ــه عم ــری نگذشــت ک ــا دی ــد؛ ام کمــک کن
ــت  ــدی در دســتور کار دول ــان رســید و طــرح جدی ــه پای ب

ــرح  ــن ط ــاره ای ــون دوب ــت. اکن ــرار گرف ق
مــورد توجــه وزارت نیــرو قــرار گرفتــه اســت. 
ــاح  ــوان »اص ــا عن ــی ب ــان طرح در آن زم
ــرف«  ــت مص ــرف آب و مدیری ــوی مص الگ
در مجلــس شــورای اســامی مــورد بررســی 
ــر  ــاز، مدی ــه جانب ــه گفت ــه ب ــه ک ــرار گرفت ق
ــور، در  ــاب کش ــرکت آب و فاض ــل ش عام

ــه دلیــل مصــادف شــدن بررســی ایــن طــرح  آن زمــان ب
بــا زمــان انتخابــات، بحــث جریمــه مشــترکان پرمصــرف 
ــترکان  ــا مش ــورد ب ــا برخ ــد؛ ام ــذف ش ــرح ح ــن ط از ای
پرمصــرف بــه صــورت قطــع آب یــا قطــع انشــعاب در ایــن 
ــی  ــاری اجرای ــال ج ــه در س ــد ک ــرار ش ــده و ق ــرح دی ط

شــود. در شــرایط فعلــی وزارت نیــرو قصــد دارد کــه 
دوبــاره ایــن طــرح را مطــرح کنــد تــا جایی کــه بــه  گفتــه 
ــورد  ــرح برخ ــرو، ط ــر نی ــام وزی ــودی، قائم مق ــتار محم  س
ارائــه  دولــت  بــه  را  پرمصــرف  مشــترکان  جریمــه  و 
می دهیــم و بــه احتمــال زیــاد، بحــث جریمــه مشــترکان 
پرمصــرف آب تــا پیــش از پایــان ســال 
جــاری در دســتور کار دولــت قــرار می گیــرد. 
وی بــا بیــان اینکــه تدویــن نظامــی بازدارنده 
بــرای اصــاح الگــوی مصــرف آب در کشــور 
موضــوع مهمــی اســت کــه بایــد مــورد توجــه 
ــرد:  ــار ک ــرد، اظه ــرار گی ــس ق ــت و مجل دول
ــرف  ــوی مص ــاح الگ ــای اص ــی از راه ه یک
ــم و بیــش  ــه سال هاســت ک آب، فرهنگ ســازی اســت ک
مــورد توجــه دســتگاه های ذی ربــط قــرار دارد؛ امــا تجربــه 
ــای  ــال ابزاره ــدون اعم ــازی ب ــه فرهنگ س ــان داده ک نش
بازدارنــده قیمتــی، بــرای بخشــی از مصرف کننــدگان تأثیــر 

چندانــی نــدارد. ایســنا

رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز اصفهــان گفــت: بــا 
افزایــش 6 درصــدی نــرخ گوشــت گوســاله نســبت 
ــاده  ــن م ــوی ای ــر کیل ــای ه ــته، به ــاه گذش ــه م ب
پروتئینــی در اصفهــان بــه 36 هــزار تومــان رســیده 
اســت. رضــا انصــاری بــا تأییــد خبــر افزایــش 

اصفهــان  در  قرمــز  گوشــت  نــرخ 
اظهــار داشــت: متاســفانه علــل گرانــی 
گوشــت خشکســالی، تــب برفکــی دام 
عــدم مدیریــت دولــت و مســئوالن 

واسطه هاســت.  و  دالالن  ذی ربــط، 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نــرخ گوشــت 
قرمــز نســبت بــه مــاه گذشــته حــدود 

ــت  ــت: قیم ــته، گف ــش داش ــان افزای ــزار توم 2 ه
گوشــت قرمــز بــا حــدود 6 درصــد افزایــش، اکنــون 
ــیده  ــده رس ــرای مصرف کنن ــان ب ــزار توم ــه 36 ه ب
ــان  ــز اصفه ــت قرم ــه گوش ــس اتحادی ــت. رئی اس
افــزود: در ایــن لحظــه هــر کیلــو گوشــت گوســفند 

ــا  ــه ت ــود ک ــه می ش ــان فروخت ــزار توم ــده، 16 ه زن
ــده برســد، بهــای  ــه دســت مغــازه دار و مصرف کنن ب
ــال  ــت: در ح ــان داش ــود. وی بی ــر می ش آن گران ت
ــو گوشــت گوســفند درجــه  ــر کیل ــت ه حاضــر قیم
یــک بــا اســتخوان 36 هــزار تومــان، گوســاله 
مخلــوط 32 هــزار تومــان، مغــز ران 
تومــان، گوشــت  گوســاله 35 هــزار 
شــتر مخلــوط بــدون کوهــان 38 هــزار 
تومــان و شــترمرغ 44 هــزار تومــان 

ــت.  اس
نــرخ گوشــت  انصــاری،  بــه گفتــه 
ــتخوان 32  ــا اس ــه دو ب ــفند درج گوس
هــزار تومــان و گوســاله درجــه دو مخلــوط 27 هــزار 
ــتان  ــه اس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت. وی ب ــان اس توم
اصفهــان بــا کمبــود دام ســبک روبــه رو اســت 
از مســئوالن خواســت بــرای تنظیــم بــازار، دام 

ــا ــد. ایمن ــازار کنن ــه ب ــتری روان بیش

ــروه کاالی  ــی 11 گ ــت خرده فروش ــن قیم ــزی از میانگی ــک مرک ــزارش بان گ
ــت  ــد قیم ــان می ده ــاری نش ــاه ج ــه 12 آذرم ــی ب ــه منته ــی در هفت خوراک
ــل از آن  ــه قب ــه هفت ــبت ب ــر نس ــروه دیگ ــش و دو گ ــی افزای ــروه کاالی 6 گ
کاهــش یافتــه و ســه گــروه نیــز تغییــری نداشــته اســت. در هفتــه مــورد 
ــد  ــادل 0.8 درص ــتوریزه مع ــت پاس ــای ماس ــات، به ــروه لبنی ــزارش در گ گ
کاهــش یافــت و قیمــت ســایر اقــام ایــن گــروه بــدون تغییــر بــود. بهــای 
ــا 110  تخم مــرغ معــادل 1.5 درصــد افزایــش داشــت و شــانه ای 96 هــزار ت

ــت.  ــروش می رف ــال ف ــزار ری ه
ــت  ــدی ثاب ــی غیرتایلن ــج واردات ــت برن ــج، قیم ــروه برن ــه در گ ــن هفت در ای
بــود؛ بهــای برنــج داخلــه درجــه یــک معــادل 1.6 درصــد افزایــش و قیمــت 
 برنــج داخلــه درجــه دو معــادل 1.1 درصــد کاهــش داشــت. در گــروه حبوبات

ــی  ــا چیت ــت لوبی ــود. قیم ــر ب ــدون تغیی ــز ب ــای قرم ــدس و لوبی ــای ع  به
ــام  ــایر اق ــای س ــش و به ــد کاه ــک 0.1 درص ــر ی ــم بلبلی ه ــا چش و لوبی
ــه  ــت. در هفت ــش یاف ــد افزای ــا 0.3 درص ــد ت ــن 0.2 درص ــروه بی ــن گ ای
ــازه  ــوه و ســبزی ت  مــورد بررســی میوه فروشــی های ســطح شــهر اقــام می
ــه  ــال درج ــت پرتق ــازه قیم ــای ت ــروه میوه ه ــه در گ ــد ک ــه می کردن را عرض
یــک معــادل 1.3 درصــد و کیــوی 4.2 درصــد کاهــش داشــت؛ ولــی بهــای 
ــا 11.1 درصــد افزایــش یافــت. در  ســایر اقــام ایــن گــروه بیــن 1 درصــد ت
ــا 7.8  ــن گــروه بیــن 0.5 درصــد ت ــازه تمــام اقــام ای گــروه ســبزی های ت

درصــد رشــد قیمــت را تجربــه کردنــد.

پلیــس بین الملــل در گزارشــی بــه حجــم فســاد در بخــش جنگلبانــی 
ــال  ــرای اعم ــا ب ــاختن تاش ه ــگ س ــت هماهن ــر اهمی ــاره و ب ــی اش جهان
ــرد.  ــد ک ــا تاکی ــظ جنگل ه ــدف حف ــا ه ــی ب ــای مل ــر مرزه ــون در سراس قان
ــه  ــرده اســت هزین ــام ک ــل اع ــزارش »بهداشــت نیوز« پلیــس بین المل ــه گ ب
فســاد در بخــش جنگلبانــی جهانــی در ســال حــدود 29 میلیــارد دالر اســت. 
 همچنیــن رشــوه، رایج تریــن شــکل فســاد در ایــن حــوزه اســت و کاهبــرداری

سوء استفاده از مقام و اخاذی در رتبه های بعدی قرار دارند. 
ــه مقامــات  ــه از فســاد و رشــوه ب ــن گــزارش آمــده شــبکه های تبهکاران در ای
ــی  ــی غیرقانون ــرای جابه جای ــی را ب ــرای ایمن ــا مج ــد ت ــتفاده می کنن سوء اس
چــوب درختــان فراهــم ســازند. ایــن گروه هــای تبهــکار همچنیــن بــا 
ــواد  ــون م ــی همچ ــای غیرقانون ــر کااله ــیرها دیگ ــن مس ــتفاده از ای سوء اس
مخــدر و ســاح را جابه جــا می کننــد. اینترپــل اعــام کــرده در مطالعــه 
ــه  ــن در فاصل ــور میانگی ــه ط ــاره 13 کشــور مشــخص شــد ب انجام شــده درب
ــک  ــر ی ــورد فســاد در ه ــور متوســط 250 م ــه ط ــا 2014، ب ســال های 2009 ت
ــه حــوزه جنگلبانــی مرتبــط اســت. همچنیــن  از ایــن کشــورها رخ داده کــه ب
بیشــتر مجرمــان مشــارکت کننده در فســادهای بخــش جنگلبانــی از مقامــات 
دولتــی هســتند. بــه گــزارش مونگابــی، همچنیــن در ایــن گــزارش آمــده حــوزه 
جنگل هــا در برابــر فســاد بــه طــور خــاص آســیب پذیر اســت؛ زیــرا بســیاری 
ــای  ــارات دولت ه ــوزه اختی ــتوایی در ح ــق اس ــژه در مناط ــا، به وی از جنگل ه

ــد. ــرار دارن ــی، ق ــی ناکاف ــن نظارت ــا قوانی ــی ب ــف و رژیم های ضعی

ســیم کارت های  ورود  از  رادیویــی  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  معــاون 
اپراتورهــای مجــازی طــی یک مــاه آتــی بــه بــازار خبــر داد. صــادق عباســی 
شــاهکوه اظهــار کــرد: بــر اســاس مصوبــات، اپراتورهــای تلفــن همــراه موظف 
بودنــد هــر یــک دســت کم بــا یــک اپراتــور مجــازی موبایــل )MVNO( تــا 3 
آبــان و بــا یــک شــرکت دیگــر تــا 3 آذرمــاه قــرارداد امضــا کننــد. اکنــون نیــز 
ایــن شــرکت ها قراردادهــای مربوطــه را امضــا کــرده و آن هــا را بــرای بررســی 
ــررات  ــم مق ــاون ســازمان تنظی ــد. مع ــوری ارســال کرده ان ــه رگوالت بیشــتر ب
ارتباطــات رادیویــی ادامــه داد: البتــه در ایــن قراردادهــا مشــکاتی وجــود دارد 
کــه مــا آن هــا را قبــول نداشــته و بــر همیــن اســاس از آن هــا ایراداتــی گرفتــه 
و خواهــان حــل ایــن مــوارد شــده ایم. حــال نیــز پــس از حــل ایــن مــوارد 
ــد شــد. عباســی در  ــور صــادر خواه ــای مذک ــه MVNOه ــوط ب ــه مرب پروان
ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در گذشــته نیــز یکــی از ایــن شــرکت ها بــا عقــد 
قــرارداد بــا رایتــل موفــق بــه دریافــت پروانــه خــود شــده بــود، گفــت: ایــن 
شــرکت اعــام آمادگــی کــرده تــا پایــان دی مــاه ســیم کارت های خــود را وارد 
بــازار کنــد. البتــه طبــق پروانــه الزامــی بــه ورود ســیم کارت در آذرمــاه نیســت 
امــا ظاهــرا ایــن شــرکت امــور مربوطــه را انجــام داده و خواهــان آن اســت کــه 
ــود  ــیم کارت های خ ــاری، س ــال ج ــاه س ــرف آذر و دی م ــریع تر ظ ــه س هرچ
را وارد بــازار کنــد. وی همچنیــن تاکیــد کــرد: قیمــت ســیم کارت اپراتورهــای 
مجــازی نیــز ماننــد اپراتورهــای حقیقــی موبایــل تعییــن شــده و بــرای ایــن 

ــاری و دائمــی وجــود دارد. ــواع اعتب ســیم کارت ها ان

6 گروه خوراکی گران شد

خودکفایی در تولید گندم
پــس از ۱۰ ســال ایــران دوبــاره بــه خودکفایــی در تولیــد گنــدم رســید و جشــن خودکفایــی گنــدم بــرای شــکرگزاری بــا حضــور 

شــد. برگــزار  رئیس جمهــوری 

در قاب تصویر

سیم کارت های جدید کی وارد بازار می شوند؟فساد ۲۹ میلیارد دالری در بخش جنگلبانِی جهان

حتما بخوانید!
3 مشکل کشتی سازان، مدیریت است سه شنبه   23  آذرماه  1395

ـــمـــاره 318 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت قطعات 2۰6 صندوقدار در بازار 

جازغالی چراغ عقب چپ

اورینگ سه راهی آب 
قطر 74

21,000

12,000دستگیره بیرونی 

6,000آرمپژو

49,000گل پخش کن

48,900آئینه کامل برقی

75,000بلبرینگ تسمه تایم

12,000

 مشکل کشتی سازان، مدیریت است
ــی و  ــای طراح ــس پروژه ه رئی
ســاخت شــرکت ملــی نفتکــش 
ــت  ــه پرداخ ــاره ب ــا اش ــران ب ای
نزدیــک بــه 100 میلیــون دالر بــه 
ــرای ســاخت نفتکــش  صــدرا ب
گفــت: پــس از 13 ســال هنــوز 
حتــی یــک کشــتی هــم تحویــل 
داده نشــده اســت. مشــکل کشتی ســازان داخلــی نــه مالــی 
بلکــه مدیریتــی اســت. محمــد رشــدی بــه ســفارش ســاخت 
 کشــتی بــه شــرکت کشتی ســازی ایزوایکــو اشــاره کــرد 
و گفــت: در ســال 1381 و 82 (2003 میــادی( شــرکت ملــی 
ــر 35  ــد کشــتی فرآورده ب ــران، ســاخت دو فرون نفتکــش ای
هــزار تنــی را بــه ایزوایکــو و همزمــان ســه فرونــد کشــتی 35 
هــزار تنــی را هــم بــه HMD یــا هیوندایــی میپــو کــره جنوبــی 

سفارش داد.
ــی  ــزود: در ســفارش های کــره جنوب ــام مســئول اف ــن مق  ای
پــس از هفــت مــاه اولیــن کشــتی، یــک مــاه و نیــم بعــد از 
آن، دومیــن کشــتی و یــک مــاه پــس از آن نیز کشــتی ســوم 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــل داده ش ــش تحوی ــی نفتک ــرکت مل ــه ش ب
ــر  ــرآورده نفتی ب ــتی ف ــه کش ــاه س ــر از 12 م ــر در کمت دیگ

تحویــل نفتکــش شــد. 
ــتی 25  ــر کش ــت ه ــان قیم ــه در آن زم ــام اینک ــا اع وی ب
میلیــون دالر بــود، در صورتــی کــه در زمــان آغــاز بــرش فــوالد 
کشــتی، قیمــت کشــتی ها بــه 37 میلیــون دالر رســیده بــود 
امــا کره ای هــا بــه قــرارداد وفــادار بودنــد و قیمــت را افزایــش 
ندادنــد، تصریــح کــرد: در نهایــت کشــتی هایی کــه قــرار بــود 
13 ماهــه بــه شــرکت نفتکــش تحویــل داده شــود در طــول 11 

مــاه، یعنــی دو مــاه کمتــر تحویــل داده شــد.

چاپ اسکناس تومانی بدون حذف سه صفر 

بیهوده است
ــت  ــد دول ــال، کارشــناس اقتصــادی، می گوی ــر نیکواقب علی اکب
ــه  ــی ک ــم نقدینگ ــاره حج ــری درب ــا آینده نگ ــت ب ــر اس بهت
احتمــاال در آینــده نیــز نمی توانــد جلــوی آن  را بگیــرد، اقــدام 
ــکات  ــا مش ــد ت ــی کن ــول مل ــد پ ــای زائ ــذف صفره ــه ح ب

ــود.  ــرف ش ــی از آن برط ناش
علی اکبــر نیکواقبــال دربــاره تغییــر واحــد پــول کشــور از ریــال 
ــه تومــان اظهــار کــرد: تاکنــون کشــورهای مختلفــی واحــد  ب
ــواردی بعضــی  ــد. گاه در م ــر داده ان ــود را تغیی ــی خ ــول مل پ
کشــورها دو یــا ســه بــار واحــد پــول خــود را تغییــر داده انــد؛ 
مثــا در مقاطعــی ترکیــه 6 صفــر و برزیــل هــم تــا 20 صفــر 

خــود را حــذف کــرد. 
وی افــزود: دربــاره علــت اینکــه چــرا واحــد پولــی یــک کشــور 
ــل  ــه دلی ــه ب ــح را بدهــم ک ــن توضی ــد ای ــد، بای ــر می کن تغیی
ــه وجــود  ــد ســال ب ــک کشــور طــی چن ــه در ی ــی ک تورم های
می آیــد، دیگــر واحــد پولــی رایــج، پاســخگو نیســت؛ دقیقــا 
مثــل وضعیتــی کــه ریــال در شــرایط کنونــی اقتصــاد ایــران 
ــه رو کــرده  ــا دشــواری روب ــور روزمــره را ب دارد و تجــارت و ام
اســت در جریــان جنــگ جهانــی دوم بــه دلیــل تــورم باالیــی 
ــور  ــه مجب ــه نقطــه ای رســیدند ک ــرد، ب ــه ک ــه آلمــان تجرب ک
ــه  ــک کیس ــیگار ی ــت س ــک پاک ــد ی ــرای خری ــدند ب می ش
پــول بــا خــود حمــل کننــد. در آن مقطــع آلمــان هــم واحــد 
ــر داد و ســپس سیاســت های انضباطــی  ــول خــود را تغیی  پ
ــه اجــرا درآورد و توانســت  ــرای پــول ب و محدودکننــده ای را ب

تــورم را از بیــن ببــرد و واحــد پــول قدرتمنــد شــد.

سرنوشت نامعلوم کارت سوخت
گویــی قــرار اســت داســتان ناتمــام سرنوشــت کارت ســوخت 
در نهایــت بــا اجمــاع نظــر مجلس نشــینان بــا مانــدگاری ایــن 
ــه  ــت ک ــینان مدت هاس ــد. مجلس نش ــان برس ــه پای کارت ب
ــا  ــا پ ــد و ب ــس می زنن ــا دســت پ حــذف کارت ســوخت را ب
ــه  ــر نام ــر مه ــوز جوه ــه هن ــوری ک ــه ط ــش می کشــند؛ ب پی
ــذف  ــر ح ــم ب ــده، تصمی ــک نش ــوخت خش ــظ کارت س حف
فراهــم می شــود تــا مقدمــات حــذف  و   آن می گیرنــد 

می خواهند آن را حفظ کنند. 
ســاختمان  بــه  چشــم  جایــگاه داران  و  مــردم  اکنــون 
مثلثی شــکل مجلــس دوخته انــد تــا ببیننــد آیــا پاستورنشــینان 
ــرد  ــر کارب ــا تغیی ــذف ی ــظ، ح ــکل حف ــناریوی مثلثی ش س
ــد  ــان می برن ــه پای ــن کارت ب ــظ ای ــا حف ــوخت را ب کارت س
ــوی ســوختگی کارت  ــن ســاختمان ب ــد از ای ــر؛ هرچن ــا خی ی

نمی آیــد. ســوخت 

مسکن همه مشکالت مردم را حل می کند؟
کارشناســان می گوینــد اگــر قــرار بــود مســکن مشــکل 
ــد، امــروزه  ــران حــل کن کم درآمدهــا را در جامعــه شــهری ای
مســکن مهــر بــه عنــوان بزرگ تریــن چالــش نظــام اســکان 

ــود.  ــرح نب در کشــور مط
ــکن  ــن مس ــت تأمی ــه سیاس ــت ک ــه اس ــج ده ــش از پن بی
گروه هــای کم درآمــد در حــال پیگیــری اســت، ولــی برنامه هایــی 
کــه تاکنــون لحــاظ و پیاده ســازی شــده نتوانســته معضــات 

ایــن بخــش را بــه طــور کامــل حــل کنــد. 
در ابتــدی انقــاب تقســیم زمیــن صــورت گرفــت، بعــد 
ــرح شــد  ــک مط ــه شــرط تملی ــاره ب ــوان اج ــا عن  مســکن ب
و در دولت هــای نهــم و دهــم بــه عنــوان مســکن مهــر 
اجرایــی شــد کــه همــه بــه نوعــی در قالــب مســکن اجتماعی 
بــود؛ امــا هــر یــک از ایــن طرح هــا ســال ها بعــد مشــکات 

خــود را نشــان داد. 
مجیــد روســتا، عضــو هیئت مدیــره شــرکت عمــران و بهســازی 
شــهری ایــران می گویــد: اگــر قــرار اســت مســکن تدریجــی 
اقشــار  اســکان  برنامه ریــزی  نظــام  یــک  عنــوان  بــه 
کم درآمــد نهادینــه شــود، بایــد چالش هــای آن از جملــه 
ــاخت  ــوز س ــوص مج ــهرداری درخص ــط ش ــن و ضواب  قوانی
و مســائل مربــوط بــه نظــام بانکــی رفــع شــود و بــه بازنگــری 
ــری  ــف کارب ــام تعری ــی و نظ ــع و تفصیل ــای جام در طرح ه
ــی،  ــری زمین ــف کارب ــام تعری ــن نظ ــه ای ــم ک ــن بپردازی زمی
توســعه  طرح هــای  در  درآمــد  کســب  ابــزار  مهم تریــن 

ــد.  ــر کن ــد تغیی ــه بای شــهری اســت ک
ــام  ــوزه نظ ــاخت و ح ــتاندارد س ــن اس ــد قوانی ــن بای همچنی
ــرار  ــت ق ــی در اولوی ــکن تدریج ــاس مس ــر اس ــی ب مهندس
گیــرد و در ایــن راســتا بــه سیاســت های متناســب بــا نظــام 

ــیم. ــد برس ــار کم درآم ــتی اقش معیش

پژوهش و اقتصاد مقاومتی

کیمیای وطن

دوازدهمیــن نمایشــگاه پژوهش 
اصفهــان  اســتان  فنــاوری  و 
ــش  ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس ب
ــل  ــاه در مح ــا 26 آذرم از 24 ت
بین المللــی  نمایشــگاه های 
ــد  ــزار خواه ــتان برگ ــل شهرس ــع در پ ــان واق ــتان اصفه اس
شــد. بــه گــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللــی اســتان اصفهــان، ایــن نمایشــگاه شــعار »پژوهش 
تقاضامحــور و تجاری ســازی فنــاوری، زیربنــای اقتصــاد 
ــه عنــوان رویکــرد خــود اعــام کــرده اســت. مقاومتــی« را ب

 در ایــن دوره 40 مشــارکت کننده از اســتان اصفهــان در ســالن 
ــاحت  ــه مس ــتان ب ــگاه های اس ــل نمایش ــان مح ــش جه نق
3000 متــر مربــع، حضــور دارنــد. دانشــگاه ها، واحدهــای 
 پژوهشــی، ارگان هــا و ســازمان ها، مراکــز علمی آموزشــی

بعضــی مجموعه هــای بخــش خصوصــی، فــوالد مبارکــه 
ذوب آهــن و شــهرداری اصفهــان از جملــه مشــارکت کنندگان 
ــم  ــزاری مراس ــا برگ ــگاه ب ــتند. نمایش ــگاه هس ــن نمایش ای
ــاه  ــنبه 24 آذرم ــاعت 15 روز چهارش ــمی در س ــه رس افتتاحی
در ســالن همایش هــای محــل برگــزاری نمایشــگاه های 
ــد و طــی  ــه کار می کن ــاز ب ــا حضــور مســئوالن آغ اســتان و ب
ســاعات بازدیــد 15 تــا 21 روزهــای یادشــده دایــر خواهــد بــود.

اصفهان صاحب 7 درصد از جمعیت 

بازنشستگان کشور
اصفهــان گفــت:  اســتان  بازنشســتگی  ســازمان  مدیــر 
ــدوق  ــته صن ــزار بازنشس ــا 90 ه ــون ب ــتان هم اکن ــن اس ای
ــت بازنشســتگان کشــور را دارد.  کشــوری 7 درصــد از جمعی
شــهروز عبــادی اظهــار کــرد: از ایــن میــزان بازنشســته، 
55 درصــد مربــوط بــه شــهر اصفهــان و مابقــی مربــوط 
بــه شهرســتان های اصفهــان اســت. وی تصریــح کــرد: 
هم اکنــون ماهانــه 130 میلیــارد تومــان بــا میانگیــن پرداخــت 
یــک میلیــون و 450 هــزار تومــان مســتمری به بازنشســتگان 
ــادی  ــود. عب ــت می ش ــان پرداخ ــتان اصفه ــوری در اس کش
بــا اشــاره بــه پایــان مهلــت ثبت نــام وام بازنشســتگی 
ــی  ــاری قرعه کش ــاه ج ــرد: 29 آذرم ــان ک ــوری خاطرنش کش
ــا  وام بازنشســتگان اســتان اصفهــان انجــام می شــود. وی ب
تاکیــد بــر اینکــه امســال وام 2 میلیــون تومانی بازنشســتگان 
ــش از  ــا پی ــت: ت ــه اســت، گف ــش یافت ــون افزای ــه 3 میلی ب
ایــن، 65 درصــد بازنشســتگان از ایــن وام اســتفاده کرده انــد 
ــت  ــن وام پرداخ ــز ای ــر نی ــد دیگ ــه 25 درص ــال ب ــه امس ک
می شــود. وی همچنیــن تصریــح کــرد: در صورتــی کــه برخــی 
ــا  از بازنشســتگان اســتان دارای مشــکات مالــی هســتند، ب
تســویه وام قبلــی دوبــاره می تواننــد از وام صنــدوق اســتفاده 
کننــد. عبــادی در ادامــه بــا اشــاره بــه وجــود 30 خانــه امیــد 
در کشــور گفــت: شهرســتان کاشــان 7 درصــد و آران و بیــدگل 
ــتان  ــوری اس ــته کش ــت بازنشس ــد از جمعی ــک درص ــم ی  ه
را در اختیــار دارد و بــا جمعیــت بازنشســتگی 1500 نفــری آران 
و بیــدگل، ایــن شهرســتان تنهــا منطقــه  در کشــور اســت کــه بــا 
جمعیــت کمتــر از 5 هــزار بازنشســته، بــه همــت مســئوالن و 

بازنشســتگانش، خانــه امیــد دارد. 
وی افــزود: هم اکنــون در اســتان اصفهــان بــه همــت مســئوالن 
ــاه در 3 شــهر  ــد در مهرم ــه امی ــس 3 خان ــدگان مجل و نماین
آران و بیــدگل، خمینی شــهر و شــهرضا بــه بهره بــرداری رســیده 
 کــه می توانــد اهــداف بازنشســتگان در تکمیــل اوقــات فراغــت

فرهنگــی  و  درمانــی  تفریحــی،  آموزشــی،   فعالیت هــای 
را فراهم کند.

فروش بلیت زمستانی قطارهای رجا
فــروش بلیــت قطارهــای رجــا حدفاصــل 1 دی تــا 24 
اســفندماه ســال 1395، ســاعت 10 صبــح روز چهارشــنبه 24 
آذرمــاه آغــاز می شــود. فــروش بلیــت قطارهــای مســافری 
کلیــه محورهــا بــه صــورت همزمــان از طریــق ســامانه  فروش 
اینترنتــی رجــا و نمایندگی هــای فــروش سراســر کشــور 

انجــام می شــود.
ــتریان 1539  ــا مش ــاط ب ــامانه  ارتب ــت س ــر اس ــایان ذک  ش
نیــز بــه صــورت تلفنــی آمــاده عرضــه بلیــت قطارهــای رجــا 

ــت.  ــایر روش هاس ــا س ــان ب همزم
هموطنــان گرامــی بــرای کســب اطاعــات بیشــتر درخصــوص 
ــروش  ــر ف ــانی دفات ــم از نش ــا اع ــای رج ــا قطاره ــفر ب س
ــه صــورت  ــد ب قیمــت بلیــت، موجــودی بلیــت و ... می توانن
ــا مشــتریان ایــن شــرکت  ــاط ب ــا ســامانه  ارتب شــبانه روزی ب
بــا شــماره تلفن هــای 1539 )تهــران( و 021-55122417 
ــی  ــایت اینترنت ــه س ــا ب ــد ی ــاس بگیرن ــتان ها( تم )شهرس
ایــن شــرکت بــه نشــانی www.raja.ir مراجعــه کننــد. 
شــماره پیامــک 3000139 شــرکت رجــا نیــز آمــاده دریافــت 
ــت  ــد بلی ــان خری ــنهادات متقاضی ــادات و پیش ــرات، انتق  نظ

و سفر با قطارهای این شرکت است.

 تولید بیش از 3  هزار تن تخم مرغ 

در چهارمحال و بختیاری
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
ــن  ــزار و 200 ت ــاالنه 3 ه ــت: س ــاری گف ــال و بختی چهارمح
ــه  ــداری هــم ب ــد می شــود کــه مق تخم مــرغ در اســتان تولی

تخم مــرغ بومــی اختصــاص دارد. 
ســام مردانــی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 203 واحــد فعــال 
ــون  ــزی 4 میلی ــت جوجه ری ــا ظرفی ــتی ب ــرغ گوش ــد م تولی
و 200 هــزار قطعــه در هــر دوره و ظرفیــت 18 میلیــون قطعــه 

ــود دارد. ــال وج ــزی در س جوجه ری
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه ظرفیــت تولیــد ایــن تعــداد واحــد 
فعــال گوشــت مــرغ در اســتان بیــش از 30 هــزار تــن اســت 
ــرغ  ــت م ــن گوش ــزار و 700 ت ــته 21 ه ــال گذش ــزود: س اف
ــان  ــا پای ــود ت ــی می ش ــده و پیش بین ــد ش ــتان تولی در اس

ــد شــود.  ــن تولی امســال حــدود 22 هــزار ت
ــیس 160  ــه تأس ــر پروان ــال حاض ــه داد: در ح ــی ادام مردان
واحــد تولیــد گوشــت مــرغ بــا ظرفیــت 3 میلیــون و 600 هــزار 
ــتور  ــاوت در دس ــرفت های متف ــا پیش ــزی ب ــه جوجه ری قطع
ــه  ــد اضاف ــه تولی ــه چرخ ــان ب ــرور زم ــه م ــه ب ــت ک کار اس

ــرد. ــد ک ــر خواه ــد را دو براب ــت تولی ــود و ظرفی می ش

افزایش 6 درصدی قیمت گوشت قرمزجریمه مشترکان پرمصرف دوباره روی میز آمد
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حتما بخوانید!
نبود حمل ونقل ترکیبی، چالش ...

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــت اس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
ــرای  ــرای اج ــده ب ــی ش ــدف پیش بین ــه ه ــه اینک ــاره ب اش
ــش ۲۰  ــان کاه ــوای اصفه ــی ه ــرل کیف ــع کنت ــرح جام ط
 درصــدی هــوای کالنشــهر اصفهــان طــی دو ســال بــود
ــه  ــد ک ــان می ده ــتند نش ــاری و مس ــه آم ــزود: مقایس اف
ــد  ــان ۵۰ درص ــوای اصفه ــی ه ــته آلودگ ــال گذش در دو س
ــت  ــاره وضعی ــی درب ــد ظهراب ــت. حمی ــه اس ــش یافت کاه
ــوان  ــه عن ــان گرچ ــت: اصفه ــان گف ــوای اصفه ــی ه آلودگ
ــه لحــاظ آلودگــی هــوا  ــران ب یکــی از 8 کالنشــهر کشــور ای
را بــه خــود اختصــاص داده اســت، لــذا جــزو پیشــروترین 
ــی  ــن و اجــرای برنامــه عملیات مراکــز اســتانی از نظــر تدوی
بــرای کاهــش روزافــزون آلودگــی هــوا در ســطح کشــور بــه 

شــمار می آیــد.
    ایستگاه های سنجش آلودگی هوا

ظهرابــی بــا تشــریح گزارشــی کــه بــر اســاس نتایــج 
ــتقر  ــوا مس ــی ه ــنجش آلودگ ــتگاه های س ــل از ایس حاص
در نقــاط مختلــف شــهر اصفهــان تهیــه شــده، گفــت: 
ــامل:  ــتگاه ها ش ــن ایس ــنجش در ای ــورد س ــای م آالینده ه
ــروژن و  ــات نیت ــرد، ترکیب منواکســیدکربن، دی اکســید گوگ

ــرون  ــم میک ــر دو و نی ــق زی ــن ذرات معل گاز ازن و همچنی
اســت کــه پــس از معدل گیــری در قالــب شــاخص کیفیــت 
هــوا )AQI( بــه صــورت کامــال علمــی و قابــل اســتناد ثبــت 
ــی  ــت کیف ــه وضعی ــن مقایس ــد. وی ضم ــار می یاب و انتش
ــا زمــان مشــابه در ســال 1394  8 مــاه اول ســال جــاری ب
ــا  ــان ب ــوای اصفه ــی ه ــرل کیف ــع کنت ــه جام ــزود: برنام اف

مشــارکت 34 دســتگاه و نهــاد اســتانی و شــهری در آخریــن 
ســال اجــرای خــود تأثیــر بســزایی بــر رونــد کاهــش آلودگی 
هــوا داشــته اســت؛ بــه طــوری کــه بــه اهــداف پیش بینــی 

ــه اســت. شــده ایــن برنامــه دســت یافت
    اجرای طرح جامع کنترل کیفی هوای اصفهان

ــع  ــرح جام ــرای ط ــاره اج ــت درب ــط زیس ــر کل محی مدی

ــا  ــان ب ــردم اصفه ــت: م ــان گف ــوای اصفه ــی ه ــرل کیف کنت
ــرای  ــده ب ــود آم ــرات به وج ــه تغیی ــار، ب ــن آم ــه ای مقایس
بهبــود کیفیــت هــوای ایــن کالنشــهر و موفقیــت در اجــرای 
طــرح جامــع کنتــرل کیفــی هــوا کــه در دو ســال گذشــته در 
ایــن شــهر اجــرا شــده، پــی خواهنــد بــرد. ظهرابــی بــا اشــاره 
ــرح  ــرای ط ــرای اج ــده ب ــی ش ــدف پیش بین ــه ه ــه اینک ب
جامــع کنتــرل کیفــی هــوای اصفهــان کاهــش ۲۰ درصــدی 
هــوای کالنشــهر اصفهــان طــی دو ســال بــود، افــزود: 
مقایســه آمــاری و مســتند نشــان می دهــد کــه در دو ســال 
گذشــته آلودگــی هــوای اصفهــان ۵۰ درصــد کاهــش یافتــه 
اســت. وی افــزود: آلودگــی هــوای اصفهــان در یــک شــب 
و مــدت کوتاهــی ایجــاد نشــده اســت؛ بنابرایــن کاهــش آن 

ــاز دارد.  ــدت نی ــدت و بلندم ــه میان م ــه برنام ب
ــرد:  ــه ک ــان اضاف ــتان اصفه ــت اس ــط زیس ــر کل محی مدی
ــش  ــدت کاه ــدت و بلندم ــدت، میان م ــای کوتاه م برنامه ه
ــه  ــال تهی ــاله در ح ــق ۵، 1۰ و 1۵ س ــا اف ــان ب ــوای اصفه ه
ــه همیــن دلیــل مدت زمــان طــرح جامــع کنتــرل  اســت؛ ب
کیفــی هــوای اصفهــان را کــه قــرار بــود ســال گذشــته پایــان 

یابــد تــا پایــان امســال تمدیــد کردیــم.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان خبر داد:

کاهش 50 درصدی آلودگی هوای اصفهان طی دو سال

اصفهانگرمترمیشود
رئیــس اداره پیش بینــی اداره کل 
اصفهــان  اســتان  هواشناســی 
دمایــی  وضعیــت  درخصــوص 
ــان گفــت: بیشــینه  اســتان اصفه
دمــای اســتان اصفهــان طــی 
روزهــای آینــده بیــن ۲ تــا 4 
ــت.  ــد یاف ــش خواه ــه افزای درج
ــه های  ــی نقش ــه بررس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــش ب ــن خدابخ حس
هواشناســی بیانگــر جــوی نســبتا پایــدار بــر روی اســتان 
اصفهــان اســت، اظهــار داشــت: بــر ایــن اســاس وضعیــت جــوی 
ــاد و در  ــی وزش ب ــری گاه ــمتی اب ــا قس ــاف ت ــورت ص ــه ص ب
صبحگاهــی  غبــار  اســتان،  صنعتــی  و  مرکــزی  نواحــی 
پیش بینــی می شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه پایــداری جــوی 
ــت ــد داش ــه خواه ــنبه ادام ــا روز پنجش ــان ت ــتان اصفه  در اس

تصریــح کــرد: بــرای روز چهارشــنبه نیــز آســمانی حــدودا ابــری 
همــراه بــا غبــار صبحگاهــی و بــه تدریــج افزایــش ابــر، گاهــی 
وزش بــاد نســبتا شــدید، و بــارش پراکنــده بــرای بیشــتر نقــاط 

استان پیش بینی می شود.

نبودحملونقلترکیبی،چالشبزرگاصفهان
رئیــس حــوزه راهســازی اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهــان گفــت: اصفهــان نیازمنــد حمل ونقــل ترکیبــی اســت و 
نبــود ایــن مهــم در ســطح اســتان، یــک چالــش بــزرگ بــرای 
ایــن شــهر اســت. احمــد معینــی در جمــع مســئوالن ارگان هــای 
مختلــف حمل ونقــل اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: بــا وجــود 
ظرفیــت حمــل توســط شــبکه ریلــی، از آن در اســتان اصفهــان 
ــی  ــل ترکیب ــازمان حمل ونق ــود س ــود. وی نب ــتفاده نمی ش  اس
ــل  ــش حمل ونق ــای بخ ــی از چالش ه ــتان، یک ــطح اس را در س
دانســت و افــزود: بــا وجــودی کــه شــبکه ریلــی توانایــی حمــل 
ــوالت  ــل محص ــرا حم ــا چ ــل دارد، ام ــور کام ــه ط ــوخت را ب س
ــام  ــون انج ــیله کامی ــه وس ــت ب ــرکت نف ــط ش ــوختی توس س
می گیــرد؟ معینــی گفــت: حمــل ســوخت از طریــق شــبکه ریلــی 
 اســتان تاکنــون مــورد اســتقبال مســئوالن مرتبــط قــرار نگرفتــه 
و حمــل جــاده ای در اولویــت اســت. وی اتصــال راه آهــن اصفهان 
 بــه شــیراز را گامــی مهــم در بــاز شــدن خطــوط ریلــی برشــمرد 
و گفــت: خــط اصفهــان – خــرم آبــاد بــه دلیــل کمبــود اعتبــارات 
بــا مشــکالتی روبــه رو اســت کــه راه انــدازی آن می توانــد نقــش 
مهمــی در حمــل بــار اســتان اصفهــان بــه غــرب کشــور داشــته 
باشــد. وی گفــت: محــور ریلــی اصفهــان - اهــواز در حــال جــذب 
ســرمایه گذاری خارجــی اســت و ایــن خــط ریلــی می توانــد زمینــه 
ــه اســتان های همســایه  ــان ب ــش صــادرات اســتان اصفه  افزای
را فراهــم کنــد. وی بــه قطــار پرســرعت اصفهــان – تهــران اشــاره 
کــرد و افــزود: شــرکت چینــی در حــال مطالعــه بــر ســرعت قطار 
ایــن مســیر اســت و همزمــان بــا مطالعــه کاهــش یــا افزایــش 

ســرعت، پــروژه در چهــار خــط در حــال اجراســت.

اخبار کوتاه

مدیر عامل آبفای یزد:

یزددرسالجاری

کمتراز10میلیمتربارشداشتهاست
فاضــالب  و  آب  عامــل  مدیــر 
اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه 
اســتان  ایــن  در  آب  هدررفــت 
ــار کــرد:  16.8 درصــد اســت، اظه
ــد  ــا 3 درص ــدد ۲ ت ــن ع ــر ای اگ
کاهــش یابــد، بحــث بی آبــی 
هفــت تــا هشــت ســال بــه عقــب 
 می افتــد. علــی اســالمی در نشســت هم اندیشــی معاونــان 
ــان ــان، کاش ــای اصفه ــرکت های آبف ــرداری ش ــران بهره ب  و مدی

کهگیلویــه و بویــر احمــد و چهارمحــال و بختیــاری کــه بــا حضــور 
ــرداری شــرکت مهندســی  ــود روش هــای بهره ب ــر بهب ــر دفت مدی
ــزار شــد، حــوزه   ــزد برگ ــی ی ــه میزبان آب و فاضــالب کشــور و ب
ــرداری را یکــی از پرمســئولیت ترین حوزه هــای شــرکت های  بهره ب
آبفــا عنــوان کــرد و گفــت: ایــن حوزه مســئولیت بســیار ســنگینی 
در بحــث انــرژی، هدررفــت، بهره بــرداری از تاسیســات فاضــالب 
و بهداشــت آب دارد و اگــر در هــر یــک از ایــن حوزه هــا کوتاهــی 
شــود، خســارت زیــادی بــه مــردم وارد می شــود. اســالمی 
 خاطرنشــان کــرد: حــوزه  بهره بــرداری در خــط مقدماتــی اســت 
و اگــر هــر گونــه مشــکلی در تأمیــن آب بــه وجــود آیــد، اولیــن 
جایــی کــه مــورد اتهــام قــرار می گیــرد، ایــن حــوزه اســت؛ چــرا 

که مسئولیت توزیع بهداشتی آب را بر عهده دارد.
ــن در فــالت  ــل قرارگرفت ــه دلی ــزد ب ــه اینکــه ی ــا اشــاره ب  وی ب
مرکــزی از گذشــته کــم بــاران بــوده و وجــود قنــات در یــزد ایــن 
ــه  ــال ب ــفانه س ــرد: متاس ــار ک ــد، اظه ــد می کن ــوع را تأیی موض
ســال از حجــم بارندگی هــا کاســته می شــود و میــزان بارندگــی 
در ســال جــاری تاکنــون، در شــهر یــزد 1.۲ میلیمتــر و در اســتان 

زیــر 1۰ میلیمتــر اعــالم شــده اســت.

قرنطینهمرغداریهایاستاناصفهان
برنامه هــای  اصفهــان گفــت:  مرغــداران  اتحادیــه  رئیــس 
ــرای  ــان ب ــتان اصفه ــطح اس ــه ای در س ــگیری و قرنطین پیش
ــدگان صــورت  ــزای فــوق حــاد پرن پیشــگیری از شــیوع آنفلوآن
گرفــت. بهــرام پاکــزاد اظهــار داشــت: در حــال حاضــر مــوردی 
از آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان در اصفهــان نبــوده؛ امــا بایــد 
ــد،  ــه کن ــداری ای رخن ــاری در مرغ ــن بیم ــر ای ــه اگ ــم ک بدانی
مرغــدار در صورتــی کــه مطمئــن بــه پرداخــت غرامــت از ســوی 
دولــت باشــد، حاضــر بــه اعــالم ایــن بیمــاری در مرغــداری خــود 
اســت. وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه امــکان دارد تــرس از 
ــت باعــث شــود کــه مرغــدار  نپرداختــن غرامــت از ســوی دول
ــای  ــروش مرغ ه ــه ف ــدام ب ــد و اق ــالم نکن ــاری را اع ــن بیم ای
ــود دارد  ــال وج ــن احتم ــت: ای ــان داش ــد، بی ــود کن ــالم خ  س

و باید دولت این اطمینان خاطر را به مرغدار بدهد.

اخبار کوتاه

ــات اســالمی چهارمحــال  ــی تبلیغ ــس شــورای هماهنگ رئی
ــاس  ــل و اس ــر اص ــه فج ــه ده ــان اینک ــا بی ــاری ب و بختی
انقــالب اســالمی اســت، گفــت: مدیــران دســتگاه های 
اجرایــی بایــد توجــه ویــژه ای بــه دهــه فجــر داشــته باشــند. 

علــی گرجــی در نشســت ســتاد بزرگداشــت 
زمینه ســازی  کــرد:  اظهــار  فجــر  دهــه 
ــالمی،  ــگ اس ــی فرهن ــد و تعال ــرای رش ب
اســالمی،  انقــالب  آرمان هــای  تبییــن 
اغنــای  معرفت افزایــی،  و  آگاهی بخشــی 
ــالب  ــداف انق ــه اه ــبت ب ــوان نس ــل ج نس
ــه های  ــرار دادن اندیش ــور ق ــالمی و مح اس

امــام خمینــی)ره( از جملــه سیاســت های بزرگداشــت دهــه 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــن تاکی ــت. وی ضم ــاری اس ــال ج ــر س فج
ــع ضعف هــای بزرگداشــت دهــه فجــر در ســال گذشــته  رف
تصریــح کــرد: ضعــف در برنامه ریــزی، فعالیــت، بــه کارگیری 
ــور  ــرک در ام ــت، تح ــوآوری و خالقی ــری، ن ــای فک نیروه

ــا از  ــل برنامه ه ــه اص ــی ب ــانی و بی توجه ــان، اطالع رس جوان
جملــه ضعف هــای بزرگداشــت دهــه فجــر در ســال گذشــته 
اســت. گرجــی گفــت: پرهیــز از اجــرای برنامه هــای مغایــر بــا 
شــئونات اســالمی و پرهیــز از پرداختــن بــه کشــمکش های 
ــای  ــه در برنامه ه ــت ک ــی اس ــی از اصول سیاس
بزرگداشــت دهــه فجــر بایــد مــورد توجــه واقــع 
ــات  ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش ــود. رئی ش
اســالمی اســتان افــزود: بصیرت افزایــی، تاکیــد 
و همبســتگی، دشمن شناســی  وحــدت  بــر 
ــان  ــرات انقــالب اســالمی در جه  الهام بخشــی تاثی
و اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل از رویکردهــای 
ــود. وی خاطرنشــان  ــد ب ــه فجــر خواه ــی ده فرهنگی تبلیغ
ــالب اســالمی  ــروزی انق ــان نقشــی اساســی در پی ــرد: زن ک
داشــتند و بــا توجــه بــه گرامیداشــت میــالد حضــرت 
زینــب)س( و مقــام پرســتار در دهــه فجــر، تجلیــل از نقــش 

ــز در دهــه فجــر در دســتور کار اســت. ــان نی زن

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری:

مدیراندستگاههایاجراییبایدتوجهویژهایبهدههفجرداشتهباشند
ــی  ــی کار دائم ــاد مقاومت ــت: اقتص ــان گف ــتاندار کرم اس
اســت و بایــد در ســال های متمــادی بــر ایــن اصــل کــه 
مبتنــی بــر توانمندی هــای مــردم و ظرفیت هــای داخلــی 

خودمــان اســت، کار کننــد. 
ــاح  ــم افتت ــینی در مراس ــا رزم حس علیرض
بیمارســتان صحرایــی حضــرت فاطمــه 
ــتان  ــوت شهرس ــا( زهکل ــالم هللا علیه )س
ــار  ــه وحــدت اظه ــک هفت ــا تبری ــار ب رودب
بیشــتر  اســالمی  امــت  امــروز  کــرد: 
ــت  ــاد اس ــه ابع ــدت در هم ــد وح نیازمن
ــتون  ــت س ــه برک ــالمی ب ــوری اس و جمه

محکــم والیــت فقیــه یکــی از امن تریــن کشــورهای 
ــت.  ــه اس منطق

 وی افــزود: وحدتــی کــه امــروز در کشــور در بیــن اقــوام
طوایــف و اهــل تســنن و تشــیع وجــود دارد، کم نظیــر بوده 
 و وحدتــی کــه موجــب امنیــت پایــدار در اســتان کرمــان 

و کشــور شــده، بــه برکــت والیت فقیه اســت. رزم حســینی 
ــم حــوزه  ــح کــرد: یکــی از اقدامــات اساســی و مه تصری
ــر  ــت تدبی ــود کــه دول  ســالمت، طــرح تحــول ســالمت ب
ــه از  ــن زمین ــی در ای ــه خوب ــام داد و کارنام ــد انج و امی
دولــت وجــود دارد و نتایــج مهــم و مفیــدی 

ــرای کشــور داشــته اســت.  ب
ــای  ــد توره ــرد: بای ــح ک ــه تصری وی در ادام
کــرد؛  راه انــدازی  اســتان  در  را  ســالمت 
در ایــن راســتا طــرح شناســایی بیمــاران 
روســتاها  در  درمانــی  نیازمندی هــای   و 
 و بخش هــای مختلــف شناســایی شــده 

و بخشــی در حال تکمیل شدن است. 
امیدواریــم طــی یــک مــاه آینــده بتوانیــم طــرح جامعــی 
را کــه همــه دســتگاه های مســئول در ســالمت و بهداشــت 
گــرد آورد، پیــاده و تورهــای گردشــگری و درمــان ســالمت 

را در اســتان فعــال کنیــم.

در شهر

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

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

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
غالمرضاشماره  فرزند  آبادی  نوش  مجیدمنصوری  آقای   : هیأت  شماره9۵/7/18-3۲9۲  رأی   )1

377 فرعی مجزا  به مساحت 174 مترمربع شماره پالک  یکبابخانه  ، ششدانگ   شناسنامه۵818 

از شماره318 فرعی از پالک8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از  مالک عادی 

شماره  فرزندعبدالصمد  بیدگلی  قاضیان  حامد  آقای   : هیأت  شماره9۵/8/۲8-386۵  ۲(رأی 

شناسنامه476 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت1۰۵.8۵ مترمربع شماره پالک 854 فرعی مجزا 

از شماره 1۰۲فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی 

3(رأی شماره3864-9۵/8/۲8 هیأت : آقای امیر حسین حاجی زاده بیدگلی   فرزندعباس شماره 

از  فرعی مجزا   38 به مساحت 6۲مترمربع شماره پالک  یکبابخانه  ، ششدانگ   شناسنامه 976۵ 

شماره 14 فرعی از پالک 293 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

رضا حاجی زاده  

شماره  محمد  فرزندعلی  آرانی   پور  شبان  میثم  آقای   : هیأت  شماره9۵/8/۲8-3863  4(رأی 

مساحت  به  موقوفه  عرصه  در  احداثی  یکبابخانه  از  قسمتی  اعیانی  ششدانگ  شناسنامه۲18، 

136.۵مترمربع شماره پالک 1فرعی مجزا از شماره ۲39۲ اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.

۵(رأی شماره3846-9۵/1۰/۲7 هیأت : آقای علیرضا نجفی آرانی فرزندحسن شماره شناسنامه77۲و 

خانم زینب چاق زاده آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه 1۲۵۰۰7۲9۵6  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت138مترمربع شماره پالک8447 فرعی مجزا از شماره 1۵9۲فرعی از پالک۲637 

اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن نجفی وغیره

6(رأی شماره3879-9۵/8/۲8 هیأت : آقای علی محمد عباس پور مقدم آرانی فرزندعباس  شماره 

مجزا  فرعی  پالک844۵  مترمربع شماره  به مساحت۲46.۵  یکبابخانه  ، ششدانگ   شناسنامه۵8 

از شماره1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

مالکیت مشاعی

7(رأی شماره3877-9۵/8/۲8 هیأت : آقای جهانگیر وزیر پور آرانی فرزندحسین شماره شناسنامه 

149، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 11۵.34 مترمربع شماره پالک 8448 فرعی مجزا از 

شماره498و6897 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از خانم شهین خلیق

8(رأی شماره388۰-9۵/8/۲8 هیأت : آقای محمد میرزای کاشانی فرزند دخیل شماره شناسنامه 

13۲8، ششدانگ قسمتی از  یکبابخانه به مساحت 17.1۵ مترمربع شماره پالک 8444فرعی مجزا 

از شماره498 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 

ابتیاعی از حسین وزیر پور آرانی

شماره  فرزندعلی  بیدگلی   فرد  جعفری  محسن  آقای   : هیأت  شماره9۵/8/۲8-3866  9(رأی 

شناسنامه 1۲68 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 1۵۰ مترمربع شماره پالک334 فرعی مجزا 

از شماره ۲۵۲فرعی از پالک۲7۰4 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  

انتقالی از جواد حمیدپناه 

شماره  فرزندماشاله  بیدگلی   ذبیحی  سعید  آقای   : شماره3844-9۵/8/۲7هیأت  1۰(رأی 

شناسنامه619۰۰81۰۰۲   ناصرشماره  فرزند  بیدگلی  مفرد  زهرامیرزائی  خانم  و  شناسنامه۲۲98 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت1۵۰ مترمربع شماره پالک 333 فرعی مجزا از شماره 

۲۵۲ فرعی از پالک 2704 اصلی واقع دردستجرد وغیاثیه  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی 

از جواد حمیدپناه

عباس شماره  فرزند  بیدگلی   زاده  آقای غالمرضا مهدی   : هیأت  11(رأی شماره 9۵/8/۲8-3888 

از  مجزا  فرعی   335 پالک  مترمربع شماره   1۵۰ مساحت  به  یکبابخانه  97، ششدانگ   شناسنامه 

شماره۲۵۲ فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  

انتقالی از جواد حمیدپناه

1۲(رأی شماره3868-9۵/8/۲8 هیأت : آقای محسن ربانی فرزند دخیل عباس شماره شناسنامه 

از شماره۲۵۲  332فرعی مجزا  به مساحت1۵۰ مترمربع شماره پالک  یکبابخانه  ، ششدانگ    137

فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  انتقالی از 

جواد حمیدپناه

محمدشماره  فرزند  بیدگلی  واثقی  علی  آقای   : 3۲77-9۵/7/17هیأت  شماره  13(رأی 

330فرعی  پالک  شماره  مترمربع  مساحت17۲  به  یکبابخانه  ، ششدانگ   شناسنامه1۲۵۰۰834۵1 

مجزا از شماره۲۵۲ فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.  انتقالی از جواد حمیدپناه

شماره  اله   فرزندفرج  بیدگلی   دانیالی  احمد  آقای   : هیأت   9۵/8/۲7-3831 شماره  14(رأی 

شماره  احمد  فرزند  بیدگلی  دانیالی  اله  رحمت  آقای  و  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت   1۲۰ شناسنامه 

نسبت  19۵)بالمناصفه  شناسنامه  فرزند حسن شماره  هوشنگی  سلطان  خانم  و  شناسنامه373   

به سه دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۲۰8.۲ مترمربع شماره پالک 5674فرعی 

مجزا از شماره ۲۰۵ فرعی از پالک 2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

1۵(رأی شماره 383۰-9۵/8/۲7 هیأت : آقای محمد محمودیان فرزندحسن شماره شناسنامه۲313 

و آقای مصطفی محمودیان فرزند حسن  شماره شناسنامه619۰۰3۵۰3۵  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

پالک  از  فرعی   491 شماره  از  مجزا  5675فرعی  پالک  شماره  171مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه 

2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن محمودیان 
16(رأی شماره38۲۵-9۵/8/۲7 هیأت : آقای سیداحسان سجادی نوش آبادی  فرزنداکبر آقا  شماره 

شناسنامه ۵9 )نسبت به 4.۵دانگ مشاع ( و خانم عذرا ثانوی نوش  آ بادی فرزندعین اله  شماره 

شناسنامه 14  )نسبت به 1.۵دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 34۵.3۵ مترمربع 

آباد   آباد نوش  حسن  41 اصلی واقع در  از پالک  از شماره 3۵فرعی  شماره پالک8۵7 فرعی مجزا 

بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه سیدعلی سجادی

شماره  علی  فرزند  آبادی  نوش  نصیری  اله  ولی  آقای   : هیأت  شماره9۵/8/۲7-۲8۲3  17(رأی 

 ، 188)بالمناصفه(  شناسنامه  فرزندمحمدشماره  آبادی  نوش  زاده  زهراعابد  خانم  و  شناسنامه1۰۵  

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 18۰مترمربع شماره پالک 560 فرعی از پالک 43اصلی واقع درغیاث 

آباد  نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک عادی

شماره  اله   رحمت  فرزند  منفرد   حمیدی  علی  آقای   : هیأت   9۵/8/۲8-3867 شماره   18(رأی 

پالک  از  فرعی   559 پالک  شماره  16۰مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  ۲۰ شناسنامه 

43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری اران 
وبیدگل

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

خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/9/۲3

تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/1۰/9

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

عباس عباس زادگان

۵/۲۲/9۵/۵6۲/م الف

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان

   اداره ثبت اسناد وامالک فریدونشهر
 آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی   
برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   مستقر 
در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  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 میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
اداره ثبت اسناد   به   را  اعتراض خود  به مدت دو ماه   آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باشند  میتوانند  
محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند:
تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره9۵/8/۲۵-139۵6۰3۰۲۰13۰۰۰748    رای  1-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریدون 

شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای منصور رحیمی فرزند صفدر بشماره شناسنامه ۲۰3 

صادره از فریدونشهر در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یك باب خانه به مساحت 187.7۰ مترمربع 

در  واقع  اصلی   از۲38  فرعی  پالك1  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۲38 از  فرعی   ۲646 پالك 

فریدونشهر،خیابان 7 تیر،کوچه پردیس خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای رضا قلی مقدسی  

محرز گردیده است.)در آگهی قبلی میزان مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ قید شده است که 

شش دانگ صحیح می باشد(

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

خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :  دوشنبه 9۵/9/۲3

تاریخ انتشار نوبت دوم :چهارشنبه 9۵/1۰/۰8 

محسن مقصودی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

9۵/1۵8/م الف

آگهی مزایده پرونده های  اجرایی کالسه 80/3953 الی 90/3957
تمامی تاسیسات و دستگاهها و تجهیزات و اعیانی و ساختمانهای احداثی بر روی ششدانگ  یکقطعه 

زمین فاقد پالک ثبتی بعنوان محل اجرای طرح بمساحت 4۲۰۰ متر مربع واقع در اراضی ملی فرق 

خمسه از توابع شهرستان فالورجان به آدرس پیر بکران وزیر آباد جنب شرکت تولیدی خوراک دام 

که بموجب قرار داد اجاره شماره 39۲74-7۵/۲/۲7 دفتر ۵6 اصفهان بمدت ۵ سال به اقای بهرام 

روبروی گلستان  ابریشم  باغ  مبارکه ساکن  14 صادره  بشماره شناسنامه  علی  مراد  فرزند  خاشعی 

شهدا باجاره  داده شده و طبق اعالم کارشناسان رسمی دادگستری مورد مزایده عبارتست از 1- بخش 

ساختمانی شامل ساختمان نگهبانی بمساحت حدود ۲۰ متر و ساختمان کارگری بمساحت حدود 97 

متر مربع و ساختمان آشپزخانه و سرویس های بهداشتی بمساحت حدود 1۰۵ متر مربع و سالن 

تولید بمساحت حدود ۵۲۵ متر مربع که دارای ارتفاع 4 متر و 7 اتاق انبار، آزمایشگاه و همچنین 

ساختمان انبار بمساحت ۲8 متر مربع و دیوار کشی با ارتفاع ۲/۵ متر و طول ۲6۰ متر که دارای 4 درب 

فلزی بوده و مجموعا بمساحت 77۵ متر مربع با سقف و تیرچه و بلوک دیوار اجری پالستر سیمان 

در جداره های خارجی رنگ و نقاشی در فضای داخلی کف موزائیک و در و پنجره فلزی مستعمل که 

توسط کارشناس رسمی بمبلغ یک میلیارد و هفتصد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال ارزیابی شده 

۲-بخش تاسیسات برقی که شامل حق امتیاز برق سه فاز و چاه ارت و سیستم روشنایی و سیستم 

اعالم حریق و تالوی داخلی وترانس اختصاصی بارزش یکصد و بیست میلیون ریال 3- تاسیسات 

مکانیکی شامل کنتور اب با حق امتیاز برداشت یک اینچ بهمراه لوله کشی مخازن ذخیره گالوانیزه آب 

به ظرفیتهای 1۰۰۰۰ لیتر وو۲۵۰۰ لیتر و دو دستگاه هواکش دیواری منصوب بهمراه حدود ۲۰ متر کانال 

کولر گالوانیزه بارزش پنجاه میلیون ریال و جمعا کل تاسیسات بارزش یکصد و هفتاد میلیون ریال 

4- دستگاهها و تجهیزات شامل پنج دستگاه فر برقی سی و دو لیسته فاقد مشعل پخت ساخت 

کارخانه زمانی مستعمل و فاقد مشعل و الکترو موتور و یک دستگاه قیف زن دوقلو ساخت کارگاه 

صفاهان فاقد الکتروموتور و پوشش استیل و یکدستگاه پوک کننده کیک کامال مستعمل و فرسوده 

بدون الکتروموتور همراه با مخزن استیل و دو دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه ساخت برادران پیروز 

فاقد الکتروموتور و کامال فرسوده و مستعمل و دو دستگاه سه کاره قنادی بدون مخزن الکتروموتور 

کامال فرسوده و مستعمل و تعداد هفت عدد میز میز کار آهنی مستعمل و 3۲ گاری چرخ دار حمل 

الکتروموتور و یکدستگاه یخچال  بدون  و  سینی کیک و یکدستگاه میکسچر صد کیلوئی مستعمل 

ویترینی ایستاده بدون الکتروموتور و کمپرسور کامال فرسوده و یکدستگاه آبسردکن فاقد الکتروموتور 

و یکدستگاه فن چرخ دار فاقد موتور و یک سری لوازم آزمایشگاهی کامال فرسوده و قراضه شامل 

هود واتو کالو ابزار مصرفی فرسوده و مستعمل و یکدستگاه کانتینر فلزی نقره ای رنگ و یکدستگاه 

محتویات  بدون  متری   6 رنگ  قرمز  فلزی  یکدستگاه کانتینر  و  متری   1۲ رنگ  قرمز  فلزی  کانتینر 

داخلی جمعا بارزش چهارصد و شصت و سه میلیون ریال ملکی آقای بهرام خاشعی نامبرده که طبق 

اسناد رهنی شماره های 39941-77/1۲/17 و 4۰836-78/4/۲۲ و 41۵۵8 -78/8/16 و 43819-

79/6/۲9 و 43331-79/4/3۰ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 17 در رهن بانک صادرات استان 

اصفهان قرار گرفته است از ساعت 9 الی 1۲ روز شنبه مورخه 9۵/1۰/۲۵ در محل اداره ثبت اسناد و 

امالک فالورجان واقع در خیابان فردوسی بلوار کارگر جنب بانک کشاورزی به مزایده گذارده می شود 

و مزایده از مبلغ پایه دو میلیارد و سیصد و چهل و پنج میلیون و پانصد هزار ریال )۲/34۵/۵۰۰/۰۰۰ 

ریال(  قیمت ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری شروع و به هرکس خریدار باشد به 

باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و 

برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آن باشد و نیز 

بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و حق بیمه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 

معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 

مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا طبق 

اعالم بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه می باشد  این آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ 

 اصفهان در تاریخ 9۵/9/۲3 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 

می گردد./ 

تاریخ انتشار:9۵/9/۲3

تاریخ مزایده :9۵/1۰/۲۵ 

شماره :7۰۵/م الف 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان اکبر پور مقدم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان جواد نور محمدی با وکالت 1- محمد رضا فرقانی ۲- علی عارفیان    دادخواستی 

به خواسته مطالبه وجه به طرفیت سید حسین محسنی ارمکی   به مجتمع شورا های حل اختالف 

آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم  حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 3/7۰۵/9۵ 

ثبت و برای تاریخ 9۵/1۰/۲8 ساعت 18 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر 

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

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

می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا 

تصمیم  در صورت عدم حضور شورا  ابالغ محسوب شده  منزله  به  آگهی  این  انتشار  نمایند  مراجعه 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۵/۲۲/9۵/۵4۰/م الف

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

اخطار اجرایی
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  منصف   خانوادگی:  نام  فروغ       نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

اصفهان  اقامت:  نشانی محل  نیا   خانوادگی:واثق  نام  نام:مهدی     له:  محکوم  المکان مشخصات 

تاریخ9۵/4/۲۰   389 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم    1۰3 پ  حاج کریم  سرای  بزرگ  بازار   –

محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای    ۲4 حوزه 

مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  شش  و  یکصد  مبلغ  به:پرداخت  است 

تاریخ سر رسید  از  تادیه  و  تاخیر  و خسارات  آگهی  نشر  و هزینه  دادرسی  بابت هزینه   ۲/۰87/۵۰۰

و  خواهان  حق  در   9۵/1۰/۲۵ مورخ   898/1971۰7 و   94/11/۲۵ مورخ   147/338331 چک 

اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  دولت.  صندوق  حق  در  اجرا  عشر  نیم  همچنین 

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

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

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

 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.

شماره۲6436/ م الف دفتر شعبه ۲4 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 9۵۰۲37 متهم شاهرخ شریف زاده فرزند هوشنگ به اتهام ایراد ضرب 

و تهدید موضوع شکایت خانم زهرا درخشان فرزند خسرو مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در 

اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 

درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ 9۵/1۰/۲8 ساعت 11 صبح جهت رسیدگی 

اتهام خود در دادگاه انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم  به 

ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ 

تصمیم خواهد شد.

 شماره :6۰۰/م الف رئیس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو فالورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره درخواست: 9۵1۰46۰3۵۰9۰۰1۲8 شماره پرونده: 9۵۰998۰3۵۰9۰۰31۰ شماره بایگانی شعبه: 

با  اعتبار حسنات  تعاونی  خواهان شرکت  دعوی  در خصوص   139۵/۰9/13 تنظیم:  تاریخ   9۵۰371

وکالت آقای حسینی آزاد بطرفیت خوانده خانم مریم پاکزاد به خواسته مطالبه وجه چک دادخواستی 

را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 139۵/11/۰9 

ساعت 11 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به در خواست خواهان 

مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قاون ایین دادرسی مدنی دستور مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردند. 

شماره: ۲84۰1/ م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محمد رضا محسنی اژیه

استاندار کرمان اعالم کرد:

راهاندازیتورهایسالمتدرسراسراستانکرمان
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حتما بخوانید!
ارسال بیش از ۷۰ اثر مستند به ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

ــه  ــا اشــاره ب ــده قــرارگاه ســید الشــهدا)ع( اصفهــان ب فرمان
اینکــه نخســتین یــادواره ســرداران و 450 شــهید اطالعــات 
منطقــه اصفهــان ۲ دی مــاه امســال در اصفهــان برگــزار 
ــادواره  ــور 10 ی ــرارگاه کش ــت 10 ق ــرار اس ــت: ق ــود، گف می ش
 در زمینــه ســرداران و شــهدای اطالعــات برگــزار کننــد 
و کنگــره ملــی ایــن یــادواره نیــز در ســال 96 یــا اوایــل ســال 
97 در تهــران برگــزار شــود. ســردار جــواد اســتکی برگــزاری 
یــادوراه ســرداران و 450 شــهید اطالعــات منطقــه اصفهــان 
 را متعلــق بــه اســتان های اصفهــان، یــزد و چهارمحــال 
و بختیــاری عنــوان کــرد و افــزود: ایــن اســتان ها بیشــترین 
شــهدای اطالعــات را در جنــگ تحمیلــی بــه خــود اختصاص 
ــن  ــان پنجمی ــادواره اصفه ــه ی ــان اینک ــا بی ــد. وی ب داده ان
یــادواره بــه  شــمار مــی رود، افــزود: 450 شــهیدی کــه متعلق 
بــه اطالعــات در ایــن 3 اســتان هســتند در لشــکرهای 
ــر  ــپ قم ــرف، تی ــف اش ــکر 8 نج ــین)ع(، لش ــام حس 14 ام

ــته اند. ــور داش ــر حض ــپ 18 الغدی ــم و تی بنی هاش
     40 کتاب برای شهدای اطالعات

ــواده  ــب خان ــت اغل ــادواره خدم ــش از ی ــه داد: پی وی ادام

ــم   ــن مراس ــز در ای ــهیدان نی ــان ش ــم؛ همرزم ــهدا رفته ای ش
حضــور دارنــد و اســناد، مــدارک، عکــس و زندگینامــه شــهدا 
ــاب در  ــدود 40 کت ــش از ح ــروز بی ــده و ام ــع آوری ش جم
حــال آماده ســازی اســت کــه بیــش از 10 کتــاب بــه یــادواره 
می رســد. وی بیــان کــرد: پــروژه ای نیــز بــرای تدویــن ثبــت 
وقایــع و نقــش یگان هــای لشــکرها در اقدامــات اطالعــات 
عملیــات داریــم کــه شــامل 17 کتــاب اســت. در ایــن پــروژه 
نقــش یگان هــای لشــکرهای 14 امــام حســین)ع(، لشــکر 
8 نجــف اشــرف، تیــپ قمــر بنی هاشــم و تیــپ 18 الغدیــر 
در طــول دفــاع مقــدس رونمایــی می شــود. ســردار اســتکی 
ــع آوری  ــده درجم ــای انجام ش ــی از هدف گذاری ه ــت: یک گف

کتاب هــا ایــن بــود کــه عــالوه بــر زنــده نگهداشــتن 
ــای  ــاع کاره ــدگان در اجتم ــهدا و رزمن ــی ش ــرات زندگ خاط
مانــدگاری را نیــز در قدردانــی از مقــام شــامخ شــهدا 
رونمایــی کنیــم. وی بیــان داشــت: بــرای هــر شــهید تمبــر 
یادبــودی در حــال آماده ســازی اســت تــا بــه خانــواده شــهدا 
هدیــه داده شــود. تمبــر ملــی یــادواره نیــز در ایــن مراســم 
ــا  ــاط ب ــز در ارتب ــتندی نی ــم و مس ــود. فیل ــی می ش رونمای
ــود.  ــران می ش ــادواره اک ــه در ی ــده ک ــاده ش ــهدا آم ــن ش ای
ــز برپاســت کــه  ــادواره، نمایشــگاهی نی ــار مجموعــه ی در کن
ــات  ــهدای اطالع ــرای ش ــف ب ــای مختل ــه یگان ه ــق ب متعل
اســت. اثــر حامــد زمانــی نیــز بــا شــعری جدیــد بــرای ایــن 

کار در نظــر گرفتــه شــده اســت.
    انتقال پیام شهدا به نسل جوان

ــه  ــا اشــاره ب ــده قــرارگاه ســید الشــهدا)ع( اصفهــان ب فرمان
ــوی، مشــاوره  ــن مراســم سرلشــکر صف ــه ســخنران ای اینک
فرمانــده معظــم کل قواســت، گفــت: ایــن یــادواره در 
ــا حضــور 4 هــزار نفــر از اقشــار مختلــف  حســینیه ســپاه ب
از جملــه دانشــجویان، جوانــان و دانش آمــوزان برگــزار 
می شــود تــا پیــام شــهدا را بــه بهتریــن نحــو ممکــن 
 بــه اقشــار مختلــف جامعــه، به ویــژه جوانــان منتقــل 

کنیم. 
ــروی  ــزار نی ــدود 3 ه ــرد: از ح ــح ک ــتکی تصری ــردار اس س
ــته ایم، 450  ــا داش ــن یگان ه ــه در ای ــی ک ــات عملیات اطالع
 نیــرو شــهید شــده اند کــه ایــن یــادواره بــرای تجلیــل 
ــن  ــل ای ــود. مح ــکیل می ش ــهدا تش ــن ش ــت ای و پاسداش
اطالعــات  پیشکســوتان  و  اســت  اصفهــان  در   یــادواره 
و خانــواده شــهدا در ایــن مراســم حضــور پیــدا می کننــد. وی 
بیــان کــرد: 357 نفــر از ایــن شــهدا متعلــق بــه اصفهــان، 90 
نفــر متعلــق بــه اســتان یــزد و 53 شــهید متعلــق بــه اســتان 
چهــار محــال و بختیــاری هســتند. 3 تــن از ایــن شــهدای 

بزرگــوار نیــز بــه عنــوان شــهدای ملــی مطــرح هســتند.

- در جلســه شــورای پروانــه نمایــش خانگــی کــه بــا حضــور 
ــک دزدی  ــم »ی ــه فیل ــا عرض ــد، ب ــزار ش ــا برگ ــت اعض اکثری
ناهیــد دل آگاه و کارگردانــی  بــه تهیه کنندگــی  عاشــقانه« 

ــد. ــت ش ــان موافق ــهاب رضوی امیرش
- پریــوش نظریــه، حبیــب احمــدزاده، رضــا درســتکار، معیــن 
ــت  ــای هیئ ــوان اعض ــه عن ــروازه ب ــزت هللا پ ــی و ع کریم الدین
ــن  ــر ای ــی دبی ــول صدرعامل ــتند، از رس ــش مس ــاب بخ انتخ
ــر رســیده مســتند  ــد و از بیــن ۲79 اث جشــنواره حکــم گرفتن
ــد. ــاب می کنن ــش را انتخ ــن بخ ــای ای ــم، فیلم ه دوره شش

- نگیــن متعضــدی، بازیگــر ســینما و تلویزیــون، جدیدتریــن 
بازیگــر فیلــم ســینمایی ســاعت 5 عصــر مهــران مدیری شــد.

ــه  ــرد ب ــالم ک ــرح، اع ــردان مط ــن اسکورســیزی، کارگ - مارتی
ــرو  ــرت دنی ــد در آن راب ــه بتوان ــردد ک ــوژه ای می گ ــال س  دنب
و لئونــاردو دی کاپریــو را بــا هــم برابــر دوربیــن خــود داشــته 

باشــد.
ــه  ــم ترســناک »آین ــرداری فیل - بیــش از 90 درصــد از فیلمب
ــن های  ــی زاده در لوکیش ــد ول ــی فری ــه کارگردان ــیطان« ب ش
ــه  ــه »آین ــد. قص ــام ش ــرج انج ــردان ک ــران و ک ــان ته لواس
شــیطان« کــه در ژانــر وحشــت اســت دربــاره زوج هــای 
جوانــی اســت کــه بــا وسوســه شــیطان در آینــه اعمــال گرفتــار 

می شــوند.
ــب خیز  ــی ش ــی عل ــه کارگردان ــهرکی ها« ب ــه »ش - مجموع
بــه »شــهرک جیــم« تغییــر نــام داد. بیــژن بنفشــه خواه 
روشــنک عجمیــان، عبــاس جمشــیدی، سوســن پــرور، نگین 
معتضــدی، علــی موســویان، ماهــان عبــدی، ثمیــال شــفیعی 
ــک  ــریال اپیزودی ــن س ــران ای ــروه بازیگ ــی، گ ــر کربالی  و امی

را تشکیل می دهند.
- بازیگــران جدیــدی همچــون مســعود فروتــن، فهیمــه 

رحیم نیــا و بابــک انصــاری بــه »شــنل« پیوســتند.
ــدان  ــاب منتق ــز انتخ ــن دوره از جوای ــدگان ای ــامی برن - اس
فیلــم آمریــکا در حالــی اعــالم شــد کــه جایــزه بخــش بهترین 

فیلــم خارجــی بــه فیلــم »او« داده شــد.
- محمــد معتمــدی دربــاره اعتــراض برخــی هنرمنــدان 
ــت:  ــه سیاســت های جشــنواره موســیقی فجــر گف نســبت ب
ــی  ــاد این چنین ــرده ام و اعتق ــا نک ــتی را امض ــای لیس ــن پ م
ــد ــته باش ــم داش ــراض ه ــای اعت ــر ج ــنواره اگ ــدارم. جش  ن

این سطح از اعتراض دیگر خیلی زیاد است.
- نمایــش »آیس لنــد« بــه کارگردانــی آیــدا کیخایــی از هفتــه  

آینــده در تئاتــر بــاران اجــرا می شــود.
ــی  ــا معرف ــینماحقیقت ب ــنواره  س ــی جش ــکانس پایان - س
برگزیــدگان در بخش هــای مختلــف برگــزار شــد؛ »صفــر 
ــی« در  ــه قال ــور«، »جمع ــاژ«، »راه بی عب ــکو«، »آوانت ــا س ت

بخش هــای مختلــف بهتریــن شــناخته شــدند.
- فیلــم ســینمایی »آزادی مشــروط« بــه کارگردانــی حســین 
ــه  ــد ب ــای« هن ــم »چن ــی فیل ــنواره بین الملل ــکام در جش مه

ــد. ــش درمی آی نمای

 «احمد رضایی» 

میهمان سومین نشست کارنامه

کیمیای وطن

سلســله   از  نشســت  ســومین 
ــا حضــور  ــه، ب نشســت های کارنام
احمــد رضایــی، ۲3 آذرمــاه در تــاالر 

هنــر برگــزار می شــود. 
تــاالر هنــر اصفهــان، بــه عنــوان 
ــله  ــر، سلس ــی تئات ــر تخصص دفت
ــودک  ــر ک ــران تئات ــاالن و مؤث ــور فع ــا حض ــت هایی را ب  نشس
اصفهــان در برنامــه ای بــا عنــوان »کارنامــه« آغــاز کــرده اســت. 
ــد  ــری »احم ــه  هن ــه، کارنام ــن برنام ــت ای ــومین نشس در س
رضایــی«، هنرمنــد فعــال در حــوزه  تئاتــر کــودک، در حضــور ایــن 
ــت های  ــه در نشس ــه ک ــن برنام ــود. ای ــی می ش ــد بررس هنرمن
ــرم  ــور و اک ــد کیمیایی پ ــری مجی ــه  هن ــود کارنام ــین خ پیش
ابوالمعالــی را بررســی کــرده در نظــر دارد رزومــه  کاری هنرمنــدان 
فعــال در زمینــه  تئاتــر کــودک را در جمــع هنرمنــدان و مســئوالن 
بررســی و ســپس از نظــرات آن هــا درخصــوص اقداماتــی 
ــد.  ــتفاده کن ــود، اس ــوزه می ش ــن ح ــرفت ای ــب پیش ــه موج ک
عالقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن نشســت می تواننــد ۲3 

ــد. ــه کنن ــر مراجع ــاالر هن ــه ت ــاعت 17 ب ــاه، رأس س آذرم

آشنایی با تصحیح متون خطی
دوره نخســت آشــنایی بــا تصحیــح متــون خطی در دانشــکده 
ادبیــات دانشــگاه اصفهــان برگــزار می شــود. ایــن دوره 
آموزشــی از ســوی دانشــکده ادبیــات دانشــگاه اصفهــان و بــا 
همــکاری معاونــت پژوهشــی مدرســه علمیــه رکن الملــک و 
معاونــت آمــوزش و پژوهــش مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه 
ــینی  ــلمین حس ــالم والمس ــور حجت االس ــا حض ــان، ب اصفه
جاللــی، دکتــر حامــد ناجــی اصفهانــی، حجت االســالم و 
المســلمین مجیــد هــادی زاده، حجت االســالم و المســلمین 
صدرایــی خویــی، محســن محمــدی فشــارکی و ســعید 
شــفیعیون برگــزار می شــود. دوره نخســت آشــنایی بــا 
تصحیــح متــون خطــی ۲3 و ۲4 آذرمــاه در مدرســه علمیــه 
ــان فیــض و همچنیــن دانشــکده  ــک واقــع در خیاب رکن المل

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــگاه اصفه ــات دانش ادبی

اصفهان، شهری بر نظام باغ ها
ــان  ــت »اصفه ــا محوری ــی« ب ــاغ ایران ــت »ب ــن نشس دومی
ــر نظــام باغ هــا« در موزه حمــام علی قلی آقــا برگــزار  شــهری ب
ــان  ــت »اصفه ــور در نشس ــرای حض ــدان ب ــود. عالقه من می ش
ــاه  ــنبه ۲5 آذرم ــد پنجش ــا« می توانن ــام باغ ه ــر نظ ــهری ب ش
ســاعت 16 بــه حمــام علی قلی آقــا واقــع در خیابــان مســجد 

ســید، خیابــان آیــت هللا بیدآبــادی مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه

ــتان  ــک روز در بیمارس ــتند »ی  مس
سرویس فرهنگ

شهره باقری
ســلمانیه« بــا موضــوع روایــت 
بی واســطه از قیــام مــردم بحریــن، انقــالب کشــور 
ــر  ــه تصوی ــه ب ــان 80 دقیق ــن را در مدت زم بحری
ــی داســتان، نقــض حقــوق  کشــیده و محــور اصل

بشــر و جنــگ زنــده در کشــور بحریــن 
است. 

در  روز  یــک  اتفاقــات  فیلــم  ایــن 
بیمارســتان ســلمانیه شــهر منانــه 
ــر  ــه تصوی ــا ۲015 ب ــال ۲011 ت را از س

کشــیده اســت. 
ــازمان  ــانه سـ ــگ رسـ ــه فرهنـ کمیتـ

ــن  ــان در دومی ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
ایــن  یکشنبه شــب  خــود  پاییــزی  کافه نقــد 
مســتند روشــنگر را در محــل کتابخانــه مرکــزی بــا 
حضــور عابدیــن مهــدوی، کارگــردان فیلــم و عطــار 
ــی بحریــن مــورد نقــد و بررســی  ــان انقالب از جوان

ــرار داد.  ق
مهــدوی  عابدیــن  از  فیلــم  نمایــش  از  پــس 
ــر شــد.  ــردان تقدی ــی و کارگ مستندســاز بین الملل
عابدیــن مهــدوی درخصــوص انگیــزه ســاخت 
 ایــن فیلــم گفــت: هــر جایــی اســلحه روی کــودک 
و مظلــوم بکشــند، مــا اصحــاب رســانه 

بایــد باشــیم.
 عطــار جــوان انقالبــی بحریــن در 
پاســخ بــه ایــن پرســش خبرنــگار 
ــای  ــا جاذبه ه ــه آی ــن ک ــای وط کیمی
کاریزماتیــک عیســی قاســم اســت 
ــد ــت می کن ــالب را هدای ــن انق ــه ای  ک

ــالف  ــط اعت ــن توس ــالب بحری ــر؛ انق ــت: خی گف
جوانــان بحرینــی شــکل گرفتــه و مــا دو موضــوع 
ــط  ــته ایم و فق ــار گذاش ــب را کن ــت و مذه سیاس
ــه اســت  ــه آل خلیف ــودی دشــمن خــود ک ــه ناب ب

فکــر می کنیــم.

روایت بی واسطه از قیام مردم بحرین
مدیــر بخــش مســتند ســی وپنجمین جشــنواره بین المللــی 
فیلــم فجــر از ارســال 70 فیلــم مســتند بــه دبیرخانــه ایــن 

جشــنواره خبــر داد. 
ــار مســتند  ــه ارســال آث ــا اشــاره ب مرتضــی رزاق کریمــی ب
بــه دبیرخانــه جشــنواره فیلــم فجــر گفــت: برخــالف 

ــه  ــتان ک ــدادی از دوس ــودم و تع ــار خ انتظ
ــتثنائا  ــته اس ــال گذش ــم س ــر می کردی فک
نزدیــک بــه 80 فیلــم بلنــد مســتند بــه 
ــم  ــنواره فیل ــی وچهارمین جش ــه س دبیرخان
فجــر رســیده اســت، امســال و در دوره 
ســی وپنجم جشــنواره فجــر نیــز شــاهد 
حــوزه  در  اثــر  بســیاری  تعــداد  ارســال 

ســینمای مســتند هســتیم. 
ــد ســینمای  ــن اســتقبال نشــان می ده ــه داد: ای وی ادام
ــدار شــده  ــدارد و دارای رشــد پای مســتند رشــد مقطعــی ن
اســت؛ بــه گونــه ای کــه در ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم 
ــه ارســال شــده و  ــه دبیرخان ــه 70 فیلــم ب فجــر نزدیــک ب

ــینمای  ــش س ــی در بخ ــای خوب ــاهد فیلم ه ــدوارم ش امی
مســتند ایــن جشــنواره باشــیم. 

ایــن تهیه کننــده ســینما در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
آثــار ســینمای مســتند بــه روال ســال گذشــته در جشــنواره 
نمایــش داده می شــود، توضیــح داد: هنــوز تصمیمــی 
بــرای چگونگــی اکــران آثــار مســتند در ایــن 
دوره از جشــنواره گرفتــه نشــده اســت. البتــه 
پــس از تصمیم گیــری نهایــی، از ســوی دبیــر 
ــم فجــر اعــالم  ســی وپنجمین جشــنواره فیل
می شــود. ســال گذشــته آثــار مســتند در 
بــرج میــالد بــرای هنرمنــدان و اهالــی رســانه 
و در خانــه هنرمنــدان بــرای عمــوم نمایــش 

داده شــد. 
رزاق کریمــی در پایــان گفــت: امیــدوارم بــا توجــه بــه تجربه 
 ســال گذشــته و آسیب شناســی جشــنواره ســی وچهارم

ــتند در  ــینمای مس ــای س ــرای اکران ه ــبی ب ــه مناس برنام
ــرد. ــم فجــر صــورت گی جشــنواره فیل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بایگانی  شماره   9509980350900615 پرونده:  شماره   9510460350900130 درخواست:  شماره 

شعبه: 950714 تاریخ تنظیم: 1395/09/15 در خصوص دعوی خواهان امیر علی صالحی بطرفیت 

به شعبه 9  را  به دادخواستی  پرداخت محکوم  از  اعسار  به خواسته  خوانده علی بشیری گورتی 

حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1395/11/1۲ ساعت 11/30 

دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به در خواست خواهان مبنی 

بر نشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قاون ایین دادرسی مدنی دستور مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

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

و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردند. 

شماره: ۲8399/ م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محمد رضا محسنی اژیه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بایگانی  شماره   9409980350900914 پرونده:  شماره   95104603509001۲9 درخواست:  شماره 

شعبه: 9410۲5 تاریخ تنظیم: 1395/09/14 در خصوص دعوی بانک تجارت بطرفیت خواندگان 

جمشید عبدالکریمی و علی تقی زاده  به خواسته مطالبه وجه دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی 

اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1395/11/۲ ساعت 10/30 دارای 

وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به در خواست خواهان مبنی بر 

نشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قاون ایین دادرسی مدنی دستور مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

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

و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردند. 

شماره: ۲8400/ م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محمد رضا محسنی اژیه

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره    9509986836101۲51 پرونده:  شماره   951010683610736۲  : ابالغیه  شماره 

شعبه: 9514۲1  تاریخ تنظیم: 1395/09/14 خواهان زینب خاتون حیدری آغچه دادخواستی به 

طرفیت خوانده/ متهم قربانعلی حیدری آغچه به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه 

دادگاه خانواده شهرستان   1 به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  های عمومی شهرستان 

اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(  واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حد فاصل چهارباغ 

باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 4 - اتاق شماره 403 ارجاع و به کالسه 

9509986836101۲51   ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/04 و ساعت 08:30 تعیین 

شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 

آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 

از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

شماره: ۲8403/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان – جعفر مسلمی امیرانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1534/95 ش 14 خواهان علیرضا نصر اصفهانی دادخواستی مبنی بر: 

مطالبه به طرفیت 1- صدراله ایزد پناه ۲- خانباز نوروزی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 

روز ........... مورخ 95/11/4 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای 

حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲7974/م الف مدیر دفتر شعبه 14مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره   950998035۲400459 پرونده:  شماره   951010035۲410447 ابالغیه:  شماره 

شعبه: 95059۲ تاریخ تنظیم: 1395/09/09 خواهان /شاکی حسین جعفری جبلی دادخواستی 

به طرفیت خوانده / متهم حسن پهلوانی و ناصر قلی بهرامی  به خواسته اعالم بطالن معامله و 

مطالبه وجه بابت....  و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های 

عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲4دادگاه عمومی حقوقی 

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

استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 35۲ ارجاع و به کالسه  950998035۲400459 ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن 1395/11/1۲ و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

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

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

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

حاضر گردد.شماره: ۲7935/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا پیشقدم 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:  مبنی  دادخواستی  ممتاز   عباس  خواهان   5۲ ح  ش   905/95 پرونده کالسه  خصوص  در 

تقاضای الزام به انتقال به طرفیت حسن نبوی – حیدر مالکی ورنوسفادرانی تقدیم نموده است 

.وقت رسیدگی برای روز ........... مورخ 95/11/13 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 

از  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل  مجهول 

وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی رو به روی 

5۲ شورای حل  اصفهان- شعبه  اختالف  3 شورای حل  مجتمع شماره  )ع(  علی  امام  مسجد 

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

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

شماره: ۲7987/م الف مدیر دفتر شعبه 5۲ ح مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 709/95 ش ح 5۲ خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت جواد 

قاسمی  دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 1- عفت رفیع زاده قهدریجانی ۲- یداله محقق 

........... مورخ  روز  برای  .وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  نیلوفر معزی کتایونچه  کرونی 3- 

95/11/6 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت 

بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی رو به روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای 

حل اختالف اصفهان- شعبه 5۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.

شماره: ۲7967/م الف مدیر دفتر شعبه 5۲ ح مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 708/95 ش ح 5۲ خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت جواد 

قاسمی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت علیرضا معزی - عفت رفیع زاده قهدریجانی – 

سعید صادقی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ........... مورخ 95/11/6 ساعت 9/30  

تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 

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

چهار راه پیروزی رو به روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان- 

شعبه 5۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

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

شماره: ۲7969/م الف مدیر دفتر شعبه 5۲ ح مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 930/95 خواهان علیرضا سرلک  دادخواستی مبنی بر: الزام به انتقال 

سند قطعی به طرفیت خانم مریم صدری پور تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 

مورخ 95/11/13 ساعت 8/30  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی 

خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی رو به روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 

3 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲7985/م الف مدیر دفتر شعبه 53 ح مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر: مطالبه مبلغ  واثقی دادخواستی مبنی  پرونده کالسه 759/95 خواهان مسعود  در خصوص 

۲00/000/000 ریال به طرفیت سید علی موسوی – مهدی دهقان  تقدیم نموده و وقت رسیدگی 

برای روز شنبه  مورخ 95/1۲/7 ساعت 4/5 عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 

شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۲3 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

 در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

شد.

شماره: ۲7983/م الف مدیر دفتر شعبه ۲3 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره    9409986836900661 پرونده:  شماره   9510106836905837  : ابالغیه  شماره 

دزدارانی  حاتمی  ونوس  شاکی  خواهان/   1395/08/۲7 تنظیم:  تاریخ    941385 شعبه: 

درخواست  به  به خواسته طالق  یوسفی حاجیوند  اردوان  متهم  به طرفیت خوانده/  دادخواستی 

زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه 

)خ  فندرسکی  میر  خ  اصفهان  در  واقع  قدوسی(   شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده 

اتاق   -  1 طبقه   - قدوسی  قضایی شهید  مجتمع   – میر  پل  و  باال  چهارباغ  فاصل  حد   – میر( 

به کالسه 9409986836900661  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/1۲/04  ارجاع و   10۲

درخواست  و  متهم   / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   09:00 ساعت  و 

خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 

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

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

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

گردد.

 شماره: ۲7910/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

دادنامه
: شعبه 5۲  پرونده: 398/95  شماره دادنامه: 470  مورخ:  95/7/17 مرجع رسیدگی  کالسه 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان: یداله طاهری اصل فرزند عباس نشانی: اصفهان – خ جی 

– خ تاالر- میدان هفت تیر- 36 متری دشتستان پ ۲3 وکیل: محمدرضا رنگرز نشانی : اصفهان 

– خ جی شرقی – نرسیده به خ شریعتی – نبش کوچه احمد ربانی دفتر وکالت خواندگان: 1- 

علیرضا دوستی ۲- محمد شیرانی فرد هردو نفر مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 150.000.000 

ریال بابت بخشی از چک شماره 796600 مورخ 94/9/۲6 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق 

خسارات قانونی حق الوکاله وکیل و تأمین خواسته گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 

نظریه ی مشورتی اعضای محترم شوراء ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 

آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای یداله طاهری اصل 

فرزند  علیرضا دوستی  آقایان   -1 به طرفیت خواندگان  رنگرز  وکالت محمدرضا  با  فرزند عباس 

هیبت اله ۲- محمد شیرانی فرد به خواسته مطالبه مبلغ 150.000.000ریال بخشی از چک شماره 

796600 مورخ 94/9/۲6 عهده بانک صادرات به انضمام خسارت تأخیر تأدیه حق الوکاله وکیل و 

هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 

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

مطالبه وجه آن دارد و اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه خوانده ردیف اول به عنوان ضامن و 

خوانده ردیف دوم به عنوان صادرکننده چک می باشند و همچنین عدم حضور خواندگان در جلسه 

لذا شورای  تکذیب،  و  تعرض  از هرگونه  ماندن خواسته  و مصون  قانونی  ابالغ  علیرغم  رسیدگی 

دعوی خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد   310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 

519، 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت 

مبلغ 150.000.000ریال بابت بخشی از چک شماره 796600 مورخ 94/9/۲6 بابت اصل خواسته 

و مبلغ  4.600.000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر 

آگهی به مبلغ 1۲0.000 ریال و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک 94/9/۲6 تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در همین شعبه و بعد از اتمام مهلت واخواهی ظرف ۲0 روز قابل اعتراض در محاکم 

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: ۲8004/ م الف قاضی شعبه 5۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه:9510100353706635 شماره پرونده: 9509980363400930 شماره بایگانی شعبه: 

950856 تاریخ تنظیم: 1395/9/13 شکایت آقای بهزاد صالحی فرزند حسن به طرفیت/ متهم 

اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  کالهبرداری  بر  مبنی  سرورنیا  مجتبی 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق( واقع در 

اصفهان خ چهارباغ باال خ شهیدنیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 

شماره 343 ارجاع و به کالسه 9509980363400930 ثبت گردیده که منتهی به صدور دادنامه 

9509970353701198 مورخ 95/7/13 شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 

و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 

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

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

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

شماره: ۲7953/ م الف

 رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق( مسعود بهرامی راد

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/7/13 تنظیم:  تاریخ   9509970353701198 دادنامه:  شماره 

9509980363400930 شماره بایگانی شعبه: 950856 شاکی: آقای بهزاد صالحی فرزند حسن 

نشانی: کوی سپاهان – خ 6 – پ 7 متهم: آقای مجتبی سرورنیا نشانی: اصفهان – بلوار کشاورز 

– رستوران طالئیه اتهام ها: 1- کالهبرداری ۲ – تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوءاستفاده و 

تقلب از امتیازات گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. قرار منع تعقیب درخصوص اتهام آقای مجتبی سرورنیا مبنی 

بر تحصیل مال از طریق نامشروع با عنایت به اظهارات شاکی که بیانگر عدم تعهد از طرف متهم 

جهت تحویل شام عقد دختر شاکی می باشد و به لحاظ فقد وصف کیفری و عدم احراز وقوع بزه 

انتسابی به وی با استناد به مواد 4 و ۲65 و 340 )بند الف( قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 

139۲ و استظهار از اصل 37 قانون اساسی قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعالم می نماید. قرار 

صادره ظرف مدت ۲0 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

اصفهان می باشد.

شماره: ۲7953/م الف رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو اصفهان مسعود بهرامی

آگهی ابالغ به آقای علی زارع
آقای  با چاقو حسب شکایت  ایراد ضرب و جرح عمدی  اتهام  به  زارع  آقای علی  اینکه  به  نظر 

ابوذر انصاری فرزند رحیم از طرف این دادسرا در پرونده کالسه: 95081۲ تحت تعقیب است و 

ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای 

انتشار  تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  دادرسی کیفری  آئین  قانون   174 ماده 

اتهام خویش حاضر  آگهی در شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 

خواهد  معمول  قانونی  اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت  در   شود، 

گردید. 

شماره: ۲7980/ م الف دادیار شعبه 4 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

دادنامه
: 95/8/19 مرجع رسیدگی : شعبه ششم  کالسه پرونده: 660/95 شماره دادنامه: 1381 مورخ 

نشانی:  قهساره  صادقی  نرگس  وکیل:  اقصاد  مهر  بانک  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای 

چهارباغ باال – مجتمع باران – طبقه 5 – واحد 35 خواندگان: 1- حمیدرضا خشابی کمارج ۲- 

احمدرضا نقش هردو نفر مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی 

اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی 

طرفیت  به  اقتصاد  مهر  بانک  از  بوکالت  قهساره  صادقی  نرگس  خانم  دعوی  خصوص  شورادر 

60.148.618ریال  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  نقش  احمدرضا  و  خشابی کمارج  حمیدرضا  آقایان 

از  بخشی  انضمام  به  بانک صادرات  عهده  به  به شماره 95/1/۲۲-491853  یکفقره چک  وجه 

و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی  مطلق خسارت 

و  ذمه خواندگان  اشتغال  در  ظهور  بانک محال علیه که  توسط  پرداخت  عدم  های  گواهی   صدور 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر 

و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام  نیافته و هیچگونه الیحه  آگهی در جلسه حضور 

خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارائه   و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض 

ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 313و 314 قانون تجارت و 198، 515، 519، 5۲۲ قانون 

بابت  60.148.618ریال  مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  بصورت  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  آ.د.م 

و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  حق الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1.716.850 خواسته  اصل 

خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/1/۲۲( تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

 همین مرجع و ظرف ۲0 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.

شماره: ۲7951/ م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

فرمانده قرارگاه سید الشهدا)ع( اصفهان خبر داد:

برگزاری پنجمین یادواره شهدای اطالعات کشور در اصفهان

ارسال بیش از ۷۰ اثر مستند به جشنواره فجر
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بیرانوند به دیدار برابر ذوب آهن رسید
تیــم  مصــدوم  دروازه بــان   
فوتبــال پرســپولیس بــا برطــرف 
شــدن مصدومیتــش، مشــکلی 
بــرای همراهــی ایــن تیم نــدارد. 
ــدار  ــه در دی ــد ک علیرضــا بیرانون
ــتقالل  ــل اس ــپولیس مقاب پرس
خوزســتان از ناحیــه مــچ دســت 
راســت دچــار مصدومیــت و شکســتگی شــده بــود، پــس از 
گذرانــدن دوران نقاهــت خــود در حــال حاضــر دیگــر مشــکلی 
ــد پرســپولیس  ــدارد و می توان ــرای همراهــی پرســپولیس ن ب
را در دیــدار برابــر ذوب آهــن همراهــی کنــد. بیرانونــد در صورت 
ترکیــب  در  جمعــه  روز  ایوانکوویــچ  برانکــو  صالحدیــد 
پرســپولیس قــرار خواهــد گرفــت. پرســپولیس روز جمعــه از 
ســاعت ۲۰ و ۱۷ دقیقــه مهمــان تیــم فوتبــال ذوب آهــن 

خواهد بود.

پوالدگر حتی بیگی را نمی شناخت
ــی اســت  ــالد بیگــی بازیکن ــد می رضــا مهماندوســت می گوی
کــه بــه گفتــه  پوالدگــر نفــر چهــارم تیــم ملــی بــوده و حتــی او 
را نمی شــناخت؛ او حــاال در وزنــش بهتریــن اســت. ســرمربی 
تیــم ملــی تکوانــدوی آذربایجــان درخصــوص انتخابــش بــه 
ــان  ــس از پای ــرد: پ ــار ک ــا اظه ــی دنی ــن مرب ــوان بهتری عن
ــه  ــنجی ای ک ــال ۲۰۱۶ نظرس ــری در س ــد پ ــای گرن رقابت ه
طــی یــک ســال گذشــته از مربیــان جهــان گرفتــه شــده بــود 
اعــالم شــد. ایــن نظرســنجی بیــن متخصصــان تکوانــدو و در 
ــت.  ــوده اس ــک ب ــاره  ای و المپی ــی، ق ــای بین الملل رقابت ه
ــا  ــی دنی ــن مرب ــوان بهتری ــه عن ــن ب ــنجی م ــن نظرس در ای
شــناخته شــدم کــه ایــن انتخــاب بــرای چهارمیــن بــار بــود. 
ــیون  ــن فدراس ــوان بهتری ــه عن ــز ب ــان نی ــیون آذربایج فدراس
ــه  ــی خوشــحالم ک ــان شــناخته شــد. او ادامــه داد: خیل جه
ــتر  ــیدم. بیش ــوان رس ــن عن ــه ای ــی ب ــک ایران ــوان ی ــه عن ب
ــران  ــرای ای ــی هســتم و ب ــک ایران ــه ی ــن خوشــحالم ک از ای
ــده ام و در  ــا آم ــه دنی ــران ب ــن در ای ــردم. م ــی ک افتخارآفرین
ایــران بــزرگ شــده ام و همیشــه قلبــم بــرای ایــران می تپــد. 
مهماندوســت درخصــوص میــالد بیگــی و کســب مــدال طــال 
ــه روز  ــی روزب ــالد بیگ ــت: می ــری گف ــد پ ــای گرن در رقابت ه
بهتــر می شــود. او پدیــده ای در تکوانــدو و یــک فــوق  تخصص 
تکوانــدو اســت. بــه نظــر مــن او یــک بازیکــن منضبــط، حرف 
گوش کــن و بــا شــخصیت اســت و ایــن شــخصیت او باعــث 
پیشــرفتش شــده اســت. در ســال گذشــته هیــچ جایگاهــی 
ــگ  ــر رنکین ــرات برت ــزو نف ــاال ج ــی ح ــت؛ ول ــا نداش در دنی
اســت و مــدال برنــز المپیــک را گرفــت کــه بــه نظــرم 
می توانســت طــال باشــد. وی افــزود: بیگــی در ۴ مســابقه ای 
کــه در گرنــد پــری داشــت ۶۸ امتیــاز بــه دســت آورد و تنهــا 
یــک امتیــاز بــه رقبــا داد. او بازیکــن بســیار باهوشــی اســت.

 تساوی شاگردان مهدوی کیا 

برابر دیناموکیف
آکادمــی کیــا در دومیــن دیــدار 
خــود  بین المللــی  دوســتانه 
ــه نتیجــه  ــف ب ــل دیناموکی مقاب
تســاوی ۲ بــر ۲ رســید. تیــم 
اردوی  در  کــه  کیــا  آکادمــی 
در  یافتــه،  حضــور  اوکرایــن 
دومیــن دیدار خــود در ایــن اردو 
برابــر دیناموکیــف بــه تســاوی پــرگل دســت یافــت. گل هــای 
ــین  ــی و حس ــاد زاوش ــدار فره ــن دی ــا را در ای ــی کی آکادم
حاجــی زاده بــه ثمــر رســاندند. آکادمــی کیــا فــردا ســومین و 
آخریــن دیدار خــود در اردوی اوکراین را مقابل شاختاردونتســک 

برگزار کرده و پس از آن به ایران بازمی گردد. 
مهدوی کیــا کــه بــرای شــاگردانش برنامــه وســیعی در 
ــدار  ــان دی ــتادیوم میزب ــه اس ــش را ب ــه بازیکنان ــر گرفت نظ
ــا  ــرد ت ــد ب ــف خواه ــک و دیناموکی ــاختار دونتس ــم ش دو تی
ــاهد  ــک ش ــن را از نزدی ــگ اوکرای ــدار لی ــاس ترین دی حس

ــند. باش

تکواندوی ایران از جام جهانی حذف شد
ــه از  ــر ترکی ــت براب ــا شکس ــورمان ب ــدو کش ــی تکوان ــم مل تی
ــا تکوانــدوی ایــران کــه  ــدو حــذف شــد ت جــام جهانــی تکوان
در ریــو ۲۰۱۶ شکســت تلخــی متحمــل شــده بــود، همچنــان 
ــتمین دوره  ــه بیس ــد. در ادام ــت کن ــی حرک ــوار ناکام روی ن
ــت  ــور هف ــا حض ــه ب ــدو ک ــی تکوان ــام جهان ــای ج رقابت ه
ــو در ورزشــگاه ســرحدچی  ــی باک ــه میزبان ــا ب ــر دنی ــم برت تی
ــدار خــود  ــی کشــورمان در ســومین دی ــم مل ــان دارد، تی جری
در مرحلــه گروهــی نتیجــه را ۳۱ بــر ۱۹ بــه ترکیــه واگــذار کــرد 
و از صعــود بــه نیمه نهایــی بازمانــد. تیــم ملــی کشــورمان ابتــدا 
۱۵ بــر ۱۶ روســیه را شکســت داد و ســپس ۲۵ بــر ۱۳ نتیجــه 
ــاز  ــا ۳ امتی ــوع ب ــرد و در مجم ــذار ک ــی واگ ــره جنوب ــه ک را ب
ــل  ــورزاده، ابوالفض ــرزان عاش ــد. ف ــذف ش ــا ح از دور رقابت ه
یعقوبــی، مســعود حجــی زواره، ســعید رجبــی، ســیاوش 
فخرایــی و مهــدی جاللــی در ایــن رقابت هــا بــه میــدان رفــت.

باید به کادر فنی فرصت الزم را داد
ــی کشــتی فرنگــی گفــت:  ــی تیم هــای مل عضــو شــورای فن
ــت و کار  ــرای تقوی ــد فرصــت الزم ب ــی جدی ــه کادر فن ــد ب بای
ــج  کــردن داده شــود. ســید حســین مرعشــیان افــزود: نتای
نماینــدگان مــا در رقابت هــای جهانــی اوزان غیرالمپیکــی 
مــورد قبــول نبــود؛ امــا نبایــد آن را بــه ناکارآمــدی کادر فنــی 
جدیــد ربــط داد. کادر فنــی جدیــد کمتــر از دو مــاه اســت کــه 
اردوهــای خــود را برگــزار می کنــد و قطعــا در ایــن زمــان کــم 

ــرد. ــادی ک ــای زی ــود کاره نمی ش
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پــس از گذشــت نزدیــک بــه ۱۰ ســال از زمــان انحــالل تیــم 
والیبــال ذوب آهــن، تنهــا نماینــده کالنشــهر اصفهــان در لیــگ 
ــال  ــه والیب ــی ب ــز بی توجه ــناریوی غم انگی ــور، س ــر کش برت
ــال  ــه دار شــده اســت! متاســفانه از والیب ــان ادام نصــف جه
اصفهــان کــه روزگارانــی باعــث فخــر و مباهــات مــردم ایــن 
ــده  ــی مان ــره ای باق ــا خاط ــود، تنه ــران ب ــال ای ــار در والیب دی
اســت و بــه جــز چنــد بازیکنــی کــه در ســایه همــت مردانــه 
بــه تیم هــای ملــی معرفــی شــده اند  مربیــان دلســوز 
مســئوالن  اســت.  نداشــته  برتــر  لیــگ  در  نماینــده ای 
والیبــال دیــار زاینــده رود بــرای یافتــن اسپانســری کــه روی 
جوانــان شایســته و ملی پــوش اصفهانــی در لیــگ برتــر 
ســرمایه گذاری کنــد، کاســه چــه کنــم، چــه کنــم بــه دســت 

گرفته انــد و راه بــه جایــی نبرده انــد.
    والیبال اصفهان

در چنیــن شــرایطی بــرای ســومین ســال متوالــی مســئوالن 
ورزش پدافنــد هوایــی اصفهــان آســتین همــت بــاال زده 
ــرای  ــام رعــد در لیــگ دســته یک کشــور ب ــه ن ــا تیمــی ب و ب
والیبــال مظلــوم واقــع شــده و ازیادرفتــه اصفهــان، آبــروداری 

ــم  ــد خاطرنشــان کنی ــار بای ــن ب ــرای چندمی ــا ب ــد. ام کرده ان
ــه  ــی ب ــم حمایت ــه» ه ــن «آب باریک ــفانه از همی ــه متاس ک
عمــل نمی آیــد. واقعــا بــرای کالنشــهر اصفهــان زشــت و مایــه 
ــت،  ــعت جمعی ــه وس ــن هم ــا ای ــه ب ــت ک ــاری نیس شرمس
ــون  ــی و کان ــای صنعت ــودن کارخانه ه ــاال و دارا ب ــیل ب پتانس
ــا  ــه آوازه نامشــان در دنی ــران ورزشــیار و باشــگاه هایی ک خی
طنین افکــن شــده اســت، اسپانســری بــرای حمایــت از 
جوانــان ملی پــوش والیبالشــان یافــت نشــود کــه طــی چنــد 
ــئوالن  ــد از مس ــع امی ــا قط ــر ب ــال حاض ــته و ح ــال گذش س

زادگاهشــان هــر کــدام در یکــی از تیم هــای ســایر شــهرهای 
ــده اند؟  ــارده ش ــت گم ــه خدم ــورمان ب کش

نظیــر محمدجــواد معنوی نــژاد، علــی مباشــری، امیــر غفــور
ــی  ــعود غالم ــی، مس ــر اصفهان ــا نص ــی، علیرض ــی جالل عل
ــا بازیکــن جــوان  ــان کریمــی و ده ه ــی، پیم مســعود رمضان
سرشــار از انگیــزه و مســتعد دیگــر کــه در کوره راه هــای 
بن بســت و بی ســرانجام والیبــال اصفهــان چشــم امیــد بــه 

آینــده نامعلــوم دوخته انــد. 
ــا داشــتن  ــان ب ــه اصفه ــم ک ــول کنی ــد قب ــن حــال بای ــا ای ب

پتانســیل زیــاد و جوانــان مســتعد فــراوان در والیبــال ایــران 
سال هاســت مــورد قهــر مســئوالن قــرار گرفتــه و بی یــار 

و یاور مانده است و فریادرسی ندارد.
    دیدار رعد و ملوانان

بــه هــر تقدیــر «روز یکشــنبه ۲۱ آذرمــاه» جوانــان بی ادعــای 
تیــم رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان در مصــاف بــا تیــم 
قدرتمنــد ملــوان تهــران بــا تمــام وجــود جنگیدنــد و بــا نتیجه 

ارزشــمند ۳ بــر ۱ بــه پیــروزی دســت پیــدا کردنــد. 
ــال  ــن ح ــاس و در عی ــازی حس ــن ب ــروزی در ای ــه پی البت
ــه  ــوم آن ۳۴ ــــ ۳۲ ب ــت س ــه س ــایی ک ــذاب و تماش ج
ســود رعــد پدافنــد تمــام شــد، کار آســانی نبــود؛ امــا تــالش 
ــل  ــه فع ــا ک ــی بهرامی نی ــاگردان عل ــتگی ش ــود گذش و از خ
خواســتن را صــرف کردنــد، عامــل اصلــی ایــن پیــروزی شــد. 
ــن  ــک «محمدامی ــده دار و خوش تکنی ــان آین ــی جوان کوبندگ
ــازی در  ــابقه ب ــه س ــی را  ک ــروش معصوم ــدری» و س حی
لیــگ برتــر دارد روی پاس هــای ســاخته و پرداخته شــده 
فرهــاد مالبهرامــی و فاضــل پژوهــان، دیگــر پاســور بلندقامت 
ــش رو دارد، در  ــانی را پی ــده درخش ــن آین ــه یقی ــه ب ــم ک تی
کســب ایــن پیــروزی بســیار ارزشــمند نبایــد نادیــده بگیریــم 

ــر ظاهــر شــدند. ــگ برت ــه الحــق در اندازه هــای لی ک

هفته ششم لیگ دسته یک والیبال کشور:

ملوانان تهرانى، اسیر رعد اصفهان

ــوس  ــگاه پانیونی ــی باش ــوش و ایران ــم ملی پ مهاج
ــار  ــی از چه ــه یک ــتن ب ــا پیوس ــدم ب ــک ق ــا ی تنه
ــم  ــه دارد. کری ــان فاصل ــال یون ــزرگ فوتب ــب ب قط
پیراهــن  کــه  فصلــی  دومیــن  در  انصاری فــرد 
ــی از  ــان یک ــد، همچن ــن می کن ــوس را برت پانیونی

بهتریــن بازیکنــان ایــن تیــم شــناخته 
ــار گل  ــه ثمررســاندن چه ــا ب شــده و ب
و ســاختن ســه گل دیگــر کلیدی تریــن 
مهاجــم در ســاختار تهاجمــی تیمــش 
لقــب گرفتــه اســت. عملکــردی کــه او 
را در زمــره بهترین هــای ایــن فصــل 
لیــگ یونــان قــرار داده تــا مــورد توجــه 

ــک  ــد و بلژی ــور و هلن ــن کش ــزرگ ای ــم ب ــد تی چن
قــرار بگیــرد. در شــرایطی کــه طــی هفته هــای 
مقصــد  درخصــوص  زیــادی  گذشــته شــایعات 
ــید  ــوش می رس ــه گ ــی ب ــم ایران ــن مهاج ــی ای آت
خــط  در  انصاری فــرد  ادامــه دار  درخشــش های 

حملــه پانیونیــوس باعــث شــد تــا رســانه های 
ــن  ــی ای ــتن جدای ــی دانس ــا قطع ــان ب ــر یون معتب
ــد  ــی، او را خری ــگاه فعل ــه از باش ــن در ژانوی بازیک
 AEK یــا  پاناتینایکــوس  باشــگاه های  جدیــد 
ــر  ــی معتبرت ــی تیم ــم راه ــا کری ــد ت ــی کنن معرف

ــود.  ش
ســایت sport۲۴ یونــان در گزارشــی 
جالــب کریــم انصاری فــرد را در بیــن ۴ 
گزینــه اصلــی دو باشــگاه پاناتینایکوس 
ــاری  ــت: «انص ــرار داد و نوش و AEK ق
فــرد ۲۶ ســاله بــا درخشــش در ترکیــب 
پانیونیــوس حســابی توجــه مدیــران 
ایــن دو باشــگاه را بــه خــود جلــب کــرده و شــانس 
ــه یکــی از  ــرای پیوســتن ب ــاالی ۷۰ درصــدی او ب ب
ــن  ــه ای ــد ک ــت می کن ــی ثاب ــن دو باشــگاه قدیم ای
مهاجــم ایرانــی شــاه ماهی نقــل و انتقــاالت ژانویــه 

یونــان خواهــد بــود.»

انصاری فرد به پاناتینایکوس می رود
رقابت هــای  نهایــی  یک هشــتم  مرحلــه  قرعه کشــی 
لیــگ قهرمانــان اروپــا برگــزار شــد و ۱۶ تیم حاضــر در این 
مرحلــه، حریفانشــان را شــناختند. در ایــن قرعه کشــی که 
بــا حضــور رودگولیــت، ســتاره ســابق میــالن و تیــم ملــی 
ــد برگــزار شــد، آرســنال ماننــد چنــد فصــل گذشــته هلن

ــرن  ــاف بای ــه مص ــد ب ــه بای ــن مرحل در ای
ــه ای  ــا قرع ــم ب ــرود. بارســلونا ه ــخ ب مونی
تقریبــا ســخت روبــه رو شــد و بایــد در 
ایــن مرحلــه بــا پــاری ســن ژرمــن روبــه رو 
ــاف  ــه مص ــم ب ــد ه ــال مادری ــوند و رئ ش

ــت.  ــد رف ــی خواه ناپول
ــال  ــات رئ ــر ارتباط ــو، مدی ــو بوتراگنی امیلی

ــی  ــت: ناپول ــی گف ــل ناپول ــدار مقاب ــاره دی ــد، درب مادری
ــر  ــال اخی ــد س ــی دارد و در چن ــان خوب ــی و بازیکن مرب
ــی  ــم ایتالیای ــا یــک تی بســیار پیشــرفت کــرده اســت. ب
ــه  ــا چ ــه ایتالیایی ه ــد ک ــه می دانن ــم و هم ــازی داری ب

تیم هــای سرســختی هســتند.

 بایــد بســیار مراقــب باشــیم؛ چــون اطمینــان دارم ناپولی 
ــک  ــا ی ــود. تنه ــد ب ــان خواه ــاک برایم ــی خطرن حریف
ــان  ــه حذفت ــان ممکــن اســت ب لغــزش در لیــگ قهرمان
منجــر شــود. در دیگــر دیدارهــا منچسترســیتی – موناکــو 
ــر  ــو – یوونتــوس، بای ــد، پورت بنفیــکا - بوروســیا دورتمون
ــیتی –  ــد، لسترس ــوزن – اتلتیکومادری لورک

ــد کــرد. ــدار خواهن ســویا دی
 بازی هــای رفــت در روزهــای ۲۴ و ۲۵ 
بهمــن و ۳ و ۴ اســفند برگــزار می شــود 
و بازی هــای برگشــت در روزهــای ۱۷، ۱۸ 
و در ادامــه در روزهــای ۲۴ و ۲۵ اســفند 
انجــام خواهــد شــد. همچنیــن قرعه کشــی 
برگــزار شــد  اروپــا  لیــگ  نهایــی  دور یک شــانزدهم 
و منچســتریونایتد بایــد در ایــن مرحلــه بــه مصاف ســنت 
اتیــن بــرود. روســتوف نیــز میزبــان اســپارتاپراگ خواهــد 
بــود؛ ضمــن اینکــه آلکمــار نیــز در بــازی رفــت بایــد بــه 

زمیــن لیــون فرانســه بــرود.

ــر ســتاد اقامــه نمــاز اســتان  ــا حضــور دبی ــا ب ــی آبف جلســه شــورای فرهنگی دین
اصفهــان، مدیــر عامــل شــرکت و نیــز اعضــای ایــن شــورا برگــزار شــد. جدیــدی 
ــز  ــی و نی ــای فرهنگی دین ــان، فعالیت ه ــتان اصفه ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــر س دبی
برگــزاری اقامــه نمــاز جماعــت در آبفــای اســتان اصفهــان را شــایان تقدیر برشــمرد 
و گفــت: بــا بررســی های صورت گرفتــه محــرز شــد شــرکت آبفــای اســتان 
ــان  ــی و اقامــه نمــاز جماعــت می ــان در برگــزاری فعالیت هــای فرهنگی دین اصفه
ــل داشــتن  ــه دلی ــم ب ــن مه ــی اســتان پیشــرو اســت کــه ای دســتگاه های اجرای

ــد.  ــن می باش ــد و متدی ــان متعه ــل و کارکن ــر عام مدی
ــای  ــی آبف ــورای فرهنگی دین ــه ش ــندی در جلس ــراز خرس ــا اب ــتاندار ب ــاور اس مش
فرهنگی دینــی  فعالیت هــای  ارزیابــی  بــا  داشــت:  بیــان  اصفهــان  اســتان 
ــد  ــن فرآین ــه وجــد آمــدم و انتظــار مــی رود ای ــان بســیار ب ــای اســتان اصفه آبف
بــه خوبــی دنبــال شــود؛ چــرا کــه ترویــج اقامــه نمــاز از بــرکات نظــام اســالمی 

است.
    نهادینه  کردن اقامه نماز

وی جاذبــه کادر مدیریــت و روحانیــت را در ترویــج و نهادینــه کــردن اقامــه 
نمــاز مهــم برشــمرد و خاطرنشــان ســاخت: مســئوالن فرهنگی دینــی بایــد 
تدابیــری اتخــاذ کننــد تــا اقامــه اول وقــت نمــاز در بیــن کارکنــان نهادینــه 
شــود و موجبــات حضــور کارکنــان در نمــاز جماعــت را مهیــا ســازند کــه 
خوشــبختانه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در ایــن زمینــه موفــق عمــل کــرده 

است. 
جلیلــی بــه یکــی از عواملــی کــه منجــر بــه حضــور جالــب توجــه کارکنــان آبفــای 
ــور  ــرد: حض ــالم ک ــاره و اع ــوده، اش ــت ب ــاز جماع ــه نم ــان در اقام ــتان اصفه اس
مســتمر مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در نمــاز جماعــت، عامــل 
ــوده  ــان ب ــان کارکن ــت می ــاز جماع ــه نم ــگ اقام ــج فرهن ــی در تروی ــیار مهم بس
اســت و ایــن نقــش بســیار مهمــی در نهادینــه کــردن فرهنــگ اقامــه نمــاز میــان 

ــان دارد. کارکن

    فعالیت های فرهنگی  و دینی شرکت آبفا
در ادامــه ایــن جلســه مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــه بعضــی 
ــت  ــان پرداخ ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــی ش ــی و دین ــای فرهنگ از فعالیت ه
و گفــت: در حــال حاضــر شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا داشــتن ۳۰ نمازخانــه 
ــرکت های  ــان ش ــرکت ها در می ــاخص ترین ش ــی از ش ــت، یک ــه جماع و ۳۰ ائم
آب و فاضــالب در کشــور در ایــن زمینــه اســت. در ســال های اخیــر شــرکت آبفــای 
اســتان بــا تجهیــز کــردن نمازخانــه بســتر الزم را بــرای اقامــه نمــاز بــرای کارکنــان 
بــه وجــود آورده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ۳ ســال متوالــی آبفــای اســتان 
اصفهــان در بیــن دســتگاه های اجرایــی اســتان پیرامــون اقامــه نمــاز موفــق بــه 

احــراز مقــام شایســته تقدیــر ویــژه شــد.
    برگزاری دوره آموزشی حلقه های صالحین

ــن ــای صالحی ــی حلقه ه ــزاری دوره آموزش ــت: برگ ــی گف ــم امین ــدس هاش مهن
ــات  ــه جماع ــش ائم ــری از دان ــاز، بهره گی ــه نم ــورای اقام ــات ش ــزاری جلس برگ
ــه  ــوره، تهی ــد و س ــح حم ــات تصحی ــزاری جلس ــازی برگ ــوص فرهنگ س درخص
ــن  ــه و تدوی ــان تهی ــان کارکن ــاز می ــه نم ــوت ب ــیوه های دع ــب ش ــع کت و توزی
بســته فرهنگــی نمــاز، برگــزاری جشــن تکلیــف فرزنــدان دختــر و پســر کارکنــان 
هماهنگــی بــا حوزه هــای علمیــه و برنامه ریــزی جهــت مشــاوره دینــی همــکاران
ــرآن  ــم، برگــزاری مســابقات ق ــرآن کری برگــزاری طــرح آمــوزش غیرحضــوری ق
ــت روز  ــا گرامیداش ــان ب ــاز همزم ــت روز نم ــان، گرامیداش ــان کارکن ــم در می کری
ــوت  ــع پوســتر درخصــوص فرهنگ ســازی و دع ــد و توزی مســجد، طراحــی، تولی
بــه اقامــه نمــاز در اول وقــت، تولیــد و تهیــه نرم افــزار آداب الصلــوة جهــت والدیــن 
و فرزنــدان، تهیــه و تولیــد کتابچــه از مجموعــه ســخنرانی ها بــه احادیــث 
و احــکام توســط ائمــه جماعــات و توزیــع آن، نظــارت و دقــت بــر حســن اجــرای 
ــه  ــران، ائم ــاالنه مدی ــی س ــترک تخصص ــت مش ــزاری نشس ــاز، برگ ــه نم اقام
جماعــات و رابطــان فرهنگــی از جملــه اقدامــات مهــم شــورای فرهنگــی و دینــی 

شــرکت اســت.

آگهی مزایده عمومی
(مرحله اول)

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار در نظر دارد تفکیک زباله های بازیافتی در شهرستان گلپایگان را از 
طریق اجاره به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به نشانی 
گلپایگان - میدان بسیج - مجتمع تجاری و اداری پارسیان - طبقه سوم - واحد ۷ مراجعه نمایند 

و یا با تلفن ۰۳۱۵۷۴۲۰۶۲۱ تماس حاصل فرمایید.
شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسارآخرین مهلت تحویل پیشنهادات ۹۵/۰۹/۳۰

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
كت  آب و فاض�ب استان  ��

اصفهان  (سهامى خاص)

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

۹۵-۴-۱۶۲
خرید کنتورهای قطر۱/۲ اینچ آب شرب با مکانیسم 
(C معادل کالس) R=۱۶۰ مولتی جت نیمه خشک

OIML-R۴۹ دارای قابلیت قرائت از راه دور منطبق با
۱٫۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰جاری 

۹۵-۴-۱۶۳
خرید ۵ دستگاه هواده دور کند شناور تصفیه خانه 

فاضالب سپاهانشهر
۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰جاری 

۹۵-۴-۱۶۴
خرید پوشش GRP جهت واحدهای بو زای 

تصفیه خانه های فاضالب شمال و جنوب و شرق
۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰جاری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح 
انجام دهد.

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار:
تا ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

گشایش پاکات مناقصه:
  از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵

محل دریافت اسناد مناقصه:
 www.abfaesfahan.ir  پایگاه  اینترنتی

تلفن: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
شماره تلفن: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰

نوبت دوم

قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی چمپیونزلیگ انجام شد

در نشست شورای فرهنگی دینی آبفا با حضور دبیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان مطرح شد:

نهادینه کردن اقامه نماز در آبفای استان اصفهان
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مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــتان از  ــی در اس ــگران خارج ــار ورود گردش ــت: آم ــان گف اصفه
ــه گــزارش روابــط  ــر شــد. ب ــا آخــر 1394، 4 براب ســال 1391 ت
و کشــاورزی  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  عمومــی 
ــاری در ســومین نشســت کمیســیون  ــدون الهی ــان، فری اصفه
ــار ــق آم ــزود: طب ــاق اف ــن ات ــهری ای ــد ش ــگری و برن  گردش
ــن 50  ــد میانگی ــا رش ــتان ب ــی در اس ــگری خارج ــار گردش آم
ــت  ــه ظرفی ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ــه ش ــدی مواج درص
اصفهــان در زمینــه جــذب گردشــگر بســیار بیشــتر از وضعیــت 
کنونــی اســت، گفــت: اصفهــان بــه عنــوان اولیــن اســتان کشــور 
اقــدام بــه طراحــی ُبــرش اســتانی برنامــه ششــم توســعه کــرده 
ــون گردشــگر خارجــی  ــک میلی ــی ی ــن طــرح پیش بین و در ای

شــده اســت.
    61 هتل در دست ساخت

الهیــاری بــا بیــان اینکــه ظرفیــت اقامــت در اصفهــان از 20 هــزار 
نفــر بــه 80 هــزار نفــر افزایــش پیــدا خواهــد کــرد، افــزود: طبــق 
آمــار موجــود، 61 هتــل در دســت ســاخت در اســتان وجــود دارد 
ــروژه انجــام  ــی 38 پ ــات اجرای ــا عملی ــداد تنه ــن تع ــه از ای ک
ــوزه  ــا در ح ــه مزیت ه ــی ک ــت: در صورت ــت. وی گف ــده اس ش
گردشــگری احصــا شــود، هتل ســازی نیــز رونــق خواهــد 

ــز در  ــان نی ــرودگاه شــهید بهشــتی اصفه ــر کل ف ــت. مدی گرف
ایــن جلســه بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه منعقدشــده بیــن ایــران 
ــرح  ــرمایه گذاری در ط ــرای س ــه ب ــی فرانس ــرکت وینس و ش
ــال  ــن طــرح، ترمین ــه اول ای توســعه فــرودگاه گفــت: در مرحل
ــع  ــر مرب ــزار مت ــا 25 ه ــاحت 21 ت ــا مس ــان ب ــرودگاه اصفه ف
احــداث و در مرحلــه دوم نیــز ترمینالــی بــا مســاحت 35 
هــزار متــر مربــع ســاخته می شــود. حســن امجــدی بــا بیــان 
اینکــه ایــن شــرکت بــرای توســعه فــرودگاه مشــهد نیــز اعــام 
ــرودگاه  ــال ف ــی ترمین ــای جانب ــزود: بناه ــرده، اف ــی ک آمادگ

ماننــد پارکینــگ، موتورخانــه و ... نیــز در چارچــوب ایــن طــرح 
ــا بیــان اینکــه ایــن تفاهم نامــه بــرای  ســاخته می شــود. وی ب
ــزود:  ــت، اف ــار داش ــاه اعتب ــه م ــاخت ها س ــازی زیرس آماده س
بــه دلیــل محدودیــت شــدید اراضــی در اصفهــان، ایــن پــروژه 

ــا زمــان آزادســازی اراضــی، متوقــف شــده اســت. ت
    مشکالت زیرساختی توسعه فرودگاه اصفهان

ــاختی  ــکات زیرس ــل مش ــرای ح ــه ب ــان اینک ــا بی ــدی ب امج
ــده  ــی مان ــان باق ــاه زم ــا دو م ــان، تنه ــرودگاه اصفه توســعه ف
ــی از  ــه بخش ــوی هزین ــرکت فرانس ــرد: ش ــح ک ــت، تصری اس

ــرد.  ــد ک ــن خواه ــی تأمی ــد بازاریاب ــا درآم ــاخت ها را ب زیرس
مدیــر کل فــرودگاه شــهید بهشــتی اصفهــان خواســتار راه اندازی 
ــس  ــان شــد. رئی ــرودگاه اصفه ــم اتوبوســرانی در ف خــط منظ
کمیســیون گردشــگری و برنــد شــهری اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــای  ــرای واحده ــس ب ــن پ ــت: از ای ــت گف ــن نشس ــز در ای نی
متقاضــی ســاخت هتــل، یــک تــا چهــار طبقــه بیشــتر از حــد 
ــرای  ــه می شــود و هــر تقاضــا ب معمــول، تراکــم در نظــر گرفت
ــکان  ــد و ام ــد ش ــام خواه ــت انج ــدون نوب ــری ب ــل کارب تبدی

ــز وجــود دارد. ــری مشــترک نی صــدور مجــوز کارب
 محمدرضــا رجالــی تنهــا راهــکار کلیــدی نجــات اقتصــاد کشــور 
ــرش  ــت: ف ــرد و گف ــوان ک ــگری عن ــت گردش ــعه صنع را توس
ــهرداری،  ــوی ش ــرمایه گذاران از س ــل س ــه در مقاب ــزی ک قرم
ــده  ــد ســال آین ــا چن ــن شــده اســت ت شــورای شــهر و ... په
خواهــد صنعــت گردشــگری  در  بــزرگ  تحولــی   موجــب 

 شد.
    افزایش روزهای تعطیل در اصفهان

ــان در  ــل در اصفه ــای تعطی ــش روزه ــری افزای ــی پیگی رجال
ــوی  ــنبه را از س ــه و ش ــا جمع ــه ی ــنبه و جمع ــای پنجش روزه
مراجــع مربــوط و حــل مشــکات توســعه فــرودگاه را ضــروری 

دانســت.

از سال 1391 تا آخر 1394

ورود گردشگران خارجی به اصفهان، 4 برابر شد

برگزاری نشست شورای هماهنگی 

فعالیت های قرآنی چهارمحال و بختیاری
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
اســامی چهارمحال و بختیاری از 
ــت  ــن نشس ــزاری دوازدهمی برگ
توســعه  و  هماهنگــی  شــورای 
اســتان  قرآنــی  فعالیت هــای 
ــر  ــر داد. جــواد کارگــران، مدی خب
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: دوازدهمیــن نشســت شــورای 
ــر روز  ــتان عص ــی اس ــای قرآن ــعه فعالیت ه ــی و توس هماهنگ
سه شــنبه 23 آذرمــاه رأس ســاعت 15 در دفتــر نماینــده ولــی 

فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد برگزار می شود. 
ــن نشســت ســه دستورجلســه  ــه در ای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــد  ــی و بازدی ــزارش سرکش ــه گ ــزود: ارائ ــود، اف ــی می ش بررس
ــه  ــتان، ارائ ــده در اس ــی برگزارش ــای قرآن ــز و کاس ه از مراک
ــط  ــی توس ــوزش عال ــش و آم ــه پژوه ــئول کمیت ــزارش مس گ
 رئیــس دانشــگاه شــهرکرد و ارائــه گــزارش کمیتــه قــرآن 
ــاد دانشــگاهی  و فضــای مجــازی اســتان توســط رئیــس جه
ــت. وی  ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــن نشس ــتورکار ای ــتان در دس اس
ــتان در  ــی اس ــی و فرهنگ ــئوالن قرآن ــاالن و مس ــور فع از حض
ایــن نشســت خبــر داد و اظهــار کــرد: در دوازدهمیــن نشســت 
شــورای هماهنگــی و توســعه فعالیت هــای قرآنــی اســتان 
گزارشــی نیــز از برگــزاری پانزدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن 
ــگ و ارشــاد اســامی اســتان  ــه توســط اداره فرهن ــرت ک و عت

ــود. ــه می ش ــد، ارائ ــزار ش برگ

تحلیل و بررسی ۳ مسابقه بین المللی قرآن
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــی س ــور قرآن ــز ام ــس مرک رئی
از تحلیــل و بررســی 3 رقابــت بین المللــی قــرآن کــه در 
ســال 95 برگــزار شــده، خبــر داد و گفــت: ایــن رویدادهــا 
 بــا حضــور شــرکت کنندگان ایرانــی ایــن مســابقات، داوران 
ــزار می شــود. حجت االســام  ــی کشــورمان برگ و اســتادان قرآن
و المســلمین ســید مصطفــی حســینی گفــت: ایــن مســابقات 
ــارات ــورهای ام ــرآن در کش ــی ق ــای بین الملل ــامل رقابت ه  ش

کویــت و اردن اســت کــه طــی ســال 95 بــا حضــور نمایندگانــی 
ــور  ــه منظ ــرد: ب ــان ک ــت. وی بی ــده اس ــزار ش ــورمان برگ از کش
ارتقــای ســطح کمــی و کیفــی و هماهنگــی اســتادان و حافظــان 
و قاریــان اعزام شــده بــه مســابقات بین المللــی ســایر کشــورها 
ــزی  ــت برنامه ری ــا جه ــات آن ه ــرات و تجربی ــتفاده از نظ و اس
ــر  ــه نظ ــده ب ــال های آین ــای س ــر در اعزام ه ــی بهت و هماهنگ
ــد اهــداف  ــن دوره ضــرورت دارد و می توان می رســد برگــزاری ای
مطلــوب و افــق روشــنی از برنامه ریــزی را جهــت بهــره وری 
مســابقات  بــه  شــرکت کنندگان  اعــزام  از  بهتــر  و  بیشــتر 

ــد. ــیم کن ــم ترس ــرآن کری ــی ق بین الملل

معارف

موزه آیینه و روشنایی یزد

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

از  آیینــه، یکــی  مــوزه قصــر 
ــر  ــگری کمت ــای گردش جاذبه ه
ــت.  ــزد اس ــهر ی ــده ش شناخته ش
ســاختمان این موزه کوشــکی در 
میــان بــاغ اســت. حیاط وســیع 
بــا اســتخری در وســط، اتاق هــای گچ بــری و آینــه کاری شــده 
رو بــه اســتخر، راهروهــای تودرتــو و حوضخانــه از جاذبه هــای 
ــاخته  ــوی اول س ــان پهل ــه در زم ــت ک ــن بناس ــم نواز ای چش

 . ه شد
شــامل  اروپایــی  و  ســنتی  ترکیبــی،  معمــاری  ســبک 
ــاق خــواب ــاری، ات ــا نشــیمن به ــه اســتخر ی  اتاق هایــی رو ب
قســمت شاه نشــین حوضخانــه و ســرویس اســت. تزئینــات 
ــه کاری  ــوار و آیین ــری و نقاشــی روی دی اتاق هــا شــامل گچ ب

اســت کــه حوضخانــه بنــا بیشــترین تزئینــات را دارد. 
ــی  ــه های رنگ ــا شیش ــبک ب ــی و مش ــا چوب ــا و پنجره ه دره
اســت و پنجره هــا بــه وســیله لــوالی جداشــونده بــه صــورت 

ــد.  ــی درمی آی ســاده و رنگ
ــه  ــت اســتفاده ب ــه در ســال 1320 جه ــن مجموع ــارت ای عم
ــاخته  ــراف زاده س ــط ص ــی توس ــرای خصوص ــوان مهمانس عن
ــا فتــوای محمــد صدوقــی مصــادره  شــد. پــس از انقــاب ب
ــال  ــپس در س ــل داده و س ــتضعفان تحوی ــاد مس ــه بنی و ب
13۷۷ تبدیــل بــه مــوزه شــد. هــر از چنــد گاهــی در مــوزه آثــار 
ــه  ــه آن ب ــزد در حوضخان ــدان ی نقاشــی، عکاســی و… هنرمن

ــود. ــته می ش ــش گذاش نمای
 تزئینــات زیبــای آن شــامل گچ بــری و آیینــه کاری ســقف ها 
درهــای مشــبک و…. اســت کــه تمامــا بــه دســت معمــاران 

هنرمنــد ایرانــی ســاخته شــده اســت.
ــنایی  ــیای روش ــت: 1( اش ــر اس ــیای زی ــامل اش ــوزه ش  م
پی ســوز شــامل نصبــی، آویــز، پایــه دار، دســتی 2( شمع ســوز 
 شــامل نصبــی، آویــز، پایــه دار، دســتی 3( نفت ســوزها 
4( گازســوزها 5( برق ســوزها 6( مجموعــه آیینه هــا »تعــداد 
اشــیا: 124 مــورد« قدیمی تریــن شــی موجــود در مــوزه 

ــت.  ــانی اس ــه دوران ساس ــق ب ــوزهای متعل پی س
همچنیــن آثــار وقفــی مرحــوم ســید حســین حیــدری 
)کلکســیونردار یــزدی( و مجموعه هــای خطــی، اســلحه 
ســکه، کتــب، تمبــر، قفــل، دهنــه اســب )متعلــق بــه هــزاره 
 دوم قبــل از میــاد( و نمونه هایــی از برنزهــای لرســتان 
ــش گذاشــته شــده  ــه نمای ــوزه ب ــن م ــر در ای و اشــیای دیگ

اســت. 
از ســال 13۷۷ تاکنــون انــواع آینــه، ابــزار وســایل روشــنایی 
ــی ــای قدیم ــوز و چراغ ه ــف پیه س ــای مختل ــامل گونه ه  ش
انــواع کبریــت، قلمــدان و طپانچــه در ایــن مــوزه بــه نمایــش 

ــده اند. ــته ش گذاش

گشت وگذار

بــا ثبــت جهانــی کویــر لــوت، گردشــگری ایــن 
ــان  ــن می ــه رشــد چشــمگیری داشــت. در ای منطق
حفاظــت از حریــم کویــر لــوت بــه دغدغــه ای مهــم 
ــور در  ــرا احمدی پ ــه زه ــی ک ــا جائ ــد ت ــل ش تبدی
نامــه اخیــر خــود بــه اســتاندارهای 3 اســتان درگیــر 

دربــاره حفاظــت از حریــم بیابــان لــوت 
ــدار داد.  هش

در ایــن گــزارش ســعی شــده تهدیــدات 
حریــم کویــر لــوت و راهکارهــای مبــارزه با 
آن بررســی شــود. در ایــن نامــه حــدود 
عرصــه و حریــم بیابــان لــوت در اســتان 
ــدان،  ــتان نهب ــی شهرس ــان جنوب خراس

روســتاهای  و  نــه  دهســتان  مرکــزی،  بخــش 
ــم  ــه حری ــاد، عرص ــی و حیدرآب ــلم، چاه داش دهس
بیابــان لــوت در اســتان کرمــان بخــش شــهداد 
دهســتان تــکاب، روســتاهای شــفیع آباد و ده ســیف 
ــوت در اســتان  ــان ل ــم بیاب و عرصــه محــدوده حری

سیســتان و بلوچســتان شهرســتان زاهــدان بخــش 
روســتای  و  نصرت آبــاد  دهســتان  نصرت آبــاد، 
ــاون  ــاهی، مع ــد جهانش ــد. محم ــوان ش ــه عن گراغ
اســتان  فرهنگــی  میــراث  اداره کل  گردشــگری 
بیابــان  ثبــت جهانــی  پایــگاه  مدیــر  و  کرمــان 
ــه  ــاره نام ــه شــهداد درب ــوت در منطق ل
ــر  ــی ب ــوری مبن ــس جمه ــاون رئی مع
حفاظــت از حریــم بیابــان لــوت گفــت: 
طبیعت گــردی  تورهـــای   آئیـــن نامه 
و بیابان گــردی در معاونــت گردشــگری 
کشــور در حــال تدویــن اســت و پــس 
بســیاری  آئین نامــه  ایــن  ابــاغ  از 
ــم  ــعی کردی ــا س ــود. م ــاماندهی می ش ــور س از ام
ــردی  ــردی و کویرگ ــنگین طبیعت گ ــای س برنامه ه
را بــه بخش هــای جنوبــی اســتان هدایــت کنیــم تــا 
ایــن برنامه هــا در خــارج از عرصــه و حریــم بیابــان 

لــوت انجــام شــوند.

مدیــر گــروه مرمــت اشــیا و آثــار باســتانی گــروه 
SPA ایتالیــا گفــت: معرفــی ایــران و اصفهــان بــه 
ــت  ــوع اس ــن موض ــه ای ــته ب ــیار وابس ــان بس جه
کــه تــا چــه انــدازه مدیــران ایــران بتواننــد آثــار و 
بقایــای تاریخــی ایــن تمــدن را حفــظ و نگهــداری 

کننــد. 
ســـمینار  در  زنینـــی  آلســـاندرو 
مرمـــت  و  حفاظـــت  بین المللــی 
تزئینــات وابســته بــه معمــاری اظهــار 
کــرد: ارتبــاط تاریخــی و فرهنگــی 
ارتبــاط  به ویــژه  ایتالیــا  و  ایــران 
ــخ  ــز در تاری ــان هرگ ــهر اصفه ــا ش ب

 قطــع نشــده و حتــی در دوران ســیاه جنــگ 
نقــش  ایــران  آثــار  مرمــت  در  ایتالیایی هــا 

 . ند شــته ا ا د
ــاط  ــی ارتب ــگ، مجــرای اصل ــه داد: فرهن وی ادام
ایــران و ایتالیــا اســت و در شــرایط پــس از 

تحریم هــای ایــران کــه اجــازه ارتبــاط بــا ایــران بــه 
ــا و  ــاط ایتالی ــن ارتب ــد، اولی ــا داده ش ــع دنی جوام
ایــران در ســال 2015 و در ســفر آقــای روحانــی از 

ــد.  ــروع ش ــی ش ــیر فرهنگ مس
ــار باســتانی گــروه  مدیــر گــروه مرمــت اشــیا و آث
کــرد:  خاطرنشــان  ایتالیــا   SPA
 فرهنــگ می توانــد زبــان مشــترک 
و کلیــدی بــرای برقــراری رابطــه بیــن 
کشــورهای جهــان باشــد و باعــث 
ریشـــه دار  کشـــورهایی  می شـــود 
ــد از  ــا بتوانن ــران و ایتالی ــون ای همچ
تکنولــوژی یکدیگــر بــرای مرمــت آثــار 

تاریخــی خــود اســتفاده کننــد. 
دو  هــر  ایتالیــا  و  ایــران  داد:  ادامــه  زنینــی 
پیشــینه هایی دارنــد کــه بایــد بــه نســل های آتــی 
ــار از  ــن آث ــت ای ــداری و مرم ــود و نگه ــل ش منتق

ــت. ــوردار اس ــادی برخ ــت زی اهمی

معرفی اصفهان به جهان وابسته به حفظ آثار تاریخی استساماندهی تورهای گردشگری برای صیانت از محدوده لوت

حتما بخوانید!
ساماندهی تورهای گردشگری برای ...

دادنامه
کاسه پرونده: ۷8۷/95 شماره دادنامه: 1502 مورخ : 95/9/2 مرجع رسیدگی : شعبه ششم شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: علیرضا عسگری نشانی: بلوار کشاورز – جنب ایران خودرو پ 13۷ خوانده: 

یوسف محبوب کنارسری نشانی: مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی 

اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر 

به خواسته مطالبه  آقای یوسف محبوب کنارسری  به طرفیت  آقای علیرضا عسگری  خصوص دعوی 

مبلغ 40.000.000 ریال وجه یکفقره چک به شماره 83408۷ مورخ : 95/4/25 به عهده بانک سپه به 

انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 

صدور گواهی  عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و 

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

لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندًا به مواد 313و 314 قانون تجارت و 198، 

515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40.000.000 ریال بابت اصل 

خواسته 1.855.000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)95/4/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 

20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 2۷946/ م الف قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
رضا  محمد  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  دارچینی  حامد  خواهان  این که  به  نظر 

به شعبه سوم   ارجاع  از  تقدیم که پس  بیدگل  و  آران  اختاف  های حل  به مجتمع شورا  قلیچیان   

پنج شنبه  95/10/23 ساعت  تاریخ  برای  و  ثبت  به کاسه 3/632/95  حقوقی شورای حل اختاف 

10/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 

ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می 

گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله اباغ 

محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : 5/22/95/483/م الف

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

دادنامه
شماره دادنامه: 95099۷0351501358 تاریخ تنظیم: 1395/8/29 شماره پرونده: 9509980351500281 

شماره بایگانی شعبه: 950360 پرونده کاسه: 9509980351500281 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 95099۷0351501358  خواهان: آقای محمدرضا ذاکر اصفهانی 

فرزند مرتضی نشانی: اصفهان- خ احمدآباد- خ گلزار- کوچه فلق- پ 149 خوانده: آقای علی زارعی 

فرزند جهانگیر نشانی: مجهول المکان خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به تصمیم دادگاه: با عنایت 

به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می 

جهانگیر  فرزند  زارعی  علی  آقای  بطرفیت  مرتضی  فرزند  اصفهانی  ذاکر  محمدرضا  دادگاه  نماید.رأی 

دادخواستی به خواسته اعسار ازپرداخت محکوم به موضوع دادنامه 1391/1/10-91099۷0351500014 

پرونده کاسه 880096 این دادگاه تقدیم نموده است. با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، اظهارات 

خواهان، شهادت نامه ضمیمه، اظهارات شهود و عدم حضور خوانده در دفاع از ادعای مطروحه علیرغم 

اباغ قانونی اخطاریه مستندًا به مواد ۷، 6 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن پذیرش 

اعسار از پرداخت یکجای محکوم به، نامبرده مکلف است ماهیانه ده میلیون ریال با افزایش بیست 

درصد سالیانه تا زمان استهاک محکوم به پرداخت نماید. رأی صادره غیابی ظرف 20 روز پس از تاریخ 

قابل  واخواهی  مهلت  انقضا  از  روز پس  بیست  و سپس ظرف  دادگاه  در همین  واخواهی  قابل  اباغ 

اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. 

شماره: 2۷939/ م الف رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان محمدرضا راجی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای وحید منتظری  دارای شناسنامه شماره 325  متولد 1360  به شرح دادخواست به کاسه 95 / 

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

منتظری  بشناسنامه 11۷ مورخ 1324/10/1 در تاریخ1395/4/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار  پسر  - یک دختر- یک همسر دائمی که  به شرح 

ذیل می باشد:  1- بهزاد منتظری  فرزند مرتضی به ش ش  3460 متولد 1355 صادره از تهران 2- 

حمید  منتظری  فرزند مرتضی به ش ش  5440 متولد 1349 صادره از گلپایگان 3- ابراهیم  منتظری  

فرزند مرتضی به ش ش  4۷ متولد 1346 صادره از گلپایگان 4- وحید  منتظری  فرزند مرتضی به ش 

ش  325 متولد 1360 صادره از گلپایگان 5- الهه  منتظری  فرزند مرتضی به ش ش  ۷562  متولد 

1350 صادره از تهران 6- صغری شایسته  فرزند محمد حسین به ش ش  48 متولد 1325 صادره از 

گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت ماهی یکمرتبه 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 : 503/ م الف

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-156۷  خواهان امیر جعفری با وکالت خانم نساج دادخواستی مبنی بر: 

مطالبه چک به طرفیت احمد رضا رجبی فرزند حسین   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 

مورخ 95/10/26 ساعت 12 ظهر  تعیین گردیده است . با توجه به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان ، برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم 

شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در 

وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ضمنا خوانده با شاهدین حاضر شود. 

شماره: 2۷930/م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
شورای   25 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/۷/29  : مورخ   ۷24 دادنامه:  شماره   596/95 پرونده:  کاسه 

حل اختاف اصفهان خواهان: مرتضی امضایی نشانی: اصفهان – فلکه شهدا – حمام حق وردی – بن 

خرد- پ 82 خوانده: سید مهدی مهدیان نشانی: فعًا مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند 

خودرو گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و 

اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می 

نماید:رأی قاضی شورادر خصوص دعوی خواهان مرتضی امضایی به طرفیت خوانده سید مهدی مهدیان 

مبنی بر الزام خوانده نسبت به حضور در یکی از دفاتر رسمی و قانونی در خصوص نقل و انتقال سند 

یکدستگاه سواری پراید 82 به شماره انتظامی قدیم ۷28ب1۷- 58 و پاک جدید 3۷6م98-13 به نام 

خواهان به انضمام احتساب هزینه دادرسی مقوم بر 64.000.000 ریال، با توجه به جمیع اوراق پرونده و 

کپی مصدق مستندات ابرازی خاصه کپی یک برگ مبایعه نامه عادی فی ما بین اصحاب دعوی و احراز 

وجود رابطه قراردادی بین آنها و پاسخ استعام پلیس راهور به شماره 1413/6/983۷6-95/6/14 و 

مصون ماندن ادعای خواهان از تعرض خوانده به لحاظ عدم حضور خود در شورا با وصف اباغ قانونی، 

شورا دعوای مطروحه را مقرون به صحت دانسته و مستندًا به مواد 10 و 219 و 223 و 220 قانون مدنی و 

مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر رسمی 

و قانونی و انتقال سند رسمی یک دستگاه سواری پراید مدل 82 به شماره انتظامی 3۷6م98-13 و 

پرداخت مبلغ 1.805.000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعام می 

گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 

روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 2۷938/ م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه 25 حوزه قضائی اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 9504۷0 شماره دادنامه: 1186 مورخ: 95/۷/15 مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: مسعود غفرانی نشانی: اصفهان- اتوبان چمران – خ آل محمد- کوچه 25 

– کوچه نیلوفر- پاک 8 خواندگان: 1- اصغر حجازی نشانی: مجهول المکان 2- حمید نفری نشانی: 

اصفهان – خ معراج – خ هفتون- خ فجر3- خ سمت چپ – بوستان اول- پاک 235- واحد 2 

خواسته: مطالبه مبلغ 150.000.000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه با 

عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای مسعود غفرانی به طرفیت آقایان 

اصغر حجازی و حمید نفری به خواسته مطالبه مبلغ 150.000.000 ریال وجه چک به شماره 989295-

95/1/10 به عهده بانک مسکن به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 

اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علیرغم اباغ قانونی در جلسه 

رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 

به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه  ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که 

به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و 2.850.000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید 

چک موصوف )95/1/10( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی 

و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 

ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 2۷931/ م الف قاضی شعبه 12 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 94158۷ شماره دادنامه: 1362مورخ: 95/8/16 مرجع رسیدگی : شعبه 12 شورای حل 

وکیل:  10- پاک 329  پروین- کوچه  اصفهان- خ  نشانی:  اصفهان خواهان: مرتضی خیری  اختاف 

مسعود اعلمی فر نشانی: اصفهان – خ عامه امینی شرقی – بلوار پردیس- ک ارکیده- پ 110 خوانده: 

علی خواجه وند نشانی: تهران- خ شهید عراقی – خ ملکی نسب- پ 69 واحد 3 خواسته: مطالبه 

مبلغ 140.000.000 ریال گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء 

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

به  فر  اعلمی  مسعود  آقای  وکالت  با  خیری  مرتضی  آقای  دادخواست   شورادر خصوص  قاضی  رأی 

طرفیت علی خواجه وند به خواسته مطالبه مبلغ 140.000.000 ریال وجه بخشی از یک فقره چک به 

شماره 20251286- 94/9/15 به عهده بانک سامان به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه 

با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با اباغ قانونی وقت 

و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 

به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه  ی خوانده به خواهان را حکایت می کند 

علیهذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 

310، 309، 30۷، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون 

ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2.۷30.000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی 

و حق الوکاله وکیل به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 94/9/15 لغایت زمان وصول و ایصال آن 

طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. 

شماره: 2۷929/ م الف قاضی شعبه 12 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده: 950663 ش 5 شماره دادنامه: 1355- 95/8/24  مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای 

مادی  باغ کانتر-  مقداد- کوچه  خ   – اصفهان  بنشانی:  مرتضوی  محمد  سید  خواهان:  اختاف  حل 

فدن- مجتمع شقایق- پاک 220 وکیل: حسین محمدیان بنشانی: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی – 

ساختمان بانک تجارت )ارغوان(- طبقه 3 – واحد 18 خوانده: علیرضا اورنگی بنشانی: مجهول المکان 

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

آقای سید محمد  دعوی  در خصوص  اختاف  نماید.رأی شورای حل  رأی می  به صدور  مبادرت  آتی 

مرتضوی به طرفیت آقای علیرضا اورنگی به خواسته مطالبه مبلغ 85.000.000ریال وجه چک به شماره 

39۷۷30 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی،تصویر 

مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 

و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 

ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد   310 و 

313 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 85.000.000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3.025.000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/8/10( 

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 

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

محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد

.شماره: 2۷905/م الف قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده: 95062۷ ش 5 شماره دادنامه: 1410- 95/8/26 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل 

اختاف خواهان: سعید زمانی فرزند عباس بنشانی: اصفهان – خ کاوه – بعد از پل عابر – جنب پیتزا 

شمال شهر – کوچه قدس – کوچه بوستان – مجتمع یاقوت 1 – واحد 2 خوانده: مرجان عباسی فرزند 

خلیل بنشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی شورای حل اختاف

در خصوص دعوی آقای سعید زمانی به طرفیت خانم مرجان عباسی به خواسته مطالبه مبلغ دویست 

میلیون ریال وجه چکها به شماره ۷2956۷ – ۷29566 – ۷29565- ۷29564 – ۷29563- ۷29562 

به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی،تصویر مصدق چک 

و گواهیهای عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه 

ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد   310 و 313 قانون 

تجارت و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5.555.000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 

و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )94/10/20 – 94/11/20 – 94/12/20 – 

95/1/20 – 95/2/20 ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی 

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

روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 2۷906/م الف قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 15/95شماره دادنامه: 221 مورخ: 95/5/12 مرجع رسیدگی: شعبه 53 حقوقی شورای 

 – مبارکه  نشانی:  اسعدی  محمد  مدیریت  به  سپاهان  سیمان  خواهان: شرکت  اصفهان  اختاف  حل 

دیزیچه – شرکت سیمان سپاهان وکیل: جعفر عبدی نشانی: اصفهان – بلوار دانشگاه – نبش کوچه 

المکان  مجهول   : نشانی  حافظی  محبوبه  خوانده:   122 واحد   – طبقه2   – پردیس  مجتمع   – زمانی 

خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت بخشی از صدور یک فقره چک به مبلغ نود و نه میلیون 

ریال به انضمام خسارت تأخیرتأدیه و خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با عنایت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت 

به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی شرکت سیمان سپاهان به مدیریت محمد 

مبلغ  مطالبه  خواسته  به  بابا  فرزند  حافظی  محبوبه  خانم  طرفیت  به  عبدی  جعفر  وکالت  با  اسعدی 

50.000.000 ریال پنجاه میلیون ریال بخشی از وجه چک به شماره 9120/000069-12 به عهده بانک ملی 

به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 

صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و 

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

است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد   310 و 313 قانون تجارت 

و مواد 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50.000.000 ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ 120.000 ریال بابت نشر آگهی و مبلغ 1.245.000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/9/1( 

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. درخصوص تأمین خواسته با عنایت به اینکه خواهان خسارت احتمالی را تودیع ننموده 

لذا مستند به تبصره 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد تأمین خواسته صادر می گردد.

شماره: 2۷911/م الف قاضی شعبه 53 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 4۷0/95 شماره دادنامه: ۷4۷ مورخ:  95/۷/18 مرجع رسیدگی : شعبه 22 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان: رسول صادقی فرزند محمود نشانی: اصفهان- خ کاشانی – روبروی بیمارستان 

کاشانی – شرکت کاوشگر رایانه خوانده: غامرضا عرب لو دریچه نشانی: مجهول المکان خواسته: الزام 

خوانده به پرداخت مبلغ 26.000.000 ریال بابت بخشی از یک فقره چک به شماره 95/1/8-96۷948 

بانک ملی ایران گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ضمن 

اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی قاضی 

شورادر خصوص دادخواست آقای رسول صادقی به طرفیت آقای غامرضا عرب لو دریچه به خواسته 

به شماره  فقره چک  از یک  بخشی  ریال وجه  میلیون  بیست و شش  ریال   26.000.000 مبلغ  مطالبه 

96۷948-95/1/8  به عهده بانک ملی ایران شعبه حبیب آباد به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر 

تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با اباغ قانونی 

وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 

تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه  ی خوانده به خواهان را حکایت 

می کند علیهذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 

مواد 315، 310، 309، 30۷، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 26.000.000 

ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1.495.000 ریال یک میلیون و چهار صد و نود و پنج میلیون 

ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 

بانک مرکزی در حق خواهان صادر و  ایصال آن طبق نرخ شاخص  لغایت زمان وصول و   )95/1/8(

اعام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و 

همچنین مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

شماره: 28386/ م الف قاضی شعبه 22 شورای حل اختاف اصفهان
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«آگهی مزایده عمومی»

(نوبت اول)

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۴۷۸ مورخ ۹۵/۸/۱۹ 
کلیه  از  لذا  نماید.  برگزار  را  ذیل  مزایده  دارد  نظر  در  اسالمی  شهر  شورای 

متقاضیان جهت شرکت دعوت به عمل می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۴ جهت 
شهرداری  قراردادهای  امور  واحد  به  مزایده  در  شرکت  و  شرایط  از  اطالع 

فوالدشهر مراجعه نمایند.

نوع فروش مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده (ریال)

قیمت پایه کارشناسی 
کل پالک (ریال)

قیمت هر متر مربع
(ریال)

مساحت
(متر مربع)

شماره پالک ردیف

نقدی ۱۲۵/۷۹۰/۰۰۰ ۲/۵۱۵/۸۰۰/۰۰۰ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۵۹/۹۰ ۱ .۱

نقدی ۷۴/۹۲۵/۰۰۰ ۱/۴۹۸/۵۰۰/۰۰۰ ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۵۰ ۲ .۲

نقدی ۲۹/۰۲۵/۰۰۰ ۵۸۰/۵۰۰/۰۰۰ ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳/۵۰ ۳ .۳

نقدی ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۷ ۴ .۴

نقدی ۶۲/۴۲۴/۰۰۰ ۱/۲۴۸/۴۸۰/۰۰۰ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ۳۴/۶۸ ۵ .۵

نقدی ۵۱/۳۲۴/۰۰۰ ۱/۰۲۶/۴۸۰/۰۰۰ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴/۴۴ ۶ .۶

نقدی ۴۹/۵۶۰/۰۰۰ ۹۹۱/۲۰۰/۰۰۰ ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۳/۶۰ ۷ .۷

نقدی ۵۲/۴۱۶/۰۰۰ ۱/۰۴۸/۳۲۰/۰۰۰ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ۲۹/۱۲ ۸ .۸

نقدی ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۷ ۹ .۹

نقدی ۲۹/۰۲۵/۰۰۰ ۵۸۰/۵۰۰/۰۰۰ ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳/۵۰ ۱۰ .۱۰

نقدی ۴۲/۰۱۸/۷۵۰ ۸۴۰/۳۷۵/۰۰۰ ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲۰/۲۵ ۱۱ .۱۱
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«حضــرت آیــت هللا مظاهــری از جملــه شــخصیت هــای فرهیختــه ای اســت کــه بــرای حمایــت 
از مبّلغــان و نویســندگان عرصــه دیــن، فرهنــگ، دفــاع و حمایــت از والیــت فقیــه تــالش هــای 
زیــادی کــرده انــد.» ایــن جمــالت شــاه بیــت صحبت هــای نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام 
جمعــه اصفهــان و همچنیــن عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری دربــاره شــخصیت منحصربــه فــرد 
مدیریــت آیــت هللا مظاهــری در امــور مختلــف اســت کــه ایشــان در گفــت وگــوی اختصاصــی بــا 

خبرنــگار کیمیــای وطــن مطــرح کــرد.
اهمیــت کنگــره نکوداشــت آیــت هللا العظمی مظاهری و تالیفات بســیاری که ایشــان در زمینه های
 مختلــف اخــالق فارســی، عربــی، والیــت فقیــه، شــروح دعــا، خــارج فقــه، اصــول و ... دارنــد، مــا 
را بــر آن داشــت تــا همزمــان بــا برگــزاری ایــن کنگــره در ۲۵ آذرمــاه در اصفهــان بــا رئیــس حــوزه 
علمیــه اصفهــان دربــاره چرایــی و ابعــاد برگــزاری ایــن کنگــره گفــت وگــو کنیــم کــه ماحصــل آن 

ــد. ــه می خوانی را در ادام
ضمــن تشــکر از اینکــه وقــت خــود را در اختیــار مــا قــرار دادیــد، لطفــًا بــه عنــوان مقدمــه و 
اولیــن ســؤال دربــاره ضــرورت برگــزاری کنگــره آیــت هللا العظمــی مظاهــری در اصفهــان توضیــح 

دهیــد.
ــا نــام و یــاد خــدای متعــال و ســالم خدمــت همــه مــردم عزیــز اصفهــان. بایــد عــرض کنــم  ب
اگرچــه برگــزاری ایــن کنگــره خیلــی مــورد عالقــه آیــت هللا مظاهــری نبــود و حتــی ایشــان انــکار 
ــه  ــا توجــه ب ــه درخواســت علمــای قــم و ب ــا ب در جهــت برگــزاری ایــن مراســم داشــتند، امــا بن
ــی  ــی، فقه ــف علم ــای مختل ــه ه ــه در زمین ــری ک ــت هللا مظاه ــمار آی ــار بیش ــا و آث ــت ه فعالی
ــد و در  ــاپ برس ــه چ ــار ب ــن آث ــا ای ــت ت ــرورت داش ــت، ض ــده اس ــع آوری گردی ــی جم و اخالق
دســترس عمــوم مــردم و عالقــه منــدان قــرار گیــرد. ایــن کنگــره زمینــه مناســبی بــرای آشــنایی و 

ــه مــردم اســت. شناســاندن شــخصیت ایشــان ب
بایــد ایثــار و رجعــت آیــت هللا مظاهــری را از حــوزه علمیــه قــم بــه اصفهــان، بــرای همــگان تبییــن 
کــرد؛ زیــرا معمــوًال کســانی کــه بــه حــد مرجعیــت می رســند کانــون و مرکــز علمــی و جایــی را کــه 
در آن رشــد انســان بــه لحــاظ علمــی فراهــم اســت، رهــا نمی کننــد. قطعــًا اگــر آیــت هللا مظاهــری 
در حــوزه علمیــه قــم حضــور داشــتند، آوازه و شهرتشــان از دیگــر مراجــع و حتــی تعــداد مقلــدان 
ــم و  ــی عل ــار ایشــان ســبب شــد چــراغ نوران ــن گذشــت و ایث ــا ای ــود؛ ام ایشــان هــم بیشــتر ب

معرفــت در شــهر اصفهــان روشــن و درخشــان بمانــد.
 چــه ضرورتــی باعــث شــد کــه مقــام معظــم رهبــری از آیــت هللا مظاهــری بخواهنــد کــه بــه 

اصفهــان تشــریف بیاورنــد؟
 ایشــان از اواخــر ســال ۱۳۷۴ بــه اصفهــان آمــد و تحــول بزرگــی هــم از نظــر کمــی و هــم از نظــر 
کیفــی در حــوزه علمیــه اصفهــان بــه وجــود آورد. زمانــی کــه حــوزه علمیــه اصفهــان بــا خــأل وجــود 
آیــت هللا خادمــی، آیــت هللا صادقــی و آیــت هللا صافــی روبــه رو شــد برخــی از علمــا و مومنــان 
ــرای زعامــت حــوزه علمیــه اصفهــان  ــد کــه ب اصفهــان از مقــام معظــم رهبــری درخواســت کردن
ــرای  ــه ب ــتند ک ــری خواس ــت هللا مظاه ــا از آی ــرت آق ــز حض ــان نی ــد و آن زم ــی کنن چاره اندیش
پــر کــردن ایــن خــأل علمــی و مدیریتــی بــه اصفهــان تشــریف بیاورنــد و ایشــان نیــز بــا روحیــه 
والیت پذیــری، ایــن مســئولیت را در اصفهــان پذیرفتنــد. البتــه روســای حــوزه علمیــه اصفهــان در 
گذشــته هیــچ یــک در جایــگاه مرجعیــت نبودنــد؛ امــا آیــت هللا مظاهــری بــا عنــوان مرجعیــت 

رونقــی بســیار خــوب بــه حــوزه علمیــه اصفهــان داد.
تاکیــد می کنــم پذیــرش درخواســت از طــرف آیــت هللا مظاهــری هــم بــه دلیــل والیتمــداری و 

هــم بــه دلیــل احســاس مســئولیت ایــن عالــم برجســته نســبت بــه مــردم و طــالب بــود.
آیــت هللا العظمــی مظاهــری خصیصــه بســیار واالیــی دارنــد و آن هــم پایبنــد بــودن و 
اطاعت پذیــری از فرمــان والیــت فقیــه اســت. بــا اینکــه ایشــان خــود بــه لحــاظ علمــی مرجعیــت 
ــد، امــا در بحــث اطاعــت از والیــت بــرای همــه نمونــه هســتند. ایشــان همیشــه در دعاهــا  دارن
و ســخنرانیهای خــود دعاگــوی مقــام معظــم رهبــری هســتند و مــا کمتــر کســی را در جامعــه 

ــد. ــته باش ــی داش ــب دین ــن تعص ــه این چنی ــم ک می بینی
 چه تحولی در حوزه علمیه اصفهان درچند سال حضور ایشان به وجود آمده است؟

بــه خوبــی مشــهود اســت کــه ورود آیــت هللا مظاهــری بــه اصفهــان، تحــول بزرگــی هــم از نظــر 
کمــی و هــم از نظــر کیفــی در حــوزه علمیــه اصفهــان بــه وجــود آورد. تدبیــر آیــت هللا مظاهــری 
ــن تصــدی را  ــه ای ــی ک ــب اســت. ایشــان زمان ــان بســیار جال ــه اصفه ــت حــوزه علمی در مدیری
ــژاد  ــه حجــت االســالم حســین بهشــتی ن ــد، مدیریــت امــور اجرایــی حــوزه علمیــه را ب پذیرفتن
واگــذار کردنــد کــه وی نیــز بیــش از ۸ ســال بــا نظــارت آیــت هللا مظاهــری و بــا خلــوص نیــت 

تمــام در ایــن جایــگاه فعالیــت کــرد.
اکنــون نیــز کــه بنــده ایــن مســئولیت را پذیرفتــه ام، تدبیــر واالی آیــت هللا مظاهــری را بــه خوبــی 
احســاس می کنــم و میدانــم کــه اگــر ایشــان بــه شــخصی مســئولیتی واگــذار کــرد، وظایــف آن 
مســئول را بــه صــورت کامــل مطالبــه کــرده و البتــه برنامــه هــا را مــورد حمایــت قــرار می دهــد کــه 

همیــن مســئله یکــی از دالیــل اصلــی انســجام حــوزه علمیــه اصفهــان شــده اســت.
ــت هللا  ــت. آی ــی اس ــال زدن ــی مث ــخصیت مذهب ــن ش ــاز در ای ــادت و راز و نی ــه عب ــدی ب  پایبن
ــور اســت؛ برگــزاری  ــا جامعــه و مــردم بســیار صب ــه ب ــا همــت و در مواجه مظاهــری، انســانی ب
چنیــن کنگــره هایــی بــرای شــخصیتهای بــزرگ علمــی بــه ایــن جهــت اســت که مــردم بــا فضائل 
ــه مــردم معرفــی شــود. امیدواریــم ایــن  ــزرگان ب ــان آشــنا شــده و شــخصیت علمــی ایــن ب آن
ــم برجســته طــول  ــن عال ــه ای ــد ب ــه خداون ــدوارم ک ــزار شــود. امی ــه نحــو احســن برگ ــره ب کنگ

عمــری بــا عــزت عنایــت کنــد و همچنــان محــور اخــالق اســالمی حوزههــای علمیــه کشــور باشــد.
 شأن و شخصیت و جایگاه حضرت آیت هللا مظاهری را چگونه توصیف می کنید؟

جامعیــت و اشــراف آیــت هللا مظاهــری بــه علــوم مختلــف بســیار مــورد توجــه اســت. ایشــان در 
علــوم مختلــف صاحــب نظــر اســت، کتــاب تألیــف کــرده و بیــش از ۵۰ ســال در قــم و اصفهــان به 
تدریــس درس اخــالق مشــغول بــوده؛ هــم صاحــب اخــالق نظــری و هــم صاحــب اخــالق عملــی 
اســت. ایشــان اخــالق نظــری را بــا اســتفاده از آیــات، روایــات و ســخنرانی هــای خــود بــه مــردم 
و حــوزه علمیــه منتقــل می کننــد و اخــالق عملــی را هــم بــا مردمــی بــودن خــود نشــان داده انــد؛ 
چــرا کــه در ســه وقــت از روز نمــاز جماعــت اقامــه می کننــد و ایــن موضــوع بســیار مهمــی اســت. 
کمتــر مرجعــی وجــود دارد کــه بــا وجــود شــرایط ســخت فیزیکــی بــه میــان مــردم بــرود، نمــاز 

جماعــت اقامــه کنــد و بــرای مــردم ســخنرانی کنــد.
ــرای  ــه درســتی از وجــود آیــت هللا مظاهــری بهــره گیــرد و ب  فکــر می کنیــد جامعــه توانســته ب
اینکــه شــخصیت ایشــان بــرای مــردم بیشــتر تبییــن شــود، چــه اقداماتــی بایــد انجــام شــود؟
ایــن عالــم و مرجــع بزرگــوار پــس از گذشــت ســالها همچنــان بــه صــورت هفتگــی بــرای طــالب 
و مــردم ســخنرانی می کننــد و ایــن نشــاندهنده دغدغــه منــدی ایشــان بــرای مــردم بــه غیــر از 

بیــان درس اخــالق در حــوزه اســت کــه افتخــاری بــرای اســتان اصفهــان بــوده و هســت.
ــان  ــه اصفه ــی ب ــان نوجوان ــوده و از هم ــرون ب ــران و ک ــتان تی ــل شهرس ــری اه ــت هللا مظاه آی
عزیمــت می کنــد. ســپس از ســال ۱۳۷۴ در قــم حضــور پیــدا کــرده و از شــاگردان بنــام و فعــال 
آیــت هللا بروجــردی، عالمــه طباطبایــی و مرحــوم امــام (ره) بــود؛ ایشــان از همــه ایــن بــزرگان بــه 

خوبــی اســتفاده کــرد و بــه دیگــر طــالب انتقــال داد.
 تبیین و تحلیل شما از شخصیت فردی و اخالقی آیت هللا مظاهری چیست؟

بنــده شــخصیت آیــت هللا مظاهــری را دارای اخــالق اســالمی و مــکارم اخــالق زیــادی مــی دانــم؛ 
ــه  ــو ک ــال نیک ــتگی در اعم ــی از خودگذش ــالق، یعن ــکارم اخ ــا م ــوب؛ ام ــل خ ــی عم ــالق یعن اخ
ایشــان دارای مــکارم اخــالق اســت؛ اینکــه آیــت هللا مظاهــری مســئولیت حــوزه علمیــه اصفهــان 
ــا ایشــان  ــا آنجایــی کــه مــن ب ــود کــه خوشــبختانه ت را پذیرفــت، نشــان دهنده مــکارم اخــالق ب
از گذشــته ارتبــاط داشــتم، او را همــواره پایبنــد بــه اخــالق اســالمی و مــکارم اخــالق مــی دانــم.
باالخــره افــرادی کــه امــروز در باالتریــن ســطوح حــوزه هســتند، پــای درس ایشــان می نشــینند 
و ایــن جلســات و برگــزاری کالســهای فقــه و اصــول بــرکات زیــادی بــه حوزههــای علمیــه داده 

اســت.
ایشــان از تفســیر و فلســفه از محضــر آیــت هللا طباطبایــی تلمــذ کــرده اســت کــه ایــن اســتاد 
بزرگــوار افتخــار جامعــه روحانیــت بودنــد و قطعــًا ایشــان بــه عنــوان شــاگرد از نــزد ایشــان علــوم 

ــد. ــرا گرفته ان ــا ف ه
ــه در  ــه و اصــول نگاشــته اند ک ــه خــارج فق ــاب هــای بســیاری در زمین ــم برجســته کت ــن عال ای
زمــان برگــزاری کنگــره بــه چــاپ می رســد. ایشــان همچنیــن در علــوم مختلــف از جملــه فقــه، 
ــم دروس  ــان ه ــه عرف ــته اند و در زمین ــاب نوش ــز کت ــال نی ــه و رج ــت فقی ــالق، والی ــول، اخ اص
مختلفــی را ارائــه داده کــه گاه تبدیــل بــه کتــاب شــده؛ امــا بســیاری از ایــن دروس هنــوز بــه چاپ 
نرســیده و امیدواریــم همزمــان بــا برگــزاری کنگــره بزرگداشــت آیــت هللا مظاهــری ایــن کتــب نیــز 
بــه صــورت کامــل بــه چــاپ برســد؛ چــرا کــه یکــی از اهــداف برگــزاری ایــن کنگــره تجمیــع، چــاپ 

و انتشــار ایــن کتــب اســت.
 مجمــوع کتــب و مقــاالت نوشته شــده توســط ایــن عالــم بزرگــوار کــه قــرار اســت در کنگــره از 

آنهــا رونمایــی شــود، حــدود ۲۸ جلــد اســت کــه بــا احتســاب دیگــر آثــار مربوطــه، ایــن تألیفــات 
ــار باعــث شــناخت بیشــتر مــردم از  ــد خواهــد رســید؛ رونمایــی از ایــن آث ــه ۳۵ جل مجموعــًا ب
ایــن شــخصیت اســت. معرفــی چنیــن عالمــی بــه مــردم بســیار مؤثــر بــوده و بــرای طــالب نیــز 

منشــأ اثــر خواهــد بــود.
مــن فکــر می کنــم بــرای تبییــن ایــن شــخصیت بــرای مــردم بایــد ۲ یــا ۳ روز ایــن کنگــره برگــزار 

شــود تــا بتوانیــم مجمــوع کتــاب هــای ایشــان را بــرای مــردم و همچنیــن طــالب ارائــه کنیم.
امــا بــه هــر ترتیــب ایــن یــک پیش کنگــره بــرای ایــن شــخصیت عالــم و برجســته اســت کــه 

ــا اصفهــان برگــزار می کنیــم. ــی را در قــم ی ان شــاءهللا کنگــره اصل
  ابعاد شخصیت سیاسی آیت هللا مظاهری را نیز برایمان تبیین و تشریح بفرمایید؟

 ایشــان هماهنــگ بــا رهبــری در سیاســت هــا و رویدادهــا هســتند و بــه خوبــی تمامــی رویدادهــا 
را رصــد می کننــد. آیــت هللا مظاهــری دارای آگاهــی و اشــراف سیاســی بــاال نســبت بــه مســائل 
اســتان و کشــور هســتند و بایــد بگویــم آرامــش سیاســی اســتان اصفهــان نیــز بــه واســطه تدبیر و 

مدیریــت ایشــان اســت. طبیعــی اســت کــه مــا نیــز از تدابیــر ایشــان پیــروی می کنیــم.
 آیــت هللا مظاهــری تحلیــل سیاســی بســیار خوبــی در مســائل سیاســی، برجــام و آمریــکا دارنــد. 
ــی  ــی عمیق ــد و درک سیاس ــل می کنن ــود تحلی ــه خ ــی فقی ــا ول ــر ب ــگ و همفک ــان هماهن ایش

دارنــد.
 و سخن پایانی...

ضــرورت برگــزاری ایــن کنگــره بــرای تبییــن هــر چــه بیشــتر شــخصیت آیــت هللا مظاهــری بــود و 
امیدورایــم بتوانیــم بــا چــاپ کتــب بیشــتر از ایشــان و همچنیــن بهره منــدی از فیوضــات عملــی 
ــای  ــوزه ه ــرفت در ح ــی و پیش ــدت و همدل ــتای وح ــدر در راس ــع عالی ق ــن مرج ــی ای و اخالق
علمیــه گام برداریــم. از خدمــات موثــری کــه آیــت هللا مظاهــری بــه حــوزه علمیــه اصفهــان ارائــه 
دادنــد راه انــدازی مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه اصفهــان، مرکــز تحقیقــات رایانــه ای، مرکز مشــاوره، 
ــی رخ داده  ــات خوب ــا اتفاق ــه ه ــن زمین ــه در ای ــت ک ــوده اس ــتادان و ... ب ــال و اس ــت فض مدیری

است.

نماینده ولى فقیه و امام جمعه اصفهان در گفت وگوى اختصاصى با کیمیاى وطن:

والیتمداری آیت هللا مظاهری بی نظیر است 


