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خود  کار  آخر  سال  برنامه های  و  می دهد  ارائه   را 
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را دنبال   ع  از نگاه رهبری معظم موضو این شماره 
مطالبات  و  توصیه  ها  به  کلی  نگاهی  گر  ا می کنیم. 
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــاره  ــلح درب ــای مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــر دف وزی
شــایعات کاهــش بودجــه دفاعــی کشــور در ســه 
ســال گذشــته تصریــح کــرد: اتفاقــا ایــن بودجــه در 
ســه ســال گذشــته افزایــش نیــز یافتــه اســت. آنچــه 
ــار ماســت  ــوان بودجــه جــاری در اختی ــه عن امــروز ب
ــف  ــای مختل ــور در حوزه ه ــای کش ــخگوی نیازه پاس
دفاعــی و هــوا و فضــا بــوده اســت و اگــر احساســی 
بــرای تقویــت ســرمایه گذاری های جــاری ایجــاد 
شــده، تنهــا از عــدم ســرمایه گذاری های کافــی در 

ــود.   ــی می ش ــته ناش ــنوات گذش س
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه »ایــران در حال حاضــر نیازی 
 بــه ورود تکنولوژی هــای بیشــتر نظامــی  نــدارد« 
افــزود: تصمیم ســازان عرصــه دفاعــی و نظامــی  بــرای 
ــا را در  ــور جنگ افزاره ــت کش ــد و امنی ــن پدافن تأمی
ــامانه  ــه ورود س ــد ک ــار می گیرن ــطح در اختی ــه س س
اف 300 بــه ایــرا،ن تنهــا بــرای رفــع کاســتی های 
احتمالــی موجــود در بخــش بــرد بلنــد دفاعــی کشــور 
ــی اســت کــه در ســایر حوزه هــای  ــن در حال ــود. ای ب
ــه  دفاعــی، ایــران توانمنــد و خودکفاســت و نیــازی ب
ــورها  ــایر کش ــی از س ــوم دفاع ــوژی و عل ورود تکنول

نــدارد.
در  مهمات ســازی  وســیع   فعالیت هــای     

اصفهــان
دهقــان در تشــریح اوضــاع منطقــه و به ویــژه ســوریه 
بــا تأکیــد بــر اینکــه »پــاره پــاره شــدن ســوریه بــه نفع 
ــت« ــی نیس ــان سیاس ــا جری ــور ی ــروه، کش ــچ گ  هی

ــه  ــود ک ــه ب ــور منطق ــا کش ــران تنه ــرد: ای ــح ک تصری
ــارزه  ــت مب ــتین بار اولیــن گام را در جه ــرای نخس ب
ــت  ــه برداش ــری منطق ــتی و تکفی ــام تروریس ــا نظ ب
ــد  ــورها مانن ــایر کش ــیه و س ــران، روس ــس از ای و پ

چیــن و هنــد نیــز بــه عرصــه مقابلــه بــا جریان هــای 
ــدند. ــه وارد ش ــری منطق ــتی و تکفی تروریس

احــداث  در  دفــاع  وزارت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
نقــش  نیــز  عمرانــی  مجموعه هــای  بزرگ تریــن 
در  متعــددی  پروژه هــای  دارد،  گفــت:  بســزایی 
نفــت، گاز  حــوزه  در  ســال گذشــته  ســه   طــول 
اســت  رســیده  بهره بــرداری  پتروشــیمی  بــه   و 
ــع دفاعــی ارتقــای چشــمگیری  و ظرفیت هــای صنای
ــان  ــال در اســتان اصفه ــوان مث ــه عن ــه اســت؛ ب یافت
توپخانــه  و  مهمات ســازی  شــیمیایی،  صنایــع 
فعالیت هــای وســیع تری یافتــه و در ایــن مســیر 

ــش  ــر افزای ــار براب ــا چه ــه ت ــود را س ــای خ ظرفیت ه
ــن  ــزی را در ای ــم و ســرمایه گذاری های متمرک داده ای

ــم. ــام داده ای ــاال انج ــت ب ــا ظرفی ــتان ب اس
    اخطارصریح ایران به ناوهای آمریکایی

ــه  ــدرو ب ــای تن ــت قایق ه ــت حرک ــح عل وی در توضی
ــت  ــن امنی ــت: تأمی ــی گف ــکن آمریکای ــمت ناوش س
ــای  ــده واحده ــر عه ــارس ب ــران و خلیج ف ــا در ای م
ــی وارد  ــاوگان آمریکای ــر ن ــت؛ اگ ــران اس ــی ای دریای
حــوزه آبــی ایــران شــود، قطعــا اخطــار خواهــد گرفــت 
و اگــر جنبــه ای از تجــاوز بــه آب هــای مــا تلقــی شــود 

بــا آن هــا مقابلــه خواهیــم کــرد.

  ســرداردهقان بــا بیــان اینکــه »ایــران زمینــه مانــور 
ــم  ــه فراه ــیه را در منطق ــده روس ــای جنگن هواپیماه
ایــن  رفت وآمــد  زمــان  داد:  توضیــح  می کنــد«، 
جنگنده هــا فقــط در هنــگام عملیات هــای زمینــی 
ــوان  ــا افزایــش ت ــن جنگنده هــا ب ــا ای ــود ت خواهــد ب
پشــتیبانی نیروهــای زمینــی در موفقیــت عملیات هــا 

ــر واقــع شــوند. مؤث
ــاره معضــل جــدی آب در بعضــی اســتان ها  وی درب
ــار  ــروز دو ب ــا ام ــرد: ت ــح ک ــان تصری ــه اصفه از جمل
ــان  ــوص اصفه ــی آب درخص ــورای عال ــات ش جلس
برگــزار شــده و همــه بایــد همــت کنیــم تــا مصوبــات 
نگــران  مــا  شــود.  عملیاتــی  موجــود  اجرایــی 
ــی  ــع آب ــود مناب ــا کمب ــه ب ــتیم ک ــتان هایی هس اس
مواجــه هســتند. بهبــود فضــای روحــی و روانــی 
ــت  ــورد اهمی ــان م ــد اصفه ــهرها مانن ــی کالن ش برخ

ــت. ماس
    دولت به خزانه غیب وصل نیست

ــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح گفــت:    وزی
 اســتفاده از فناوری هــای جدیــد بــرای تولیــد انــرژی

به ویــژه تولیــد بــرق امــری ضــروری اســت و بیــش 
از گذشــته بایــد بــه آن توجــه کــرد؛ چــرا کــه افزایــش 
ســطح رفــاه و پیشــرفت کشــور بــا اجــرا و عمــل بــه 
ــود. ــق می ش ــی محق ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس

 وی در شاهین شــهر تصریــح کــرد: نبایــد هــر چیــزی 
را از دولــت مطالبــه و تصــور کنیــم دولــت بــه خزانــه 
غیــب وصــل نیســت؛ زیــرا درآمدهــا محــدود اســت. 
اراده صرفه جویــی و تحقــق  و  بایــد عــزم  مــردم 
اقتصــاد مقاومتــی را داشــته باشــند تــا کشــورمان در 
ــه چشــم  ــی ک ــا زمان ــه شــود. ت ــا نمون ــه زمینه ه هم
ــد  ــه درآم ــت ب ــم دول ــت و چش ــت دول ــه دس ــا ب م
نفــت باشــد، گشایشــی هــم در کارهــا ایجــاد نخواهــد 

شــد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

افزایش بودجه دفاعی کشور

محمدحســن رجایــی خاطرنشــان کــرد: همیــن االن 
هــم می شــود پرونــده شــهادت شــهید رجایــی و 
باهنــر را پیگیــری کــرد و قــوه قضائیــه بایــد راه شــهید 

الجــوردی را ادامــه دهــد. 
ــَن ِإن  ذی ــج »الَّ ــوره ح ــه 41 س ــه آی ــاره ب ــا اش وی ب
ــزَّکاَة  ــُوا ال ــالَة َوآَت ــوا الصَّ ــی اأَلرِض َأقاُم ــم ِف َمکَّّناُه
ــُة  ــِه عاِقَب ــرِ  َولِلَّ ــِن الُمنکَ ــوا َع ــروا ِبالَمعــروِف َوَنَه َوَأَم
ــم  ــّم و غ ــام ه ــی تم ــهید رجای ــت: ش ــوِر«، گف اأُلم
ــرده  ــی ک ــتور اله ــن دس ــرای ای ــرف اج ــود را ص خ
ــرد؛  ــذار نک ــی فروگ ــچ اقدام ــن راه از هی ــود و در ای ب
در همیــن راســتا بخشــنامه ای صــادر کــرد کــه طــی 
آن ادارات دولتــی موظــف بــه اقامــه نمــاز اول وقــت 
بودنــد. ایــن امــر بــه مــرور زمــان در جامعــه نهادینــه 

ــه  ــی ک ــی محیط های ــازار حت ــور در ب ــا حض ــده و ب ش
اقلیت هــای دینــی در آن ســکونت داشــتند، ایــن امــر 
مشــهود بــود؛ امــا دولت هــای بعــدی ایــن بخشــنامه 

ــد. را ملغــی کردن
ــرای اداره  ــه ب ــب ک ــن مطل ــر ای ــد ب ــا تأکی ــی ب رجای
مملکــت در وهلــه اول بایــد مجــری دســتورات دینــی 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــوب مجل ــن مص ــد قوانی و بع
ــود، اظهــار داشــت: همــه دولت هــا شــعار برقــراری  ب
عدالــت را می دهنــد؛ امــا کمتــر مســئولی بــه جــد آن 
را عملیاتــی کــرده اســت؛ چــرا کــه اگــر ایــن موضــوع 
ــه  ــور ب ــت ام ــرار می گرف ــتور کار ق ــت در دس ــا دق ب

اهلــش ســپرده می شــد و عــالوه بــر ایــن افــراد بــر 
اســاس اســتعداد و توانمنــدی خــود بــه کاری گمــارده 

ــتند. ــد داش ــان درآم ــق عملکردش ــدند و طب می ش
ــن  ــا در ای ــی م ــل اله ــه فض ــت: ب ــه گف وی در ادام
ــن  ــر همی ــکا ب ــا ات ــم و ب ــز داری ــه چی ــت هم مملک
 منابــع می توانیــم حوزه هــای مختلــف دامــداری
کشــاورزی، صنعــت و معــدن و ... را سروســامان 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــزرگ ب ــدف ب ــن ه ــا ای ــم؛ ام دهی
ــده  ــر و مســئول قاطــع زمیــن مان برخــورداری از مدی
 اســت و انقالبــی کــه بــا خــوان هــزاران شــهید 
ــه  ــت، ب ــیده اس ــر رس ــه ثم ــان ب ــا منافق ــه ب و مقابل

دلیــل وجــود عــده ای کــه ســرگرم غنایم و جمــع آوری 
اســت. روبــه رو  مشــکالتی  بــا  هســتند  ثــروت 

محمدحســین رجایــی افــزود: حضــور مــردم، پیــروی 
از رهبــر قاطــع و وحــدت کلمــه، ســه عامــل مهــم در 
ــا  ــروزی آن اســت و این ه ــالب و پی شــکل گیری انق
مؤلفه هایــی اســت کــه بایــد در تــداوم انقــالب 
ــن  ــد. بنابرای ــرار بگیرن ــر ق ــان مدنظ ــالمی همچن اس
ــد  ــم باش ــی حاک ــتورات دین ــد دس ــت بای  در مملک
ــد هــر کاری  ــا هرکــس نتوان  و قوانیــن اجــرا شــود ت
ــن  ــه ای ــا اینک ــد؛ کم ــام ده ــد انج ــه می خواه را ک
اتفــاق افتــاده و بــه همیــن دلیــل شــاهد شــکل گیری 
 مشــکالتی هســتیم کــه زمینــه دلســردی مــردم 
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ــه  ــه خاورمیان ــار کــرد: تمــام منطق ــر کشــور اظه وزی
دچــار بحــران و ناامنــی، ناپایــداری و بی ثباتــی 
ــات  ــح و ثب ــت، صل ــز امنی ــران، مرک ــا ای ــت؛ ام اس

ــت. اس
ــا  ــدار ب ــی در دی ــی فضل ــنا، رحمان ــزارش ایس ــه گ ب
ــتان  ــتان گلس ــرب اس ــزرگان غ ــگان و ب ــا، نخب علم
امــام  و  انقــالب  شــهدای  یــاد  امــروز   گفــت: 

شــهدای  به ویــژه  دولــت،  هفتــه  شــهدای  و 
خداونــد  از  و  می داریــم  گرامــی  را  شهرســتان 
می خواهیــم توفیــق روزافــزون بــه همــه مــا عنایــت 

ــد. کن
جمهــوری  در  داد  توفیــق  خداونــد  افــزود:  وی 
اســالمی ایــران زندگــی کنیــم؛ اســالم را دیــن صلــح، 
دوســتی، رفــاه و آرامــش در دنیــا معرفــی می کنیــم 

ــم. ــا را بزدایی ــد غفلت ه و بای
ــر کشــور گفــت: در شــرایطی کــه تمــام منطقــه  وزی
خاورمیانــه بــا بحــران ناپایــداری و بی ثباتــی همــراه 
ــرد  ــر می ب ــه س ــات ب ــح و ثب ــران در صل ــت، ای  اس
و بــه لطــف خداونــد بــا تمــام تهدیــدات بــا مقاومــت 
 مــردم مســیر رفــع تحریــم و مســیر گفت وگــو 
را بــا راهنمایی هــای مقــام معظــم رهبــری و تدابیــر 

ــم. ــی می کنی ــوری ط رئیس جمه
رحمانــی فضلــی خاطرنشــان کــرد: امــروز دنیــا 
حقانیــت مــا را قبــول کــرده و می پذیــرد ایــران 
ــا  ــای هســته ای داشــته باشــد و تحریم ه فعالیت ه
 را بــردارد؛ ایــران امــروز آزادانــه تجــارت می کنــد 
ســرمایه گذاری  و  تجــارت  وارد  دنیــا  بــا   و 

می شود.

برگــزاری  موضــوع  بــه  دولت آبــادی  جعفــری 
پرداخــت  آن  از  ناشــی  مشــکالت  و   کنســرت ها 
و بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه ایــن مراســم از 
قدیم االیــام برگــزار می شــده و موضــوع جدیــدی 
نیســت، اظهــار داشــت: دادســتانی تهــران پیشــنهاد 
ــه  ــوط ب ــران من ــرت ها در ته ــزاری کنس ــد برگ می کن
تضمیــن و تأمیــن امنیــت مراســم از ســوی اســتاندار 
ــوای  ــالمت محت ــن س ــران و تضمی ــدار ته ــا فرمان ی
ــاد  ــگ و ارش ــط وزارت فرهن ــده توس ــه  ارائه ش برنام

اســالمی شــود.
پلیــس  ســوی  از  مراســم  رســمی  ضبــط   وی 

ــوان پیشــنهاد دیگــر مطــرح کــرد و گفــت:  ــه عن را ب
ایــن اقــدام می توانــد در جلوگیــری از مشــکالت 

کنســرت ها پیشــگیرانه باشــد.  
وی توجــه بــه ایــن ســه پیشــنهاد را مانــع از ایجــاد 
آن هــا  لغــو  و  کنســرت ها  برگــزاری  در  تنــش  

دانســت.
ــن  ــردن ای ــی ک ــه داد: عملیات ــران ادام ــتان ته دادس
ــئوالن در  ــه مس ــود ک ــث می ش ــنهاد باع ــه پیش س
برگــزاری کنســرت ها احســاس مســئولیت کــرده 
تنش هــا فعلــی از بیــن بــرود و مســئوالن بــه 

ــد. ــل کنن ــود عم ــف خ وظای
وی افــزود: در صــورت اجــرای ایــن پیشــنهادها 
ــا  ــرت ب ــرای کنس ــورت اج ــران در ص ــتانی ته دادس
ــاد ــر ارش ــالمی از وزی ــن اس ــالف موازی ــوای خ  محت
و در فــرض خدشــه بــه امنیــت عمومــی از اســتاندار 
خواســت  خواهــد  توضیــح  تهــران  فرمانــدار   و 
ــط  ــراد مرتب ــایر اف ــا س ــده ی ــای برگزارکنن ــه ج و ب
ــش  ــورد پرس ــوق، م ــرح ف ــه ش ــی ب ــئوالن اصل مس

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق
ــت  ــخ مثب ــورت پاس ــت: در ص ــران گف ــتان ته دادس
ــد شــد. ــی خواه ــن پیشــنهادها عمل دســتگاه ها، ای

وزیر کشور:
ایران، مرکز امنیت، صلح و ثبات است

 شروط پیشنهادی دادستانی تهران
 برای برگزاری کنسرت ها

گفــت:  دادگســتری  وزیــر 
امــروز عمــال بخــش بزرگــی 
صــادرات کنتــرل  و  واردات  از 
ــه در بحــث  ــن اینک شــده؛ ضم
معــدوم کــردن کاالهــای قاچاق 
ــه راه خــود  همچــون گذشــته ب

ادامــه خواهیــم داد. 
مصطفــی  حجت االســالم 
پورمحمــدی درخصــوص مبارزه 

ــرای  ــی ب ــات خوب ــم تصمیم ــت ده ــت:  دول ــار داش ــاق کاال اظه ــا قاچ ب
ــت. ــته اس ــاد داش ــا فس ــارزه ب مب

وی افــزود: اگــر مــا نظــام قاچــاق،  پولشــویی و گــردش پــول را در بانک هــا 
کنتــرل نکنیــم، هرگــز در بحــث مبــارزه بــا قاچاق موفــق نخواهیم شــد.

ــرد: درخصــوص بحــث قاچــاق کاال خوشــبختانه  ــح ک پورمحمــدی تصری
شــده  ایجــاد  مدرنــی کــه  سیســتم های  و  بــا کنتــرل گمــرکات 
ــت. ــده اس ــا درآم ــرل م ــت کنت ــا تح ــروج کااله ــای ورود و خ روزنه ه

ــی از واردات  ــش بزرگ ــال بخ ــروز عم ــرد: ام ــد ک ــتری تأکی ــر دادگس  وزی
و صــادرات کنتــرل شــده؛ ضمــن اینکــه در بحــث معــدوم کــردن کاالهــای 
ــزاری  ــم داد. خبرگ ــه خواهی ــود ادام ــه راه خ ــته ب ــون گذش ــاق همچ قاچ

دانشــجو

 نماینــده ولــی فقیــه در خراســان رضوی گفــت: از ســخنان من رنجیده خاطر نشــوید. 
ایــن موضــوع درســت نیســت کــه بــر روی بعضــی مســائل تحلیل سیاســی گذاشــته 
شــود؛ بلکــه مــا بایــد وظیفــه خــود را انجــام دهیــم و امیدواریــم شــرمنده امــام زمان 
ــر انقــالب نباشــیم. آیــت هللا ســید احمــد علم الهــدی ظهــر شــنبه در جلســه  و رهب
شــورای اداری خراســان رضــوی بــا اشــاره بــه عمــر کوتــاه دولت شــهید رجایــی اظهار 
کــرد: شــهیدان رجایــی و باهنــر در طــول دوران فعالیــت خــود در نظــام در یک مجال 
 فوق العــاده مدیریتــی قــرار نگرفتنــد؛ امــا علــت اینکــه مــا ایــن دو شــهید بزرگــوار 
را دو معلــم در عرصــه کارگــزاری نظــام می شناســیم ایــن اســت کــه آنــان از ویژگــی 
 ارزشــمند اخــالص در خدمــت و کار برخــوردار بودنــد. وی افــزود: در نظــام اســالمی 
و والیــی، مدیریــت و مســئولیت یــک شــغل نیســت؛ بلکــه یــک امانــت 
واقــع  در  انتخــاب می شــود  رئیس جمهــور  عنــوان  بــه  و کســی کــه  اســت 
ــه  ــئول - چ ــرد مس ــک ف ــد. ی ــاد کرده ان ــه او اعتم ــردم ب ــه م ــت ک ــخصی اس ش
ــاس  ــود احس ــر دوش خ ــی را ب ــد امانت ــی - بای ــد میان ــه در ح ــاال و چ ــد ب در ح
 کنــد، نــه اینکــه از ســمت و منصــب خــود بــه عنــوان موقعیــت اجتماعــی 
ــه  هســتیم  ــا طلب ــه م ــان اینک ــا بی ــدی ب ــت هللا علم اله ــد. آی ــدرت اســتفاده کن  و ق
و طلبــه یعنــی صراحــت، صداقــت و رفاقــت، تأکیــد کــرد: نماینــده ولــی فقیــه در 
اســتان وظیفــه نقــد، توصیــه، تحلیــل و تشــکر دارد و بایــد رهنمودهــا و راهبردهــای 
 ولــی فقیــه را در ســطح اســتان مطالبــه کنــد و اگــر نماینــده ولــی فقیــه ایــن کار 
را انجــام نــداد، یعنــی بــه وظیفــه خــود عمــل نکــرده اســت. نماینــده ولــی فقیــه 
در خراســان رضــوی خاطرنشــان کــرد: از ســخنان مــن رنجیده خاطــر نشــوید؛ ایــن 
ــل سیاســی گذاشــته  ــر روی بعضــی مســائل تحلی موضــوع درســت نیســت کــه ب
ــم شــرمنده امــام  ــم و امیدواری ــه خــود را انجــام دهی ــد وظیف ــا بای شــود؛ بلکــه م

ــر انقــالب نباشــیم. زمــان و رهب

آمــوزش  کمیســیون  عضــو    
شــورای  مجلــس  تحقیقــات  و 
اســالمی گفــت: بخشــی از ســؤاالت 
دربــاره  نماینــدگان  ابهامــات  و 
آموزش وپــرورش  وزارت  عملکــرد 
 باقــی مانــده اســت؛ از ایــن رو

ــوی  ــی از س ــتیضاح فان ــرح اس ط
مجلــس  نماینــدگان  از  برخــی 

می شــود. پیگیــری 
ــد، عضــو کمیســیون  محمــد بیرانون
مجلــس  تحقیقــات  و  آمــوزش 

ــر  ــتیضاح وزی ــرح اس ــا ط ــه آی ــاره اینک ــالمی درب ــورای اس ش
ــار  ــت، اظه ــدی اس ــدگان ج ــوی نماین ــرورش از س آموزش وپ
ــرح  ــان ط ــه بانی ــم ک ــالم کن ــا اع ــد صراحت ــده بای ــرد: بن ک
کمیســیون  اعضــای  آموزش وپــرورش  وزیــر  اســتیضاح 
آمــوزش نبودنــد؛ ولــی بــه هــر شــکل اســتیضاح حــق 

نماینــدگان اســت.
وی افــزود: برخــی نماینــدگان دربــاره مباحــث موجــود در 
ــه  ــتند ک ــی داش ــؤاالتی را از فان ــرورش س ــوزش و پ وزارت آم
ــخگویی  ــس  و پاس ــور وی در مجل ــم حض ــفانه علی رغ متأس
ــخ های  ــدگان از پاس ــی از نماین ــدگان، برخ ــؤاالت نماین ــه س ب
ــا  ــتند ت ــدد هس ــه درص ــار واصل ــق اخب ــده و طب ــع نش وی قان

ــس  ــتیضاح وی را در مجل ــرح اس ط
ــد. ــرح کنن مط

و  آمــوزش  کمیســیون  عضــو 
ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــات مجل تحقیق
ابهامــات  و  ســؤاالت  از  بخشــی 
وزارت  عملکــرد  دربــاره  نماینــدگان 
مانــده  باقــی  آموزش وپــرورش 
طیــف  ایــن  تأکیــد کــرد:  اســت، 
از نماینــدگان کــه تــا بــه امــروز از 
رویکــرد فانــی دل خوشــی ندارنــد 
هســتند؛  وی  اســتیضاح  خواهــان 
زیــرا تعــداد بســیاری از ســؤاالت در صحــن علنــی مجلــس از 
فانــی بــه ایــن نماینــدگان اختصــاص داشــت کــه آن هــا نیــز 

قانــع نشــدند.
نماینــده مــردم خرم آبــاد در مجلــس دربــاره اینکــه آیــا 
طــرح اســتیضاح فانــی بــه بعــد از تعطیــالت مجلــس موکــول 
خواهــد شــد، گفــت: بــدون شــک بــا توجــه بــه اینکــه زمــان 
تعطیلــی تابســتانی مجلــس نزدیــک اســت، اگــر قــرار باشــد 
ــالت  ــد از تعطی ــه بع ــود ب ــرح ش ــی مط ــتیضاح فان ــرح اس ط
ــا  ــده ب ــر بن ــوع از نظ ــن موض ــود. ای ــول می ش ــس موک مجل
ــی در آن مقطــع  ــه آغــاز مهــر و شــروع ســال تحصیل توجــه ب

ــزان ــه صــالح کشــور نیســت. می ب
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شاخص  های دولت اسالمی
ادامه از صفحه یک: 

روح کلــی و منطــق حاکــم بــر شــاخص ها کــه از 
می شــود  برداشــت  مــردم  و  رهبــری  مطالبــات 
کشــورهای  بــه  توجــه  بــه   جــای  خود اتکایــی 
عنــوان  بــه  اســت.  پیشــرفت  بــرای  خارجــی 
اولیــن  در  خامنــه  ای  آیــت  هللا  حضــرت  یــادآوری 
مهــم  شــاخص  های  یازدهــم،  دولــت  دیــدار 
ــر  ــه ب ــد و از آن جمل ــن کردن ــوب را تبیی ــت مطل دول
 ســالمت اعتقــادی و اخالقــی، خدمــت بــه مــردم

عدالــت، ســالمت اقتصــادی و مبــارزه بــا فســاد 
قانونگرایــی، حکمــت، خردگرایــی و تکیــه بــر ظرفیــت 
ــد: اقتصــاد  ــد و افزودن درون زای کشــور تأکیــد فرمودن
ــورم  ــار ت ــا مه ــد و ب ــرار دهی ــت ق ــم را در اولوی  و عل
تأمیــن نیازهــای اساســی مــردم، رونــق تولیــد و ایجــاد 
تحــرک و آرامــش در عرصــه   اقتصــادی، امیــد مــردم 

بــه آینــده را اســتمرار و افزایــش دهیــد.
مطلــوب  دولــت  شــاخص های  از  یکــی  بنابرایــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــادی و اخالق ــالمت اعتق ــالمی،  س اس
ــد.  ــد ش ــت خواه ــرد دول ــالمت عملک ــه س ــر ب منج
اصــول  تأکیــد کردنــد:  زمینــه  در همیــن   ایشــان 
 و ارزش هــای انقــالب در ســخنان و مواضــع امــام

ــد و دلبســته آن هــا  متجلــی اســت و اگــر عمــال پایبن
باشــیم و در مواقــع ابهــام نیــز بــه آن هــا رجــوع کنیــم 
 بــه فضــل الهــی، کارهــا »خــوش   آینــده« خواهــد بــود 

و به پیش خواهیم رفت.
آرمان هــای  تحقــق  جهــت  در  بایــد  دولتمــردان   
امــام و منویــات رهبــری معطــم بــه خــدا تــوکل 
کننــد و اطمینــان و اعتمــاد کامــل بــه وعده  هــای 
ــزرگ  ــد داشــته باشــند و جــز خــدای ب ــاری خداون ی
ــا إن  ــه مطمئن ــند ک ــته باش ــری نداش ــتگی دیگ دلبس

تنصــرو هللا ینصرکــم. 
 شــاخص دیگــر کــه مطلــوب دولــت اســالمی  اســت 
ــق اســت کــه گفتمــان اصلــی دولــت  ــه خل خدمــت ب
اســالمی  و فلســفه وجــودی مســئوالن در دولــت 
ــردم در  ــان م ــت خادم ــی اس ــت. بدیه ــالمی  اس اس
عمــل اجــازه ورود ســالئق سیاســی را نمی دهنــد 
و وارد حواشــی نمی شــوند و هرگــز از متــن خــارج 
ــرای  ــه ب ــالش جهادگران ــد ت ــه بای ــد؛ بلک ــد ش نخواهن
 خدمــت داشــته باشــند و فرصــت خدمــت بــه مــردم 

را برای خود غنیمت بدانند.
ــگیری از  ــض و پیش ــا تبعی ــارزه ب ــی و مب  عدالت  طلب
هــر گونــه شــکاف و مفاســد اقتصــادی، شــاخص مهــم 
دولــت اســالمی  اســت کــه هم اکنــون دولــت و دو قــوه 

ــد. ــرم می کنن ــا آن دســت و پنجــه ن دیگــر ب
 امیــد اســت بــا رعایــت اصــول و بــه دور از هــر گونــه 
ــوق  ــود و حق ــال ش ــی، کار دنب ــض سیاس ــب و بغ ح
ــر  ــه ب ــردد و عرص ــه برگ ــه خزان ــردم ب ــت رفته م ازدس
رانت خــواران و رشــوه گیران و سوء اســتفاده کنندگان 
 اقتصــادی تنــگ شــود و مــردم شــاهد پاکــی ادارات 
بــه  اســالمی   انقــالب  باشــند.رهبر   ... و  نهادهــا  و 
اعضــای دولــت یــادآور شــدند منصــب حکومتــی، 
ــع مــادی اســت؛  ــگاه وسوســه  انگیز قــدرت و مناب جای
ــوی و  ــن ق ــک نورافک ــر و ی ــم بصی ــک چش ــد ی مانن
دائــم، مراقــب باشــید دســتگاه تحــت مدیریــت 
ــک  ــان بماند.ی ــاد، دور و در ام ــه فس ــما از وسوس ش
اســت کــه  قانونگرایــی  محوری ارزشــی  شــاخص 
دولــت اســالمی  بایــد مــد نظــر داشــته باشــد. حضــرت 
آیــت  هللا خامنــه  ای در آن دیــدار فرمودنــد: قانــون، ریــل 
ــی از آن  ــر دلیل ــه ه ــر ب ــت و اگ ــت اس ــت دول حرک
ــد. ــه می  بینن ــردم، صدم ــور و م ــوید، کش ــارج ش خ

ظرفیت هــای  بــر  تکیــه  و  خردگرایــی  و  حکمــت 
ــر  ــم دیگ ــه و مه ــب توج ــاخص جال ــز ش ــی نی داخل
ــی  ــی و حت ــد و میان ــران ارش ــر مدی ــال ب ــت. ح اس
ــات  ــرد و اقدام ــود، عملک ــه خ ــت ک ــت اس پائین دس
دوران مســئولیت را بررســی کننــد و اگــر انحرافــی 
نداشــتند، شــاکر بــه درگاه خــدای بــزرگ باشــند 
کــه بی انحــراف از اصــول و معیارهــا و شــاخص ها 
تــاج  ایــن  و  باشــند  مــردم  خــادم  توانســته اند 
ــه  ــی ب ــر جای ــند؛ اگ ــته باش ــر داش ــر س ــار را ب افتخ
ــد کــه عاقبــت  ــه اصــالح برآین ــوده ب ســهو انحرافــی ب
ــرده  ــدای ناک ــر خ ــود و اگ ــان ش ــری را نصیبش بخی
بــه عمــد جایــی انحرافــی عمــل کرده انــد، فــرار و 
رهاســازی مســئولیت، نجات بخــش خواهــد بــود؛ 
 زیــرا در غیــر ایــن صــورت هــر لحظــه از صــراط دورتــر 

و شرایط سنگین تری خواهند داشت.

 تعبیرهای روایی 
حکومت مهدی علیه السالم )2(                                       

استاد حوزه و دانشگاه
علی اصغر بیگی

دربــاره چیرگــی حضــرت  تعبیــر حکومــت  اگــر چــه 
زمیــن  کــره  بــر  قیــام  از  پــس  علیه  الســالم   مهــدی 
ــج و شناخته شــده اســت  ــوط بســیار رای در بحث هــای مرب
ــت از آن  ــن، حکای ــزرگان دی ــخنان ب ــی های س ــا بررس ام
ــه ایــن  دارد کــه ایــن واژگان در هیــچ روایتــی آنــگاه کــه ب
ــی  ــر برخ ــت و اگ ــه اس ــه کار نرفت ــود، ب ــاره می ش دوره اش
ــت  ــود حکوم ــه، مقص ــه کار رفت ــی ب ــتقات آن در روایت مش

نیســت؛ بلکــه قضــاوت و داوری اســت.
دولتمردان و کارگزاران حکومت مهدی علیه السالم

مهــدی  حضــرت   اصالحــی   برنامه هــای   از  بی گمــان 
ــراد   ــش اف ــود ، گزین ــت خ ــه در دوره حکوم ــل هللا فرج عج
شایســته  و کارآمــد بــرای بــه دســت گرفتــن کارهــای 
حکومــت  اســت؛ زیــرا ثبــات و دوام  حکومــت،  به ویــژه  
ــزاران   ــدون  کارگ ــت ، ب ــداری و عدال ــاخصه های  دین ــا ش ب
ــی  ــن رو، یک ــود. از ای ــد ب ــی نخواه شایســته  و کاردان، عمل
از مقوله هــای  برجســته  و مــورد توجــه  جــدی  آن حضــرت 

ــت. ــان  اس ــی آن ــش مدیریت ــت و نق ــزاران  حکوم کارگ
ــه  ــا را ب ــتگی آن ه ــالک شایس ــن م ــرآن ای ــد در ق خداون
ــْد  ــود: »َولَق ــه فرم ــا ک ــت در آنج ــرده اس ــان ک ــنی بی روش
کََتْبنــا ِفــی الّزُبــورِ ِمــْن َبْعــِد الّذکـْـرِ أّن االرَض یرُِثهــا ِعبــاِدی َ 
الّصالُِحــون«؛ یعنــی و همانــا، در زبــور پــس از ذکــر نوشــتیم 
کــه زمیــن را بنــدگان شایســته مــن، بــه ارث خواهنــد بــرد.

ــته  ــدگان شایس ــن بن ــاره ای ــالم در ب ــر علیه الس ــام باق ام
َمــاِن«؛  فرمــود: »ُهــمْ  َأْصَحــاُب  اْلَمْهــِدیِ  ِفــی آِخــرِ الزَّ
ــاران و کارگــزاران امــام مهــدی علیه الســالم  ــان ی ــی آن یعن

ــتند. ــان هس در آخرالزم
ــار  ــرای اعتب ــالک ب ــد م ــت می آی ــه دس ــت ب ــن روای از ای
ــت. ــه عرصه هاس ــودن در هم ــته  ب ــح و شایس ــا، صال آن ه

چگونگــی  گزینــش  ایــن  افــراد و قــراردادن آن هــا در 
ــی، داوری   ــی ، مال ــی ، نظام ــون  سیاس ــای گوناگ جایگاه ه
ــه  ــه در مرحل ــت ک ــام اس ــتقیم ام ــئون مس و اداری ، از ش
تثبیــت حکومــت آن را اجرایــی خواهــد کــرد. آشــنا کــردن 
کارگــزاران بــا شــیوه زمامــداری  و رفتــار بــا مــردم ، و نظــارت  
ــوی   ــرای نیک ــور اج ــه  منظ ــان  ب ــت  آن ــار و مدیری ــر رفت ب
ــنودی  ــه  و خش ــت  جامع ــدن امنی ــه  فراهم ش ــه  ب ــا ک کاره
ــی  ــز از کارهای ــد، نی ــد ش ــر خواه ــردم ، منج ــی  م همگان
اســت کــه  امــام مهــدی  عجــل هللا فرجــه بدان هــا اهتمــام 

ــت. ــد داش خواه
ــت   ــرای عدال ــدی عجــل هللا فرجــه ب ــام  مه ــه  ام از آنجــا ک
ــد  ــل خواه ــژه ای  قائ ــت  وی ــت  اهمی ــی در حکوم اجتماع
را  آن   پدید آمــدن   عملــی  راهکارهــای   از  یکــی   شــد، 
ــد .  ــور می دان ــته  در ام ــران  شایس ــزاران  و مدی گزینش کارگ
افــزون بــر شایســتگی  زمامــدار و پیشــوای  اصلــی  جامعــه  
ــد از  ــز بای ــون  نی ــالن  او در مناصــب  گوناگ ــزاران  و عام کارگ
ــند. ــوردار باش ــگاه برخ ــب آن جای ــص الزم و متناس تخص

آن حضــرت افــزون بــر اینکــه  در گزینــش  کارگــزاران 
حکومــت  از جنبــه  شایســتگی در مدیریــت  حساســیت  
نشــان  می دهــد، نظــارت  ویــژه ای  را نیــز بــر اعمــال  آن هــا 

بــه کار می گیــرد.                          

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
 علت اختالس  3 هزار میلیاردی 

دور زدن تحریم ها بود 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی گفــت: بســیاری از 
مشــکالت و اختالس هــا بــه ســبب دور زدن تحریم هــا 
بــود؛ اختالس هایــی همچــون 3 هــزار میلیــارد و پولــی کــه 
بابــک زنجانــی بــاال کشــید و چیــزی از آن، دســت دولــت 

ــه اســت. را نگرفت
علــی جنتــی روز شــنبه در مراســم افتتــاح همزمــان 
گازرســانی بــه 200 روســتای گیــالن در روســتای طارمســر 
کوچصفهــان از توابــع شهرســتان رشــت اظهــار کــرد: امنیت، 
ــایه  ــه در س ــت ک ــور اس ــای کش ــن موهبت ه از بزرگ تری
ــه  ــی ک ــته؛ در حال ــر نشس ــه ثم ــدد ب ــل متع ــالش عوام ت
بعضــی از کشــورهایی کــه حفاظــت آهنیــن داشــتند 
حتــی از اقدامــات نیروهــای تنــدرو در امــان نیســتند؛ 
ــه  ــای صورت گرفت ــل تالش ه ــه دلی ــا ب ــور م ــا در کش ام
ورودی  در همــان  تنــدرو  نقشــه های گروه هــای  همــه 
ــی  ــای اطالعات ــط نیروه ــور توس ــرزی کش ــهرهای م و ش

ــت. ــده اس ــی ش خنث
وی ادامــه داد: یکــی از وظایــف همــه دولت هــا، ایــن 
اســت کــه زندگــی و معیشــت مــردم را تأمیــن کننــد و بــه 

ــند. ــق بخش آن رون
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بیــان کــرد: دولــت یازدهم 
ــه  ــه ب ــای ظالمان ــه تحریم ه ــد ک ــرایطی روی کار آم در ش
کشــورمان تحمیــل شــده بــود و بــه دلیــل ایــن تحریم هــا 
وضعیــت اقتصــادی کشــور در بدتریــن وضعیــت خــود در 
ســال های پــس از جنــگ بــود و شــرایط بــه ســمتی 
ــراق در دوره  ــد ع ــت، مانن ــه می یاف ــر ادام ــه اگ ــت ک می رف

ــم. ــذا می فروختی ــر غ ــت را در براب ــد نف صــدام بای
ــه  ــا ب ــکالت و اختالس ه ــیاری از مش ــزود: بس ــی اف جنت
ــون  ــی همچ ــود؛ اختالس های ــا ب ــبب دور زدن تحریم ه س
ــاال کشــید  ــی ب ــک زنجان ــه باب ــی ک ــارد و پول  3 هــزار میلی

و چیزی از آن، دست دولت را نگرفته است.
ــا  ــتن تحریم ه ــود را برداش ــت خ ــت اولوی ــت: دول وی گف
از ســر ملــت و برداشــتن ایــن تحقیــر قــرار داد و بــا 
ــال  ــک س ــردان، ی ــالش دولتم ــری و ت ــای رهب  رهنموده
و نیــم طــول کشــید تــا توانســت بــا 6 قــدرت جهانــی بــه 
 دســتاوردهایی دســت یابــد کــه بــه گفتــه رئیس جمهــوری

تصور هم نمی شد.
ــد  ــرون آم ــرافراز بی ــت س ــن مل ــرد: ای ــه ک ــی اضاف  جنت
و توانســت تحریم هــا را بــردارد؛ بــه طــوری کــه تــورم 
ــن ــید و ای ــد رس ــدود 9 درص ــه ح ــد، ب ــور از 40 درص  کش

ــد  ــر و امی ــت تدبی ــه توســط دول ــود ک کار بســیار بزرگــی ب
ــای  ــه در حوزه ه ــددی ک ــای متع ــد و فعالیت ه ــام ش انج
شــده  برابــر  چندیــن  شــود،  مــی  انجــام   مختلــف 

است.



کوتاه از اقتصاداخبار اقتصادی

  ســید محمــود نوابــی، معــاون وزیــر 
کیمیای وطن
محسن فخریان

از  حمایــت  ســازمان  رئیــس  و 
اســرافیل  همــراه  بــه  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
احمدیــه، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت ضمــن 
ــا دکتــر  بازدیــد از خطــوط تولیــد فــوالد مبارکــه، در دیــدار ب
ــروش  ــاون ف ــه و مع ــوالد مبارک ــل ف ــر عام ــبحانی، مدی س
شــرکت گفــت: فعالیت هــای ایــن شــرکت، آن را بــه عنــوان 
زیســت  محیــط  شــاخص های  در  مطــرح  برنــد  یــک 

صادرات، مشتری مداری مطرح کرده است. 
ــور  ــادی در کش ــای زی ــت طرح ه ــه دول ــزود: در هفت وی اف
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــود و م ــاح می ش افتت
ــا  ــی و ب ــرح صنعت ــه 155 ط ــوان ب ــوص می ت ــن خص در ای
ســرمایه گذاری 5000 میلیــارد تومانــی و اشــتغال 9000 نفــری 
اشــاره کــرد و تعــدادی از ایــن طرح هــا در اســتان اصفهــان 

ــرار خواهــد گرفــت.  ــرداری ق ــورد بهره ب م
مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت  ســازمان   رئیــس 
و تولیدکننــدگان تصریــح کــرد: فــوالد مبارکــه، واحــدی ســر 
ــوب  ــی خ ــای صنعت ــی از واحده ــزو یک ــا و ج ــال و پوی ح
ــد  ــت از محــل درآم ــا موفقی ــون توانســته ب ــه تاکن اســت ک
ــت  ــی مدیری ــه خوب خــود، طرح هــای توســعه خــودش را ب

و اجــرا کنــد. 
وی فــوالد مبارکــه را بــه عنــوان یــک واحــد ســبز در حــوزه 
ــت: در حــوزه صــادرات  ــرد و گف ــی ک ــط زیســت معرف محی

ــت از  ــازمان حمای ــس س ــوان رئی ــه عن ــتری مداری ب و مش
ــه  ــم ک ــد بگوی ــدگان بای ــدگان و تولیدکنن ــوق مصرف کنن حق
ایــن شــرکت یکــی از موفق تریــن شــرکت هایی اســت 
ــر اســاس عملکــرد مناســب خــود  ــون توانســته ب ــه تاکن ک
تندیــس رعایــت از حقــوق مصرف کننــدگان را دریافــت 

ــد. نمای
  مدیریت توانمند

نوابــی بــا ابــراز خوشــنودی از ایــن بازدیــد خاطرنشــان کــرد: 

مدیریــت توانمنــد آقــای دکتــر ســبحانی و افــراد باانگیــزه در 
ایــن شــرکت یــک نشــاط و شــادابی و انــرژی مضاعفــی بــه 
مــا منتقــل کــرد کــه شــایان تقدیــر اســت و وظیفــه ماســت 
کــه در هفتــه دولــت بــه تمــام کارکنــان فــوالد مبارکــه یــک 
خــدا قــوت بگوییــم. وی در پایــان بــا آرزوی موفقیــت بــرای 
تمامــی کارکنــان فــوالد مبارکــه اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا 
تــاش کارکنــان ایــن شــرکت، همــواره شــاهد موفقیت هــای 

بیشــتر فــوالد مبارکــه باشــیم.

  تولید بر اساس نیاز بازار و تقاضای مشتریان
دکتــر ســبحانی، مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه، نیــز بــا اشــاره 
بــه تولیــدات ایــن شــرکت گفــت: مــا بــر اســاس نیــاز بــازار 
 و تقاضــای مشــتریان تولیــد می کنیــم و همــواره بایــد  
- چــه در بــازار صــادرات و چــه در بــازار داخــل - تولیداتمــان 
ــه هــم  ــر اســاس ســفارش مشــتری باشــد؛ ضمــن اینک ب
ــاز  ــورد نی ــه لحــاظ اســتاندارد م ــی و هــم ب ــه لحــاظ کیف ب
مشــتری و ابعــادی، ناچــار هســتیم نیــاز مشــتری را بــرآورده 
ــر اســاس ســفارش مشــتری  کنیــم و طبیعتــا تولیدمــان ب
اســت و شــاید تنهــا تولیدکننــده هســتیم کــه اول ســفارش 
ــوده  ــم نم ــط را تنظی ــفارش خ ــاس س ــر اس ــم و ب می گیری
ــم  ــر جنســی ه ــن شــرایطی اگ ــم. در چنی ــد می کنی و تولی
تولیــد کنیــم کــه منطبــق بــر اســتاندارد و مطابــق با ســفارش 

مشــتری نباشــد، بازگردانــده خواهــد شــد.
داخلــی  بــازار  در  عرضه شــده  محصــوالت  افــزود:   وی 
و همچنیــن محصــوالت صادراتــی ما کــه 30 درصــد تولیدات 
ــک  ــال ی ــه ح ــا ب ــبختانه ت ــد، خوش ــکیل می دهن ــا را تش م
مــورد برگشــتی یــا ادعــا از طــرف مشــتری دربــاره کیفیــت 
ــه اســت  ــوالد مبارک ــرای ف ــت ب ــک مزی ــن ی نداشــتیم و ای
ــد  ــت و واح ــن کیفی ــق تضمی ــه از طری ــی ک ــا کنترل ــه ب ک
کنتــرل کیفــی در نقــاط مختلــف خطــوط تولیــد بــه صــورت 
کنترل هــای اتوماتیــک و چشــمی ایجــاد کــرده، منطبــق بــا 

ــد. ــد می کن ــازار تولی ــاز ب نی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

فوالد مبارکه، برند مطرح در صادرات و مشتری مداری است

اخیــر  گرانفروشــی های  بــه  مربــوط   مســائل 
و نبــود نظارت هــای الزم، موجــب شــده بعضــی 
ســازمان ها بــا ســلب مســئولیت از خــود تــوپ 
ــا  ــرا محمدرض ــد؛ اخی ــری بیندازن ــن دیگ ــه زمی را ب

معــدن  صنعــت،  وزیــر   نعمــت زاده، 
خبــری اش  نشســت  در  تجــارت،  و 
ســازمان  انفعالــی  موضــع  دربــاره 
ــوان  ــه عن ــدگان ب ــت مصرف کنن حمای
ــه  ــن وزارتخان ــه ای ــازمان زیرمجموع س
گرانفروشــی های  بــا  برخــورد  در 
ــردن از  ــت نک ــز حمای ــازار و نی ــر ب اخی
حقــوق مصرف کننــدگان تصریــح کــرد: 

ــه وظیفــه خــود در ایــن  »ســازمان حمایــت بایــد ب
ــه  ــد ک ــار دارن ــی انتظ ــا برخ ــد؛ ام ــل کن ــه عم زمین
ــاره همــه اقــام نظــر بدهــد.  ســازمان حمایــت درب
ــده  ــع انتخاب  ش ــا، مرج ــدی یارانه ه ــتاد هدفمن س
از طــرف دولــت در زمینــه قیمت گــذاری اســت؛ 
بنابرایــن سیاســتگذاری و قیمــت را ایــن ســتاد 

ــه  ــون ب ــق قان ــل طب ــت قب ــد. در دول ــن می کن تعیی
ــا  ــار داده شــد ت ــن اختی ــاد کشــاورزی ای وزارت جه
ــا کاالهــای اساســی صــادرات و واردات  ــاط ب در ارتب
آن و نیــز امــر تنظیــم بــازار عهــده دار مســائل باشــد 
ــای  ــد کااله ــخص می کنن ــا مش و آن ه

ــر.« ــا خی ــود ی ــی وارد ش اساس
بــه  نعمــت زاده  گفته هــای  البتــه   
ــون  ــق قان ــده و طب ــوان ش ــتی عن درس
بــه  بــازار  تنظیــم  وظایــف  انتــزاع، 
عهــده وزارت کشــاورزی اســت؛ امــا 
ــع محصــول در واحدهــای صنفــی  توزی
زیرمجموعــه اتــاق اصنــاف ایــران اســت 
ــه  ــز وظیف ــی نی ــکار و گرانفروش ــا احت ــورد ب و برخ
تعزیــرات  و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان 
ــر  ــازار ب ــم ب ــه تنظی ــرح اینک ــت و ط ــی اس حکومت
ــورد  ــه برخ ــت در زمین ــاورزی اس ــده وزارت کش عه
 بــا گرانفروشــی، شــاید نادیــده گرفتــن وظیفــه 

و پاک کردن صورت مسئله باشد. مهر

حقوق مصرف کنندگان زیر پای گرانفروشی
یافتــه  بانکــی کاهــش  ســود  نــرخ  حالــی کــه   در 
ــیر  ــا س ــم اجاره به ــاز ه ــا ب ــده، ام ــی ش ــورم تک رقم و ت
ســعودی خــود را طــی می کنــد و آمــار، حکایــت از رشــد 
ــازار  ــود ب ــه رک ــد ک ــا در هــر فصــل دارد. هــر چن قیمت ه

مســکن همچنــان پابرجاســت و متقاضیان 
زیــادی در بــازار معامــات مســکن حضــور 
ندارنــد، امــا اجاره بهــا بــه رونــد ســال های 
ــبت  ــل نس ــر فص ــه داده و ه ــته ادام گذش
بــه فصــل قبــل افزایــش قیمــت را تجربــه 
ــورم  ــه نســبت ت ــن افزایــش ب ــد. ای می کن
رقــم زیــادی نیســت، امــا بــا وجــود رکــود 
ــد  ــم رون ــاز ه ــورم، ب ــش ت ــکن و کاه مس

صعــودی را نشــان می دهــد. همــواره یکــی از موضوعــات 
ــوان  ــی عن ــود بانک ــرخ س ــاره، ن ــازار اج ــر ب ــذار ب تأثیرگ
ــه  ــتند ک ــاد داش ــکن اعتق ــازار مس ــاالن ب ــد و فع می ش
ــدن  ــک ش ــرای نزدی ــی را ب ــای دریافت ــکان، اجاره به مال
بــه نــرخ ســود بانکــی، افزایــش می دادنــد؛ امــا بــا 
ــکان  ــوز هــم مال ــه 1۸ درصــد، هن ــرخ ســود ب کاهــش ن

ــه  ــان ک ــتند. همچن ــا نیس ــش قیمت ه ــه کاه ــر ب حاض
فصــل نقــل و انتقــاالت بــازار مســکن بــه روزهــای پایانــی 
خــود نزدیــک می شــود، اجاره بهــا نســبت بــه ســال 
 گذشــته رونــد صعــودی داشــته و آمــار هــم ایــن موضــوع 
را تأییــد می کنــد؛ بــه طــوری کــه بــر 
اســاس آخریــن آمــار در دومیــن  مــاه 
تابســتان، شــاخص کرایه مســکن اجــاره ای 
در شــهر پایتخــت و کل مناطــق شــهری 
ــب 9.۶  ــه ترتی ــاه 9۴ ب ــه مردادم ــبت ب نس
و 9.۸ درصــد رشــد را نشــان می دهــد. 
ــته  ــال گذش ــه دوم س ــار نیم ــن آم همچنی
اجــاره  متوســط  کــه  می دهــد  نشــان 
ــرای  ــی ب ــه پرداخت ــد ودیع ــاوه 3 درص ــه ع ــه ب ماهیان
ــق  ــکونی از طری ــای مس ــع زیربن ــر مرب ــک مت ــاره ی اج
ــور، ۷۲  ــطح کل کش ــی در س ــات ملک ــای معام بنگاه ه
هــزار و ۴3۲ ریــال بــوده اســت کــه نســبت بــه دوره قبــل 
ــل ۸.۴  ــال قب ــابه س ــه دوره مش ــبت ب ــد و نس 1.3 درص

درصــد افزایــش را نشــان می دهــد. ربیــع

ــرای  ــه ب ــدور گواهینام ــد ص ــه »فراین ــان اینک ــا بی ــازی ب ــر راه وشهرس وزی
رانندگــی در جاده هــا در حــال ســخت تر شــدن اســت؛ امــا در ایــران نه تنهــا 
ــود« ــز نمی ش ــختگیری نی ــرای س ــی ب ــچ اقدام ــه هی ــت، بلک ــخت نیس  س

ــاز  ــا، نی ــه و مهارت ه ــدور گواهینام ــدن ص ــخت تر ش ــر س ــاوه ب ــت: ع گف
ــدام  ــی اق ــه ســلب مجــوز رانندگ ــدگان پرخطــر نســبت ب ــاره رانن اســت درب
ــورها  ــیاری از کش ــی در بس ــن رانندگ ــزود: قوانی ــدی اف ــاس آخون ــود. عب ش
بــه گونــه ای اســت کــه دریافــت بیــش از 1۲ امتیــاز منفــی از ســوی راننــده 
باعــث تعلیــق گواهینامــه بــه مــدت ۲ ســال و ســلب اجــازه رانندگــی از وی 
ــئله  ــن مس ــدارد و ای ــود ن ــران وج ــتمی در ای ــن سیس ــا چنی ــود. ام می ش
بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد. وزیــر راه وشهرســازی بــا بیــان اینکــه 
»معضــل رانندگــی پرخطــر در جاده هــا بــا جرائــم ۲00 هــزار تومانــی برطــرف 
ــه  ــدور گواهینام ــدن ص ــخت تر ش ــر س ــاوه ب ــرد: ع ــد ک ــود«، تأکی  نمی ش
ــدی تصریــح  ــاز اســت. آخون ــه ســلب مجــوز رانندگــی نیــز نی و مهارت هــا ب
ــات  ــه رانندگــی و نحــوه اعمــال تخلف ــواع گواهینام ــرد: موضــوع صــدور ان ک
در ســابقه اشــخاص و تأثیرگــذاری آن بــر وضعیــت گواهینامــه و همچنیــن 
ــدگان  ــوزش رانن ــت آم ــای کیفی ــرای ارتق ــاز ب ــورد نی ــای م ــواع آموزش ه ان
ــرد  ــرار گی ــری ق ــی و پیگی ــورد بررس ــد م ــی بای ــل عموم ــاوگان حمل ونق  ن
ــی  ــی و رانندگ ــه راهنمای ــاح آیین نام ــرای اص ــخص ب ــنهادهای مش و پیش

ــه شــود.  خبرفارســی ارائ

وزیــر نیــرو گفــت: در حــال حاضــر ایــران صادرکننــده خالــص 
ــراق، افغانســتان و پاکســتان  ــه، ع ــه ترکی ــه ۴ کشــور از جمل ــرق ب  ب
و صادرکننــده خدمــات فنــی و مهندســی بــه بیــش ۴0 کشــور جهــان 
ــال و  ــوزه انتق ــروژه در ح ــاح 1۶ پ ــان از افتت ــد چیت چی ــت. حمی اس
ــا اعتبــار ۷0 میلیــارد تومــان  فــوق توزیــع بــرق طــی هفتــه دولــت ب
ــا  ــاخص ب ــم و ش ــروژه مه ــر 11 پ ــال حاض ــزود: در ح ــر داد و اف خب
ــا ســال 95 و  ــارد تومــان در دســت اجراســت کــه ت ــار ۲۶0 میلی اعتب
9۶ بــه بهره بــرداری می رســد. وی ابــراز داشــت: طــی ســال های 
93 و 9۴ حــدود یــک هــزار و 500 میلیــارد تومــان در ارتبــاط بــا ســد 
ــرار اســت در ســال  ــه شــده و ق ــی هزین و شــبکه در آذربایجــان غرب
95 نیــز یــک هــزار و ۶00 میلیــارد تومــان در ایــن راســتا هزینــه شــود. 
وزیــر نیــرو افــزود: بناســت در هفتــه دولــت، ۸۷۲ روســتا از نعمــت 
آب آشــامیدنی ســالم بهره منــد شــوند کــه از ایــن تعــداد ۶۶ روســتا 
در آذربایجــان غربــی قــرار دارد. در ادامــه ایــن نشســت، چیت چیــان 
ــتی  ــط زیس ــات محی ــرای ماحظ ــرو ب ــیت وزارت نی ــاره حساس درب
ــای  ــتاد احی ــات س ــاس تصمیم ــر اس ــرد: ب ــان ک ــا خاطرنش طرح ه
ــرا  ــال اج ــد در ح ــی ۴ س ــات اجرای ــون عملی ــه تاکن ــه ارومی دریاچ
ــت  ــرای فعالی ــدی ب ــم جدی متوقــف شــده و در حــال حاضــر تصمی

ــاره آن هــا گرفتــه نشــده اســت.  خبرآنایــن دوب

ــی عرضــه محصــوالت کشــاورزی در اســتان  ــز دائم ــن مرک بزرگ تری
بــا مشــارکت اســتانداری، ســازمان جهــاد کشــاورزی، ســازمان تعــاون 
روســتایی و ســازمان همیــاری و شــهرداری های اســتان دیــروز افتتاح 
شــد. ســیامک ســلیمانی دشــتکی در آئیــن افتتــاح بزرگ تریــن مرکــز 
عرضــه مســتقیم محصــوالت کشــاورزی اســتان اظهــار کرد: ایــن مرکز 
ــغ 3  ــه مبل ــتان ب ــتایی اس ــاون روس ــه تع ــرمایه گذاری اتحادی ــا س ب
میلیــارد ریــال در بلــوار اقبــال الهــوری، جنــب بوســتان مــادر راه اندازی 
 شــد. معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع چهارمحــال 
 و بختیــاری افــزود: مهم تریــن وظیفــه تعــاون روســتایی، ارتباط ســریع 
و آســان تولیدکننــده بــا مصرف کننــده اســت و الزمــه ایــن کار، 
گســترش مراکــز عرضــه و از بیــن بــردن واســطه های خریــد و 
فــروش اســت. ســلیمانی در ادامــه افــزود: در راســتای پیشــرفت کار و 
ارتقــای ســطح تولیــد انبــار ایــن مرکــز عرضــه محصــوالت کشــاورزی 
گســترش پیــدا کنــد. جان محمــد هللا یــاری مدیــر کل ســازمان تعــاون 
ــش  ــن از افزای ــن آئی ــز در ای ــاری نی ــال و بختی ــتایی چهارمح روس
پتانســیل تولیــد محصــوالت در اســتان بــه 11 تــن در هکتــار خبــر داد 
و گفــت: ســازمان تعــاون روســتایی بــا آمــوزش دامــداران، زنبــورداران، 
ــد  ــش بیشــتر پتانســیل تولی ــه داران درصــدد افزای ــداران و گلخان مرغ

اســت. ایســنا

 رانندگی پرخطر 
با جرائم ۲۰۰ هزار تومانی برطرف نمی شود

برنج تراریخته در کشور تولید نمی شود
 معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه تولیــد برنــج در ســال جــاری بیــن ۶ تــا ۸ درصــد رشــد دارد، گفــت: برنــج تراریختــه 

در کشور تولید نمی شود و هنوز این محصول در تجارت جهانی جایی ندارد.

در قاب تصویر

 صادرات برق ایران 
به 4 کشور

افتتاح بزرگ ترین مرکز عرضه محصوالت کشاورزی 
در چهارمحال و بختیاری

حتما بخوانید!
3صادرات برق ایران به 4 کشور یکشنبه  7  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 238 ســـــال دوم         ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز خودرو )تومان(

تندر 90 اتوماتیک

LX پژو پارس
40.200.000

ELX    33.000.000پژو پارس

405SLX 33.500.000پژو

LX30.800.000رانا

LX 36.500.000سمند

37.800.000پژو پارس سال

48.000.000

 افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت دارو 
درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ــت:  ــکی گف ــوزش پزش و آم
افزایــش قیمــت 10 تــا 1۲ 
داروی  قیمــت  درصــدی 
نــرخ  دلیــل  بــه  داخلــی 
تــورم اســت و اگــر بیــش از 
داروخانــه  باشــد،  ایــن 
تخلــف کــرده اســت. قاضــی زاده هاشــمی افــزود: 
ــی افزایــش  ــق فراخــوان بین الملل داروی خارجــی طب
ــران  ــد گ ــود نبای ــامانه موج ــاس س ــر اس ــد و ب می یاب
می شــد. هاشــمی بــا اشــاره بــه بدهــی ۸ هــزار 
میلیــاردی بیمه هــا تصریــح کــرد: بدهــی بیمه هــا 
ــه بودجــه را پیشــنهاد  ــت اصاحی ــی شــد و دول طوالن
داد تــا بتوانــد از طریــق فــروش اوراق مالــی ایــن 
بدهــی را تأمیــن کنــد؛ ایــن امــر بســتگی بــه تحــرک 
ــروش  ــه ف ــا اوراق ب ــه و بودجــه دارد ت اقتصــاد، برنام

برسد.

 پایین بودن کیفیت بیشتر 
خودروهای داخلی

رئیــس ارزشــیابی کیفــی خودروهــای ســاخت داخــل 
ــل  ــران دالی ــتاندارد ای ــت و اس ــی کیفی ــرکت بازرس ش
اینکــه چــرا تاکنــون هیــچ خــودروی ســواری تولیــدی 
ــج ســتاره  ــه کســب پن ــق ب ــران موف ــاژی در ای و مونت

ــرد. ــام ک ــده را اع ــا نش ــی در ارزیابی ه کیف
ــث  ــه باع ــی ک ــی از دالیل ــت: یک ــتگار گف ــد رس  محم
ــه روزی  ــای ب ــی خودروه ــی حت ــچ خودروی ــده هی ش
ــب  ــه کس ــق ب ــوند، موف ــاژ می ش ــران مونت ــه در ای ک
ــد  ــوط تولی ــت خط ــوند، کیفی ــی نش ــتاره کیف ــج س  پن
و مونتــاژ در ایــران اســت. ایــن خطــوط عمومــا دســتی 
و غیرمکانیــزه هســتند و حتــی در خودروهــای بــه روز 
ــات  ــام قطع ــه تم ــی کی دی ک ــول س ــت ف ــا کیفی و ب
ــوند  ــاژ می ش ــران مونت ــا در ای ــده و تنه ــا وارد ش آن ه
نیــز شــاهد کاهــش کیفیــت ایــن خودروهــا بــه دلیــل 
کیفیــت مونتــاژ هســتیم؛ بــه  همیــن دلیــل شــاهدیم 
خودروهــای بــه روز و باکیفیتــی کــه در خــارج از کشــور 
ــد در  ــب می کنن ــی را کس ــتاره کیف ــج س ــا پن ــار ی چه
فراینــد مونتــاژ در ایــران، موفــق بــه کســب ایــن تعــداد 

ــوند. ــی نمی ش ــتاره کیف س

افزایش قیمت مرغ و گوشت در بازار
اخیــر  هفتــه  و  روزهــا  در  مــرغ  و  گوشــت  بــازار 
ــت.  ــده اس ــادی ش ــبتا زی ــوالت نس ــتخوش تح دس
بعــد از نوســانات و به ویــژه رونــد افزایشــی نــرخ 
ــه  ــت ب ــر، نوب ــاه اخی گوشــت مــرغ در حــدود یــک م
گوشــت قرمــز رســیده اســت کــه بــا افزایــش قیمــت 
ــه  ــس اتحادی ــه رئی ــه گفت ــی ب ــود و حت ــه ش مواج
ــع گوشــت گوســفندی، شــوک تدریجــی  ــه و توزی تهی
ــاه  ــک م ــز وارد شــده و طــی ی ــازار گوشــت قرم ــه ب ب
و نیــم گذشــته شــاهد افزایــش ۴000 تومانــی قیمــت 
ــت  ــازار گوش ــی ها از ب ــم. بررس ــز بوده ای ــت قرم گوش
و مــرغ و محصــوالت پروتئینــی نشــان می دهــد 
ــت  ــودی قیم ــیر صع ــا س ــز ب ــت قرم ــواع گوش ــه ان ک
همــراه شــده اســت. در میــان انــواع گوشــت قرمــز بــه 
ــرم گوشــت گوســاله راســته  ــر کیلوگ طــور متوســط ه
ــی 3۶  ــاله ران کیلوی ــت گوس ــان، گوش ــزار توم  3۸ ه
هــزار تومــان، گوشــت گوســاله فیلــه کیلویــی ۴۸ 
ــی  ــه کیلوی ــفندی ماهیچ ــت گوس ــان، گوش ــزار توم ه
۴1 هــزار تومــان و گوشــت اســتیکی کیلویــی ۴۶ هــزار 
ــی از  ــت دارد. یک ــازار قیم ــت در ب ــان قیم و 500 توم
ــت  ــش قیم ــن افزای ــرای ای ــه ب ــی ک ــن عوامل مهم تری
ــه  ــدن بی روی ــارج ش ــادرات و خ ــود ص ــوان می ش عن
دام زنــده بــه صــورت مجــاز و غیرمجــاز بــه کشــورهای 
عــراق، امــارات، قطــر و کویــت اســت و حتــی برخــی 
ــن  ــد کــه اگــر ای فعــاالن ایــن صنعــت هشــدار داده ان
ــت  ــت گوش ــی قیم ــد افزایش ــد، رون ــه یاب ــد ادام رون
قرمــز نیــز در روزهــا و هفته هــای آینــده تشــدید 

می شــود.

 صادرات استان کرمان 
۷۸ درصد افزایش یافته است

نماینــده عالــی دولــت در اســتان کرمــان از رشــد ۷۸ 
ــاه  ــج م ــی پن ــتان ط ــن اس ــادرات در ای ــدی ص درص
نخســت ســال جــاری خبــر داد. علیرضــا رزم حســینی 
در جلســه شــورای اداری اســتان کرمــان کــه بــا 
حضــور معــاون رئیس جمهــور برگــزار شــد، اظهــار 
ــای  ــاهد فعالیت ه ــد ش ــر و امی ــت تدبی ــرد: در دول ک
گســترده ای در زمینــه رســاندن اینترنــت پرســرعت بــه 

ــم.  ــان بوده ای ــتان کرم ــتای اس ــش از ۸۲0 روس بی
ــه اول  ــان رتب ــتان کرم ــه اس ــر اینک ــد ب ــا تأکی  وی ب
 را در بــرق دار کــردن روســتاهای فاقــد بــرق کشــور دارد

ــرژی اســتان  ــه شــبکه ان ــت یازدهــم ب افــزود: در دول
هــزار و ۸00 مــگاوات بــرق اضافــه شــد و طــول 
یافتــه  افزایــش  درصــد   ۲۴ اســتان  بزرگراه هــای 
اســت. اســتاندار کرمــان ادامــه داد: در هفتــه دولــت در 
اســتان کرمــان بــا اعتبــار هــزار و 30۸ میلیــارد تومــان 
ــود.  ــاح می ش ــی افتت ــی و غیردولت ــروژه دولت 5۲۶ پ
ــه آبیــاری  ــه اول کرمــان در زمین ــه رتب ــا اشــاره ب وی ب
ــش  ــت: در بخ ــته گف ــال گذش ــی س ــار ط ــت فش تح
صنــدوق  اعتبــارات  جــذب  زمینــه  در  کشــاورزی 
ــم.  ــه دوم را در اســتان کســب کردی ــی رتب توســعه مل
ــان از افزایــش 15 درصــدی تخت هــای  اســتاندار کرم
بیمارســتانی در اســتان کرمــان خبــر داد و افــزود: 
ــام  ــال انج ــامت در ح ــوزه س ــی در ح ــات خوب اقدام

ــت.  اس
درصــدی   1۷ رشــد  بــه  اشــاره  بــا  رزم حســینی 
ســرمایه گذاری پروژه هــای صنعتــی طــی یــک ســال 
گذشــته گفــت: طــی پنــج مــاه نخســت ســال جــاری 
ــن اســتان را شــاهد  رشــد ۷۸ درصــد صــادرات در ای

بودیم.

 قطار شهری 
در اولویت برنامه های اصفهان 

شــهر  شــورای  رئیــس 
ایــن  در  گفــت:  اصفهــان 
ــیدیم  ــه رس ــه نتیج ــورا ب  ش
و عقــل و منطــق هــم حکــم 
شــوراهای  کــه  می کنــد 
ــهری  ــار ش ــز قط ــدی نی  بع
را در اولویــت داشــته باشــند. 
ــرد: قطــار شــهری و آب  ــار ک ــروز اظه ــی دی رضــا امین
زیســت محیطی  و  مهــم  دغدغــه  دو  زاینــده رود، 
شــورای شــهر از ابتــدا تاکنــون بــوده کــه همــواره بــر آن 
تأکیــد داشــته ایم. بــه همیــن منظــور اعتبــارات قطــار 
شــهری اصفهــان در ســال 93 چندیــن برابــر شــد و در 
واقــع 10 برابــر ارتقــا یافــت. ایــن طــرح قدیمــی بایــد 

به بهره برداری برسد. 
ــان درخصــوص  رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفه
ــار شــهری ــت: قط ــای ســال آخــر شــورا گف  اولویت ه

بــه عــاوه  بــزرگ و محرومیت زدایــی  پروژه هــای 
کاهــش مراحــل صــدور پروانــه، بــر شــفافیت عملیــات 
تکریــم  و  دست نوشــته ها  محاســبات، کاهــش  و 

ــت. ــای شوراس ــز از اولویت ه ــوع نی ــاب رج ارب

اهمیت ایجاد بانک جامع اطالعاتی 
صنایع اصفهان

در نشســت کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــع  ــع صنای ــی جام ــک اطاعات ــاد بان ــی ایج ــا بررس ب
اســتان اعــام شــد: بــا تشــکیل ایــن بانــک اطاعاتــی 
ســایر تولیدکننــدگان از توانمندی هــای صنایــع اســتان 

ــوند.  ــان آگاه می ش اصفه
ــان در  ــی اصفه ــاق بازرگان ــع ات ــر کمیســیون صنای دبی
ــی  ــاق بازرگان ــع ات ــیون صنای ــه کمیس ــن جلس پنجمی
اصفهــان بــا بیــان اینکــه ایجــاد بانــک اطاعــات جامع 
ــن سیســتم  ــع اســتان، مســتلزم طراحــی چندی صنای
ــه صنعــت  ــات الزم در زمین ــد اطاع ــت: بای اســت، گف
از اطاعــات موجــود در اتــاق بازرگانــی، خانــه صنعــت 
و معــدن و شــرکت شــهرک های صنعتــی جمــع آوری 
شــود و بــا تمامــی ایــن ارگان هــا بــه منظور جمــع آوری 

ــود.  ــام ش ــای الزم انج ــات هماهنگی ه اطاع
مهــدی فخــاری بیــان داشــت: ایجــاد یــک سیســتم 
متخصــص  شــرکت های  وســیله  بــه  نرم افــزاری 
ــده ــع آوری ش ــای جم ــانی داده ه ــتم به روزرس  سیس

آن  انجــام  نحــوه  و  اطاعاتــی  بانــک   مدیریــت 
ــی از  ــک اطاعات ــن بان ــرداری از ای ــن بهره ب و همچنی

ــادی برخــوردار اســت. ــت زی اهمی

 افزایش 3۲ درصدی 
درآمد گمرک اصفهان

مدیــر کل گمــرک اســتان اصفهــان گفــت: در راســتای 
برنامــه اقتصــاد مقاومتــی بــا راه انــدازی ســامانه 
ــان 3۲  ــرک اصفه ــد گم ــی، درآم ــور گمرک ــع ام جام
ــری  ــدی ونه ــداله احم ــت. اس ــش یاف ــد افزای در ص
ــال  ــت امس ــه نخس ــه در 5 ماه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ورودی  بســته   ۷۶10 تعــداد  گمرکــی   تشــریفات 
و خروجــی از گمــرک امانــات پســتی بــه ارزش بالــغ 
بــر ۲0 میلیــارد ریــال انجــام شــده، اظهــار داشــت: ایــن 
ــل ۲5  ــال قب ــه س ــبت ب ــداد نس ــث تع ــزان از حی می
ــش داشــته  درصــد و از لحــاظ ارزش 1۶ درصــد افزای
اســت. وی خاطرنشــان کــرد: گمــرک فــرودگاه شــهید 
بهشــتی اصفهــان بــا فعالیــت بــه صــورت ۲۴ ســاعته 
طــی ایــن مــدت، تشــریفات امــور مســافری بالــغ بــر 
ــام  ــی را انج ــافر ورودی و خروج ــر مس ــزار نف ۲05 ه
داده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ۲9 

درصدافزایــش داشــته اســت.
 وی گفــت: طــی ایــن مــدت صــادرات از طریــق گمرک 
 اصفهــان بــه کشــورهای عــراق، افغانســتان، پاکســتان
بــه ترتیــب 3۷،3۴،13،۲۲  امــارات   ترکمنســتان و 

و 15 درصد کاهش یافته است. 
عمده تریــن کشــورهای  افــزود:  ونهــری  احمــدی 
صادرکننــده بــه مقصــد گمــرک اصفهــان، چیــن بــا ۲3 
درصــد، ایتالیــا بــا 1۶ درصــد آلمــان بــا 1۲ درصــد، کــره 

ــد. ــد بوده ان ــا 9 درص ــی ب جنوب

مدیران و فرمانداران 
از بزرگنمایی آمارها پرهیز کنند

ــزد  ــتان ی ــداران اس ــران و فرمان ــزد از مدی ــتاندار ی اس
ارائــه  در  »پــزدادن«  و  »گنده گویــی«  از  خواســت 
کننــد.  پرهیــز  عملکــردی  و گزارش هــای  آمارهــا 
برخــی  داشــت:  اظهــار  میرمحمــدی  ســیدمحمد 
اردکان  فرمانــدار  ســوی  از  منتشرشــده  آمارهــای 
یادداشــت هایی در فضــای مجــازی بــه دنبــال داشــته 
کــه بــرای آگاه کــردن برخــی مدیــران دیگــر الزم بــود. 
ــب  ــن مطل ــار ای ــل از انتش ــه از قب ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــان ک ــودم، بی ــا ب ــن آماره ــان ای ــاب در جری در کت
ــر  ــاب منتش ــار در کت ــن آم ــا ای ــتم ت ــه خواس آگاهان
ــد.  ــز درس بگیرن ــر نی ــران دیگ ــی مدی ــا برخ ــود ت ش
 میرمحمــدی عنــوان کــرد: وقتــی فرمانــدار اردکان 
از افزایــش 1۷.5 درصــدی اعتبــار ایــن شهرســتان 
خبــر می دهــد، بایــد میــزان تخصیص هــا را نیــز بیــان 
ــدار  ــه فرمان کنــد؛ ضمــن اینکــه اصــا اعتبــار ربطــی ب
ــود ــت خ ــر مدیری ــا هن ــد ب ــدار بای ــه فرمان ــدارد؛ بلک  ن
اجــرای  بــرای  تخصیص یافتــه  اعتبــار  از  بتوانــد 
آن  درســتی  بــه  و  اســتفاده  مهــم   برنامه هــای 

را مدیریت کند.
ــدف  ــازی ه ــه شفاف س ــان اینک ــا بی ــزد ب ــتاندار ی  اس
اصلــی مــا از اجــرای برنامه هایــی نظیــر جشــنواره 
ــوان کــرد: گــزارش عملکــرد  ــی اســت، عن شــهید رجای
نبایــد مصــداق شــعر »مــن آنــم کــه رســتم بــود 
پهلــوان« باشــد؛ مگــر تاکنــون از گنــده گویی هــا و پــز 

ــت.  ــده اس ــردم ش ــب م ــز نصی ــه چی دادن چ

سیر صعودی اجاره بها همچنان ادامه دارد
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پزشــکی، حرفــه مهــم و مقدســی اســت؛ زیــرا نجــات جــان 
یــک انســان از مهم تریــن مواهــب بشــری اســت. هــر چنــد 
در ســال های اخیــر، پزشــکی از حرفه هــای پرمناقشــه 
ــه  کل یــک جامعــه  ــوان رفتــار عــده ای را ب ــوده، امــا نمی ت ب
تعمیــم داد. بــه  هــر روی روز پزشــک، فرصتــی اســت بــرای 
تجلیــل از پزشــکانی کــه خالصانــه در راه خدمــت به بشــریت 
ــد ســؤال  ــه و پرســش چن ــه همیــن بهان ــد. ب  گام برمی دارن
و دغدغــه اساســی مــردم در رابطــه بــا پزشــکان، بــه ســراغ 
دکتــر ذبیــح هللا شــاه مرادی متخصــص پوســت، عضــو 
هیئــت  علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و معــاون 
ــان  ــوم پزشــکی اصفه فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه عل
ــد  ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ــا او ب ــم و ب رفتی

ــت. ــن گفت وگوس ــل ای حاص
ــن درمــان  ــه پیشــگیری بهتری ــوان می شــود ک همیشــه عن

اســت. چــه توصیــه ای در ایــن زمینــه  داریــد.
ایــن جملــه بســیار درســت و کاربــردی اســت. مراجعــه بــه 
 موقــع بــه پزشــک و چکاب هــای منظــم، تأثیــر زیــادی بــر 
ــه  ــم در رابط ــر بخواه ــا دارد. اگ ــوارض بیماری ه ــش ع کاه
بــا تخصــص خــودم عنــوان کنــم، بایــد بگویــم ســرطان های 
پوســت متأســفانه یکــی از ســرطان های شــایع اســت؛ امــا 

ــد اســتفاده از کــرم  ــی ســاده مانن ــن ســرطان ها باکارهای ای
ــال  ــر 20 س ــنین زی ــوص در س ــب، به خص ــاب مناس ضدآفت
ــر  ــا دیگ ــه ب ــت. در رابط ــگیری اس ــل  پیش ــی قاب ــه  راحت ب
ــای  ــتان عفونت ه ــل تابس ــم در فص ــد بگوی ــا بای بیماری ه
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــدا می کن ــش پی ــتخرها افزای ــی در اس قارچ
ــه   ــراد ب ــرد و اف ــورت گی ــای الزم ص ــد مراقبت ه ــل بای دلی

ــه پزشــک مراجعــه کننــد. محــض مشــاهده عالئــم ب
 یکــی از مــوارد مهمــی کــه متأســفانه ایــن روزهــا افزایــش 
ــه  ــن زمین ــت اســت. در ای ــدز و هپاتی ــاری ای ــرده بیم پیداک
ایــن  دربــاره  اطالع رســانی  رســانه ها،  وظایــف  از  یکــی 
ــا  ــن بیماری ه ــا و شــیوع آن اســت. متأســفانه ای بیماری ه
ــن  ــوده در بی ــق ســرنگ آل ــق تزری ــا از طری ــی تنه ــه زمان ک
معتــادان شــایع بــود، امــروزه بیــش از هــر زمانــی از طریــق 
رفتارهــای پرخطــر جنســی شــیوع پیــدا کــرده کــه جــا دارد 
مــردم و بــه  خصــوص جوان هــا دربــاره آن اطالعــات کافــی 

پیــدا کننــد و آمــوزش ببیننــد.
 یکــی از دغدغه هــای مهــم مــردم، یافتــن پزشــک مجــرب 
بــه  خصــوص در حــوزه بیماری هــای ســخت اســت. در ایــن 

رابطــه چــه پیشــنهادی بــه مــردم  داریــد.
هــر پزشــک عمومــی تــا چهــار عنــوان را می توانــد بــه  عنــوان 
ــو ذکــر کنــد. پــس قبــل از هــر  تخصص هــای خــود در تابل

مراجعــه بایــد بیمــار بــه تخصص هــای پزشــک توجــه کنــد. 
ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــز بیمــار بای ــاره پزشــکان متخصــص نی درب
نــوع بیمــاری و توصیه هــای پزشــک عمومــی بــه متخصــص 
ــار  ــه بیم ــت و هزین ــا وق ــد ت ــه کن ــاری مراجع ــان بیم هم

بیهــوده تلــف نشــود.
اگرچــه تعــداد پزشــکان بــا وجــدان در جامعــه کــم نیســت 
ــر  ــام ایــن حرفــه مقــدس را زی امــا هســتند عــده ای کــه ن
ــن  ــد در ای ــه کاری بای ــما چ ــر ش ــه نظ ــد. ب ــؤال می برن س

ــرد؟ ــه صــورت بگی زمین
ــه  درســتی گفتیــد در همــه حرفه هــا  همان طــور کــه شــما ب
ــا  ــر پ ــالق را زی ــه اخ ــد ک ــود دارن ــرادی وج ــفانه اف متأس
ــا از  ــر حرفه ه ــد دیگ ــز مانن ــکی نی ــه پزش ــد. حرف می گذارن
ایــن گزنــد مصــون نیســت؛ مــا بایــد بپذیریــم کــه بخــش 
 مهمــی از شــخصیت فــرد در خانــواده شــکل می گیــرد 
و بایــد اخالقیــات را در خانواده هــا گســترش داد. پــس 
ــه ای باشــد کــه فــرد  ــه  گون ــد شــرایط ب  از آن در جامعــه بای
آموزش هــای الزم را فرابگیــرد و مرحلــه آخــر دانشــگاه 
ــه رعایــت اخــالق  اســت کــه مــا از روز اول دانشــجویان را ب
ــا  ــم. م ــویق می کنی ــکی تش ــوگند پزش ــه س ــاداری ب و وف
ســعی  دانشــجویی  آئین هــای  و  مراســم ها  تمــام  در 
می کنیــم بــا کمــک پیشکســوتان و اســاتید برجســته 
ــم  ــه مهمشــان در جامعــه آگاه کنی ــه وظیف دانشــجویان را ب
ــم. ــام دهی ــه انج ــن زمین ــازی های الزم را در ای و فرهنگ س

چه صحبت یا پیامی برای همکاران خود دارید.
مــن همــه پزشــکان را بــه رعایــت اخــالق حرفــه ای و حفــظ 
ــه  ــا را ب ــم و آن ه ــوت می کن ــکی دع ــت پزش ــأن و قداس ش
ــد:  ــه می گوین ــم ک ــاع می ده ــب ارج ــر قری ــش دکت فرمای
ــه خــودت نیســتی؛  ــق ب ــر پزشــک هســتی، دیگــر متعل اگ
ــه خــودت هســتی، دیگــر پزشــک نیســتی. اگــر متعلــق ب
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ــت فرســوده  ــای باف ــران و احی ــل شــرکت عم ــر عام مدی
کاشــان گفــت: ارائــه تســهیالت 400 میلیــون ریالــی 
نوســازی و بهســازی در بافــت فرســوده کاشــان آغــاز شــده 
ــل  ــور بین المل ــات و ام ــز ارتباط ــزارش مرک ــه گ ــت. ب اس
ــا  ــان ب ــمندی نژاد همزم ــدی هوش ــان، مه ــهرداری کاش ش
ــود  ــوزه کاری خ ــاله ح ــرد یکس ــه عملک ــت ب ــه دول هفت
ــت از نوســازی  ــار کــرد: در راســتای حمای پرداخــت و اظه
و بهســازی بافت هــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری و 
تأمیــن مســکن ســاکنان بافت هــای فرســوده، پرداخــت 
بانک هــای  از ســوی  ریالــی  میلیــون   400 تســهیالت 
ــران  ــل شــرکت عم ــر عام ــاز شــده اســت. مدی ــل آغ عام
ــهروندانی  ــزود: ش ــان اف ــوده کاش ــت فرس ــای باف و احی
 کــه دربافــت فرســوده اقــدام بــه اخــذ مجــوز کننــد 
ــوردار  ــاختمانی برخ ــوارض س ــف در ع ــد تخفی از 50 درص
ــم از  ــی اع ــرکت های خدمات ــن ش ــود. همچنی ــد ب خواهن
آب و بــرق و... ملــزم هســتند تــا اشــتراکات قبلــی را بــه 

ــوان امتیــاز جدیــد لحــاظ کننــد.  عن
هوشــمندی نژاد یــادآور شــد: شــهروندانی کــه ســاکن 
بافــت تاریخــی هســتند، می تواننــد از تســهیالت 150 
میلیــون ریالــی تــا 200 میلیــون ریالــی بــا ســود 4درصــد 
ــالک خــود  ــرات پ ــرای مرمــت و تعمی )قرض الحســنه( ب

ــد.  اســتفاده کنن
وی تصریــح کــرد: شــهروندان کاشــانی مقیــم بافــت 
تاریخــی کــه بــر اســاس الگــوی جدیــد نوســازی در ایــن 
ــد، از  ــه اخــذ مجــوز و ساخت وســاز کنن ــدام ب مناطــق اق

تخفیــف صددرصــدی برخــوردار می شــوند.

 تعطیلی بخش »وی آی پی« 
بیمارستان خصوصی با حکم تعزیرات

رســیدگی  از  اصفهــان  حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر 
ــات  ــژه تخلف ــعبه وی ــتان در ش ــک بیمارس ــده ی ــه پرون ب

بهداشــتی ایــن اســتان خبــر داد. 
حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر  صالحــی،  غالمرضــا 
ــا شــکایت دانشــگاه  ــده ب ــن پرون ــرد: ای ــار ک ــان اظه اصفه
ــر کــردن بخــش  ــه دلیــل دای ــان و ب ــوم پزشــکی اصفه عل
ــاران  ــی از بیم ــغ اضاف ــی« غیرمجــاز و اخــذ مبال »وی آی پ
ــرات  ــتی تعزی ــات بهداش ــژه تخلف ــعبه وی ــه ش ــتری، ب بس

ــد. ــاع ش ــتان ارج ــی اس حکومت
ــده و  ــن پرون ــه ای ــیدگی ب ــس از رس ــزود: پ ــی اف  صالح
انجــام مراحــل دادرســی در شــعبه ویــژه تخلفات بهداشــتی 
اســتان، تخلــف محــرز تشــخیص داده شــد و برابــر قانــون 

بخــش »وی آی پــی« ایــن بیمارســتان تعطیــل شــد.

اخبار کوتاه

  افتتاح 1640 واحد مسکن مهر 
در چهارمحال و بختیاری

ــزار و 640 واحــد مســکن  یک ه
مهــر در چهارمحــال و بختیــاری 
ــر راه  ــام وزی ــور قائم مق ــا حض  ب
و شهرســازی در طــرح مســکن 
احمــد  شــد.  افتتــاح  مهــر 
ــاره  ــا اش ــادی ب ــری مهرآب اصغ
 بــه اینکــه ســهم چهارمحــال 
ــت  ــوده اس ــد ب ــزار واح ــر 22 ه ــکن مه ــاری از مس  و بختی
اظهــار کــرد: امــروز بــا افتتــاح یک هــزار و 600 واحــد، مجموعــا 
19 هــزار و 600 واحــد مســکن مهــر در ایــن اســتان بــه 
بهره بــرداری رســیده اســت. قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی 
بــا اشــاره بــه باقی مانــدن 2 هــزار و 200 واحــد مســکن مهــر 
در ســطح اســتان افــزود: در جلســه ای بــا اســتاندار چهارمحال 
و بختیــاری مقــرر شــد کــه ایــن تعــداد واحــد باقی مانــده تــا 
پایــان ســال بــه بهره بــرداری برســد. وی تأکیــد کــرد: 
تکمیــل  امســال  پایــان  تــا  مهــر  مســکن   پروژه هــای 
ــادی در  ــری مهرآب ــود. اصغ ــذار می ش ــان واگ ــه متقاضی و ب
ــاخت  ــان در س ــارد توم ــزار و 500 میلی ــت: یک ه ــه گف ادام
ــکاری  ــا هم ــه ب ــه شــده ک ــد متقاضــی هزین ــای فاق واحده
ــان  ــه متقاضی ــژه واگــذاری، ب ــت و برداشــتن شــرایط وی دول

تحویل داده می شود.

شناسایی 20 برند چای آلوده به فتاالت
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــط  زیس ــات محی ــز تحقیق مرک
در  فتاالت هــا  »بررســی  عنــوان  بــا  طرحــی  در  اصفهــان 
برندهــای مختلــف چــای کیســه ای« 20 برنــد چــای آلــوده بــه 
فتــاالت را شناســایی و بــه ســازمان های تصمیم گیرنــده اعــالم 
کــرد. کارشــناس پژوهشــی مرکــز تحقیقــات محیــط  زیســت 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
ایســنا منطقــه اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکه بحث ســمی ناشــی 
ــار  ــت، اظه ــم اس ــیار مه ــانی بس ــات انس ــاالت در مواجه از فت
ــوالت  ــیاری از محص ــاخت بس ــاالت  در س ــات فت ــرد: ترکیب ک
آرایشــی و بهداشــتی، ظــروف یکبــار مصــرف، عطرهــا و 
اســانس ها، بطری هــای آب، لــوازم پالســتیکی ماننــد ظــروف 
ــه کار مــی رود و بســیاری از  آشــپزخانه و اســباب بازی ها و... ب
ــات دارد.  بیماری هــای شــایع در جامعــه ریشــه در ایــن ترکیب
کریــم ابراهیــم بــا بیــان اینکــه تحقیقــات نشــان می دهــد کــه 
ــوده  ــه می شــود آل ــه از جوانه هــای چــای تهی چــای ســفید ک
ــح کــرد: امــا در طــول  ــات فتاالت هــا نیســت، تصری ــه ترکیب ب
ــته بندی  ــک کردن، بس ــد خش ــرآوری مانن ــف ف ــل مختل مراح
ــات  ــن اقدام ــده و همچنی ــر و طعم دهن ــواد معط ــزودن م و اف
ثانویــه ماننــد اســتفاده از کودهــای خــاص و... در طــول رشــد 
بــرگ چــای، امــکان ایجــاد آلودگــی بــه ترکیبــات فتاالتــی در 

ــود دارد. ــه ای وج ــای کیس چای ه

اخبار کوتاه

از  فارســی آموزان  از  تعــدادی  کیمیای وطن
ــا طــی بازدیــدی  اقصــی نقــاط دنی
ســه روزه، مهمــان نصــف جهــان شــدند تــا ضمــن 
آشــنایی بیشــتر بــا فرهنــگ ایرانی اســالمی بــا 
ارکان فرهنگــی و اجتماعــی شــهر اصفهــان نیــز 

آشنا شوند.
 بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
ــومین  ــان، هشتادوس ــهرداری اصفه ش
دوره دانش افزایــی زبــان و ادبیــات 
ــعدی از  ــاد س ــت بنی ــه هم ــی ب فارس
تاریــخ 12 مردادمــاه بــا حضــور 210 
43 کشــور  از  خارجــی  دانشــجوی 
آغــاز  را  خــود  تهــران کار  در   دنیــا 

کرد. 
دوره  گفــت:  ســعدی  آموزشــی  مرکــز  مدیــر 
دوره  هشتادوســومین  دانش افزایــی،  آموزشــی 
ــف  ــاط مختل ــص فارســی آموزان از نق ــود را مخت خ
جهــان برگــزار می کنــد کــه در رشــته های مختلفــی 
ــی  ــی، شرق شناس ــات فارس ــان و ادبی ــون زب همچ

ــتند.  ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــی مش و ایران شناس
عبــاس نجــار افــزود: ایــن دوره کــه بــا هــدف 
ــن  ــی ای ــات فارس ــان و ادبی ــت زب ــوزش و تقوی آم
دانشــجویان برگــزار شــده از 12 مردادمــاه بــه مــدت 
ــه  ــه روزه ب ــفر س ــود و س ــاز می ش ــاه آغ ــک م ی
ــی از برنامــه تفریحــی و  ــان جزئ اصفه
ــت.  ــجویان اس ــن دانش ــگری ای گردش
ــروه  ــن گ ــرای ای ــرد: ب ــح ک وی تصری
طــی ایــن دوره عــالوه بــر کالس هــای 
ــوان  ــت عن ــی تح ــی، برنامه های آموزش
ــطح  ــد در س ــامل بازدی ــه ش فوق برنام
شــهر تهــران ارائــه و در پایــان پــس از 
گذرانــدن آزمون هــای مختلــف گواهــی 

ــود.  ــادر می ش ــد ص تأیی
ــان  ــه کالنشــهر اصفه ــدو ورود ب فارســی آموزان در ب
ــد  ــوالد بازدی ــی تخــت ف ــه فرهنگی مذهب از مجموع
ــی  ــای تاریخ ــد از پل ه ــس از آن بازدی ــد و پ کردن
خواجــو و ســی و ســه پــل مقدمــه گردشــگری ایــن 

دوره، انتخــاب شــده بــود.

فارسی آموزان جهان، مهمان نصف جهان شدند
کیمیای وطن پیش ثبت نــام بیســت  و دومیــن 
ــی کامپیوتــر و  ــگاه بین الملل نمایش
 15 از  )اتــوکام(  اصفهــان  اداری  اتوماســیون 
شــهریورماه آغــاز می شــود. بــه گــزارش واحــد رســانه 
اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های  شــرکت 

ــخ  ــان، نمایشــگاه امســال از تاری اصفه
محــل  در  آبان مــاه   24 تــا   20
اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 
اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان برگزار 
خواهــد شــد. ایــن نمایشــگاه در طــول 
ــوان  ــه عن ــواره ب ــته هم ــالیان گذش س
نمــاد پویایــی و فعالیــت فعــاالن حــوزه 

از  یکــی  و  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری 
توجــه  مــورد  و  پرمخاطــب  نمایشــگاه های 

عالقه مندان این حوزه، مطرح بوده است. 
و  بومــی  مشــارکت کنندگان  گســترده  حضــور 
بازدیــد مســئوالن و دســت اندرکاران  غیربومــی و 

فرصت هــای تجــاری جالــب توجهــی را بــرای عرضــه 
محصــوالت و توانمندی هــای ایــن بخــش ایجــاد 

می کنــد. 
 2016 اتــوکام  نمایشــگاه  می شــود  پیش بینــی 
ــالن در  ــار س ــتن چه ــار داش ــه در اختی ــه ب ــا توج ب
ــز  ــان و نی ــگاه های اصفه ــل نمایش مح
همــکاری و همراهــی اتحادیــه خدمــات 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات اصفهــان 
بــرای  نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری  در 
ــال های  ــن س ــی از بهتری ــار، یک اولین ب
مخاطــب  جلــب  نظــر  از  را   خــود 
و مشــارکت شــرکت ها تجربــه کنــد. 
عالقه منــدان بــه دریافــت غرفــه می تواننــد از روز 
دوشــنبه 15 شــهریور نســبت بــه ثبت نــام در ســایت 
اقــدام   www.autocom.ir آدرس  بــه  نمایشــگاه 
ــاس  ــماره 36282881-031 در تم ــا ش ــا ب ــد ی کنن

ــند. باش

آغاز پیش ثبت نام نمایشگاه کامپیوتر از 15 شهریور

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

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
ــه  ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــی موضــوع م ــد ســند رســمی آگه فاق
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
ــتناد  ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ح
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات 
مفــروزی و مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا 
طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد 
ــد از تاریــخ انتشــار  مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی توانن
ــلیم و  ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس ــس از اخ پ
ــی اســت در  ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای دادخواســت خــود را ب
صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــه دادگاه نیســت. ب
پرونــده  کالســه   139560302018001833 شــماره  رای  برابــر 
1393114402018000306 خانــم فــرخ فروهــر خرزوقــی  فرزنــد مســیب 
بشــماره شناســنامه 111 صــادره از خــورزوق نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب 
ــر روی قســمتی از پــالک  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــه مســاحت 201.67 مت ــه ب خان
287 فرعــی از 42 اصلــی واقــع در خــورزوق بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای 

مالکیــت مشــاعی اولیــه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/23
تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1395/06/07

ــه تاریــخ  اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره:37/05/520/الف/م ب
95/05/13

دادنامه
شماره  تنظیم:1395/05/05  تاریخ  دادنامه:9509976825300672  شماره 

پرونده:9409986825301341 شماره بایگانی شعبه:941499
حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه   9409986825301341 کالسه  پرونده 
نهایی شماره 9509976825300672 خواهان:بانک  شهرستان اصفهان تصمیم 
استان  شعب  امور  اداره  توکیلی  وکالت  با  نظری  محمدرضا  مدیریت  به  رفاه 
احمد شفیعیان دستجردی  آقای  باوکالت  اله محققی  ولی  بامدیریت  اصفهان 
فرزند محمد رضا به نشانی اصفهان- چهارراه شیخ صدوق ابتدای خیابان شیخ 

صدوق شمالی روبروی داروخانه پارس طبقه فوقانی پوشاک مهدیَ 
خ   – اصفهان  نشانی  به  حسین  فرزند  نیا  معادی  مرتضی  خواندگان:1.آقای 

آپادانا اول – کوی عابدینی پ 12
2.آقای ایمان دادفرنیا فرزند حسین به نشانی اصفهان – خ چمران – کوی میثم 
آپادانا  – خ  اصفهان  نشانی  به  مرتضی  فرزند  نیا  معادی  3.آقای حامد  پ 8 
محمدیان  مجتبی  4.آقای   8262141111 پستی  2 کد  پ  شهروز  – کوی  اول 
فرزند رضا به نشانی اصفهان – خ کاوه – سه راه ملک شهر – خ گلستان بلوار 
لیال قاسمی  5.خانم      1 بازارچه میوه مغازه خواربار فروشی  پ  اول  پرستار 
فرزندقاسمعلی به نشانی اصفهان – کوی ولیعصر – خ عرفان فرعی 3 پ 377 
خواسته ها:1.مطالبه خسارت تاخیرتادیه 2. مطالبه خسارت 3.مطالبه خسارت 
محتویات  بررسی  از  پس  ... گردشکار:دادگاه  بابت  وجه  مطالبه   .4 دادرسی 

پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه

درخصوص دعوی بانک رفاه کارگران با وکالت آقای احمد شفیعیان دستجردی 
به طرفیت آقایان حامد ومرتضی معادی نیا ومجتبی محمدیان وایمان دادفرنیا 
فرزندان مرتضی ورضا و حسین وخانم لیال قاسمی فرزند قاسمعلی مبنی بر 
مفاددادخواست خواهان  به  باتوجه  ریال  میلیون  مبلغ هفتصد وهشت  مطالبه 
وتصویرقرارداد شماره 1229110 مورخ 94/8/8 وفرم الحاقی آن ونظر به اینکه 
قبال  ودر  اند  نشده  دادرسی حاضر  در جلسه  قانونی  ابالغ  با وصف  خواندگان 
بر  ودلیلی  اند  نیاورده  عمل  به  ودفاعی  ایراد  وی  ومستندات  خواهان  دعوی 
ودادگاه  است  ثابت  خواهان  دعوی  لذا  اند  ننموده  ارائه  بدهی  مبلغ  پرداخت 
بااستناد به قانون اصالح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا والحاق دو تبصره 
تسری  قانون  واحده  وماده  بانکها  مطالبات  نحوه وصول  قانون   1 وماده  آن  به 
ومواد198و515و519  بانکی  غیر  اعتباری  موسسات  به  بانکها  خاص  امتیازات 
به پرداخت  به محکومیت تضامنی خواندگان  آئین دادرسی مدنی حکم  قانون 
مبلغ هفتصد وهشت میلیون ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر از تاریخ 
سررسید تازمان وصول اصل دین بر مبنای قرارداد ومبلغ چهل وشش میلیون 
وهفتصد وبیست وهشت هزار ریال بابت هزینه های دادرسیوحق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر واعالم می نمایداین رای غیابی وظرف مهلت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وپس از آن تابیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان است./ک
حجت اله طاهری – رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

شماره:15474/م الف
دادنامه

شماره  تنظیم:1395/04/05  تاریخ  دادنامه:9509970350200579  شماره 
پرونده:9409980350200891 شماره بایگانی شعبه:941019

پرونده کالسه 9409980350200891 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
فرزند  مردانی  قاسم  محمد  خواهان:آقای  شماره    نهایی  تصمیم  اصفهان 
لهراسب به نشانی اصفهان-خ رزمندگان – مجتمع مسکونی زیتون واحد 421 

کدپستی 8149719845 همراه 09131289030
خواندگان:1.آقا ی حجت اله رضائی به نشانی مجهول المکان 2.شرکت سپاهان 
پردازش پایتخت به نشانی شهرک صنعتی رازی – بلوار رازی خ ششم فاز دوم 
کد پستی 86391 خواسته ها:1.مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2.تامین خواسته 

3.مطالبه وجه سفته 4.مطالبه خسارت دادرسی
رای دادگاه

بطرفیت  لهراسب  فرزند  مردانی  قاسم  محمد  خواهان  دعوی  خصوص  در 
خواندگان 1.حجت اله رضائی  2.شرکت سپاهان پردازش پایتخت به خواسته 
مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه سفته به شماره 0737066 و 0737067 
مورخ 90/12/20 و505792 مورخ 91/3/20 بااحتساب هزینه دادرسی وخسارت 
از  سفته  ظهر  و  متن  مصدق  وفتوکپی  تقدیمی  دادخواست  به  نظر  تاخیرتادیه 
ناحیه محال علیه که اساسا داللت بر اشتغال ذمه خواندگان در قبال خواهان 
به میزان مبلغ فوق رادارد واینکه خواندگان بااطالع از دعوی مطروحه وجریان 
موثری  دفاع  دعوی  به  ونسبت  اند  نشده  حاضر  دادرسی  جلسه  در  رسیدگی 
بعمل نیاورده اندودلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده اند لذا دادگاه 
مواد  به  وارد تشخیص ومستندا  را  اشتغال ذمه خواندگان دعوی  بااستصحاب 
آئین دادرسی  311 و312 قانون تجارت ومواد 198و 515 و 519 قانون  310 و 
دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی وقانون الحاق یک تبصره به ماده 2 
قانون چک واستفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را 
متضامنا به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته ونیز مبلغ نه 
میلیون ونهصد وشصت ویک هزار ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )به سبب عدم واخواست نمودن سفته 

ها( لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان محکوم 
فوق  شرح  به  را  تادیه  تاخیر  خسارت  است  مکلف  احکام  اجرای  نماید  می 
محاسبه واز خواندگان اخذ وبه خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی بوده 
وظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادر کننده 
رای بوده وپس از 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 

مرکز استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمد علی معقولی

شماره:15470/م الف
احضار

شماره دادخواست:9510460362700002 شماره پرونده:9509980362700494 
شماره بایگانی شعبه:950513 تاریخ تنظیم:1395/05/10 پیوست:-

اینکه در پرونده کالسه 8د950513 حسب شکایت علی عمادی فرزند  به  نظر 
امانت  در  خیانت  به  است  متهم  رمضان  فرزند  مسیبی  حسین  آقای  قاسم 
نسبت به یک فقره چک به شماره 60848 عهده بانک ملی به مبلغ یک میلیارد 
به  نیز  احضاریه  وابالغ  باشد  می  تعقیب  تحت  دادیاری  این  طرف  واز  ریال 
واسطه نقل مکان نمودن متهم ومعلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده 
به  مراتب  دادرسی کیفری  آیین  174قانون  ماده  اجرای  در  وسیله  بدین  لذا 
نامبرده ابالغ تاظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 8 دادیاری 
دادسرای عمومی وانقالب مجتمع شماره 5 اصفهان واقع در خیابان شریعتی 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
دادیار شعبه 8 دادسرای عمومی وانقالب اصفهان

شماره:15458/م الف
مفاد آراء

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
ثبتی منطقه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمان های  اراضی  ثبتی 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.  و  مالکانه  اصفهان تصرفات  مرکزی 
اطالع  منظور  به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
تاریخ  از  توانند  می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  به صدور سند 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
آقای   1395/05/30 139560302023000569مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف 
از  1286416531صادره  به شماره شناسنامه 518کدملی  باطنی   سید مرتضی 
اصفهان  فرزند اسداله  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 24/75 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 5821- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/6/7

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/6/21 
شماره : 16297 / م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی احضار متهم 
 9409983655600628: پرونده  شماره   9510113655600210  : نامه  شماره 

شماره بایگانی شعبه : 940661 تاریخ تنظیم :1395/05/06 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950265 ب 1 متهم وحید رحیمی  فرزند محمد به 
اتهام توهین و تهدید شکایت علی کیانی مجهول المکان میباشند  لذا در اجرای 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
یک  ظرف  می گردد  ابالغ  نامبرده  به  بدینوسیله  و  آگهی  و  درج  االنتشار  کثیر 
پازپرسی  اول  در شعبه  اتهام خود  به  آگهی  جهت رسیدگی  این  تاریخ  از  ماه 
دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم 
حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله 
ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد . شماره : 335/ م الف 

جعفری بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب  فالورجان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: سیروان     نام خانوادگی: رشیدی    نام پدر: صالح 
نام:  له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  آزاد  نشانی محل   : شغل 
سعادت    نام خانوادگی:جعفری   نام پدر: لطفعلی شغل : آزاد   نشانی محل 
اقامت: اصفهان – اتوبان ذوب آهن سیصد متر بعد از پل یزد آباد )پل زندان ( 
فروشگاه دنیای بگهو محکوم به:به موجب رای شماره 221/94تاریخ95/11/20 
یافته  قطعیت  فالورجان  که  شهرستان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   5 حوزه 
است.محکوم علیه محکوم است به:انتقال سند یک دستگاه بیل بکهو به شماره 
سریال n 9531  رنگ زرد مدل 1358 به شماره موتور 236ua15h91c به نام 
محکوم له و پانزده هزار تومان هزینه دادرسی در حق وی و همچنین پرداخت 
نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت  می باشد.ماده 34 قانون اجرای احکام: 
است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم  اجرائیه  همین که 
مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
اصفهان  استان  اختالف  حل  شورای  الف  م  نماید.شماره:345/  اعالم  صریحا 

شعبه 5 حقوقی فالورجان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

شماره نامه : 9510113620100381 شماره پرونده : 9509983620100232 شماره 
بایگانی شعبه : 950307تاریخ تنظیم : 1395/05/16 بدینوسیله آگهی میگردد 
وکالت  با  زاده  بابایی  سادات  معصومه  خانم   1 950307/ح  پرونده کالسه  در 
امیر حسین  آقای  طرفیت  به  طالق   بر  دایر  دادخواستی  سیفی   آسیه  خانم 
لذا  اند  نموده  مطرح  دادگاه  این  در  تقی   محمد  فرزند  حسنارودی   اکبری 
 95/08/10 تاریخ  اکبری حسنارودی(ابالغ میگردد در  به خوانده )امیر حسین 
ساعت 10/30 جهت رسیدگی در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل 
حاضر شود. شماره : 5/22/95/298 / م الف دفتر شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی آران و بیدگل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به این که خواهان محسن شکوری  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت 1- هاشم قیطاسی فرزند صید علی 2- سلمان شبانه فرزند عزیز 
هللا  به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به 
شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 268/95 / ش 1 ثبت و برای 
روز شنبه  تاریخ 95/7/10 ساعت 17/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا 
آئین  بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون  المکان  الذکر مجهول  که خوانده فوق 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می 
گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل 
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر 
ابالغ محسوب شده در صورت  به منزله  این آگهی  انتشار  نمایند  شورا مراجعه 
عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 5/22/95/300/م 

الف رئیس شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی آران و بیدگل 
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حتما بخوانید!
نشان »هنرمند مسئول« بر سینه سه ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

معــدود  از  یکــی  شــک  بــدون  پایتخــت،  ســریال 
ــوده  ــون ب ــر تلویزی ــال اخی ــد س ــق چن ــریال های موف س
اســت. همیــن موفقیــت ســبب شــد دســت اندرکاران ایــن 
ســریال بــه فکــر ســاخت دنباله هــای ایــن ســریال باشــند؛ 
ــم  ــل ســریال تصمی ــم نشــد و عوام ــه اینجــا خت ــا کار ب ام
گرفتنــد مجموعــه تــازه ای را بــه نــام علی البــدل بــا همــان 
تیــم تولیــد کننــد. ایــن ســریال پــس از تولیــد، بارهــا اســیر 
حواشــی خواســته و ناخواســته شــد. در آخریــن مــورد 
ــاد ســاخت  ــه زی ــاره هزین ایــن حواشــی، گزارش هایــی درب
ــرا  ــه ماج ــازمان ب ــی س ــئوالن نظارت ــه و ورود مس مجموع
منتشــر شــده اســت. گفتــه می شــود هزینــه ســاخت 
ــل  ــریال، دلی ــی س ــزار تومان ــون و 100 ه ــه ای 8 میلی دقیق

ــوده اســت. ــا ب ــن ماجراه ای
   هزینه ساخت سریال

ــون  ــه ای 2 میلی ــه طــور معمــول، خــرج ســریال ها، دقیق  ب
ــده  ــا 3 میلیــون تومــان اســت. یــک تهیه کنن و 600 هــزار ت
ــم  ــه رق ــد ب ــاید بتوان ــرود، ش ــن ب ــاال و پایی ــی ب ــر کل اگ
3 میلیــون و 200 هــزار تومــان هــم برســد؛ ولــی رقــم 
دقیقــه ای 8 میلیــون و 100 هــزار تومــان یــک عــدد عجیــب 
و غریــب اســت. بــا ایــن رقــم می تــوان مختارنامــه 

ســاخت، نــه علی البــدل!
   سیروس مقدم

همیشــه  کــه  اســت  کارگردانــی  مقــدم،  ســیروس 
ســریال هایش بــا اســتقبال زیــاد مخاطبــان مواجــه شــده 
ــای  ــه روزه ــان ک ــاه رمض ــوروز و م ــات ن ــت. در تعطی اس

ــردان  ــن کارگ ــی ای ــای خال ــتند، ج ــون هس ــی تلویزی طای
کامــا حــس می شــد. 

ــم  ــند و ه ــی می شناس ــه خوب ــدی را ب ــان کم ــم زب او، ه
ــن  ــا ای ــازد. ب ــذاری بس ــخ و تأثیرگ ــای تل ــد درام ه می توان
اوصــاف، عجیــب نیســت کــه مدیــران ســیما بودجــه 
ــه  ــد. البت ــر بگیرن ــر در نظ ــی چرب ت ــریال های او را اندک س

ــران. ــر دیگ ــه 2.5 براب ــر و ن ــی چرب ت اندک
ــی  ــای نجوم ــث فیش ه ــودن بح ــل داغ ب ــه دلی ــاید ب  ش

در روزهــای اخیــر، مســئوالن نظارتــی صداوســیما تصمیــم 
گرفته انــد کــه قــرارداد ســریال »علی البــدل« را دوبــاره 

ــد. بررســی کنن
   سرنوشت سریال

دربــاره اینکــه ســریال چــه سرنوشــتی پیــدا می کنــد 
هــم حــرف و حدیث هــای زیــادی شــنیده می شــود. 
ــور  ــز ام ــس مرک ــی، رئی ــین کرم ــد: »حس ــی می گوین برخ
نمایشــی ســیما جلســه ای گذاشــته و گفتــه از ایــن بــه بعــد 

ــون  ــه ای 2.5 میلی ــتر از دقیق ــریالی بیش ــچ س ــرای هی ب
تومــان نمی دهیــم. دربــاره ســریال »علی البــدل« هــم 
نمی توانیــم دقیقــه ای 8 میلیــون و 100 بدهیــم. مــا در حــد 
ــا  ــان ب ــه اش را خودت ــد بقی ــم و بای ــول می دهی ــان پ توانم

ــد.«  ــع کنی ــر جم اسپانس
ــر از  ــد نف ــد چن ــه بع ــن ب ــاال از ای ــود احتم ــه می ش گفت
می شــوند؛  حــذف  مجموعه هــا  گران قیمــت  بازیگــران 

چــون بــا دســتمزدهای کــم نمی تواننــد کار کننــد.
ــا کارت اعتبــاری 10 میلیــون تومانــی   فــرض کنیــد شــما ب
بــه ســفر کیــش رفته ایــد. وقتــی متوجــه می شــوید 
ــور  ــت، مجب ــان اس ــون توم ــن کارت 2 میلی ــل ای ــه داخ ک
می شــوید بــا احتیــاط بیشــتر خــرج کنیــد و ترمــز مخــارج 

ــید. را بکش
درســت  ســریال ها  پرداختــی  کاهــش  خبــر  اگــر   
باشــد، بایــد منتظــر تحــوالت زیــادی در سریال ســازی 
ــن  ــه پایی ــت بودج ــرار اس ــرا ق ــیم. ظاه ــان باش تلویزیونم
ــا ایــن حســاب  ــد و تعــداد ســریال ها بیشــتر شــود. ب بیای
ــار  ــت و کن ــران ارزان قیم ــور بازیگ ــروز و ظه ــر ب ــد منتظ بای

رفتــن باتجربه هــا باشــیم. 
ــی،  ــی، کارگردان ــای فیلمنامه نویس ــو در حوزه ه ــن دومین ای
 تصویربــرداری، تدویــن و ... هــم اتفــاق خواهــد افتــاد 
و ارزان ســازها جــای قدیمی هــا را خواهنــد گرفــت. البتــه در 
ــا هیــچ منطقــی  هــر صــورت بودجــه ســریال علی البــدل ب
ــه نیســت؛ امــا در روزگاری کــه یــک کلیــپ ســطح  پذیرفت
ــان  ــون توم ــارد و 200 میلی ــک میلی ــه ای ی ــن 7 دقیق پایی
ــرده  ــوان خ ــدل نمی ت ــه علی الب ــرد، از بودج ــه می گی بودج

گرفــت.

کیمیای وطن بررسی کرد:

گران مثل علی البدل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان محمد سعید نژاد  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت کریم ضیایی موحد  به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل 
به کاسه  اختاف  به شعبه سوم حقوقی شورای حل  ارجاع  از  تقدیم که پس 
220/95 / 3 ثبت و برای روز پنج شنبه  تاریخ 95/7/29 ساعت 10 صبح وقت 
رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 
اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند   نامبرده  به  مراتب 
ثانی  نسخه  دریافت  جهت  رسیدگی  جلسه  از  قبل  تا  تواند  می  نامبرده  ضمنا 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله 
اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. شماره : 5/22/95/284/م الف رئیس شورای حل اختاف شعبه سوم 

حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی
رونوشت آگهی حصروراثت

به    1332 متولد   20 شماره  شناسنامه  دارای  جمالی    کاظم  محمد  آقای 
شرح دادخواست به کاسه 95 / 480 ش 1 از این شورای در خواست گواهی 
ذوالمجدین      مولوده  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
بشناسنامه 17656مورخ 1333/9/25 در تاریخ1395/1/1 اقامتگاه دائمی خود 
دختر   سه  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود 
همسر دائمی - مادر   که  به شرح ذیل می باشد:  1- نجیمه جمالی  فرزند 
محمد کاظم     به ش ش968متولد 1360 صادره از گلپایگان 2- ندا جمالی  
فرزند محمد کاظم    به ش ش 114متولد 1361  صادره از گلپایگان 3- شیما 
 1369 متولد   121-002847-6 به ش ش  محمد کاظم    فرزند  جمالی      
صادره از گلپایگان 4- محمد کاظم جمالی فرزند اسماعیل به ش ش 20 متولد 
به ش  اله  اسد  فرزند  حلوماری  الملوک  زینت   -5 گلپایگان  از  1332 صادره 
ش 28 متولد 1309 صادره از بیجار والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
رئیس  الف  250/ م   : واال گواهی صادر خواهد شد. شماره  دارد  تقدیم  شورا  
شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
اله نمازی    دارای شناسنامه شماره 47 متولد 1316  به شرح  آقای نصرت 
گواهی  خواست  در  شورای  این  از   1 ش   502  /  95 کاسه  به  دادخواست 
زاهدی      قاسمی  ربابه  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ1395/2/27  در   1299/7/1 961مورخ  بشناسنامه 
الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر  -  بدرود زندگی گفته ورثه حین 
یک دختر   که  به شرح ذیل می باشد:  1- نصرت اله نمازی  فرزند محمد 
علی    به ش ش47متولد 1316 صادره از گلپایگان 2- ولی اله نمازی  فرزند 
محمد علی  به ش ش 284متولد 1321  صادره از گلپایگان 3- اسداله نمازی      
فرزند محمد علی  به ش ش 104متولد 1333 صادره از گلپایگان 4- فخری 
گلپایگان   از  صادره   1326 متولد   673 به ش ش  علی  محمد  فرزند  نمازی  
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. شماره : 259/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختاف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

به    1343 متولد   230 شماره  شناسنامه  دارای  بخت     خوب  عباس  آقای 
510 ش 1 از این شورای در خواست گواهی  شرح دادخواست به کاسه 95 / 
بخت      قلی خوب  داده که شادروان جعفر  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  حصر 

خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ1394/12/19  در   1316/3/20 3مورخ  بشناسنامه 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر  - 
سه دختر – یک همسر دائمی  که  به شرح ذیل می باشد:  1- عباس خوب 
بخت   فرزند جعفر قلی    به ش ش230متولد 1343 صادره از گلپایگان 2- 
حسین خوب بخت   فرزند جعفر قلی   به ش ش 15759متولد 1346  صادره 
از گلپایگان 3- حسین خوب بخت       فرزند جعفر قلی به ش ش 220متولد 
1349 صادره از گلپایگان 4- ابوالفضل خوب بخت   فرزند جعفر قلی  به ش 
ش 17782 متولد 1357 صادره از گلپایگان  5- مریم خوب بخت فرزند جعفر 
قلی به ش ش 23 متولد 1352 صادره از گلپایگان 6- اعظم خوب بخت فرزند 
زهرا خوب  گلپایگان 7-  از  متولد 1355 صادره   17110 به ش ش  قلی  جعفر 
بخت فرزند جعفر قلی به ش ش 739 متولد 1361 صادره از گلپایگان 8- اکرم 
شعیب فرزند محمد ابراهیم به ش ش 3 متولد 1320 صادره از خوانسار و الغیر  
آگهی می  نوبت  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک   با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 261/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختاف شهرستان گلپایگان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420351400264 شماره پرونده: 9409980351400721
شماره بایگانی شعبه : 940791تاریخ تنظیم: 1395/05/28 مشخصات محکوم 
صادق   پدر:  نام  مورنانی   صدیقی   : خانوادگی  نام  :مرتضی   نام   1 ردیف  له 
نشانی: اصفهان – ملک شهر – خ مفتح خ بهاران کوچه شکوفه پ 72 کدپستی 
 -1 09133134091مشخصات محکوم علیه ردیف  8195757941شماره همراه 
نام: محمد     نام خانوادگی : کیانی هرچگانی نام پدر : جمعه علی   نشانی: 
سه راه سیمین خ جانبازان شهرک ولیعصر قسمت f اماک سر پناه   محکوم 
و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه  به: 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   9509970351400292 مربوطه  غیابی  دادنامه 
پرداخت مبلغ 400/000/000ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 94/7/11 لغایت وصول و مبلغ 12/620/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت. / رای صادره غیابی است ./.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
قانون  ماده34   ( اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  1- ظرف   : اجرائیه  اباغ 
مالی   -3 . بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی   -2. احکام مدنی(  اجرای 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل 
اعتباری  و  بانکها و موسسات مالی  نزد  به هر عنوان  نقدی که  بر میزان وجوه 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون 
اعام  از  علیه  محکوم  خودداری   -4.   )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت 
را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 

معرفی  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  موافقت محکوم  به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم 
اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  بود.)  خواهد  علیه  محکوم  توسط  کفیل 
حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف   م   /16475 1394( شماره:  مالی  محکومیت 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فاطمه احمدی نبی    
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420350800235 شماره پرونده: 9309980350801400
شماره بایگانی شعبه : 931472تاریخ تنظیم: 1395/05/24 مشخصات محکوم 
له ردیف 1 نام :صندوق مهر امام رضا )ع( به نمایندگی مهدی خلجی   نشانی: 
خ هشت بهشت غربی حد فاصل ملک و گلزار نبش ک 26 مشخصات محکوم 
: عاملی  نشانی: مجهول  نام خانوادگی  نام: سید مجتبی      -1 علیهم ردیف 
المکان 2- نام: زینب السادات نام خانوادگی : عاملی نشانی : مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام: مهنوش 
نام خانوادگی : حبیبه ذبیحی نام پدر: محمد نشانی: اصفهان – اصفهان – خ 
 / له  محکوم  وکیل   : رابطه  نوع   35 واحد   5 ماکان  مجتمع  غربی  نیکبخت 
محکوم لهم صندوق مهر امام رضا )ع( به نمایندگی مهدی خلجی    محکوم 
و شماره  به شماره  مربوطه  اجرای حکم  در خواست  بموجب  تعالی  بسمه  به: 
دادنامه مربوطه 9409970350800670 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  میلیون  بیست  و  یکصد  مبلغ  تضامنی 
3810000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4080000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
در مرحله بدوی و خسارت دیر کرد وفق شاخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ 
نیم  و  له  محکوم  در حق  وجه  پرداخت  زمان  لغایت   1392/10/11 صدور چک 
عشر اجرایی در حق صندوق دولت در ضمن حکم به صورت غیابی صادر گردیده 
است.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز 
داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- 
خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
به نحوی که  ادای دین  از  انگیزه فرار  با  به هر نحو  به دیگری  انتقال مال   -5
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
 ( شود.  می  مجازات  هردو  یا  به  محکوم  نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  شش 
ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
بود.)  خواهد  علیه  محکوم  توسط  معرفی کفیل  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوم 
تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 16457/ م 

الف  مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420351500250 شماره پرونده: 9409980351501162
شماره بایگانی شعبه : 941275تاریخ تنظیم: 1395/05/31 مشخصات محکوم 
له ردیف 1 نام :رضا نام خانوادگی : مال میر نام پدر : سیاوش    نشانی: استان 
 – میاد  میمه – شاهین شهر – شهرک  و  اصفهان – شهرستان شاهین شهر 

 091996461240 همراه   -6 – پ   6 واحد   – مجتمع گل گندم   – استقال  خ 
مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: مصطفی     نام خانوادگی : موسی خانی 
نام پدر : جان محمد   نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب 
محکوم  علیه  محکوم   9509970351500223 شماره  حکم  اجرای  خواست  در 
2- خسارت  خواسته  اصل  بابت  ریال   72/000/000 مبلغ   -1 پرداخت  به  است 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )94/9/30( تا زمان وصول ، محاسبه بر 
به  آگهی  نشر  هزینه   -3 مرکزی  بانک  از سوی  اعامی  تغییر شاخص  مبنای 
صادره  رای   . دادرسی  هزینه  ریال   2/998/000 مبلغ   -4 ریال   850/000 مبلغ 
ظرف   -1  : اجرائیه  اباغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه  محکوم     . است  غیابی 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به  یا خارجی دارد  ایرانی  اعتباری  بانکها و موسسات مالی و  نزد  به هر عنوان 
نزد  نحو  هر  به  او  اموالی که  و کلیه  مذکور  دقیق حسابهای  مشخصات  همراه 
و  نقل  فهرست  ونیز  ثالث  اشخاص  از  او  و کلیه مطالبات  دارد  ثالث  اشخاص 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
واال  نماید  ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار  دعوای 
اجرای  نحوه  قانون  مواد 8و3  باز داشت می شود)  له  به در خواست محکوم 
صورت  اعام کامل  از  علیه  محکوم  خودداری   -4.   )1394 مالی  محکومیت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. 
) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 
توسط  معرفی کفیل  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوم  موافقت  به  منوط  زندان  از 
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  بود.)  خواهد  علیه   محکوم 

مالی 1394( 
مصطفی  آقای  طرفیت  به  سیاوش  فرزند  میر  مال  رضا  :آقای  دادگاه  رای 
هفتاد  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  محمد  جان  فرزند  خانی  موسی 
از   94/09/30-  244647 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال  میلیون  دو  و 
جاری 0100043814002 به عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی 
در  اخطاریه  قانونی  اباغ  رغم  علی  خوانده  است  نموده  تقدیم  تادیه  تاخیر  و 
ننموده  تقدیم  مستندات  به  نسبت  ایرادی  و  نکرده  شرکت  رسیدگی  جلسه 
198؛515؛  مواد  به  مستندا  ثابت  خواسته  فوق  مراتب  به  عنایت  با  است 
و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  519؛522 
تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن خوانده را به پرداخت 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  دو  و  هفتاد 
مرکزی  بانک  اعامی  شاخص  تغییر  مبنای  بر  وصول که  زمان  تا  رسید  سر 
محاسبه خواهد گردید وکلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی و دو 
میلیون و نهصد و نود و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
اباغ  تاریخ  از  پس  روز  بیست  ظرف  غیابی  صادره  رای  نماید.  می  محکوم 
قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت 
 واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –
 محمد رضا راجی

 شماره:16478/ م الف

ــد  ــت فقی ــان، مینیاتوریس ــی  والی ــتاد عل ــر اس  - پیک
اصفهانــی و احیاکننــده کاشــی مینــا، بــا حضــور 
هنرمنــدان و مســئوالن اصفهانــی از مقابــل خانــه 

ــد. ــییع ش ــهر تش ــن ش ــدان ای هنرمن
- بهــرام عظیمــی، مســئول برگــزاری جشــن انیمیشــن 
هجدهمیــن جشــن خانــه ســینما، بــا اشــاره بــه 
اهــدای 7 جایــزه در ایــن جشــن بیــان کــرد کــه 
ــتقل  ــن مس ــه جش ــت ک ــالی اس ــن س ــال آخری امس

انیمیشــن برگــزار می شــود.
- شــانزدهمین جشــنواره بین المللــی تئاتــر عروســکی 
تهــران - مبــارک کــه از روز اول شــهریورماه بــا دبیــری 
ــاز  ــران آغ ــی ته ــای نمایش ــد در تاالره ــه برومن مرضی
ــم  ــزاری مراس ــا برگ ــهریور ب ــنبه 7ش ــده، روز یکش ش
اختتامیــه در تــاالر اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر بــه کار 

ــد. ــان می ده ــود پای خ
- ابراهیــم اصغــری بــا بیــان اینکــه فیلمبــرداری فیلــم 
ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــه دانش ــت« ب ــینمایی »نیمک س
رســیده اســت، از پایــان فیلمبــرداری آن تــا یــک 
ــره  ــی، ماه چه ــقایق فراهان ــر داد. ش ــر خب ــه دیگ هفت
خلیلــی، امیــن زندگانــی، ســام نــوری، ســیاوش 
ــم  ــرومهر، مری ــیوا خس ــدی، ش ــر اس ــورث، افس طهم
ــدی و محمدرضــا شــریفی نیا  ــی، نرگــس محم کاویان

ــتند. ــروژه هس ــن پ ــی ای ــران اصل و... بازیگ
ــا  ــه«، ب ــش »جهش ــردان نمای ــی، کارگ ــی برج - عل
مضمــون دفــاع مقــدس تأکیــد کــرد کــه ســعی 
ــوم  ــعارزدگی های مرس ــار ش ــر دچ ــن اث ــته در ای داش

ــود. ــار نش ــوع آث ــن ن ای
- رئیــس دانشــگاه علــم و فرهنــگ از برگزاری جلســه 
مشــترک شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و ســازمان 
ــا  ــگری ب ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
هــدف راه انــدازی دانشــگاه هنرهــای ســنتی و صنایــع 

دســتی خبــر داد.
- فیــروز زنــوزی جالــی کــه بــه نوشــتن بــدون 
چــه  می گویــد:  دارد،  شــدیدی  انتقــاد  توانایــی 
ضرورتــی دارد نویســنده ای کــه ایــده ای نــدارد، دســت 
بنویســد؟  ایــن »آشــغال ها« را  ببــرد و  بــه قلــم 
اصــا بــرای چــه بایــد بنویســد و این هــا بــه چــه درد 

می خــورد؟ مخاطــب 
ــه  ــد از مجموع ــار جل ــار چه ــی از انتش ــده خرم - فری
ــن در  ــَز پترس ــم جیم ــه قل ــه« ب ــای مدرس »ماجراه
ــر  ــا گروهــی از نویســندگان آمریکایــی خب همــکاری ب

داد.
- مراســم »روز ایــران« در ســومین روز از برگــزاری 
نمایشــگاه بین المللــی کتــاب پکــن بــا حضــور 70 تــن 
از اســاتید و دانشــجویان چینی زبــان فارســی در غرفــه 

ایــران برگــزار شــد.

 تاالر هنر، میزبان 
»سرزمین شگفت انگیز«

عروســکی  نمایــش 
شــگفت انگیز«  »ســرزمین 
ــی  ــندگی و کارگردان ــه نویس ب
امیــر شــیخ جبلی، 10 تــا 22 
ــه  ــر ب ــاالر هن ــهریورماه در ت ش
مــی رود.  صحنــه  روی 
مدیــر  رهبــری،  محمدرضــا 
ــرزمین  ــش »س ــرای نمای ــدن اج ــر از قطعی ش ــاالر هن ت
شــگفت انگیز« در تــاالر هنــر خبــر داد و گفــت: ســرزمین 
نمایش هــای  اجــرای  مــوج  ادامــه   در  شــگفت انگیز، 
ــی رود. وی  ــه م ــه روی صحن ــر ب ــاالر هن ــکی در ت عروس
ــرا،  ــان اج ــیدن زم ــل از رس ــا قب ــر ت ــرد: اگ ــح ک تصری
نمایــش دیگــری نیــز بــرای همیــن تاریــخ اعــام آمادگی 
ــه  ــه را ب ــد برگــزاری جشــن افتتاحی ــد، می توانیــم نوی کن
ــن کار  ــورت، ای ــن ص ــر ای ــم و در غی ــدان بدهی عاقه من

امکان پذیر نیست. 
عروســکی نمایشــی  شــگفت انگیز«،   »ســرزمین 
ــیخ جبلی ــر ش ــه امی ــت ک ــواده اس ــودک و خان ــژه  ک  وی
ــده دارد.  ــر عه ــی آن را ب ــی و کارگردان ــندگی طراح نویس
رأس  شــهریورماه   22 تــا   10 می تواننــد  عاقه منــدان 
ســاعت 18 و 45 دقیقــه در ســالن اصلــی تــاالر هنــر بــه 

ــینند. ــش بنش ــن نمای ــای ای تماش

 یادی از استاد مینیاتور اصفهان
ــی  ــی و یک ــت اصفهان ــان مینیاتوریس ــی والی ــتاد عل اس
از چهره هــای مانــدگار در عرصــه صنایــع دســتی بــه 
ــاری در 73 ســالگی  ــر بیم ــر اث ــه ب ــود ک ــان ب ــام اصفه ن
دار فانــی را وداع گفــت. اســتاد والیــان متولــد 1322 
ــه حرفــه ســفال گــری و  ــدا ب ــود کــه در ابت در اصفهــان ب
ســپس بــه نقاشــی بــر روی کاشــی و مینیاتــور پرداخــت. 
ــرد و در 13 ســالگی  ــاز ک وی نقاشــی را از 10 ســالگی آغ
ــور را از  ــرد. وی مینیات ــاز ک ــور را آغ ــر مینیات ــن هن آموخت
اســتاد جــواد رســتم شــیرازی آموخــت و هنــر مینــاکاری 
ــت و  ــع زاده فراگرف ــزد مرحــوم اســتاد شــکرهللا صنی را ن
بــه جهــت آشــنایی بــا مینیاتــور و میناســازی بــه عنــوان 
ــت.  ــده اس ــناخته ش ــز ش ــا نی ــی مین ــده کاش ــا کنن احی
ــی بیــش از 50 ســال  ــد پیشکســوت اصفهان ــن هنرمن ای
در زمینــه هنــر مینیاتــور ســابقه فعالیــت داشــت و ســبک 
کار وی تلفیقــی از شــیوه صفــوی )ختایــی و اســلیمی( و 
قاجــاری )گل و بتــه( بــود. ایــن هنرمنــد فقیــد کــه یکــی 
از چهره هــای مانــدگار صنایــع دســتی اصفهــان بــود، 
ــح حضــرت ابالفضــل )ع(، میناســازی  میناســازی ضری
ضریــح حضــرت رقیــه )س(، حضــرت معصومــه )س(، 
ــا )ع( و  ــام رض ــر ام ــد مطه ــای مرق ــازی درب ه میناس

ــت. ــام داده اس ــف را انج ــی )ع( در نج ــرت عل حض

اخبار کوتاه
ــردان نمایــش »شــنیدن«  امیررضــا کوهســتانی کارگ
ــتاز«  ــش »متاس ــردان نمای ــتی کارگ ــر دش علی اصغ
و حمیــد پــورآذری کارگــردان نمایــش »هنگامــی کــه 
ــد. ــد مســئول« را دریافــت کردن ...«، نشــان »هنرمن

نشــان  دبیرخانــه  رئیــس  روشــن بخش،  امیــر 
اجتماعــی کشــور گفــت:  مســئولیت 
احســاس مســئولیت ســه کارگــردان 
تئاتــر کشــور در انتخــاب ســوژه های 
اجتماعی، ســتودنی اســت. ایــن عزیزان 
بــا ریســکی کــه در انتخــاب نمایشــنامه 
ســوژه های  ســراغ  بــه  داشــتند 
اجتماعــی رفتنــد و در واقــع تعهــد خــود

اجتماعــی  مســئولیت پذیری  بــه  را 
دادنــد.  نشــان 

ــردان نمایــش  ــزود: امیررضــا کوهســتانی کارگ وی اف
»شــنیدن«، بــا موضــوع خوابــگاه دانشــجویان دختــر 
دشــتی  علی اصغــر  مقولــه خودکشــی،  تقبیــح  و 
کارگــردان نمایــش »متاســتاز«، بــا موضــوع بیمــاران 
ســرطانی و همراهــان آن هــا و حمیــد پــورآذری 

ــوع  ــا موض ــه ...« ب ــی ک ــش »هنگام ــردان نمای کارگ
مهاجــران افغانســتانی، اقــدام بــه خلــق آثــار نمایــش 
ــت  ــه جه ــن دبیرخان ــوی ای ــه از س ــد ک ــود کردن خ
ــد  ــان »هنرمن ــی نش ــث اجتماع ــه مباح ــن ب پرداخت

ــد.  ــت کردن ــئول« را دریاف مس
تســری  شــد:  یــادآور  روشــن بخش 
و  اخاقمــداری  مســئولیت پذیری، 
ــا نگاهــی  پاســخگویی در جامعــه، جــز ب
ــود  ــد ب ــر نخواه ــتانه امکان پذی  بشردوس
و هنــر بــه عنــوان نافذتریــن ابــزار در 
بهتریــن  می توانــد  بشــری،  اذهــان 
وســیله در تبییــن مســئولیت اجتماعــی 
قلمــداد شــود؛ هنرمنــدان بــه عنــوان 
ــه  ــا پیــام تعهــد ب ــد ب ســفیران ایــن عرصــه، می توانن
ــن  ــیر نقش آفری ــن مس ــخگویی در ای ــاق و پاس اخ
باشــند. نشــان »هنرمنــد مســئول« در پانزدهیــن 
جشــن انجمــن منتقــدان و نویســندگان خانــه تئاتــر 
ــانه  ــات و رس ــینما، ادبی ــر، س ــزرگان تئات ــور ب در حض

ــنا ــد. ایس ــدا ش ــان اه ــن کارگردان ــه ای ــورمان ب کش

نشان »هنرمند مسئول« بر سینه سه هنرمند تئاتر
انعقــاد  اعــام  ضمــن  محسنی نســب  محســن 
قــرارداد اکــران فیلــم ســینمایی »شــاخ کرگــدن« بــا 
کشــور اتریــش از اکــران ایــن فیلــم از مهرمــاه در این 

ــر داد. کشــور خب
 محســن محسنی نســب کارگــردان فیلــم ســینمایی 

آخریــن  دربــاره  کرگــدن«  »شــاخ 
مراحــل ســاخت ایــن اثــر گفــت: ایــن 
ــذاری  ــل صداگ ــن مراح ــا، آخری روزه
می شــود  طــی  کرگــدن«   »شــاخ 
ــه طــور  ــر ب ــا 20 روز دیگ ــه نظــرم ت و ب
ــپس  ــد و س ــان می رس ــه پای ــل ب کام

آمــاده نمایــش می شــود. 
قــرارداد  انعقــاد  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ــان کــرد:  ــا کشــور اتریــش بی ــم ب ــن فیل نمایــش ای
ــدن«  ــم ســینمایی »شــاخ کرگ ــش فیل ــن نمای اولی
در کشــور اتریــش در مهرمــاه خواهــد بــود و ســپس 
ایــن فیلــم را در زمــان مناســبی در ایــران بــه نمایــش 

می گذاریــم. 
در خاصــه داســتان فیلــم آمــده اســت: سال هاســت 

 کــه صــدرا در خــارج از کشــور زندگــی می کنــد. 
او زمینــه تحصیــل بــرای خواهــرش بهــار را در خــارج 
از ایــران فراهــم کــرده و تصمیــم دارد در روز تولــد بهــار 
در ســفری کــه انتظــار او را می کشــد، بهتریــن هدیــه 
ــرودگاه  ــیر ف ــی در مس ــد؛ ول ــرش بده ــه خواه را ب
ــار  ــدگان به ــل، رباین ــا هت ــتان ت  ارمنس

را به گروگان می گیرند تا اینکه ... . 
ــد  ــم عبارتن ــن فیل ــل ای ــدادی از عوام تع
از: نویســنده، تهیه کننــده و کارگــردان: 
مجــری  محسنی نســب،  محســن 
مدیــر  حیــدری،  اســماعیل  طــرح: 
مدیــر  نورمحمــدی،  مجتبــی  تولیــد: 
عبدرضایــی  منصــور  فیلمبــرداری: 
ــز و دســتیاراول کارگــردان: غــزل معصومــی  برنامه ری
ــه  ــراح صحن ــو، ط ــم یاردیل ــرداری: میث ــر صداب  مدی
و لبــاس: علــی مربــی، طــراح گریــم: محمــد ذوقــی، 
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ــع ــوری. ربی ــک ن ــان، باب فیروزی

اتریش، اولین کشور نمایش دهنده فیلم »شاخ کرگدن«



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

مردی که هرگز نمی میرد یکشنبه  7  شهریورماه   61395
ـــمـــاره  238 ســـــال دوم          ݡسݒ

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

ــرق شهرســتان  ــع ب ــط عمومــی شــرکت توزی ــر رواب ــت، مدی ــه دول درآســتانه هفت
ــر  ــا مدی ــرکت ب ــن ش ــی ای ــط عموم ــوزه رواب ــئوالن ح ــراه مس ــه هم ــان ب اصفه
ــرد  ــدار ک ــه دی ــن روزنام ــه ای ــت تحریری ــای وطــن و هیئ ــه کیمی مســئول روزنام
و دربــاره آخریــن فعالیت هــای صورت گرفتــه در ایــن شــرکت  بــا خبرنــگار 

ــت.  ــخن گف ــن س ــای وط کیمی
 در ایــن دیــدار مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان از 
پیگیــری و درج اخبــار ایــن شــرکت در روزنامــه کیمیــای وطــن و پایــگاه خبــری 
ــانه های  ــگاه رس ــه جای ــد داشــت ک ــن مســئله تأکی ــر ای ــرد و ب ــی ک ــع قدردان ربی
ــه درســتی دیــده شــود و در ایــن زمینــه نیــاز اســت کــه  اســتان اصفهــان بایــد ب
 هــم رســانه ها و هــم دســتگاه های مختلــف بــرای رشــد و بالندگــی محتــوا 

و اخبار در مطبوعات و رســانه های الکترونیکی کمر همت ببندند.
محمدعلــی اکبــری در ادامــه صحبت هــای خــود در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
از پنل هــای خورشــیدی  بــا اســتفاده مشــترکین  کیمیــای وطــن در رابطــه 
بــرای تولیــد بــرق گفــت: پنل هــای خورشــیدی در شهرســتان اصفهــان در 
ــی  ــاجد و ادارات دولت ــدارس، مس ــا در م ــوت تنه ــورت پایل ــه ص ــر ب ــال حاض ح
ــه  ــن زمین ــه در ای ــازل نصــب شــده اســت ک ــه صــورت محــدود در برخــی من و ب
ــن  ــرده اســت .در ای ــه ک ــاال ارائ ــداد بســیار ب ــا اع ــرژی را ب ــد ان ــرو خری وزارت نی
راســتا کســانی کــه ســرمایه گذاری خوبــی داشــته باشــند بــرای تشــویق از 
ــدگان ــرای تولیدکنن ــی ب ــا پیش پرداخت ــم ت ــرق را داری ــاله ب ــد 5 س ــا خری  آن ه

 باشد.
ــد و نصــب پنل هــای خورشــیدی  ــرد: دوره بازگشــت ســرمایه خری ــح ک وی تصری
حــدود 10 ســال اســت؛ یــک کنتــور 25 آمپــر و 5 کیلــووات، یــک میلیــون و 250 
ــای  ــا پنل ه ــووات ب ــزان کیل ــن می ــه همی ــی ک ــه دارد؛ در صورت ــان هزین ــزار توم ه
خورشــیدی حــدود 50 میلیــون تومــان هزینــه دربــر خواهــد داشــت کــه البتــه 50 

درصــد آن را شــرکت توانیــر پرداخــت خواهــد کــرد.
ــه  ــد، توجی ــر باش ــیدی بزرگ ت ــزارع خورش ــزان م ــدر می ــر چق ــرد: ه ــد ک وی تأکی
ــع  ــه همیــن جهــت  شــرکت توزی ــرای ســرمایه گذار دارد؛ ب اقتصــادی بیشــتری ب

ــه اســت.  ــه ای را درنظــر گرفت ــژه یاران ــرای ســرمایه گذاران تســهیالت وی ــرق ب ب
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال در اصفهــان رشــد 5 درصــدی پیــک بــرق نســبت 

ــار مصــرف در کالن شــهر  ــم، ادامــه داد: پیــک ب ــه ســال گذشــته را شــاهد بودی ب
اصفهــان در روز و بیــن ســاعات 11 تــا 15 بــود.   

ــرق  ــد ب ــاهد رش ــه ش ــد ک ــث ش ــع باع ــق صنای ــال رون ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب
ــاالنه  ــه  س ــیم ک ــته باش ــر داش ــد در نظ ــت: بای ــان داش ــیم، بی ــان باش در اصفه
ــال  ــود. امس ــه می ش ــور اضاف ــن ام ــه ای ــد ب ــترک جدی ــزار مش ــدود 6 ه ــز ح نی
ــال  ــهر ارس ــطح ش ــای س ــه واحده ــه ب ــزار اطالعی ــز 16 ه ــاری نی ــش تج در بخ
کرده ایــم کــه بایــد المپ هــای پرمصــرف خــود را بــه المپ هــای کم مصــرف 
ــا در  ــا م ــز ب ــاف نی ــا و اصن ــه اتحادیه ه ــن زمین ــه در ای ــد ک ــر دهن ــا LED تغیی ی

ــتند. ــاط هس ارتب
ــده  ــخص ش ــا مش ــی برآورده ــز ط ــش اداری نی ــرای بخ ــت: ب ــری گف ــی اکب عل
ــه 120 ســاختمان  ــود دارد ک ــان وج ــه 600 ســاختمان اداری در کالن شــهر اصفه ک
ــه کاهــش  ســتادهای مرکــزی ادارات محســوب می شــوند و راهکارهــای ســه گان
ــه دادیــم. ــه صــورت کامــل ارائ ــه ایــن 120 ســاختمان اصلــی ب ــرق را ب مصــرف ب
وی افــزود: در بخــش کشــاورزی نیــز چنانچــه کشــاورزان در 4 ســاعت اوج 
ــود  ــپ آب خ ــب، پم ــاعت 11 ش ــا س ــر ت ــاعت 7 بعدازظه ــی از س ــرف، یعن  مص
رایــگان در نظــر گرفتــه  بــرای آن هــا  بقیــه  20 ســاعت   را خامــوش کننــد، 

می شود.
وی در رابطــه بــا برنامه هــای ایــن شــرکت در ســال جــاری گفــت: کاهــش 
وصــل  و  قطــع  فرمان هــای  هوشــمند،  اتــاق کنتــرل  ایجــاد  خاموشــی ها، 
ــه همــراه داشــته  ــه ای کــه کمتریــن قطــع بــرق مشــترکین را ب ــه گون خــودکار را ب
بازســازی  و  تعمیــر  را  شــبکه  زمــان  کوتاه تریــن  در  و  برنامه ریــزی   باشــد 

می کنیم.
    کاهش مصرف برق با توســعه پنل های خورشیدی

ــده  ــات انجام ش ــن از اقدام ــای وط ــه کیمی ــئول روزنام ــر مس ــز مدی ــه نی در ادام
راهکارهــای  بــرق در راســتای صرفه جویــی مشــترکین و همچنیــن  شــرکت 
ارائه شــده بــرای خریــد بــرق از مشــترکینی کــه از پنل هــای خورشــیدی اســتفاده 

ــرد.  ــر ک ــد، تقدی می کنن
ایجــاد پنل هــای خورشــیدی در  بــا گســترش و  مظفــر حاجیــان در رابطــه 
ــا  ــرد: ب ــد ک ــت و تأکی ــخن گف ــز س ــاختمان های اداری نی ــدارس و س ــازل م من
ــول  ــرق را در ط ــرف ب ــش مص ــوان کاه ــرق، می ت ــع ب ــرکت توزی ــای ش حمایت ه

ــیم. ــاهد باش ــف ش ــمت های مختل ــرای قس ــال ب س

مدیر روابط عمومی توزیع برق شهرستان اصفهان در بازدید از کیمیای وطن عنوان کرد:
تسهیالت ویژه یارانه ای شرکت توزیع برق برای سرمایه گذاران مزرعه های خورشیدی

تیــم ملــی والیبــال ایــران، المپیــک 2016 را متمایزتــر 
ــک  ــه حضــور ی ــا دانســت؛ چــرا ک از ســایر المپیک ه
ــو  ــا بهترین هــای جهــان، ری ــازی ب  رشــته گروهــی و ب
ــه  ــران ب ــود. ای ــرده ب ــر ک ــا جذاب ت ــرای ایرانی ه را ب
جمــع 8 تیــم برتــر صعــود کــرد؛ امــا نمایــش والیبــال 
ــزد. ســید محمــد موســوی بهتریــن  ــه دل ن چنگــی ب
دفــاع وســط دور گروهــی المپیــک حاال درباره شــرایط 
ــن  ــه آرژانتی ــازی اول ب ــد: »ب ــو می گوی ــران در ری  ای
را بــه جــّو المپیــک باختیــم. نبایــد می باختیــم. البتــه 
آن هــا بــا اضافــه شــدن کونتــه شــرایط بســیار خوبــی 
داشــتند. البتــه آرژانتیــن حریفانــش را خیلــی اذیــت 
ــون  ــم؛ چ ــا می باختی ــه آن ه ــد ب ــا نبای ــا م ــرد؛ ام ک

تــوان بــردن آن هــا را داشــتیم.«
 موســوی دربــاره نتایــج ایــران در المپیــک و نمایــش 
ــه  ــتم ک ــع داش ــت: »توق ــد اس ــم معتق ــان ه بازیکن
دســت کم دو پیــروزی دیگــر هــم کســب کنیــم؛ یکــی 
مقابــل لهســتان و دیگــری برابــر آرژانتیــن. اگــر ایــن 
ــا پیــروزی پشــت ســر می گذاشــتیم  دو مســابقه را ب
می توانســتیم بگوییــم کــه عملکردمــان خیلــی خــوب 
بــود، امــا حــاال نــه. در حــال حاضــر خــودم از عملکــرد 
والیبــال ایــران در المپیــک راضــی نیســتم چــه برســد 
مــردم. مــردم انتظــار دارنــد کــه ایــران قهرمــان 
المپیــک هــم بشــود؛ چــرا کــه ســطح توقعــات 

ــه هــر حــال مــن خــودم  ــه اســت. ب ــاال رفت بســیار ب
ــروف  ــول مع ــه ق ــودم. ب ــی نب ــم راض ــرد تی از عملک
نشــد کــه بشــود.« غیبــت موســوی بــه همــراه شــهرام 
محمــودی و ســعید معــروف در روز افتتاحیــه بســیار 
خبرســاز شــد؛ امــا او ایــن توضیــح را دارد: »بــه نظــرم 
یــک بی احترامــی بــه سرپرســت تیــم ملــی والیبــال 
شــده بــود؛ او لبــاس کاروان ایــران را نداشــت یــا بهتــر 
ــاله  ــودک 10-11 س ــک ک ــایز ی ــا س ــی ب ــم لباس بگوی
ــأن او  ــال در ش ــه اص ــد ک ــر داده بودن ــه خوش خب را ب
نبــود. ضمــن اینکــه کاروان ایــران یــک سرپرســت دارد 
ــه  و تیــم ملــی والیبــال هــم یــک سرپرســت جداگان
ــم  ــان در مراس ــر حضورم ــن دو نف ــدام از ای و هیچ ک

ــه را ضــروری ندانســتند.  افتتاحی
ــه ایــن  خیلــی از ورزشــکاران کشــورهای دیگــر هــم ب
ــم  ــده بودی ــا در دهک ــه م ــی ک ــد و زمان مراســم نرفتن
ــده  ــه در دهک ــم ک ــکاران را می دیدی ــیاری از ورزش بس
قــدم می زدنــد. ضمــن اینکــه لباســی کــه بــه ســعید 
معــروف هــم داده بودنــد، انــدازه او نبــود؛ این شــرایط 
بــرای شــهرام محمــودی هــم بــود و بــه همیــن دلیــل 
تصمیــم گرفتیــم تــا در مراســم افتتایحــه حاضــر 
نشــویم. واقعــا قصــد بی احترامــی بــه پرچــم و مــردم 
و … را نداشــتیم؛ بلکــه الزامــی بــرای حضورمــان نبــود 

و مــا هــم در مراســم حاضــر نشــدیم.«

موسوی:
خودم از نمایش در المپیک راضی نیستم، چه برسد به مردم!

ــا نقــد عملکــرد فنــی  رئیــس فدراســیون کشــتی گفــت: ب
ــوش  ــی فرام ــی فرنگ ــم مل ــرمربی تی ــگاه س ــد جای نبای
شــود. رســول خــادم، رئیــس فدراســیون کشــتی، گفــت: 
ــز  ــردم عزی ــتی از م ــیون کش ــئول فدراس ــوان مس ــه عن ب
ایــران کــه بــا همــه دغدغه هــای خــود بــا عشــق و عالقــه 
نبــرد ســنگین  بــا قلبشــان، در لحظه لحظــه  فــراوان، 
ــا  ــران ب ــی ای ــتی آزاد و فرنگ ــی کش ــای مل دالوران تیم ه
ــور  ــی کش ــار ورزش مل ــود، در کن ــخت خ ــان سرس  حریف
صادقانــه  سپاســگزارم.  بســیار  بوده انــد  کشــتی  و 
ــما را در  ــودن« ش ــود »ب ــام وج ــا تم ــا ب ــه م ــم ک می گوی
کنــار خــود احســاس می کردیــم. وی ادامــه داد: از تمامــی 
ــرم  ــژه اعضــای محت ــزرگان کشــتی به وی پیشکســوتان و ب
شــوراهای فنــی تیم هــای ملــی کشــتی آزاد و فرنگــی 
خانواده هــای  اســتان ها،  هیئت هــای کشــتی  رؤســای 
ــی  ــتی آزاد و فرنگ ــی کش ــای مل ــان تیم ه ــرم قهرمان محت
مســئوالن  قهرمانــان،  ایــن  ســازنده  مربیــان  کشــور، 
ــی  ــی، تمام ــای مل ــی تیم ه ــا حام ــارگاد تنه ــک پاس بان
کادرهــای اجرایــی ســازمان مدیریــت کشــتی کشــور، اعــم 
از داوران، کارکنــان اداری و خدماتــی و ســایر عزیزانــی 
کــه در مســیر آماده ســازی قهرمانــان تیم هــای ملــی 
کشــتی آزاد و فرنگــی ایــران، بــرای حضــور در رقابت هــای 
الزم  همــکاری  و  کمــک  نهایــت  برزیــل،   المپیــک 
ــگزارم.  ــتند، سپاس ــی داش ــاری مل ــب افتخ ــرای کس را ب

ــرمایه های  ــی از س ــا، یک ــد بن ــرد: محم ــد ک ــخادم تأکی ش
فنــی بــزرگ ورزش کشــور و یــک مربــی حرفــه ای اســت. 
بنــا ســرمربی باغیرتــی اســت. ضمــن احتــرام بــه تمامــی 
نظــرات پیشکســوتان و کارشناســان محتــرم کشــتی فرنگی 
 کشــور، بــه عنــوان عضــو کوچکــی از خانــواده بزرگ کشــتی
تقاضــا دارم نقــد عملکــرد فنــی موجــب نشــود جایــگاه فنی 
و افتخــارات ایــن ســرمربی عزیــز فرامــوش شــود. رئیــس 
فدراســیون کشــتی دربــاره برنامه هــای آینــده کشــتی 
ــت  ــدا و حمای ــف خ ــه لط ــه ب ــدم ک ــت: معتق ــور گف کش
ــران از ورزش ملــی کشــور، کشــتی  ــز ای عمــوم مــردم عزی
ایــران می توانــد همیشــه جایــگاه خــود را بــه عنــوان مدعــی 
ــک  ــابقات المپی ــی در مس ــوان قهرمان ــب عن ــی کس  اصل
 و جهانــی حفــظ کنــد؛ در صورتــی کــه ضمــن تنظیــم 
ــم »سیســتم بسترســازی«)برای شناســایی  و اصــالح دائ
پایــه(  ســنین  در  بالقــوه  اســتعدادهای  پــرورش  و 
ــرورش  ــایی و پ ــرای شناس ــی )ب ــای فن ــتم کارگاه ه سیس
اســتعدادهای برتــر در رده ســنی جوانــان و امیــد( و 
سیســتم گلخانــه ای )بــرای پــرورش برتریــن اســتعدادهای 
فنــی در هــر وزن در رده ســنی بزرگســاالن( در قالــب 
ســاختار فنــی مشــخص، الــزام بــه اجــرا قانــون »فرآینــد 
ــا  ــی کشــتی کشــور« متناســب ب ــای مل ــم ه ــی تی انتخاب
ــا نهایــت جدیــت در  برنامه هــای بین المللــی هــر ســال، ب

ــود. ــال ش ــران دنب ــتی ای ــت کش ــازمان مدیری س

خادم:
با نقد فنی، جایگاه بنا را فراموش نکنیم

کوتاه از ورزشیادداشت

یادی از جهان پهلوان تختی

مردی که هرگز نمی میرد
 

روز 5 شــهریورماه هــر ســال، فرصتــی اســت تــا 
ــورمان  ــتی کش ــطوره کش ــد اس ــالروز تول ــر س ــار دیگ  ب

را گرامی بداریم. 
پــرآوازه  قهرمــان  تختــی،  غالمرضــا  جهان پهلــوان 
محلــه  در  روز  ایــن  در  جهــان،  و  ایــران  کشــتی 
ســه  از  یکــی  او  یافــت.  تولــد  تهــران  خانی آبــاد 
حبیبــی  امام علــی  کنــار  )در  ایرانــی  کشــتی گیر 
ــاالر  ــا در ت ــر آن ه ــه تصوی ــدهللا موحــد( اســت ک و عب

ــت.  ــده اس ــب ش ــال نص ــارات فی افتخ
وایکینــگ پالــم ســوئدی، عــادل آتــان تــرک، بوریــس 
دیتریــش  آمریکایــی،  بلــر  پــت  روس،  کوالیــف 
ــرک ــی ت ــت آتل ــتیوک روس، عصم ــی ویچزیس  آلمان

حســن کنگــور تــرک، الکســاندر مدویــد بیلــورس 
مهم تریــن  تــرک،  آئیــک  احمــد  و  شــوروی  از 
رقیبــان تختــی در 14 ســال حضــور وی در عرصــه 
ــه  ــن س ــی همچنی ــا تخت ــد. غالمرض ــی بودن بین الملل
ــران  ــوان اول ای ــی و پهل ــتی پهلوان ــان کش ــار قهرم  ب

شده بود. 
ــد( ــینکی ـ فنالن ــک 1952 )هلس ــره المپی ــدال نق  م

ــره  ــدال نق ــده 2 م ــا(، دارن ــک 1960 )رم ـ ایتالی المپی
جهانــی و مــدال طــالی المپیــک 1956)ملبــورن ـ 
اســترالیا( از افتخــارات جهــان پهلــوان تختــی اســت.

ــهریورماه  ــران در 5 ش ــتی ای ــانه ای کش ــوان افس  پهل
مســتضعف  مــردم  میــان  در  و  شــد   متولــد 
ــو  ــد و نم ــران رش ــاد ته ــه خانی آب ــش محل و زحمتک
یافــت و در باشــگاه پــوالد زیــر نظــر مربیــان بــه 
فراگیــری کشــتی پرداخــت. وی پــس از کســب مقــام 
قهرمانــی در رقابت هــای کشــوری و آســیایی قــدم بــه 
ــرای  ــاد و ب ــک نه ــی و المپی ــزرگ جهان ــای ب میدان ه

ــد. ــران افتخــار آفری ــان ای کشــور عزیزم
ــود، در  ــر ب ــی متنف ــاکاری و دوروی ــه از ری ــی ک  تخت
ــای  ــا صف ــان پهلوان ــعر »جه ــگاری ش ــه خبرن روزی ک
تــو بــاد ــــ دل مهــرورزان ســرای تــو بــاد« ســیاوش 
 کســرایی را برایــش خوانــد و نظــر تختــی را جویــا شــد

گفــت: مــن ایــن شــعر را از حفظــم؛ امــا حقیقــت ایــن 
اســت کــه مــن یــک آدم افســانه ای نیســتم و بارهــا 
ــود  ــن وج ــازی در م ــت ممت ــچ صف ــه هی ــه ام ک گفت
نــدارد؛ بلکــه انســانی هســتم بــدون هیچ گونــه امتیــاز 

ــان ها.« ــایر انس ــه س ــبت ب نس
 از افتخــارات غالمرضــا تختــی، نماینــده واقعــی قشــر 
ایــران وطن پرســت  مــردم  و  جامعــه   زحمتکــش 

مردمــداری اوســت کــه نامــش در اعمــاق تاریــخ 
 جــای گرفتــه و هرگــز محــو نمی شــود. روحــش شــاد 

و یادش گرامی باد!

تماشای بازی ایران - قطر، رایگان است
ملــی  تیم هــای  مدیــر   
و مشــاور رئیــس فدراســیون 
بــودن  رایــگان  از  فوتبــال 
ایــران  دیــدار   تماشــای 

و قطر خبر داد. 
فدراســیون  مســئوالن 
حمایــت  بــرای  فوتبــال 
ــام  ــی ج ــای انتخاب ــی در راه بازی ه ــم مل ــژه از تی وی
خاصــی  برنامه ریزی هــای  روســیه   2018 جهانــی 
ــگان  ــا، رای ــکار آن ه ــن راه ــه آخری ــد ک ــام داده ان انج
کــردن تماشــای ایــن بــازی اســت. محمدرضــا ســاکت 
درخصــوص اینکــه آیــا قــرار اســت تماشــای بــازی از 
ــگان  ــی رای ــم مل ــواداران تی ــرای ه ــگاه آزادی ب ورزش
باشــد، گفــت: بلــه؛ هماهنگی هــای الزم را در ایــن 
ــگان  ــازی رای ــم و تماشــای ب ــام داده ای خصــوص انج

ــود. ــد ب خواه

 ملی پوش پرتاب دیسک ایران 
در المپیک در فکر مسافرکشی

ــدر  ــد: آنق ــران می گوی ــک ای ــاب دیس ــوش پرت ملی پ
مشــکالت مالــی داریــم کــه در فکــر مسافرکشــی 
پرتــاب  ملی پــوش  صمیمــی،  محمــود  هســتم. 
ــادی  ــکالت زی ــا مش ــا ب ــن روزه ــران، ای ــک ای دیس

می کنــد.  نــرم  دســت وپنجه 
ــرارداد  ــه ق ــدارد ک ــود ن ــگاهی وج ــد: باش وی می گوی
ــزار  ــم 700 ه ــیون ه ــی فدراس ــدد؛ از طرف ــی ببن خوب
تومــان حقــوق می دهــد کــه آن هــم چنــد مــاه عقــب 
روی  می تــوان  مگــر  شــرایط  ایــن  بــا  می افتــد. 
مســابقه و تمرینــات تمرکــز داشــت. وقتــی شــما 
ــد  ــان مشــکل داری ــرج و مخــارج زندگی ت ــرای خ ب
نمی توانیــد بــا خیــال راحــت تمریــن کنیــد. مــن 
همیشــه اســترس بی پولــی را داشــته ام تــا جایــی کــه 
بــه دنبــال ایــن هســتم کــه بــروم و مسافرکشــی کنــم 

ــد. ــی نمان ــم خال ــا جیب ت
ــد ســال  ــا چن ــر دنی ــوان کــرد: ورزشــکاران برت  وی عن
در بهتریــن شــرایط اردویــی حضــور دارنــد و اگــر 
ــم  ــا ه ــد و م ــه بگیرن ــم نتیج ــا ه ــد آن ه ــرار باش ق
ــق  ــم در ح ــی و ظل ــا بی عدالت ــم، واقع ــه بگیری نتیج
آن هاســت. می توانــم قســم بخــورم کــه پرتاب گــر 
ــارد  ــی کــه مــدال طــال گرفــت دســت کم 5 میلی آلمان
بــرای او هزینــه کردنــد؛ امــا مــا بــه اردوی مجارســتان 
کــه رفتیــم، فقــط 15 میلیــون تومــان هزینه مــان شــد.

رامین رضاییان پرسپولیسی شد
ــچ و مســئوالن  ــه جلســه برانکــو ایوانکووی ــا توجــه ب ب
ــی  ــما پرسپولیس ــان رس ــن رضایی ــپولیس، رامی پرس
شــد و بــه زودی بــا پایــان یافتــن اردوی تیــم ملــی در 

ــد.  ــد ش ــر خواه ــپولیس حاض ــن پرس تمری
ــاره پــر بــودن لیســت نیــز مســئوالن پرســپولیس  درب
و ســرمربی ایــن تیــم بــه دنبــال ایــن هســتند تــا نــام 
ــن  ــه در ای ــد ک ــط بزنن ــت خ ــن را از لیس ــک بازیک ی
ــم  ــن تی ــع اســترالیایی ای ــچ، مداف ــی گول ــه آنتون زمین
ــورت  ــد در ص ــر می رس ــه نظ ــرار دارد و ب ــت ق در اولوی
توافــق، او جدایــی زودهنگامــی بــا ایــن تیــم خواهــد 
داشــت تــا بــا خالــی شــدن لیســت، رضاییــان بــه ایــن 

تیــم بازگــردد.

از نظر پوالدگر، همه مقصر هستند
ســرمربی ایرانــی تیــم تکوانــدوی آذربایجــان بــا 
ــران، همــه  ــان اینکــه از نظــر رئیــس فدراســیون ای بی
ــود  ــن خ ــت: دی ــودش، گف ــز خ ــتند ج ــر هس  مقص
ادا  مختلــف  مقاطــع  در  اســالمی  ایــران  بــه   را 

و در عمل ثابت کرده ام که عاشق ایرانم. 
اخیــر  اتفاقــات  دربــاره  مهماندوســت   رضــا 
ــان  ــا بی ــدو ب و صحبت هــای رئیــس فدراســیون تکوان
مطلــب فــوق، گفــت: مــن یــک مربــی حرفــه ای 
ــه  ــر ب ــال 91 منج ــه س ــی ک ــس از اتفاقات ــتم و پ هس
قطــع همــکاری ام بــا تیــم ملــی شــد، مدت هــا 
ــی  ــه زندگ ــرای ادام ــد از آن ب ــدم. بع ــین ش خانه نش
مجبــور شــدم کار مربیگــری را در خــارج از ایــران 

ــم.  ــال کن دنب
وی افــزود: مــن ســرمربی تیــم ملــی آذربایجــان 
ــاس  ــر اس ــرارداد دارم. ب ــم ق ــن تی ــا ای ــتم و ب هس
انجــام  را  خــودم  مــن کار  هــم  قــرارداد  همیــن 
ــن  ــدارم. در ای ــر کاری ن ــای دیگ ــه تیم ه ــم و ب می ده
ــی  ــران صحبت ــی ای ــم مل ــوص تی ــم درخص ــدت ه م
ــرای شکســت خــود  ــم چــرا ب ــی نمی دان نداشــتم؛ ول

ــند. ــان می کش ــه می ــن را ب ــای م پ

 گل 14 میلیون یورویی سردار 
برای روستوف

روســتوف بــا حضــور در لیــگ قهرمانــان اروپــا 14 
ــت  ــا دریاف ــاداش از یوف ــوان پ ــه عن ــورو ب ــون ی میلی
ــد.  ــر ورشکســتگی نجــات یاب ــا از خط ــرد ت ــد ک خواه
ــی  ــان ایران ــش بازیکن ــا درخش ــت ب ــتوف توانس روس
خــود در نهایــت مجــوز حضــور در لیــگ قهرمانــان اروپــا 

ــد.  ــت کن را دریاف
درخشــش آزمــون در بــازی بــا آژاکــس در دور برگشــت 
لیــگ قهرمانــان ســبب شــد تــا روســتوف بــا کنــار زدن 
ــا  ــان اروپ ــگ قهرمان ــی لی ــه گروه ــه مرحل ــس ب آژاک

برســد. 
رقابت هــای  بــرای  کــه  جدیــدی  قوانیــن  طبــق 
باشــگاهی وضــع شــده، مبلــغ 14.4 میلیــون یــورو بــه 
ایــن تیــم روســیه ای پرداخــت خواهــد شــد. ایــن در 
ــان  ــگ قهرمان ــتوف از لی ــر روس ــه اگ ــت ک ــی اس حال
حــذف شــود، چنیــن مبلغــی بــه ایــن تیــم پرداخــت 
ــغ 6  ــد، مبل ــه بع ــه مرحل ــود ب ــد از صع می شــود و بع
ــد  ــه خواه ــی اضاف ــغ قبل ــه مبل ــز ب ــورو نی ــون ی میلی

شــد.

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهسرویس  ورزش

بعــد از کــش و قوس هــای فــراوان در نهایــت جــواد 
ــدان  ــازی خداحافظــی ای کــه باشــگاه هنرمن ــام در ب نکون
برایــش ترتیــب داده بــود، شــرکت نکــرد و همیــن 
موضــوع،  گویــا خشــم ســید جــواد هاشــمی را برانگیختــه 
اســت. ایــن بازیگــر بــا انتشــار نامــه ای بــه شــکلی 
ــت و او  ــام تاخ ــواد نکون ــه ج ــار ب ــابقه و دور از انتظ بی س
ــا واکنــش  ــاد انتقــاد گرفــت. ایــن نامــه نه تنهــا ب ــه ب را ب
ــه رو  ــی روب ــی در شــبکه های اجتماع ــکار عموم شــدید اف
شــد، بلکــه خشــم بســیاری از فوتبالی هــا را برانگیخــت. 
ــام بســنده نکــرد و علیــه  ــه جــواد نکون البتــه هاشــمی ب
خیلــی از پیشکســوتان فوتبــال ایــران از جملــه عابــدزاده 
ــن  ــعله ای ــر ش ــن ب ــد بنزی ــه مانن ــرد ک ــی ک صحبت های

ــزود. ــرا اف ماج
   واقعا به حال این فوتبال تأسف می خورم

خــداداد عزیــزی، ســتاره ســابق تیــم ملــی، دربــاره 
اتفاقــات پیــش آمــده گفــت: در بــازی بــا ســتارگان 
اللیــگا، 7 یــا 8 بازیکــن تیــم ســتارگان اللیــگا از بازیکنــان 
رســم  و  اســم  و  بودنــد  فوتبــال جهــان  سرشــناس 
ــد ــیده بودن ــران نرس ــه ای ــوز ب ــا هن ــی آن ه ــتند؛ ول  داش
 حــرف و حدیــث آغــاز شــد. تــا همیــن حــاال هــم حــرف 

و حدیث ها ادامه دارد. 
اینکــه جــواد نکونــام نیامــد، حتمــا بــرای خــودش دالیلــی 
دارد؛ ایــن دالیــل شــاید بــرای خیلی هــا مثــل ســیدجواد 

هاشــمی و بقیــه غیرموجــه باشــد. مــن وقتــی کــه 
ــم تماشــاچی  ــه اســتقبال ک ــه ب ــر ن ــم، دیگ ــم می آی گفت
فکــر کــردم، نــه بــه اینکــه چقــدر پــول می خواهــد 
جابه جــا شــود و چــه کســانی ســود می برنــد؛ روی 
ــه  ــائلی رخ داد ک ــه مس ــدم. البت ــتادم و آم ــم ایس حرف
نظــر مــن  بــه  بــازی  تــدارکات  بــود.  ناراحت کننــده 
ضعیــف بــود؛ شــما تصــور کنیــد لباس هــای مــا ســاعت 

ــممان  ــا چش ــید؛ ام ــتمان رس ــه دس ــن ب 17:30 در رختک
 را بــه خاطــر علــی پرویــن روی همــه چیــز بســتیم 
ــان  ــه چیزم ــفانه هم ــتادیم. متأس ــان ایس و روی حرفم
ــازی  ــک ب ــتیم ی ــا می خواس ــد. م ــز می آی ــه چی ــه هم ب
ــت  ــن اس ــه نمادی ــازی ای ک ــم، ب ــزار کنی ــی برگ  معمول
و فقــط بــه خاطــر دور هــم بــودن و لــذت مــردم برگــزار 
شــد. ایــن همــه حــرف و حدیــث چــرا بایــد ایجــاد شــود. 

واقعــا بــه حــال ایــن فوتبــال تأســف می خــورم.
   سیاه لشکرهای سینما در حد من نیستند

احمدرضــا عابــدزاده نیــز گفــت: اگــر قــرار باشــد در 
وســط  را  اعتبــارم  و  پیــدا کنــم  مســابقه ای حضــور 
 بگــذارم قطعــا بایــد یــک چیــزی هــم بــه دســت بیــاورم 
و ایــن اصــال چیــز غیرمعمولــی نیســت. عقــاب آســیا در 
ــر  ــی ب ــارات ســید جــواد هاشــمی مبن ــه اظه ــش ب واکن
ــور در  ــرای حض ــان ب ــون توم ــد میلی ــدزاده ص ــه عاب اینک
ــار داشــت:  ــرده، اظه ــول درخواســت ک ــدار ســتارگان پ دی
مــن ایــن شــخصی کــه می گوییــد را نمی شناســم. 
ایــران  ســینمای  سیاه لشــکری های  ایــن  واقــع   در 
را نمی شناســم. آن هــا در حــدی نیســتند کــه دربــاره مــن 
ــه  ــت ک ــر رسانه هاس ــم تقصی ــر می کن ــد. فک ــرف بزنن ح
ــر  ــد. ه ــا می دهن ــان به ــتر از حدش ــراد بیش ــن اف ــه ای ب

فــردی بایــد حــد خــودش را رعایــت کنــد. 
وی همچنیــن افــزود: اگــر واقعــا مدرکــی دارنــد کــه مــن 
ــت  ــازی درخواس ــن ب ــور در ای ــرای حض ــون ب ــد میلی ص

کــردم ارائــه کننــد.
 دروازه بــان اســبق تیــم ملــی همچنیــن تصریــح کــرد: این 
ــت  ــزی دس ــه چی ــر ب ــم هن ــه در عال ــکر ها ک سیاهی لش
پیــدا نکردنــد، حــاال بــه فوتبــال چســبیدند تــا بلکــه یــک 
ــه  ــم ک ــا بگوی ــه آن ه ــد ب ــود. بای ــان ش ــزی عایدش چی
فوتبــال جــای فوتبالی هاســت. پــس بهتــر اســت بیــش 

ــد. ــر نکنن ــا اظهارنظ ــاره فوتبالی ه ــن درب از ای

 اعتراضات به اظهارات سید جواد هاشمی ادامه دارد

به حال این فوتبال تأسف می خورم
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تیــم منتخــب والیبــال اســتان اصفهــان برای شــرکت در 
مســابقات قهرمانــی کشــور عــازم بابلســر 
شــد. مســابقات والیبــال قهرمانــی کشــور 
ــاری  ــهریورماه ج ــوان از 5 ش ــران ج پس
در شــهر ســاحلی بابلســر برگــزار شــد. 
ــان  ــتان اصفه ــان اس ــال جوان ــم والیب تی
ــی  ــیان، عل ــی رئیس ــکل از: مصطف متش
ســیاح، علــی ابراهیمــی، میکائیــل شــکر، 
محمدعلــی جعفــرزاده، مهــدی عظیمــی، 

ــی  ــی، امیرمجتب ــدی حســینی، علیرضــا ایمان ســید مه
 کفاشــی، ســید وحیــد عقیلــی، امیررضــا صفایــی 
و محمــد کامرانــی بــا تیم هــای، تهــران، قزویــن، گیــالن 

و توابــع تهــران هم گــروه اســت. 
خراســان  مازنــدران،  تیم هــای  نیــز  دوم  گــروه  در 
رضــوی، آذربایجــان شــرقی، گلســتان و آذربایجــان 

ــن دوره  ــد. در ای ــت می پردازن ــه رقاب ــم ب ــا ه ــی ب غرب
ــد  ــدا کرده ان ــورحضور پی ــر کش ــم برت ــابقات 10 تی از مس
کــه در دو گــروه 5 تیمــی بــه صــورت دوره ای بازی هــای 
مقدماتــی را برگــزار می کننــد و از هــر گــروه 
دو تیــم بــه مرحلــه نیمه نهایــی صعــود 
ــان  ــان اصفه ــم جوان ــت تی ــد. هدای می کنن
 را علــی بهرامی نیــا بــه عنــوان )ســرمربی(

محمــد نصیــری )مربــی( عــادل رئیســی 
ــی  ــفیعی )مرب ــین ش ــت( وحس )سرپرس
بدنســاز( بــر عهــده دارنــد. بــا آرزوی 
ــم  ــی تی ــام قهرمان ــب مق ــت و کس موفقی
ــابقات  ــن مس ــان در ای ــتان اصفه ــان اس ــال جوان والیب
ــدا  ــری، ن ــا: شــکوفه صف ــه خانم ه ــاد آورمی شــویم ک ی
ــده  ــی و مائ ــه زارع ــی، فرزان ــبنم علیخان ــان، ش چمالنی
برهانــی، پنــج بانــوی والیبــال اصفهــان تیــم ملــی 
ــام کنفدراســیون  ــال کشــورمان را در مســابقات ج والیب

والیبــال آســیا در ویتنــام همراهــی می کننــد.

 والیبالیست های جوان اصفهان 
راهی مسابقات قهرمانی کشور شدند

قائم مقــام باشــگاه ســپاهان می گویــد هــر باشــگاهی کــه 
پادووانــی را می خواهــد، بایــد درخواســتش را بــه ســپاهان 

ــه کند. ارائ
 مســعود تابــش دربــاره مشــکالت بــه 
ــی  ــاردو پادووان وجــود آمــده در انتقــال لئون
بــه اســتقالل و اظهــارات ایــن بازیکــن 
مبنــی بــر اینکــه می توانــد بــه صــورت 
یک طرفــه قــراردادش را فســخ کنــد، اظهــار 
 کــرد: پادووانــی بــا مــا قــرارداد رســمی دارد 
و بایــد در تمرینــات شــرکت کنــد. االن هــم 
از ایــن موضــوع ســر پیچــی کــرده اســت. او 

تحــت قــرارداد ماســت.
ــی  ــر تیم ــه ه ــال ب ــرای انتق ــی ب ــرد: پادووان ــه  ک  او اضاف
بایــد بــا مــا مذاکــره کنــد و در هــر جلســه بــا مــا حضــور 
مشــکلی  او  بــرای  نمی خواهیــم  مــا  باشــد.  داشــته 
بــه او ســخت نمی گیریــم  بیاوریــم. مــا   بــه وجــود 
و فقــط می خواهیــم مراحــل قانونــی کار انجــام شــود. هــر 

باشــگاهی پادووانــی را می خواهــد، بایــد بــه مــا درخواســت 
رســمی بدهــد. هیــچ بنــد و شــرطی در قــرارداد پادووانــی 
ــه  ــراردادش را ب ــد ق ــد می توان ــه او می گوی ــدارد ک وجــود ن

طــور یک طرفــه فســخ کنــد.
ــه  ــا اشــاره ب  قائم مقــام باشــگاه ســپاهان ب
اینکــه می خواهــد بــه پادووانــی کمــک کنــد 
ــی  ــان پادووان ــت و آس ــا راه راح ــت : تنه گف
ــه مــا  ایــن اســت کــه باشــگاه مدنظــرش ب
ــا هــم توافــق کنیــم.  درخواســت بدهــد و ب

ــویم  ــاز ش ــم  مشکل س ــه نمی خواهی ــا ک م
بلکــه می خواهیــم بــه او کمــک کنیــم. توافــق 
مــا بــه معنای ســختگیری نیســت. تابــش در پایــان درباره 
افتتــاح نقــش جهــان در حضــور معــاون اول رئیس جمهــور 
ــری  ــحاق جهانگی ــور اس ــا حض ــگاه ب ــن ورزش ــت : ای گف
افتتــاح می شــود؛ امــا از تاریــخ دقیــق آن اطالعــی نــدارم. 
ــوع  ــن موض ــان ای ــتان اصفه ــان اس  اداره کل  ورزش جوان

را پیگیری می کند. ربیع

قائم مقام باشگاه سپاهان:
نمی خواهیم به پادووانی سخت بگیریم

سرویس ورزش کیمیای وطن
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حتما بخوانید!
مرمت و نجات بخشی 200 خانه تاریخی

و  کهن تریــن  از  یکــی  همــواره  دســتی،  صنایــع 
ارزشــمندترین فعالیت هــای جوامــع بشــری در همــه 
اعصــار و قــرون گذشــته بــوده و هســت. بــه گــزارش 
پایــگاه خبــری ربیــع، در واقــع صنایــع دســتی از 
ــی رود؛  ــمار م ــه ش ــی ب ــر ملت ــمند ه ــارات ارزش افتخ
ــر  ــرا حاصــل تــالش و تجلــی ذوق، خالقیــت و هن زی
 هنرمنــدان هــر مــرز و بــوم اســت. در یــک کالم 
ــا  ــتنی ب ــد ناگسس ــور، پیون ــر کش ــتی ه ــع دس صنای
ــن شــرح  ــا ای ــاکان هــر ســرزمین دارد. ب اجــداد و نی
ــع  ــدگاری صنای ــه راز مان ــه نوعــی ب ــوان ب ــاه، می ت کوت
ــور  ــتی همان ط ــع دس ــون صنای ــرد؛ چ ــی ب ــتی پ دس
ــت تاریخــی  ــن ســند هوی ــه اشــاره شــد، اصلی تری ک
ــراث فرهنگــی هــر کشــور  ــت و بخشــی از می هــر مل
بــه شــمار مــی رود. بالطبــع صنایــع دســتی هــر 
کشــوری جــدا از هویــت فرهنگــی، می توانــد از لحــاظ 
ــد.  ــت باش ــز اهمی ــز حائ ــی نی ــادی و اجتماع اقتص
ــا وجــود  شــاید ایــن ســؤال در ذهــن مطــرح شــود ب
ــوژی در  ــد تکنول ــور و رش ــع در کش ــه صنای ــن هم ای
ــع  ــم، چــرا از صنای ــه در آن زندگــی می کنی عصــری ک
ــر  ــد و کارشناســان ب ــان می آی ــه می دســتی ســخن ب
آن تأکیــد می ورزنــد؟ در پاســخ بــه ایــن قضیــه بایــد 
ــی  ــوان صنعت ــه عن ــع دســتی ب ــه صنای ــرد ک اشــاره ک
 مســتقل و بومــی، نقــش مهمــی در اشــتغال زایی 
و توســعه اقتصــادی همــه کشــورها دارد و از آنجایــی 
کــه بیــکاری، معضــالت بــزرگ اقتصــادی و اجتماعــی 
بــه همــراه دارد، بنابرایــن توجــه بــه رفــع ایــن مشــکل 
ــرار دارد. ــا ق ــادی دولت ه ــای اقتص در رأس برنامه ه

توسعهوسرمایهگذاری 
ــواره  ــتی هم ــع دس ــرمایه گذاری در صنای ــعه و س توس
ــرای  ــب ب ــای ارزان و مناس ــی از راه ه ــوان یک ــه عن ب
اشــتغال زایی در همــه جوامــع مطــرح اســت. بــه گفتــه 
کارشناســان اقتصــادی، ســهم صنایــع دســتی در تولید 
ناخالــص، حتــی بیشــتر از ســهم صنعت خودروســازی 
ــرمایه گذاری های کالن  ــم س ــیمی و... علی رغ و پتروش
اســت؛ زیــرا صنعــت صنایــع دســتی هماننــد صنایــع 
ــه  ــدارد و ب ــت ن ــرمایه گذاری هنگف ــه س ــاز ب ــر نی دیگ

ــی  ــه فراوان ــود از جمل ــاص خ ــای خ ــل ویژگی ه دلی
مــواد اولیــه، ارزانــی، دسترســی آســان بــه آن می تــوان 
ــا  ــه درآمده ــه، ب ــرمایه گذاری و هزین ــن س ــا کمتری ب
اشــتغال  توســعه  جهــت  در  ســودهای کالنــی   و 

و همچنین ارزآوری دست یافت.
ــع  ــب صنای ــچ گاه رقی ــتی هی ــع دس ــک صنای  بی ش
جدیــد ماشــینی و تکنولوژی هــای نویــن نیســت.

قطبهایصنایعدستیایران 
ــتای  ــهر و روس ــر ش ــد ه ــان می ده ــر نش ــواهد ام ش

کشــورمان از جملــه اصفهــان، شــیراز، همــدان، گیــالن 
ــرد  ــع دســتی منحصربه ف ــی دارای صنای ــه نوع و..... ب
ــی  ــتی تمام ــع دس ــتند. صنای ــی هس ــهره جهان و ش
بیــن  در  خاصــی  محبوبیــت  ایــران،  شــهرهای 
گردشــگران ایرانــی و خارجــی دارنــد و نمــادی از 
ــوع ایــن صنعــت در  زیبایی هــای شــهرها هســتند. تن
ــو  ــف ممل ــق مختل ــاد اســت و مناط ــران بســیار زی  ای
از صنایــع دســتی زیبــا و هنرمنــدان چیره دســت 
ــغول  ــته ها مش ــن رش ــادی در ای ــراد زی ــه اف ــت ک اس

ــتند. ــت هس فعالی
اشتغال 

ــتغال  ــترهای اش ــاد بس ــر ایج ــتی از نظ ــع دس صنای
در جایــگاه باالیــی قــرار دارد و شــمار افــرادی کــه 
ــیار  ــوند، بس ــال ش ــد فع ــتی می توانن ــع دس در صنای
 زیــاد اســت. صنایــع دســتی در زمــره صنایــع کوچــک 
و زودبــازده بــه شــمار می آیــد و بــه دلیــل بــار فرهنگــی 
ــور  ــی کش ــفیر فرهنگ ــوان س ــه عن ــد ب ــوی می توان ق
ــع از  ــن صنعــت در واق ــا متأســفانه ای ــد. ام ــل کن عم
رســیدن بــه جایــگاه واقعــی خویــش بازمانــده اســت. 
ــه  ــه ب ــن عرص ــز ای ــدان عزی ــم هنرمن ــر می خواهی اگ
شــغل های دیگــری روی نیاورنــد، بایــد مســئوالن 
ایــن امــر برنامه ریــزی کالن داشــته باشــند. بــا توجــه 
بــه اینکــه جــزو ســه قطــب جهــان در بخــش صنایــع 
ــت های  ــر و سیاس ــا تدابی ــد ب ــتیم، بای ــتی هس دس
درســت، ایــن میــراث گرانبهــا و ملــی را از دســت 
ندهیــم و روزبــه روز شــاهد شــکوفایی و بالندگــی ایــن 

ــی باشــیم. صنعــت مل

توسعهصنایعدستی،بهترینراهاشتغالزایی

فرهنگــی، گردشــگری  میــراث  ســازمان   رئیــس 
و صنایــع دســتی از مرمــت، نوســازی و نجات بخشــی 
۲۰۰ خانــه تاریخــی در کشــور تــا پایــان ســال جــاری 
ــلطانی فر  ــعود س ــر داد. مس ــهرداری ها خب ــط ش توس
نجات بخشــی  و  نوســازی  مرمــت،  بــرای  گفــت: 
ــهرداری  ــا ش ــارس ب ــتان ف ــی در اس ــه تاریخ ۲۸ خان

امضــا  تفاهم نامــه ای  شــیراز 
شــده کــه مقــرر اســت ایــن ۲۸ 
ــر ۳۳  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــه را ب خان
ــازی  ــت، نوس ــان مرم ــارد توم  میلی

و نجات بخشی کند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بهره بــرداری 
 ۲۰ مــدت  بــه  خانه هــا  ایــن  از 
ســال در اختیــار ایــن شــهرداری 
اســت، گفــت: روز شــنبه شــاهد 

ایــن خانه هــا در کرمــان  از  بهره بــرداری ۷ مــورد 
مرمــت،  خانــه شــیراز  بودیــم کــه همچــون ۲۸ 
بازســازی، نجــات بخشــی و بهره بــرداری از آن هــا بــه 

شــهرداری واگــذار شــده اســت. 

وی گفــت: بــا توجــه بــه کمبــود منابــع بــا پــول 
غیردولتــی شــامل بخــش خصوصــی و نهادهــای 
ــه  ــت ک ــام اس ــال انج ــات در ح ــن اقدام ــی، ای عموم
ــن تاریخــی هــر چــه ســریع تر  ــن اماک ــم ای امیدواری
بهره بــرداری  و  نجات بخشــی  بازســازی،  مرمــت، 
ــای  ــن بناه ــازی ای ــت و بازس ــت: مرم ــود. وی گف ش
در  کــه  ۴۰۰ســاله  یــا   ۳۰۰  ،۲۰۰
ــال مــا   حــال تخریــب هســتند، خی
بــا  و  می کنــد  راحــت  نیــز  را 
ــی و  ــش خصوص ــه بخ ــذاری ب واگ
نهادهــای عمومــی بقــا و مانــدگاری 
ــود؛  ــن می ش ــد تضمی ــا اب ــا ت آن ه
اماکــن  ایــن  کنــار  در  چــرا کــه 
نظیــر  اقتصــادی  فعالیت هــای 
رســتوران ها  و  هتل هــا   راه انــدازی 

و ... نیز صورت می گیرد. 
انجــام  در  موفــق  اســتان های  درخصــوص  وی 
ایــن طــرح گفــت: اصفهــان و یــزد از موفق تریــن 

ربیــع هســتند.  اســتان های کشــور 

مرمتونجاتبخشی۲۰۰خانهتاریخیتاپایانسال
ــش از  ــای بی ــی از احی ــکده باستان شناس ــس پژوهش رئی
ــت:  ــر داد و گف ــروژه باستان شناســی متوقف شــده خب ۱۲ پ
ــد  ــرح ۵ ســاله خواهن ــک ط ــا، ی ــن پروژه ه ــک از ای ــر ی ه
ــم  ــای مه ــام پروژه ه ــاره انج ــک درب ــده چوب ــت. حمی داش
ــرد  ــت: رویک ــال ۹۵ گف ــی در س ــکده باستان شناس پژوهش

ــی  ــه پروژه های ــن اســت ک ــا ای امســال م
کــه در چندیــن ســال گذشــته انجــام 
ــاله  ــه ۵ س ــک برنام ــب ی ــده را در قال ش
ــه  ــم ک ــف داری ــا تکلی ــم. م ــی کنی بررس
ــده را  ــاک در آم ــر خ ــی از زی ــار تاریخ آث
کاوش کنیــم. همچنیــن غیــر از مطالعــات 
مهم تریــن  از  عمرانــی کــه  پروژه هــای 
امســال  اســت،  پیشــگیرانه  اقدامــات 
رویکردمــان را روی انجــام بیــش از ۱۲ 

ــم. ــرار داده ای ــه کاره ق ــزرگ نیم ــروژه ب پ
 وی در ادامــه گفــت: در ایــن پروژه هــا، آقــای موســوی 
ــات  ــا کار مطالع ــارگاد را داده ت ــاله پاس ــع ۵ س ــرح جام ط

دوره هــای پیــش از تاریــخ تــا دوره اســالمی مــورد مطالعــه 
باستان شناســی، بررســی، کاوش و مطالعــات میان دانشــی 
قــرار گیــرد. اولیــن فصــل آن، یــک مــاه پیــش انجــام شــد. 
امیدواریــم ایــن کار ادامــه پیــدا کنــد و پروژه هــای دیگــری 
را کــه قبــال تــا حــدودی انجــام شــده اند امــا متوقــف بودنــد، 

احیــا کنیــم.
 چوبــک بیــان کــرد: در برنامــه امســال 
ــان،  ــتخر، جرج ــی اس ــه تاریخ محوط
شــوش، جیرفــت، المــوت و... بررســی 
اعتبــارات  ایــن کار  بــرای  می شــود؛ 
ــت.  ــده اس ــن ش ــز تأمی ــاز نی ــورد نی م
وی ادامــه داد: زمانــی کــه کارهــای 
ــام  ــه انج ــک محوط ــی ی باستان شناس
می شــود، ایــن مطالعــات بــرای مــردم 
 مــورد اهمیــت قــرار می گیــرد. وظیفــه یــک باستان شــناس

 شناســائی یــک محوطــه و بناســت و بخــش حفاظــت 
و مرمت بر عهده سازمان میراث فرهنگی است. مهر

پروژههایباستانشناسیمتوقفشده،احیامیشود
دحواالرض

A.Hajian@eskimia.ir
جانشین سر دبیرعلی حاجیان

امیرالمؤمنیــن)ع(  حضــرت  متقیــان  مــوالی 
ــه  ــمان ب ــه از آس ــی ک ــتین رحمت ــد: نخس فرموده ان
بیســت وپنجم ذی القعــده  در  نــازل شــد،  زمیــن 
 بــود و بــرای آن اعمالــی چــون »روزه«، »نمــاز« 
و »شــب زنده داری« توصیــه شــده اســت. »دحــو 
ــه کــره  ــا نظــر ب ــد ب االرض«، روزی اســت کــه خداون

ــات بخشــید.  ــی حی ــان خاک ــه جه ــن، ب زمی
ـ کــه  زمیــن  کــره  از  بخش هایــی  روز،  ایــن  از 
سراســر از آب بــود ـ شــروع بــه خشــک شــدن کــرد 
تــا کم کــم بــه شــکل یــک چهــارم خشــکی های 
امــروزی درآمد.مطابــق روایــات، اولیــن نقطــه ای 
ــه شــریف و  ــرآورد، مــکان کعب ــر آب ســر ب ــه از زی ک
ــترش  ــای گس ــه معن ــو« ب ــرام بود.»َدح بیت هللا الح
ــکان دادن  ــای ت ــه معن ــز آن را ب ــی نی ــت و برخ اس
چیــزی از محــِل اصلــی اش تفســیر کرده انــد. منظــور 
از »دحــو االرض« )گســترده شــدن زمیــن( ایــن 
اســت کــه در آغــاز، تمــام ســطح زمیــن را آب هــای 
ــه  ــتین فراگرفت ــیالبِی نخس ــای س ــل از باران ه حاص
ــه تدریــج در گودال هــای زمیــن  ــود. ایــن آب هــا، ب ب
جــای گرفتنــد و خشــکی ها از زیــر آب ســر برآوردنــد 
و روزبــه روز گســترده تر شــدند. از ســوی دیگــر، 
زمیــن در آغــاز بــه صــورت پســتی ها و بلندی هــا 
یــا شــیب های تنــد و غیرقابــل ســکونت بــود. بعدهــا 
باران هــای ســیالبی مــداوم باریدنــد ارتفاعــات زمیــن 
را شســتند و دره هــا گســترده شــدند، اندک انــدک 
ــرای زندگــی  ــل اســتفاده ب زمین هــاِی مســطح و قاب
انســان، کشــت و زرع پدیــد آمــد. مجمــوع ایــن 
گســترده شــدن، »دحــو االرض« نامگــذاری می شــود. 
برخــی از مفســران معتقدنــد آیــه ۳۰ ســوره نازعــات 
ــه  ــن واقع ــه همی ــا«، ب ــَك َدَحاَه ــَد َذلِ »َواْلَْرَض َبْع
اشــاره دارد. گذشــته از واقعه دحــو االرض، رویدادهای 
 دیگــری نیــز در ایــن روز رخ داده انــد کــه اهمیــت آن 

را دو چندان کرده است؛ از جمله:
- میالد حضرت ابراهیم علیه السالم

- میالد حضرت عیسی مسیح علیه السالم
- خــروج رســول اکــرم صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم 
 از مدینــه بــه همــراه هــزاران حاجــی بــه ســوی مکــه

به قصد حجة الوداع. 
ــور  ــالم هللا علیها حض ــرا س ــرت زه ــفر حض ــن س در ای
نیــز  پیامبــر)ص(  همســران  تمامــی  و  داشــتند 

می کردنــد. همراهــی  را  ایشــان 
- در روایتــی نیــز آمــده اســت کــه حضــرت مهــدی 
عجــل هللا تعالــی فرجه الشــریف در همیــن روز قیــام 

خواهــد کــرد.

یادداشت

پارکناژواناصفهان
A.Bahari@eskimia.ir

آیدین بهاریسرویس گردشگری

تشــکیل شــده  »وان«  و  »نــاژ«  دو کلمــه  از  نــاژوان 
ــواده  ــت از خان ــی اس ــاژو«، گیاه ــا »ن ــاژ« ی ــت. »ن اس
صنوبــر  کبــوده  تبریــزی  جمله انــد  آن  کــه   صنوبــر 
ــان«  ــکان و »ناژن ــا و م ــرای ج ــت ب ــوند اس و »وان« پس
نــاژ  درختــان  جایــگاه  معنــی  بــه  »نــاژوان«   یــا 

و صنوبر است. 
بــه  نزدیــک  محــدوده ای  شــامل  محــل  ایــن 
غربــی  شــمال  منتهی الیــه  در  هکتــار   ۱۲۰۰
کشــاورزی اراضــی  توســط  کــه  اســت   اصفهــان 

باغ هــای دوســویه و رودخانــه زاینــده رود بــا توســعه 
ــت. ــده اس ــور ش ــهری محص ش

ــودن پوشــش  ــل دارا ب ــه دلی ــاژوان ب  اراضــی محــدوده ن
اقلیــم  مجمــوع  در  آن،  از  رودخانــه  عبــور  و  ســبز 
ــتر ــت بیش ــان دارد. رطوب ــه اصفه ــبت ب ــری نس  معتدل ت
 وزش نســیم های محلــی و اختــالف دمــا بــا شــهر
هوایــی  و  آب  نظــر  از  را  مناســبی  بســیار  شــرایط 
بــرای ایــن بخــش ایجــاد می کنــد کــه همــراه بــا 
چشــم اندازهای زیبــا، جاذبــه بســیار زیــادی را بــرای 
 شــهروندان در زمینــه گــذران اوقــات فراغــت، تفریــح

پیاده روی و ورزش فراهم کرده است. 
بــا توجــه بــه وضعیــت قــرار گرفتــن ایــن پــارک در 
 مســیر بادهــای غربــی – جنــوب غــرب بــه شــمال شــرق 
آالینــده  صنایــع  بیشــتر  گرفتــن  قــرار  وضعیــت   و 
در غــرب اصفهــان، ایــن پــارک بــه عنــوان فیلتــر طبیعــی 
همیــن  بــر  و  می کنــد  عمــل  اصفهــان  بــرای شــهر 
ــه  ــوان ری ــه عن ــاژوان را ب ــی ن ــه اراض ــت ک ــاس اس اس
ــرف  ــل و تص ــه دخ ــند؛ هرگون ــان می شناس ــهر اصفه ش
موجــب  پــارک،  ایــن  طبیعــی  ســاختار  در  تغییــر  و 
اصفهــان  شــهر  آلودگــی  بحرانــی  وضعیــت   تشــدید 
می شــود و وضعیــت خطرناکــی بــرای ایــن کالن شــهر بــه 

وجــود خواهــد آورد. 
از  بیشــتری  لــذت  می خواهنــد  بــرای کســانی کــه 
ایــن پــارک ببرنــد، ســوار شــدن بــر تله ســیژ و طــی 
 مســافتی بیــش از یــک کیلومتــر می توانــد بســیار جــذاب 
و پرهیجــان باشــد. تله ســیژ نــاژوان واقــع در ابتــدای 
بــه  و  نــاژوان  پــارک  ورودی  ابتــدای  الفــت  جــاده 
ــر  ــت ۱۰۰۰ نف ــادر اس ــاعت ق ــر س ــر در ه ــول ۱۹۲۵ مت ط
بازدیدکننــده را انتقــال دهد.تله ســیژ، نوعــی تله کابیــن 
ــن و اطاقــک محصــور در آن از  ــه  جــای کابی ــه ب اســت ک
صندلی هــای ۴نفــره دارای ایمنــی زیــاد و اهرم هــای 
محکــم و نگهدارنــده اســتفاده می شــود و بازدیدکننــدگان 
می تواننــد بــا ســوار شــدن بــر روی ایــن صندلی هــا 
ــان  ــاد از روی درخت ــیار زی ــاع بس ــا ارتف ــط آزاد ب  در محی

و رودخانه بگذرند و از مناظر طبیعی لذت ببرند.

گشت وگذار
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عشر اجرای احکام . ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 
معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 

به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. 
شماره:۱6۴۵۱/ م الف 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
مزایده

پرونده  درخصوص  اصفهان  اختالف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه 
عبداله  آقای  علیه  و  خوندابی  واثقی  مرضیه  خانم  له  اول  ح/  ۴۳6۳/۹۴ ش 
ابوذر جنب  امامزاده کوچه  به آدرس اصفهان خ هفتون خ معراج کوچه  نظیفی 
به  اجرایی  های  هزینه  و  به  محکوٌم  بابت   ۱۱ پالک  همایی  استاد  فرهنگسرای 
توقیفی  ملک  به شرح  علیه  محکوٌم  توقیفی  اموال  ریال   ۴/۵۲۹/۱۱۰/۰۰۰ مبلغ 
زاده  امام  خیابان  هفتون  خیابان  اعتصامی  پروین  خیابان  اصفهان  آدرس  به 
ساختمان  صورت  به  ملک  همایی که  فرهنگسرای  جنب   ۱۱ پالک  ابوذر  کوچه 
مسکونی در دو طبقه و با این حدود که جنوبا درب و دیواریست به کوچه شرقا 
به فرهنگسرا غربا به مسکونی دهقانی و شماال به پالک و نمای خارجی از سنگ 
اطاق  با  اول  از پروفیل و تحقیق در خصوص ۲ طبقه، طبقه  و دربهای خارجی 
اسکلت  به صورت  و  واحد مجزا   ۲ و  زیرزمین مسکونی  و طبقه  پارکینگ  روی 
آلومینیوم  درب  بهداشتی  سرویس  فلزی  دارای کابینت  موزائیک  فلزی، کف 
شماره  به  برق  فاضالب،  و  آب  انشعابات  دارای  قیروگونی  بام  پشت  چوب  و 
شناسایی ۲/۳/۱۰/۰۷/۳۱/۰۲/۷6۰۰ و ۲خط تلفن اشتراک گاز به شماره اشتراک 
و   ۳6۱6۸۱۳( مختصات  در  ملک  و  علی نظیفی  مائده  نام  به   ۰۲/۰666۵۳۱۴
۵6۸۰۹۵( قرار داشته و به کد پستی ۸۱۹۸۱6۹۱۷۱ می باشد شش دانگ ملک 
مورد نظر به آدرس فوق در محدوده پالک ثبتی ۱۵۱۸۰ بخش ۵ ثبت اصفهان و 

شهرداری منطقه ۱۰ بوده و طبق مدارک شهرداری ملک دارای گواهی پایان ساخت 
به شماره ۱6۷۳۱ مورخ ۷6/۹/۲۹ به ابعاد ۱۰ در ۲۰  متر عرصه و به مساحت های 
به  همکف  طبقه  و  زمین  زیر  طبقه  انباری  و  مسکونی  مربع  متر   ۱۱۰/۵ و   ۱۹
و  بوده   ۱۰ منطقه  شهرداری  ی  نامه  طبق  و  مربع  متر   ۱۲۸/۵ و   ۲۴ مساحت 
طبق مدارک شهرداری ملک دارای گواهی پایان بوده و به دفترخانه ۸6 اصفهان 
نسبت به ۲ سهم مشاع از پالک ۱۵۱۸۰ بخش ۵ ثبت اصفهان و شهرداری منطقه 
۱۰ بوده و طبق مدارک شهرداری ملک دارای گواهی پایان ساخت شماره ۱6۷۳۱ 
مورخ ۷6/۹/۲۹ به ابعاد ۱۰ در ۲۰ متر عرصه و به مساحت ۱۹ و ۱۱۰.۵ متر مربع 
مسکونی و انباری طبقه زیرزمین و طبقه همکف به مساحت ۲۴ و ۱۲۸.۵ متر 
مربع و طبق نامه شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان به دفترخانه ۸6 اصفهان  نسبت به 
۲ سهم مشاع از پالک ۱۵۱۸۰ بخش ۵ ثبت اصفهان مشخصات ملک با کاربری 
مسکونی اعالم گردیده است و مدارک سند ششدانگ مشاهده نگردید. از ارزش 
ششدانگ ملک به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است 
آقای  االرث  سهم  و  است  نگردیده  واقع  طرفین  از  هیچیک  اعتراض  مورد  و 
ارزیابی  ریال   ۵۴6/۸۷۵/۰۰۰ معادل  وراثت  انحصار  نظیفی طبق گواهی  عبداله 
له  محکوم  مهریه  آزادی  بهار  تمام  عدد سکه   ۵۰/۵۴۲ معادل  و  است  گردیده 
 ۱۱ تا  می باشد که در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ ۹۵/۷/۴ در ساعت ۱۲ 
صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان آتشگاه 
روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره ی ۲ دادگستری برگزار نماید طالبین شرکت 
به شماره حساب  پایه  قیمت  ۱۰ درصد  واریز  با  توانند  مزایده می  در جلسه ی 
۲۱۷۱۳۵۰۲۰۵۰۰ بانک ملی وارائه فیش آن حداقل ۵ روز قبل از مزایده به این 
 اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده ی مزایده خواهد

 بود.
۱6۴۰۱/ م الف  

  مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه

شماره پرونده : ۹۵/۳۱۳ شماره دادنامه : ۸۰۲ مورخ ۹۵/۵/۲۴ تاریخ رسیدگی 
: ۹۵/۵/۱۷ مرجع رسیدگی : شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 
فوالدشهر   : نشانی  ولی  فرزند  بابادی  علی  خانم   / آقای   : خواهان  فالورجان 
محله ب ۱ پارکینگ ۷ شهید صدر کوچه جنب بهداشت پ ۵۰6 خوانده : آقای 
/ خانم : سید وهاب میر هاشمی ف سید حسین و سید بهنام صالحیان فرزند 
علی مراد نشانی : رحمت آباد روبروی آ6 فوالد شهر نمایشگاه وهاب فالورجان 
خواندگان  الزام   : خواسته  صالحیان  بیمارستان کوی ش  روبروی  خ کمربندی 
انتظامی ۸۳۸  به شماره  دستگاه خودرو سوارپراید  یک  قطعی  انتقال سند  به 
به  آن  ثبت  و  این شعبه  به  پرونده  ارجاع  از  : پس  ایران ۴۳ گردشکار  ی ۳۲ 
خواسته فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا:در خصوص دادخواست علی بابادی فرزند ولی به طرفیت سید وهاب میر 
خواسته  به  مراد  علی  فرزند  صالحیان  بهنام  سید  و  حسین  سید  ف  هاشمی 
انتظامی  به شماره  بانتقال سند یک دستگاه خودرو سوارپراید  الزام خواندگان 
۸۳۸ ی ۳۲ایران ۴۳ علیهذا شورا با توجه به محتویات پرونده مفاد دادخواست 
از پلیس راهور مبنی  تنظیمی مبایعنامه مورخه ۹۴/۵/۲۵ استعالم بعمل آمده 
بر آخرین مالک سید بهنام صالحیان فرزند مراد علی را معرفی نموده است و 
نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرک دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و وجود 
خودرو مذکور در ید خواهان که حاکی از مالکیت وی می باشد. لذا شورا دعوی 
خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 
۱۰ قانون مدنی خوانده سید بهنام صالحیان را به حضور در دفتر خانه و انتقال 
الذکر در حق خواهان محکوم می نماید. و  سند رسمی یکدستگاه خودرو فوق 
قرار رد  نیست  اینکه دعوی متوجه  به دلیل  به سید وهاب میر هاشمی  نسبت 
دعوی صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی و پس از آن ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی می باشد. 

محمد حسین حیدری قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان فالورجان
آگهیمزایده

اجرای احکام مدنی شعبه ۴ دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
علیرضا  اقای  له   ۴  / ح  ج   ۹۴۰6۰6 کالسه  اجرایی  پرونده  خصوص  در  ای 
عفت،زهره،پریناز  خانمها  علیه  و  مستحفظیان  علیرضا  آقای  و  زاده  هرندی 
خرسندی  مرتضی  آقای  و  دارا  مجید  آقای  و  سازان  تن  همگی  آقای کمال  و 
ثبت   ۴ بخش  در  واقع   ۲۷۵6 ثبتی  پالک  ششدانگ  فروش  دستور  بر  مبنی 
مجید  شهید  بست  بن  ،پاقلعه،نبش  نشاط  اصفهان،خیابان  نشانی  به  اصفهان 
که  الذکر  ذیل  وصف کارشناسی  ،با   ۸۱۵۴6۵۵۴۸۱ پستی  ۹،کد  گلدوز،پالک 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است  در مورخ ۹۵/۷/۴ از ساعت ۹ الی 
از  تر  پایین  متر  نیکبخت،۲۰۰  )اصفهان،خیابان  اجراء  این  در محل  ۹/۳۰ صبح 
ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اصفهان، جنب بیمه پارسیان،ساختمان 
برگزار   ) حقوقی  چهارم  شعبه   ، چهارم  طبقه  اصفهان،  حقوقی  احکام  اجرای 
مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۱۱۱ ماده  اعمال  نظر  مورد  ملک  خصوص  نماید.در 
نشانی  به  مزایده  جلسه  از  قبل  روز   ۵ خرید  طالبین  است.لذا  صورت گرفته 
به  قیمت کارشناسی   %۱۰ تودیع  با  و  بود  خواهند  آن  از  بازدید  به  قادر  ملک 
ملی  بانک  نزد   ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰۸ شماره  به  اصفهان  دادگستری  سپرده  حساب 
از  نمایند.مزایده  شرکت  مزایده  جلسه  در  اجرا  این  به  واریزی  فیش  ارائه  و 
خواهد برنده  قیمت  باالترین  دهنده  پیشنهاد  و  شروع  کارشناسی   مبلغ 

 بود.
اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی:

محل مذکور به صورت یک باب منزل مسکونی سه طبقه دارای مساحت عرصه 
باقیمانده پس از تعریض گذر به میزان حدود ۲6۵ متر مربع ) به استناد گزارش 
مورخه ۹۱/۳/۱۳ آقای مهندس خادمی باقیمانده عرصه اعالم ولی با استعالم از 
شهرداری مقدار آن دقیق تر خواهد شد( و حدود ۴۸۰ متر مربع اعیانی شامل 
و  فلزی  ستون  سازه  باشد.نوع  می  پارکینگ  و  همکف،اول  طبقات  و  زیرزمین 
دیوار آجری با سقف های تیرچه بلوک، بدنه سفید کاری و دربهای چوبی ، پنجره 
آشپزخانه   ، سرامیک  و  بهداشتی کاشی  سرویس  و  خور  شیشه  آلومینیومی 
دارای کابینت فلزی و نمای سنگ در داخل و خارج، نمای ساختمان و دربهای 
پروفیل و ورق آهنی دارد.همچنین آب ،برق، گاز و فاضالب دارد و در زمان بازدید 
تعمیرات  به  نیاز  برداری  بهره  و جهت  فاقد سکنه  بود که محل  اینگونه مشهود 
دارد.نامه اداره ثبت مورخ ۹۴/۹/۳۰ حکایت از نظریه رد درخواست افراز پالک 
باب  دارد.دو  را   ) موصوفه  پالک   ( اصفهان  ثبت   ۴ بخش   ۲۷۵6 ثبتی شماره 
 ۸/۳۳ به  مربوط   6۷۱۲۷۲ و   6۷۱۲۷۵ چاپی  های  شماره  به  برگی  تک  سند 
مالحظه گردید.این کارشناس  خواهانها  نام  به  حبه   ۷۲ از  حبه   ۳/6۷ و  حبه 
ارزیابی را مفروض به قرار نداشتن در طرح های عمرانی و صرفا تعریض گذر 
انجام داده است.با توجه به مساحت ،موقعیت ،  قدمت و جمیع جهات موثر 
در تعیین قیمت ارزش ملک مذکور به میزان ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) هفت میلیارد و 
پانصد میلیون ریال( معادل هفتصد و پنجاه میلیون تومان تعیین و اعالم می 
گردد و حق السهم خواهانها به میزان زیر مشخص می گردد.الف( حق السهم 
۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰÷۷۲×۸/۳۳=۸6۷/۷۰۸/۳۳۳ ریال   : مستحفظیان  علیرضا  آقای 

 ۳/6۷ السهم آقای علیرضا هرندی زاده : لاير ۳۸۲/۲۹۱/666 =  /۷ ب( حق 
 ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰÷۷۲×

شماره : ۱6۴6۳ / م الف 
اجرای احکام شعبه ۴ دادگاه حقوقی اصفهان
دادنامه

شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۳6۵۳۴۰۲۰۲۹ شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۳6۵۳۴۰۰6۰۱ 
پرونده کالسه   ۱۳۹۴/۱۲/۲۴  : تنظیم  تاریخ   ۹۲۰66۰  : شعبه  بایگانی  شماره 

دادگستری  حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   ۹۲۰۹۹۸۳6۵۳۴۰۰6۰۱
  G۱  ۱ پ   ۹۴۰۹۹۷۳6۵۳۴۰۲۰۲۹ شماره  نهایی  تصمیم  فالورجان  شهرستان 
خواهان: آقای نادر ملکی رزداری فرزند ناصر قلی به نشانی اصفهان بهارستان 
خ فرشته مجتمع جانبازان بلوک خواندگان : خ خیام غربی ۲ پ B ۴ ۳ آقای 
نجفیان  بهروز  آقای  عمران.۱  شرکت  پشت  فوالدشهر  نشانی  به  امینی  حسین 
از میدان سوپر  بعد  بلوار غدیر  به نشانی اصفهان سپاهان شهر  فرزند غالمعلی 
به محتویات  عنایت  با  دادگاه  : مطالبه وجه چک  .۲خواسته  مواد غذایی کندو 
ذیل  به شرح  و  اعالم  را  امارات موجود ختم رسیدگی  و  قرائن  و سایر  پرونده 

مبادرت به صدور رای می نماید 
رای دادگاه 

در خصوص دادخواست اقای نادر ملکی فرزند ناصر بطرفیت اقای بهروز نجفیان 
و حسین امینی بخواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
که  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  عهده   ۱۳۹۲/۴/۰۵ مورخه   ۲۰۳/6۳۲۵۰۵
صاحب چک اقای بهروز نجفیان و ظهر ان به امضای اقای حسین امینی رسیده 
است و از حساب جاری ۲۴۱۰۱۰۴۷۴۷۹۱۱ شعبه فالورجان به انضمام خسارات 
دادرسی اعم از هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ صدور حکم لغایت زمان 
اجرای حکم دادگاه- دادگاه با عنایت به جلسه مورخه ۱۳۹۳/۳/۱۷ که با حضور 
خواهان و خوانده ردیف دوم برگزار شد خواهان اعالم داشت این چک حاصل 
شناختم  می  را  نجفیان  بهروز  اقای  چون  و  باشد  می  اسب  راس  یک  فروش 
خوانده حاضر را در جلسه می شناسیم اقای امینی بیان داشت بنده اسب را از 
بنده واسطه و معرف  نیستم فقط  این موضوع  ام و منکر  ایشان تحویل گرفته 
بودم و ظهر چک به امضای بنده نمی باشد که موضوع به کارشناس خط ارجاع 
شد که کارشناس موضوع انطباق امضای ایشان را تصدیق نمود و اعالم داشت با 
امضاهای مسلم الصدور اقای حسین امینی مطابقت دارد و منطبق است که این 
نظریه مصون از تعرض است بنابراین دادگاه مستندا به مواد ۵۲۰-۵۱۹-۱۹۸-

قانون   ۳۱۵-۳۱۴-۳۱۳-۳۱۰-۲۴۹ و  مدنی  دادرسی  ایین  قانون   ۵۲۲-۵۲۱
تجارت و مواد ۲-۱۲ و تبصره الحاقی ماده ۲ از قانون چک حکم به محکومیت 
پانصد و هشتاد میلیون ریال  به پرداخت وجه چک معادل  تضامنی خواندگان 
انضمام  به  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  بیست  و  دویست  و  میلیون  یک  و 
توسط  به  محکوم  وصول  لغایت  چک  سررسید  زمان  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می نماید این رای نسبت به خوانده 
به خوانده ردیف  ردیف دوم حضوری و قابل تجدید نظرخواهی است و نسبت 
اول غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 
استان اصفهان میباشد./شماره : ۳6۳/م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی فالورجان-احمدرضا قاضی
آگهیابالغوقترسیدگی

به خواسته مطالبه وجه  دادخواستی  این که خواهان محسن شکوری   به  نظر 
۱- هاشم قیطاسی فرزند صید علی ۲- سلمان شبانه فرزند عزیز  به طرفیت 
هللا  به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به 
شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف به کالسه ۲۷۰/۹۵ / ش ۱ ثبت و برای 
آنجا  از  تعیین گردیده  ۱۸/۰۰ وقت رسیدگی  ۹۵/۷/۱۰ ساعت  تاریخ  روز شنبه  
آئین  قانون  ماده ۷۳  تجویز  به  لذا  بوده  المکان  الذکر مجهول  فوق  که خوانده 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می 
گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل 
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر 
در صورت  ابالغ محسوب شده  منزله  به  آگهی  این  انتشار  نمایند  مراجعه  شورا 

عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 شماره : ۵/۲۲/۹۵/۳۰۱/م الف رئیس شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی 
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 پیامبر صلى  اهلل  علیه  و آله:

دلى که در آن حکمتى نیست، مانند خانه ویران است؛ 

پس بیاموزید و آموزش دهید، بفهمید و نادان نمیرید. 

به راستى که خداوند، بهانه اى را براى نادانى نمى پذیرد.

نهج الفصاحه، ص 600، ح2095

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

33   ْC

30   ْC

33   ْC

34   ْC

18  ْC

15   ْC

19   ْC

20   ْC

ن امحای گوشت قاچاق آمریکا�ی در چ�ی

ن برای حفظ بهداشت عمومی و حمایت از تولید  چ�ی

میل اقدام به امحای محموله گوشت قاچاق تولید 

آمریکا کرده است.امحای کاالهای قاچاق ییک از گزینه 

های متداول در سطح جهان برای مبارزه با پدیده 

ن  شوم قاچاق است.مواد مخدری مثل تریاک، هروئ�ی

و حشیش تنها کاالهای قاچاق نیستند که آتش زده 

می شوند تا به دست مرصف کننده نرسند.

ن از جمله این کشورهاست که به ویژه مواد غذا�ی  چ�ی

قاچاق را امحا می کند. این کشور برای حمایت از 

تولید میل و  به دلیل نگرا�ن های بهداش�ت چندی 

پیش یک محموله بزرگ گوشت قاچاق از آمریکا را 

ق امحا کرده است. /م�ش

حوادث

 پدر فداکار 
قربانی نجات همسر و دو فرزندش شد

ســاعت 3 بعدازظهــر پنجشــنبه 4 شــهریورماه ســال 

جــاری خانــواده 4 نفــره ای بــرای اســتراحت و تفریــح بــه 
پــارک نیمــه کاره ای بــه نــام بــاغ ملــک در منطقــه میــدان 

تجریــش می رونــد.
بــزرگ  اســتخر  یــک  نیمــه کاره  پــارک  ایــن  داخــل 
ــی،  ــس از دقایق ــوده اســت. پ ــز ب ــر آب نی ــام و پ نیمه تم
ــنا  ــرای ش ــواده ب ــن خان ــاله ای ــه 8 و 10 س ــر بچ دو پس
ــق  ــش پرعم ــه بخ ــا ورود ب ــد و ب ــل آب می رون ــه داخ ب
اســتخر، چــون قــادر بــه شــنا نبودنــد، شــروع بــه دســت 
پــدر  ایــن صحنــه،  دیــدن  بــا  زدن می کننــد.  پــا   و 
و مــادر ایــن دو کــودک بــرای نجــات بچه هــا وارد اســتخر 
می شــوند امــا نمی تواننــد خــود را نجــات دهنــد. در 
 همیــن لحظــه، یکــی از کارگرهــای پــارک وارد عمــل 
و موفــق می شــود دو کــودک و مــادر آن هــا را نجــات 
ــرگ  ــه کام م ــه و ب ــر آب رفت ــواده زی ــدر خان ــا پ دهد.ام

فرومــی رود.
 از شــروع ایــن حادثــه تــا پایــان نجــات دو کــودک و مــادر 

40 دقیقه طول می کشد.
ــل  ــور در مح ــا حض ــانی ب ــوران آتش نش ــت مأم  در نهای
موفــق می شــوند پــدر را بیــرون بکشــند و بــه بیمارســتان 
شــهدای تجریــش منتقــل کننــد. پــس از انتقــال وی بــه 
ــدر  ــن پ ــرای نجــات ای ــات پزشــکی ب بیمارســتان، اقدام
ــه وی  ــداد روز جمع ــاعت 4 بام ــا س ــود؛ ام ــاز می ش آغ

ــود. ــرگ می ش ــلیم م تس
بازپــرس ایلخانــی از شــعبه هشــتم دادســرای امــور 
ــم  ــوران اداره ده ــی از مأم ــا تیم ــراه ب ــران هم ــی ته جنای
پلیــس آگاهــی تهــران وارد عمــل شــده و از صحنــه حادثه 

ــد. ــل می آی ــه عم ــه ب ــات اولی تحقیق
ابتدایــی نشــان می دهــد کــه نرده هــای   تحقیقــات 
ــادی از  ــای زی ــا فاصله ه ــدازه 80 ســانت ب ــه ان اســتخر ب
ــا  ــز ب ــه نی ــودک حادث ــرار داشــته اســت. دو ک ــر ق یکدیگ
ــه و در  ــتخر رفت ــل اس ــه داخ ــا ب ــن نرده ه ــدن از ای رد ش
ــان  ــه ناگه ــازی می شــوند ک قســمت کم عمــق مشــغول ب
وارد بخــش پرعمــق شــده و حادثــه تلــخ رقــم می خــورد.

گویــا از قبــل نیــز شــهردار منطقــه اعــام کــرده بــود کــه بــه 
دلیــل آبیــاری پــارک، ایــن اســتخر را پــر از آب کرده انــد.

 بنــا بــر ایــن گــزارش بازپــرس ایلخانــی بــا توجــه 
ــژه  ــات وی ــتور تحقیق ــهرداری، دس ــودن ش ــر ب ــه مقص  ب

را برای این حادثه صادر می کند.

ــتفاده  ــا اس ــه ب ــده ک ــداع  ش ــدی اب ــاوری جدی فن
مجهــز  را  ورزشــی  می تــوان کفش هــای  آن  از 
 Night Runner روشــنایی کــرد.  بــه سیســتم 
بــرای  اســت کــه  عنوانــی   Shoe Lights  °۲۷0
ــا نصــب  ــده ب ــا دون ــوآوری انتخــاب شــده ت ــن ن ای
ــی در  ــه راحت ــود، ب ــی خ ــش ورزش ــر روی کف آن ب
ــود  ــی خ ــت ورزش ــه فعالی ــک ب ــای تاری محیط ه

ــد.  ــه ده ادام
ایــن مجموعــه کــه شــامل چــراغ و گیــره می شــود 
ضــد آب اســت و بــه جهــت آنکــه وزن بســیار 
ــد  ــده نخواه ــرد دون ــر عملک ــری ب ــی دارد، تأثی  اندک

داشت.

بــا هــر بــار شــارژ ایــن مجموعــه امــکان اســتفاده از 
آن تــا 8 ســاعت وجــود دارد.

ــای  ــان چراغ ه ــه هم ــن مجموع ــی ای ــش اصل  بخ
LED اســت کــه توســط گیــره مخصــوص بــه 
ــا،  ــن چراغ ه ــود. ای ــل می ش ــش متص ــوی کف جل
روشــنایی جالــب توجهــی در مســیر حرکتــی دونــده 
ایجــاد می کننــد؛ بــه طــوری کــه در آزمایشــات 
ــا  ــا ت ــن چراغ ه ــنایی ای ــه روش ــه زاوی صورت گرفت

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــه ب ۲۷0 درج
ــک  ــراغ کوچ ــه در دل آن چ ــده ای ک ــن زائ همچنی
ــش  ــت کف ــمت پش ــه قس ــده ب ــه ش ــزی تعبی قرم
متصــل می شــود تــا دونــده از آگاه بــودن راننــدگان 

نزدیــک  او  بــه  شــب هنگام  کــه  خودروهایــی 
می شــوند، خیالــی آســوده داشــته باشــد. 

ــم  ــل تنظی ــاوری، قاب ــن فن ــای ای ــی از ویژگی ه یک
ــر  ــه طــوری کــه کارب ــودن چراغ هــای آن اســت؛ ب ب
ــش  ــه تاب ــود زاوی ــه خ ــاس عاق ــر اس ــد ب می توان

ــد. ــم کن آن هــا را تنظی
ــا  ــه ب ــش ک ــن کف ــای LED ای ــنایی چراغ ه  روش
اســتفاده از کابل هــای مخصــوص شــارژ می شــوند 
تــا عمــق 30 متــری تاریکــی و مواقــع بــارش بــاران 
ــوم  ــری لیتی ــار شــارژ بات ــر ب ــا ه ــد. ب ــوذ می کنن نف
ــا 8  ــی ایــن مجموعــه، امــکان اســتفاده از آن ت یون

ســاعت وجــود دارد. 

 مجهز کردن کفش ها 
به سیستم روشنایی

احــداث شــبکه برق رســانی بــه شــهرک صنعتــی مبارکــه بــا احــداث 1540 متــر شــبکه فشــار متوســط و 1300 متــر شــبکه فشــار ضعیــف و احــداث 1۲ دســتگاه پســت هوایــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 

4000 میلیــون ریــال، احــداث 885 متــر شــبکه فشــار متوســط بــه منظــور افزایــش قابلیــت مانــور و کاهــش زمــان خاموشــی فیــدر ۲ مجلســی و فیــدر 10 مبارکــه بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر 581 

میلیــون ریــال، احــداث شــبکه فشــار متوســط بــه منظــور انتقــال بــار بــه پســت فــوق توزیــع در شــهرک صنعتــی مبارکــه بــا احــداث 1388 متــر شــبکه فشــار متوســط و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 5۷8 

میلیــون ریــال، اصــاح ضعــف ولــت و بهینه ســازی شــبکه مبارکــه بلــوار نیک بخــت کوچــه شــهید ســعیدی، زیباشــهر جنــب شــهرداری و روســتای حــوض ماهــی بــا احــداث 618 متــر شــبکه فشــار 

ضعیــف و احــداث 3 دســتگاه پســت هوایــی بــا اعتبــار بالــغ بــر 93۲ میلیــون ریــال و طــرح روشــنایی محلــه ســجادیه مبارکــه بــا احــداث 6۲4 متــر شــبکه فشــار ضعیــف و اعتبــاری بــه مبلــغ 

158 میلیــون از مهم تریــن پروژه هایــی اســت کــه بــه مناســبت فرارســیدن هفتــه دولــت در ســال جــاری توســط امــور بــرق شهرســتان مبارکــه اجــرا خواهــد شــد و بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. 

افتتاح پروژه های برق رسانی امور برق شهرستان مبارکه در هفته دولت 1395
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 سبک زندگی
 با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

مقاومان خستگی ناپذیر 

کیمیای وطن
حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

عراقی هــا   شــگفتی  بچه هــا،  ملکوتــی  و  معنــوی   روح 
و صلیبی هــا را برانگیختــه بــود و ایــن نبــود مگــر ثمــره 
تّوســات و ادعیــه و اذکاری کــه در طــول اســارت بــدان 
روانــی  فشــارهای  علی رغــم  می جســتیم.   تمســک 
ــان  ــود نش ــردگی از خ ــاس افس ــمن، احس ــمی  دش و جس
نمی دادیــم. تــا آنجــا کــه حتــی صلیبی هــا  لــب بــه اعتــراف 
ــده  گشــودند و گفتنــد: »مــا از اســارت شــما خســته و درمان
پرســید:  عراقــی  از ســرباز  بچه هــا  از  یکــی  شــده ایم.« 
ــه  ــی ک ــرباز عراق ــد؟« س ــا می کارن ــت خرم ــه درخ »چگون
ــه  ــود، شــروع ب ــده ب ــگ آم ــه تن ــاری اش ب از  ســربازی اجب
فحاشــی کــرد و گفــت: »مــا را خســته کرده ایــد؛ بعــد از چنــد 
ــد؟!« یکــی از  ــا بکاری ــد خرم ــازه می خواهی ســال اســارت، ت
افســران عراقــی در یکــی از توجیهــات سیاســی اش گفــت: »و 
ــه خــدا قســم شــما  ــم اســیر نحــن اســیر.« »ب ــو انت هللا م
اســیر نیســتید؛ مــا اســیر شــما شــده ایم.« و ایــن حقیقتــی 
ــوی، بعثی هــای بیچــاره   ــود کــه از ُبعــد معن کتمان نشــدنی ب
 از مــا اســیرتر و گرفتارتــر بودنــد. روزهــای آخــر اســارت 
ــاد  ــل از آزادی، عم ــد روز قب را پشــت ســر می گذاشــتیم. چن
)همــان ســرباز معــروف بــه میرغضــب(، این بــار بــا چهــره ای 
ــه  ــد. هم ــگاه آم ــه آسایش ــارت ب ــال های اس ــاوت از س متف
دور تــا دور آسایشــگاه نشســته و منتظــر ســخنان او بودیــم. 
عمــاد بــا لحنــی متفــاوت از روزهــا و ســال های قبــل شــروع 
ــوی و  ــردان ق ــما مـ ــت: »ش ــرد و گف ــی ک ــن جمات ــه گفت ب
بـــزرگ ایــران هســتید؛ مثل آهــن گداختــه، محکم و اســتوار؛ 
ایرانیــان بایــد بــه داشــتن مردانــی چــون شــما افتخــار کنند.« 
ــر از  ــت: »اگ ــرد و گف ــی ک ــه معذرت خواه ــروع ب ــپس ش س
طــرف مــا ســختگیری بــوده، ببخشــید.« بچه هــا بــا گرمــی  با 
او برخــورد کردنــد و بــر شــرم و خجالــت عمــاد افزودنــد. عماد 
بــا آن همــه لطــف و مرحمــت بچه هــا، دیگــر جــز شــرمندگی 
حرفــی بــرای گفتــن نداشــت. ســرتیپ نــزار کــه فرماندهــی 
کل اردوگاه هــای اســرای ایرانــی را بــه عهــده داشــت در جمــع 
اســرا ســخنرانی کــرد و گفــت: »شــما در شــمار بهتریــن افــراد 
مملکــت ایــران هســتید؛ چــون احســاس وظیفــه کــرده و از 
ــاره  ــس درب ــر ک ــد  و ه ــاع کرده ای ــرزمینتان دف ــن و س میه
وطــن خــود چنیــن احساســی داشــته باشــد، از جملــه 

ممتازتریــن افــراد آن مملکــت اســت.«


