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سیره سیاسی و مبارزه های
 حضرت فاطمه)س(

خشم حکیمانه و تفکربرانگیز   
تمام عیــار همیشــه  الگــوی  و  عالــم  نمونــه  بانــوی  شــهادت 
عزیــزش  فرزنــد  محضــر  بــه  را  فاطمــه)س(  حضــرت  دوران 
ــم  ــتضعفان عال ــه مس ــل اهلل و هم ــر عج ــب االم ــرت صاح حض
تســلیت عــرض می کنــم و در ایــن ســطور بــه چنــد نکتــه از 

می کنیــم: اشــاره  بشــریت  فخــر  آن  مبــارزه  شــیوه های 
نمــود  و  پیامبــر  ریحانــه  اعتــراض  مبــارزه،  وجــوه  از  یکــی 
دیگــر، مقاومتــش در برابــر باطــل و بیــداد، خشــم حکیمانــه و 
کــه بــه صــورت پرچــم اعتراض  تفکربرانگیــز آن حضــرت اســت 
کنــون هــم برافراشــته مانــده و همچنــان در اهتــزاز اســت. تا

گواهــی طلبیــد  بانــوی عصمــت و طهــارت بارهــا خــدا را بــه 
و  ناخشــنود  ســقیفه،  ســردمداران  ظالمانــه  سیاســت  از  کــه 
خشــمگین اســت و نســبت بــه آینــده دیــن و جامعــه ســخت 
ــا بــه حــق و عدالــت  کــه ت کــرد  نگــران و بــه خــود آنــان اعــان 
نشــمارند  محتــرم  را  مــردم  آزادی  و  حقــوق  و   بازنگردنــد 
گفــت و شــکایت آنــان را بــه خــدا  بــا آنــان ســخن نخواهــد 
مائکتــه  و  اهلل  اشــهد  کرد.»فانــی  خواهــد  پیامبــرش  و 
النبــی  لقیــت  لئــن  و  ارضیتمانــی  مــا  و  اســخطتمانی  انکمــا 
بــه حــق  آنــان  )الغدیــر ج7، ص229(.  الیــه«  ال شــکونکما 
و  قانون گریــزی  و  خشــونت  و  خودســری  از  و  بازنگشــتند 
ــا  تاریک اندیشــی و سیاســت بازی دســت برنداشــتند و او نیــز ب
ــر بســتر  ــا آنــان ســر ب همــان اعتــراض و خشــم و ناخشــنودی ب
کــه حتــی دانشــمندان اهــل ســنت  گونــه ای  شــهادت نهــاد؛ بــه 
کننــد و می کوشــند تــا آن  نیــز نمی تواننــد ایــن حقایــق را انــکار 

الباغــه، ج6، ص50(.  نهــج  ح  را توجیــه نماینــد. )شــر
کم گسستن از سیاست ظالمانه حا

آشــکار،  و  نهــان  روشــنگری  از  پــس  پیامبــر  ریحانــه   
را  کــم  حا ظالمانــه  سیاســت  بــر  خویــش   اعتــراض 
 در چهــره اعــان بریــدن و گسســتن از نظــام ســقیفه بــه نمایش

گذاشت...

6 فرمان  طبی 

برای خانه تکانی بی خطر

8 سالمت

یادداشت 

2

2

مجلس خبرگان باید انقالبی بماند 

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

رب حاشيه ي ربگ شقايق بنويسيد

گل ، اتب فشار رد و ديوار ندارد

شهادت

 حضرت افطمه زرها)س( 
تسليت باد

قسمت اول

ادامه دارد ...

کشی جشنواره مشتریان وفادار  نخستین قرعه 

 ADSLشرکت مخابرات ایران برگزار شد                                                                     

کشی جشنواره مشتریان وفادار ADSL  شرکت مخابرات ایران، برگزار و   اولین مرحله از قرعه 
طی آن برندگان دو جایزه 250 میلیون ریالی و پنجاه جایزه 5 میلیون ریالی مشخص شدند .

کشی  قرعه  این  در  اصفهان،  استان  مخابرات  عمومی شرکت  روابط  اداره  گزارش  به 
تمامی مشتریان فعال خدمات اینترنت پرسرعت مخابرات   ADSL اعم از خانگی، SME  و 

SOHO شرکت داده شدند.
قدردانی  منظور  به   ، ایران  مخابرات  شرکت   ADSL وفادار  مشتریان  جشنواره 
مداری  مشتری  عرصه  در  خود  برند  و  نام  ارتقاء  هدف  با  و  وفادار  مشتریان  از 
عید  روز  قرآن)  بهار  تا  طبیعت  بهار  از  گذر  با  و  شده  آغاز  انقاب  بهار  با  همزمان 
قرعه  قید  به  شنبه،  سه  هر  آن  طی  و  می یابد  ادامه  آینده  سال   ( فطر   سعید 

2 جایزه 250 میلیون ریالی  و50 جایزه 5 میلیون ریالی، اعطا خواهد شد.  
کشی :94/11/27  تاریخ قرعه 

جوائز )درهرهفته( :2 جایزه 250 میلیون ریالی و پنجاه جایزه 5 میلیون ریالی
                                                                                                      www.tce.ir    :  اسامی برندگان در

ادامه در صفحه 

سخنان بسیار مهم رهبر  معظم انقالب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان؛

سینما 
مانکن نمی خواهد 

گریز از طلسم 
گل موسایف  با 

توانمندی باالی نظامی 
  کشور دشمنان را پای 

کره آورد    میز مذا

 ایران در سال 2۰۱6 
رشد ۵/8 درصدی 

را تجربه می کند

5

4

3

6

2

اقتصاد 
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فرهنگ  و هنر

 

 هفته بیست وسوم لیگ برتر فوتبال 
جام خلیج فارس

بانک جهانی:

علی نصیریان: 

عراقچی: 

افزایش مالیات در دوران 
رکود، اثرات نامطلوبی 

ایجاد می کند

مومنــی  فرشــاد  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
بــا اعــام اینکــه اقتصــاد در  کارشــناس اقتصــادی 
از عمیق تریــن رکودهــای  کــردن یکــی  حــال طــی 
گســترش  رکــود  کــه  زمانــی  گفــت:  اســت،  خــود 
کاهــش یابــد؛ امــا  می یابــد، دریافــت مالیــات بایــد 
کــه درآمدهــای مالیاتــی دولــت  شــاهد ایــن بوده ایــم 
رشــد  درصــد   50 بــا   92 بــه  نســبت   93 ســال  در 
روبــه رو بــوده اســت؛ در ایــن شــرایط فشــار بســیاری 
ــه خصــوص عامــه مــردم وارد  ــر تولیدکننــدگان و ب ب

می کنــد. ایجــاد  نامطلوبــی  اثــرات  و  می شــود 
* اقتصــاد ایــران قبــل از تشــدید تحریم هــا بــه 

مــرز بحــران رســیده بــود
ســال  ده  طــی  افــزود:  ادامــه  در  مومنــی  فرشــاد 
کوچــک شــده اســت؛ ایــن در  کشــور  گذشــته اقتصــاد 
کــه تولیــد ناخالــص ملــی و قــدرت ایجــاد  حالیســت 
کاهــش داشــته و فشــارهای  تغییــر توســط دولــت 
مــردم  معیشــت  بــر  بی ســابقه ای  و  غیرمتعــارف 
وارد شــده اســت. وی افــزود: بــرای برنامــه ششــم 
توســعه، رشــد ســالیانه هشــت درصــدی اقتصــادی 
در  ایــن  اســت؛  شــده  هدف گــذاری  و  پیش بینــی 
کــه در برنامــه چهــارم توســعه نیــز رشــد  حالیســت 
ــا  ــود؛ ب ــده ب ــی ش ــدی پیش بین ــت درص ــاالنه هش س

کــه در برنامــه چهــارم... ایــن تفــاوت 
شهادت مظلومانه حضرت فاطمه  ؟س؟ بر مسلمانان جهان تسلیت باد



سیره سیاسی و مبارزه های 
حضرت فاطمه)س(

خشم حکیمانه و تفکربرانگیز    
ادامه از صفحه یک: 

او نــه در مســجد غصــب شــده پــدر حضــور یافــت و نــه پــای 
منبــر بازیگــران ظاهرســاز؛ نــه در صــف نمــاز جمعــه آنــان 
نشســت و نــه در نمــاز جماعتشــان حاضــر شــد؛ نــه بــه دیــن 
سیاســی و ابــزار ســلطه شــده آنــان روی خــوش نشــان داد و 
نــه آنــان را بــه حضــور پذیرفــت و بــا اعتصاب اعالن شــده اش 
گرفــت و  آنــان  از  را  گونــه مانــور عوام فریبانــه  امــکان هــر 
کــه  پرچــم اعتــراض و مقاومــت در برابــر فریــب و بیــداد را 
کــرده بــود، برافراشــته تر داشــت. ســتار دیــن و تقــدس در بــر 

اذان
خاطــرات  داشــتن  نگــه  زنــده  زهــرا)س(،  دیگــر  اقــدام 
دوران رســول صلــی اهلل علیــه و آلــه بــود. او می خواســت 
کالبــد فســرده آنــان بدمــد  بــا احیــا و یــادآوری آن دوران، در 
ــا  و دریچــه ای بــه ســوی نــور و نقبــی بــه روشــنایی بزنــد و ب
ــادآوری دوران رســول، ابرهــای  ح ســوالی در اذهــان و ی طــر
کنــار زند. شــاید  ضخیــم و ســیاه را از اطــراف خورشــید والیــت 

گویــد. همتــی، ســاحت رفعــت خورشــید را لبیــک 
بــه راســتی زهــرا)س( آمــوزگار بیــداری و ظرافت اســت. وقتی 
رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه از دنیــا رفــت و وصــی او را 
کنــار نهادنــد، بــالل بــه عنــوان اعتــراض، دیگــر اذان نگفــت 
و هــر چــه بــه ســراغش می آمدنــد، امتنــاع می کــرد و عــذر 
ــد و  ــد ش ــام تبعی ــه ش ــود ب ــراض خ ــه اعت ــی آورد. او در ادام م
کــه از او شــکایت می کنــد  در آن جــا پیامبــر را در خــواب دیــد 
کــه چــرا بــه زیــارت مــن نمی آیــی؟ از ایــن رو بــرای زیــارت 
ــا ورود او بــه مدینــه زهــرا)س( از  پیامبــر بــه مدینــه آمــد  و ب
کــه  گفــت: »بســیار مشــتاقم  کــه اذان بگویــد؛  او خواســت 

ــدرم را بشــنوم«. صــدای مــؤذن پ
گــرم بــالل در مدینــه  بــالل بــر بــاالی بــام مســجد رفــت. آوای 
کــس  کشــیدند. هــر  کار  کبــر«. همــه دســت از  پیچیــد. »اهلل ا
ــجد  ــوی مس ــه س ــتاب ب ــا ش ــید و ب ــری را می کش ــت دیگ دس
کــودکان در بیــرون مســجد  مــی آورد. همــه، حتــی زنــان و 
جمــع شــدند. مدینــه بــه یکبــاره تعطیــل شــد. همــه بــه 
او  بــه دهــان  گــوش می دادنــد و  بــالل  طنیــن روح افــزای 
ــاد ایــام رســول صلــی اهلل  گاه بــه ی ــا چشــم دوختــه بودنــد. ن
گریه هــا در مدینــه  علیــه و آلــه افتادنــد. فریــاد  های هــای 

ــد. پیچی
گونــه روزهایــی بــه یــاد داشــت. همــه  کمتــر ایــن   مدینــه 
نمی گفــت؟  اذان  بــالل  چــرا  می کردنــد  ســوال  یکدیگــر  از 
چــه شــده بــه درخواســت زهــرا)س( اذان می گویــد؟ چــرا 
می کردنــد؛  نــگاه  یکدیگــر  بــه  می کنــد؟  گریــه  زهــرا)س( 
ســپس ســرها را بــه زیــر می انداختنــد و از خــود و بیعتشــان بــا 

می آمــد.  شرمشــان  ابوبکــر 
ــه  ــوش داده و ب گ ــه اذان  ــت ب ــراه جماع ــم هم ــرا)س( ه زه
یــاد دوران پــدر و غدیــر و... افتــاده بــود و همچــون بــاران 
می باریــد و اشــک می ریخــت.در فضــای مدینــه پیچیــد. 

»اشــهد ان محمــدا رســول اهلل«. 
زهــرا)ُس( دیگــر طاقــت نیــاورد. فریــاد و نالــه ای زد و از حــال 
کــه همــه گمــان کردنــد از دنیــا رفتــه اســت.  رفــت. آن چنــان 
کــن. دختــر رســول اهلل  مــردم فریــاد برآوردنــد: بــالل! بــس 
کــرد  کشــتی! بــالل اذان را نیمــه رهــا  صلــی اهلل علیــه و آلــه را 
کــه چگونــه خــود را بــر بالیــن زهــرا)س( رســاند.  و ندانســت 
زهــرا)س( را بــه هــوش آوردنــد. درخواســت اتمــام اذان کــرد. 
ــا  کــه بــر جــان شــما نگرانــم. ب گفــت: از ایــن درگذریــد  بــالل 
از  زهــرا)س(  مــردم،  گریه هــای  و  التمــاس  بــالل،  اصــرار 
کار  کــه  خواســته خــود درگذشــت. یکبــار دیگــر نزدیــک بــود 
کــه آن  تمــام شــود و غیرت هــا بیــدار شــود؛ امــا افســوس 
گریــه قناعــت شــد و دل  گریه هــا بــه جایــی نرســید . تنهــا بــه 
ــا شــربت شــهادت  ــد ت شکســته زهــرا همچنــان دردمنــد مان

نوشــید و بــه پــدر عزیــزش پیوســت.

یادداشت

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان:

اقتدار موشکی ایران 
نقطه امید مسلمانان

و نقطه هراس صهیونیست ها
رزمایــش  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  ســلیمانی  ســردار 
پاســداران  ســپاه  گذشــته  روز  موشــکی  موفقیت آمیــز 
و  اســالم  دشــمنان  بــه  ایــران  موشــکی  اقتــدار  گفــت: 
انقــالب ثابــت شــده و ایــن اقتــدار تضمین کننــده امنیــت 
کشــور و ســربلندی ملــت ایــران اســت. ســردار ســرتیپ 
دوم غالمرضــا ســلیمانی، پیرامــون تشــریح پیــام اجــرای 
گذشــته توســط  رزمایــش بــزرگ موشــکی ایــران در روز 
کــرد:  ســپاه پاســداران بــرای دوســت و دشــمن  اظهــار 
ــران، یــک  قــدرت موشــکی  نظــام جمهــوری اســالمی  ای
تــوان بازدارندگــی در برابــر دشــمنان و بدخواهــان اســت.  
فرمانــده ســپاه صاحــب الزمان)عــج( اســتان اصفهــان 
کــرد: قــدرت و آمادگــی  نظــام جمهــوری اســالمی  تصریــح 
بــه جهانیــان  را  پیــام  ایــن   ایــران در بخــش موشــکی 
تضمیــن  ایــران،  کامــل  آمادگــی  کــه  می کنــد  مخابــره 
بخــش صلــح و دوســتی  منطقــه و گســترش دهنده ثبات 
کــرد: پیــام ایــن اقتدار موشــکی  و امنیــت اســت. وی ابــراز 
کــه آن هــا  را از افــکار پــوچ و  بــرای دشــمنان آن اســت 
فتنه هــای نــخ نمــا شــده خــود دســت بکشــند و یــا حداقــل  
اســت  قــرار   کــه  جاهایــی  در  دشــمنان   شــود   باعــث 
گامــی  علیــه نظــام و ملــت ایــران بــه جلــو بردارنــد، در 
تصمیمشــان تجدیدنظــر کننــد و آن هــا را به عقــب براند. 
کــه اخیــرا  پیرامــون  ســلیمانی  در پاســخ  بــه شــبهه ای  
برگــزاری رزمایش هــای متعــدد نظامــی  و دفاعــی  مبتنــی 
ســوی   از  کشــور  بــه  ســنگین  هزینه هــای  تحمیــل  بــر 
ح می کننــد، خاطرنشــان  برخــی خائنــان و دشــمنان  مطــر
نیروهــای   همــه  نظامــی  در  متعــدد  تمرین هــای  کــرد: 
مســلح  یــک امــر طبیعــی  اســت  و درحقیقــت ایــن هزینــه 
امنیــت   تامیــن  بــرای  ســرمایه گذاری  بلکــه   نیســت؛ 
کشــور و پایــداری  یعنــی بهتریــن مقولــه بــرای پیشــرفت 

مملکــت و ســربلندی یــک ملــت اســت.

توان نظامی 

عراقچی: 
توانمندی باالی نظامی  کشور 

کره آورد             دشمنان را پای میز مذا
مقــام  فرمایشــات  بــه  اشــاره  بــا  عراقچــی  عبــاس  ســید 
گفــت:  پســابرجام  فضــای  خصــوص  در  رهبــری  معظــم 
اقتصــاد مقاومتــی، علــم و فنــاوری و مصونیــت فرهنگــی 
وطــن کیمیــای  گــزارش  بــه  گیــرد.  قــرار  مدنظــر   بایــد 
ــی در  ــر طالی ــش مه ــش پرس ــه در همای ــر خارج ــاون وزی مع
تــاالر معلــم تبریــز افــزود: برجــام، موانــع را از ســر راه برداشــته 
بایــد  امــا معجــزه نمی کنــد؛ بلکــه دولــت و ملــت  اســت، 
موجبــات  تــا  کننــد  تــالش  و  داده  هــم  دســت  در  دســت 
اینکــه  بیــان  بــا  نماینــد. وی  فراهــم  را  کشــور  پیشــرفت 
کشــیدن  ــه معنــای ریاضــت و ســختی  اقتصــاد مقاومتــی ب
کــرد: اقتصــاد مقاومتــی بــه معنــای ایــن  نیســت، اظهــار 
کشــور را تــا حــدی در برابــر فشــارهای  کــه اقتصــاد  اســت 
و  تحریم هــا  بــا  دشــمنان  کــه  بکنیــم  مقــاوم  اقتصــادی 
کشــور فشــار وارد بیاورنــد.  فشــارهای شــدید نتواننــد بــه 
مصونیــت  حــوزه  در  را  پــرورش  و  آمــوزش  عراقچــی، 
افــزود:   و  دانســت  کلیــدی  نقــش  دارای  نیــز  فرهنگــی 
گرفــت  خواهنــد  دســت  بــه  را  کشــور  آینــده  کــه   کســانی 
در آمــوزش و پــرورش تربیــت می شــوند و لــذا در ایــن نهــاد 
گونــه ای آمــوزش و تربیــت بشــوند  دانش آمــوزان، بایــد بــه 
کــه در برابــر فرهنــگ خارجــی مقــاوم بــوده و هیــچ آفــت 
ــان لطمــه ای وارد آورد.  وی ادامــه  ــه آن ــد ب فرهنگــی نتوان
کــه هفــت قطعنامــه الــزام آور  داد: حتــی شــورای امنیــت 
کــرده بــود، در برابــر اراده ملــت  بــرای ملــت ایــران صــادر 
کشــورهای جهانــی نیــز  ایــران تســلیم شــده و امــروز حتــی از 

ــازنده داشــته باشــند. ــل س ــران تعام ــا ای ــه ب ک می خواهــد 
اراده  اینکــه نتیجــه برجــام پیــروزی  بیــان  بــا   عراقچــی 
گفــت: در ایــن توافــق هســته ای، برنامــه  ملــت ایــران بــود، 
هســته ای ایــران تصویــب شــد و تمامــی  قطعنامه هایــی 
کــه علیــه ملــت ایــران صــادر شــده بودنــد، لغــو شــد و همــه 
آن هــا  بــه  مقابــل  در  مــا  و  شــد  برداشــته  نیــز  تحریم هــا 
کــه بــه ســراغ ســالح هســته ای نخواهیــم  اعتمــاد دادیــم 
رفــت؛ امــا ایــن بــه عنــوان دادن امتیــاز بــه آن هــا نبــود؛ 
بلکــه ســالح هســته ای در دکتریــن سیاســی مــا جایــی نــدارد 
گفتــه رهبــری ســالح هســته ای حــرام اســت. معــاون  و بــه 
ابــزار  را  کشــور  توانمندی هــای  خارجــه  وزارت  حقوقــی 
کشــور دانســت و اظهــار  کره کننــدگان  قدرتمنــدی بــرای مذا
ابــزاری  هیــچ  می شــوید،  کــره  مذا اتــاق  وارد  وقتــی  کــرد: 

کشــور نیســت. یــک  از توانمندی هــای  قدرتمندتــر 
کشــور  بــه توانمندی هــای مهــم و اصلــی  بــا اشــاره   وی 
توانمنــدی  کشــور  اصلــی  توانمنــدی  اولیــن  کــرد:   کیــد  تا
کــه قدرت هــای جهانــی وقتــی دیدنــد  دفاعــی اســت؛ چــرا 
کــه بــا حملــه و تهدیــد نظامــی  نمی تواننــد قــدرت هســته ای 
ــد و ایــن  کــره آوردن ــه مذا ایــران را از میــان بردارنــد، روی ب
کشــور بــه خاطــر تــالش  بــه دلیــل توانمنــدی نظامــی  بــاالی 
نیروهــای مســلح و ســپاه پاســداران در تولیــد موشــک های 

پیشــرفته می باشــد.

آیت اهلل هاشمی شاهرودی در مراسم 
تجدید میثاق خبرگان با امام امت: 

کنیم می توان با نظام  مبادا خیال 
کنار آمد سلطه و شیطان بزرگ 

نایــب رییــس مجلــس خبــرگان رهبــری مبــارزه بــا اســتکبار 
بــزرگ حضــرت امــام و انقــالب اســالمی  جهانــی را آرمــان 
کنیــم  کنیــم و خیــال  دانســت و هشــدار داد: مبــادا غفلــت 
کنــار آمــد؛ شــیطان بــزرگ، یــک  ــا نظــام ســلطه  مــی تــوان ب

ــد.  ــار آم کن ــوان  ــی ت ــیطان نم ــا ش ــت و ب ــیطان اس ش
گــزارش خبرگــزاری رســا، آیــت اهلل ســید محمــود هاشــمی  بــه 
خبــرگان  اعضــای  میثــاق  تجدیــد  مراســم  در  شــاهرودی 
کــه مرقــد  رهبــری بــا آرمــان هــای بنیانگــذار انقــالب اســالمی 
ــراز خرســندی از  ــا اب ــزار شــد، در ســخنانی، ب مطهــر امــام برگ
زیــارت مضجــع نورانــی امــام و تجدیــد پیمــان بــا ایشــان، 
کــه بــا پیــروی و تبعیــت از مقــام معظــم  کــرد  ابــراز امیــدواری 
رهبــری خلــف صالــح ایشــان و پرچمــدار حقیقــی خــط امــام، 

کنیــم. دیــن خــود را بــه انقــالب، نظــام و امــام ادا 
کارآمــدی  ــا بیــان اینکــه پــس از ٣٧ ســال حقانیــت و  وی ب
اصــول بلنــد افــکار امــام خــود را نشــان مــی دهــد، افــزود: 
ــدار،  ــه اقت ــی ب ــچ نظام ــه هی ــالم و منطق ــان اس ــروز در جه ام
کــه  نظامــی  نیســت؛  مــا  اســالمی  نظــام  شــوکت  و  عــزت 
امــام بنیانگــذار آن بودنــد و عمــود خیمــه اش نظــام والیــت 
توانســته  کــه  اســت  اصــل  و همیــن  اســت  فقیــه  مطلقــه 

مردمســاالری دینــی را بــه جهانیــان نشــان دهــد.
گفــت: ایــن نظــام نشــان  نایــب رییــس مجلــس خبــرگان 
کــه اســالمیت و جمهوریــت را چگونــه مــی تــوان  داده اســت 
کــرد؛ البتــه اســالم، اســالم نــاب و عقالنــی اســت  بــا هــم جمــع 
کــه  و نــه اســالم انحرافــی یــا بــه تعبیــر امــام اســالم آمریکایــی 
کشــورهای اســالمی را  امــروز در جهــان اســالم نمایــان شــده و 

کشــیده و در اختیــار اســتکبار جهانــی اســت. بــه آتــش 
وی یــادآور شــد: اصــول امــام را همــواره مقــام معظــم رهبــری 
کــرد و بــه دنیــا  کــه بایــد آنهــا را بازگــو  کیــد دارنــد  مــورد تأ

ــاده اســت. ــه ایــن اتفــاق افت ک ــرد  ک معرفــی 
کیــد امــام بــر  آیــت اهلل هاشــمی شــاهرودی بــا اشــاره بــه تأ
نظــام ســلطه بــه عنــوان دشــمن اصلی جهــان اســالم، افزود: 
کــه  گــرو حفــظ ایــن اصــول اســت و اوضاعــی  حفــظ نظــام در 
در جهــان اســالم وجــود دارد نشــان مــی دهــد چــرا امــام بــه 
گفتنــد و از اول بــر مبــارزه بــا آن  کبــر مــی  آمریــکا شــیطان ا

کردنــد. کیــد مــی  خصوصــا رژیــم اشــغالگر قــدس تأ
وی بــا اشــاره بــه آتــش افــروزی های اســتکبار در کشــورهایی 
گفــت: توجــه بــه ایــن نقــش  چــون عــراق، ســوریه و یمــن، 
کــه از اصــول اندیشــه  نظــام ســلطه از مســائل مهمــی اســت 

کیــد مقــام معظــم رهبــری اســت. امــام و مــورد تأ
نایــب رییــس مجلــس خبــرگان رهبــری هشــدار داد: مبــادا 
کنــار  کنیــم مــی تــوان بــا نظــام ســلطه  کنیــم و خیــال  غفلــت 
آمــد؛ شــیطان بــزرگ، یــک شــیطان اســت و بــا شــیطان نمــی 
تــوان کنــار آمــد.وی در پایــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه پایبند 
مبانــی نظــام باشــیم و بــا تبعیــت از مقــام معظــم رهبــری 
کل جهــان اســالم اندیشــه هــای  کــه در  شــاهد روزی باشــیم 

بلنــد اســالم نــاب احیــاء شــود.

اخبار کوتاه 

 حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی،  صبــح روز پنج شــنبه 
در آخریــن دیــدار بــا رییــس و نماینــدگان دوره  چهــارم مجلــس خبــرگان رهبــری 
مــردم  پرشــکوه  و  معنــادار  حضــور  از  تجلیــل  مهمــی  ضمــن  بســیار  ســخنان  در 
بــه  وفــاداری خــود  و  پای بنــدی  اعــالم قاطعانــه   و  اســفند  انتخابــات هفتــم  در 
وظایــف  مهم تریــن  و  انتخابــات  ایــن  ویژگی هــای  تبییــن  بــه  اســالمی،  نظــام 
جدیــد  دوره   اســالمی  در  شــورای  مجلــس  و  خبــرگان  مجلــس  اولویت هــای  و 
کنونــی، »مســئله   کشــور در مقطــع  پرداختنــد و بــا برشــمردن ســه اولویــت اصلــی 
کردنــد: تنهــا راه پیشــرفت حقیقــی  کیــد  نفــوذ« را بســیار جــدی و مهــم خواندنــد و تا
کشــور« در زمینه هــای اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی  »اســتحکام ســاخت داخلــی 
»حفــظ خصوصیــات انقالبــی«، »حرکــت جهــادی«، »حفــظ عــزت و هویــت ملــی و 

ک جهانــی« اســت. اســالمی« و »هضــم نشــدن در  هاضمــه  خطرنــا
رهبــر انقــالب اســالمی  انتخابــات هفتــم اســفند را بــا توجــه بــه حضــور ۳۴ میلیونــی 
انتخاباتــی  صندوق هــا،  در  رأی  میلیــون  هفتــاد  بــه  نزدیــک  انداختــن  و  مــردم 
خــوش  واقعــا  انتخابــات،  ایــن  در  مــردم  گفتنــد:  و  خواندنــد  مهــم  و  پرمعنــا 
درخشــیدند و مشــارکت ۶۲ درصــدی واجــدان شــرایط رأی دادن، در مقایســه بــا 

کشــورها حتــی آمریــکا، درصــد باالیــی اســت. بســیاری از 
بــاال،  ایــن مشــارکت  بــا  مــردم  کردنــد:  آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان  حضــرت 

اســالمی، به صــورت عملــی نشــان دادنــد. بــه نظــام  را  اعتمــاد خــود  درواقــع 
گــون را  گونا ایشــان انتخــاب شــدن یــا انتخــاب نشــدن برخــی افــراد در انتخابــات 
کــه در دوره   طبیعــی برشــمردند و ضمــن تشــکر از تالش هــای نماینــدگان خبــرگان 
ــزرگان هــم  ــد: البتــه برخــی ب ــه مجلــس نشــده اند، افزودن ــه ورود ب ــد موفــق ب جدی
ــا رأی نیــاوردن، هیــچ خللــی در شــخصیت آن هــا ایجــاد  کــه رأی آوردن ی هســتند 
ــان  ــور آن ــه حض ک ــتند  ــراد هس ــن اف ــه  ای ــاح از جمل ــزدی و مصب ــان ی ــد و آقای نمی کن
در خبــرگان باعــث افزایــش وزانــت ایــن مجلــس می شــود و نبــود آن هــا نیــز بــرای 

مجلــس خبــرگان خســارت اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی  ســپس بــه برشــمردن خصوصیــات و ویژگی هــای انتخابــات 
در نظــام اســالمی،  به ویــژه انتخابــات هفتــم اســفند پرداختنــد و »آزادی عمــل 
مــردم« بــرای شــرکت در انتخابــات، »رقابتــی بــودن« انتخابــات در نظــام اســالمی 
اخیــر  انتخابــات  برجســته   نــکات  از  را  انتخابــات«  فضــای  آرامــش  و   و»امنیــت 
کشــورهای اطــراف مــا، زندگــی مــردم بــا ناامنــی و  گفتنــد: درحالی کــه در  دانســتند و 
حــوادث تروریســتی همــراه شــده اســت، امــا انتخاباتــی بــا ایــن عظمــت و بــا چنیــن 
کــه در شــهر  مشــارکت وســیع مردمــی، بــدون حادثــه ای تلــخ برگــزار شــد؛ به گونــه ای 
کمــال امنیــت در پــای  تهــران، مــردم از ســاعت ۸ صبــح تــا نیمه هــای شــب، در 

صندوق هــای رأی حاضــر شــدند.
کردنــد: برخــالف تبلیغــات دشــمنان و همچنیــن  رهبــر انقــالب اســالمی  خاطرنشــان 
ادعاهــای برخــی در داخــل، انتخابــات در نظــام اســالمی  همــواره ســالم بــوده و 
هیــچ گاه حرکتــی سازماندهی شــده بــرای تاثیرگــذاری بــر نتیجــه  انتخابــات وجــود 

نداشــته اســت.
بــار دیگــر  اســفند  انتخابــات هفتــم  کردنــد:  کیــد  تا آیــت اهلل خامنــه ای  حضــرت 
کــه در ســال ۸۸ مدعــی نامعتبــر بــودن  کســانی را  نادرســتی و بی اعتبــاری ســخنان 

کشــور به وجــود آوردنــد، نشــان داد. انتخابــات بودنــد و آن فتنــه مضــر را بــرای 
کــه در ایــن انتخابــات  کســانی را  کامــال نجیبانــه «  رهبــر انقــالب اســالمی، »رفتــار 
دانســتند  اســفند  هفتــم  انتخابــات  ویژگی هــای  از  دیگــر  یکــی  نیاوردنــد،  رأی 
کــه در ســال ۸۸ رأی  کســانی  کردنــد: برخــالف رفتــار نانجیبانــه   و خاطرنشــان 
کشــور هزینــه به وجــود آوردنــد و دشــمن  نیاوردنــد و بــا بــه راه انداختــن فتنــه بــرای 
کــه رأی نیاوردنــد، بــه پیــروز  کســانی  را بــه طمــع انداختنــد، در ایــن انتخابــات، 
ــاارزش اســت. ــا عظمــت و ب ع، بســیار ب کــه ایــن موضــو گفتنــد  ــات تبریــک  انتخاب
ع حمــالت ماه هــای اخیــر بــه شــورای نگهبــان نیــز  ایشــان بــار دیگــر بــه موضــو
کــه در تبعیــت ناخواســته از دشــمن گالیــه  شــدید از افــرادی  کردنــد و بــا اظهــار   اشــاره 
کردنــد: شــورای  قــرار می دهنــد، خاطرنشــان  مــورد هجمــه  را  نگهبــان  شــورای 
گــر هــم اشــکالی وجــود دارد، مربــوط  کار خــود را بــا جدیــت انجــام داد و ا نگهبــان 

ــد اصــالح شــود. ــه بای ک ــون اســت  ــه قان ب
رهبــر انقــالب اســالمی  افزودنــد: بررســی صالحیــت ۱۲ هــزار نفــر در مــدت بیســت روز 
ــد به دلیــل ایــن اشــکال  ــد برطــرف شــود و نبای کــه بای یــک اشــکالی قانونــی اســت 

گیــرد. قانونــی، شــورای نگهبــان مــورد حملــه قــرار 
گفتنــد:  ــز  ع احــراز صالحیت هــا نی حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای درخصــوص موضــو
ــد  ــات تایی ــرای انتخاب ــرد را ب ــک ف ــت ی ــوان صالحی ــرایط، می ت ــراز ش ــدون اح ــا ب آی

ــود؟ ــخگو ب ــد پاس ــل خداون ــوان در مقاب ــا می ت ــرد و آی ک
ــی  ــد شــرایط قانون ــان نتوان ــه شــورای نگهب ــد: هنگامی ک کردن  ایشــان خاطرنشــان 
کنــد و ایــن، یــک ایــراد  کنــد، نمی توانــد صالحیــت وی را تاییــد  را در فــردی احــراز 

نیســت؛ بلکــه عمــل بــه قانــون اســت.
کیــد بــر اینکــه شــورای نگهبــان یکــی از چنــد  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تا
کــه از ابتــدای انقــالب مــورد هجمــه و  مرکــز اصلــی نظــام جمهــوری اسالمیســت 
گفتنــد: هرگونــه تخریــب بــر ضــد شــورای نگهبــان  تخریــب اســتکبار بــوده اســت، 

اقدامی  غیراســالمی، غیرقانونی، غیرشرعی و غیرانقالبی است.
کــه صالحیــت آن هــا احــراز نمی شــود، ممکــن  ــد: افــرادی هــم  کردن کیــد  ایشــان تا
کننــد؛  اســت به طــور طبیعــی ناراحــت شــوند؛ امــا نبایــد شــورای نگهبــان را تخریــب 

کننــد. بلکــه بایــد اعتــراض خــود را از روش هــای قانونــی پیگیــری 
رهبــر انقــالب اســالمی  بعــد از تبییــن ویژگی هــا و پیام هــای انتخابــات هفتــم اســفند 
ــد و  ــام دادن ــود را انج ــه، وظیفــه  خ ــور در صحن ــا حض ــردم ب ــد: م کردن ــان  خاطرنش

کننــد. کــه بــه وظایــف خــود عمــل  حــاال نوبــت مســئوالن اســت 
جدیــد  دوره   نماینــدگان  وظایــف  بیــان  بــه  ابتــدا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ــد و  ــالمی  پرداختن ــام اس ــن ارکان نظ ــی از مهم تری ــوان یک ــرگان، به عن ــس خب مجل
گفتنــد: وظیفــه  مجلــس خبــرگان عبــارت اســت از »انقالبــی مانــدن، انقالبــی فکــر 

کــردن«. کــردن و انقالبــی عمــل 
از  کشــور  آینــده   رهبــر  انتخــاب  نحــوه   در  را  ویژگــی  ســه  ایــن  رعایــت  ایشــان 

خاطرنشــان  و  برشــمردند  خبــرگان  مجلــس  مســئولیت های  اساســی ترین 
و  رودربایســتی ها  مالحظــات،  آینــده،  رهبــر  انتخــاب  در  اســت  الزم  کردنــد: 
اصــل  و  کشــور  نیــاز  و  خــدا  فقــط  و  شــوند  گذاشــته  کنــار  مصلحت اندیشــی ها 

شــود. گرفتــه  نظــر  در  حقیقــت، 
کوتاهــی انجــام  گــر در ایــن وظیفــه  بــزرگ  کردنــد: ا کیــد  رهبــر انقــالب اســالمی  تا

کشــور مشــکل به وجــود خواهــد آمــد. کار نظــام و  گیــرد، قطعــا در اســاس 
ایشــان درخصــوص وظایــف نماینــدگان دوره  جدیــد مجلــس شــورای اســالمی  نیــز 
کمــک مجلــس بــه دولــت اشــاره  بــه توصیــه  همیشــگی خــود بــرای همراهــی و 
کمــک، بــه معنــای اغمــاض مجلــس  کردنــد و افزودنــد: البتــه ایــن همراهــی و 

شــورای اســالمی  از وظایــف قانونــی خــود نیســت.
گفتنــد:  کردنــد و  رهبــر انقــالب اســالمی  ســپس بــه وظایــف مســئوالن دولتــی اشــاره 
کشــور، ســه وظیفــه و اولویــت اصلــی بایــد مــورد توجــه مســئوالن  کنونــی  در شــرایط 
گیــرد: »۱- اقتصــاد مقاومتــی« »۲- ادامــه  پرشــتاب حرکــت علمــی  دولتــی قــرار 

کشــور، ملــت و جوانــان«.  کشــور« و »۳- مصون ســازی فرهنگــی 
تالش هــای  و  فعالیت هــا  نســبِت  بایــد  دولتــی،  مســئوالن  افزودنــد:  ایشــان 
کننــد و معیــار هرگونــه  کامــال مشــخص  اقتصــادی خــود را بــا اقتصــاد مقاومتــی، 
کــه  باشــد  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های  اقتصــادی،  برنامــه   و  همــکاری 
کارشناســان و متخصصــان  کثــر  براســاس ِخــَرد جمعــی تنظیــم شــده و مــورد اجمــاع ا

اســت. اقتصــادی 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــه اولویــت دوم یعنــی »ادامــه حرکــت پرشــتاب علمــی« 
گــر قــدرت، عــزت و مرجعیــت را در جهــان خواســتاریم  کردنــد و افزودنــد: ا اشــاره 

کنیــم و حرکــت علمــی  متوقــف نشــود. بایــد علــم را تقویــت 
رهبــر انقــالب اســالمی  گفتنــد: بایــد پیشــرفت علمــی  بــا جدیــت تمــام دنبــال شــود؛ 

زیــرا یکــی از نتایــج آن، اقتصــاد دانش بنیــان خواهــد بــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه اولویــت ســوم مســئوالن دولتــی یعنــی 
فرهنگــی مصون ســازی  بــرای  کردنــد:  کیــد  تا کشــور  فرهنگــی«   »مصون ســازی 
ابتــدا بایــد بــه ایــن هــدف اعتقــاد داشــته باشــیم و ســپس بــرای آن برنامه ریــزی و 

کنیــم. تــالش جــدی 
کار جــدی مســئوالن  ــر ایــن ســه اولویــت در دســتور  گ ــد: ا کردن ایشــان خاطرنشــان 

ــود. کشــور خواهــد ب گیــرد، نتیجــه  آن، پیشــرفت واقعــی  دولتــی قــرار 
کاال و  رهبــر انقــالب اســالمی، پیشــرفت صــوری از طریــق رونــق ظاهــری و واردات 
ــد: پیشــرفت  کردن کیــد  ــه ضــرر مــردم دانســتند و تا خشــنودی مقطعــی جامعــه را ب

کشــور باشــد. ــر پایه هــای داخلــی  بایــد عمیــق، مســتحکم و مبتنــی ب
ایشــان »حفــظ خصوصیــات انقالبــی، حرکــت جهــادی، حفــظ عــزت و هویــت ملــی 
ک فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی  ــا و اســالمی، و هضــم نشــدن در هاضمــه  خطرن
جهــان« را از دیگــر لــوازم پیشــرفت برشــمردند و بــا اشــاره بــه طراحــی دشــمن بــرای 
گفتنــد: براســاس اطالعــات دقیــق، برنامــه ی جــدی اســتکبار و آمریــکا، نفــوذ  نفــوذ 
کــه  کودتــا نیســت؛ زیــرا آن هــا می داننــد  کشــور اســت؛ البتــه ایــن نفــوذ، از جنــس  در 
در ســاخت نظــام جمهــوری اســالمی  چنیــن چیــزی امــکان نــدارد؛ بنابرایــن نفــوذ را 

از دو مســیر دیگــر دنبــال می کننــد.
رهبــر انقــالب، آمــاج قــرار دادن مســئوالن و مــردم را دو هــدف عمــده  نفــوذ دشــمن 
خواندنــد و افزودنــد: هــدف دشــمن از طراحــی نفــوذ در مســئوالن، تغییــر دادن 
کــه نتیجــه  آن، قــرار گرفتــن فکر و اراده مســئوالن  محاســبات مســئوالن کشــور اســت 
در مشــت دشــمن اســت و در ایــن حالــت، دیگــر نیــازی بــه دخالــت مســتقیم دشــمن 
نیســت و فــرد مســئول، بــدون آنکــه حتــی خــود بدانــد، همــان تصمیمــی  را می گیــرد 

کــه دشــمن می خواهــد.
 ایشــان، ســطح دیگــر نفــوذ را آمــاج قــرار دادن باورهــای مــردم نســبت بــه اســالم
انقــالب، اســالم سیاســی و وظایــف عمومــی  آن یعنــی جامعه ســازی و تمدن ســازی 
نفــوذ  نقــاط هجمــه و  از  کشــور هــم، یکــی  اســتقالل  نفــی  گفتنــد:  برشــمردند و 
و  ح می کننــد  را مطــر آن  ناشــی گری  بــا  نیــز  برخــی در داخــل  کــه  اســت  دشــمن 

کهنه شــده اســت و امــروز دیگــر معنــا نــدارد. می گوینــد اســتقالل، موضوعــی 
کــردن  فرامــوش  بــرای  مــردم  باورهــای  تغییــر  خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت 
خیانت هــای غــرب را یکــی دیگــر از طراحی هــای دشــمن دانســتند و خاطرنشــان 
کــه چــرا جمهــوری اســالمی  و مســئوالن  ح می کننــد  کردنــد: در تبلیغــات جهانــی مطــر

ــف هســتند؟ ــکا مخال ــا غــرب و آمری ــا ایــن حــد ب آن ت
کــه غــرب بــا  کنیــم  گفتنــد: مــا از غــرب صدمــه دیده ایــم و نبایــد فرامــوش   ایشــان 
کــه  کــرده اســت. مــن طرفــدار قطــع رابطــه بــا غــرب نیســتم؛ امــا بایــد بدانیــم  مــا چــه 

کســانی در حــال تعامــل هســتیم؟ بــا چــه 
 رهبــر انقــالب اســالمی  بــا برشــمردن مــوارد آشــکاری از دشــمنی غــرب بــا ملــت ایــران 
ــار  ــب فش ــار، موج ــالطین قاج ــف س ــد: ضع گفتن ــروز  ــه ام ــا ب ــار ت ــط دوره  قاج از اواس
ســپس  شــد؛  مــا  ملــت  پیشــرفت های  کــردن  متوقــف  و  غربی هــا  امتیازگیــری  و 
کار آوردنــد؛ بعــد از آن نیــز حرکــت نهضــت  رضاخــان و بعــد از او پســرش را بــر ســر 

کردنــد. ک را ایجــاد  ملــی را در ۲۸ مــرداد ۳۲ ســرکوب و دســتگاه جهنمــی  ســاوا
کشــاورزی، توقــف پیشــرفت علمــی  کــردن  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، نابــود 
کشــور بــه فســاد و اعتیــاد را از دیگــر  کشــاندن جوانــان  ربــودن مغزهــای فعــال و 
برنامه هــای تحــت مدیریــت غــرب در دوره  پهلــوی خواندنــد و افزودنــد: غربی هــا 
کردنــد؛ بــه ضــد انقــالب در  از ابتــدای پیــروزی انقــالب اســالمی،  شــروع بــه معارضــه 
ــد؛ علیــه امــام، انقــالب و  کمــک سیاســی دادن بخش هــای مــرزی، پــول، ســالح و 
کــه  کردنــد و در جنــگ نیــز تــا هــر آنجــا  کنی و دشــمنی  مســئوالن انقالبــی شــایعه پرا

کردنــد. کمــک نظامــی  و اطالعاتــی و سیاســی  توانســتند بــه صــدام 
کشــورمان را نمونــه  دیگــری از همیــن دشــمنی ها  ایشــان، اعمــال تحریم هــا بــر ضــد 
گفتنــد: نظــام اســالمی،  قصــد دشــمنی بــا غــرب را نداشــت؛ بلکــه در  دانســتند و 
کــه آن هــا شــروع بــه دشــمنی بــا  کشــور بنــای مســتقلی پایه گــذاری شــده بــود  ایــن 

ــد. کردن آن 
قضایــای  در  آمریــکا  سیاســت های  از  اروپــا  تبعیــت  بــه  اشــاره  بــا  انقــالب  رهبــر 
کردنــد: مــا مســئول  مختلــف همچــون تحریم هــا و تبلیغــات خصمانــه خاطرنشــان 

بــا  گــر در مقابــل دشــمنی دشــمنان  ا کشــور و مّلــت و مســئول تاریــخ هســتیم و 
ــه  ک ــد  ــد بلعی ــت را خواهن ــور و مل کش ــا  ــم، آن ه ــتادگی نکنی ــدار ایس ــجاعت و اقت ش

نبایــد چنیــن اجــازه ای بــه آن هــا داده شــود.
رهبــر انقــالب اســالمی  بــا اشــاره بــه ســخنان برخــی مســئوالن مبنــی بــر اینکــه بایــد بــا 
همــه  دنیــا تعامــل داشــته باشــیم، افزودنــد: بایــد بــا همــه  دنیــا البتــه به جــز آمریــکا 
کــه دنیــا منحصــر در  و رژیــم صهیونیســتی ارتبــاط داشــته باشــیم؛ امــا بایــد بدانیــم 

غــرب و اروپــا نیســت.
کشــور در اجــالس غیرمتعهدهــا در تهــران  ایشــان بــا اشــاره بــه حضــور بیــش از ۱۳۰ 
ــز  ــیا نی ــه  آس ــا و منطق ــرق دنی ــده اند و ش ــش ش ــا پخ ــا در دنی ــروز قدرت ه ــد: ام گفتن

منطقــه  وســیعی اســت.
ــا  ــمنی ب ــای دش ــا بن ــدا غربی ه ــر اینکــه ابت ــد ب کی ــا تا ــه ای ب حضــرت آیــت اهلل خامن
کنــون هــم بــه دنبــال نفــوذ هســتند، خاطرنشــان کردنــد:  ملــت ایــران را گذاشــتند و ا
دشــمن حــدود ۱۰ راه را بــرای نفــوذ علمــی، فرهنگــی و اقتصــادی از جملــه »ارتبــاط 
علمــی  به ظاهــر  کنفرانس هــای  در  »حضــور  دانشــمندان«،  و  دانشــگاه ها  بــا 
ولــی بــا هــدف نفــوذ« و »فرســتادن مأمــوران دســتگاه های امنیتــی در پوشــش 

کــرده اســت. فعالیت هــای فرهنگــی« طراحــی 
رهبــر انقــالب اســالمی  راه اساســی مقابلــه بــا نفــوذ را تقویــت درونــی کشــور خواندند و 
کســانی  گــر ایــران اســالمی  از درون قــوی و غنــی باشــد، همــان  کردنــد: ا خاطرنشــان 
کنــون شــاخ و شــانه می کشــند، بــرای ارتبــاط بــا نظــام اســالمی  صــف خواهنــد  کــه ا

. کشید
کنــون رفــت و آمدهایــی از طــرف غربی هــا انجــام می شــود؛  کردنــد: ا کیــد  ایشــان تا
کنــون هیــچ اثــر مثبتــی نداشــته اســت و بایــد در عمــل  امــا ایــن رفــت و آمدهــا تا
کــه ایــن رفــت و آمدهــا چــه تاثیــری دارنــد؛ وگرنــه صرفــا تفاهــم بــر  مشــخص شــود 

کاغــذ فایــده ای نــدارد. روی 
کردنــد:  کشــور خاطرنشــان  رهبــر انقــالب اســالمی  بــا قدردانــی از زحمــات مســئوالن 
کــه بایــد از لحــاظ فکــری  تجربــه  ۳۷ ســاله  جمهــوری اسالمی نشــان داده اســت 
سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و علمــی  قــوی شــویم و هنگامی کــه بــه ایــن مرحلــه 

کــرد. برســیم، عــزت واقعــی پیــدا خواهیــم 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره   حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ابتــدای سخنانشــان بــا 
اعضــای فقیــد دوره  چهــارم مجلــس خبــرگان رهبــری، به ویــژه آیــت اهلل واعــظ 
گفتنــد: ایــن دو بــرادر خــوب، حقیقتــا جایــگاه خبرگــی را  طبســی و آیــت اهلل خزعلــی 

ــد. ــی دادن ــای خوب ــد و امتحان ه کردن ــظ  ــرگان حف ــس خب در مجل
رهبــر انقــالب بــا اشــاره بــه ســوابق مبارزاتــی آیــت اهلل واعــظ طبســی و خدمــات 
ایشــان در دوران انقــالب و آســتان قــدس رضــوی افزودنــد: آن انســان صریــح مؤمن 
و قاطــع در حســاس ترین مواقــع، جایــگاه انقالبــی خــود را به طــور واضــح آشــکار 
گذاشــتن همــه  مالحظــات و رفاقت هــا و رودربایســتی ها  کنــار  کــرد و در فتنــه  ۸۸ بــا 

بــه وســط میــدان آمــد.
ایشــان حضــور بــا عظمــت و پرشــور مــردم در مراســم تشــییع و بدرقــه  آیــت اهلل 
گفتنــد: زندگــی آن  واعــظ طبســی را نشــانه  قدرشناســی مــردم مشــهد خواندنــد و 
مــرد بزرگــوار در دوران مســئولیتش بــدون تغییــر و توســعه مانــد و هیــچ گاه وضــع 
کــه قبــل از انقــالب در  َاشــرافی بــه خــود نگرفــت و در همــان خانــه ای از دنیــا رفــت 

آن زندگــی می کــرد.
ــان  ــم امتح ــوم ه ــد: آن مرح گفتن ــز  ــی نی ــت اهلل خزعل ــوص آی ــالب درخص ــر انق رهب
کــه بحــث نزدیــکان و منتســبان بــه او  بســیار دشــوار دیگــری را داد و در جایــی 
کــه ایــن خصوصیــات بــه  کمــال شــجاعت پــای انقــالب ایســتاد  ح بــود، بــا  مطــر

انســان ها ارزش و بــه حرکــت انقالبــی آن هــا معنــا می دهــد.
ــا تســلیت ایــام شــهادت حضــرت فاطمــه   حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن ب
کــه  بایــد دقــت شــود  بزرگــوار  افزودنــد: در ذکــر مناقــب آن  زهــرا ســالم اهلل علیها 
ح نشــود؛ زیــرا امــروز سیاســت اهریمنــی جبهــه  اســتکبار  مســایل اختالف افکــن مطــر

ایجــاد اختــالف بیــن شــیعه و ســنی اســت.
گفتنــد: البتــه بیــان تاریــخ بــا رعایــت موازیــن، ادب و در نظــر  رهبــر انقــالب اســالمی  

گرفتــن مصالــح اشــکالی نــدارد؛ امــا نبایــد اختــالف و بغــض ایجــاد شــود.
کامــال  انگیزه هــای  از  نشــئت گرفته  را  منطقــه  در  کنونــی  جنگ هــای  ایشــان 
ایــن  می کننــد  ســعی  اســالم  دشــمنان  کردنــد:  خاطرنشــان  و  توصیــف  سیاســی 
ــد  ــه آســانی خاتمــه نیاب ــا ب ــد ت کنن ــه اختالف هــای مذهبــی تبدیــل  اختالف هــا را ب

کنیــم. کمــک  ک  و مــا نبایــد بــه ایــن هــدف خطرنــا
رهبــر انقــالب بــه حضــور و شــهادت بــرادران اهــل ســنت در دفــاع از حرم هــای 
و  کردنــد  اشــاره  آنــان  خانواده هــای  افتخــار  اظهــار  و  علیهم الســالم  اهل بیــت 
کــه بــا رنجانــدن اهــل ســنت، نقشــه   گفتنــد: روحانیــت معظــم، نبایــد اجــازه دهــد 

شــود. اجــرا  صهیونیســت ها  و  آمریکایی هــا  اختالف افکنــی 

کیمیــای وطــن، آیــت اهلل سیدیوســف  گــزارش  بــه 
نمــاز  خطبه هــای  در  دیــروز  طباطبایی نــژاد 
رقابتــی  اســفند   ۷ انتخابــات  کــرد:  اظهــار  جمعــه 
مجلــس  بــود.  فکــری  ســالیق  همــه  حضــور  بــا  و 
شــده  تشــکیل  مختلــف  ســالیق  و  افــکار  از  دهــم 
و  کــرده  انتخــاب  را  آن هــا  مــردم  کــه  اســت 
انتخاباتــی  نامــزد  هــزاران  بیــن  از  ملــی   مجلســی 

گرفته است. شکل 
داشــت:   بیــان  ادامــه  در  اصفهــان  جمعــه  امــام 
کــه مــردم ســال بــه ســال  کر بــود  بایــد خــدا را شــا
گذشــته  مراســم ایــام عــزاداری فاطمیــه را بهتــر از 
کــه ایــن مراســمات  برگــزار می کننــد و امیــد اســت 
کمــال انســانی باشــد. زمینه ســاز عملــی شــدن مســیر 
وی افــزود: طبــق فرمــوده مقــام معظــم رهبــری بایــد 
توجــه داشــته باشــیم در ایــن عزاداری هــا حــرف و 
ح نشــود و در عیــن حــال  عمــل باعــث اختــالف مطــر
بحــث روایــت تاریــخ بــه صــورت صحیــح ایــرادی 

نــدارد.

بــه تالش هــای  اشــاره  بــا  آیــت اهلل طباطبایی نــژاد 
ایجــاد جنــگ مذهبــی  بــرای  تکفیــری  گروه هــای 
و  داعــش  داشــت:  بیــان  ســنی  و  شــیعه  میــان 
و  شــیعه  بیــن  فرقــی  هیــچ  تکفیــری،  گروه هــای 
ســنی قایــل نیســتند و هــدف اصلــی آن هــا از بیــن 
ــه ایــن  ــد نســبت ب کــه بای بــردن اصــل اســالم اســت 

بــود. گاه  آ نقشــه 
کــرد: االن زمانیســت  امــام جمعــه اصفهــان تصریــح 
کــه دشــمن بــه دنبــال ایجــاد اختــالف و تفرقه هــای 
مذهبــی اســت و بایــد همــه جبهــه اســالم در مقابــل 

کنــد. دشــمنان دیــن الهــی ایســتادگی 
بــارز  نکتــه  کــرد:  اضافــه  طباطبایی نــژاد  آیــت اهلل 
انتخابــات ایــران، حضــور یــا عــدم حضــور آزادانــه 
مســئولیت  احســاس  بــا  همــه  کــه  اســت  مــردم 
در  میلیونــی   ۳5 از  بیــش  مشــارکت  بــا  عالقــه،  و 

شــدند. حاضــر  صحنــه 
وی بــا بیــان اینکــه انتخابــات ۷ اســفند رقابتــی و 
گفــت: مجلــس  بــا حضــور همــه ســالیق فکــری بــود، 

شــده  تشــکیل  مختلــف  ســالیق  و  افــکار  از  دهــم 
کــرده و مجلســی  کــه مــردم آن هــا را انتخــاب  اســت 
گرفتــه  ملــی از بیــن هــزاران نامــزد انتخاباتــی شــکل 

اســت.
انقــالب  رهبــر  بیانــات  بــه  اشــاره  ضمــن  وی 
گفــت:  انتخابــات  مناســب  برگــزاری  دربــاره 
شــده  ح  مطــر نــکات  برخــی  می رســد  نظــر  بــه 
معطــوف  ایــران،  انتخابات هــای  امنیــت  دربــاره 
شــد؛  زده  یــزد  در  کــه  بــود  صحبت هایــی  بــه 
از  دوره  ایــن  امنیــت  کــه  داشــت  بــاور  بایــد 
بــه خاطــر نجابــت نامزدهــای مغلــوب   انتخابــات 

بود.
بیــان  بــا  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان 
و  می داننــد  انقــالب  مــادر  را  خــود  برخــی  اینکــه 
نیــاوردن  رأی  صــورت  در  حتــی  نیســتند  حاضــر 
کــرد:  تصریــح  بریزنــد،   دشــمن  آســیاب  بــه  آب 
نامزدهــای مغلــوب انتخابــات ۸۸ نانجیبانــه بــرای 

کردنــد. مشکل تراشــی  کشــور 

امام جمعه اصفهان:

مجلس دهم، از افکار و سالیق مختلف تشکیل شده است

حتما بخوانید!
مبادا خیال کنیم می توان با... شنبـــــه  22 اسفندماه 2139۴

ـــمـــاره 115 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان؛

مجلــس خبرگان باید انقالبی بماند  



نیاز به جذب
 سرمایه داخلی و خارجی داریم

نماینــده دوره دهــم مجلــس شــورای اســامی  گلپایــگان 
بــه  نیــاز  اقتصــادی،  رونــق  بــرای  گفــت:  خوانســار  و 
جــذب ســرمایه داخلــی و خارجــی داریــم. علــی بختیــار 
کشــور  در  اقتصــادی  و  اجتماعــی  مشــکات  گفــت: 
جــدی اســت؛ مجلــس آتــی بایــد بــا دولــت همــکاری 
کنــد تــا دولــت بتوانــد مشــکات اقتصــادی، بیــکاری 
دهــم  دوره  نماینــده  کنــد.  مدیریــت  را  معیشــتی  و 
گفــت:  ــگان و خوانســار  مجلــس شــورای اســامی  گلپای
امــروزه بــرای رونــق اقتصــادی، نیــاز بــه جــذب ســرمایه 
داخلــی و خارجــی داریــم و بــا توجــه بــه اینکــه ســرمایه 
کفــاف رفــع مشــکات را نــدارد نیازمندیــم  داخلــی کشــور 
کــه از شــرکت های بیــن المللــی بــرای تحــرک اقتصــادی 
کنیــم. بختیــار افــزود: امــروز بیــکاری  در کشــور اســتفاده 
ــت  ــن وضعی ــت؛ همچنی ــیده اس ــد رس ــرز 30 درص ــه م ب
ــاد  ــاق و اعتی ــن ط ــاال رفت ــل ب ــه دلی ــور ب کش ــی  اجتماع

کشــور تبدیــل شــده اســت. ــه یــک معضــل در  ب

بهره برداری از 700 هزار 
کشور مسکن مهر در سال 94 در 

ح مســکن مهــر  قائــم مقــام وزیــر راه و شهرســازی در طــر
کنــون 680 هــزار واحــد از مســکن های مهــر  گفــت: تا
کشــور بــه بهــره بــرداری رســیده و تــا پایــان ســال  در 
 جــاری نیــز بــا افتتــاح ســه پــروژه دیگــر، ایــن تعــداد بــه 
اصغــری  احمــد  رســید.  خواهــد  واحــد  هــزار   700
مهرآبــادی در مراســم افتتــاح و بهره بــرداری 550 واحــد 
آبــاد و شــهرضا اظهــار  مســکن در ســایت های دولــت 
کــرد: در انتهــای دولــت دهــم حــدود یــک میلیــون و 
100 هــزار مســکن مهــر تکمیــل شــده بــود و حــدود یــک 
ــت  ــه دول ــز ب میلیــون و 200 هــزار واحــد مســکن مهــر نی
کــه  برنامه ریزی هایــی  طبــق  شــد.  گــذار  وا یازدهــم 
ــدود  ــال 94، ح ــان س ــا پای ــد ت ــرر ش ــت، مق گرف ــورت  ص
برســد.  بهره بــرداری  بــه  و  تکمیــل  واحــد  هــزار   700
کنــون 680 هــزار واحــد از مســکن های  وی افــزود: تا
کشــور بــه بهــره بــرداری رســیده اســت  مهــر در سراســر 
و تــا انتهــای ســال جــاری نیــز، ســه افتتــاح دیگــر در 
داشــت  خواهیــم  پردیــس  و  هرمــزگان  خوزســتان، 
بــه  مهــر  مســکن  واحــد  هــزار   700 برنامــه،  طبــق  و 
و  راه  وزیــر  مقــام  قائــم  رســید.  خواهــد  بهره بــرداری 
ح مســکن مهــر ادامــه داد: تکمیــل  شهرســازی در طــر
کار  نیــم  ســال  دو  در  مهــر  مســکن  واحــد  هــزار   700
بزرگــی اســت و طــی ایــن مــدت حــدود دو هــزار و 500 
خانــواده صاحــب خانــه شــده اند. اصغــری مهرآبــادی 
کــرد: برخــی می گوینــد پروژه هــای مســکن مهــر  اضافــه 
کــد مانــده اســت؛ امــا بــه هیــچ وجــه  در دولــت یازدهــم را
گونــه نیســت و پروژه هــا در حــال تکمیــل شــدن  ایــن 
اصفهــان  اســتان  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی  اســت. 
کــه از  161 هــزار واحــد مســکن مهــر باقــی مانــده بــود 
ــرداری  ــه بهــره ب کنــون 141 هــزار واحــد ب ایــن تعــداد تا
رســیده اســت و حــدود دو هــزار واحــد دیگــر نیــز تــا ســال 

آینــده تکمیــل خواهنــد شــد.

تنها راه نجات اقتصاد 
نسخه نجات بخش 

اقتصاد مقاومتی است
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در مجلــس شــورای 
اســامی  بــا بیــان اینکــه انتخابــات ایــن دوره بســیار 
گفــت: دولــت در برخــی  پرشــور و پرنشــاط بــوده اســت، 
کارنامــه  خارجــی  سیاســت  در  جملــه  از  بخش هــا  از 
گذاشــته شــده  نمایــش  بــه  از خــود  را  بســیار موفقــی 
حســن پور«  »شــهباز  دارد.  تقدیــر  جــای  کــه  اســت 
کار را از  کــرد: در حــوزه مســایل اقتصــادی بایــد  کیــد  ا
کــه  کنیــم و بایــد بــه دولــت هشــدار دهیــم  خــود آغــاز 
کاســتی های ایــن حــوزه بایــد جبــران شــود و تنهــا راه 
اقتصــاد  نجات بخــش  نســخه  نیــز  اقتصــاد  نجــات 
چشــم انداز  ســند  بــه  پــور  حســن  اســت.  مقاومتــی 
ایــن  براســاس  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  کشــور  20ســاله 
کشــور، بایــد بــه اوج قلــه اقتصــادی، اجتماعــی و  ســند 
فرهنگــی برســد و ایــن ســند بایــد بــه عنــوان یــک اصــل 

باشــد. دســت اندکاران  همــه  توجــه  مــورد 

کارآفرین  راه اندازی انجمن زنان 
در استان یزد

ــا اشــاره  ــوان اســتانداری یــزد ب کل دفتــر امــور بان مدیــر 
ــادی  ــارکت اقتص ــوری مش کش ــارم  ــه چه ــب رتب کس ــه  ب
کارآفریــن  زنــان  انجمــن  راه انــدازی  از  یــزدی،  زنــان 
خامســی«  الســادات  فخــر  داد.  خبــر  اســتان  ایــن  در 
ســامت  برنامه هــای  تدویــن  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا 
مهمــی  نقــش  زنــان  کــرد:  اظهــار  بانــوان،  حــوزه  در 
ایفــا  ثبــات فرهنگــی جامعــه  و  اقتصــادی  در توســعه 
ویــژه  پایــدار  اشــتغال  زمینــه  ایجــاد  وی  می کننــد. 
در  مســئوالن  رســالت  مهمتریــن  جملــه  از  را  زنــان 
ــوار در اســتان  ــان سرپرســت خان ــت از زن راســتای حمای
کــرد: حمایــت از توســعه مشــاغل  یــزد دانســت و بیــان 
ــدار  ــتغال پای ــعه اش ــای توس ــه راهکاره ــی، از جمل خانگ
و  بانــوان  امــور  کل  مدیــر  اســت.  یــزدی  زنــان  ویــژه 
کیــد بــر حمایــت از مشــاغل  خانــواده اســتانداری بــا تا
خانگــی در اســتان، افــزود: بانــوان یــزد بــه دلیــل وجــود 
ظرفیت هــای علمــی،  دینــی و اقتصــادی نقــش مهمــی 
ــه ویــژه در حــوزه مشــاغل  ــی ب در توســعه اقتصــاد داخل
بــه  بــا اشــاره  ایفــا می کنــد. خامســی هامانــه  خانگــی 
مشــارکت بانــوان یــزدی در توســعه اقتصــادی اســتان، 
گفــت: برگــزاری جشــنواره نمایشــگاه توانمنــدی بانــوان 
اســتان  آفریــن  کار  زنــان  انجمــن  راه انــدازی  یــزدی، 
ح پویــش رســانه ای بــه منظــور ارتقــای  و اجــرای طــر
بیــش از پیــش جایــگاه بانــوان در عرصه هــای مختلــف 
جملــه  از  اســتان،  اجتماعــی  و  اقتصــادی  فرهنگــی،  

اقدامــات دفتــر امــور بانــوان اســتانداری یــزد اســت.

اخبار کوتاه

کیســت موسســه های اقتصــادی  گزارش هــای بیــن المللــی حا
جهــان بــه رشــد اقتصــادی در ایــران بــرای ســال 2016 امیــد 
بســیار دارنــد و بــه طــور نمونــه بانــک جهانــی رشــد 5.8 درصــدی 
ــرده اســت.  ک کشــور در ایــن ســال پیــش بینــی  ــرای اقتصــاد  را ب
انــداز  »چشــم  عنــوان  بــا  کــه  جهانــی  بانــک  گــزارش  آخریــن 
اقتصــادی جهــان 2016« منتشــر شــد، بــه پیــش بینــی رشــد 
رو  پیــش  کشــورها و مناطــق جهــان در ســال های  اقتصــادی 
گــزارش، رشــد اقتصــادی  )2016 و 2017( پرداختــه اســت. ایــن 
کــرد و  جهــان در ســال 2015 را نزدیــک بــه 2.4 درصــد ثبــت 
خ رشــد اقتصــادی جهــان  پیــش بینــی قبلــی بانــک جهانــی از نــر
کاهــش  بــه 2.9 درصــد  رقــم 3.3 درصــد  از  را  در ســال 2016 
کــه پیــش بینــی قبلــی بانــک  گــزارش  داده اســت. مطابــق ایــن 
جهانــی از رشــد اقتصــادی ایــران )پیــش از اجرایــی شــدن برجام( 
کنــون بــه 5.8 درصــد افزایــش  را رقــم 2 درصــد نشــان مــی داد، ا
کونومیســت  یافتــه اســت. عــاوه بــر بانــک جهانــی هفتــه نامــه ا
نیــز در ویــژه نامــه شــروع ســال 2016 خــود و در آســتانه ســال نــو 
میــادی رشــد اقتصــادی 6.1 درصــدی را بــرای اقتصــاد ایــران 
کــه بــه خوبــی  کــرده بــود. اعــدادی  در ســال 2016 پیــش بینــی 
اقتصــاد  دربــاره  جهانــی  کارشناســان  نظــر  می دهنــد،  نشــان 
ایــران مثبــت و بیانگــر یــک جهــش اقتصــادی اســت. بانــک 

خ رشــد اقتصــادی  مزبــور پیرامــون اصــاح پیــش بینــی خــود از نــر
کشــور و رشــد و توســعه  ایــران، لغــو تحریم هــای اقتصــادی علیــه 
بخــش نفــت و افزایــش صــادرات نفتــی را از جملــه دالیــل عمــده 
کــرده اســت. بانــک جهانــی  ایــن جهــش رشــد اقتصــادی عنــوان 
و  ســال های 2016  اقتصــادی  رشــد  خ  نــر باالتریــن  همچنیــن 
گــزارش  2017 منطقــه را بــه ایــران اختصــاص داده اســت. بنابــر 
بانــک جهانــی، تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران 1.9 درصــد در 
ــا رشــد بیشــتر  ســال 2015 رشــد داشــت و پیــش بینــی می شــود ب
در ســال 2016 بــه 5.8 درصــد برســد. ســال 2016 میانگیــن رشــد 
کشــورهای در حــال توســعه 3.7 درصــد پیــش بینــی  اقتصــادی 

گزارشــی دیگــری از  شــده و ایــن موسســه در ژوئــن ســال 2015 
کــه در آن  پیــش بینــی رشــد اقتصــادی جهــان ارایــه داده بــود 
رشــد اقتصــادی ایــران بــرای ســال 2016 بــه میــزان 2 درصــد 
بینــی جدیــد رشــد  پیــش  کــه در  بــود؛ در حالــی  بــرآورد شــده 
اقتصــاد بــه 5.8 درصــد افزایــش یافتــه اســت. عــاوه برایــن در 
گــزارش پیشــین بانــک جهانــی رشــد اقتصــادی ایــران برای ســال 
گــزارش  کــه ایــن عــدد در  2017 هــم رقــم 2 درصــد بــود؛ در حالــی 
جدیــد بــه 6.7 درصــد افزایــش یافتــه اســت؛ پیش بینی هایــی 
معنــای  وقتــی  امیــد  ایــن  و  اســت  امیدوارکننــده  بســیار  کــه 
جدیــد  گــزارش  در  باشــیم  شــاهد  کــه  می کنــد  پیــدا  بیشــتری 

ــدود  ــمار مع ــران در ش ــی، ای ــزارش قبل گ ــاح  ــی و اص ــک جهان بان
کشــورهایی اســت کــه رشــد اقتصــادی اش مثبت تــر از پیش بینی 
ــزارش  گ ــی در بخــش دیگــری از  ــی انجــام شــد. بانــک جهان قبل
کشــورهای نفتــی بــا ســطح درآمــد بــاال  خــود بــه رشــد اقتصــادی 
پرداختــه و ایــن عــدد را بــرای ســال های 2015 تــا 2016 روی 
عــدد 2.7 درصــد تخمیــن زده و در دوره زمانــی 2017 تــا 2018 
کــرده اســت. همچنیــن ایــن  ایــن رقــم را 3 درصــد پیــش بینــی 
کشــورهای نفتــی در حــال توســعه  گــزارش بــه رشــد اقتصــادی 
کــرده و پیــش بینــی شــده بــرای ســال  همچــون ایــران هــم توجــه 
کشــورها بــه 6.2 و در ســال 2017 بــه  2016 رشــد اقتصــادی ایــن 
گــزارش بانــک جهانــی در  هفــت درصــد خواهــد رســید. براســاس 
کشــورهای درحــال توســعه نفتــی، رشــد  ــرآورد رشــد اقتصــادی  ب
اقتصــادی ایــران نقشــی بســیار مهــم دارد. بــر پایــه گــزارش بانــک 
یــاد شــده، اجــرای برجــام و برداشــته شــدن تحریم هــا صــادرات 
نفــت خــام ایــران روزانــه 500 تــا 700 هــزار بشــکه افزایــش خواهــد 
ــرای ســال 2016  یافــت. بانــک جهانــی متوســط قیمــت نفــت ب
ــر  ــت دیگ ــن قیم ــطح پایی ــن زده و س ــکه ای 49 دالر تخمی را بش
کاالهــای خــام صادراتــی ماننــد آهــن نیــز در ســال 2016 تغییــر 
کــرد و در بهتریــن حالــت یــک تــا 2 درصــد رشــد  چندانــی نخواهــد 

ــت. ــد داش خواه

بانک جهانی:

 ایران در سال 2016 رشد 5.8 درصدی را تجربه می کند

اصفهــان  تره بــار  و  میــوه  میادیــن  اتحادیــه  رییــس 
گذشــته حتــی یــک  کیــد بــر اینکــه طــی چنــد روز  بــا تا
و ضبــط  کشــف  میــدان  ایــن  از  قاچــاق  میــوه  کارتــن 

گفــت: در حــال حاضــر بــه  نشــده اســت، 
بــرای  کمبــودی  هیــچ  نارنگــی،  از  غیــر 
تأمیــن انــواع میــوه شــب عیــد در اصفهــان 

نداریــم. 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ج  اطــر ناصــر 
از  دولتــی  خ  نــر بــا  نــوروزی  میوه هــای 
ــع می شــود  امــروز بیســتم اســفند مــاه توزی

جهــاد  ســوی  از  میوه هــا  ایــن  قیمــت  کــرد:  اظهــار 
مشــخص روســتایی  تعــاون  ســازمان  و   کشــاورزی 

 می شود.
 وی همچنیــن در خصــوص وضعیــت میــوه شــب عیــد 
کــرد: در حــال حاضــر  در میــدان میــوه و تــره بــار بیــان 

کمبــودی بــرای تأمیــن انــواع  بــه غیــر از نارنگــی، هیــچ 
کیــوی و مــوز  میــوه شــب عیــد نداریــم و پرتقــال، ســیب، 

بــه وفــور در بــازار وجــود دارد. 
گفتــه رییــس اتحادیــه میادیــن میــوه  بــه 
خ پرتقــال تامســون  و تــره  بــار اصفهــان، نــر
بیــن بــار  تــره  و  میــوه  میــدان  در   شــمال 
تومــان  800 و  هــزار  تــا   500 و  هــزار   2 
ســیب ســمیرم ســردخانه ای بیــن 2 هــزار 
کیــوی  تومــان،   500 و  هــزار  تــا   800  و 
از 3 هــزار و 300 تومــان بــه پاییــن، مــوز 
کیفیــت و مــارک آن بیــن 3 هــزار و 800  ممتــاز بســته بــه 
تــا 2 هــزار و 500 تومــان و خیــار دولتــی بیــن 2 هزار و 500 
تــا هــزار و 500 تومــان اســت؛ همچنیــن قیمــت نارنگــی 
تومــان هــزار  ســه  تــا   200 و  هــزار  چهــار  بیــن   داخلــی 

 است.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:
کارتن میوه قاچاق هم در میدان میوه و تره بار نداشتیم یک 

وزیــر امــور خارجــه انگلیــس بــا مثبــت ارزیابــی کــردن مســیر جدید 
کــه لنــدن عاقه منــد اســت  گفــت  روابــط میــان ایــران و انگلیــس 
کشــور اقدامــات  گســترش روابــط دو  هرچــه ســریع تر در زمینــه 

عملــی انجــام دهــد. محمــد نهاوندیــان، رییــس 
بــرای  کــه  کشــورمان  جمهــوری  رییــس  دفتــر 
شــرکت در اجــاس اقتصــاد ایــران بــه لنــدن ســفر 
کــرده اســت، بــا فیلیپ هامونــد، وزیــر امــور خارجه 
کــرد. در ایــن دیــدار  گفت وگــو  انگلیــس دیــدار و 
وزیــر امــور خارجــه انگلیــس بــا ابــراز خرســندی از 
برداشــته شــدن تحریم هــا و بــا مثبــت ارزیابــی 

کشــور از عاقه منــدی لنــدن بــرای  کــردن مســیر جدیــد روابــط دو 
توســعه روابــط همــه جانبــه در همــه زمینه هــا بــا ایــران خبــر داد و 
افــزود: مــا عاقه منــد هســتیم هرچــه ســریع تر در زمینــه گســترش 
کشــور اقدامــات عملــی انجــام دهیــم و بــرای توســعه  روابــط دو 
کــرده و فصــل جدیــدی را در  ــا ایــران تــاش  روابــط اقتصــادی ب

روابــط بــا ایــران رقــم بزنیــم.  هامونــد بــا تشــریح برنامه هــای 
ــدوارم  ــت: امی گف ــران  ــا ای ــاری ب ــط تج ــعه رواب ــورش در توس کش
ــی و  کــه در خصــوص روابــط مال ــر مشــکات اندکــی  هرچــه زودت
پولــی و بانکــی وجــود دارد، رفــع شــده و مــا در این 
اقــدام بســیارجدی و مصمــم هســتیم مؤسســات 
مالــی و بانک هــای انگلیســی فعالیتهــای خــود 
گســترش  ــه ســرعت  گرفتــه و ب ــران از ســر  ــا ای را ب
تعیین کننــده  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  وی  دهنــد. 
امنیــت  و  کــرد: صلــح  بیــان  منطقــه  در  ایــران 
منطقــه بــدون حضــور ایــران امــری غیــر ممکــن 
گفت وگوهــای منطقــه ای و مبــارزه  اســت و مســاعدت ایــران در 
بــا تروریســم نقــش بســزایی در ایــن مســئله خواهــد داشــت. وزیــر 
کــرد: هرچــه  امــور خارجــه انگلیــس در ایــن دیــدار ابــراز امیــدواری 
کشــور رفــع  کنســولی باقی مانــده در روابــط دو  ســریع تر مشــکات 

گیــرد. کشــور بــه ســهولت انجــام  شــده و رفــت و آمــد اتبــاع دو 

کــی از  گذشــته حا وضعیــت اقتصــادی و ارزی بازارهــای جهانــی در هفتــه 
گرانــی طــا شــد.  ع موجــب  کــه ایــن موضــو تضعیــف ارزش دالر بــود 

گــروه نفــت برنــت، خــام پایــه  بــازار نفــت نیــز بــا افزایــش قیمــت در هــر ســه 
آمریــکا و اوپــک همــراه بــود. 

تحــوالت بازارهــای ارزهــای عمــده در هفتــه منتهــی بــه ششــم مــارس 
کــی از کاهــش ارزش دالر بــه میــزان 0.18 درصــد  2016 )18 اســفندماه(، حا
مقابــل یــن، 0.67 درصــد یــورو، 0.38 درصــد فرانــک و 2.59 درصــد برابــر 
کاهــش دســتمزد در ایــاالت متحــده، عامــل اصلــی افــت  پونــد اســت. آمــار 
ارز،  بــازار جهانــی  امــا در تحــوالت اخیــر  ارزش دالر محســوب می شــود؛ 
کــه هــر  یــن ژاپــن در مقابــل ســایر اســعار )ارزهــا( تقویــت شــد؛ بــه طــوری 
کــه  دالر در دامنــه 112.69 تــا 114 یــن در نوســان بــوده اســت. آن طــور 
گــزارش داده اســت، افزایــش نااطمینانــی نســبت بــه رشــد  بانــک مرکــزی 
گرایــی در سیاســت های پولــی میــان اقتصادهــای  اقتصــاد جهانــی و وا
خ  بــزرگ دنیــا موجــب ایجــاد تردیــد در تمایــل فــدرال رزرو بــرای افزایــش نــر
بهــره سیاســتی شــد. همچنیــن تقویــت تقاضــا بــرای ارزهــای مطمئــن، بــه 
گذشــته، ارزش دالر در  افزایــش ارزش یــن منتهــی شــد. بنابرایــن در هفتــه 

کاهــش یافــت. مقابــل ارزهــای عمــده 

کارشــناس مســکن، میــزان تاثیرگــذاری وام 160 میلیونــی را مســتلزم  یــک 
کــرد:  کاهــش شــرایط محدودکننــده آن دانســت. ســلمان خــادم الملــه اظهــار 
خطــوط محدودکننــده وام هــای مســکن از جملــه وام 80 میلیــون تومانــی بــه 
کمــی  می شــود؛ مثــا وام بــه افــرادی تعلــق  کــه شــامل افــراد بســیار  نحویســت 
ــی  ــه اول ــرای اولیــن از ایــن تســهیات اســتفاده می کننــد؛ خان کــه ب می گیــرد 

باشــند یــا از تســهیات دولتــی اســتفاده نکــرده باشــند.
می شــوند  ح  طــر ایــن  مشــمول  کــه  کســانی  دیگــر  ســوی  از  افــزود:  وی   
ــد. اقســاط وام  ــی بازپرداخــت ندارن ــوان مال ــه ت ک قشــری از جامعــه هســتند 
کــه ایــن رقــم از  80 میلیونــی حــدود یــک میلیــون تومــان اســت؛ در حالــی 
گذشــت  کــه پــس از  ج اســت و دیدیــم   عهــده بســیاری از خانواده هــا خــار
کردنــد  9 مــاه از اعــام ایــن تســهیات، 37 هــزار نفــر از ایــن وام اســتقبال 
مســکن  کارشــناس  ایــن  نمی شــود.  محســوب  باالیــی  چنــدان  رقــم  کــه 
کاهــش شــرایط  کــردن رقــم ایــن وام و  کــرد: بــا ایــن حــال، اضافــه  کیــد  تا
کــه می خواهنــد از تســهیات مســکن اســتفاده  کســانی  محدودکننــده بــرای 
کننــد، طبیعتــا باعــث اســتقبال بیشــتر می شــود؛ لــذا انتظــار می رفــت شــورای 
کــه افزایــش وام 80 میلیونــی  پــول و اعتبــار، شــرایط محدودکننــده را بــردارد 

کافــی نیســت. ــود؛ امــا  ــه 160 میلیــون تومــان اولیــن قــدم در ایــن راه ب ب

براســاس دســتور بانــک مرکــزی، توزیــع اســکناس های نــو بــه میــزان کافــی از امروز 
شــنبه 22 اســفندماه از طریــق شــعب منتخــب در اختیــار مــردم قــرار می گیــرد. 
براســاس دســتور بانــک مرکــزی بــه برخــی از بانک هــا و تعییــن شــعب منتخــب از 
شــنبه 22 اســفندماه عرضــه اســکناس نــو در شــعب منتخــب بانک ها آغــاز خواهد 
شــد. بــر ایــن اســاس، بانــک مرکــزی اســکناس نــو را در اختیــار ایــن بانک هــا بــه 
میــزان تعییــن شــده قــرار می دهــد. اســامی  شــعب منتخــب بانک هــا جهــت توزیــع 
اســکناس نــو در اســتان تهــران، از ســوی بانــک مرکــزی بــه بانک هــای مربوطــه 
ــدام  ــکناس ها اق ــن اس ــع ای ــه توزی ــبت ب ــدت 5 روز نس ــه م ــعب ب ــده و ش ــام ش اع
کــرد. هــر ســاله در آســتانه فــرا رســیدن ســال نــو ایــن اقــدام از ســوی نظــام  خواهنــد 
بانکــی صــورت می گیــرد. توزیــع اســکناس های نــو یکــی از برنامه هــای پایــان 
کــه  ســال بانک هــا بــرای تامیــن نیازهــای مــردم، ســازمان ها و شرکت هاســت 
براســاس برنامــه ریــزی بانــک مرکــزی، توزیــع اســکناس های نــو بــه بــازار از طریــق 
شــعب منتخــب و بانک هــای عامــل انجــام می شــود. همچنیــن بــه طــور همزمان 
توزیــع اســکناس نــو در ســایر اســتان ها بــا نظــارت ناظــران پولــی بانــک مرکــزی از 
طریــق شــعبه های منتخــب آغــاز می شــود. بــا توجــه بــه حضــور ناظــر پولــی بانــک 
مرکــزی در اســتان ها، توزیــع اســکناس نــو بــه مشــتریان در اســتان ها براســاس 

برنامــه ریزی هــای اســتانی صــورت می گیــرد.

 ضعف دالر به نفع طال 
تمام شد

مراسم یکصد سالگی بی ام و در ایران

در قاب تصویر

شرایط محدودکننده 
وام 160میلیونی مسکن

 آغاز توزیع اسکناس نو از امروز 
در بانک ها

مسایل ایمنی 

وزیر نیرو 

     جرثقیل

کارشناس آموزش و ایمنی توزیع برق استان اصفهان 

محمد کیهانیان

 در ایــن شــماره در ادامــه مباحــث ایمنــی در بــرق در 
نظــر داریــم پیرامــون ایمنــی اصنــاف جرثقیــل داران 
نکاتــی جهــت پیشــگیری از حــوادث ارایــه نماییــم.

بزرگ تریــن  از  یکــی  بــرق،  شــبکه های  بــا  تمــاس 
جرثقیــل  راننــدگان  بــه  مربــوط  مرگ ومیــر  دالیــل 
بــا رعایــت  ع  کــه موضــو کامیــون داران می باشــد  و 
می باشــد.  پیشــگیری  قابــل  کامــا  ایمنــی  نــکات 

توصیه های ایمنی
گــردد  کارگاه بازدیــد  کار از محــل  1.قبــل از انجــام 
و در صــورت وجــود شــبکه های بــرق در محــدوده 
کارگاه بــا مراجعــه بــه اداره هــای بــرق توصیه هــای 

کار دریافــت نمایــد. ایمنــی در زمــان انجــام 
و  اتصــاالت  بادســتگاه  کار  شــروع  از  2.قبــل 
کارگاه   جك هــای دســتگاه چــکاپ شــود و در محیــط 

گــردد.  ایجــاد  مناســب  کارگاهــی  فضــای 
مجــاورت  در  کارگاه  محــل  کــه  صورتــی  3.در 
ــرار دارد مثــل محــدوده چاهــای  ــرق ق شــبکه های ب
رعایــت  و..   ســاختمانی  کارگاه هــای  کشــاورزی، 
حرایــم خطــوط بــرق متناســب بــا ســطح ولتــاژ ضامــن 

حفــظ ســامتی ایــن عزیــزان مــی باشــد. 
و  اتصــاالت  بادســتگاه  کار  شــروع  از  4.قبــل 
کارگاه   جك هــای دســتگاه چــکاپ شــود و در محیــط 

گــردد.  ایجــاد  مناســب  کارگاهــی  فضــای 
کار در محــدوده شــبکه های بــرق ســعی  5.در مواقــع 
گــردد جهــت حصــول اطمینــان بدنــه دســتگاه بــه 

گــردد. ارت موقــت مجهــز 
شــبکه های  مجــاورت  در  کــه  کارگاه هــا  6.در 
بــه  اپراتــور جرثقیــل می بایســت  برقــدار می باشــد، 
ســطح  بــا  مناســب  دســتکش  قبیــل  از  تجهیزاتــی 
کفــش و فــرش عایــق  کاه ایمنــی مناســب ،  ــاژ،  ولت

باشــد. مجهــز  موقــت  ارت  دســتگاه 
دکل  حتمــا  جرثقیــل،  کــردن  جابه جــا  7.هنــگام 

باشــد. داشــته  قــرار  بســته  حالــت  در  دســتگاه 
بــرق  شــبکه های  بــا  اتصــال  ع  وقــو صــورت  8.در 
ــده  ــی مان ــاق باق ــل ات ــردی داخ ــظ خونس ــن حف ضم
ــاده  ــاق افت ــخیص اتف ــه تش ــادر ب ــه ق ک ــی  و در صورت
امــان  در  هســتید  کــه  جایــی  در  پــس  هســتید، 
ع را  ــاق موضــو ج شــدن از ات ــدون خــار می باشــید و ب
ــرق اطــاع دهیــد  ــه مامــوران ب طــی تمــاس تلفنــی ب
گرفــت بــه دلیــل  کــه راننــده تصمیــم  و در صورتــی 
ج شــود، بایــد بــدون  وجــود ضــرورت از دســتگاه خــار
از خــودرو پریــده و  بیــرون  بــه  بــا دســتگاه  تمــاس 

هرگــز نبایــد از پله هــای خــودرو پاییــن بیایــد.
بــزرگ  بارهــای  جابه جایــی  و  حمــل  هنــگام  9.در 
بــا  بــار  برخــورد  از  پیشــگیری  منظــور  بــه  بلنــد  و 
ــرق، دقــت الزم جهــت محــل اســتقرار  شــبکه های ب

 . پذیــرد  انجــام  جرثقیــل 
گــردد  10.محــل اســتقرار اپراتــور بــه نحــوی انتخــاب 
کارگاه  کافــی بــه محــدوده  کامــل و  کــه ایشــان تســلط 
گرفتــن در  ــرار  ــع ق داشــته باشــد. در بســیاری از مواق
نــور شــدید خورشــید یــا قــرار داشــتن شــبکه های بــرق 
باعــث حــوادث  در البه الیــی شــاخه های درختــان 

گــردد.  برق گرفتگــی اپراتــور جرثقیــل مــی 

کنش وزیر نیرو به مخالفان سدسازی: وا
الزم باشد باز هم سد می سازیم

وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه بــرای اولیــن بــار ســهم 
آبــی  ذخایــر  از  زیســت  محیــط  بــرای  ویــژه ای 
کــه  جایــی  در  گفــت:  اســت،  یافتــه  اختصــاص 
نیــاز بــه سدســازی باشــد، ســد خواهیــم ســاخت. 
تحریــم شــرایط  در  گفــت:  چیت چیــان   حمیــد 

ــد  ــکلی در رون ــد مش ــازه ندادن ــی اج ــان ایران مهندس
اجرایــی پــروژه ســد و نیــروگاه ســیمره ایجــاد شــود و 
کشــور  تجهیــزات مهندســی نیــروگاه و ســد در داخــل 
ــاخته  ــی و س ــی طراح ــان داخل ــت متخصص ــه دس ب

شــد. 
غ  بلــو باعــث  کار  ایــن  اظهارداشــت:  نیــرو  وزیــر 
و  شــد  کشــور  علمــی  در  ظرفیت ســازی  و  فکــری 
نیروگاهــی  تجهیــزات  بومی ســازی  بــه  توانســت 
کنــد. وی بــه دو نقــش  کمــک شــایانی  کشــور  در 
کــه شــامل تأمیــن بــرق  اساســی نیــروگاه برق آبــی 
کنتــرل  کشــور در زمــان پیــک مصــرف و  مــورد نیــاز 
کــرد و ادامــه  کشــور می شــود، اشــاره  فرکانــس بــرق 
عمرانــی  پروژه هــای  ســاخت  زمــان  در  گــر  ا داد: 
ماننــد ســد یــا نیــروگاه، باغ هــا،   منــازل مســکونی یــا 
افــراد آســیب و صدمــه ببیننــد، وزارت نیــرو خــود را 
ــان  ــه زی ــا ضمــن تأمیــن خســارت ب ــد ت ــزم می دان مل
دیده هــا، نســبت بــه اشــتغال افــراد آســیب دیــده 

کنــد.  نیــز اقــدام 
کــه  وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه دیــدگاه برخــی افــراد 
بیــان  هســتند،  موافــق  یــا  مخالــف  سدســازی  بــا 
بایــد  سدســازی  هســتند  معتقــد  برخــی  داشــت: 
کشــور آســیب وارد می کنــد  متوقــف شــود؛ زیــرا بــه 
کــه هرجــا امــکان سدســازی  و برخــی نیــز معتقدنــد 
منطقــه  آب  و  شــود  ســاخته  ســد  بایــد  هســت، 
ــدگاه  ــا بیــان اینکــه ایــن دو دی ذخیــره شــود. وی ب
افــراط و تفریــط اســت و مــا بــا هــر دو ایــن دیدگاه هــا 
کــه نیــاز بــه  مخالــف هســتیم، ادامــه داد: در جایــی 
سدســازی اســت، ســد می ســازیم تــا ضمــن ذخیــره 
آب در زمــان خشکســالی، از آســیب های ســیاب ها 
کــرده و بــه اشــتغال زایی و رونــق  گیــری  نیــز جلــو 

کنیــم.  کمــک  کشــاورزی منطقــه نیــز 

حتما بخوانید!
3بهره برداری از 700 هزار ... شنبـــــه  22 اسفندماه 139۴

ـــمـــاره 115 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

کرد: وزیر خارجه انگلیس اعالم 
گسترش سریع روابط تجاری با ایران تمایل انگلیسی ها برای 

کیا )تومان( قیمت محصوالت 
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کیا اپتیما 2016

اسپورتیج

کیا اسپورتیج 2۴00
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ریو ۴ درب

ریو 5 درب



معاون وزیر جهاد کشاورزی: 

 پیش بینی صادرات گندم 
در سال 95

گفــت: امســال واردات  کشــاورزی    معــاون وزیــر جهــاد 
آینــده  ســال  می شــود  پیش بینــی  و  نداشــتیم   گنــدم 
2 تــا 3 میلیــون تــن تولیــد اضافــه داشــته باشــیم کــه بایــد 

کنیــم. بــرای صــادرات آن برنامه ریــزی 
گــزارش کیمیــای وطن، علــی قنبــری در آیین افتتاح  بــه 
ــا  ــه در ســیرجان افــزود: در ســال های قبــل ب ســیلوی غل
مقاومتــی  اقتصــاد  بــه  واردات  برنامه هــای  بــه  توجــه 
گفــت: ســال 93، 6 میلیــون  کم توجهــی شــده بــود. وی 
کــه  ــی  کشــور خریــداری شــد؛ در حال ج  گنــدم از خــار تــن 

گنــدم خریــداری نکردیــم.  امســال 
کــرد:  مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران بیــان 
امســال 8 میلیــون و 80 هــزار تــن، خریــد تضمینــی گنــدم 

کشــاورزان انجــام شــده اســت. از 
در  مناســب  بارندگی هــای  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  وی 
کشــور پیش بینــی می شــود در مجمــوع حــدود  سراســر 

کشــاورزان  از  گنــدم  تضمینــی  خریــد  تــن  میلیــون   10
کرمــان یکــی از  انجــام شــود. قنبــری بــا بیــان اینکــه 
افــزود:  اســت،  گنــدم  تولیدکننــده  اســتان های خــوب 
گنــدم در ایــن اســتان تولیــد  امســال حــدود 300 هــزار تــن 

و 155 هــزار تــن آن خریــداری شــده اســت.
کیفیــت ســر  کــرد: بایــد تــاش شــود نــان با کیــد  وی تا
ســفره مــردم بیاوریــم و ســامت و امنیــت غذایــی مــردم 
گفــت: بــا  کشــاورزی  فراهــم شــود. معــاون وزیــر جهــاد 
ــان  کیفیــت ن کرمــان در زمینــه ارتقــای  تــاش اســتاندار 
اقدامــات بســیار خوبــی انجــام شــده و بــا توجــه بــه اینکــه 
پیش بینــی  باالســت،  کشــور  در  نــان  مصــرف  ســرانه 
نــان  کیفیــت  کشــور  مناطــق  از  بســیاری  در  می کنیــم 
افزایــش یابــد. وی افــزود: در دولــت تدبیــر و امیــد اعتبــار 
گذاشــته شــده اســت  گنــدم  شــایان توجهــی بــرای خریــد 
گذشــته، 95 هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار و امســال  و ســال 
گنــدم  130 هــزار میلیــارد ریــال بــرای خریــد تضمینــی 
کــه رقمــی بســیار زیــاد و نجومیســت. اختصــاص یافــت 

کــرد: بایــد در مقــام تشــکر و قدردانــی از  قنبــری تصریــح 
کشــور در تحویــل آرد خــوب  کشــاورزان و دســتاوردهای 
موجبــات  و  برداریــم  خوبــی  قدم هــای  خــوب  نــان  و 
گفــت: ســال 92  کنیــم. وی  رضایــت مــردم را فراهــم 
گنــدم بســیار  کشــور ذخیــره  بــرای بعضــی اســتان های 
گنــدم  کــم بــود؛ امــا بــا بیــش از پنــج میلیــون تــن ذخیــره 
ــود  ــی می ش ــزود: پیش بین ــدیم. وی اف ــال 94 ش وارد س
کــه ایــن  بــا 6 میلیــون تــن ذخیــره، وارد ســال 95 شــویم 

نتیجــه سیاســت های دولــت تدبیــر و امیــد اســت.

جهاد کشاورزی

 اصفهان با حضور جمالی نژاد
 خانه تکانی شد

صبــح دیــروز یــاران شــهر زیبــای خــدا به همراه شــهردار 
ایــن شــهر بــه ســطح شــهر و مناطــق حاشــیه ای رفتنــد 
تــا همیــاری خــود را در خانــه تکانی شــهر نشــان دهند. 
ــه  ــا دوچرخ ــدا ب ــهروندان ابت ــی، ش ــه تکان ــن خان در ای
بــه  آنجــا  از  و  رســاندند  شــهر  مرکــز  بــه  را  خــود 
شــهر تکانــی  خانــه  عــازم  جمالی نــژاد  دکتــر   همــراه 

شدند.    
شــهردار اصفهــان در حاشــیه ایــن برنامــه درخصــوص 
گفــت:  اصفهــان  تکانــی  خانــه  همگانــی  اجــرای 
اولیــن  می شــود  تعــرف  شــهروند  واژه  کــه  زمانــی 
یــا  کن  ســا میکنــد،  خطــور  ذهــن  بــه  کــه  چیــزی 
ایــن  کــه  حالــی  در  اســت  شــهر  در  بــودن  مالــک 
کســانی  شــهر  شــهروندان  بلکــه  نیســت  چنیــن 
خــود شــهر  بــه  نســبت  تعلــق  حــس  کــه   هســتند 

 دارند.  
مهــدی جمالی نــژاد اظهــار داشــت: ایــن حــس تعلــق و 
دلســوزی شــهروندان نســبت بــه شــهر اهمیــت زیــادی 
کــه شــهروندان، شــهر را مثــل خانــه خــود  دارد؛ زمانــی 
کــه نســبت بــه خانــواده خــود  بداننــد و حساســیتی 
دارنــد را نســبت بــه شــهروندان خــود داشــته باشــد 
همیــن حــس تلــق  در شــهر وفــاق و همدلــی ایجــاد 

می کنــد. 
شــهردار اصفهــان بهتریــن نحــوه اداره شــهر مشــارکت 
گفــت:  همــه مــردم در فعالیت هــای شــهری دانســت و 
گــر هرکــدام از شــهروندان خــود را نســبت بــه شــهر  ا
مســئول بداننــد و همیــن حــس تلــق  در شــهر وفــاق 
و همدلــی ایجــاد می کنــد و باعــث می شــود خــود را 

ــد.  شــهردار شــهر خــود احســاس  کنن
جمالــی نــژاد افــزود: هــدف اصلــی مــا حضــور مــردم 
عمرانــی،  بحث هــای  و  شــهری  موضوعــات  در 
صــورت  ایــن  در  تنــاه  اســت  ورزشــی  و  فرهنگــی 
گام هــای موثرتــر رو بــه جلــو خواهــد کــه شــهر   اســت 

 گذاشت. 
در  را  مــردم  کــه  ایــن  بــرای  کــرد:  عنــوان  وی 
در  بایــد  کنیــم  درگیــر  خودشــان  سرنوشــت 
سهیمشــان ســازی ها  تصمیمــی  در  اول   درجــه 

 کنیم.  
شــهردار اصفهــان ضمــن تشــکر از همیاری شــهروندان 
می کنــم  افتخــار  گفــت:  برنامــه  ایــن  در  اصفهانــی 
خــود  شــهر  بــه  نســبت  کــه  هســتم  مردمــی  خــادم 
حــس تعلــق دارنــد و بــه  دلیــل همیــن حــس مــردم 
کــه اصفهــان همیشــه بــزرگ و بــا عظمــت بــوده  اســت 

 است. 

شهردار ی

کارشــناس  کیمیــای وطــن، فرشــاد مومنــی،  گــزارش  بــه 
کــردن  اقتصــادی بــا اعــام اینکــه اقتصــاد در حــال طــی 
گفــت: زمانــی  یکــی از عمیق تریــن رکودهــای خــود اســت، 
کــه رکــود گســترش می یابــد، دریافــت مالیــات بایــد کاهــش 
کــه درآمدهــای مالیاتــی  یابــد؛ امــا شــاهد ایــن بوده ایــم 
رشــد  بــا 50 درصــد  بــه 92  نســبت  دولــت در ســال 93 
روبــه رو بــوده اســت؛ در ایــن شــرایط فشــار بســیاری بــر 
ــود  ــردم وارد می ش ــه م ــوص عام ــه خص ــدگان و ب تولیدکنن

و اثــرات نامطلوبــی ایجــاد می کنــد.
مــرز  بــه  تحریم هــا  تشــدید  از  قبــل  ایــران  اقتصــاد   *

بــود رســیده  بحــران 
گذشــته  افــزود: طــی ده ســال  فرشــاد مومنــی در ادامــه 
کــه  کوچــک شــده اســت؛ ایــن در حالیســت  کشــور  اقتصــاد 
تولیــد ناخالــص ملــی و قــدرت ایجــاد تغییــر توســط دولــت 
کاهــش داشــته و فشــارهای غیرمتعــارف و بی ســابقه ای بر 

معیشــت مــردم وارد شــده اســت.
وی افــزود: بــرای برنامــه ششــم توســعه، رشــد ســالیانه 
هشــت درصــدی اقتصــادی پیش بینــی و هدف گــذاری 
چهــارم  برنامــه  در  کــه  حالیســت  در  ایــن  اســت؛  شــده 

پیش بینــی  درصــدی  هشــت  ســاالنه  رشــد  نیــز  توســعه 
کــه در برنامــه چهــارم بــرای  شــده بــود؛ بــا ایــن تفــاوت 
تحقــق رشــد هشــت درصــدی، ســالیانه بــه شــانزده و نیــم 
میلیــارد دالر هزینــه از درآمدهــای نفتــی نیــاز بــود؛ در حالــی 
کــه بــرای ایــن میــزان رشــد در برنامــه ششــم بــه دویســت 

میلیــارد دالر هزینــه از درآمدهــای نفتــی نیــاز اســت.
اقتصــادی خواســتار  کارشــناس  و  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
و  شــد  کشــور  اقتصــادی  فضــای  بــه  واقع بینانــه  نــگاه 
گفــت: هــدف از برگــزاری چنیــن همایش هایــی شناســایی 
کانون هــای بحــران و کمــک بــه دولــت برای ایســتادگی در 

کشــور اســت. ــل دشــمنان ایــن  مقاب
گذشــته قــدرت  کــرد: متاســفانه در چنــد ســال  وی تصریــح 
کــه  کــرده  نــگاه غیرعلمــی  بــر دیــدگاه علمــی  غلبــه پیــدا 
و  تولیدکننــدگان  بــر  فشــار  ایجــاد  باعــث  موضــوع  ایــن 
عامــه مــردم می شــود؛ در ایــن شــرایط غیرمولدهــا قــدرت 
می گیرنــد و ســود فراوانــی از شــرایط به وجــود آمــده، بــه 

می آورنــد. دســت 
از تشــدید  قبــل  ایــران  اقتصــاد  اینکــه  بیــان  بــا  مومنــی 
کــرد:  عنــوان  بــود،  رســیده  بحــران  مــرز  بــه  تحریم هــا 

گذشــته، بــا چهــار شــوک بــزرگ اقتصــادی  در ده ســال 
یعنــی جهــش قیمــت نفــت از ســال 86 بــه بعــد، شــوک 
در  ارز  قیمــت  ســال 89، جهــش  در  انــرژی  حامل هــای 
نفــت در ســال 93  ســال 92 و شــوک معکــوس قیمــت 
کــه اثــرات خــود را بــه صــورت مســتقیم بــر  روبــه رو بوده ایــم 

کرده انــد. وارد  کشــور  اقتصــادی  فضــای 
* تغییــر در نظــام قاعده گــذاری از ضروریــات اقتصــادی 

کشور
کــردن یکــی از  ــا اعــام اینکــه اقتصــاد در حــال طــی  وی ب
کــه رکود  عمیق تریــن رکودهــای خــود اســت، گفــت: زمانی 
گســترش می یابــد، دریافــت مالیــات بایــد کاهــش یابــد؛ امــا 
کــه درآمدهــای مالیاتــی دولــت در  شــاهد ایــن بوده ایــم 
ــوده  ــه رو ب ــا 50 درصــد رشــد روب ــه 92 ب ســال 93 نســبت ب
اســت؛ در ایــن شــرایط، فشــار بســیاری بــر تولید کننــدگان و 
بــه خصــوص عامــه مــردم وارد می شــود و اثــرات نامطلوبی 

ایجــاد می کنــد. 
کارشــناس اقتصــادی تغییــر در نظــام قاعده گــذاری را  ایــن 
کشــور برشــمرد و ادامــه داد: امــروز  از ضروریــات اقتصــادی 
کشــور را تهدیــد می کنــد؛ ایــن در حالیســت  بحــران آب، 

کشــاورزی متهــم  کــه در ایــن زمینــه همــواره تنهــا بخــش 
اســت  شــرایطی  در  ایــن  و  اســت  منابــع  در  اســراف  بــه 
ایجــاد  در  سدســازی  مافیــای  نقــش  بــر  هیچکــس  کــه 
مشــکات اشــاره نمی کنــد؛ بخــش زیــادی از اتــاف منابــع 
کــه  آبــی نیــز بــه دلیــل فرســودگی شــبکه آبرســانی اســت 

مــردم هیــچ نقشــی در آن ندارنــد.

گفت: کارشناس اقتصادی  یک 

افزایشمالیاتدردورانرکود،اثراتنامطلوبیایجادمیکند

گفــت: 22 اســفندماه، نمــادی از جانفشــانی و  کرمــان  اســتاندار 
گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقل  ایثارگری هــای شهداســت. بــه 
کرمــان، علیرضــا رزم حســینی بــه  از روابــط عمومــی  اســتانداری 
مناســبت 22 اســفند - روز بزرگداشــت شــهدا - در جمع کارکنان 

کرمــان  اســتان  ایثارگــران  امــور  و  شــهید  بنیــاد 
گفــت: بزرگداشــت شــهدا، مخصــوص یــک روز 
خــاص نیســت؛ بلکــه همــه روزهــا در جمهــوری 

اســامی  ایــران متعلــق بــه شهداســت. 
یــک  عنــوان  بــه  اســفند   22 کــرد:  اظهــار  وی 
نمــاد، یــادآور ایــن نکتــه بــه مســئوالن و مــردم 
کــه بایــد بــه صــورت مســتمر بــه یــاد شــهدا  اســت 

امــور  از بنیــاد شــهید و  و جانفشــانی های آن هــا باشــند. وی 
کــرد و  ایثارگــران بــه عنــوان نهــادی مهــم در خدمت رســانی یــاد 
افــزود: هرچــه از ایثــار رزمنــدگان در دوران دفــاع مقــدس ســخن 
بگوییــم، حــق مطلــب ادا نخواهــد شــد. وی بنیــاد شــهید و امور 
ایثارگــران را میــراث امــام خمینــی)ره( دانســت و خاطرنشــان 

بــه  ایثارگــران  امــور  و  شــهید  بنیــاد  کارکنــان  بــه  نبایــد  کــرد: 
کــه  کــرد؛ بلکــه آنــان مجاهدانــی هســتند  کارمنــد نــگاه  چشــم 
ــان  ــد و آن کردن ــت  ــران خدم ــهدا و ایثارگ ــم ش ــواده معظ ــه خان ب
کرمــان از بروکراســی اداری نیــز  را تکریــم می کننــد. اســتاندار 
یــاد  کشــور  گرفتاری هــای  از  یکــی  بــه عنــوان 
گفــت: حجــم بــاالی نیــروی انســانی در  کــرد و 
بــر مشــکات دولــت  کــه  اداره هــا بحرانیســت 
افــزوده اســت؛ امــا ایــن مشــکل در نهادهایــی 
کــه بعــد  همچــون بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
گرفته انــد،   از پیــروزی انقــاب اســامی  شــکل 
بــه نــدرت بــه چشــم می خــورد. رزم حســینی بــه 
حــوزه اقتصــادی در دولــت تدبیــر و امیــد نیــز اشــاره کــرد و افــزود: 
گرفتــه  کــه دولــت یازدهــم در حــوزه اقتصــاد پیــش  رونــدی 
اســت، رونــدی رو بــه بهبــودی اســت و بــا انتخابــات اخیــری که 
گســترده مــردم ایــران برگــزار شــد، ایــن رونــد تقویــت  بــا حضــور 

خواهــد شــد.

گفــت:  کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان یــزد    مدیــر 
ــانی  ــار و جانفش ــگ ایث ــان فرهن ــن مبّلغ ــهدا، بهتری ــدان ش فرزن
کیمیــای  گــزارش  بــه  هســتند.  جوانــان  بیــن  و  جامعــه  در 
وطــن، احمــد ابراهیمی عصــر پنجشــنبه در دیــدار بــا جمعــی 

از خانواده هــای شــاهد و ایثارگــران یــزد افــزود: 
نقــش فرزنــدان شــهدا و یــادگاران هشــت ســال 
دفــاع مقــدس در عرصه هــای مختلــف فرهنگــی 

کســی پوشــیده نیســت. و اجتماعــی بــر 
وی ادامــه داد: فرزنــدان شــاهد، بهتریــن مبّلغان 
بــا  بایــد  و  هســتند  شــهادت  و  ایثــار  فرهنــگ 
علمــی   کــز  مرا و  دانشــگاه ها  ســطح  در  حضــور 

کــرد:  گام بردارنــد. ایــن مســئول خاطرنشــان  کشــور در ایــن راه 
خانــواده شــهدا بــا صبــر و اســتقامت خــود بــه ایــران و ایرانــی 
عــزت بخشــیدند و بایــد فرهنــگ شــهادت روزبــه روز در جامعــه 

گســترش یابــد.
بزرگداشــت  روز   - اســفند   22 گرامیداشــت  ابراهیمــی  بــا 

کشــور اســامی  را بایــد مرهــون  کــرد: عــزت  شــهدا - تصریــح 
کیــد  ایثارگــری شــهدا و خانواده هــای آنــان دانســت. وی بــا تا
ــهدا  ــرد: ش ک ــح  ــهادت تصری ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن ــزوم تروی ــر ل ب
نحــو  بــه  میهنی شــان  و  شــرعی  وظیفــه  بــه  خــود  ایثــار  بــا 
کردنــد و حــال وظیفــه ماســت   احســن عمــل 
در ادامــه حماســه حســینی آنــان فکــر و اندیشــه 
تجلیــل  ایــن مســئول  کنیــم.  ترویــج  را  آنــان 
را  ایثارگــران  و  شــهدا  معظــم  خانواده هــای  از 
قدرشناســی ملــت مســلمان ایــران از خدمــات 
خوانــد  ایثارگــران  و  شــهدا  مجاهدت هــای  و 
و تجلیــل از ایــن عزیــزان را راه عملــی ترویــج 
کــرد. در ایــن دیدارها 34  فرهنــگ غنــی ایثــار و شــهادت عنــوان 
گــروه متشــکل از مدیــران دســتگاه های اجرایــی، کارکنــان بنیاد 
شــهید و امــور ایثارگــران و ســپاه الغدیــر اســتان بــا خانواده هــای 
شــهدا و ایثارگــران حــوزه هفــت بســیج روح اهلل شهرســتان یــزد 

ــد. کردن ــل  ــان تجلی ــتقامت آن ــر و اس ــدار و از صب دی

کل بنیاد شهید یزد: مدیر 
غان فرهنگ ایثار در جامعه 

ّ
فرزندان شهدا، بهترین مبل

کرمان: استاندار 
22 اسفند، نمادی از ایثارگری شهدا

حتما بخوانید!
پیش بینی صادرات گندم ... شنبـــــه  22 اسفندماه 4139۴

ـــمـــاره 115 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شـهـــر

دادنامه
ونده:  یخ تنظیم: 1393/05/21 شماره پر شماره دادنامه: 9309970350200753  تار
مهدی  آقای  خواهان:    930318 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980350200271
ید  فر آقای  تنفگساز  خوانده:  پیمانکاری  ـ  به نشانی خ مشیرالدوله  زاده  همایونی 
ندیم کار اصیل به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: مطالبه وجه چک  2. مطالبه 
ونده ختم رسیدگی  خسارت تاخیر تادیه  گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پر

را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

ید ندیم کار  در خصوص دعوی خواهان مهدی همایونی زاده بطرفیت خوانده فر
یال وجه چک به شماره 460971  اصیل به خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ر
ینه دادرسی و خسارت  با احتساب هز – 92/7/23 عهده بانک تجارت اصفهان 
تاخیر تادیه نظربه دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم 
لت بر اشتغال  پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساسًا دال
ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده با اطالع از 
به  نسبت  و  نشده  حاضر  دادرسی  جلسه  در  رسیدگی  یان  جر و  وحه  مطر دعوی 
دعوی دفاع موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده 
و  تشخیص  وارد  را  دعوی  خوانده  ذمه  اشتغال  استحصاب  با  دادگاه  لذا  است 
مستندًا به مواد 310 ، 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین 
تبصره  یک  الحاق  قانون  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
یه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  به ماده 2 قانون چک و استفسار
یال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ نه  خوانده را به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ر
ینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر  یال بابت هز میلیون و یکصد و پنجاه هزار ر
رسید چک لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه  یخ سر تادیه از تار
در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه 
را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رای صادره 
در  واخواهی  قابل  دادنامه  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر بیست  مدت  ظرف  و  ده  بو غیابی 
وز دیگر قابل تجدید نظر خواهی  ده و پس از بیست ر محکمه صادر کننده رای بو

در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.
ـ محمد علی معقولی  35764 /م  رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

الف
دادنامه

شماره   1394/11/21 تنظیم:  یخ  تار   9409970350502105 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   941052 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350500946 ونده:  پر
9409980350500946  شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
حسن  زند  فر زاده  جوادرضا  آقای  خواهان:     9409970350502105 شماره  نهایی 
به نشانی اصفهان ـ خیابان آیت اله زاهد ـ کوچه مدرس ـ کوچه نگین ـ پالک 9 کد 
قاسمی  احمد  آقای  خوانده:    09133081093 همراه:  تلفن   8189618553 پستی: 
المکان   خواسته ها: 1. مطالبه وجه  زند حسنعلی به نشانی مجهول  میرآبادی فر

چک  2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  
ختم  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و  ونده  پر محتویات  و  اوراق  به  نظر  دادگاه 

رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. 
رای دادگاه

زند حسن به طرفیت خوانده  در خصوص دعوی خواهان آقای جواد رضا زاده فر
زند حسنعلی به خواسته مطالبه مبلغ 268/000/000  آقای  احمد قاسمی میرآبادی فر
یخ 94/8/24 و گواهیهای  یال به استناد یک فقره چک به شماره 793269 بتار ر
و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  به  نظر  دادگاه  علیه  محال  بانک  پرداخت  عدم 
لت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت  تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که دال

خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر 
نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی 
آیین  قانون   519 و   515 و   198 مواد  به  مستندًا  و  دانسته  ثابت  بنظر  را  خواهان 
دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
عنوان  به  یال  ر  268/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  چک 
ینه دادرسی و خسارت دیرکرد وفق  یال بابت هز اصل خواسته و مبلغ 8/660/000 ر
یخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در  شاخص اعالمی بانک مرکزی از تار
وز قابل  حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در  واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست ر

محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.
وی فارسانی   35767/  رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ خسر

م الف
 دادنامه

ونده:  یخ تنظیم: 1394/10/29 شماره پر شماره دادنامه: 9409970350701795  تار
محمد  آقای  خواهان:    940538 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980350700471
زند فیض اله به نشانی اصفهان:  زند رضا با وکالت آقای آرش شیرانی فر قنادیان فر
وی بانک صادرات ـ ابتدای کوچه 23 ـ دفتر وکالت خواندگان:  وبر وغی ـ ر خیابان فر
احمد  زند  فر تربتی  مظفری  آناهیتا  خانم   .2 فالح  زند  فر رعه  مز امیدرضا  آقای   .1
مطالبه   .2 چک   وجه  مطالبه   .1 ها:  خواسته  المکان   مجهول  نشانی  به  همگی 
محتویات  به  توجه  با  دادگاه  تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه   .3 دادرسی  خسارت 

ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  پر
رای دادگاه

در خصوص دادخواست محمد قبادیان با وکالت آرش شیرانی بطرفیت 1 ـ آناهیتا 
یال  رعه مبنی بر مطالبه تضامنی مبلغ 100/000/000 ر مظفری تربتی  2 ـ امیدرضا مز
مطالبه  و  مسکن  بانک    93/10/19 مورخ   801446 شماره  به  چک  برگ  یک  وجه 
و  چک  کننده  صادر  اول  خوانده  که  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارت 
ونده  پر محتویات  به  توجه  با  است،  ضامن  عنوان  به  آن  ظهرنویس  دوم  خوانده 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دست دارنده 
د ایراد و  نشان اشتغال ذمه صادر کننده آن است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خو
د و مستندًا  یا دفاعی نکرده، ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده می شو
به ماده 3 قانون صدور چک و ماده 403 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 502 و 
515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
بابت حق  یال  ر  3/600/000 مبلغ  و  یال اصل خواسته  ر  100/000/000 مبلغ  پرداخت 
خسارت  همچنین  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  3/670/000 مبلغ  و  وکیل  الوکاله 
رسید تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر  تاخیر تادیه از سر
خواهد  محاسبه  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  اعالمی  ساالنه  قیمتهای 
از  وز  ر بیست  و ظرف  رای صادره غیابی  شد، در حق خواهان صادر می گردد. 
وز قابل  ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای مهلت مزبور ظرف بیست ر

تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است.
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی ـ حقوقی اصفهان ـ هادی وطن خواه   35779/ 

م الف
دادنامه

شماره   1394/11/14 تنظیم:  یخ  تار   9409970353601600 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   940952 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980365900445 ونده:  پر
9409980365900445 شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110 جزایی سابق( 
زند  تصمیم نهایی شماره9409970353601600  شاکی: خانم لیال رضایی جوجی فر
ـ بن  رضا به نشانی خ شیخ طوسی شرقی ک 16 مخابرات ک سید احمد خمینی 

بست ساالر ـ پ 111  متهم: آقای رسول کورنگی به نشانی 09388443636  اتهام 
ها: 1. مزاحمت تلفنی  2. فحاشی و تهدید  گردشکار: دادگاه با مالحظه محتویات 

ونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. پر
و  تهدید  ـ  فحاشی  دائربر  کورنگی  رسول  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه   رای 
ونده  پر محتویات  به  توجه  با  رضایی  لیال  خانم  شکایت  حسب  تلفنی  مزاحمت 
د علی  شکایت شاکیه کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم جهت دفاع از خو
ز و مستندًا به مواد 641 و 608 و  انتسابی محر بزه  آگهی  یق نشر  از طر ابالغ  رغم 
یال جزای نقدی به اتهام توهین و  669 ق م ا مصوب 75 به پرداخت 1/000/000 ر
تحمل هفتاد و چهارضربه شالق به اتهام تهدید و شش ماه حبس به اتهام مزاحمت 
تلفنی محکوم می گردد لکن در اجرای ماده 134 ق م ا مصوب 92 مجازات اشد 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  قابل اجرا می باشد رای صادره غیابی و ظرف 20 ر
در همین شعبه و سپس قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر استان می 

باشد. 
رئیس شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ـ زاهدی فر  35785/ م الف

دادنامه
شماره   1394/11/25 تنظیم:  یخ  تار   9409970353601679 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   940968 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980365600669 ونده:  پر
جزایی   110( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   110 شعبه    9409980365600669
د الماسی  سابق( تصمیم نهایی شماره  9409970353601679  شاکی: آقای محمو
زند قدیرعلی به نشانی شهرستان اصفهان ـ خ شیخ طوسی شرقی ـ خ میثم  زفره فر
ـ طبقه پایین  متهم: آقای سلطان مراد باورسائی  ـ پالک 329  ـ بن بست گلستان 
 .2 توهین   .1 ها:  اتهام    12 پ  ـ  شرقی   11 خ  ـ  مخابرات  خ  ـ  شهر  شاهین  نشانی  به 
یر  ونده ختم رسیدگی بشرح ز رسی محتویات پر تهدید  گردشکار: دادگاه پس از بر
مبادرت به صدور رای مینماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای سلطان مراد 
د الماسی زفره با توجه  باورسائی دائر بر توهین و تهدید حسب شکایت اقای محمو
ونده شکایت شاکی کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم جهت  به محتویات پر
یق نشر آگهی بزه انتسابی در خصوص توهین  د علی رغم احضار از طر دفاع از خو
ز و مستندًا به ماده 608 ق . م . ا مواد 37 و 38 ق م ا مصوب 92 به پرداخت  محر
در  و  گردد  می  محکوم  شالق  ضربه  پنجاه  از  بدل  نقدی  جزای  یال  ر  5/000/000
خصوص اتهام دیگر وی دائر بر تهدید بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی در اجرای 
ماده 4 ق آ د ک و اصل 37 ق ا حکم بر برائت متهم صادر می گردد رای صادره 
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس قابل تجدید  غیابی و ظرف 20 ر

نظر خواهی در شعب تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ـ زاهدی فر  35786 / م الف

دادنامه
شماره   1394/11/25 تنظیم:  یخ  تار   9409970353601674 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   940997 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980362001358 ونده:  پر
جزایی   110( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   110 شعبه    9409980362001358
سابق( تصمیم نهایی شماره 9409970353601674   شاکی: خانم میترا عابدی 
زند اصغر به نشانی شهرستان اصفهان سه راه سیمین شهرک ولیعصر خ  کچی فر
زند  ش بخشی خ شیدای اصفهانی فرعی 2 پ E 508  متهم: آقای حمید نعمتی فر
ولیعصر خ ش بخشی  راه سیمین شهرک  به نشانی شهرستان اصفهان سه  اکبر 
اتهام: توهین به اشخاص عادی   گردشکار:  خ شیدای اصفهانی فرعی 2 پ 8   
یر مبادرت به صدور  ونده ختم رسیدگی بشرح ز رسی محتویات پر دادگاه پس از بر

رای می نماید.
یق  ازطر توهین  بر  دائر  اکبر  زند  فر نعمتی  حمید  اتهام  خصوص  در  دادگاه  رای 
دادگاه  صادره  کیفرخواست  شرح  به  عابدی  میترا  شکایت  موضوع  پیامک 

عدم  و  شاکی  شکایت  گرفته  صورت  تحقیقات  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با 
مستندًا  تشخیص  وارد  را  انتسابی  اتهام  دادگاه  لذا  د  خو از  دفاع  و  متهم  حضور 
پرداخت  به  متهم  محکومیت  به  حکم  اسالمی  مجازات  قانون   608 ماده  به 
دارد  می  اعالم  و  صادر  دولت  صندوق  حق  در  نقدی  جزای  یال  ر میلیون  یک 
ظرف  و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  یخ  تار از  وز  ر  20 ظرف  صادره  رای 
اصفهان استان  نظر  تجدید  محاکم  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر  20 

 می باشد.
دادرس شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ـ حمیدرضا رستمی  35787/ 

م الف
دادنامه

شماره   1394/9/29 تنظیم:  یخ  تار   9409970350101629 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   931457 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980350101271 ونده:  پر
9309980350101271  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
یت حمید  نهایی شماره  9409970350101629  خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیر
و به نشانی اصفهان ، خیابان  زند خسر نوری با وکالت خانم نیلوفر قاضی نوری فر
جم   حقوقی  موسسه   ،7 واحد  بهسامان،  ساختمان  ملت،  بانک  دوم  ط  توحید، 
زند حسین به نشانی فوالدشهر ـ بلوک 6 ـ پ  خواندگان: 1. آقای حسن دانش فر
یم  زند محمد کر دی 455 ـ پ 28  2. آقای محمد حسن عاشوری راد فر و 111 ـ ور
زند قربانعلی همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها:  وز فر 3. آقای عادل فیر
1. مطالبه وجه چک  2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  دادگاه با عنایت به محتویات 

ونده و با اعالم ختم دادرسی بشرح ذیل انشاء رای می نماید. پر
رای دادگاه

به  نوری  قاضی  نیلوفر  خانم  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی  درخصوص 
وز به خواسته  طرفیت آقایان محمد حسن عاشوری راد و حسن دانش و عادل فیر
یال بابت وجه دو فقره چک به شماره 105448 و  مطالبه وجه به مبلغ 305/000/000 ر
ینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح  697804 مورخ 93/4/3 بانضمام خسارت هز
ونده و مالحظه دادخواست  دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پر
ونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال  تقدیمی و ر
وز با وصف ابالغ قانونی  علیه و نظر به اینکه خواندگان عاشوری راد و عادل فیر
ابرازی خواهان  و مستندات  نیاورده  به عمل  و دفاعی  در جلسه حاضر نگردیده 
مصون از ایراد و تعرض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که 
تشخیص  ثابت  و  وارد  را  خواهان  دعوی  دارد  خواندگان  ذمه  اشتغال  از  حاکی 
مستندًا به مواد 519 ، 198 ، 194 آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 249، 313، 310 
یه  قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفسار
مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت 
زش  یال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ار مبلغ 290/000/000 ر
یخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص  واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تار
اجرای  یق  طر از  محاسبه  از  پس  که  اسالمی   جمهوری  مرکزی  بانک  اعالمی 
دادرسی  خسارات  کلیه  پرداخت  و  آمد  درخواهد  وصول  حیطه  به  مدنی  احکام 
رات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره نسبت به اقای  وفق مقر
تجدیدنظر  دادگاه  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  وز  ر  20 ظرف  و  حضوری  دانش 
خواهان  حقی  بی  بر  حکم  مذکور  مبلغ  مازاد  به  نسبت  و  باشد  می  استان  مرکز 
 20 ظرف  و  غیابی  وز  فیر و  راد  عاشوری  آقایان  به  نسبت  رای  و  نماید  می  صادر 
خواهی نظر  تجدید  قابل  وز  ر  20 ظرف  سپس  و  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز   ر

 است.
د مومن زاده  دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان ـ داو

 35793 / م الف



حرف و نقل
بــه مناســبت شــهادت  کــوی محبــت   - ویژه برنامــه 
االســام  حجــت  حضــور  بــا  زهــرا)س(  حضــرت 
حضــرت  شــخصیتی  ابعــاد  بررســی  بــه   مانــدگاری 
و یکشــنبه  روزهــای شــنبه  زهــرا)س( می پــردازد. در 
کارشناســان  و  مداحــان  حضــور  بــا  برنامــه  ایــن  نیــز 
شــخصیتی  و  تربیتــی  اخاقــی،  ســیره  بــه  برجســته 

می پــردازد.  ایشــان 
- عصــر روز چهارشــنبه 19 اســفند، علــی قائم مقامــی 
و  »چ«  فیلــم  تولیــد  مدیــر  و  ســینما   تهیه کننــده 
بــه   شــدید  عفونــت  و  تــب  علــت  بــه  »رســتاخیر« 
و بســتری  زرتشــت منتقــل  بیمارســتان مهــر خیابــان 
شــد. یکــی از پرســتاران ایــن بیمارســتان بــا تاییــد ایــن 
مطلــب، وضعیــت عمومــی  علــی قائم مقامــی  را مســاعد 

کــرد. توصیــف 
گفــت:  ایــران  برنامــه ســینمای  کاری در  - محمــود 
کامبیــز درم بخــش  گلســتان و  کاوه  بــا  در 22ســالگی 
کردنــد  کمــک  مــن  بــه  دوســتان  ایــن  و  شــدم  آشــنا 
مجله هــا  و  روزنامه هــا  در  را  عکس هایــم  بتوانــم  تــا 
کنــم. در مــوزه هنرهــای معاصــر نمایشــگاهی  چــاپ 
کــه بــا جوزانــی  بــا نــام »حکایــت تنهایــی آدم« داشــتم 
کوتاهــی، بــا او بــرای عکاســی  آشــنا شــدم و ســر فیلــم 
کار  گفــت وارد  بــه مــن  او  کــردم.  فیلمــش همــکاری 
 فیلمبــرداری شــوم و از همــان زمــان وارد ایــن عرصــه

 شدم.
بــه تهیه کنندگــی ســعید  هاشــمی  - »ســال تحویــل« 
کــه فیلم نوشــت آن توســط ســیاوش اســعدی و نیمــا 
نــادری نوشــته شــده عاشــقانه ای اســت در ســتایش 
جشــنواره  در  آن  نمایــش  اولیــن  اســت  قــرار  و  پــدر 
کــه اردیبهشــت مــاه ســال آینــده  بین الملــل فیلــم فجــر 

باشــد. می شــود،  برگــزار 
بــه  بــا  را  شــیدایی«  »فصــل  نمایــش  ُمهنــا،  مرکــز   -
کشــیدن چهــره انقابــی شــهید جهــان آرا اواخــر  تصویــر 
ســال 9۴ و اوایــل ســال 9۵ در اســتان خوزســتان اجــرا 

می کنــد.
- آییــن اختتامیــه دهمیــن دوره مســابقات سراســری 
کار و رفــاه اجتماعــی بــا عنــوان  قــرآن وزارت تعــاون، 
حجت االســام  حضــور  بــا  تــاش  و  کار  جامعــه، 
اســامی  و  شــورای  مجلــس  نایب رییــس  ابوترابــی، 
و  برگــزار  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون  وزیــر  ربیعــی، 
تجلیــل و  معرفــی  رقابت هــا  ایــن  برگزیــدگان  آن   در 

 شدند.

سخن دل

کانادایی شد »بادیگارد« 
ابراهیــم  کــران »بادیــگارد«  ا کیمیــای وطــن،  گــزارش  بــه 
در   9۵ فروردیــن   ۵ از  انگلیســی  زیرنویــس  بــا  حاتمی کیــا 
گــزارش  ایــن  اســاس  بــر  می شــود.  آغــاز  کانــادا  ونکــوور 
ــادا نیــز  کان همچنیــن قــرار اســت ایــن فیلــم در شــهر تورنتــو 
بخــش  دو  در  »بادیــگارد«،  اســت  گفتنــی  شــود.  کــران  ا
غ  جلوه هــای بصــری و بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد ســیمر
کــرد. شــخصیت  بلوریــن جشــنواره فیلــم فجــر را دریافــت 
کــه پرویــز  اصلــی بادیــگارد، »حیــدر« یــک محافــظ اســت 
کــرده اســت. در »بادیــگارد« پرویــز  پرســتویی نقــش او را ایفــا 
ــداداد  ــیا خ ــان، ش ــا زارعــی، بابــک حمیدی پرســتویی، مری
آقایــی، محمــود عزیــزی، محمــد  امیــر  قائمیــان،  فرهــاد 
ایفــای نقــش  بــه  پــدرام شــریفی، دیبــا زاهــدی  حاتمــی، 

پرداختــه انــد.

نیوشا ضیغمی به »دیزین« رفت
کارگردانــی  کیمیــای وطــن، فیلــم »دیزیــن« بــه  گــزارش  بــه 
محمدعلــی آهنگرانــی و تهیه کنندگــی سیدمحســن جاهــد 
کــه  فضایــی از دنیــای شــیک و امــروزی دارد. بــه طــوری 
هم سوســت. نســل  ایــن  جوانــان  ذایقــه  بــا  آن  داســتان 
مناطــق  و  دیزیــن  منطقــه  در  فیلــم  ایــن  لوکیشــن های 
کوهســتانی اطــراف آن می گــذرد و حتــی بخشــی از آن بنــا 
بــه ضــرورت داســتان در هتــل دیزیــن فیلمبــرداری خواهــد 
شــد و در کل حــدود ۴۵ جلســه فیلمبــرداری بــرای آن در نظر 
گرفتــه شــده اســت. ایــن جزییــات توســط تهیه کننــده آن 
کار زده شــود؛  کلیــد  کــه در بهمن مــاه  گفتــه شــده و قــرار بــوده 
امــا ظاهــرا بعــد از تعطیــات نــوروز ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد.
ــی  طبــق پیگیری هــای مــا نیوشــا ضیغمــی  یکــی از بازیگران
کــه بــه ایــن پــروژه ســینمایی پیوســته و قــرار اســت در  اســت 
ملودرامی عاشــقانه نقش آفرینــی کنــد. بایــد دیــد تهیه کننــده 
»در مــدت معلــوم« کــه ایــن روزها به گیشــه و ســینماها رونق 
ــر  ــن ام ــاره ای ــود دوب ــد خ ــم جدی ــد در فیل ــیده، می توان بخش

کنــد. مهــم را محقــق 

»قرعه« سریال شبکه پنج نیست
گــزارش کیمیــای وطن، مجموعــه تلویزیونــی »قرعه« به  بــه 
کارگردانــی بــرزو نیک نــژاد و تهیه کنندگــی محمــود اتحــادی 
ایســتگاه  بــه  می شــود،  تولیــد  و  تهیــه  نــوروز  بــرای  کــه 
هفتــم رســید. محمــود اتحــادی، تهیه کننــده ایــن ســریال 
گذشــته در خبرهــا  بــه رغــم اینکــه روز  گفــت:  تلویزیونــی 
ــبکه ۵  ــوروز 9۵ از ش ــت ن ــرار اس ــه« ق ــریال »قرع ــود س ــده ب آم
روی آنتــن بــرود، بایــد بگویــم تــا امــروز هیــچ اعانــی راجــع بــه 
شــبکه و زمــان پخــش ســریال »قرعــه« در نــوروز بــه مــا نشــده 
ــه پخــش ســریال از شــبکه ۵ از  کــه راجــع ب اســت و اخبــاری 

طریــق رســانه ها منعکــس شــد ، صحــت نــدارد.

اخبار کوتاه

گــزارش کیمیــای وطــن، در آخریــن برنامــه ســینمای ایــران  بــه 
کــه بــا اجــرای علیرضــا شــجاع نــوری و حضــور  در ســال 9۴ 
شــادمهر راســتین بــه روی آنتــن شــبکه  چهــارم ســیما رفــت 
ســال های  از  مــردم همیشــه  گفــت:  علــی نصیریــان  اســتاد 
بســیار دور و تــا بــه امــروز، حامــی  کارهــای هنــری بودنــد و 
ــه  ــا توج ــت و ب ــده اس ــال نمان ــر س ــه آخ ــد روزی ب ــتند. چن هس
بــه اینکــه بــه نــوروز نزدیــک می شــویم، می خواهــم عیــد نــوروز 
را بــه همــه هم میهمــان عزیــز تبریــک بگویــم. وی دربــاره 
کــه دربــاره  گفــت: آنچــه  مانــدگاری اش در عرصــه بازیگــری 
خــودم صادقانــه می توانــم بگویــم، صمیمیــت و صداقتــی بــود 
کــه امــروز  کــه در آمــدن بــه ایــن عرصــه وجــود داشــت؛ درحالــی 

کــرده اســت. آن خواســت و طلب هــا تغییــر 
کودکــی و جوانــی  گفــت: مــن بــا دیــدن تعزیــه در  نصیریــان 
کــردم؛ ضمــن اینکــه  شــیفته نمایــش شــدم و انگیــزه پیــدا 
وجــود  پــول  و  شــهرت  تعزیــه  و  روحوضــی  نمایش هــای  در 
نداشــت؛ بــه همیــن دلیــل ایــن عاقــه در مــن زنــده شــد و 
موجــب شــد تــا بــه ایــن ســمت و ســو رفتــم و دلســپرده نمایــش 
ســریال  بازیگــر  کردیــم.  دنبــال  را  آن  صداقــت  بــا  و  شــدم 
»شــهرزاد« ادامــه داد: بعــد از ایــن همــه ســال فعالیــت در ایــن 
عرصــه، هنــوز هــم همــان حــس و اضطراب های اولیــه را دارم. 
کاس هــای تئاتــر شــدم، یــادم می آیــد در آن زمــان  وقتــی وارد 
کارگردانــی تئاتــر و ســینما نبــود. در ســال 1331 تنهــا یک کتاب 
تئاتــر داشــتیم. وی بــا بیــان اینکــه بازیگری عشــق زندگی اش 

گفــت: وقتــی می دیــدم بازیگــر، روبــه روی مــردم  بــوده اســت، 
قــرار می گیــرد و بــا آن هــا صحبــت می کنــد، برایــم بســیار جــذاب 

ــت. ــش اس ــم لذت بخ ــم برای ــوز ه ــود و هن ب
بــرای  کــه  نکــردم  فکــر  وقــت  هیــچ  داد:  ادامــه  نصیریــان 
بازیگــری ام چــه چیــزی پیــش خواهــد آمــد. بــرای مــن نقــش 
ــر  ــه آن فک ــود و ب ــم نب ــش مه ــی بودن ــت و منف ــدی، مثب کم و 
گــذر  کــه بــه مــن وا نمی کــردم و تنهــا بــه متــن و شــخصیتی 

کلنجــار  می شــد و بیشــتر بــه پیچیدگــی نقــش فکــر می کــردم و 
رفتــن بــا نقــش برایــم جذابیــت داشــت.

کــه چــرا در  کردنــد  کــرد: برخــی از مــن انتقــاد  وی خاطرنشــان 
ــم »شــکارچی  ــا اینکــه فیل ــردم. ب ک ــازی  ــم سیاســی ب یــک فیل
بــرای مــن مهــم متــن  شــنبه« جنبــه سیاســی داشــت، امــا 
بــود؛ زیــرا می دانســتم فلســطین همیشــه مظلــوم بــوده اســت؛ 
کارگــردان  ضمــن اینکــه نقــش برایــم بســیار جــذاب بــود و 

کــرد. درســت بــودن مباحــث متــن را برایــم اثبــات 
هیــچ  نقش هایــم  دربــاره  مــن  کــرد:  خاطرنشــان  نصیریــان 
وقــت الگــو نداشــتم؛ زیــرا می خواســتم همــه چیــز ایرانی باشــد؛ 
کــردم. بــه همیــن دلیــل هــم همــه نقش هایــم را خــودم خلــق 
در  مــن  گفــت:  نیــز  نقش هــا  در  لهجــه  دربــاره  نصیریــان 
کــه لهجــه داشــته باشــد، بــه  فیلم هایــم زیــاد نقشــی نداشــتم 
جــز چنــد مــورد خــاص؛ بــه عنــوان مثــال علــی حاتمــی  دوســت 
داشــت لهجــه را دوبلــور بگویــد؛ زیــرا معتقــد بــود چیــز جدیــدی 
ــر  ــت بهت ــر می گف ــود بازیگ ــن خ ــر م ــه نظ ــا ب ــود؛ ام ــق می ش خل

بــود.
نصیریــان ادامــه داد: حتــی نقش هایــی را کــه دوســت نداشــتم 
بــا شــیفتگی ایفــا می کــردم؛ هرچنــد برایــم لــذت بخــش نبــود. 

کار خاقــه  و صداقــت بســیار مهــم اســت.  در هنــر 
گفــت: موفقیــت نســبی اســت؛ آنچــه  وی دربــاره موفقیــت نیــز 
مهــم اســت اینکــه ظرفیــت موفقیــت و شکســت را داشــته 
بــه  می خواهــم  دارم.  را  شکســت  ظرفیــت  مــن  و  باشــیم 
گــر چندبــار زمیــن خوردیــد، نترســید؛ پشــتکار  جوان هــا بگویــم ا
داشــته باشــید و ادامــه دهیــد. بازیگــر آقای هالــو ادامــه داد: 
ــی  ــا بخش ــود را دارد؛ ام ــای خ ــری ج ــه بازیگ ــق ب ــه و عش عاق
کشــورهای دیگــر هــر بازیگــری  کار هنــر، تمریــن اســت. در  از 
کارگاه مــی رود و متدهــای  کار نــدارد، بــه  کــه  در مــدت زمانــی  
کــه در ایــن عرصــه  جدیــد یــاد می گیــرد. بایــد توجــه داشــت 
کارســاز نیســت و ســینما مانکــن نمی خواهــد و  صــورت زیبــا 
کنــد.  مخاطــب وقتــی بازیگــر را می بینــد، بایــد آن را قبــول 

علی نصیریان: 

سینما، مانکن نمی خواهد  

محمــد هــادی ایــازی، قائم مقــام وزیــر بهداشــت، میهمــان 
کارگردانــی  عوامــل فیلــم ســینمایی »یــک روز بخصــوص« بــه 
ــک  ــن، »ی ــای وط کیمی ــزارش  گ ــه  ــد. ب ــعدیان ش ــون اس همای
روزهــا  ایــن  اســعدیان  همایــون  ســاخته  بخصــوص«  روز 

و  دارد  قــرار  فیلمبــرداری  مراحــل  آخریــن  در 
به تازگــی محمدهــادی ایــازی، قائــم مقــام وزیــر 
بهداشــت در لوکیشــن بیمارســتان شــریعتی بــه 
دیــدار عوامــل ایــن فیلــم رفــت و بــا آن هــا بــه 
فیلــم  ایــن  تولیــد  گــروه  پرداخــت.  گفت وگــو 
ســکانس های  گرفتــن  مشــغول  کنــون  هم ا
پایانــی »یــک روز بخصــوص« در تهران هســتند 

و بــه تازگــی بــازی فرهــاد اصانــی و محســن کیایــی نیــز در ایــن 
پــروژه بــه اتمــام رســیده اســت. در خاصــه داســتان »یــک روز 
کــه فیلمــی  در ژانــر اجتماعــی اســت، آمــده: حامــد  بخصــوص« 
بایــد بــرای عمــل قلــب خواهــرش دســت بــه یــک انتخــاب 
کــه در آینــده مســیرهای متفاوتــی را پیــش  بزنــد؛ انتخابــی 

زمانــی  مصطفــی  فیلــم،  ایــن  در  اســت.  داده  قــرار  او  روی 
شــیرین  کیایــی،  محســن  ایزدیــار،  پرینــاز  اصانــی،  فرهــاد 
کمالــی  کاشــی، شــیرین یزدان بخــش بــا معرفــی افســانه  آقا
مجتبــی پیــرزاده، بازیگــر خردســال: ایلیــا نصرالهــی حضــور 
از:  ایــن فیلــم عبارتنــد  دارنــد. عوامــل تولیــد 
اســعدیان  کارگردان:همایــون  و  تهیه کننــده 
مجیــد  و  اســعدیان  همایــون  نویســندگان: 
ح: مازیــار میــری؛ مدیــر  قیصــری؛ مجــری طــر
فیلمبــرداری: علــی قاضــی؛ مدیــر برنامه ریــزی 
کارگــردان: مریــم هژیرونــد؛ طراح  و دســتیار اول 
چهرپــردازی: مهــرداد میرکیانــی؛ طــراح صحنــه 
ساســان  صدابــرداران:  امین عشــایری؛  کامیــاب  لبــاس:  و 
نخعــی، محمــود کاشــانی؛ مدیــر تولیــد: مجید کریمی؛ منشــی 
صحنــه: نــدا قائــدی؛ دســتیار اول فیلمبــردار: آرش رمضانــی؛ 
عکاس: مهدی دلخواســته؛ مشــاور رســانه ای: بیتا موســوی؛ 

مدیــر تــدارکات: ســید رســول ســید حاتمــی.

آخرین روزهای فیلمبرداری »یک روز بخصوص«
کــه از  »مــن ســالوادور نیســتم«، ایــن روزهــا تنهــا فیلمیســت 

کــران نــوروزی بــه نمایــش درآمــده اســت. ا
مدیــر  اســماعیلی،  وطــن، حبیــب  کیمیــای  گــزارش  بــه 
عامــل دفتــر پخــش رســانه فیلمســازان دربــاره فــروش فیلــم  

ــم  »مــن ســالوادور نیســتم« توضیــح داد: فیل
ظــرف 16 روز نمایــش بــه فــروش 1 میلیــارد و 
200  میلیــون تومــان در تهــران دســت یافتــه 
گذشــته بــه فــروش 160  اســت. فیلــم شــب 
ــه  ــا توج ــید و ب ــران رس ــان در ته ــون توم میلی
ایــن  تــا  مخاطبــان  توســط  بلیــت  رزرو  بــه 
لحظــه بــه نظــر می رســد بــه مــرز 200 میلیــون 

ــان در تهــران برســد. توم
وی ادامــه داد: »مــن ســالوادور نیســتم« در شهرســتان ها 
بــا 6۵0 میلیــون  و  فــروش خوبــی مواجــه شــده  بــا  هــم 
کل فیلــم را بــه 1 میلیــارد و 8۵0  تومــان فــروش، فــروش 

میلیــون تومــان رســانده اســت.

امیــر قطبــی، مدیــر پخــش فیلمیــران نیــز دربــاره فــروش 
گفــت: فیلــم در 2۵ ســالن ســینما در  فیلــم »کوچــه بی نــام« 
تهــران بــه نمایــش درآمــده اســت و ظــرف 30 روز نمایــش 
بــه فــروش 1 میلیــارد و 1۵0  میلیــون تومــان رســیده اســت 
میلیــون   ۵00 فــروش  بــه  شهرســتان  در  و 
کل فــروش فیلــم بــه  کــه   دســت یافتــه اســت 
رســیده  تومــان  میلیــون   6۵0 و  میلیــارد   1
اســت. وی دربــاره فــروش فیلــم »در مــدت 
معلــوم« توضیــح داد: ایــن فیلــم در تهــران 
بــه فــروش 2 میلیــارد و 370 میلیــون تومــان 
فــروش  بــه  شهرســتان  در  و  یافــت  دســت 
فــروش  احتســاب  بــا  و  تومــان  و 2۵0میلیــون  میلیــارد   1
کل آن بــه 3 میلیــارد و 620  پنجشنبه شــب فیلــم، فــروش 
میلیــون تومــان رســیده اســت.فیلم های نزدیک تــر، کوچه 
ســالن های  در  خدمــت  پایــان  مشــروط،  آزادی  بی نــام، 

ســینما بــه نمایــش درآمــده اســت.

»در مدت معلوم« در آستانه 4میلیاردی شدن

5فرهنگ و هنر شنبـــــه  22 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 115»در مدت معلوم« در آستانه چهار ... ســـــال دوم       ݡسݒ

دادنامه
یخ 94/11/21 مرجع رسیدگی  ونده: 94-54  شماره دادنامه: 138 به تار کالسه پر
شعبه 49 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: علی اصغر مختاری  نشانی: خ 
المکان   مجهول  نشانی:  خوئی  امینی  ابراهیم  خوانده:  تیر  هفت  راه  چهار  وین،  پر
یال بابت 3 فقره چک  گردشکار: با عنایت به  خواسته: مطالبه مبلغ 18/500/000 ر
یه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی با استعانت از  ونده و اخذ نظر محتویات پر

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

امینی بخواسته  ابراهیم  در خصوص دادخواست علی اصغر مختاری به طرفیت 
یال وجه 3 فقره چک به شماره های 927720 و 927719  مطالبه مبلغ 18/500/000 ر
با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  سپه  بانک  عهده    927728 و 
خوانده  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  تقدیمی و  دادخواست  به  توجه 
با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی 
ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و 
را حکایت می کند.  از اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان  نیز حکایت 
علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
یال به عنوان اصل خواسته و  خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ 18/500/000 ر
و  تاخیر  خسارات  پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به  یال  ر  570/000 پرداخت 
رسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک  یخ سر تادیه از تار
وز  مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 ر
نظر  قابل تجدید  وز  ر  20 و سپس مدت  این شعبه  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
شورای حل اختالف شعبه 49 استان اصفهان  ـ هادی وطن خواه    35729/ م الف

ابالغ رای
یخ  تار به   1876 دادنامه  شماره    940947 ونده:  پر کالسه    94/10/26 یخ:  تار
94/10/30  مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: 
)ره(  خمینی  امام  خ  ابراهیم،  آدرس  کاردگر  ابراهیم  یت  مدیر با  آسیا  بیمه  شرکت 
جنب پارک حکیم صفائی بیمه آسیا  وکیل: سعید نژاد تقی به نشانی: اصفهان، 
آباد، مجتمع عسگری، طبقه دوم، واحد 5 خوانده: موسی  خ وحید نبش حسین 
امیری  نشانی: مجهول المکان  خواسته: مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون و هفتصد 
ونده  یال به کلیه خسارات دادرسی  گردشکار: پس از ارجاع پر و بیست و پنج هزار ر
یه مشورتی  یفات قانونی و اخذ نظر به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشر
یر مبادرت به صدور رای  اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز

می نماید:
رای قاضی شورا

به  کاردگر  ابراهیم  آقای  یت  مدیر با  آسیا  بیمه  شرکت  دادخواست  درخصوص 
وکالت سعید نژاد تقی به طرفیت موسی امیری به خواسته مطالبه مبلغ بیست و دو 
یال به انضمام کلیه خسارات دادرسی نظر  میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار ر
یه کارشناسی  با دقت نظر به نظر و  راهنمایی  وکی افسر  ونده و کر به محتویات پر
طی  خواهان   87/11386/08/14 حواله  شماره  طی  اینکه  و  رسمی دادگستری 
 455/13 ایران  شهربانی  شماره  به  اتومبیل  بدنه  بیمه  خسارت  تسویه  و  گزارش 
یال به شخص  الف 14 مبلغ بیست و دو میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار ر
ده لذا با التفات به اینکه خوانده مقصر حادثه می باشد و در  بیمه گذار پرداخت نمو
جلسه شورا با وصف ابالغ قانونی حضور نیافته لذا شورا دعوی خواهان را وارد 
تشخیص و مستندًا به مواد 198 و 519 و 515 ق. آ . د. م  حکم بر محکومیت به 

یال بابت اصل  پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار ر
ینه دادرسی و نشر آگهی خسارت تاخیر تادیه از  یال هز د هزار ر خواسته و صد و نو
زمان تقدیم دادخواست )94/9/2( لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی 
وز قابل  وز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف 20 ر و ظرف مهلت بیست ر

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف هفتم حوزه قضائی اصفهان ـ رفیعی 35740/ م الف

ابالغ رای
یخ رسیدگی:  یخ 94/10/30 تار ونده: 940945 شماره دادنامه: 1865 به تار کالسه پر
94/10/30 مرجع رسیدگی شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: شرکت 
یت آقای ابراهیم کاردگر نشانی: اصفهان، خ امام خمینی، جنب  بیمه آسیا با مدیر
تقی نشانی: اصفهان،  آسیا  وکیل: سعیدنژاد  بیمه  پارک حکیم صفائی، شرکت 
خوانده:  پنجم   واحد  دوم،  طبقه  عسگری،  مجتمع  آباد،  حسین  نبش  وحید،  خ 
مبلغ  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  آدرس  به  فیالورگانی  صادقی  حمیدرضا 
خسارات  انضمام  به  یال  ر هزار  پنج  و  بیست  و  یکصد  و  میلیون  دو  و  بیست 
ونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و  دادرسی  گردشکار: پس از ارجاع پر
یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را  یفات قانونی و اخذ نظر طی تشر

یر مبادرت به صدور رای می نماید: اعالم و به شرح ز
ابراهیم  آقای  یت  مدیر با  آسیا  بیمه  شرکت  دعوی  درخصوص  شورا  قاضی  رای 
صادقی  رضا  حمید  خوانده  طرفیت  به  تقی  نژاد  سعید  آقای  وکالت  با  کاردگر 
پنج  و  بیست  و  یکصد  و  میلیون  دو  و  بیست  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  فیالورگانی 
مفاد  ونده   پر محتویات  به  نظر  دادرسی  خسارات  مطلق  انضمام  به  یال  ر هزار 
وکی افسر راهنمایی رانندگی که مقصر حادثه  دادخواست تقدیمی و با عنایت به کر
یه کارشناسی رسمی دادگستری که  ده و با دقت نظر به نظر را خوانده معرفی نمو
و  بیست  و  صد  و  میلیون  دو  و  بیست  مبلغ  خوانده  به  نسبت  را  خسارات  میزان 
را  د  خو حقوق  و  حق  گذار  بیمه  اینکه  به  توجه   با  و  ده  نمو تعیین  یال  ر هزار  پنج 
د  ده و کلیه حق و حقوق خو یافت نمو اقرار نامه کتبی از شرکت بیمه در طی یک 
قانونی  ابالغ  با وصف  اینکه خوانده  به  التفات  با  و  ده  نمو واگذار  آسیا  بیمه  به  را 
ده  ننمو اول  به شعبه  د  از خو و الیحه ای در دفاع  نیافته  در جلسه شورا حضور 
 515 و   519 و   198 مواد   به  مستندًا  و  تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوی  شورا  لذا 
و  میلیون  دو  و  بیست  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  م   د.   . آ  ق. 
یال  یال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و پنج هزار ر صد و بیست و پنج هزار ر
ینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست )94/9/2(  بابت هز
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق  لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت حق 
وز پس از  خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر
وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  ابالغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف 20 ر
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. قاضی شورای حل اختالف هفتم حوزه قضائی 

اصفهان ـ رفیعی    35741/ م الف

دادنامه
شماره   1394/11/27 تنظیم:  یخ  تار   9409970353401438 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   941085 بایگانی:  شماره   9309980358901003 ونده:  پر
9309980358901003 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )108 جزایی سابق( تصمیم 
زند بهرام  زایی فر نهایی شماره 9409970353401438   شاکی: آقای مصطفی میر
درب  و  وبر ر ل  منز امید  بست  بن   21 ک  سوم،  رباط  خ  اصفهان،  نشانی  به  علی 
کرمی متهم: خانم نرگس قربانی ساران به نشانی شهرستان اصفهان  اتهام: سرقت 

ونده ختم رسیدگی  رسی اوراق و محتویات پر گوشی همراه  گردشکار: دادگاه با بر
یر مبادرت به صدور رای می نماید. را اعالم و به شرح ز

رای دادگاه
تلفن همراه  بر سرقت گوشی  قربانی ساران دایر  اتهام خانم نرگس  در خصوص 
آقای  نام  به  شاکی  شکایت  به  توجه  با  دادگاه  دادسرا  کیفرخواست  موضوع 
وصف  با  متهم  اینکه  و  دادسرا  کیفرخواست  علی  بهرام  زند  فر زایی  میر مصطفی 
به  بزه منتسب  نیاورده  به عمل  و دفاعی  نیافته  آگهی حضور  یق نشر  از طر ابالغ 
یرات نامبرده  ز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 661 از قانون تعز نامبرده را محر
وز حبس و 30 ضربه شالق  را عالوه بر رد عین مال یا مثل یا قیمت به سه ماه و یک ر
یخ ابالغ  وز از تار یری محکوم می نماید. رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست ر تعز
واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست 

وز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان می باشد.  ر
دادرس شعبه 108 دادگاه کیفری 2 اصفهان ـ یداله زمانی  35752/ م الف

دادنامه
شماره   1394/12/10 تنظیم:  یخ  تار   9409976837001427 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر  941135 شعبه:  بایگانی  شماره   9409986837000617 ونده:  پر
9409986837000617  شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان تصمیم نهایی 
زند محسن به  یفیان فر شماره 9409976837001427   خواهان: خانم فاطمه شر
ـ نیلوفر 7ـ بلوک 31 ای ط  ـ خ بوستان 3  ـ شهرک شهید کشوری  نشانی اصفهان 
زند  یفیان فر 6 واحد 45 با تلفن همراه 09132280543  خوانده: آقای محسن شر

حسن به نشانی مجهول المکان خواسته: درخواست صدور حکم رشد 
متولد  زند محسن  فر یفیان  فاطمه شر دادگاه در خصوص درخواست خانم  رای 
صدور  خواسته  به  حسن  زند  فر یفیان  شر محسن  آقای  طرفیت  به   1380/4/28
حکم رشد دادگاه با توجه به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و با مالحظه وضع 
جسمانی و ظاهری نامبرده و نظر به نحوه کیفیت پاسخ نامبرده به سواالت دادگاه 
در خصوص اداره امور زندگی، فرهنگی، مالی و اجتماعی و نظر به اینکه خوانده به 
رغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردید و دلیل موثری جهت رد ادعای 
ده و با استناد به تبصره  د لهذا به نظر دادگاه خواهان رشیده بو خواهان ارائه ننمو
دن خواهان صادر و اعالم می گردد رای  2 ماده 1210 قانون مدنی حکم به رشیده بو
یخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و  وز از تار صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان  ظرف بیست ر

اصفهان می باشد صادر و اعالم می گردد. 
ییس شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان ـ شفیع زاده  35754/م الف ر

دادنامه
شماره   1394/9/3 تنظیم:  یخ  تار   9409970351301465 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر   940138 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980351300125 ونده:  پر
9409980351300125 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم 
زند محمد  نهایی شماره 9409970351301465    خواهان: آقای علیرضا اب آذر فر
زا طاهر ـ ک شهید اکبری پ 43  خوانده: آقای حسن  نبی به نشانی اصفهان ـ خ میر
رگمهر ـ ک شهید کاظمین پ 10 ط 2  خواسته ها:  مشایخی به نشانی اصفهان ـ خ بز
1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه وجه بابت ... 3. تامین خواسته   4. مطالبه 
ونده ختم دادرسی  خسارت تاخیر تادیه  گردشکار: دادگاه از توجه به محتویات پر
را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.رای دادگاه در خصوص 
دعوی علیرضا آب آذر به طرفیت حسن مشایخی بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و 
ینه  وخته شده به خوانده به انضمام هز یال بابت اجناس فر پنجاه و چهارمیلیون ر
د تعرفه  ونده و شهادت شهو دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پر

شده از سوی خواهان و اینکه مستندات ابرازی اشتغال ذمه را ایجاب می نماید و 
آگهی در دادگاه حاضر نشده  یق نشر  از طر ابالغ وقت رسیدگی  خوانده علیرغم 
مواد  استناد  به  دادگاه  علیهذا  تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوی  دادگاه  لذا  است 
198، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
یال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون  مبلغ یکصد و پنجاه و چهار میلیون ر
ینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه  یال بابت هز و نهصد و بیست هزار ر
و  تادیه آن در حق خواهان صادر  تا زمان  از زمان تقدیم دادخواست 94/2/23 
پس از ابالغ قابل واخواهی  وز اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست ر
وز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه  در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست ر

تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
ییس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ اسد اله طاوسی 35757/ م الف ر

دادنامه
شماره   1394/10/3 تنظیم:  یخ  تار   9409976825301247 دادنامه:  شماره 
کالسه:  ونده  پر  940548 شعبه:  بایگانی  شماره   9409986825300483 ونده:  پر
اصفهان  شهرستان  عمومی حقوقی  دادگاه   31 شعبه   9409986825300483
زند  تصمیم نهایی شماره 9409976825301247   خواهان: آقای مجتبی براتی فر
نشانی  به  رمضان  زند  فر آبادی  شاپور  احمدی  خانم هاجر  وکالت  با  عبدالرضا 
خوانده:  دادگستری    وی  وبر ر جانبازان  بلوار  آباد  دولت  ـ  آباد  دولت  ـ  اصفهان 
آقای مصطفی آقا علیان به نشانی اصفهان ـ خ هفتون ـ خ سپیده کاشانی ـ جنب 
ق هفتم ـ داخل کوچه ـ سمت  وی تیرچراغ بر وبر مادی دست چپ ـ دنبال مادی ـ ر
ین بن بست ـ ساختمان آخر ـ سمت چپ ـ کارگاه قنادی مصطفی آقا  راست ـ آخر
علیان   خواسته ها: 1. مطالبه خسارات دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. 
ینه دادرسی  5. مطالبه وجه بابت ... پرداخت حق الوکاله 4. اعسار از پرداخت هز

وکالت  با  عبدالرضا  زند  فر براتی  مجتبی  آقای  دعوی  درخصوص  دادگاه  رای 
به  وجه  مطالبه  بر  مبنی  علیان  آقا  مصطفی  آقای  طرفیت  به  احمدی  خانم هاجر 
انضمام  به  یال  ر دویست  و  هزار  سه  و  سیصد  و  میلیون  پنجاه  و  ششصد  مبلغ 
محتویات  به  عنایت  با  تقدیمی دادگاه  دادخواست  شرح  به  دادرسی  خسارت 
مستند  فاکتورهای  مصدق  ونوشت  ر تقدیمی و  دادخواست  مالحظه  و  ونده  پر
قانونی  ابالغ  وصف  با  خوانده  اینکه  به  نظر  و  خواهان  گواهان  اظهارات  و  دعوی 
و  خواهان  دعوی  برابر  در  و  نگردیده  حاضر  دادگاه  جلسه  در  دادرسی  وقت 
مستندات وی ایراد یا دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش 
مانده  تعرض  و  ایراد  از  مصون  خواهان  ابرازی  مستندات  و  ده  ننمو اقامه  باشد 
لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندًا به مواد 519 و 198 
محکومیت  بر  حکم  مدنی  قانون   362 ماده  و  مدنی  دادرسی  آیین   522 و   194 و 
خوانده بپرداخت مبلغ ششصد و پنجاه میلیون و سیصد و سه هزار و دویست 
ینه های  یال بابت هز یالبابت اصل خواسته و مبلغ بیست میلیون و شصت هزار ر ر
دادرسی بانضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شخص اعالمی بانک مرکزی از 
خواهان  حق  در  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  وصول  لغایت   94/5/22 یخ  تار
با  دادرسی  ینه  هز پرداخت  از  اعسار  دعوی  درباره  و  می نماید  اعالم  و  صادر 
و   2 مواد  به  استناد  با  ده  نمو پرداخت  را  دادرسی  ینه  هز خواهان  اینکه  به  توجه 
رای  این  می گردد.  اعالم  و  صادر  دعوی  رد  قرار  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   197
وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا 20  غیابی و ظرف 20 ر
اصفهان استان  نظر  تجدید  محترم  دادگاههای  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  وز   ر

 است.
ییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  ـ حجت اله طاهری   35762/ م  ر

الف



 نایب قهرمانی مخابرات اصفهان
تیــم مخابــرات اصفهــان بــا شکســت در فینــال ســوپرلیگ 
کشــور، جــام قهرمانــی ایــن دوره  بســکتبال بــا ویلچــر مــردان 
گــذار کــرد. از مســابقات را بــه تیــم ایثــار ماهــان تندیــس قــم وا
ســوپرلیگ  پایانــی  مرحلــه  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
کــه از روز  کشــور  بســکتبال بــا ویلچــر مــردان باشــگاه های 
چهارشــنبه، 19 اســفندماه بــه میزبانــی اصفهــان و در ســالن 
برگــزاری  بــا  دیــروز  بــود،  شــده  آغــاز  مخابــرات  شــهدای 
دیدارهــای فینــال و رده بنــدی و معرفــی قهرمــان ایــن دوره 

از مســابقات بــه پایــان رســید.
 ابتــدا تیم هــای شــهرداری آمــل و ملــی حفــاری خوزســتان در 
دیــدار رده بنــدی بــه مصــاف هــم رفتنــد؛ ایــن شــهرداری آمــل 
بود که با شکســت نماینده خوزســتان، مقام سوم سوپرلیگ 
کــرد. پــس از برگــزاری ایــن مســابقه  را بــه نــام خــود ثبــت 
کم کــم  حالــی  در  اصفهــان  مخابــرات  شــهدای  ســالن 
مهیــای برگــزاری دیــدار فینــال و جــدال حســاس و تماشــایی 
تندیــس  ماهــان  ایثــار  و  اصفهــان  مخابــرات  تیم هــای 
کــه مجتبــی قربان حســنی، دبیــر فدراســیون  قــم می شــد 
ایــن  مســئوالن  ســایر  و  معلولیــن  و  جانبــازان  ورزش هــای 
و  ورزش  کل  مدیــر  سلطان حســینی،  محمــد  فدراســیون، 
هیئــت  رییــس  گلیــان  آقابابا محمدرضــا  اســتان،  جوانــان 
کشــایی،  ورزش هــای جانبــازان و معلولیــن اســتان و حســین 
مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان، میهمــان 

ویــژه ایــن مســابقه بودنــد.
گر  کــه حــدود 150 تماشــا  دیــدار فینــال در حالــی آغــاز شــد 
کــه نیمــی  از آن هــا را هــم بانــوان تشــکیل می دادنــد،  مشــتاق 
کــرده و ســر و  در ورزشــگاه شــهدای مخابــرات حضــور پیــدا 

ــد. ــه بودن ــه راه انداخت ــابقه ب ــالن مس ــادی در س ــدای زی ص
 ســوت آغــاز دیــدار دو تیــم مخابــرات اصفهــان و ایثــار ماهــان 
کــه در دقایــق ابتدایــی  تندیــس قــم در حالــی بــه صــدا در آمــد 
ایــن مســابقه، بازیکنــان برخوردهــای زیــادی بــا هــم داشــتند 
گرفــت. در ادامــه، ایــن مســابقه  و خطاهــای زیــادی صــورت 
ــا برتــری محســوس نماینــده قــم پیگیــری شــد و اختــاف  ب
امتیــاز دو تیــم، حتــی بــه عــدد 16 هــم رســید. نیمــه نخســت 
هــم بــا نتیجــه 42 بــر 31 بــه ســود تیــم ایثــار ماهــان تندیــس 
قــم بــه پایــان رســید. در نیمــه دوم، بــازی متعادل تــر دنبــال 
کــرد بــه  کمتــر  شــد و مخابــرات اصفهــان اختــاف امتیــاز را 
کــه ایــن دیــدار در دقایــق پایانــی بســیار حســاس  طــوری 
و نزدیــک دنبــال می شــد؛ امــا درنهایــت تیــم ایثــار ماهــان 
کــه از ابتــدای مســابقه از مخابــرات اصفهــان  تندیــس قــم 
پیــش بــود، بــه پیــروزی 73 بــر 70 رســید و جــام قهرمانــی 
ســوپرلیگ بســکتبال بــا ویلچــر را در اصفهــان بــاالی ســر بــرد.

 مراســم اختتامیــه ایــن مســابقات بــا معرفــی تیم هــای برتــر و 
اهــدای جــام و مــدال بــه تیم هــای اول تــا ســوم همــراه بــود. 
ضمــن اینکــه تیــم المهــدی هرمــزگان بــه عنــوان تیــم اخــاق 

ایــن دوره از ســوپرلیگ بســکتبال بــا ویلچــر معرفــی شــد.

مخابرات 

 هفته بیست وسوم لیگ برتر فوتبال 
جام خلیج فارس

گریز از طلسم با گل موسایف

  ورزشــگاه: ثامــن مشــهد؛ تماشــاگر: حــدود 
سرویس  ورزشی

هستی قلندری

600 نفر 
گل :  فوزیل موسایف ) دقیقه 90( برای سپاهان 

لئونــاردو  ســیاه جامگان،  از  احمــدی  مصطفــی  اخطارهــا:  
ســپاهان؛  از  موســایف  فوزیــل  و  پادوانــی 

احمــدی  مصطفــی  ناصــری،  محمــد  ســیاه جامگان:  
میثــم  کنزیــا  کایــل  جعفرپــور(،  مهــدی   -  30 )ازدقیقــه 
افراســیابی  ســاالر  واســعی،  ســعید  اولوکــورده،   حســینی، 
)از  سوســه  آالجــی  علی عســکر،  حمیدرضــا  نــوری،  میــاد 
کریمــی  ) ازدقیقــه57 -  دقیقــه70- ایمــان موســوی( و حســین 

کاظمــی علیرضــا نقــی زاده (؛ ســرمربی: فرهــاد 
ســپاهان: رحمــان احمــدی، لئونــاردو پادوانــی، عبــداهلل کرمــی، 
ســعید قائدی فــر، محمــد روشــندل، فوزیــل موســایف، علــی 
)از  نویدکیــا  رســول  ســرلک(   میــاد   - )ازدقیقــه67  کریمــی  
دقیقــه46 ــــ حســین فاضلــی(، حســین پاپــی )از دقیقــه 62ــــ 
ســنیاد ایبریچیچ(، امین منوچهری و لوســیانو پریرا؛ ســرمربی: 

ایگــور اســتیماچ
کادر داوری: علیرضا فغانی، علیرضا ایلدروم، ســعید آل وردی و 

وحیــد کاظمی. ناظــر داوری: محمدعلی فروغی.
در هفتــه بیست وســوم رقابت هــای لیــگ برتــر، فوزیل ســپاهان 
کــه در ایــن فصــل از بازی هــای لیــگ برتــر، اوضــاع و احــوال 
ــاره ای مشــکات شــده، بــرای پیــروزی  خوبــی نــدارد و دچــار پ
کســب ســه امتیــاز بــازی بــا ســیاه جامگان مشــهد در ورزشــگاه  و 
کاظمــی  شــتافت.  گردان فرهــاد  ثامــن ایــن شــهر بــه مصــاف شــا
کامی هایــش در ایــن بــازی بــا ترکیبــی   ســپاهان درادامــه رونــد نا
متفــاوت و بــدون حضــور محمدرضــا خلعتبــری و  هــادی عقیلی 
و محــرم نویدکیــا در 25 دقیقــه اول تــوپ و میــدان را در اختیــار 
گرفــت؛  امــا بی دقتــی مهاجمــان در زدن ضربــات آخر باعث شــد 
تــا نتوانــد نتیجــه ای بــه دســت آورد. بــازی خســته کننده ســاکن 
کــه ترجیــح  و بی تحــرک دو تیــم ســپاهان و ســیاه جامگانی 
داده بودنــد در غیــاب رضــا عنایتــی دفــاع منطقــی را در دســتور 
کارداشــته باشــند و در فرصت هــای مناســب ضــد حمــات خــود 
را بــه دروازه رحمــان احمــدی نزدیــک کننــد، تــا پایان نیمــه اول 
ــب  ــا از ترکی ــه رســول نویدکی ک ــا در نیمــه دوم  ادامــه داشــت؛ ام
ســپاهان خــارج شــد و حســین فاضلــی نیشــابوری جایگزیــن 
وی گردیــد، ســپاهان یکپارچــه حملــه شــد؛ امــا بــاز هــم حمــات 
زدن  در  مهاجمــان  بی دقتــی  خاطــر  بــه  ســپاهان  پی درپــی 
ضربــات پایانــی بی حاصــل مانــد. درســت در لحظــه ای که همه 
انتظــار ســوت پایــان مســابقه را می کشــیدند و بــه تســاوی بــدون 
گل می اندیشــیدند، پریــرا در فرصتــی مناســب پاســی را بــرای 
کــرد تــا ایــن بازیکــن بــا ضربــه ای  موســایف ســاخته و پرداختــه 
دقیق گل برتری ســپاهان را به ثمربرســاند و طلســم را بشــکند.

همگام با ورزش

گفــت: اســتقال لیاقــت قهرمانــی دارد و   ســرمربی پدیــده 
انشــاءاهلل بــه ایــن مهــم خواهــد رســید؛ امــا آن هــا را در ایــن 
کــرده بودیــم و و پیش بینــی می کردیــم  بــازی خــوب آنالیــز 
کــه در انتهــای بــازی، روبــه بــازی مســتقیم می آورنــد. در 
نهایــت توانســتیم متوقفشــان کنیــم؛ ولــی بــاز هــم می گویــم 

کــه دوســت دارم اســتقال قهرمــان لیــگ برتــر شــود.
رضــا مهاجــری در گفت وگــو بــا کاپ، دربــاره تســاوی تیمش 
ــگ  ــوم لی ــه بیست و س ــوب هفت ــتقال در چهارچ ــل اس مقاب
برتــر فوتبــال ایــران اظهــار داشــت: بــازی خــوب و البتــه 
کــرد تــا بــه  ســنگینی بــود. اســتقال تمــام تــاش خــود را 
بــه روز خــوب پدیــده خــورده  امــا آن هــا  پیــروزی برســد؛ 
بودنــد. آنچــه کــه بازیکنــان در زمیــن انجــام دادنــد، موجب 
رضایتمنــدی مــن شــد. بــا اینکــه بازیکنانــی چــون مرادمنــد 
و خمیســی از ناحیــه ســر آســیب دیــده بودنــد و یوســفی هــم 
ــرز داشــت، نمایــش خوبــی مقابــل اســتقال  دو روز تــب و ل
داشــتیم و همــه روزنه هــا را بــه رویشــان بســتیم. درنهایــت 

کــه می خواســتیم. ــاال بــه نتیجــه ای رســیدیم  ــز ب ــا تمرک ب
گرفتــن چهــار تســاوی توســط تیــم پدیــده در  وی دربــاره 
برابــر ســرخابی های پایتخــت در لیــگ امســال خاطرنشــان 
ــل اســتقال و  ــه مقاب ک کنیــم  ــد خــدا را شــکر  ــدا بای ــرد: ابت ک
ایــن  از  بعضــی  در  امــا  نخوردیــم؛  شکســت  پرســپولیس 
بازی هــا می توانســتیم حتــی بــه برتــری هــم برســیم. نبایــد 
گرچــه تیم هایــی بــا شــرایط مــا  بــه نباختــن قانــع شــویم؛ 

یعنــی  نمی بازنــد،  اســتقال  و  پرســپولیس  مقابــل  وقتــی 
موفــق بودنــد.

ــاره اینکــه  ــاره ادعــای اســتقالی ها درب ســرمربی پدیــده درب
ــه  ــد، بیــان داشــت: ب بازیکنــان تیــم او وقت کشــی می کردن
کــه  خــدای محمــد، 3 صبــح بــه مشــهد رســیدم و دیــدم 
شــبکه ورزش تکــرار بــازی مــا را پخــش می کنــد. دوســتانی 
کــه ادعــا می کننــد مــا وقت کشــی کرده ایــم، بیاینــد و بگوینــد 
کجــا و در چــه دقیقــه ای ایــن اتفــاق افتــاد. تمــام وقــت تلــف 
شــده اعــام شــده بــه خاطــر مصدومیــت روزبــه چشــمی و 
گایــه  جابــر انصــاری بــود. مــن حتــی بایــد از اســتقالی ها 
کــه چــرا وقتــی فرامــرزی، بازیکــن مــا بــر روی زمیــن  کنــم 
افتــاد، تــوپ را بــه بیــرون نزدنــد. مــا وقت کشــی نکردیــم؛ اما 
کــه  این طــور شــده عذرخواهــی  ــد  ــر دوســتان اعتقاددارن گ ا

می کنیــم.
پنجشــنبه  روز  بــازی  صحنــه  مشــکوک ترین  دربــاره  وی 
گرفتــه از  کــه روشــنگر  کــه آبی پوشــان معتقــد بودنــد توپــی 
کنفرانــس  کــرد: در  کــرده بــود، تصریــح  خــط دروازه عبــور 
بــودم  ندیــده  را  بــازی چــون صحنــه  از  بعــد  مطبوعاتــی 
گفتــم تکــرار بــازی را  کــه  نظــری نــدادم؛ امــا همان طــور 
دیــدم و حــاال بــا قاطعیــت می گویــم، تــوپ گل نشــد. قانونی 
کل تــوپ، بایــد از خــط  کــه می گویــد  در فوتبــال وجــود دارد 
خ نــداد.  کــه در آن صحنــه ایــن  اتفــاق ر دروازه رد شــود 

ــه  ســرمربی پدیــده مصدومیــت روزبــه چشــمی  کــه منجــر ب

اذعــان  شــد،  خواهــد  فوتبــال  از  او  چندین ماهــه  دوری 
کنیــد بعــد از اینکــه ایــن خبــر را شــنیدم، بســیار  داشــت: بــاور 
ناراحــت شــدم؛ از دیشــب تــا حــاال مــدام بــه ایــن قضیــه فکــر 
کــه چــرا بایــد ایــن  می کنــم و خــودم را ســرزنش می کنــم 
خ دهــد. چشــمی،  جــوان شایســته ای  اتفــاق در بــازی بــا مــا ر
ــه  ــاءاهلل هرچ ــم انش ــت می کن ــش آرزوی موفقی ــت و برای اس

زودتــر بــه میادیــن بازگــردد. 
ــا حقیقــت دارد او یــک  ــه آی ک ــه ایــن ســوال  وی در پاســخ ب
تیم هــای  در  مــن  هرحــال  بــه  گفــت:  اســت،  اســتقالی 
گــرگان بــازی کــردم و ســابقه مربیگری  اســتقال علــی آبــاد و 
کا خــودم را  هــم دارم. ســرمربی اســتقال اهــواز بــودم و 
بــه  مطبوعاتــی  کنفرانــس  در  می دانــم.  اســتقالی  یــک 
گفتنــد شــما بــا ایــن نتیجــه باعــث خوشــحالی رقیبــان  مــن 
شــدید؛ امــا مــن بایــد بگویــم اســتقال لیاقــت قهرمانــی دارد 
و انشــاءاهلل بــه ایــن مهــم خواهــد رســید. بــه هرحــال مــا در 

کــرده بودیــم و پیش بینــی  ایــن بــازی آن هــا را خــوب آنالیــز 
مســتقیم  بــازی  روبــه  بــازی،  انتهــای  در  کــه  می کردیــم 
کنیــم؛ ولــی  می آورنــد.  درنهایــت توانســتیم متوقفشــان 
کــه دوســت دارم اســتقال قهرمــان لیــگ  بــاز هــم می گویــم 
ــان اظهــار داشــت: خــدارا شــکر  ــر شــود. مهاجــری در پای برت
گرفته ایــم، دیگــر خطــر ســقوط مــا را تهدیــد  کــه  بــا نتایجــی 
کنــم.  نمی کنــد و دوســت هــم نــدارم بــه ایــن موضــوع فکــر 
خ دادن  ــال ر ــتم در  ح ــه می خواس ک ــور  ــز همان ط ــه چی هم
اســت؛ تــا بــه االن در نیم فصــل دوم میانگیــن امتیازگیــری 
گــر همیــن رونــد را ادامــه  مــا در هــر بــازی دو بــوده اســت و ا
دهیــم می توانیــم بیــن 6 تیــم نخســت جــدول رده بنــدی 
قــرار بگیریــم. درنهایــت فــرا رســیدن ســال جدیــد را بــه همــه 
ــه  ــم. انشــاءاهلل ب ــران تبریــک می گوی فوتبالی هــا و مــردم ای
هرچــه آرزو دارنــد، برســند و فوتبــال مــا هــم پیشــرفت قابــل 

توجهــی داشــته باشــد.

گل نشد وقت کشی نکردیم؛ آن توپ 

بابت روزبه خودم راسرزنش می کنم

کشــور از حمایت هــای  رییــس فدراســیون هیئــت پزشکی ورزشــی 
مالــی بــه اســتان، بــه منظــور تجهیــز ســاختمان فیزیوتراپــی جامعــه 

ورزشــکاران اســتان چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد.
کیمیــای وطــن از چهارمحــال  گــزارش خبرنــگار   بــه 
وبختیــاری، غامرضــا نــوروزی، در ســفر بــه شــهرکرد 
پزشکی ورزشــی  هیئــت  انتخابــات  مجمــع  در 
ــی  ــیون پزشکی ورزش ــت: فدراس ــار داش ــتان، اظه اس
نقــش موثــری در پوشــش ســایر رشــته های ورزشــی 
ورزشــکاران  از  حمایــت  و  پشــتبانی  وظیفــه  و 
قهرمــان را دارد. وی افــزود: هیئــت پزشکی ورزشــی 

کشــور، هزینه هایــی را بــرای احــداث ســاختمان فیزیوتراپــی جامعــه 
کنــون  ورزشــکاران اســتان چهارمحــال و بختیــاری پرداخــت کــرده و ا
مبلغ هایــی دیگــر  را بــرای رفــع نواقــص ایــن ســاختمان در نظــر دارد.

بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان نیــاز بــه ســاختمان هیئــت   نــوروزی 
ایــن قبیــل دارد از  امــوری  بــرای صــدور بیمــه ورزشــی و   پزشــکی 

کــرد: بــا هماهنگــی فدراســیون اســتان، بایــد مکانــی  خاطرنشــان 
گرفتــه شــود. مناســب بــرای احــداث ایــن ســاختمان در نظــر 

گــر تهیــه آمبوالنــس صرفــه اقتصــادی دارد، بایــد  کــرد:  ا  وی تصریــح 
آمبوالنســی بــا حمایــت هــال احمــر و فوریت هــای 
پزشــکی اســتان بــه صــورت خریــد خدمــت بــرای 
جامعــه ورزشــکاران تهیــه شــود. رییــس فدراســیون 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب کشــور، ب هیئــت پزشکی ورزشــی  
خدماتــی  پزشکی ورزشــی،  هیئــت  اصلــی  هــدف 
رضایتمنــدی  و  ورزشــکاران  بــه  بهتــر  کیفیــت  بــا 
از  یکــی  ورزشــی  بیمــه  کارت  گفــت:  اســت،  آنــان 
کنــون در چنــد اســتان کشــور  کارکردهــای جدیــد ایــن هیئــت اســت و ا

ایــن طــرح بــه صــورت پایلــوت اجرا شــده اســت. وی در ادامــه، هزینه 
درمــان مصدومــان ورزشــی  و نقــص عضــو در ورزش را بــرای افــرادی 
کارت بیمــه باشــند، بــه ترتیــب 60 و 120 میلیــون  ریــال  کــه دارای 

کــرد.   عنــوان 

کشور: رییس فدراسیون هیئت پزشکی ورزشی 
تجهیز ساختمان فیزیوتراپی جامعه ورزشکاران چهارمحال و بخیاری

ــا توجــه بــه فاصلــه نزدیــک  کــه ب گفــت  گل محمــدی  یحیــی 
تیم هــای بــاالی جــدول فشــار روانــی بــر بازیکنــان تیمــش زیــاد 
کیمیــای وطــن،  ســرمربی تیــم فوتبــال  گــزارش  اســت. بــه 

مقابــل  تیمــش  تســاوی  از  پــس  آهــن،  ذوب 
از  اندکــی  تعــداد  اینکــه  بــه  پاســخ  در  ســایپا 
کــن« علیــه  کــن، رهــا  هــواداران شــعار »حیــا 
بایــد  حــال  هــر  بــه  گفــت:  دادنــد،  ســر  شــما 
کــه چــرا در ایــن شــرایط علیــه  کنیــم  بررســی 
تیمــی  کــه ســوم لیــگ اســت و در فینــال جــام 
حذفــی اســت، شــعار می دهنــد. تصــور می کنــم 

کــه ایــن صحبت هــا  کــه شــاید منافــع برخــی بــه خطــر می افتــد 
کنیــم؛ فکــر می کنــم  ح می کننــد. مــا بایــد ریشــه یابی  را مطــر
بعضــی از منافــع آن هــا از طــرف باشــگاه قطــع شــده و بــرای 
همیــن ایــن صحبت هــا را می کننــد. ســرمربی تیــم فوتبــال 
ذوب آهــن ادامــه داد: بــرای مــن مهــم تیــم و برنــد باشــگاه 

کــه ایــن باشــگاه درســت  ذوب آهــن اســت و مهــم ایــن اســت 
کــه  نتایجــی  بــا  روزبــه روز  بتوانیــم  کــه  داریــم  امیــد  شــود؛ 
آهــن  ذوب  کارگــران  کــه  را  زحماتــی  می آوریــم،  دســت  بــه 
کــه در پایــان  می کشــند، جبــران کنیــم. جــا دارد 
گــر زحمات  ســال از زحمــات آن هــا تشــکر کنــم. ا
آن هــا نبــود، مــا اینجــا نبودیــم و در ایــن جایگاه 
ــه خاطــر زحمــات آن هاســت  ــرار نداشــتیم و ب ق
کــه مــا بــازی می کنیــم و قــرارداد می بندیــم و 
از همــه آن هــا تشــکر می کنیــم. او در پاســخ بــه 
کــه بــه  کــه بــا توجــه بــه نتایجــی  ایــن ســوال 
گفــت: همــه  ــه تیم هایــی می دانیــد،  ــا را چ ــده، رقب ــت آم دس
تیم هــا فاصلــه نزدیکــی دارنــد. خــوب بــازی می کننــد و بــا 
توجــه بــه فاصلــه نزدیــک، فشــار روانــی بــر  تیــم مــا زیــاد اســت؛ 
ــه  گرفت ــیا  ــه در آس ک ــی  ــه نتایج ــه ب ــا توج ــازی ب کتورس االن ترا

دارنــد خودشــان را بــه صــدر نزدیــک می کننــد.

کــه  کیمیــای وطــن، مســئوالن ورزشــگاه آزادی پذیرفتنــد  گــزارش  بــه 
انجــام  ورزشــگاه  ایــن  در  را  خــود  تمرینــی  جلســه   4 ایــران  ملــی  تیــم 
را  خبــر  ایــن  دیــروز  ورزش،  وزیــر  معــاون  ســجادی،  نصــراهلل  دهــد. 
گــودرزی، وزیــر ورزش، نامــه  گفــت: »بعــد از اینکــه آقــای  کــرد و  تاییــد 
کادمــی  رفتــم و  نوشــتند و خواســتار حــل ایــن مشــکل شــدند، مــن بــه آ
ــک آزادی  ــماره ی ــن ش ــل زمی ــه مث ک ــدم  ــدم و دی ــق دی ــا را دقی ــن آنج زمی
کل  کنــار دبیــر  کمــپ هــم در  آزادی و  نیســت. مهنــدس فضــای ســبز 
بذرپاشــی  را  چمــن  داریــم  گفتنــد  البتــه  بودنــد.  جــا  آن  در   فدراســیون 

می کنیم.
 از آن جــا هــم بــه ورزشــگاه دســتگردی رفتیــم که گفتند بــه خاطر میزبانی 
از تیــم ملــی عــراق و همیــن طــور باشــگاه نجــف، می توانیــم دو جلســه 
کردنــد  کفاشــیان نامــه ای نوشــتند و تشــکر  ــی آقــای  زمیــن را بدهیــم. ول
کــه تیــم ملــی در آن جــا تمریــن نمی کنــد. قــرار شــد تیــم ملــی، 4 جلســه در 
ــی ــم مل ــان تی ــد میزب ــا پذیرفتن ــون آن ه ــد؛ چ کن ــن  ــگاه آزادی تمری  ورزش

 باشند.«

پایان بالتکلیفی 
کی روش و تیم ملی ایران

بــا بیــان ایــن مطلــب در جمــع    رحیــم جافــری 
کیمیای وطن 

کــرد: مــردم محمدرضا رحمتی  خبرنــگاران و اصحــاب رســانه اظهــار 
کثــری  همیشــه در صحنــه شــهرضا، بــا حضــور حدا
بــر  را  زریــن دیگــری  بــرگ  اســفندماه،  انتخابــات هفتــم  در  خــود 
افتخــارات ایــن کهن دیــار افزودنــد و مســئوالن بایــد بــا خدمت رســانی 
و  بــزرگ  ایثارگری هــای  و  مجاهدت هــا  ایــن  قــدردان  شایســته، 
جاودانــه باشــند. وی افــزود: هفدهــم اســفندماه، یــادآور آســمانی 
شــدن ســردار شــهید همــت بــرای مــردم ایــران زمیــن و آزادی خواهان 
جهــان، از جایــگاه فاخــری برخــوردار اســت و بر همین اســاس نســبت 
بــه نام گــذاری ایــن روز بــزرگ بــه عنــوان روز شــهرضا اقــدام شــده 

است.
  بدهی 200میلیارد ریالی شهرداری شهرضا در سال جاری

شــهردار شــهرضا بــا بیــان اینکــه واقعیت گرایــی و حقیقت گویــی از 
مهم تریــن ارکان مدیریــت ســالم و پویــا در عصــر حاضــر بــه شــمار 
بــه  کــه  جــاری  ســال  آبان مــاه  اوایــل  از  داشــت:  بیــان  مــی رود، 
عنــوان شــهردار شــهرضا مشــغول فعالیــت شــدم،  ایــن مجموعــه بــا 
کــه ایــن  کانــی در حــدود 200 میلیــارد ریــال مواجــه بــود  بدهــکاری 
رقــم برابــر بــا 60 درصــد از بودجــه شــهرداری شــهرضا در ســال جــاری  

اســت.
کوتاه تریــن زمــان ممکــن  کــرد: بــر همیــن اســاس در   وی اضافــه 
کمیتــه ای متشــکل از افــراد متخصــص و مجــرب در  بــرای تشــکیل 
شــهرداری، بــه منظــور ســاماندهی بــه وضعیــت بدهی هــای موجــود 
ــران در  ــه مطالبه گ اقــدام شــد و در نتیجــه فرآینــد انجــام تعهــدات ب

گرفــت. موعــد مقــرر در مرحلــه اجرایــی قــرار 
   انجــام فرآینــد تقســیم بندی فضــای شــهری شــهرضا بــر مبنــای 

اصــل توســعه یافتگی
جافــری بــا اشــاره بــه اینکــه در راســتای تحقــق اصــل توســعه متــوازن 
گرفتــه اســت، عنــوان  شــهری، سیاســت گذاری های مناســبی انجــام 
کــرد: در همیــن زمینــه، بــرای تقســیم فضــای شــهری بــه پنــج نقطــه 
برنامه ریزی هــای  مطابــق  مــی رود  انتظــار  و  اســت  شــده  اقــدام 
انجام گرفتــه، شــاهد تمرکززدایــی از امکانــات و خدمــات شــهری بــه 

تمامــی  نقــاط موجــود باشــیم. 
حــوزه  در  شــهرضا  شــهرداری  اینکــه  براســاس  شــد:  متذکــر  وی 
بودجه بنــدی و تحقــق بودجــه بــا نارســایی های گســترده ای مواجــه 
کان در بافــت فرســوده وجــود  ح هــای  اســت، امــکان تعریــف طر
کثــر ظرفیت هــای موجــود بــرای توســعه متــوازن  نــدارد؛ امــا از حدا

اســتفاده می شــود. شــهری 
کار  دســتور  در  خصوصــی  بخــش  ظرفیــت  از  بهره گیــری    

شــهرضا شــهرداری 
گذشــته بــه بهره گیــری  شــهردار شــهرضا بــا بیــان اینکــه در دوران 
شــهری  پروژه هــای  در  خصوصــی  بخــش  ظرفیت هــای  از 
ــر همیــن  گســترده ای شــده اســت، بیــان داشــت: ب کم توجهی هــای 
گــذاری بعضــی خدمــات شــهری و بــه خصــوص مدیریــت  اســاس، وا
کشــتارگاه نیمه صنعتــی شــهرضا بــه بخــش خصوصــی اقــدام شــده و 
انتظــار مــی رود در آینــده نزدیــک شــاهد گســتردگی دامنــه بهره گیــری 
از توانمندی هــای بخــش خصوصــی در پروژه هــای شــهری شــهرضا 

باشــیم.

بــرج عســکر، مهم تریــن  احــداث خیابــان  اتمــام عملیــات    
شــهرداری عمرانــی  اولویــت 

اینکــه حــل مشــکات  بــر  کیــد  تا بــا  ادامــه ســخنان خــود  وی در 
بــا متخصصــان  بــا محوریــت هم فکــری و هم اندیشــی  ترافیکــی 
گرفتــه اســت  کار شــهرداری شــهرضا قــرار  مجــرب و متعهــد در دســتور 
ج عســکر، بــه عنــوان یــک  ح احــداث خیابــان بــر یــادآور شــد: طــر
گرفتــه و  ح اصولــی، مهــم و ســازنده در نقطــه مرکــزی شــهر قــرار  طــر
کنــون بــا پیشــرفت 90 درصــدی در حــوزه آزادســازی و زیرســازی  تا
پیشــرفت داشــته اســت و در آینــده نزدیــک بــا انتقــال تاسیســات 
موجــود در محــل اجــرای ایــن پــروژه عملیــات نهایــی احــداث ایــن 
ج  خیابــان محقــق می شــود. جافــری ادامــه داد: بــا افتتــاح خیابــان بر
عســکر، بخــش شــایان توجهــی از مشــکات ترافیکــی بافــت مرکــزی 
شــهر شــهرضا حــل می شــود و بــر همیــن اســاس از تمامــی  امکانــات و 
ح در ماه هــای آینــده  ظرفیت هــای شــهرداری بــرای اتمــام ایــن طــر

می کنیــم. بهره گیــری 
گــذاری بــه    حــل مشــکالت ســازمان اتوبوســرانی شــهرضا بــا وا

بخــش خصوصــی
شــهردار شــهرضا بــا بیــان اینکــه ســازمان اتوبوســرانی شــهرضا در 
ماه هــای گذشــته بــا مشــکات مالــی مواجه شــده اســت، عنــوان کرد: 
ایــن ســازمان در طــول مــاه، بالــغ بــر 860 میلیــون ریــال بــرای تامیــن 
حقــوق نیروهــای خــود بــرای شــهرداری شــهرضا هزینه داشــته اســت 
و تــداوم ایــن رونــد، حــوزه مدیریــت شــهری را بــا مشــکات بزرگــی 
مواجــه می کــرد. وی بیــان داشــت: بــر همیــن اســاس، بــرای تعریــف 
گــذاری ایــن ســازمان بــه بخــش خصوصــی اقــدام شــده و  ح وا طــر
انتظــار مــی رود در آینــده نزدیــک شــاهد حــل و فصــل مشــکات ایــن 

مجموعــه باشــیم.
  ساختار سازمانی شهرداری شهرضا،  توسعه یافته نیست

جافــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه 
شــهرداری شــهرضا بــه لحــاظ ســابقه فعالیــت، جــزو شــهرداری های 
گفــت: شــهرداری شــهرضا بــا  کشــور محســوب می شــود،  برجســته 
کنــون در  ســابقه 94 ســال فعالیــت در حــوزه مدیریــت شــهری، تا
بعضــی حوزه هــای درون ســازمانی پیشــرفت چندانــی نداشــته اســت 
بــرای ایجــاد  بــر همیــن اســاس جهــت پیگیــری و اخــذ مجــوز  و 

ســازمان آرامســتان ها، ســازمان فضــای ســبز و ســازمان حمــل و نقــل 
گرفتــه اســت. وی  و پایانــه شــهرضا اقدامــات قانونــی الزم انجــام 
بــا بیــان اینکــه مدیریــت نویــن شــهری در عصــر حاضــر بــر اســاس 
اصــل  تخصــص و تعهــد سیاســت گذاری می کنــد، متذکــر شــد: در 
گذشــته، برخــی افــراد بــا تحصیــات، تخصــص و تجربیــات  دوران 
غیرمرتبــط بــا حــوزه مدیریــت شــهری در شــهرداری شــهرضا مشــغول 
کار شــده اند کــه ایــن موضــوع در گذر زمان مشــکات و نارســایی های 

گســترده ای را بــر پیکــره مدیریــت شــهری تحمیــل می کنــد.
کار معاونــت    تعامــل بــا نخبــگان و مفاخــر بومــی  در دســتور 

فرهنگــی شــهرداری
شــهردار شــهرضا بــا اشــاره بــه اینکــه برقــراری ارتبــاط اصولــی و کارآمــد 
بــا نخبــگان و مفاخــر از مهم تریــن ارکان مدیریــت پویــای شــهری 
در دنیــای امــروز بــه شــمار مــی رود، افــزود: شهرســتان شــهرضا از 
انســان های  پــرورش  و  زایــش  مهــد  عنــوان  بــه  دور  گذشــته های 
ح بــوده و مدیریــت شــهری شــهرضا بــر  بــزرگ و صاحــب اندیشــه مطــر
مبنــای لــزوم هم اندیشــی و هــم فکــری بــا  ایــن ســرمایه های بــزرگ 
بــرای تعریــف معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی در ســاختار شــهرداری 

کــرده اســت. اقــدام 
و  علمــی   اقتــدار  نمایــش  بــرای  طالیــی  فرصتــی  نــوروز،    

شــهرضا فرهنگــی 
بــرای  شــهرضا  شــهرداری  سیاســت گذاری های  تشــریح  بــا  وی 
گفــت:  توســعه و ترویــج اهــداف و برنامه هــای فرهنگــی در نــوروز 
ســتاد  محــل  عنــوان  بــه  نویــن،  تاریخــی  کارخانــه  انتخــاب  بــا 
در  گســترده ای  برنامه ریزی هــای  نــوروزی،  مســافران  اســکان 
جهــت معرفــی ظرفیت هــای بــزرگ علمــی، فرهنگــی، اقتصــادی 
در  شــاخص  شهرســتان  یــک  عنــوان  بــه  شــهرضا،  اجتماعــی  و 
در  جافــری  می شــود.  اجرایــی  و  تدویــن  کشــور،  مرکــزی  کریــدور 
پاســخ بــه ســوال یکــی از خبرنــگاران مبنــی بــر چگونگــی تدویــن 
گذشــته  افــزود: در ســال  آینــده شــهرداری شــهرضا  بودجــه ســال 
اصــول  از  دور  بــه  شــهرضا  شــهری  بودجــه  تصویــب  و  تدویــن 
ــوده و درنتیجــه بخــش شــایان  کارآمــد مدیریــت شــهری ب علمــی  و 
 توجهــی از ایــن بودجــه در فاصلــه روزهــای پایانــی ســال محقــق

 نشده است.

شهردار شهرضا:
تحقق توسعه متوازن شهری، مهم ترین رکن مدیریت شهری شهرضاست

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

پایان بالتکلیفی کی روش و تیم ملی ایران شنبـــــه  22 اسفند ماه 6139۴
ـــمـــاره 115 ســـــال دوم       ݡسݒ

ی توپ گلف برای پرتاپ جاگذار

گل محمدی:
فشار روانی بر تیم ما زیاد است



کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  مدیر 

گردشگری چهارمحال و بختیاری: و 

کمیته تشکیل 10 
برای رفع نیاز مســافران نوروزی

فرهنگــی میــراث  کل   بهمــن عســکری ســوادجانی، مدیــر 
گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری اظهــار  صنایــع دســتی و 
ســتاد  و  تهــران  از  کــه  دســتورالعمل هایی  براســاس  کــرد: 
کمیتــه در ایــن اســتان  مرکــزی بــه مــا اعــام شــد، تعــداد 10 
مشــخص و تشــکیل شــد که نیازهای گردشــگران و مسافران 
کمیته هــا شــامل  را تامیــن می کننــد. وی بیــان داشــت: ایــن 
کل راه و  کمیتــه حمــل و نقــل و ترافیــک بــه ریاســت مدیــر 
بــه ریاســت  امــداد و نجــات  کمیتــه خدمــات  شهرســازی، 
کمیتــه خدمــات انتظامــی  مدیــر عامــل جمعیــت هال احمــر، 
امنیتــی و ترافیــک شــهری بــه ریاســت فرمانــده انتظامــی  ایــن 
کمیتــه هماهنگــی امــور شــهرداری ها و دهیاری هــا  اســتان و 
بــه مدیریــت مدیــر کل دفتر امور شــهری و روســتایی هســتند.
کل آمــوزش  کمیتــه خدمــات اســکان و رفــاه بــا ریاســت مدیــر 
کمیتــه اطاع رســانی، تبلیغــات و امــور فرهنگــی  و پــرورش، 
کمیتــه  کل روابــط عمومــی  اســتانداری،  بــا ریاســت مدیــر 
ارزیابــی عملکــرد و رســیدگی بــه شــکایات بــا ریاســت مدیــر 
ــه  ــتی ب ــات بهداش ــه خدم کمیت ــرد  ــی و عملک ــر بازرس کل دفت
ــارت و  ــه نظ کمیت ــس دانشــگاه علوم پزشــکی،  ــت ریی مدیری
تنظیــم بــازار بــا سرپرســتی رییــس ســازمان صنعــت، معــدن 
کــه تحــت نظــر  کمیتــه برنامه ریــزی  و تجــارت و درنهایــت 
گردشــگری  کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و  مدیــر 
ــرای  کمیته هــای شــکل گرفته ب ــه دیگــر  ایــن اســتان، از جمل
ارایــه خدمــات بــه گردشــگران هســتند. عســکری بــا اشــاره بــه 
اقدامــات صــورت گرفتــه ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر در نوروز 
95 افــزود: ســتاد هماهنگــی ســفر در حــوزه ســازمانی اقداماتــی 
گردشــگری در  کــه شــامل ایجــاد باغ هــا  انجــام داده اســت 
اقامت گاه هــا گردشــگری  پرجاذبــه  کانون هــای   مجــاورت 

کــه همگــی  بازدیــد از ســرویس ها و بین راهی هــا... هســتند 
ــورزی  گردشــگران ن در جهــت خدمت رســانی بــه مســافران و 

صــورت می گیرنــد. 
ــا  گردشــگری ب کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و  مدیــر 
اشــاره بــه نصــب نرم افــزار راهنمــای گردشــگری بــر روی تلفــن 
همــراه مســافران در ورودی شــهر ادامــه داد: ایــن نرم افــزار این 
کــه بــدون داشــتن  امــکان را بــرای مســافران فراهــم می کنــد 
نقشــه، شهرســتان مدنظــر خــود را انتخــاب و پیــدا کننــد. ایــن 
کــرد: در تاریــخ 25 اســفندماه مانــور  مســئول خاطرنشــان 
کمیته هــای ده گانــه برگــزار خواهــد شــد  مشــترکی بــا حضــور 
کــه همــه ایــن کمیته هــا در ایــن مانــور  کــرد  و ابــراز امیــدواری 
کننــد تــا بــرای خدمت رســانی در نــوروز آمادگــی الزم  شــرکت 

کننــد. را پیــدا 

گردشگری

برگزاری یادواره شهید 
محمدابراهیم همت 

گرامیداشــت ســی ودومین ســالگرد شــهادت  مراســم 
 27 لشــکر  فرمانــده  همــت،  محمدابراهیــم  حــاج 

محمدرســول اهلل )ص(، در شــهرضا برگــزار شــد.
کفیــل، دبیــر ســتاد  حجــت االســام محمدصــادق 
در  کــه  مراســم  ایــن  در  قــم  اســتان  نمــاز  اقامــه 
ــزار شــد  مســجد محمدرســول اهلل )ص( شــهرضا برگ
کــرد: شــهدای انقــاب، بــه دنبــال اســتقرار  اظهــار 
ــد  ــر اســاس موازیــن اســام بودن جامعــه توحیــدی ب
اســامی  روایــات  و  دینــی  منابــع  اســتناد  بــه   و 
ــود  ــی شــهدا باعــث شــده ب ــات متعال اخــاق و روحی
تــا رابطــه ای دوســویه بیــن آن هــا و پــروردگار ایجــاد 

شــود.
ــهید  ــی ش ــن ویژگ ــداری، مهم تری ــت: والیتم گف وی 
همــت و شــهدای دیگــر دوران دفــاع مقــدس بــود؛ 
شــهدا، بــه انــدازه ای بــه امــام)ره( ارادت داشــتند 
یکدیگــر،  بــا  بــا  آن هــا  ماقــات  صحنه هــای  کــه 
کــرده  لحظــات مانــدگاری را در تاریــخ انقــاب ثبــت 

اســت.
کــرد:  اظهــار  قــم  اســتان  نمــاز  اقامــه  ســتاد  دبیــر 
شــهیدانی همچــون حــاج محمــد ابراهیــم همــت 
کشــور ارایــه  خدمــات بزرگــی بــه اســام، انقــاب و 
زمــان  ایــن  در  تمامــی  آن هــا  درک  کــه  داده انــد 
ممکــن نیســت و بایــد مــرور زمــان، ارزش آن هــا را 

دهــد. نشــان 
کفیــل، بــا اشــاره بــه آیاتــی از قــرآن  حجت االســام 
پــروردگار لقــای  بــه  شــوق  کــرد:  اضافــه   مجیــد 
شــهدا  در  برجســته ای  روحیــات  ایجــاد  باعــث 
مقــدس  دفــاع  دوران  رزمنــدگان  از  بســیاری  و 
ســالکان  و  عرفــا  از  بســیاری  کــه  بــود  شــده 
غبطــه  روحیــات  آن  کســب  بــرای  حــق،   راه 

می خوردند.
وی بــا اشــاره بــه نقــش الگویــی شــهدا در تربیــت 
گفــت: بایــد  نســل های نوجــوان و جــوان جامعــه 
عقیدتــی  و  فکــری  مبانــی  تبییــن  و  تبلیــغ  زمینــه 
تــا  شــود  فراهــم  دانشــگاه ها  و  مــدارس  در  شــهدا 
نســل های ســوم و چهــارم انقــاب نیــز بــا ایــن افــراد 

بیشــتر آشــنا شــوند.
کــرد:  اظهــار  قــم  اســتان  نمــاز  اقامــه  ســتاد  دبیــر 
بیــن  در  و  مــدارس  در  شــهادت  فرهنــگ  تبییــن 
نســل های جدیــد انقــاب باعــث می شــود جامعــه 
کــه  اســامی،  همــواره از ذخیــره ارزشــمندی از افــراد 
آمــاده جانبــازی در مســیر اســام و انقــاب هســتند 

باشــد. برخــوردار 
 منبع: ایسنا

معارف

گردشــگری در ســال 1394 بــا ســفر روحانــی  امیــد بــه رونــق 
بــه تخــت جمشــید جوانــه زد و بــا اجرایــی شــدن برجــام 

رویدادهــای خوشــایندی بــرای آن رقــم خــورد.
ــار اســت  ــار باســتانی، فرهنــگ مردمــان ایــن دی ــر از آث مهم ت
کــه می توانــد پذیــرای گردشــگران در چنیــن محیطی باشــد.

لغــو  آغــاز  بــا  و  امســال  دی مــاه  در  برجــام  اجــرای  بــا 
گذشــته علیــه  کــه در طــول ســالیان  کمرشــکن  تحریم هــای 
ایــران بــه تصویــب رســیده بــود، هــر چنــد دیــر، امــا جــان 
کشــور دمیــده شــد و امیــد در  گردشــگری  کالبــد  ــازه ای بــه  ت

کــرد. خانــه  گردشــگری  فعــاالن  دل 
ح جهــان قــرار  ایــران، بــار دیگــر در تیتــر رســانه های مطــر
ــرای  ــدی ب ــرکش و تهدی ــوری س کش ــوان  ــه عن ــه ب ــت؛ ن گرف
کــه بــه عنــوان کشــوری قدرتمنــد بــا توانایی  امنیــت جهانــی 
کــره و مصالحــه بــا قدرت هــای جهــان. همیــن تغییــر  مذا
بــه  آن  تبدیــل  و  ایــران  از  شــکل گرفته  تصویــر  ماهیــت 
کــه توجــه مــردم جهــان را بــه ســوی  »گفتمــان صلــح« بــود 

ایــران برگردانــد.
 در ســایه دیپلماســی فعــال منطقــه ای و بین المللــی ایــران 
کــه برجــام را بــه ســرانجام رســاند، هشــدارهای ســفر بــه 
گردشگرفرســت دنیــا  کشــورهای  ایــران توســط مهم تریــن 

ــا و فرانســه لغــو شــد. ــر بریتانی نظی

  ایران آرام در خاورمیانه ناآرام
گرفتــن ناآرامی هــا و اقدامــات ضــد بشــری داعــش  بــا شــدت 
در  ناامنــی  تشــدید  و  داخلــی  جنگ هــای  گســترش  و 
خاورمیانــه، وجــود امنیــت در ایــران بیــش از پیــش بــرای 

کشــورهای جهــان برجســته شــد.
»امنیــت«، بــه عنــوان پیش نیــاز پــا گرفتن گردشــگری در هر 
مقصــدی، ایــران را بــار دیگر در فهرســت مقاصد گردشــگری 
 قــرار داد. تخریــب آثــار باســتانی عــراق بــه دســت داعــش
کنــش ایران دوســتان را بــه همــراه  نگرانی هــای داخلــی و وا

بــه  داشــت. اقــدام مــوزه داران در جلــب توجــه جهانیــان 
گانــه  حفاظــت از میــراث بشــری و ســپس نامه هــای جدا
کشــور بــه  گردشــگری  رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری عــراق و دو نهــاد یونســکو و آیسســکو بــرای  وزیــر 
ــه  ک ــی  ــی«، در زمان ــران فرهنگ ــی »ای ــار تاریخ ــت از آث حفاظ
گردشــگر دارد، حــاوی  کشــور برنامــه ای جــدی بــرای جــذب 
کــه ایــران، درون مرزهــای خــود  پیامــی  آشــکار بــه دنیــا بــود 
امنیــت دارد و حتــی فراتــر از آن نیــز می توانــد نقــش ایفــا 

کنــد. 

امــا  داد،  روی   1393 اســفندماه  در  اتفــاق  ایــن  هرچنــد 
در ارایــه تصویــری مثبــت از ایــران در ســال جــاری نقــش 

داشــت.
گردشــگری    ورود ســرمایه گذاران خارجــی بــه صنعــت 

ر کشو
گردشــگری بــار دیگــر در مقابــل دیــدگان  امســال اهمیــت 
گرفــت  قــرار  کشــور  گردشــگری  متولــی  ســازمان  و  دولــت 
کشــورهای  بــا  همــکاری  تفاهم نامه هــای  و  قراردادهــا  و 
افق هــای  شــدن  گســترده  بــا  شــد.  منعقــد  مختلــف 
بــار دیگــر پــای  کشــور،  کنــار ثبــات نســبی  گردشــگری در 
گردشــگری، به ویــژه  ســرمایه گذاران خارجــی بــه صنعــت 
در توســعه زیرســاخت ها بــاز شــد. ورود بازیگــران خارجــی 
ح  نظیــر هتل هــای زنجیــره ای و خطــوط هواپیمایــی مطــر
بتوانــد  شــاید  کشــور،  گردشــگری  عرصــه  بــه   ... و  دنیــا 
کاس جهانــی بــه  گردشــگری را در ســطح  اســتانداردهای 
گره هــای  گــره ای از  کنــد و  گردشــگری ایــران دیکتــه  بــازار 

بگشــاید. کشــور  گردشــگری 
گردشــگری از طریــق وضــع  ــت در موضــوع  بسترســازی دول
 قوانیــن تســهیل کننده نظیــر تغییــر سیاســت، صــدور ویــزا 
بیشــتر  ورود  بــه  امیــد   ... و  مالیاتــی  مشــوق های  ارایــه 

داد. خواهــد  افزایــش  آینــده  ســال  در  را  ســرمایه 

گذشت که  گردشگری ایران در سالی 

اســتقبال  از  یــزد  شــهرداری  غدیــر  مبشــر  ســتاد  دبیــر 
ح »داغ بی نشــان« خبــر داد  دانش آمــوزان یــزدی از طــر
ــرار  ح، 90 مدســه تحــت پوشــش ق گفــت: در ایــن طــر و 
گرفتنــد. محمدرضــا دشــتی، دبیــر ســتاد مبشــر غدیــر 

کــرد: داغ بی نشــان  شــهرداری یــزد اظهــار 
طرحــی بــرای معرفــی حضــرت زهــرا)س( 
و ایســتادگی و دفــاع ایشــان از والیــت اســت 
اجــرا  بــه  یــزد  اســتان  مرکــز  مــدارس  در  و 

درآمــده اســت.
نه تنهــا  ح،  طــر ایــن  کــرد:  عنــوان  وی 
شــده  اجــرا  اســتان  مرکــز  مــدارس  در 

ح  بلکــه از مــدارس اشــکذر نیــز بــرای اجــرای ایــن طــر
ــرد:  ک ــه شــده اســت. دشــتی بیــان  درخواســت هایی ارای
کنــون حــدود 90 مدرســه دوره متوســطه اول و دوم  تا
هــر  در  کــه  گرفته انــد  قــرار  ح  طــر ایــن  پوشــش  زیــر 
یادشــده،  ح  طــر در  دانش آمــوز   300 حداقــل  مدرســه 

کرده انــد. دبیــر ســتاد مبشــر غدیــر شــهرداری  شــرکت 
ایــن  ح داغ بی نشــان و تشــریح  بــه طــر بــا اشــاره  یــزد 
ح، یــك مربــی در مــدارس  کــرد: در ایــن طــر ح عنــوان  طــر
گام  حضــور می یابــد و بــا اســتفاده از ابزارهــای روز، 12 
حضــرت زهــرا)س( بــرای حمایــت از والیت 
همچنیــن آیــه تطهیــر و جایــگاه حضــرت 
زهــرا)س( را بــرای دانش آمــوزان تشــریح 
از  کلیــپ  یــك  نیــز  درنهایــت  و  می کنــد 

می شــود. پخــش  حضــرت  آن  شــهادت 
ــك  ــز ی ح نی ــر ــان ط ــرد: در پای ک ــوان  وی عن
تعهدنامــه توســط دانش آمــوزان عاقه منــد 
امضــا می شــود کــه ایــن تعهدنامــه، تعهدی بــرای حرکت 
ــاع از  ــژه در مســیر دف در مســیر حضــرت زهــرا)س(، به وی
ــر مدرســه قــاب  کــه ایــن تعهدنامــه را مدی والیــت اســت 
قــرار  دانش آمــوزان  همــه  دیــد  معــرض  در  و  می کنــد 

می گیــرد.

دبیر ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد:

ح»داغ بی نشان« استقبال دانش آموزان یزدی از طر
کوهســتانی، وجــود  گفــت: آب و هــوای  کوهبنــان  فرمانــدار 
حیــاط  وحــش  و  طبیعــی  جاذبه هــای  بــزرگ،  مشــاهیر 
قرق شــده، کوهبنــان را بــه یکــی از قطب هــای مهم گردشــگری 
ســتاد  جلســه  در  مهدلــو  محمدرضــا  اســت.  کــرده  تبدیــل 

اســتقبال از مســافران نوروزی در این شهرســتان 
نــوروزی  تســهیات  ســتاد  داشــت:  اظهــار 
شهرســتان کوهبنــان از 28 اســفند فعالیــت خود 
را آغــاز کــرده اســت و تــا پایــان تعطیــات نــوروزی 

فعالیــت دارد. تمام وقــت  بــه صــورت 
فرمانــدار کوهبنــان بیــان کــرد: با توجــه به اینکه 
ــوت، اســتان  ــر ل کوی ایــن شهرســتان در حاشــیه 

کرمــان را بــه اســتان های یــزد و خراســان جنوبــی وصــل می کنــد 
و دارای آثــار فــراوان تاریخــی، زیارتــی، ســیاحتی، طبیعــی و 
گردشــگران داخلــی و  گردشــگری اســت، همــواره مــورد توجــه 
خارجــی بــوده و در روزهــای نــوروز پذیــرای عاقه منــدان بــه 

طبیعت گــردی اســت.

ــرد: آب و  ک ــد  کی ــان تا کوهبن ــوروزی  ــهیات ن ــتاد تس ــس س ریی
هــوای کوهســتانی، وجــود مشــاهیر بــزرگ، جاذبه هــای طبیعی 
کوهبنــان را بــه یکــی از  بی نظیــر و حیــاط  وحــش قرق شــده، 
کــرده  گردشــگران تبدیــل  ــرای  گردشــگری ب قطب هــای مهــم 

اســت.
تســهیات  ســتاد  دبیرخانــه  شــد:  یــادآور  وی 
کــه  کوهبنــان  شهرســتان  نــوروزی  ســفرهای 
صــورت  بــه  اســت،  مســتقر  فرمانــداری  در 
ســواالت  بــه  پاســخگویی  آمــاده  شــبانه روزی 

مردمیســت. انتقــادات  و  پیشــنهادات 
در ایــن جلســه، بــر نصــب چــادر از ســوی میــراث 
کوهبنــان  فرهنگــی و هال احمــر در ورودی  و خروجــی شــهر 
گردشــگری  و توزیــع در بیــن  چــاپ و تهیــه نقشــه راهنمــای 
مســافران، رســیدگی بــه وضعیــت شــهری و نظافــت فضــای 
ویــژه  کمپ هــای  اســتقرار  و  ســیاحتی  و  گردشــگری  کــن  اما

کیــد شــد. نــوروزی در ورودی اصلــی شــهر  تا

7معارف و گردشگری شنبـــــه  22 اسفندماه 139۴ حتما بخوانید!
ـــمـــاره 115آمادگی کوهبنان برای استقبال از نوروز ســـــال دوم       ݡسݒ

گفت: کوهبنان  فرماندار 

کوهبنان برای استقبال از نوروز آمادگی 

گهی مزایده آ
جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  دادگاه  اول  شعبه  مدنی  احکام  اجرای 
خواهان  ج/1   940296 کالسه  اجرایی  کالسه  ونده  پر خصوص  در  ای  مزایده 
ینت،  ز عفت،  مرتضی،  مصطفی،  مجتبی،  خواندگان  علیه  و  سرشوق  مجتبی 
ینالی  ز همگی  صدیقه  ناصر،  محسن،  عباس،  حسن،  و  سرشوق  همگی  توران 
اصفهان  ثبت  بخش  از  فرعی   15190/3610 ثبتی  پالک  ششدانگ  وش  برفر مبنی 
صغیر  خیابان  یه،  عسگر راه  چهار  وش،  سر خیابان  اصفهان،  نشانی:  به 
با   24 پالک  مرادی،  حسن  شهید  کوچه  نبش  گالن،  سعید  کوچه  اصفهانی، 
است  گردیده  واقع  طرفین  تعرض  از  مصون  که  الذکر  ذیل  کارشناسی  وصف 
اجرا)اصفهان،  این  محل  در  صبح   9/30 الی   9 ساعت   95/1/25 مورخ  در 
استان  کل  دادگستری  مرکزی  ساختمان  از  تر  پایین  متر   200  ، نیکبخت  خیابان 
چهارم(  طبقه  1ـ  شعبه  احکام  اجرای  ساختمان  پارسیان،  بیمه  جنب  اصفهان، 
احکام  اجرای  قانون   111 ماده  اعمال  نظر  مورد  ملک  خصوص  در  نماید.  برگزار 
وز قبل از جلسه مزایده به  ید می توانند 5 ر مدنی صورت گرفته است . طالبین خر
دیع 10% قیمت کارشناسی به  د تا با تو نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بو
بانک ملی دادگستری  نزد  به شماره 2171290210008  حساب سپرده دادگستری 
نمایند.  شرکت  مزایده  جلسه  در  اجرا  این  به  یزی  وار فیش  ارائه  و  اصفهان 
برنده خواهد ین قیمت  تر باال و پیشنهاد دهنده  وع  از مبلغ کارشناسی شر  مزایده 

د.  بو
یه کارشناس: اوصاف ملک بر اساس نظر

مشخصات ثبتی: به موجب مندرجات یک جلد سند مالکیت ارائه شده ششدانگ 
آن به نام قطعه زمین در صفحه 296 دفتر امالک 149 امالک بخش 5 ثبت اصفهان 
اصحاب  مورث  سرشوق،  حسین  )آقای  مالک  نام  به  و  ثبت   17907 شماره  یر  ز
ده  دعوی( صادر گردیده و پالک ثبتی آن 15190/3610 این بخش می باشد و محدو

ونده ثبتی است. سایر مشخصات ثبتی آن طبق مندرجات سند مالکیت و پر
زمین  یر ز با  طبقه  دو  خانه  باب  یک  صورت  به  بازدید  مورد  مشخصات:  سایر 
سال  پنجاه  از  بیش  د  حدو به  مربوط  قدیمی و  بسیار  آن  ساختمان  که  می باشد 
پوشیده  تیرآهن  با  هم  مقداری  و  تیرچوبی  مقداری  آن  سقف های  می باشد.  قبل 
و به طوری که اشاره شد ساختمان آن خیلی قدیمی و اصطالحًا کلنگی می باشد 
ده  بو بع  مترمر  239/65 نشینی(  عقب  از  )قبل  شده  ارائه  نقشه  طبق  آن  عرصه 
یض  و مقداری عقب نشینی در شمال و مقداری هم در سمت غرب در مسیر تعر
به  قبل  سالها  و  انداخته  ون  بیر خانه  از  دکان  دهانه  سه  دو  و  دارد  قرار  گذرها 
و  ق  بر کنتور  یک  دارای  خانه  این  می شده  استفاده  بقالی  و  نانوایی  صورت 
انشعاب آب و فاضالب و گاز می باشد. مقداری در ضلع شمالی مندرجات نقشه 
وسعت  موقعیت  باال،  شرح  به  توجه  با  دارد.  اختالف  مالکیت  سند  مندرجات  با 
صورت  به  آن  ششدانگ  قیمت  خانه  این  مشخصات  سایر  و  قواره  ویژه  به 
یال)9/240/000/000  کلیدی و یکجا به مبلغ نه میلیارد و دویست و چهل میلیون ر
قیمت  اواًل  قیمت  این  می گردد  تاکید  و  اضافه  و  می گردد  اعالم  و  برآورد  یال(  ر
مصالح  )زمین،  مستغالت  قیمت  نوسان  علت  به  ثانیًا  و  ده  بو مزایده  برای  پایه 
همراه نقصانی  و  اضافی  یب  تقر  +  %7 با  غیره(  و  دستمزدها   ساختمانی، 

 است. 
اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   35755/ م الف

دادنامه
مرجع   94/11/21 یخ  تار به   1267 دادنامه:  شماره    1213/94 ونده:  پر کالسه 

رسیدگی: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: منصور نیکونژاد  نشانی: خانه اصفهان، فلکه نوبهار، 12 متری گلبهار، 

مجهول  نشانی:  رضایی  میردار  باقر  خوانده:  سادات    بست  بن  گلبرگ،  کوچه 
شش  و  بیست  مبلغ  به   94/4/5 ـ   241649 چک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  
محتویات  به  عنایت  با  گردشکار:  دادرسی  ینه های  هز و  خسارت  و  یال  ر میلیون 
یه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با  ونده و اخذ نظر پر

استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا 

در خصوص دادخواست منصور نیکونژاد به طرفیت باقر میردار رضایی بخواسته 
شماره های  به  چک  فقره  یک  وجه  یال  ر میلیون  شش  و  بیست  مبلغ  مطالبه 
دادرسی  خسارات  انضمام  به  صادرات  بانک  عهده   94/4/5 یخ  تار به   241649
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی  به دادخواست  توجه  با  تادیه  تاخیر  و 
شورا  جلسه  در  کافی  انتظار  و  وقت  قانونی  ابالغ  با  خوانده/خواندگان  اینکه  و 
به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات  و  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر 
عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان 
 ،  198 مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی  می کند.  حکایت  را 
قانون   349  ،307  ،309  ،310  ،315 مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   522  ،519
شش  و  بیست  مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  خوانده/  محکومیت  به  حکم  تجارت 
یال  ر هزار  پنج  و  بیست  و  سیصد  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  یال  ر میلیون 
پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به  حکم  کامل  اجرای  تا  آگهی  نشر  ینه  هز و 
آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت   94/4/5 یخ  تار از  تادیه  و  تاخیر  خسارات 
رای  می گردد.  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق 
خواهد شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر  20 ظرف  و  غیابی   صادره 

د.  بو
قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان ـ زهرا عابدینی  35637/م الف

ابالغ رای 
مرجع     94/12/9 یخ  تار به   2019 دادنامه:  شماره   941197 ونده:  پر کالسه 
رسیدگی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سعید خیرالهی  نشانی: 
سید  خوانده:  خیرالهی   وشگاه  فر صدر،  پاساژ  وی  وبر ر رگ،  بز بازار  اصفهان، 
یک  وجه  ی  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  یمی دورکی   کر عبدالرضا 
یه  نظر اخذ  و  ونده  پر محتویات  به  عنایت  با  یال  ر  6/650/000 مبلغ  به  چک  فقره 
 مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای

 می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف

عبدالرضا  سید  آقای  طرفیت  به  خیرالهی  سعید  آقای  دعوی  خصوص  در 
ی  شماره  به  چک  وجه  یال  ر   6/650/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  یمی دورکی  کر
به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به   88/7/27 یخ  تار به   935585
ونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت  محتویات پر
خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط 
رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  علیرغم  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در 
مقام  در  و محکمه پسندی  و دفاعیات مستند  و هیچگونه الیحه  نداشته  حضور 
ده لذا دعوی خواهان  د ابراز و ارایه ننمو اعتراض نسبت  به دعوی خواهان از خو
و  تجارت  قانون   313  ،310 مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خوانده  علیه 
به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522  ،519  ،515  ،198
بابت اصل خواسته و  یال  ر و پنجاه هزار  پرداخت مبلغ شش میلیون و ششصد 
رسید  سر یخ  تار از  تادیه  و  تاخیر  خسارات  و  دادرسی  ینه  هز بابت  یال  ر  435/000
یخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم  یخ فوق( تا تار چک موصوف )تار
وز پس از ابالغ قابل واخواهی  می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست ر

وز قابل تجدید  در این شعبه می باشد و پس از تمام مهلت واخواهی ظرف بیست ر
خواسته  خصوص  در  و  می باشد  اصفهان  عمومی حقوقی  محاکم  در  نظرخواهی 
بشرح  خواسته  استرداد  به  توجه  با  خواسته  تامین  قرار  صدور  بر  مبنی  خواهان 
رد  قرار  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   107 ماده  ب  بند  مستندا  شورا  صورتجلسه 
قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر بیست  ظرف  صادره  رای  می گردد  اعالم  و  صادر  دعوی 

تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
یم هاشمی قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان ـ مر

  35717/ م الف

ابالغ رای
مرجع   94/11/20 یخ  تار به   1003 دادنامه  شماره   783/94 ونده:  پر شماره 
کوچکی    علی  ویا  ر خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای   24 شعبه  رسیدگی 
خوانده:  شاهزمانی  ل  منز  ،8 پالک  بهرامی،  کوچه  ارتش،  اصفهان،  نشانی: 
از  ناشی  خسارات  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول  نشانی:  بهرامی،  سعید 
مالحظه  با  شورا  قاضی  گردشکار:  کارشناسی   دادرسی،  ینه های  هز و  تصادف 
را  رسی  بر ختم  و  کفایت  شورا  اعضای  مشورتی  یه  نظر و  ونده  پر محتویات 
رای صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  و   اعالم 

 می نماید.
رای قاضی شورا

مطالبه  خواسته  به  باال  خوانده  طرفیت  به  خواهان  دادخواست  خصوص  در 
ینه دادرسی  یال بابت خسارات ناشی از تصادف به اضافه هز مبلغ  50/000/000 ر
به   206 و  پژ بین  تصادف  وقوع  فنی  کارشناس  یه  نظر به  توجه  با  کارشناسی  و 
ایران 13 متعلق به خواهان و پراید به شماره 53-966 ص 11  شماره 129 ن 25 
حسب  و  است  شده  شناخته  مقصر  خوانده  و  ده  بو ز  محر خوانده  رانندگی  به 
ونده تامین دلیل شعبه 24 شورای حل اختالف  یه کارشناس دادگستری در پر نظر
اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تصادف مبلغ سیزده 
یال تعیین گردیده است و خوانده با وصوف ابالغ قانونی  میلیون و چهارصد هزار ر
حاضر  شورا  رسیدگی  جلسه  در   94/10/3 یخ  تار وطن  کیمیای  یه  نشر در  درج 
نشده و دفاعی به عمل نیاورده است لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 515 و 519 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13/400/000 
یال( بابت خسارات وارده و 165/000 )یکصد و  )سیزده میلیون و چهارصد هزار ر
یال  ر پانصد هزار  و  میلیون  و یک  ینه دادرسی  بابت هز یال(  ر پنج هزار  و  شصت 
ینه نشر آگهی در حق خواهان صادر   ینه کارشناسی و هز یال بابت هز )1/500/000( ر
و مورد  مابقی خواسته خواهان حکم بر بی حقی صادر می گردد و اعالم می نماید 
واخواهی قابل  مرجع  همین  در  ابالغ  از  پس  وز  ر  20 ظرف  و  غیابی  صادره   رای 

 است. 
ری  قاضی شورای حل اختالف شعبه 24 اصفهان ـ حسین گاز

  35724/ م الف

ابالغ رای
یخ رسیدگی:  یخ 94/11/28   تار ونده 94-1109  شماره دادنامه 1860 به تار کالسه پر
خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای   9 شعبه  رسیدگی:  مرجع    94/11/19
 14 کوچه  آتشگاه،  کوی  جنب  آتشگاه،  اصفهان،  نشانی:  امینه   عامری  حسین 
المکان    معصوم، قلعه آخر  خوانده: محمدرضا دهقانی اسپارتی نشانی: مجهول 
به   94/1/25 مورخ  نامه  مبایعه  طبق  زی  کشاور زمین  تحویل  به  الزام  خواسته: 
از  پس  گردشکار:  یال   ر میلیون  پنجاه  به  مقوم  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام 

یفات قانونی و اخذ  ونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشر ارجاع پر
یر مبادرت  یه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ز نظر

به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا 

دهقانی  رضا  محمد  آقای  طرفیت  به  عامری  حسین  آقای  دعوی  خصوص  در 
مورخ  نامه  مبایعه  طبق  زی  کشاور زمین  تحویل  به  الزام  خواسته  به  اسپارتی 
یال، با توجه  94/1/25 به انضمام مطلق خسارات قانونی مقوم به پنجاه میلیون ر
و  از سوی خواهان که امضاء خواهان  ابرازی  نامه  مبایعه  و  به شرح دادخواست 
و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی  د می باشد  خوانده در ذیل آن موجو
متراژ  به  زی  کشاور زمین  قعطه  یک   94/1/25 مورخ  نامه  مبایعه  طی  اینکه  بر 
آن  تحویل  به  نسبت  تاکنون  ولی  ام  کرده  یداری  خر خوانده  از  را  بع  مترمر  185
جلسه  در  )نشرآگهی(  قانونی  ابالغ  علیرغم  خواهان  اینکه  و  است  ده  اقدامی ننمو
د  ده است و شهو رسیدگی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز به شورا ارائه ننمو
ین شرعی و قانونی لذا شورا به استناد ماده 198 و  تعرفه شده خواهان طبق مواز
519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
یال بابت نشرآگهی  ینه دادرسی و مبلغ ششصد هزار ر یال بابت هز و هفتاد هزار ر
زی به شماره ثبت 42/3 واقع در بخش 3  و الزام به تحویل یک قطعه زمین کشاور
اصفهان به نشانی اصفهان خیابان آتشگاه، خیابان بهشت، محله بوستان بعد از 
سقاخانه حضرت ابوالفضل )ع( در حق خواهان می باشد. رای صادره غیابی و 

وز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.  ظرف مهلت بیست ر
قاضی شورای حل اختالف شعبه 9 حوزه قضائی اصفهان 35727/ م الف

دادنامه
یخ 94/11/21 مرجع رسیدگی  ونده: 94-53  شماره دادنامه: 145 به تار کالسه پر
نشانی:  مختاری   اصغر  علی  خواهان:  اصفهان   اختالف  حل  شورای   49 شعبه 
وین، چهار راه هفت تیر خوانده: مهران پورعسگری  نشانی: مجهول المکان   خ پر
یال بابت یک فقره چک  گردشکار: با عنایت به  خواسته: مطالبه مبلغ 9/000/000 ر
یه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی با استعانت از  ونده و اخذ نظر محتویات پر

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

پورعسگری  مهران  طرفیت  به  مختاری  اصغر  علی  دادخواست  خصوص  در 
یال وجه یک فقره چک به شماره های 569141  بخواسته مطالبه مبلغ 9/000/000 ر
به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  صادرات  بانک  عهده 
ابالغ  با  خوانده  اینکه  و  دعوی  مستندات  اصول  مالحظه  تقدیمی و  دادخواست 
و  دعوی  قبال  در  و  نشده  حاضر  شورا  جلسه  در  کافی  انتظار  و  وقت  قانونی 
ابرازی  مستندات  و  نیاورده  عمل  به  تکذیبی  و  ایراد  خواهان  ابرازی  مستندات 
را حکایت می کند.  از اشتغال ذمه ی خوانده/ خواندگان به خواهان  نیز حکایت 
قانون   522  ،519  ،198 مواد  استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  ضمن  هذا  علی 
حکم  تجارت  قانون   249  ،307  ،309  ،310  ،315 مواد  و  مدنی  دادرسی  آیین 
عنوان  به  یال  ر  9/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  خوانده/  محکومیت  به 
پرداخت  به  دادرسی  خسارت  عنوان  به  یال  ر  570/000 پرداخت  و  خواسته  اصل 
آن  ایصال  و  وصول  زمان  لغایت  رسید  سر یخ  تار از  تادیه  و  تاخیر  خسارات 
رای  می گردد.  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک  شاخص  نرخ  طبق 
سپس  و  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  وز  ر  20 ظرف  و  غیابی  صادره 
اصفهان عمومی حقوقی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  وز  ر  20  مدت 

 می باشد.
شورای حل اختالف شعبه 49 استان اصفهان  ـ هادی وطن خواه  35728/ م الف   



دختران مجرد بخوانند!
کــه حتــی خواســتگار نیــز دارنــد، بــه دلیــل  گاهــی دخترانــی 
رعایــت نکــردن بعضــی نــکات قــادر بــه ازدواج نیســتند.

کیمیــای وطــن، محمــود بیــات - روانشــناس  گــزارش  بــه 
انتخــاب  در  دختــران  برخــی  داشــت:  اظهــار  عمومــی - 
خواســتگار خــود ســختگیری و وســواس خاصــی دارنــد و 
ــا  گاهــی رفتارهــای غلــط موجــب می شــود ت در ایــن میــان 
فرصت هــای مناســب را از دســت بدهنــد. وی در ادامــه 
و  دیگــران  بــا  خــود  شــرایط  و  ک هــا  مال مقایســه  گفــت: 
بــه نوعــی چشــم و هــم چشــمی  با دوســتان و همچنیــن 
تجــارب خــود از افــراد باعــث می شــود برخــی دختــران دور 
تمــام خصوصیــات رفتــاری یــک فــرد نابهنجــار در زندگــی 
ایــن  از  یــک  هــر  بــا  مواجهــه  در  و  بکشــند  خطــی  خــود 
ویژگی هــا در فــرد دیگــر، نگاهــی غیــر اصولــی بــه او داشــته 

باشــند.
نیــز  خواســتگار  بــا  برخــورد  در  جســارت  افــزود:  بیــات   
بســیار مهــم اســت؛ زیــرا عــده ای از دختــران پــس از آمــدن 
خواســتگار بــا وجــود شــرایط مناســب، بــه دلیــل بهانه هــای 
گــو یــا برقــرای ادامــه رونــد  گفــت و  غیــر منطقــی حاضــر بــه 
صــورت  بــه  دیــدی  نیــز  گاهــی  و  نیســتند  خواســتگاری 
آرمان گرایانــه بــه طــرف مقابــل دارنــد؛ همچنیــن انتظــار 
کــه او هیــچ ایــرادی نداشــته باشــد. ایــن روانشــناس  دارنــد 
کار یــا تحصیــل  کــرد: غــرق شــدن در  در پایــان خاطرنشــان 
یکــی دیگــر از عوامــل بــه تاخیــر افتــادن ازدواج در دختــران 
گاهــی از  اســت و نیــز بدبینــی بــه طــرف مقابــل بــه دلیــل آ
ــک و  ــاد ش ــث ایج ــران، باع ــا دیگ ــود ی ــته خ گذش ــارب  تج

بدبینــی نســبت بــه مــردان در آن هــا می شــود.

خواندنی 

هتك حیثیت از خانم جوان
کــه در فضــای مجــازی اقــدام بــه انتشــار تصاویــر  فــردی 
ــوام خــود  و فیلم هــای خصوصــی یکــی از نزدیــك تریــن اق
کــرده و باعــث هتــك حیثیــت و آبروریــزی وی شــده بــود 
توســط پلیــس فتــای اســتان اصفهان شناســایی و دســتگیر 

شــد. 
فتــا  پلیــس  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش   بــه 
ــهریاری   ــا ش ــرهنگ  غالمرض )www.cyberpolice.ir(، س
انتظامی اســتان  فرماندهــی  اطالع رســانی  مرکــز  رییــس 
اصفهــان بیــان داشــت: در پــی شــکایت خانمی جــوان بــه 
ــا، مبنــی بــر اینکــه فیلم هــا و تصاویــر شــخصی  ــس فت پلی
ــی او در یکــی از شــبکه های اجتماعــی مجــازی  و خانوادگ
کارشناســان  کار  منتشــر شــده، بررســی موضــوع در دســتور 

گرفــت. ایــن پلیــس قــرار 
پرونــده  بالفاصلــه  خانــم،  ایــن  شــکایت  بــا  افــزود:  وی 
کارشناســان بــا انجــام اقدامــات تخصصــی در  تشــکیل و 
فضــای مجــازی، عامــل اصلــی ایــن عمــل مجرمانــه را  

کردنــد. دســتگیر  و  شناســایی 
او  کــه  متهــم  داشــت:  عنــوان  مســئول  مقــام  ایــن 
در  بــود،  کی  شــا نزدیــك  اقــوام  از  خانمی جــوان  نیــز 
صراحتــا  فتــا  پلیــس  مســتندات  و  مــدارك  بــا  مواجهــه 
بــه بــزه انتســابی اقــرار و انگیــزه خــود را انتقام جویــی و 
خانوادگــی  اختالفــات  علــت  بــه  کی  شــا حیثیــت   هتــك 

عنوان کرد.
شــهریاری در زمینــه انتشــار تصاویــر خصوصــی افــراد در 
کــرد: ایــن جــرم از  فضــای مجــازی هشــدار داد و  عنــوان 
مجــازات  آن  بــرای  قانون گــذار  کــه  جرایمیســت  جملــه 

گرفتــه اســت . ویــژه ای را در نظــر 
وی بیــان داشــت: بــه شــهروندان به خصــوص خانم هــای 
ــای  ــان هتــك حیثیــت در فض ــه بیشــترین قربانی ک جــوان 
اطالعــات  مراقــب  می کنیــم   توصیــه  هســتند،  مجــازی 
شــخصی و محرمانــه خــود باشــند و بــه هیــچ عنــوان فیلــم 
اختیــار دیگــران  حتــی   در  را  خــود  و تصاویــر خصوصــی 
نزدیك تریــن اقــوام خــود قــرار ندهنــد  و اجــازه فیلمبــرداری 
و عکاســی از میهمانی هــا و مجالــس خصوصــی خــود را نیــز 

بــه دیگــران ندهنــد.
منبع:  پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا

خودکشی مرد جوان 
پس از قتل همسرش

گذشــته اهالــی خیابــان صــدرا متوجــه  اواخــر هفتــه 
گلولــه از داخــل خیابــان شــدندو پــس  صــدای شــلیک 
از حضــور در خیابــان بــه جســد غــرق در خــون زن 
ع  همســایه بــه نــام ناهیــد  برخوردنــد. بــا اعــالم موضو
بــه بازپــرس ویــژه قتــل، بالفاصلــه مامــوران پلیــس 

ع در محــل حاضــر شــدند. ــرای بررســی موضــو ب
بررســی اولیــه نشــان مــی داد زن جــوان براثــر اصابــت 
گلولــه جانــش را از دســت داده اســت. یکــی از  یــک 
و  ناهیــد  شــد  مدعــی  بازجویی هــا  در  همســایه ها 
همســرش بــه نــام رضــا بــا هــم اختــالف داشــتند و 
احتمــال دارد رضــا مرتکــب ایــن قتــل شــده باشــد. 
ــرای  ع، تحقیقــات ب ــا مشــخص شــدن ایــن موضــو ب
شناســایی و دســتگیری رضــا آغــاز شــد. ســاعتی بعــد 
گلولــه  کــه بــا شــلیک  مامــوران بــا جســد مــرد جوانــی 
روبــه رو  بــود،  داده  دســت  از  را  جانــش  ســرش  بــه 

شــدند.
پــس از شناســایی هویــت مــرد جــوان مشــخص شــد 
زندگــی  بــه  قبــل  ســاعتی  کــه  رضاســت  همــان  او 

اســت. داده  پایــان  همســرش 
اختالفــات  به دلیــل  رضــا  مــی داد  نشــان  بررســی ها 
و  رســانده  قتــل  بــه  را  همســرش  ابتــدا  خانوادگــی، 
بــه  بــه ســرش  گلولــه  بــا شــلیک  نیــز  بعــد  دقایقــی 

اســت. داده  پایــان  زندگــی اش 

قتل جوان 29ساله 
در خیابان شیخ بهایی اصفهان

ایمنــا  بــا   گفت وگــو  در  خســروی  ســتار  ســرهنگ 
کــرد: ســاعت 15 و 30 دقیقــه روز چهارشــنبه  اظهــار 
19 اســفندماه ســال جــاری، جوانــی 18ســاله بــه نــام 
حســین. الــف بــه یکــی از مغازه هــای موبایل فروشــی 
ــاغ عباســی، ابتــدای شــیخ بهایــی  ــان چهارب در خیاب
گوشــی موبایــل کــرد و پــس بررســی چنــد   مراجعــه 

قصد خرید آن ها را داشت.
کاال  مبلــغ  پرداخــت  بــرای  مشــتری  افــزود:  وی 
کشــید  کارت بانکــی خــود را در دســتگاه پــوز مغــازه 
کارت، فاقــد موجــودی بــود و فروشــنده بــه ایــن  امــا 
بــه  آن هــا  میــان  درگیــری  و  شــد  معتــرض  قضیــه 

آمــد. وجــود 
تصریــح  اصفهــان  اســتان  گاهــی  آ پلیــس  رییــس 
چاقــو  بــا  18ســاله  جــوان  نــزاع،  ایــن  در  کــرد: 
شــاهرگ  و  زد  فروشــنده  گــردن  بــه  ضربــه ای 
زمیــن  بــر  مقتــول  هنگامی  کــه  کــرد؛  قطــع  را  وی 
 افتــاد و خــون از او جــاری شــد، حســین پــا بــه فــرار 

گذاشت.
خســروی بــا بیــان اینکــه مقتــول، جوانــی 29ســاله 
هشــت  از  کمتــر  در  قاتــل  کــرد:  خاطرنشــان  بــود، 
ــال  ــه از ترمین ــل، هنگامی ک ع قت ــو ــس از وق ــاعت پ س
توســط  داشــت،  را  اصفهــان  از  خــروج  قصــد  صفــه 

پلیــس دســتگیر شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه چهــار تیــم ویــژه، مســئول 
کــرد:  پیگیــری ایــن پرونــده قتــل شــده بودنــد، اظهــار 
ــان  ــوار اصفه ــتان های هم ج ــی از اس ــِل یک ــل، اه قات
بــود و ســه روز پیــش بــرای تفریــح بــه اصفهــان آمــده 

بــود.
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دکتــر لیــال صدیقــی پــور: بیشــترین فشــار هنــگام رفــت و روب 
وارد می شــود؛ چــون  گــردن  و  ناحیــه دســت، شــانه  بــه  خانــه 
هنــگام کارکــردن بیشــترین فعالیــت مربــوط بــه این نواحی اســت؛ 
بنابرایــن بــرای جلوگیــری از آســیب بــه ایــن نواحــی بهتــر اســت بــه 

کنیــد. کــه در ادامــه ذکــر می شــود، توجــه  بایدهــا و نبایدهایــی 
1- عدم تعادل را جدی و در صورت لزوم کمک بگیرید:

یــا  کارپــال  تونــل  نشــانگان  گــردن،  آرتــروز  دچــار  قبــل  از  گــر  ا  
مشــکالت مشــابهی در ناحیــه دســت شــده ایــد، بایــد احتیــاط 
کارهــای خانــه  کنیــد. بهتــر اســت از فــرد دیگــری بــرای انجــام 
کــه دچــار ضعــف عضالنــی هســتید یــا  کمــک بگیریــد. در صورتــی 

کنیــد، بــه هیــچ وجــه  نمی توانیــد بــه خوبــی تعــادل خــود را حفــظ 
روی چهارپایــه یــا نردبــان نایســتید.

2- مراقب کشیدگی تاندون باشید:
کــه بیشــتر  تاندون هــا در ناحیــه شــانه بیشــتر آســیب می بیننــد 
ــت؛  ــر اس ــاالی س ــه ب ــت ها ب ــد دس ــش از ح ــیدگی بی کش ــل  ــه دلی ب
کــه فــرد دســت ها را بــه طــرف بــاال می بــرد تــا شیشــه  مثــل زمانــی 
کنــد یــا بــه مــدت طوالنــی در حــال  کابینت هــا و... را تمیــز  یــا 
کشــیدگی تاندون هــا معمــوال بــا درد شــدید  نصــب پــرده اســت. 
کشــیدگی بیــش از حــد دســت بــا  همــراه اســت. بــرای جلوگیــری از 
کارهــای بــاالی ســر  گذاشــتن چهارپایــه زیــر پــا راحت تــر می توانیــد 

ــد. ــام دهی را انج
3- سالم ترین روش بلند کردن اجسام را بیاموزید:

ــا  ــه تاندون ه ــز ممکــن اســت ب ــل اشــیای ســنگین نی هنــگام حم

آســیب وارد شــود. برای حمل اشــیا ســعی کنید شــی را با دو دســت 
ــه تاندون هــا،  کنیــد. اســتفاده از یــک دســت، فشــار وارده ب بلنــد 
حالــت  نبایــد  دســت ها  می کنــد.  بیشــتر  را  مفاصــل  و  عضــالت 
کنیــد جســم را بــه بــدن نزدیــک تــر  کشــیده داشــته باشــد. ســعی 
کنیــد. همچنیــن بهتــر اســت از عضــالت ناحیــه لگــن بــه عنــوان 

کنیــد. گاه اســتفاده  تکیــه 
4- نشانه های تونل کارپال را بشناسید:

کانــال دســت اســت.  یکــی از مشــکالت شــایع در خانم هــا، تنگــی 
کارهایــی  ــه مــرور زمــان ایجــاد می شــود. خانم هــا  ایــن مشــکل ب
کــه مســتلزم خــم  ماننــد شست وشــو، دوزندگــی، بافندگــی و... را 
ــال  ــد. اعم ــام دهن ــاد انج ــد زی ــت، نبای ــت اس ــردن دس ک ــت  و راس
کــه از مــچ دســت عبــور  تکــراری باعــث آســیب عصبــی می شــود 
ــز، بی حســی و درد در ناحیــه دســت  گزگ ــز  می کنــد. عالمــت آن نی

کــه چنیــن مشــکلی را  کنــاری اســت. خانم هایــی  و ســه انگشــت 
ــل  ــردن و... قب ک ــرد  ــبزی خ ــاس، س ــدن لب ــد، از چالن ــل دارن از قب
از عیــد یــا هــر روزی از ســال بایــد بپرهیزنــد و بــه محــض اینکــه 
احســاس درد، بی حســی و خواب رفتگــی کردنــد، بــه پزشــک خــود 
کننــد. ایــن بیمــاری در مراحــل اولیــه بــا بســتن مچ بنــد یــا  مراجعــه 
تزریق هــای داخــل مــچ دســت تــا حــدودی بهبــود می یابــد؛ ولــی در 

مــوارد شــدید بــه جراحــی نیــاز دارد.
5- آرتروز خودتان را تشدید نکنید:

کــردن ایجــاد نمی شــوند  کار  آرتروزهــای دســت، یک شــبه و بــا 
می شــود.  دیــده  دارنــد،  باالیــی  ســن  کــه  افــرادی  در  بیشــتر  و 
ــا  ــز ب کارهــای ظریــف و ری ــد از انجــام  ــروز هــم بای ــه آرت ــان ب مبتالی
کــه باعــث آســیب بــه مفاصــل مــچ و...  دســت، بــه مــدت طوالنــی 

کننــد. می شــود، خــودداری 

6- گردن خود را برای مدت طوالنی ثابت نگه ندارید:
گــردن معمــوال  گــردن اســت. دردهــای  موضــوع بعــدی دردهــای 
گســترش پیــدا می کنــد؛ یعنــی فــرد در بازوهــا، ســاعد  ــه اطــراف  ب
و نــوک انگشــتان هــم ممکــن اســت درد داشــته باشــد. دردهــا 
گاهــی تیرکشــنده هســتند. در ایــن مواقــع بایــد بــه بیرون زدگــی 
بــر عهــده پزشــک  البتــه تشــخیص  کــرد.  دیســک هــم شــک 
گــردن هــم وضعیــت قرارگیــری  اســت. بــرای پیشــگیری از درد 
کاری  گــردن بســیار مهــم اســت. بســیاری از افــراد بــرای انجــام 
ــن  ــد؛ در ای ــرار می دهن ــن ق ــت پایی ــر را در وضعی ــی س ــدت طوالن م
ــار روی  ــود و فش ــم می ش ــن خ ــمت پایی ــه س ــاد ب ــردن زی گ ــت  حال
گــردن و دیســک های بیــن مهــره ای را بیشــتر می کنــد.  عضــالت 

کار ســر را راســت و بــه ســمت جلــو بگیریــد. بهتــر اســت هنــگام 
هفته نامه سالمت، 

6 فرمان  طبی 
برای خانه تکانی بی خطر

ازدواج  گفــت:  روان شــناس  یــک 
پســران مجــرد بــا زنان مطلقــه رو به 
شــیوع اســت؛ از ایــن رو بایــد جوانب 

مثبــت و منفــی آن بررســی شــود. 
ایــران:  دانشــجویان  خبرگــزاری 
در  روانشــناس  فکــور،  مریــم 
کــرد: در نــگاه  گفت وگویــی اظهــار 
ایــن  بــه  مجــرد  پســر  بدبینانــه، 

کــه فکــر می کنــد  اســت  بــا زن مطلقــه  ازدواج  دلیــل خواهــان 
انتظــار  یــک  طبــق  واقــع  در  دارد.  پیــش  در  راحتــی  ازدواج 
کــم توقع تــر هســتند  عمومی  زنــان مطلقــه در ازدواج دوم شــان 
و ســازش بیشــتری نشــان می دهنــد. همچنیــن ایــن دســته از 
کــم ســر و صــدا دارنــد و به دنبــال برگــزاری  زنــان تمایــل بــه ازدواج 
روان شــناس  ایــن  نیســتند.   تشــریفات  و  پی درپــی  مراســم 
باشــند  هــم  پســرانی  میــان  ایــن  در  اســت  ممکــن  داد:  ادامــه 
دختــر  بــه  نســبت  مطلقــه  زن  امتیازهــای  می کننــد  فکــر  کــه 
ازدواج  شــرایط  نتیجــه  در  اســت؛  پایین تــر  مراتــب  بــه  مجــرد 
کــه  می کننــد  فکــر  ایــن،  عالوه بــر  بــود.  خواهــد  آســان تر  او  بــا 
کــه  زنــان مطلقــه انتظــار مالــی پایین تــری دارنــد و در شــرایطی 
مهریــه، هزینه هــای مراســم ازدواج هزینه هــای تامیــن مســکن 
و درآمــد بــرای پســرها یــک دغدغــه جــدی اســت، زنــان مطلقــه 
وی  باشــند.   خوبــی  گزینــه  می تواننــد  پایین تــر  انتظــارات  بــا 
از زنــان مطلقــه حامی  ندارنــد  کــرد: در واقــع بســیاری  تصریــح 
و خانــواده آن هــا به علــت موقعیــت فرزندانشــان تمایــل دارنــد 
میــزان  از  همیــن رو  از  کننــد؛  حفــظ  را  دخترشــان  دوم  زندگــی 
کــه مهریــه و  کاســته می شــود. عالوه بــر ایــن، زنــی  دخالتشــان 
کــرده، تمکــن  حــق و حقــوق مالــی اش را از همســر ســابق دریافــت 
مالــی بیشــتری دارد و می توانــد منبــع حمایتــی خوبــی بــرای یــک 
کیــد بــر پــی بــردن زنــان مطلقــه  پســر مجــرد باشــد. فکــور بــا تا
گفــت: ازدواجــی  بــه انگیزه هــای خواستگارشــان بــرای ازدواج 
کــه صرفــا بــه دلیــل برخــورداری از حمایــت یــک مــرد صــورت 

ک باشــد و  بگیــرد، می توانــد خطرنــا
چالش هــای زندگــی پیشــین را بــرای 
کنــد. از همیــن رو بهتــر  یــک زن تکــرار 
کاردان بســپرد و بــا  کار را بــه  اســت 
مشــاوره های روان شناســی یک نفــره 
و دونفــره تصمیــم نهایــی را بگیــرد.  
کــرد:  خاطرنشــان  روانشــناس  ایــن 
یکــی از آســیب های ازدواج بــا زنــان 
مطلقــه یــادآوری مکــرر خاطــرات پیــش از ازدواج اســت؛ چــون 
و  مــرد  ســرزنش  مــورد  ازدواجــی  چنیــن  در  زن  اســت  ممکــن 
ــرش  ــر س ــی ب ــن اختالف کوچک تری ــود  ــا وج ــد و ب ــان او باش اطرافی
کــه »حتمــا همســر قبلــی ات همیــن رفتــار را دیــده  منــت بگذارنــد 
ــو از یــک زندگــی شکســت خورده بیــرون  ــا »ت کــه طالقــت داده« ی
کــرد: زنــان  کــردم«.  وی تصریــح  آمــده بــودی و مــن حمایتــت 
مطلقــه در صــورت داشــتن یــک زندگــی آرام، قــدر موقعیــت را 
تــالش می کننــد؛ چــون  بــرای بهتــر شــدن زندگــی  و  می داننــد 
وضعیــت بدتــری را چشــیده اند و حاضــر نیســتند زندگــی خــوب 
کــه زنــان  امروزشــان را از دســت بدهنــد؛ ایــن در حالــی اســت 
کســب  ــه در زندگــی اول خــود  ک مطلقــه به واســطه تجربه هایــی 
کرده انــد، عمومــا توانایــی مدیریــت بهتــری در روابــط دارنــد و 
کــه نظــر پســران مجــرد را بیشــتر  شــاید بــه همین خاطــر اســت 
ــه داری،  ــان از مهارت هــای خان جلــب می کننــد. در واقــع ایــن زن
ارتبــاط بــا اقــوام و برخــورد بــا همســر برخــوردار بــوده و دیگــر نیــازی 
نیســت بــا شــروع زندگــی مشــترک بــه آزمــون و خطــا بپردازنــد.  
فکــور یــادآور شــد: مطلقــه بــودن نمی توانــد علــت انتخــاب نشــدن 
بــرای ازدواج باشــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه آمــار طــالق باال 
رفتــه و ممکــن اســت زنــان جــوان زیــادی در دهــه دوم یــا اوایــل 
دهــه ســوم زندگی شــان مطلقــه شــده باشــند؛ امــا از امتیازهــای 
خانوادگــی و اجتماعــی برجســته ای برخــوردار باشــند؛ از ایــن رو 
ــن از  گرفت ــه  ــوص فاصل ــت درخص ــاوت نادرس ــنتی و قض ــگاه س ن

گرفتــه باشــد. ایــن زنــان نمی توانــد بــر پایــه منطــق صــورت 

ازدواج پسران با زنان مطلقه، درست یا نادرست؟

ـــمـــاره 115 ســـــال دوم                ݡسݒ

گیوه دوزی 
ســبک تابســتانی،  پاپــوش  نوعــی   گیــوه، 
بــادوام و از جملــه صنایــع دســتی مناطقــی 
اصفهــان  اســتان های  در  اســت.  ایــران   از 
کرمانشــاه  فــارس،  چهارمحــال و بختیــاری، 
امــروزه  دارد.  رواج  گیــوه  تولیــد  مرکــزی  و 
گیــوه دوزی در نجف آبــاد فقــط در تعــدادی 
کــه در آن  از مغازه هــای شــهر دیــده می شــود 

ــه ایــن حرفــه مشــغول هســتند.  ب
طــول  نیــم  و  روز  یــك  گیــوه،  دوخــت 
گیــوه عبــارت اســت  می کشــد. مــواد اولیــه 
ــداری  ــاده شــیراز خری کــه از آب گیــوه  ــه  از: روی
کــه از پارچــه  گیــوه  کــف  ــا  می شــود؛ تختــه ی
کرباســی می باشــد )ایــن پارچه هــا را محکــم 
گیــوه درســت  کــف  کنــار هــم می دوزنــد تــا 
ــو و  ــن جل ــرای دوخت ــه ب ک گاو  ــرم  ــود( و چ ش

می شــود. مصــرف  گیــوه  پشــت 
بهــار  فصــل  در  بیشــتر  گیوه هــا  خریــد   
فصــل  در  گیــوه  چــون  می شــود؛  انجــام 
مناســب  پــا  حتــی  را  جهــت  خشــك  و  گــرم 
کم تریــن خریــد در ماه هــای ســرد  اســت  و 
به خصــوص دی و بهمــن صــورت می گیــرد. 
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