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یادداشت سر دبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای رهب ــت هللا خامن حضــرت آی
دیــدار  در  )چهارشــنبه(  دیــروز  صبــح   اســامی 
خانــواده هــای شــهدای ِمنــا و مســجدالحرام، کوتاهی 
و بی کفایتــی آل ســعود در ایــن حادثــه را، اثبــات 
ــه  ــه ی ملعون ــن شــجره خبیث ــی ای ــی لیاقت مجــدد ب
در تصــدی و اداره حرمیــن شــریفین خواندنــد و 
ــه  ــد و در حادث ــر راســت مــی گوین ــد: اگ ــد کردن تأکی
ــد یــک هیــأت حقیقــت یــاب  ــد، بگذارن بــی تقصیرن
اســامی- بیــن المللــی، واقعیــات مســئله را از 

ــد. ــن کن ــی و روش ــک بررس نزدی
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، دیــدار بــا خانواده هــای 
شــهیدان منــا و مســجدالحرام را یــادآور حــوادث 
دردنــاک ســال گذشــته دانســتند و افزودنــد: حادثــه 
منــا و جــان باختــن حاجیــان ایرانــی در حــال عبادت 
و بــا لبــان تشــنه و در زیــر آفتــاب ســوزان، حادثــه ای 
عمیقــًا غم انگیــز و فراموش نشــدنی اســت، البتــه 
ــون و روشــنگری از لحــاظ  ــاد گوناگ ــه ابع ــن حادث ای
سیاســی، اجتماعــی، اخاقــی و دینــی دارد کــه ایــن 

ابعــاد نبایــد فرامــوش شــوند.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی گفتنــد: ســال گذشــته، 
درگذشــت  خبــر  بــا  خانواده هــا  شــدن  مواجــه 
عزیزان شــان و بازگشــت جنازه هــای آنــان بســیار 
ســخت و دشــوار بــود؛ امــا در مقابــل ایــن مصیبــت، 
ــون  ــزان همچ ــه آن عزی ــت ک ــن واقعی ــه ای ــه ب توج
ــی  ــت اله ــت و نعم ــرت، رحم ــایه مغف ــهدا در س ش
ــه تســّلی و آرامــش باشــد. ــد مای ــی توان هســتند م

ــه  ــا اشــاره ب ــه ای ســپس ب حضــرت آیــت هللا خامن
شــهادت حــدود ۷ هــزار تــن از زائــران خانــه خــدا در 
حادثــه منــا ایــن انتقــاد جــدی را مطــرح کردنــد کــه 
چــرا کشــورها و دولــت هــا بــه ایــن حادثــه ســنگین 

و تأثربــار، عکــس العملــی نشــان ندادنــد؟
ــت هــا و حتــی علمــا، فعــاالن  ایشــان، ســکوت دول
ــام در  ــان اس ــگان جه ــنفکران و نخب ــی، روش سیاس
قبــال شــهادت ۷ هــزار زائــر بی گنــاه را، »بــای بــزرگ 
افزودنــد: حســاس  امــت اســامی« خواندنــد و 
ــخت و  ــه س ــر حادث ــائلی نظی ــال مس ــودن در قب نب
جانــکاه منــا، مصیبــت واقعــی جهــان اســام اســت.

رهبــر معظــم انقــاب، خــودداری حــکام ســعودی از 
یــک عذرخواهــی زبانــی را اوج وقاحــت و بــی شــرمی 
آنــان برشــمردند و افزودنــد: حتــی اگر تعمــدی در کار 
نبــوده باشــد، ایــن همــه بــی تدبیــری و بی کفایتــی 
ــرم  ــی، ج ــی و سیاس ــه حاکمیت ــک مجموع ــرای ی ب

محســوب مــی شــود.
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، ســخنان خــود را 

ــا  ــا ب ــهدای من ــدار ش ــای داغ ــواده ه ــع خان در جم
ــد: وقتــی یــک  طــرح یــک ســوال مهــم ادامــه دادن
ــرای او  ــه ب ــدا ک ــان خ ــی از اداره میهمان ــم، حت رژی
درآمــدزا نیــز هســتند عاجــز مــی مانــد، چــه تضمینــی 
ــات مشــابه، حــوادث مشــابه  ــه در اوق وجــود دارد ک

ــد؟ ــا روی نده من
انقــاب اســامی افزودنــد: ملــت  رهبــر معظــم 
و گمراهــی  جهالــت  مقابــل  در  شــجاعانه   ایــران 
آل ســعود ایســتاده و مواضــع قرآنــی و بــر حــق 
 خــود را، بــا افتخــار و صریــح بیــان مــی کنــد و 
ــجاعانه،  ــد ش ــز بای ــر نی ــورهای دیگ ــا و کش ــت ه مل

ــد. ــا را بگیرن ــعودی ه ــان س گریب
بــی کفایتـــــی  خاطــــرنشان کردنــــد:   ایشــان 
ســعودی هــا و ناامنــی تحمیــل شــده از ســوی آنــان 
ــن  ــان داد ای ــًا نش ــدا، حقیقت ــه خ ــاج خان ــر حج ب
 حکومــت، الیــق اداره حرمیــن شــریفین نیســت؛ 
ــج  ــام تروی ــان اس ــد در جه ــت بای ــن واقعی ــه ای ک

ــد. ــا بیفت ــود و ج ش
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، ُبعــد دیگــر حادثــه منــا 

را ســکوت مرگبــار مدعیــان حقــوق بشــر دانســتند.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه جنجــال 
ــاع  ــی دف ــای مدع ــی ســازمان ه سیاســی - تبلیغات
از حقــوق بشــر در قبــال اجــرای احــکام قضایــی 
در برخــی کشــورها افزودنــد: ســکوت محــض در 
ــش و  ــت در ادای وظایف ــک حکوم ــی ی ــال کوتاه  قب

ــاه،  ــوم و بی گن ــان مظل ــزار انس ــن ۷ ه ــان باخت ج
هویــت دروغیــن مدعیــان جهانــی حقــوق بشــر 
و  بــه مجامــع  و کسانــــی کــه  کـــرد  آشــکار   را 
ســازمان هــای بیــن المللــی امیــد بســته انــد، بایــد از 

ایــن واقعیــت تلــخ درس بگیرنــد.
ــه ای، تشــکیل یــک هیــأت  حضــرت آیــت هللا خامن
حقیقــت یــاب را از جملــه کارهــای واجــب و ضــروری 
کشــورهای اســامی و مدعیــان حقــوق بشــر خواندنــد 
و افزودنــد: بــا وجــود گذشــت یــک ســال از آن 
حادثــه غم بــار، بررســی اســناد دیــداری، شــنیداری و 
مکتــوب، حقایــق ماجــرا را تــا حــدود زیــادی روشــن 

خواهــد کــرد.
ایشــان بــا تأکیــد بــه مســئوالن کشــور بــرای پیگیــری 
 جــدی تشــکیل هیــأت حقیقــت یــاب افزودنــد: 
ــود در  ــری خ ــی تقصی ــای ب ــه ادع ــر ب ــعود اگ آل س
ــول  ــا پ ــا را ب ــان ه ــت، ده ــن اس ــا مطمئ ــه من حادث
نبنــدد و بگــذارد هیــأت حقیقــت یــاب، مســئله را از 

ــد. ــال کن ــک دنب نزدی
رهبــر معظــم انقاب در بخــش دیگری از سخنانشــان 
ــن  ــات ای ــریک جنای ــعودی را ش ــم س ــان رژی حامی
ــم  ــد: رژی ــد و افزودن ــا خواندن ــه من ــم در فاجع رژی
ــکا،  ــه پشــتوانه همراهــی امری ــی شــرم ســعودی ب ب
ــل مســلمانان ایســتاده و در یمــن،  ــه در مقاب وقیحان
ســوریه، عــراق و بحریــن خونریــزی مــی کنــد؛ 
بنابرایــن امریــکا و دیگــر حامیــان ریــاض در جــرم و 

ــا شــریکند. ــات ســعودی ه جنای
ــاش  ــه ت ــا اشــاره ب ــه ای ب ــت هللا خامن حضــرت آی
دســتگاه هــای تبلیغاتــی وابســته بــرای القــای 
جنایــت منــا بــه عنــوان نمونــه ای از اختــاف و 
درگیــری »شــیعه و ســنی« یــا »عــرب و غیرعــرب« 
ســعودی  حــکام  تبلیغاتــی  حامیــان   افزودنــد: 
در حالــی ایــن دروغ محــض را تکــرار مــی کننــد کــه 
اکثــرِ ۷ هــزار شــهید منــا، از جملــه تعــداد زیــادی از 

شــهدای ایرانــی، اهــل ســنت هســتند.
ایشــان افزودنــد: آل ســعود و تروریســت هــای 
ــن و  ــان در یم ــت آن ــه دس ــاخته و پرداخت ــاِد س ج
ــه خــاک و خــون  ســوریه و عــراق، مــردم عــرب را ب
ــت  ــات خباث ــر خــاف تبلیغ ــن ب ــی کشــند، بنابرای م
ــرب  ــردم ع ــی م ــا حام ــعودی ه ــا، س ــود غربی ه آل
ــری  ــه درگی ــی ب ــا ربط ــرای ِمن ــتند و ماج ــز نیس نی

ــدارد. ــرب ن ــرب و غیرع ــانه ای ع ــاختگی و رس س
واقعیــت  تأکیــد کردنــد:  انقــاب  معظــم  رهبــر 
 ماجــرا ایــن اســت کــه ســعودی هــای منفــور، 
یــک گــروه در درون جهــان اســام هســتند کــه برخی 
از آنهــا دانســته و برخــی نادانســته بــه دشــمنی 
 بــا مســلمانان مشــغولند و جهــان اســام بایــد 
بــا ایســتادگی در مقابــل آنــان، از اربابــان ســعودی ها 
یعنــی امریــکا و انگلیــس خبیــث اعــام برائــت 
ای  خامنــه  هللا  آیــت  حضــرت  بیــزاری کنــد.   و 
 در پایــان سخنانشــان دســتگاه های مختلــف از جمله 
ــاد  ــج و بنی ــازمان ح ــه، س ــه، بعث ــور خارج وزارت ام
ــه َادای کامــل و پیگیــری جــدی وظایــف  شــهید را ب

ــد. ــا فراخواندن ــم من ــه عظی ــال حادث خــود در قب
ــامی،  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــخنان رهب ــش از س پی
ــده  حجت االســام والمســلمین قاضــی عســکر نماین
ولــی فقیــه در امــور حــج و زیــارت بــا تســلیت 
شــهادت شــهدای ۱۷ شــهریور ۱۳۵۷، جمعــه خونیــن 
و شــهدای ســال گذشــته   ۱۳۶۶ در ســال  مکــه 
ــجدالحرام  ــا و مس ــزرگ من ــه ب ــت: دو فاجع حج،گف
شــیرینی حــج را بــه تلخــی تبدیــل و مــردم و 

خانواده هــای بســیاری را داغــدار کــرد.
بــا  عســکر  قاضــی  والمســلمین  حجت االســام 
ــه  ــه کارشــکنی ســعودی ها در تشــکیل کمیت اشــاره ب
ــری و  ــام معظــم رهب ــه مق ــزود: بعث ــاب اف حقیقت ی
ــارات شــاهدان  ــط اظه ــت و ضب ــا ثب ســازمان حــج ب
فاجعــه و بــا همــکاری حقوق دانــان، راه هــای پیگیــری 
حادثــه را از طریــق مجامــع حقوقــی بین المللــی  
ــا  ــه من ــت حادث ــد گذاش ــرده و نخواهن ــایی ک  شناس

به فراموشی سپرده شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار خانواده های شهدای منا تاکید کردند:

آل سعود الیق اداره حرمین شریفین نیست

قائــم مقــام وزیــر کشــور گفــت: احــزاب موافــق و 
مخالــف دولــت می تواننــد فعالیــت داشــته باشــند 
ــز  ــن عرصــه بســیار حائ ــا در ای ــت و حضــور رقب و تقوی
اهمیــت بــوده و احــزاب مخالــف دولــت، نقــد خــود را 
ــد. محمدحســین مقیمــی در جمــع برخــی  بیشــتر کنن
کــرد: ظرفیت هــای  اظهــار  دولتــی گیــان  احــزاب 
مناســبی در قانــون اساســی بــرای احــزاب لحــاظ شــده 

ــت.  اس
ــه  ــه احــزاب ب ــان اینک ــا بی ــر کشــور ب ــام وزی ــم مق قائ
خوبــی مــی تواننــد در کشــور فعالیــت داشــته باشــند، 
ــی  ــت احــزاب محدودیت ــه فعالی ــرد: در زمین ــح ک تصری

ــدارد. وجــود ن
مقیمــی اضافــه کــرد: در انتخابــات ســال گذشــته احزاب 
دارای اهــداف مشــترک، داوطلبــان خــود را معرفــی 
کردنــد و لیســت ها در مراکــز اســتان ها رٔای آورد و 
امیدواریــم ایــن رونــد در انتخابــات ســال آینــده ادامــه 
پیــدا کنــد. بــه گفتــه مقیمــی، احــزاب موافــق و مخالــف 
ــت و  ــت داشــته باشــند و تقوی ــد فعالی ــت می توانن دول

ــا در عرصــه بســیار حائــز اهمیــت اســت. حضــور رقب

ــف  ــزاب مخال ــت اح ــه فعالی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دولــت بایــد بیشــتر باشــد و نقــد خــود را بیــان کننــد، 
ــان،  ــه احــزاب ســه گــروه اصولگرای ــار کــرد: در خان اظه
اصاح طلبــان و مســتقل ها حضــور دارنــد و توســط 

اداره می شــود. ایــن گروه هــا 
قائــم مقــام وزیــر کشــور، خانــه احــزاب را یــک تشــکل 
صنفــی دانســت و تصریــح کــرد: خانــه احــزاب مســائل 
احــزاب را پیگیــری می کنــد و خانــه احــزاب بایــد 
ــا  ــت از آنه ــد و دول ــایی کن ــزاب را شناس ــکات اح مش

حمایــت می کنــد.

معــاون اول قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی 
ــده وی  ــت: پرون ــی گف ــده دری اصفهان ــاره پرون درب
کمــاکان بــاز اســت و دری اصفهانــی بــا قیــد وثیقــه 
آزاد اســت ؛ امــا قــوه قضاییــه در حــال انجــام 

ــت. ــده اس ــن پرون ــورد ای ــات در م تحقیق
حجت االســام غامحسیــــن محسنـــــی اژه ای، 
در جمــع خبرنــگاران در ایــام اظهــار داشــت: در 
بررســی هایی کــه در خصــوص دریافــت حقوق هــای 
حقوق هــا  ایــن  دریافــت  داشــته ایم  نجومــی 

ــت. ــی اس ــئوالن حتم ــی مس ــرف برخ ازط
وی افــزود: در همیــن راســتا کمیتــه ای تشــکیل 
ــای  ــه فیش ه ــوط ب ــده مرب ــه پرون ــت ک ــده اس ش
ــری و  ــل پیگی ــق و کام ــورت دقی ــه ص ــی را ب حقوق

می کنــد. بررســی 
معــاون اول قــوه قضاییــه عنــوان کــرد: ایــن کمیتــه 
تاکنــون پرونــده چندیــن نفــر از دریافــت کننده هــای 
و  اســت  بررســی کــرده  را  نجومــی   حقوق هــای 

به طور قطع با دریافت کنندگان برخوردمی شود.
وی گفــت: افــرادی کــه ایــن حقوق هــای نجومــی را 
ــغ  ــد مبال ــر مجــازات، بای ــد عــاوه ب دریافــت کرده ان

ــد. ــال برگردانن ــه بیت الم ــی را ب دریافت
ــر  ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب ــنی اژه ای در پاس محس
ــده  ــرد: پرون ــان ک ــی خاطرنش ــده دری اصفهان پرون
دری اصفهانــی کمــاکان بــاز اســت؛ دری اصفهانــی با 
ــه در حــال  ــوه قضایی ــا ق ــه آزاد اســت ام ــد وثیق قی

ــت. ــده اس ــن پرون ــورد ای ــات در م ــام تحقیق انج

قائم مقام وزیر کشور:
 احزاب مخالف و موافق دولت می توانند فعالیت کنند

اظهارات جدید
 محسنی اژه ای درباره پرونده دری اصفهانی

اســتاندار اصفهــان گفــت: فعالیــت شــهرداران نبایــد شــائبه تبلیغاتــی و انتخاباتــی 
ایجــاد کنــد.

ــان،  ــتانداری اصفه ــی اس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
رســول زرگرپــور در گردهمایــی شــهرداران اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: شــهرداران 
ــود را  ــات خ ــا و اقدام ــا، رفتاره ــاش ه ــا و ت ــت ه ــه فعالی ــن ادام ــد ضم  بای
بــه گونــه ای تنظیــم کننــد کــه از هــر گونــه شــائبه تبلیغاتــی بــودن یــا انتخاباتــی 
بــودن جلوگیــری شود.اســتاندار اصفهــان افــزود: پــروژه هــای هفتــه ی دولــت در 
دو مرحلــه افتتــاح مــی شــود و ۱۲ پــروژه بــزرگ از جملــه ورزشــگاه نقــش جهــان، 
در ســفر معــاون اول رییــس جمهــور بــه اصفهــان بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید. 
ــه  ــاب ب ــتا خط ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ــات ش ــه انتخاب ــاره ب ــا اش وی ب
شــهرداران تاکیــد کــرد: شــهرداران بایــد ضمــن ادامــه فعالیــت هــا و تــاش هــا، 
ــه شــائبه  ــر گون ــه از ه ــد ک ــم کنن ــه ای تنظی ــه گون ــات خــود را ب ــا و اقدام رفتاره

ــود. ــری ش ــودن جلوگی ــی ب ــا انتخابات ــودن ی ــی ب تبلیغات
 اســتاندار بــه تهدیــد هــای پیــش رو نیــز اشــاره کــرد و افــزود:  بــا توجــه بــه اینکــه 
ــت،  ــد گرف ــرار خواهن ــن ق ــر ذره بی ــراد زی ــی اســت و اف ــات شــوراها، محل انتخاب
ــون و در  ــت، وســواس، ســنجیده، براســاس قان ــا دق ــا ب ــت ه ــه فعالی ــد هم بای
جهــت رفــاه مــردم و حــل مشــکات آن هــا انجــام شــود و شــائبه ای در راســتای 

حمایــت از شــخص خاصــی برداشــت نشــود.
وی بــه برنامــه ششــم توســعه اشــاره کــرد و افــزود: شــهرداران بایــد با حساســیت، 
ــهری  ــور ش ــر ام ــه دفت ــود را ب ــرات خ ــه نظ ــی و نقط ــم را بررس ــه ی شش برنام
ــا بیــان اینکــه در مــاه هــای اخیــر برخــی   بــرای پیگیــری ارائــه کننــد. زرگرپــور ب
بــی محابــا اعــام مــی کننــد کــه دولــت بــا شــهرداری هــا مخالــف اســت، گفــت: 
هیــچ کــس بــه انــدازه دولــت در جهــت تقویــت شــهرداری هــا و شــوراها اقــدام 
نکــرده و مدافــع شــهرداران و شــوراها نبــوده اســت، چــرا کــه هرچــه شــهرها آبادتــر 

باشــد نشــان دهنــده تــاش بیشــتر دولــت اســت.

وبســایت آمریکایــی یــو اس نیــوز در گزارشــی بــه ضعــف سیاســی دولــت اوبامــا 
ــل تهــران پــس از توافــق هســته ای پرداخــت و مدعــی شــد: تعجــب آور  در مقاب
نیســت کــه واشــنگتن بــه کنــاری رانــده شــده اســت و تهــران درحــال گســترش 
تاش هــای خــود بــرای برکنــاری دولت هــای ســنی در کشــورهای منطقــه و 
حمایــت از شــیعیان هم پیمــان خــود اســت. اقدامــات ایــران تهدیــدی آشــکار علیــه 
عربســتان ســعودی و دیگــر همپیمانــان قدیمــی آمریــکا در منطقــه اســت. ایــران 
در اواخــر مــاه اوت )شــهریور مــاه( از تشــکیل »ارتــش آزادی بخــش » بــه وســیله 
قاســم ســلیمانی، فرمانــده اســرارآمیز ســپاه قــدس خبــر داد کــه هــم اینــک در 
ســه جبهــه ســوریه، عــراق و یمــن بــر علیــه منافــع آمریــکا و عربســتان می جنگــد. 
تهــران خواهــان مانــدن اســد در قــدرت، کنتــرل قــدرت در عــراق بــه وســیله شــبه 
نظامیــان شــیعه و بــه قــدرت رســاندن جنبــش انصــارهللا در یمــن اســت. نیروهــای 
ارتــش جدیــد فقــط از ایرانیــان نیســتند؛ بلکــه از نیروهــای محلــی شــیعه تشــکیل 
ــاق ســاده ای  ــوان اتف ــروه را نمی ت ــن گ ــر ای ــری قاســم ســلیمانی ب شــده اند. رهب
دانســت؛ ایــن امــر باعــث افزایــش قــدرت ســپاه پاســداران در منطقــه می شــود. 
نگارنــده در پایــان گــزارش مضحــک خــود مدعــی اســت: دیگــر تعجبــی نــدارد کــه 
چــرا دولــت مــردان واشــنگتن در مقابــل ماجراجویی هــای ایــران در خلیــج فــارس 
ــی  ــن درحال ــد. ای ــکا واکنــش آرامــی نشــان می دهن ــه ناو هــای جنگــی آمری علی
ــا ناو هــای آمریــکا در  ــی ب اســت کــه تعــداد مقابله هــای قایق هــای تنــدروی ایران
حــال افزایــش اســت. در دو روز پیاپــی در مــاه اوت، چهــار قایــق تنــدروی ایرانــی 
کــه مجهــز بــه تســلیحات تهاجمــی بودنــد در ۳00 متــری نــاو آمریکایــی حرکــت 
و ایجــاد مزاحمــت کردنــد. ایــن درحالــی اســت کــه دولــت اوبامــا از بیــم خــروج 
ایــران از توافــق هســته ای در مقابــل تهــران سیاســت مماشــات را در پیــش گرفتــه 

است.باشــگاه خبــر نــگاران جــوان

رییس جمهــور گفــت: دولــت و نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران هرگــز از خــون 
شــهیدان مظلــوم منــا نخواهنــد گذشــت 
و بــه پیگیری هــای حقوقــی و سیاســی 
خــود بــرای احقــاق حقــوق آنــان ادامــه 

ــد داد. خواه
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از 
ــت جمهوری،   ــانی ریاس ــگاه اطاع رس پای
روحانـــــی  حســــن  حجت االســام 
در  چهارشنبـــــه  روز  رییس جمهــــور 

جلســه هیئــت دولــت، اظهــار داشــت: دولــت ســعودی کــه بــا 
مانع تراشــی، از اعــزام حجــاج ایرانــی جلوگیــری کــرده اســت، 
امســال عــاوه بــر همــه جرائــم گذشــته، کارنامــه خــود را بــه 

ــرد. ــوده ک ــم آل ــن ســبیل هللا ه ــاه صــد ع گن
ــاج  ــه حج ــهادت مظلومان ــادآور ش ــه را ی ــاه ذی الحج  وی م
ــف  ــته توصی ــال گذش ــج س ــک ح ــرام در مناس ــت هللا الح بی
ــردم  ــادی م ــداد زی ــته تع ــال گذش ــت: س ــار داش ــرد و اظه ک
ــر  ــا به خاط ــرزمین من ــان و در س ــد قرب ــلمان در روز عی مس
ــئولیت حــج  را  ــه مس ــی افــرادی ک ــری و بی کفایت بی تدبی
در ســرزمین عربســتان به عهــده دارنــد، مظلومانــه جــان 

ــد. باختن
روحانــی بــا گرامیداشــت ســالگرد شــهادت مظلومانــه حجــاج 
مظلــوم بیــت هللا الحــرام، تصریــح کــرد: دولــت و نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران هرگــز از خــون ایــن شــهیدان 

و  گذشــت  نخواهنــد  مظلــوم 
و  حقوقــی  پیگیری هــای  بــه 
احقــاق  بــرای  خــود  سیاســی 
ــد داد. ــه خواه ــان ادام ــوق آن حق
وی بــا اظهــار تأســف از اینکــه 
حــج  مراســم  شــهدای  پیکــر 
ــورها  ــیاری از کش ــال در بس پارس
تنهــا  و  نشــد  داده  تحویــل 
بــا  ایــران  اســامی  جمهــوری 
تــاش و اقدامــات سیاســی پیکــر 
ــن  ــد، گفــت: در ای ــه کشــور بازگردان حجــاج شــهید خــود را ب
راســتا تــاش و پیگیــری مســئوالن حــج، وزارتخانه هــای 
خارجــه، بهداشــت و ارشــاد اســامی و نیــز رهنمودهــا و 
بیانــات مقــام معظــم رهبــری در مجمــوع زمینــه ای را فراهــم 
کــرد کــه پیکــر حجــاج کشــورمان شناســایی و بــه کشــورمان 
بازگردانــده شــود و ایــن شــهدای عزیــز مــورد تجلیــل به حــق 

ــد. ــرار گیرن ــردم ق م
روحانــی گفــت: دولــت عربســتان در قبــال بی کفایتــی خــود 
تحــت فشــار سیاســی و حقوقــی دولــت ایــران قــرار گرفــت و 
به دنبــال بهانــه ای بــود کــه خــود را از آن رهــا کنــد و متأســفانه 
تعــدادی نــادان  و احساســاتی ایــن بهانــه را در اختیــار دولــت 
عربســتان قــرار دادنــد تــا بــا فــرار رو بــه جلــو و نمایــش قطــع 
رابطــه سیاســی، خــودش را از فشــارهای سیاســی و حقوقــی 

دولــت ایــران برهانــد.

 زرگرپور:
 فعالیت شهرداران شائبه انتخاباتی ایجاد نکند

 وحشت رسانه آمریکایی از فرمانده
 اسرار آمیز ایرانی 

روحانی در جلسه هیئت دولت:
ایران هرگز از خون شهدای منا گذشت نمی کند

حتما بخوانید!
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شجره ملعونه طواغیت   
ادامه از صفحه یک: 

بــا ایــن حــال و بــه لطــف خــدای متعــال و بــر اســاس 
وعــده او ایــن رویــداد موجــب بســط انقــاب اســامی 
گردیــد و خــود زمینــه ای گشــت تــا مظلومیــت انقــاب 
ــر  ــش در براب ــش از پی ــش بی ــخن حق ــامی و س اس
 چشــم مســلمین جهــان قــرار گیــرد و در حقیقــت 
بــود.  اســامی  انقــاب  صــدور  در  عطفــی   نقطــه 
مگــر نــه آنکــه در چهلــم شــهدای جمعــه خونیــن بــود 
ــی را  ــد؟ آری چراغ ــاز گردی ــه انتفاضــه فلســطین آغ ک
ــر فــروزد هــر آن کــس پــف کنــد ریشــش  کــه ایــزد ب
در  مشــرکین  از  برائــت  مراســم  برگــزاری  بســوزد. 
ــج  ــّج، تاثیرح ــکوه ح ــزرگ و پرش ــاع ب ــان اجتم جری

ابراهیمــی را دوچنــدان می کنــد. 
بــا توجــه بــه ایــن اهمیــت، رهبــر کبیــر انقــاب 
ــم  ــام معظ ــی)ره( و مق ــام خمین اســامی حضــرت ام
ــه خامنــه ای، همــه ســاله  رهبــری، حضــرت آیت اللَّ
از  برائــت  مراســم  باشــکوه تر  هرچــه  انجــام  بــر 
مشــرکین تاکیــد داشــته و دارنــد و حتــی امســال 
ــد  ــان س ــتور اربابانش ــه دس ــعودی ب ــان س ــه وهابی ک
ــق  ــه عاش ــران ک ــلمانان ای ــت و مس ــد و مل ــج کردن ح
ــد،  ــدا راه ندادن ــه خ ــارت خان ــه زی ــتند را ب ــه هس  کعب
مقــام معظــم هماننــد ســال هــای قبــل پیــام مهمــی 
ــتمرار  ــنه را اس ــنت حس ــن س ــد و ای ــادر فرمودن را ص
بخشــیده، فریــاد لبیــک اللهــم لبیــک و برائــت از 
ــاندند  ــم رس ــوش عال ــه گ ــان را ب ــرکان و کفارایرانی مش
ــه  ــرای هم ــران را ب ــد ای ــلمانان آرزمن ــت مس و مظلومی
ــه امســال  ــره ای ک ــد و شــاید به ــا ترســیم فرمودن دنی
ــرد بیــش از هــر ســال  ــام خواهــد ب ــن پی اســام از ای

ــه هســت.  باشــد، ک
ــه  ــجره ملعون ــه ش ــره کری ــام چه ــن پی ــان در ای ایش
ــلمانان  ــه مس ــه هم ــد و توج ــا کردن ــت را افش طواغی

ــتند. ــوف داش ــوع معط ــن موض ــه ای ــم را ب عال

ــان  ــال ۱۳۶۶ )ه . ش(، حاجی ــه س ــم ذیحج روز شش
ایرانــی بــه همــراه برخــی از حجــاج ســایر کشــورها کــه 
بــه صــف ایرانیــان پیوســته بودنــد، راهپیمایــی عظیــم 
ــد.  ــاز کردن ــه آغ ــه معظم ــرکین را در مک ــت از مش برائ
ــی باشــکوه  ــن راهپیمای حجــاج بیــت هللا الحــرام در ای
ضمــن اظهــار تنفــر از آمریــکا و اســرائیل، از همــه 
ــوده، مســلمانان  ــت نم ــام برائ ــران و مشــرکان اع کاف
سراســر جهــان اســام را بــه اتحــاد ویکپارچگــی جهــت 
ــای شــیطانی،  ــدرت ه ــا ســلطه ق ــان ب ــی ام ــارزه ب  مب
در راس آنــان شــیطان بــزرگ آمریــکای جنایتــکار، 
مکــه  شــهر  دیــوار  و  در  گویــی  نمودنــد.  دعــوت 
 و مائکــه آســمان، هــم صــدا بــا حجــاج شــعار 
مســحور  و  مبهــوت  عجــم،  و  عــرب  دادنــد.  مــی 
ــت  ــن حرک ــا ای ــد. ام ــده بودن ــی ش ــن اله ــن طنی ای
ــر  ــوان نوک ــه عن ــعود ب ــزاق آل س ــه م ــده ب ــکان دهن ت
ــا  ــان ب ــان ناگه ــذا راهپیمای ــد، ل ــوش نیام ــتکبار خ  اس
ــدند  ــرو ش ــعود روب ــان آل س ــی از نظامی ــتون های س
ــا  ــد و ب ــه کردن ــاج حمل ــوف حج ــرف صف ــه ط ــه ب ک
زائــران  روی  و  آجرو...بــر ســر  و  و ســنگ   باطــوم 
ــلیک  ــا ش ــی ب ــه حت ــد و ناجوانمردان ــاه کوبیدن ــی گن ب
گازهــای ســمی و خفــه کننــده جمعیــت راهپیمایــان را 
ــرم  ــه ج ــده ای را ب ــیدند و ع ــون کش ــاک و خ ــه خ ب
 ایســتادگی در مقابــل کفــر و شــرک بــه شــهادت

 رساندند.
ایــن جنایــت در جمعــه خونیــن مکــه، بــه قــدری 
فجیــع بــود کــه بــرای مرتکبــان و بانیــان آن، جــز لکــه 
ــت و  ــخ و فضاح ــات تاری ــدی در صفح ــگ اب ــای نن ه

ــت.  ــی نگذاش ــری باق ــا، اث ــت ه ــزد مل ــوایی ن رس
ایــن حادثــه جانســوز، کــه وصــف و شــرح آن در کام 
نمــی گنجــد، نــه تنهــا قلــب مســلمانان جهــان، کــه دل 
آزادگان دنیــا را نیــز بــه درد آورد و همــه را در عزا و ماتمی 
ــه قــول امــام خمینــی)ره(،  ــرد. لیکــن ب ــزرگ فــرو ب ب
»مــا در عیــن حــال کــه شــدیدًا متأثــر و عــزادار از ایــن 
قتــل عــام بــی ســابقه امــت محمــد صلــی هللا علیــه و 
ــرآن  ــه ق ــن ب ــف و عاملی ــم حنی ــروان ابراهی ــه و پی آل
ــپاس  ــزرگ را س ــد ب ــی خداون ــم، ول ــم گردیده ای کری
ــن سیاســت  ــا و مخالفی ــه دشــمنان م ــم ک ــی گزاری م
اســامی مــا را از کــم عقــان و بــی خــردان قــرار داده 
ــه  ــد ک ــه خودشــان هــم درک نمــی کنن اســت. چــرا ک
حرکــت هــای کورشــان ، ســبب قــوت و تبلیــغ انقــاب 
و معرفــی مظلومیــت ملــت مــا گردیــده اســت و در هــر 
 مرحلــه ای ســبب ارتقــای مکتــب و کشــورمان را فراهــم

کرده اند...«.
ــت  ــل گذش ــر قاب ــاک و غی ــه دردن ــر چ ــه گ ــن واقع ای
اســت امــا باعــث شــد تــا ماهیــت کشــورهای مرتجــع 
عــرب و ارتبــاط و همــکاری آنهــا را بــا اســتکبار جهانــی 
بــه اثبــات رســاند. حضــرت امــام)ره ( در بـــیان واقعــی 
اثــرات ایــن واقعــه در پاســخ بــه نماینــده خــود در حــج 

نوشــت:
ــم  ــار عال ــه اقط ــی را ب ــغ روحان ــزاران مـبـلـ ــر هـ »اگـ
اســام  بیــن  واقعــی  مــرز  تــا  فرســتادیم  مــی 
ــت  ــن حکوم ــرق بی ــی و ف ــام آمریکای ــتین واس راس
عــدل و حـکـــومت سرســپردگان مدعــی حمایــت 
 از اســام را مشــخص کنیــم، بصورتــی چنیــن زیبــا 

نمی توانستیم«.
ــاب  ــدار انق ــدرت و اقت ــعودی از ق ــکام س از آن روز ح
ــدند و از  ــع ش ــی مطل ــه خوب ــدور آن ب ــامی و ص اس
تــرس از دســت دادن مدیریــت حــج در هــراس بــوده 
ــه رفتارهــای هنجــار شــکنانه شــان از  و هســتند و هم
همیــن درد اســت کــه آنهــا را ســوزانده و مــی ســوزاند.

امــا انشــاهللا کعبــه آزاد خواهــد شــد و وهابیــون از خــدا 
ــکام  ــود و ح ــد ب ــوم خواهن ــزوا محک ــه ان ــر ب ــی خب ب
 ظلــم ســرنگون و در آتــش خــود ســاخته خواهنــد

 سوخت.

امــام باقــر )ع( و مســئولیت اجتماعــی 
ــالروز  ــا س ــادف ب ــه مص ــم ذی الحج ــه هفت روز جمع
را  الســام  محمدباقرعلیــه  امــام  حضــرت  شــهادت 
 تســلیت عــرض مــی کنیــم. بــه همیــن مناســبت 
ــام  ــام هم ــی آن ام ــا زندگ ــاط ب ــی را در ارتب ــه های نکت
ــه ایــن کــه امــام باقــر )ع(  بیــان مــی کنیــم: یــک نکت
بــا ايــن كــه توجــه بــه اســتغناى نفــس و لــزوم تــاش 
ــتا  ــن راس ــا در اي ــت و عم ــاش داش ــب مع ــراى كس ب
گام مى نهــاد، هرگــز زندگــى خــود را وقــف تأميــن 
ــى آن حضــرت،  ــه همــت اصل ــود، بلك ــرده ب ــاش نك مع
ــت  ــن درس ــود. اي ــه ب ــر در جامع ــازنده و مؤث ــور س حض
اســت كــه نبايــد بــراى تأميــن زندگــى، ســربار ديگــران 
ــد در نظــر داشــت كــه  ــز باي ــه را ني ــن نكت ــى اي ــود، ول ب
ــاه،  ــه رف ــتيابى ب ــى، دس ــى زندگ ــى و عال ــدف اصل  ه
نبايــد در طريــق تــاش هــاى  ثــروت نيســت و  و 
دنيــوى، از ارزش هــاى اصيــل زندگــى غافــل بــود. نکتــه 
ــود،  ــر )ع( در روزگار خ ــام باق ــه ام ــن اســت ک ــر ای  دیگ
ــه  ــراى جامع ــى را ب ــى و عمل ــر علم ــن تأثي ــزرگ تري ب
ــيس  ــى و تأس ــع علم ــت.حضور در مجام ــش داش خوي
جلســات فرهنگــى، يكــى از بهتريــن و ارزنده تريــن نــوع 
ــلمانان  ــاع مس ــه اجتم ــت ب ــه و خدم ــور در جامع حض
ــى در  ــل اجتماع ــه تكام ــر گون ــرا ه ــت، زي ــوده و هس ب
ــه  ــوط ب ــادى و... من ــوى و اقتص ــى و معن ــاد اخاق ابع
ــش  ــن نق ــت.براى تبيي ــى اس ــرى و فرهنگ ــل فك تكام
حياتــى امــام باقــر )ع( در جامعــه اســامى، يــاد هميــن 
ــر ايــن عقيــده  نكتــه كافــى اســت كــه جمــع عالمــان ب
ــله  ــاز سلس ــردم در آغ ــن م ــه فقيه تري ــد ك ــاق دارن اتف
ــاب و  ــر از اصح ــش نف ــد و آن ش ــش نفرن ــان ش فقيه
شــاگردان امــام باقــر )ع( و امــام صــادق )ع( بــه شــمار 
ــرم  ــاب ن ــه انق ــت ب ــام)ع( دس ــی ام ــد. از طرف مى آين
زدنــد و در تبییــن مبانــی فکــری شــیعه، رشــد بــی نظیــر 
جمعیــت شــیعه و تربیــت عالمانــه و تثبیــت آینــده 

ــد. ــا نمودن ــل ایف ــی بدی شــیعه نقشــی ب
ــم  ــود را محک ــان، خ ــل ایم ــد: ای اه ــی فرمای ــرآن م ق
نــگاه داریــد، کــه اگــر همــه عالــم گمــراه شــوند و شــما 
ــه شــما نرســد.  ــا ب ــی از آنه ــت باشــید زیان ــه راه هدای ب
بازگشــت همــه شــما بــه ســوی خداســت و همــه شــما را 

ــده ۱0۵(. ــد آگاه مــی ســازد )مائ ــه آنچــه کردی ب
برحســب ایــن آیــه از زمــان امــام ســجاد علیــه الســام 
نهضــت نــرم هدایــت و تربیــت نیــرو از طریــق خریــداری 
بــردگان و تربیــت آنــان در منــزل و ســپس آزاد نمــودن 
زمــان  در  و  شــد  آغــاز  اســامی  جوامــع  در   آنــان 
امــام باقــر علیــه الســام بــا اســتفاده از فرصت مشــغول 
شــدن ظالمیــن )بنــی امیــه و بنــی عبــاس( بــه یکدیگــر 
افتتــاح و در زمــان   دانشــگاه هــای اســامی علنــًا 
و  یافــت  )ع( گســترش چشــمگیری  امــام صــادق 
ــی فکــری شــیعه  ــر مبان ــال الباق ــال الصــادق و ق ــا ق ب
انســجام قابــل قبولــی بــه خــود گرفــت و فقهــا و 
متکلمیــن بســیاری جهــت آینــده مکتــب تشــیع تربیــت 

ــدند. ش
در پایــان ایــن دوره جمعیــت شــیعه  بــه جمعیتــی 
ــت  ــه حکوم ــی ک ــا جای ــود ت ــی ش ــدل م ــی مب  میلیون
بنــی العبــاس را بــه وحشــت انداخــت و آنــان را مجبــور 
ــت  ــر حکوم ــا در مق ــدان ی ــیعه را در زن ــه ش ــرد ائم ک
ــه  ــیعیان ب ــام ش ــرس قی ــد و از ت ــگاه دارن ــش ن خوی
متفــرق کــردن جمعیــت شــیعه، امامــزادگان و خــواص 
ــر،  ــه آخ ــد. و نکت ــدام نماین ــان اق ــل امام ــیعه و قت  ش
ــاب  ــات ن ــان روای ــر )ع(بی ــام باق ــات ام ــر اقدام از دیگ
در جهــت تبییــن جایــگاه امامــت و والیــت اســت 
ــه  ــود چنانچ ــی ش ــوب م ــی محس ــی سیاس ــه حرکت ک
ــده  ــذاری ش ــه گ ــن پای ــج رک ــر پن ــام ب ــد: اس فرمودن
اســت: نمــاز، زکات، روزه، حــج، والیــت؛ و در هیــچ 
ــت  ــده اس ــد نش ــه و تاکی ــت توصی ــدر والی ــه ق ــز ب  چی

)فروع کافى، ج ۴ ص ۶۲، ح ۱(.
و مــردم را از همــکاری بــا ظالمــان نهــی مــی فرمودنــد: 
هــر بنــده ای از بنــدگان خــدا روش گمراه کننــده ای را 
ــاه  ــرای او گناهــی هماننــد گن بیــن مــردم بنیــان نهــد، ب
ــدون  ــده اند، ب ــل ش ــب آن عم ــه مرتک ــت ک ــانی اس کس
آنکــه از گنــاه عاملیــن آن کاســته شــود )الحدیــث جلــد 

۲ ص ۱۵۵(.
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ــت  ــادی داش ــای زی ــی مزیت ه ــود بانک ــش س کاه
ــک  ــدام ی ــن اق ــا ای ــن مزیت ه ــه ای ــار هم ــا در کن ام

ــزرگ داشــت، مســتاجرها. ــده ب بازن
ــا  ــرخ اجــاره به  کاهــش ســود بانکــی باعــث شــد ن
بــه شــکل افسارگســیخته ای بــاال رود هــر چنــد ایــن 
واکنــش بــا عــدم اســتقبال مــردم کــم کــم فروکــش 
کــرد؛ امــا همچنــان صاحــب خانه هایــی کــه تــا 
ــا  ــه بانک ه ــال راحــت ب ــا خی ــول خــود را ب ــروز پ دی
می ســپردند و ســود می گرفتنــد حــاال بــه دنبــال 
ــر هســتند،  ــول رهــن کمت ــن اجــاره بیشــتر و پ گرفت
ــا را  ــد آنه ــه بای ــان ک ــدی آنچن ــود 15 درص ــرا س زی
ــان را  ــاف هزینه هایش ــاید کف ــا ش ــد ی ــی نمی کن راض

نمی دهــد. 
درصــدد  مجلســی ها  و  دولتــی  مســئوالن  حــاال 
هســتند کــه اثــرات کاهــش نــرخ ســود بانکــی بــه 15 
ــذار در  ــری تاثیرگ ــه کارشناســان آن را متغی درصــد ک

ــد. ــرل کنن ــد، کنت ــا می دانن ــاره به ــش اج افزای
   به رسمیت شناختن کاهش سود بانکی

ــر  ــاون وزی ــان مع ــد مظاهری ــوص حام ــن خص در ای
راه و شهرســازی می گویــد: اقتصــاد بــازار حکــم 
ســود  مســتاجران کاهــش  و  موجــران  می کنــد 
ــای  ــند و در قرارداده ــمیت بشناس ــه رس ــی را ب بانک
ــن  ــد. بدی ــرار دهن ــن محاســبات را لحــاظ ق خــود ای

ــل  ــاره در مقاب ــان اج ــزار توم ــه ۳۰ ه ــب معادل ترتی
یــک میلیــون تومــان پــول پیــش می توانــد کاهــش 

ــد. ــدا کن پی
   برنامه های مجلس و دولت

ــاز  ــاخت و س ــود س ــال رک ــه دنب ــرایط ب ــن ش در ای
ایــن  کــه  نگرانی هایــی  و  مســکن  معامــات  و 
موضــوع می توانــد در بخــش اجــاره ایجــاد کنــد، 
بــا وزیــر   مجلســی ها قــرار اســت در جلســه ای 
ــز  ــکن و نی ــود مس ــی رک ــه بررس ــازی ب راه و شهرس
اثــرات کاهــش ســود بانکــی بــر بخــش اجــاره 
ــه  ــات رییس ــو هی ــوص عض ــن خص ــد. در ای بپردازن
کمیســیون عمــران مجلــس از برگــزاری نشســت 
تخصصــی کمیســیون متبوعــش بــا عبــاس آخونــدی 
وزیــر راه و شهرســازی و محمدهاشــم بت شــکن 
تعطیــات  از  پــس  مســکن  بانــک  مدیرعامــل 
تابســتانی مجلــس بــرای بررســی راه هــای برون رفــت 

از چالش هــای بخــش مســکن خبــر داد. 
حســین نیــازآذری اظهــار کــرد:  در ایــن نشســت 
چالش هــای  و  مشــکات  شــد  خواهــد  ســعی 
بخــش مســکن متناســب بــا شــرایط اقلیمــی و 
ــه صــورت  بومــی کان شــهرها و شــهرهای کوچــک ب

فرآینــد  روان ســازی  بــا  تــا  مطــرح  واقع بینانــه 
 پرداخــت تســهیات از طریــق بانک هــای عامــل 
بــه ویــژه بانــک مســکن مــردم و انبوه ســازان بتواننــد 
بــه راحتــی نیــاز خــود و جامعــه بــه مســکن را رفــع 

کننــد.
   مهار قیمت اجاره بها

 هنــوز مشــخص نیســت کــه دولــت و مجلــس 

چــه برنامــه ای بــرای مهــار قیمــت اجــاره بهــا دارنــد، 
همــواره  بــازار مســکن  داده  نشــان  تجربــه   امــا 
ــد  ــن پایبن ــه قوانی ــی ب راه خــودش را مــی رود و خیل
 نیســت. دلیــل ایــن موضــوع هــم ایــن اســت 
ــازان  ــوه س ــار انب ــکن در اختی ــازار مس ــار ب ــه افس ک
پررنگــی  نقــش  قشــر  ایــن  و  واسطه هاســت   و 
ــه از  ــری ک ــد؛ قش ــا می کنن ــکن ایف ــوالت مس در تح
رشــد حبابــی قیمــت مســکن در ســال هــای گذشــته 
 بــه ســودهای کانــی دســت پیــدا کــرد و دیگــر 
ــود  ــا رک ــم ب ــاال ه ــت. ح ــع نیس ــم قان ــود ک ــه س ب
بــازار مســکن ایــن قشــر حاضــر بــه همــکاری 
ــان  ــت و همچن ــکن نیس ــت مس ــش قیم ــرای کاه ب
روزهــای  امیــد  بــه  را  خــود  خالــی  خانه هــای 
گرانــی مســکن نگــه داشــته اســت بــه همیــن 
ــرای  ــر ب ــن قش ــکار ای ــا راه ــاره تنه ــازار اج ــل ب دلی
ضرردهــی کمتــر و بــه اصطــاح خــواب ســرمایه 
ــت  ــدام دول ــن اق ــز اولی ــل نی ــن دلی ــه همی اســت ب
و مجلــس بایــد راهــکاری بــرای خــارج کــردن 
 نبــض بــازار مســکن از دســت واســطه ها باشــد؛ 
در قــدم دوم دولــت می توانــد بــا اقداماتــی همچــون 
ــردن مســکن  ــی ک ــت فرســوده و رقابت بازســازی باف
ــتی  ــکات معیش ــن مش ــزرگ تری ــی از ب ــره از یک گ
مــردم بــاز کنــد. قطعــًا چنیــن اقداماتــی بــه کاهــش 
قیمــت مســکن و در نتیجــه کاهــش اجــاره بهــا منجر 

خواهــد شــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

کمندی برای مهار اجاره بها

ســرانجام پــس از کــش و قوس هــای فــراوان بــرای 
ــروز  ــاالی ۲5۰۰ ســی ســی، دی واردات خودروهــای ب
دیــوان عدالــت اداری رأی بــه آزادســازی واردات ایــن 

خودروهــا داد. 
دادخواهــی واصلــه از ســوی دیــوان 
ــت  ــوص ممنوعی ــت اداری در خص عدال
واردات خودروهــای بــا حجــم موتــور 
۲5۰۰ سی ســی، درنهایــت منجــر بــه 
ــن  ــال تعیی ــر ابط ــی ب ــدور رای مبن ص
مــاک  عنــوان  بــه  موتــور  حجــم 
تشــخیص خــودروی لوکــس در دســتور 
ــی  ــه رأی نهای ــه البت ــرار گرفــت؛ ک کار ق

هنــوز از ســوی دیــوان عدالــت اداری صــادر نشــده؛ اما 
اکثریــت آرا در جلســه اخیــر ایــن نهــاد، رأی مثبــت 
بــه ابطــال مصوبــه ممنوعیــت واردات داده انــد. طبــق 
رأی دیــوان عدالــت اداری، خودروهــای توقیــف شــده 
در گمــرک بایــد آزاد شــوند و همچنیــن از ایــن پــس 
واردات خودروهــای بــا حجــم موتــور بــاالی ۲5۰۰ 

سی ســی آزاد خواهــد بــود. ایــن رأی دیــوان عدالــت 
اســت  الزم االجــرا  بــرای همــه ســازمان ها  اداری 
ــا  ــوع خودروه ــن ن ــت واردات ای ــب ممنوعی و تصوی
توســط دولــت مغایــر بــا قانــون تلقــی شــده اســت. 
ــام زاد  ــاد احتش ــوص فره ــن خص در ای
ــدگان در پاســخ  رییــس انجمــن واردکنن
ــه  ــی براینک ــران مبن ــش خبرنگ ــه پرس ب
چــرا برخــی از افــراد و کارشناســان کــه در 
گذشــته از ممنوعیــت واردات بــه شــدت 
حمایــت کردنــد و واردات ایــن خودروهــا 
ــه افزایــش اختــاف طبقاتــی  را منجــر ب
چنیــن  موافــق  اکنــون  می دانســتند، 
قانونــی هســتندگفت: یکــی از ماک هــای تشــخیص 
ــه مشــخصات  خــودروی لوکــس قیمــت آن اســت ن
خــودرو؛ بنابرایــن اگــر آنهــا معتقدنــد کــه خودروهــای 
بــاالی ۲5۰۰ ســی ســی مــاک لوکــس بــودن اســت 
در رأی دیــوان عدالــت اداری ایــن موضــوع رد شــده 

ــف اشــتباهی اســت. ــه تعری اســت چــرا ک

تغییر تعریف خودروهای لوکس؛
ممنوعیت واردات خودروهای لوکس همچنان در ابهام

ــه ذخیره ســازی حــدود 5۰  ــا اشــاره ب وزارت نیــرو ب
میلیــارد لیتــر آب در مخــازن ســدهای کشــور، اعــام 
ــران، فاقــد  ــون نیمــی از ســدهای ای کــرد: هــم اکن

ذخیــره آب هســتند. 
ــا  ــته ت ــال گذش ــاه س ــدای مهرم  از ابت
جــاری،  ســال  مــاه  شــهریور   1۰
کــه  آب ســدهای کشــور  خروجــی 
بــرای  آن  از  برداشــت  بیشــترین 
انــرژی،  تولیــد  بخــش کشــاورزی، 
حقابــه محیط زیســتی و شــرب انجــام 
مــدت  بــا  مقایســه  در  می شــود، 
ــد  ــا ۲۸ درص ــته ب ــال گذش ــابه س مش

افزایــش، از ۲۸ میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون مترمکعــب 
ــه ۳۶ میلیــارد و ۳1۰ میلیــون مترمکعــب رســیده  ب
اســت. بــر ایــن اســاس، ظرفیــت کل مخــازن 
ــخ 1۰ شــهریور  ــا تاری 1۶۹ ســد موجــود در کشــور ت
ــون  ــارد و ۸۰۰ میلی ــدود ۴۹ میلی ــال، ح ــاه امس م
بــودن خالــی  میــزان  کــه  اســت   مترمکعــب 

 ۴۷ درصــدی حجــم ســدهای موجــود کشــور را 
می کنــد.  یــادآوری 

 حجــم مخــازن ســدهای کشــور، ســال گذشــته 
۲۰ میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون مترمکعــب بــوده کــه 
ســال  در  افزایــش،  درصــد   ۳۳ بــا 
ــون  ــارد و ۶۲۰ میلی ــه ۲۶ میلی جــاری ب
میــزان  اســت.  رســیده  مترمکعــب 
مخــازن  بــه  ورودی  آب هــای  روان 
ســدهای کشــور نیــز بــا 5۹ درصــد 
ــته،  ــال گذش ــه س ــبت ب ــش نس  افزای
میلیــــون   ۸۴۰ و  میلیــــــارد   ۲۷ از 
و میلیــــــارد   ۴۴ بــه   مترمکعــب 

  ۲۸۰ میلیــون مترمکعــب رســیده اســت، ولــی 
ــد  ــم ۴۷ درص ــوز ه ــش، هن ــن افزای ــود ای ــا وج ب
ــای  ــق گزارش ه ــت. طب ــی اس ــدها خال ــازن س مخ
اعــام شــده از ســوی شــرکت مدیریــت منابــع آب 
ــدهای  ــازن س ــد مخ ــون 5۳ درص ــم اکن ــران، ه ای

ــت. ــی اس ــد آن خال ــر و ۴۷ درص ــور پ کش

وزارت نیرو اعالم کرد:
نیمی از سدهای ایران آب ندارند

شــرکت اورنــج فرانســه کــه ســال هــا در تــدارک ورود بــه بــازار ایــران بــوده 
ــرای ســرمایه گــذاری  اســت، اعــام کــرده کــه مطالعــات امــکان ســنجی ب
ــه  ــع متعــددی ب  در شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران انجــام داده اســت. مناب
وال اســتریت ژورنــال اظهــار کرده انــد اورنــج تمایــل دارد در شــرکت ارتباطــات 
ســیار ایــران ســهمی خریــداری کنــد. ایــن شــرکت فرانســوی گــزارش هــای 
مذکــور را تأییــد و اعــام کــرد بررســی هایی را بــرای خریــد ســهم در شــرکت 
ــم  ــی از تحری ــه برخ ــه ب ــا توج ــرا ب ــت، زی ــام داده اس ــیار انج ــات س ارتباط
 هــای اقتصــادی کــه علیــه ایــران وجــود دارد، فضــای کنونــی پیچیــده اســت. 
بــه گفتــه منابــع آگاه، اورنــج کــه بزرگ ترین شــرکت مخابرات فرانســه اســت 
یکــی از شــرکت هــای اروپایــی متعــددی اســت کــه برای ســرمایه گــذاری در 
شــرکت مخابــرات ایــران مذاکــره کرده انــد. اورنــج در ایــن بــاره بــه رویتــرز 
اعــام کــرد پیــش بینــی می کنیــم ایــن مذاکــرات تــا چنــد مــاه آینــده نهایــی 
شــوند. فرانســه کــه در زمــان مذاکــرات هســته ای قــدرت هــای جهانــی بــا 
 ایــران موضــع ســخت گیرانــه ای را اتخــاذ کــرد بــود پــس از برداشــته شــدن 
 تحریــم هــای غربــی در تــاش بــوده تــا شــرکت هــای فرانســوی از 
فرصــت هایــی کــه در بــازار ایــران وجــود دارد بهــره منــد شــوند. یــک مقــام 
وزارت اقتصــاد فرانســه گفتــه بــود برداشــته شــدن تحریــم هــا، فرصت هــای 
قابــل ماحظــه ای را بــرای شــرکت هــا بــه خصــوص شــرکت هــای مخابراتــی 

بــه منظــور شــراکت و رشــد در ایــران فراهــم می کنــد.

امــام جمعــه اصفهــان گفــت: خریــد تولیــدات ایرانــی یکــی 
ــه  ــه ب ــت و توج ــردم اس ــامی م ــی ـ اس ــف ایران از وظای
ــر دارد؛  ــن و کشــور را در ب ــی ســربلندی دی اقتصــاد مقاومت
البتــه دولــت نیــز نبایــد بــه واردات کاالی خارجــی اهتمــام 

ورزد. 
ــا مدیــران  ــدار ب ــژاد در دی آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی ن
ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری 
اصفهــان، ضمــن قدردانــی از ارائــه گزارشــی از عملکــرد 
ــدام رواج  ــودن اق ــی ب ــه اساس ــاره ب ــا اش ــازمان، ب ــن س ای
ــی از  ــی یک ــرف کاالی ایران ــرد: مص ــار ک ــی اظه کاالی ایران
شــاخصه های اقتصــاد مقاومتــی اســت. وی بــا اذعــان بــه 
ــا مشــکاتی  ــا ب ــه برخــی از کااله ــه، درســت اســت ک اینک
ــت از  ــد در راه حمای ــا بای ــرد: ام ــان ک ــتند، بی ــرو هس روب
ــداول  ــد مت ــا خری ــه ب ــرا ک ــم چ ــی گام نهی ــدات داخل  تولی
ــه افزایــش فــروش  ــا توجــه ب ــه طــور حتــم ســازندگان ب ب

ــد آمــد.  ــر خواهن ــز ب خــود، درصــدد رفــع نقایــص نی
ــان اینکــه ســاخت موشــک و  ــا بی ــان ب امــام جمعــه اصفه
تســلیحات نظامــی زمانــی غیــر ممکــن بــود، افــزود: امــا در 
حــال حاضــر بــا اتــکا بــه نیــروی انســانی ایرانــی توانســتیم 
ــه درجــات واالیــی در رشــته های نظامــی و فضایــی نائــل  ب
آییــم پــس بــا خودبــاوری نیــز می توانیــم در تولیــدات دیگــر 

موفــق شــویم.
   حمایت از تولیدات ملی مربوط به حال نیست

وی تصریــح کــرد: تــا زمانــی کــه از تولیــدات خارجــی 
ــی  ــود پ ــدات خ ــب تولی ــه عی ــچ گاه ب ــم هی ــتفاده کنی اس

نخواهیــم بــرد و درصــدد رفــع آنهــا برنخواهیــم آمــد و دائمــًا 
ایــن موضــوع تکــرار خواهــد شــد. طباطبایی نــژاد حمایــت از 
تولیــدات ملــی را دغدغــه امــروزه نــه، بلکــه دغدغــه زمــان 
حیــات آیــت هللا مــدرس خوانــد و ابــراز کــرد: در زمــان ایــن 
ــد  ــه بای ــد ک ــد می کردن ــدًا تاکی ــان مؤک ــته ایش ــم وارس عال
ــان  ــه بی ــود. وی در ادام ــتفاده ش ــی اس ــای ایران از پارچه ه
ــن  ــان، در ای ــر آن زم ــای برت ــر از علم ــی 11 نف ــت: حت داش
مــورد بــا هــم عهــد بســتند و اذعــان کــرده بودنــد کــه اگــر 
کســی از پارچــه خارجــی بــرای کفــن مّیتــی اســتفاده کنــد، 
ــان  ــه اصفه ــام جمع ــارد. ام ــم گم ــاز نخواهی ــر آن نم ــا ب م

ضمــن اشــاره بــه اینکــه تمــام لباس هــای آیــت هللا مــدرس 
ــد دانســت کــه  ــوده اســت، گفــت: بای ــی ب از کرباســی ایران

ــزود. ــر ارزش انســان نخواهــد اف ــاس فاخــر ب لب
   حمایــت از تولیــدات ملــی، ســربلندی دیــن و ملــت 

را بــه همــراه دارد
وی خریــد تولیــدات ایرانــی را یکــی از وظایــف ایرانــی 
ــاد  ــه اقتص ــه ب ــزود: توج ــت و اف ــردم دانس ــامی م ـ اس
ــه  ــر دارد؛ البت ــور را در ب ــن و کش ــربلندی دی ــی س مقاومت
ــه واردات کاالی خارجــی اهتمــام  ــد ب ــز نبای دولت مــردان نی
ورزنــد. طباطبایی نــژاد بــه جنس هــای مرجوعــی بــه برخــی 

مغازه هــا اشــاره کــرد و افــزود: در برخــی مغازه هــا مشــاهده 
می شــود کــه بــا برگشــت کاال مخالفــت می شــود در حالــی 
کــه ایــن بــا فرهنــگ اســام مغایــر اســت و بایــد بــا مــردم 
ــب  ــم، کاس ــرآن کری ــص ق ــق ن ــت: طب ــرد. وی گف ــدارا ک م
حبیــب خــدا اســت و ایــن حــب خــدا در مــوارد متعــددی 
جلــوه می کنــد. امــام جمعــه اصفهــان خدمت رســانی ایــن 
ــت و  ــردم دانس ــان م ــی زم ــی در صرفه جوی ــر را عامل قش
بیــان کــرد: رجــوع ایــن قشــر بــه مراکــز صنعتــی و انتقــال 
ــود  ــردم، خ ــرای م ــکان ب ــن م ــه نزدیک تری ــوالت ب محص
ــی  ــه کمــک شــایانی در صرفه جوی نوعــی خدمــت اســت ک

ــان دارد. زم
اقدامــی     کنــار گذاشــتن کیســه های پالســتیکی 

ارزشــمند اســت
ــه شــده توســط  ــزارش ارائ ــه قســمتی از گ ــا اشــاره ب وی ب
مدیــر عامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل 
شــهری شــهرداری تصریــح کــرد: در گذشــته مــردم از 
کیســه های کاغــذی بــرای خریدهــای خــود اســتفاده 
ــر بهداشــتی مشــکلی نداشــت و  ــم از نظ ــه ه ــد ک می کردن

ــود.  ــر ب ــم تجدیدپذی ه
ــه های  ــم کیس ــر بخواهی ــه اگ ــان اینک ــا بی ــژاد ب طباطبایی ن
ــذی  ــه های کاغ ــه کیس ــد ب ــم بای ــار بگذاری ــتیکی را کن پاس
بــرای کیســه های  البتــه  اضافــه کــرد:  رجــوع کنیــم، 
اندیشــید، چــاره ای  بایــد  نیــز  کوچــک   پاســتیکی 

زیــرا کیســه های پارچــه ای فعلــی، حکــم ســبدهای بــزرگ 
گذشــته را دارد.

مشــترکان متعــدد از اتمــام زودهنــگام حجــم بســته های اینترنــت موبایــل 
ــت  ــای آن اس ــاره گوی ــن ب ــئوالن در ای ــات مس ــا توضیح ــد ام ــه دارن گای
ــا  ــود. ب ــاح ش ــد اص ــته ها بای ــن بس ــران از ای ــتفاده کارب ــااًل اس ــه احتم ک
ــن  ــای تلف ــی اپراتوره ــوی تمام ــت از س ــد اینترن ــن بان ــات په ــه خدم ارائ
و  پرداختــه   ۴G ۳ وG از اســتفاده  بــه  از مشــترکان   همــراه بســیاری 
ــوع  ــدد و متن ــته های متع ــه بس ــه ارائ ــم ب ــا ه ــاس اپراتوره ــن اس ــر همی ب
تشــویق شــدند. از همــان ابتــدا بســیاری مشــترکان از اتمــام ســریع شــارژ 
ــد  ــب ش ــوع موج ــن موض ــته و همی ــه داش ــود گای ــت خ ــته های اینترن بس
ــا در  ــال دارد اپراتوره ــا احتم ــه آی ــد ک ــرح کنن ــوال را مط ــن س ــانه ها ای رس
ــر  ــند؟ در آن دوره وزی ــده باش ــتباه ش ــار اش ــی دچ ــم مصرف ــبه حج محاس
ــا رد ایــن احتمــال گفــت: درآمدهــای اپراتورهــای تلفــن همــراه   ارتباطــات ب
ــوری  ــن ام ــام چنی ــه انج ــی ب ــچ احتیاج ــا هی ــه آنه ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
ــرای  ــد ب ــه بخواهن ــت ک ــش از آن اس ــب بی ــه مرات ــان ب ــته و درآمدش نداش
۲۰۰۰ تومــان پــول بســته اینترنتــی اعتبــار خــود را زیــر ســوال ببرنــد. چنــدی 
پیــش مدیرعامــل همــراه اول نیــز اظهاراتــی در ایــن زمینــه مطــرح کــرده و 
متذکــر شــده بــود: طــی ســال های گذشــته برخــی مشــترکان حتــی در طــول 
ســه روز بــه مصــرف چهــار گیگابایــت داده پرداختنــد، چــرا کــه برای اســتفاده 
درســت از حجــم بســته ها، اطاعــات کافــی را نداشــته و یــا تنظیمــات گوشــی 

آنهــا بــه گونــه درســت انتخــاب نشــده اســت.

ــات  ــارت جزئی ــدن و تج ــت، مع ــی وزارت صنع ــور بازرگان ــت ام سرپرس
واردات پوشــاک توســط شــرکت های خارجــی و نحــوه عرضــه آن در 
ایــران را تشــریح کــرد. یــدهللا صادقــی بــا اشــاره بــه ابــاغ دســتورالعمل 
نحــوه صــدور گواهــی فعالیــت نماینــدگان و شــعب شــرکت های خارجــی 
ــری  ــه نتیجه گی ــن اباغی ــرد: ای ــار ک ــران، اظه ــده پوشــاک در ای عرضه کنن
جلســات متعــددی اســت کــه برگــزار شــده و هــدف آن ســاماندهی واردات 
بــا حمایــت از تولیــد داخلــی اســت کــه امیدواریــم بدیــن ترتیــب بتوانیــم 
ــه داد:  ــم. وی ادام ــری کنی ــی در کشــور جلوگی از قاچــاق پوشــاک مصرف
ایــن دســتورالعمل تحــت عنــوان نمایندگــی ثبــت واردکننــدگان پوشــاک 
و شــعب آن در ایــران اســت کــه از روز ســه شــنبه ابــاغ شــد. براســاس 
ایــن دســتورالعمل کلیــه واحدهــای پوشــاک کــه بــه شــکل تجــاری وارد 
ــور  ــز ام ــی واردات را از مرک ــدگان آن گواه ــد واردکنن ــوند بای ــور می ش کش
ــخاص  ــب اش ــد در قال ــن واردات بای ــد و ای ــت کنن ــران دریاف ــاف ای اصن
حقوقــی صــورت گیــرد. وی بــا اشــاره بــه این کــه حمایــت از تولیــد داخــل 
در دســتور کار ایــن اباغیــه قــرار گرفتــه اســت، گفــت: در دو ســال ابتدایــی 
واردکننــدگان و نماینــدگان موظــف هســتند حداقل معــادل ۲۰ درصد ارزش 
ریالــی واردات را در داخــل تولیــد کننــد و در ایــن راه یــا از ظرفیــت داخلــی 
ــه از  ــا این ک ــته ی ــتقل داش ــرمایه گذاری مس ــه س ــا این ک ــد ی ــره ببرن به
ــد.  ــدی موجــود و ســرمایه گذاری مشــترک اســتفاده کنن ــای تولی واحده

عالقمندی غول مخابراتی فرانسه 
به سرمایه گذاری در ایران

 امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیران سازمان میادین شهرداری اصفهان:
مصرف کاالی ایرانی یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی است

 چرا بسته های اینترنت موبایل 
زود تمام می شوند؟

ساماندهی
 واردات پوشاک

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 248 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

  ۳۵ میلیارد تومان سفته و برات
 برگشت خورد 

بانــک  گــزارش  تازه تریــن 
تغییـــــر  از  مرکـــــــزی 
تــا  اقتصــادی  شــاخص های 
پایــان تیرمـــــاه امســال حاکی 
از آن اســت کــه شــاخص مبلــغ 
واخواســت  بــرات  و  ســفته 
حــدود  مــاه  ایــن  در  شــده 
۳۷.۸ درصــد رشــد داشــته و از ســوی دیگــر تــورم نقطــه بــه 
ــاه مشــابه ســال  ــه م ــر شــاخص نســبت ب نقطــه آن )تغیی
گذشــته( بــه ۷۸.۶ درصــد می رســد کــه در مجمــوع موجــب 
ــرات در صــدر افزایــش شــاخص  شــده برگشــت ســفته و ب
نســبت بــه ســایر متغیرهــا قــرار گیــرد. امــا جزئیــات دیگر از 
ــه در  ــت ک ــر آن اس ــادی بیانگ ــاخص های اقتص ــان ش نوس
ــار  ــام به ــکه تم ــال س ــه اول س ــکه و ارز، چهارماه ــازار س ب
میلیــون  یــک  متوســط  به طــور  جدیــد  طــرح   آزادی 
ــدت  ــا م ــاس ب ــه در قی ــه ک ــروش رفت ــان ف ــزار توم و ۴1 ه
مشــابه ســال قبــل 1۲ درصــد افزایــش قیمــت دارد. در مــورد 
دالر نیــز بــه طــور متوســط ۳5۰۴ تومــان فــروش رفتــه کــه 
نزدیــک بــه ۶.۸ درصــد نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 
افزایــش قیمــت دارد. از ســویی دیگــر متوســط فــروش دالر 
ــازار آزاد در چهــار ماهــه اول امســال نزدیــک بــه ۳۴۸1  در ب

تومان بوده که رشد پنج درصدی را نشان می دهد.

محصول مشترک سایپا و چانگان 
وارد بازار شد

 CS۳5 مدیــر عامــل ســایپا کاشــان از آغــاز عرضــه خــودروی
خبــر داد. 

شــهباز اظهــار کــرد: CS۳5 اولیــن محصــول تولیــدی 
مشــترک شــرکت های ســایپا و چانــگان اســت. وی بــا 
ــورد ســیتروئن و  ــگان شــرکت تجــاری ف ــه چان ــان این ک بی
ــوده و محصــوالت مشــترکی همچــون شــرکت های  ــزدا ب م
ســوزوکی تولیــد می کنــد، خاطــر نشــان کــرد: درصــد 
ــان  ــا پای ــه ت ــت ک ــد اس ــدن CS۳5، 1۴ درص ــی ش داخل
ســال بــه ۳۰ درصــد و ســال آینــده بــه ۴۰ درصــد افزایــش 
خواهــد یافــت. در ایــن مراســم یــوآن، قائــم مقــام شــرکت 
چانــگان اضافــه کــرد: چیــن از شــرکای مهــم تجــاری 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت خــودرو اســت؛ ب ــران در توســعه صنع ای
ــگان  ــرکت چان ــزرگ ش ــازار ب ــومین ب ــون س ــران هم اکن  ای

است. 
وی بــا بیــان ایــن کــه چانــگان ســاالنه یــک میلیــون 
ــد، خاطــر نشــان  ــد می کن دســتگاه خــودروی ســواری تولی
کــرد: ایــن شــرکت در بســیاری از کشــورهای جهــان از جملــه 

ــت دارد. ــکا فعالی ــتان و آمری ــن، انگلس ــا، ژاپ ایتالی

هشدارها درباره رقیب زعفرانی ایران
ــای  ــادرات ط ــتان و ص ــه افغانس ــران ب ــاز زعف ــاق پی قاچ
ــی،  ــای جهان ــه بازاره ــور ب ــن کش ــط ای ــران توس ــرخ ای  س
کــه  آورده  وجــود  بــه  جــدی  نگرانی هایــی  حالــی  در 
مســئوالن همچنــان در حــال تکذیــب و دســت کــم گرفتــن 

ــتند.  ــب هس رقی
زعفــران یکــی از تولیــدات انحصــاری ایــران اســت کــه 
ــی  ــه محصوالت ــادی دارد و از جمل ــای اقتصــادی زی مزیت ه
اســت کــه در دنیــا، ایــران را بــه نــام آن می شناســند. 
 براســاس آمــار اعــام شــده از ســوی مســئوالن وزارت 
جهــاد کشــاورزی، درحــال حاضــر ســطح زیرکشــت زعفــران 
 کشــور ۹5 هــزار هکتــار اســت و پیــش بینــی می شــود 
در ســال جــاری تولیــد ایــن محصــول در کشــور بــه ۳۶۰ تــن 
برســد. یونــان و هنــد بــا کمتــر از 1۰ تــن تولیــد بعــد از ایــران 
در رتبــه دوم تولیــد زعفــران جهــان قــرار دارنــد و کشــورهای 
دیگــر  از  نیــز  وچیــن  اســپانیا  افغانســتان،  مراکــش، 
ــد.  ــه شــمار می رون ــان ب ــدگان طــای ســرخ درجه تولیدکنن
مقایســه  در  ایــران  زعفــران  تولیــد  میــزان  درحالی کــه 
ــاره  ــاد اســت، کارشناســان درب ــا ســایر کشــورها بســیار زی ب
حفاظــت از تولیــد ایــن محصــول انحصــاری بارهــا هشــدار 
داده و خواســتار توجــه و مراقبــت مســووالن شــده اند، 
ــی اســت در  ــه مدت ــن حــال یکــی از مســائلی ک ــا ای ــا ب ام
ــادی  ــای زی ــده و جنجال ه ــاز ش ــیار خبرس ــه بس ــن زمین  ای
بــه پــا کــرده، قاچــاق پیــاز زعفــران از کشــور بــه افغانســتان 

اســت.

شمشیر دولبه کارت های اعتباری
ــت  ــرار اس ــزی ق ــک مرک ــد بان ــم جدی ــاس تصمی ــر اس ب
ــا  ــی ب ــا 5۰ میلیون ــاری ده ت ــای اعتب ــای کارت ه ــرح اعط ط
اهدافــی چــون ســاماندهی وام هــای خــرد، تحریــک تقاضــا 
و مقابلــه بــا رکــود اقتصــادی در کشــور اجــرا شــود. بــا وجــود 
ایــن برخــی کارشناســان معتقدنــد امــکان اســتفاده از ایــن 
ــا  ــض ب ــی در تناق ــای واردات ــد کااله ــرای خری ــا ب کارت ه

ــی اســت.  اقتصــاد مقاومت
حمیدرضــا غزنــوی، دبیــر کل مجمــع کارآفرینــان ایــران 
ــه  ــرای ارائ ــزی ب ــک مرک ــد بان ــرح جدی ــه ط ــاره ب ــا اش ب
کارت هــای اعتبــاری ده تــا 5۰ میلیــون تومانــی گفــت: 
به طــور کلــی یکــی از مولفه هایــی کــه می توانــد باعــث 
ــک  ــود، تحری ــادی ش ــد اقتص ــاد رش ــود و ایج ــروج از رک خ
داخلــی همــان کشــور  بــرای خریــد کاالهــای   تقاضــا 
در  رویــه  ایــن  از  مثبتــی  بســیار  شــواهد   اســت کــه 
ــود دارد؛  ــن وج ــکا و چی ــل آمری ــرفته مث ــورهای پیش کش
ــده  ــای ساخته ش ــورها کااله ــن کش ــت ای ــه دول ــوری ک به ط
تســهیات  بــا  و  می خریدنــد  گــران  را  داخلی شــان 
بلندمــدت و قیمتــی ارزان در اختیــار متقاضیــان داخلــی 

می دادنــد.  قــرار 
دبیــرکل مجمــع کارآفرینــان ایــران معتقــد اســت، بــا توجــه 
ــرای  ــه این کــه مســئوالن سیاســت مشــخص و دقیقــی ب ب
ــدن  ــی ش ــته اند، اجرای ــی نداش ــدات ایران ــازی تولی بازارس
طــرح ارائــه کارت هــای اعتبــاری ده تــا 5۰ میلیــون تومانــی 
دقیقــًا بــه نفــع تولیــدات وارداتــی و ســرانجام بــه خــروج ارز 
از کشــور منجــر خواهــد شــد، چــون تبلیغــات و دسترســی 
بــه کاالهــای خارجــی بــرای خریــداران آنچنــان باالســت کــه 
در ایــن فضــا کاالهــای ایرانــی نمی توانــد گزینــه اول خریــد 

دارنــدگان کارت هــای اعتبــاری باشــد.

 بحران آب اصفهان از منظر هواشناسی
ــی اداره کل  ــش بین ــس پی ریی
هواشناســـــی اســتان اصفهــان 
اصفهـــــان  امســـال  گفــت: 
خشکســــالی  بـــــر  عــاوه 
خشکســــالی  هیدرولوژیــک، 
تجربــه  نیــز  را  هواشناســی 
وضعیــت  ایــن  می کنــد کــه 
بحــران آب در اســتان را دوچنــدان کــرده اســت. حســن 
فصلــی  پیش بینی هــای  در  داشــت:  اظهــار  خدابخــش 
ــم و  ــو را داری ــی ج ــراز میان ــه ت ــاع الی ــرایط ارتف ــال ش امس
همــگام بــا همــان شــرایط موســمی شــمال اقیانــوس هنــد 
بــوده کــه ایــن وضعیــت باعــث افزایش دما شــده اســت. وی 
ــور  ــا عب ــت ب ــا وضعی ــان داشــت: در شــرایط افزایــش دم بی
ــد و باعــث می شــود  ــارش زا مخالفــت می کن سیســتم های ب
ــن  ــت: در همی ــش گف ــد. خدابخ ــر بیفت ــه تأخی ــا ب بارش ه
هفتــه بــا تقویــت ارتفــاع دمــا حالــت دمــا حفــظ می شــود، 
ــا دو  ــا گــرم شــدن هــوا مواجهیــم و بیــن یــک ت بنابرایــن ب
درجــه حداقــل و حداکثــر دمــا افزایــش می یابــد. وی اعــام 
کــرد: ایــن افزایــش دمــا در اواخــر هفتــه ضعیف تــر می شــود. 
ــه ایــن  خدابخــش گفــت: ســال قبــل شــرایط موســمی را ب
ــه  ــم ک ــه بودی ــو مواج ــت النین ــا تقوی ــتیم و ب ــدت نداش ش
ــاص و  ــرایط خ ــته ش ــال گذش ــرایط س ــد ش ــث می ش باع
شــاهد بارندگــی باشــیم. وی اعــام کــرد: امســال بــه دلیــل 
ــه  ــم ب ــا بودی ــش بارندگی ه ــاهد کاه ــمی ش ــرایط موس ش
طــوری کــه در نیمــه اول امســال هیچ بارشــی در ســطح شــهر 
اصفهــان انجــام نگرفــت. وی بیــان داشــت: امســال بــه دلیــل 
تغییــر شــرایط جــوی، بارشــی بــرای ایــن روزهــا پیــش بینــی 

نمی شود و بارندگی ها در پاییز نیز با تأخیر خواهد بود.

 اختصاص ۱۴۰۰ هکتار از اراضی اصفهان
 به کشت گلخانه ای

اصفهــان  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
اراضــی  از  هکتــار   ۴۰۰ و  هــزار  یــک  از  بیــش  گفــت: 
اختصــاص  گلخانــه ای  کشــت  بــه  اصفهــان  اســتان 
داشــت:  اظهــار  کریمیــان  محســن  اســت.   یافتــه 
بــا توجــه بــه مزایــای کشــت های گلخانــه ای، در چنــد ســال 
اخیــر ســطح زیــر کشــت گلخانــه ای را افزایــش دادیــم. وی 
ــای بســیاری دارد کــه  ــه ای مزای ــان داشــت: کشــت گلخان بی
ــش  ــطح، افزای ــد س ــرد در واح ــش عملک ــه افزای ــوان ب می ت
راندمــان مصــرف آب، امــکان تولیــد محصــول ســالم و 
ــان  ــرد. کریمی ــاره ک ــطح اش ــد س ــاال در واح ــتغال زایی ب اش
ــت  ــر کش ــطوح زی ــوع س ــر مجم ــال حاض ــه داد: درح ادام
محصــوالت گلخانــه ای شــامل ســبزی و صیفــی و گل و گیــاه 
ــت. وی  ــار اس ــزار و ۴1۰ هکت ــک ه ــر ی ــتان براب ــی اس زینت
ــه ای  ــد ســالیانه ســبزی و صیفــی گلخان ــزان تولی گفــت: می
اســتان بالــغ بــر ۲۰۴ هــزار و ۹۰۶ تــن اســت کــه رتبــه ســوم 
کشــوری را بــه خــود اختصــاص داده اســت. کریمیــان 
ــده حــدود ــزان تولیــد ســاالنه گل شــاخه بری ــان کــرد: می  بی
 5۲ میلیــون شــاخه و گل هــای نشــایی – فصلــی بــا 
تولیــد ۳۸.۶ میلیــون گلــدان رتبــه چهــارم کشــور را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. وی بیــان داشــت: همچنیــن در تولیــد 
ــه اول کشــور را داراســت. ــان رتب ــو اســتان اصفه گل شــب ب

قطع 2۵۰ انشعاب آب غیرمجاز روستایی در 
چهارمحال و بختیاری

ــال و  ــتایی چهارمح ــاب روس ــرکت آب و فاض ــرکل ش مدی
بختیــاری گفــت: در ســال جــاری ۲5۰ انشــعاب آب غیرمجــاز 
روســتایی در ســطح اســتان قطــع شــده اســت و پیش بینــی 
قطــع ۲5۰ انشــعاب غیرمجــاز دیگــر تــا پایــان ســال وجــود 
دارد. تــورج احمدپــور در نشســت ســتاد فرماندهــی اقتصــاد 
مقاومتــی، اظهــار کــرد: مدیریــت مصــرف یکــی از طرح هــای 
اصلــی آب و فاضــاب روســتایی در ســال جــاری اســت. وی 
ــرد: در ســال جــاری ۲5۰ انشــعاب آب غیرمجــاز  ــح ک تصری
روســتایی در ســطح اســتان قطــع شــده اســت و پیش بینــی 
ــال  ــان س ــا پای ــز ت ــر نی ــاز دیگ ــعاب غیرمج ــع ۲5۰ انش قط
ــاری  ــال ج ــرد: در س ــان ک ــور  خاطرنش ــود دارد. احمدپ  وج
و  اســت  اجــرا شــده  آب  انتقــال  ۳۰ کیلومتــر خطــوط 
بــه  پایــان ســال  تــا  رقــم  ایــن   پیش بینــی می شــود 
1۰۰ کیلومتــر برســد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــاخص 
ــت: شــاخص  کشــوری آب ســالم روســتایی ۷۴ اســت، گف
ــوده  ــته ۷۰.1 ب ــال گذش ــتان در س ــتایی اس ــالم روس آب س
ــه ۷۲ در ســال  ــم ب ــن رق ــی افزایــش ای اســت کــه پیش بین
جــاری وجــود دارد. وی افــزود: در ایــن مــدت ۸5 کیلومتــر 
ــی ســال  ــع آب اجــرا شــده اســت کــه پیش بین شــبکه توزی

ــت. ــر اس ــاری آن 1۶۰ کیلومت ج

استان یزد مهد تولید مصالح ساختمانی 
استاندارد

رییــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد بــا 
اشــاره بــه ظرفیت هــای تولیــدی اســتان گفــت: اســتان یــزد 
مهــد تولیــد مصالــح ســاختمانی اســتاندارد و متنوع در کشــور 
اســت. علیرضــا فرشــید در آییــن افتتاحیــه همایــش مبحــث 
ــس  ــور ریی ــا حض ــه ب ــاختمان ک ــی س ــررات مل ــم مق پنج
ــی  ــه میزبان ــور ب ــاختمان کش ــی س ــام مهندس ــازمان نظ س
ــه وجــود بیــش از دو  ــا اشــاره ب ــزار شــد، ب ــزد برگ اســتان ی
هــزار هکتــار بافــت تاریخــی در اســتان یــزد، اظهــار کــرد: ایــن 
ــن و  ــر، ف ــادی از هن ــای زی ــود گنجینه ه ــتان در درون خ اس

صنعــت را ذخیــره کــرده اســت. 
وی ظرفیت هــای انســانی، علمــی و تولیــدی یــزد را از جملــه 
ــم  ــث پنج ــی مبح ــش مل ــه همای ــذاری دبیرخان ــل واگ دالی
مقــررات ملــی ســاختمان بــه ایــن اســتان دانســت و بیــان 
کــرد: بیــش از شــش هــزار نفــر مهنــدس در ســازمان نظــام 
مهندســی یــزد عضــو هســتند. وی در ادامــه تجربــه، دانــش 
ــزدی  ــای مهندســان ی ــه ویژگی ه ــت را از جمل ــی و خاقی فن
عنــوان کــرد و ادامــه داد: مهندســان نقــش مهمــی در احــداث 
ــد.  ــا می کنن پروژه هــای ســاختمانی اســتاندارد و جــذاب ایف
ــه  ــا اشــاره ب ــری از ســخنان خــود ب فرشــید در بخــش دیگ
ظرفیت هــای تولیــدی، گفــت: اســتان یــزد مهــد تولیــد 
مصالــح ســاختمانی اســتاندارد و متنــوع در کشــور محســوب 

می شــود.



درشهر پنج شنبه  18 شهریور  ماه   41395
ـــمـــاره 248  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
آمادگی کشتارگاه ها برای عید قربان

بــا آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد، مهــم تریــن متولــی 
بخــش نظــام آموزشــی، بــه دنبــال ایــن اســت کــه درکلیــه 
ــات مناســب  ــاز دانــش آمــوزان امکان بخش هــای مــورد نی
 را درنظربگیریــد تــا دانــش آمــوزان مقاطــع مختلــف 
در ایــن راســتا دچــار مشــکل نشــوند؛ ایــن امکانــات 
و  شــروع  و کافــی  مناســب  زمــان  و  فضــا  ایجــاد  از 
راحتــی  بــرای  مســئوالن  امکاناتــی کــه  و  رفــاه   بــه 
ــان ارائــه می دهنــد، ختــم می شــود.  ــه آن دانــش آمــوزان ب
ــه  ــاط مســتقیمی ب ــن مــواردی کــه ارتب ــم تری ــه مه از جمل
ــور  ــدارس دارد، حض ــه م ــیدن ب ــت رس ــوز جه ــش آم دان
امنیــت و  بــه همــراه احســاس  ســروقت در مدرســه 
ــردی  ــده ف ــه عه ــی آن ب ــه اصل ــه وظیف ــت ک ــش اس آرام
ــده ســرویس مدرســه انتخــاب  ــوان رانن ــه عن ــه ب  اســت ک

می شود. 
   سرویس دهی مناسب به دانش آموزان

در ایــن زمینــه هــر ســال از ســوی متولیــان امربــرای 
ســرویس دهــی مناســب بــه دانــش آمــوزان برنامه هایــی 
درنظــر گرفتــه می شــود کــه درتشــریح ایــن برنامه هــا 
آمــوزش  مربیــان  و  اولیــاء  انجمــن  اداره  رییــس 
ــزار  ــال 72 ه ــد: امس ــان می گوی ــتان اصفه ــرورش اس  وپ
دانــش آموزاصفهانــی در کلیــه مقاطــع بــه نظــام آموزشــی 
ــاب و ذهــاب  ــرای ســرویس دهــی ای وارد می شــوند کــه ب
توســط ســازمان  300 خــودرو  هــزارو  آنــان حــدود 8 
تاکســیرانی بــه ایــن امراختصــاص داده شــده اســت. 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلطانی، ب ــا س علیرض

ــز  ــفید و 2300 خودرونی ــاک س ــزار خودرورپ ــودرو 6 ه خ
 پــاک قرمــز هســتند، افــزود: هنــوز تعرفــه افزایــش 
15 درصــدی نــرخ ســرویس مــدارس بــه تأییــد فرمانــداری 
ــن  ــدن ای ــخص ش ــا مش ــه ب ــت ک ــیده اس ــان نرس اصفه
موضــوع تغییــرات میــزان بــه کارگیــری ســرویس های 
ون، مینــی بــوس و تاکســی بــرای مــدارس مشــخص 

می شــود. 
ــی  ــرویس ده ــوی س ــودرو جوابگ ــداد خ ــن تع     ای

به دانش آموزان نیست

ــر  ــودرو دیگ ــداد خ ــن تع ــه همی ــه ب ــه اینک ــاره ب  وی بااش
ــه دانــش آمــوزان  ــر ب ــا ســرویس دهــی بهت ــم ت ــاز داری نی
ــاالی  ــم ب ــه حج ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــرد، تاکی ــورت گی  ص
جوابگـــوی  خــودرو  تعــــداد  ایــن  آمـــوزان   دانــش 
ــه  ــا اینک ــت و ب ــوزان نیس ــش آم ــه دان ــی ب ــرویس ده س
برخــی راننــدگان تــا 3 نوبــت نیــز ســرویس دهــی می کنند، 
ــم. وی ادامــه  ــه خودروداری ــاز ب ــه نی ــن زمین ــاز هــم در ای ب
داد: در برخــی مــوارد هــم تاکســیرانی بــرای جبــران کمبــود 
تاکســی اقــدام بــه بیشــتر ســوارکردن دانــش آمــوزان 

می کنــد. وی بیــان داشــت: کمبــود خــودرو و راننــده باعــث 
می شــود کــه بیشــترین حاشــیه و آســیب ها متوجــه 
دانــش آمــوزان و اولیــاء آنــان می شــود کــه در ایــن رابطــه 

ــد تدبیــری اساســی بیاندیشــد.  ســازمان تاکســیرانی بای
وی بااشــاره بــه اینکــه درســال قبــل نیــز تعرفــه ســرویس ها 
20 درصــد افزایــش یافــت، گفــت: ســال قبــل بــرای 
ســرویس دهــی بــه دانــش آمــوزان، ســازمان اتوبوســرانی 
نیــز طرحــی را بــه مرحلــه اجــرا گذاشــت کــه اگــر چــه بــرای 
برخــی دانــش آمــوزان کــه درمســیر خــط اتوبوســرانی تــردد 
داشــتند خــوب بــود، امــا متاســفانه توجیــه اقتصــادی بــرای 
 اتوبوســرانی نداشــت و بــرای همــه دانــش آموزان قابــل اجرا

 نبود.
   افزایش 15 درصدی نرخ سرویس مدارس

ــیرانی  ــازمان تاکس ــل س ــر عام ــه نیزمدی ــن زمین  در همی
ســرویس  نــرخ  درصــدی   15 ازافزایــش  اصفهــان 
مــدارس در ســال تحصیلــی جدیــد درشــورای شــهر 
ــرداد وگفــت: هــر ســاله ســازمان تاکســیرانی  اصفهــان خب
و  حمــل  بــه  مربــوط  قوانیــن  اجــرای  راســتای  در 
درخواســت  بــه  بنــا  همچنیــن  و  دانش آمــوزان   نقــل 
ــای  ــوزان، خودروه ــای دانش آم ــرورش و اولی ــوزش و پ آم
ــی  ــد از ط ــوزان بع ــاب دانش آم ــاب و ذه ــت ای الزم را جه
 مراحــل تعییــن صاحیــت فــردی و خودرویــی، اختصــاص

 می دهد. 
حســین جعفــری افــزود: راننــدگان متقاضــی پــس از 
ــیرانی  ــازمان تاکس ــی س ــای آموزش ــام، در دوره ه ــت ن ثب
آزمــون گرفتــه  آن هــا  از  ســپس  و  می کننــد   شــرکت 

می شود.

به بهانه بازگشایی مدارس؛ 

چالشی به نام کمبود خودروی مدارس

22 تا 26 شهریورماه؛
ویژه برنامه فرهنگی- مذهبی تخت فوالد 

برگزار می شود 
کیمیای وطن 

فرهنگــی،  مجموعــه  مدیــر   
مذهبــــــی  و   تاریخـــــی 
ــژه  ــزاری وی ــوالد از برگ تخــت ف
مذهبــی  فرهنگــی-  برنامــه 
ــا  ــخ 22 ت ــوالد از تاری ــت ف تخ
26 شــهریورماه ســال جــاری 
ــینی  ــه حس ــوالد، خیم ــت ف ــب در تخ ــج ش ــدت پن ــه م ب

گلســتان شــهدا خبــر داد. 
افــزود:  فــوق  مطلــب  بیــان  بــا  معرک نــژاد  ســیدعلی 
بــا  فــوالد  تخــت  فرهنگی-مذهبــی  برنامــه  ویــژه 
 هــدف آشــنایی بهتــر و دقیق تــر نســبت بــه ســرزمین 
ــای  ــی علم ــیره اخاق ــی و س ــبک زندگ ــوالد و س ــت ف تخ

مدفــون در آن برگــزار می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه تخــت فــوالد مدفــن بیــش از دو هــزار 
 نفــر از دانشــمندان، عرفــا و علمــای شــیعه و همچنیــن 
 7 هــزار و 400 شــهید انقــاب اســامی اســت، افــزود: 
ایــن برنامــه بــا حضــور ســخنرانان برجســته کشــور، اســاتید 
مجــرب دانشــگاهی و نخبــگان نوجــوان قرآنــی برگــزار 

می شــود.

 بازنگری ادارات در خصوص سهمیه 
نهضت سواد آموزی

معــاون ســواد آمــوزی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــرش  ــرای پذی ــاری ب ــال ج ــه در س ــان اینک ــا بی ــان ب  اصفه
ــه اصفهــان دربحــث کمیتــه امــداد 400 نفــر  بــی ســوادان ب
ظرفیــت داده انــد، گفــت: بایــد ایــن ســهمیه بازنگــری شــود. 
بهمــن امیــد قائمــی در جلســه هماهنگــی روز جهانــی 
ــاری  ــال ج ــه در س ــان اینک ــا بی ــوادی ب ــا بی س ــارزه ب مب
بــرای آمــوزش اتبــاع بیگانــه در بحــث نهضــت ســواد آمــوزی 
ــده  ــف ش ــهمیه تعری ــر س ــان 800 نف ــتان اصفه ــرای اس ب
اســت، اظهــار داشــت: همچنیــن در بخش هــای دیگــر بــرای 
ــرورش در  ــوزش و پ ــرای آم ــز ســهمیه هایی را ب ــوزش نی آم

ــد.  ــه کرده ان ــوادان ارائ ــه بی س ــوزش ب ــوص آم خص
 وی بــا بیــان اینکــه دســتگاه های دیگــر نیــز بیــش از 
30 هــزار بــی ســواد را بــه آمــوزش و پــرورش معرفــی 
ــن  ــر از ای ــج هــزار نف ــون بیــش از پن ــزود: تاکن ــد، اف کرده ان
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــده اند. وی ب ــایی ش ــوادان شناس بی س
ــزه  ــرای جای  در بحــث تشــویق ســواد آمــوزان مبلغــی نیــز ب
واریــز  افــراد  حســاب  بــه  و  شــده  گرفتــه  نظــر   در 
ــیم  ــته باش ــه داش ــد توج ــرد: بای ــح ک ــت، تصری ــده اس ش
نهضــت  اعتبــارات  حــوزه  در  اصفهــان  اســتان  در   کــه 

سواد آموزی مشکلی نداریم.

اخبار کوتاه

تالش برای اتمام پروژه های 
شهرداری شاهین شهر 

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطنخواهانکیمیای وطن

شــهردار  امیــری  حســین 
بــا  دیــدار  در  شــاهین شــهر 
اســامی  شــورای  اعضــای 
ــک  ــن تبری ــهر ضم ــاهین ش ش
بــه اعضــای هیئــت رییســه 
شــهرداری  گفــت:  شــهر،  اســامی  شــورای   جدیــد 
بــا همراهــی و مســاعدت های شــورای اســامی شــهر ســعی 
و تــاش بــرای اتمــام پروژه هــای شــهرداری شــاهین شــهر را 
ــم  ــا را تقدی ــاری آنه ــال ج ــان س ــا پای ــد ت ــا بتوانن ــته ت داش

شهروندان گرانقدر شاهین شهر نمایند. 
امیــری کــه بــه همــراه تنــی چنــد از معاونــان، مدیــران عامــل 
و مدیــران شــهرداری شــاهین شــهر در صحــن شــورا حضــور 
یافــت ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات بــی شــائبه هیئــت 
رییســه قبلــی کــه بــرای عمــران و توســعه شــهر تاش هــای 
زیــادی را متحمــل شــده اند، گفــت: امیدواریــم برنامــه 
ــل از  ــج ســاله ســوم عمــران و توســعه شــاهین شــهر قب پن
ــه  ــر ب ــار نظ ــرای بررســی و اظه ــاه ســال جــاری ب اســفند م
ــم تمامــی  ــا بتوانی صحــن شــورای اســامی شــهر رســیده ت
پروژه هــای شــهری را در موعــد مقــرر و بــا کیفیــت مطلــوب 
بــه ســرانجام رســانیم. شــهردار شــاهین شــهر تصریــح کــرد: 
همــه عوامــل شــهرداری بیــش از پیــش و بــا تمــام قــوا بــرای 

وظایــف محولــه، گام هــای اســتوار برخواهنــد داشــت.

آمادگی گشتارگاه ها برای عید قربان
اداره کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان  معــاون ســامت 
ــان  ــتان اصفه ــتارگاه اس ــت 33 کش ــاوه برفعالی ــت: ع گف
ــرایط  ــل ش ــه حداق ــری ک ــز دیگ ــان، مراک ــد قرب در روز عی
ــهر و  ــیه ش ــند، در حاش ــح دام را دارا باش ــه و ذب ــرای عرض  ب
 بــا همــکاری شــهرداری آمــاده خدمــت رســانی به شــهروندان 

می باشند. 
ــی  ــوران بازرس ــه مام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتکار ب ــد کش  محم
ــای بهداشــتی را انجــام  ــح، نظارت ه ــا حضــور در محــل ذب ب
ــزود: شــبکه دامپزشــکی اســتان، همــه ســاله  ــد، اف می دهن
ــای  ــده و دام ه ــرف کنن ــردم مص ــامت م ــن س ــرای تأمی ب
قربانــی در روز عیــد، برنامه هــای نظارتــی الزم را انجــام 
ــکی  ــز دامپزش ــا مرک ــهروندان ب ــاس ش ــا تم ــد و ب  می دهن
از طریــق شــماره چهــار رقمــی 1512 بــرای ذبــح دام، مامــوران 

بــه محمــل مــورد نظــر اعــزام می شــوند. 
ــام  ــای اع ــهروندان در محل ه ــه ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
شــده و بــا حضــور دکتــر دامپزشــک و ناظــر بهداشــتی 
ــت  ــپ ثاب ــه داد: 58 اکی ــد، ادام ــام دهن ــح را انج ــل ذب  عم
ــتان  ــر اس ــان در سرتاس ــد قرب ــیار در روز عی ــپ س و 28 اکی

ــد. ــارت می کنن ــح دام نظ ــات ذب ــر عملی ــان ب اصفه

اخبار کوتاه

مدیــر راهــداری اداره کل راه و شهرســازی چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: تــا کنــون 49 نقطــه حادثه خیــز 
ــت  ــده اس ــایی ش ــتان شناس ــادف در اس ــر تص و پ
کــه بــا تأمیــن اعتبــاری بالــغ بــر 60 میلیــارد ریــال 
و تخصیــص منابــع، عملیــات الزم بــرای رفــع ایــن 

نقــاط انجــام خواهــد شــد. 
آمــار  افزایــش  از  ندیمــی  شــهرام 
ــال  ــه س ــبت ب ــتان نس ــات اس تصادف
کــرد:  اظهــار  و  داد  خبــر  گذشــته 
ــات  ــی تصادف ــت اصل ــن عل عمده تری
در اســتان ســبقت غیرمجــاز، انحــراف 
ــت.  ــاز اس ــرعت غیرمج ــپ و س ــه چ ب
آمــار  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 

تصادفــات در ســال جــاری، اظهــار کــرد: بــرای 
ــتان،  ــز اس ــاط حادثه خی ــات در نق ــش تصادف کاه
عملیاتــی از جملــه ترانشــه بری جهــت افزایــش 
شــیروانی،  شــیب  اصــاح  قــوس،  در   دیــد 
نصــب عائــم ایمنــی، آشکارســازی و نصــب چــراغ 

راهنمــا در حــال انجــام شــدن اســت. 

وی از بهره بــرداری ســه بزرگــراه، شــهرکرد- بروجــن 
بــه طــول 30 کیلومتــر، کمربنــدی ســامان بــه طــول 
7.5 کیلومتــر و سفیددشــت- زرین شــهر بــه طــول 
 14 کیلومتــر در ســال جــاری خبــر داد و گفــت: 
در ســال گذشــته نیــز کمربنــدی بروجــن بــه طــول 
ــن  ــهرکرد- ب ــراه ش ــر و بزرگ 12 کیلومت
ــرداری  ــه بهره ب ــر ب ــول 19 کیلومت ــه ط ب

رســید. 
 شــهرام ندیمــی، مدیر راهــداری اداره کل 
راه وشهرســازی اســتان اظهــار کــرد: 
راه هــای  از  852 کیلومتــر  و  دوهــزار 
و  دارنــد  آســفالت  روکــش  اســتان 
اســتان  محورهــای  از  215 کیلومتــر 
چهارخطــه شــده اند. وی تعــداد تابلــو اخطــاری 
را  ســال گذشــته  در  شــده  نصــب  انتظامــی   و 
هفــت هــزار و 900 عدد عنوان و خاطرنشــان کرد: یک 
هــزار و 470 کیلومتــر از راه هــای اســتان خط کشــی 
 شــدند و تــا کنــون 22 نقطــه مســتعد تصــادف 

و 88 پیچ خطرناک اصاح شدند. ایسنا

وجود 49 نقطه حادثه خیز و پر تصادف در چهارمحال و بختیاری
ارزش هــای  نشــر  و  آثــار  حفــظ  کل  مدیــر 
کــرد:  اظهــار  کرمــان  اســتان  مقــدس   دفــاع 
بعثــه  در  عرفــه  روز  در  ایرانیــان  ســاله   هــر 
از  برائــت  برنامــه  ویــژه  رهبــری  مقــام معظــم 
توجــه  بــا  کــه  می کردنــد  برگــزار  را   مشــرکین 

بــه اینکــه ایــن برنامــه در ســال جــاری 
ــردد،  ــزار نمی گ ــی برگ ــرزمین وح در س
در  مشــرکین  از  برائــت  بنابرایــن 
ــور  ــر کش ــه در سراس ــم روز عرف مراس
برگــزار خواهــد شــد. ســرهنگ پاســدار 
محمدمهــدی ابوالحســنی در خصــوص 
میزبانــی از 6 شــهید گمنــام بــه همــراه 
مراســم برائــت از مشــرکین، گفــت: 

ــه  ــای عرف ــم دع ــه، مراس ــام عرف ــاله در ای ــر س  ه
می گــردد.  برگــزار  کرمــان،  اســتان  سراســر   در 
وی ادامــه داد: پیکــر مطهــر 114 شــهید در ایــن 
مراســم در سراســر کشــور تشــییع خواهــد شــد کــه 6 
 شــهید در اســتان کرمــان حضــور خواهنــد داشــت کــه 
ــی شناســایی  ــک شــهید کرمان ــام و ی  5 شــهید گمن

شده می باشد. 
ــنبه در  ــح ش ــه صب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنی ب ابوالحس
فــرودگاه کرمــان، مراســم اســتقبال از ایــن 6 ســتاره 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــزار خواهــد شــد، تصری درخشــان برگ
شــهدا فقــط در مراســم دعــای عرفــه شــرکت و 
ســپس بــه تهــران بازگردانــده می شــوند 
و فقــط شــهید کرمانــی شناســایی شــده 
در کرمــان خــاک ســپاری می گــردد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیکــر ایــن 
ــه در مســجد  شــهدا در مراســم روز عرف
ــم،  ــرور، ب ــان، چت ــان کرم ــب الزم صاح
جیرفــت، رفســنجان و ســیرجان حضــور 
می یابنــد، اعــام کــرد: دعــای عرفــه 
ــت  ــی داش ــرکین و گرام ــت از مش ــرد برائ ــا رویک ب
ــهدای  ــور ش ــا حض ــراه ب ــا هم ــه من ــهدای فاجع ش

گمنــام می باشــد.
 وی خاطــر نشــان کــرد: در ایــن مراســم فضاســازی 
ــرای  ــبیه صح ــه ش ــرد ک ــورت می گی ــه ای ص ــه گون ب

عرفــات شــود.

حضور 5 شهید گمنام در دعای روز عرفه در کرمان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

دادنامه
شماره دادنامه:9309970350802037   تاریخ تنظیم:1393/11/20   شماره پرونده:9309980350800886   

شماره بایگانی شعبه:930923   پرونده کاسه 9309980350800886 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان دادنامه شماره 9309970350802037  خواهان:خانم افسانه قاسمی به نشانی بلوار 

کشاورز قائمیه کوچه بهداری پ 44 ط همکف       خواندگان:1.خانم نادیه علوی پور جلیعه به نشانی 

مجهول المکان    2.آقای منصور میر لوحی به نشانی 200 متر بعد از پل زندان جنب جهان بکهو نقاشی 

منصور میر لوحی     خواسته:سایر دعاوی غیر مالی رای دادگاه دعوی خواهان خانم افسانه قاسمی به 

طرفیت خواندگان 1- اقای منصور میر لوحی و 2- خانم نادیه علوی پور جلیعه به خواسته الزام خواندگان 

به اخذ مفاصا حساب پرداخت قبوض اشتراک تلفن شماره 37787652مقوم به پنجاه و یک میلیون 

اجاره شماره  قرارداد  و  تقدیمی خواهان  دادخواست  به  نظر  دادگاه  دادرسی  مطالبه  خسارات  و  ریال 

228916 – 01 – 07 – 1391 که مبین اجاره ملک توسط خوانده ردیف یک از خواهان و ضمانت خوانده 

ردیف یک از مستاجر میباشد و پاسخ استعام واصله از اداره مخابرات که مبین بدهی اشتراک در زمان 

اجاره خوانده میباشد و اینکه اخذ مفاصا حساب و پرداخت دیون مورد اجاره که توسط مستاجر استفاده 

شده است از تعهدات مستاجر است و خواندگان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند فلذا دعوی خواهان 

را بنظر ثابت دانسته و مستند به مواد 490 و 220 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی 

مدنی و ماده 403 قانون تجارت حکم به الزام خواندگان به انجام تعهد در اخذ مفاصا حساب از شرکت 

مخابرات نسبت به خط تلفن یاد شده و پرداخت 1805000 ریال بابت هزینه دادرسی صادرو اعام می 

نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در ایندادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.علیرضا شمس اژیه – رئیس شعبه هشتم 

حقوقی اصفهان  شماره:17438/م الف

دادنامه
شماره دادنامه:9509970350600829   تاریخ تنظیم:1395/05/13   شماره پرونده:9509980350600069   

حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه   9509980350600069 پرونده کاسه  شعبه:950082  بایگانی  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970350600829  خواهان : آقای مجتبی رضوانی فرزند 

حسین با وکالت آقا ی امیر حسین شیرانی بید ابادی فرزند محمد به نشانی اصفهان – خ طیب جنب 

پمپ بنزین ساختمان مهتاب 9 ط 2 واحد 14   خوانده:آقای محمد جواد سبزواری فرزند پرویز به نشانی 

مجهول المکان    خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  2. مطالبه وجه 3. مطالبه خسارت دادرسی    

داداگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای مجتبی رضوانی فرزند حسین با وکالت  آقای امیر حسین  

شیرانی بید آبادی بطرفیت آقای محمد جواد سبزواری فرزند پرویز بخواسته مطالبه مبلغ 239/170/000 

ریال بانضمام  خسارات دادرسی وتاخیر تادیه با عنایت به  جامع محتویات  پرونده و رو نوشت  فاکتور 

فروش کیف و کفش و نوشته عادی که به موجب آن خوانده اعام نموده  به خواهان بدهکار   می باشد 

باتوجه با اینکه هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به 

دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند آنرا استرداد کند وخوانده با وصف اباغ اخطاریه 

و نشر آگهی در جلسه دادگاه  حاضر نشده  و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش ایراد و دفاعی 

ننموده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده 265 قانون مدنی و ماده 198 – 515 

– 519 – 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده بپرداخت مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یکصد و 

هفتاد هزار ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ هفت میلیون سیصد و سی و پنج هزار و یکصد 

ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 

مطالبه و تقدیم دادخواست  مورخ 1395/2/1 تا هنگام پرداخت با رعایت تغییر شاخص ساالنه که توسط 

بانک مرکزی اعام و حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می گردد رای صادره 

غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز  

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد.

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – سید مجید نبوی – شماره:17436 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 95 – 377   شماره دادنامه:546   مورخ:95/5/25  مرجع رسیدگی : شعبه 31 شورای 

حل اختاف اصفهان   خواهان : سید خیام نکویی    نشانی:اصفهان – خ کاشانی جنوبی  - کوی حاج 

دائی )35(فروشگاه خیام   وکیل :-   نشانی:-   خوانده : مهدی کاویان   نشانی : مجهول المکان    

وکیل :-   نشانی:-   خوانده    خواسته:مطالبه وجه سه فقره چک به مبلغ یکصد و پنج میلیون ریال – 

105/000/000 به شماره های 1377/009899/31 مورخ 92/1/21 و 1377/009900/57 مورخ 91/11/12 و45 

/ 009898 / 377 مورخ 91/11/12  باعنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . 

رای قاضی شورا  در خصوص دعوی آقای سید خیام نکویی به طرفیت آقای مهدی کاویان به خواسته 

مطالبه مبلغ یکصد و پنج میلیون ریال – 105/000/000 ریال وجه چک به شماره ی 31 / 009899 / 1377 

مورخ 92/1/21  و 57 / 009900 / 1377 مورخ 91/11/12 و 45 / 009898 / 1377 مورخ 91/9/12به 

عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات دادرسی قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 

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

استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 

نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 

از خود ابراز و ارایه ننموده  لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 

313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ یکصد و پنج میلیون ریال – 105/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و سیصد 

و نود و پنج هزار ریال – 1/395/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 

و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  92/1/21 و 12 / 11 / 91 و 9/12/ 91 تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 

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

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.حسین گازری – قاضی شعبه 31 شورای حل 

اختاف اصفهان – شماره:17434/م الف

دادنامه
کاسه پرونده: 272/94   شماره دادنامه: 447 مورخ:94/10/7   مرجع رسیدگی :شعبه 37 شورای 

حل اختاف اصفهان   خواهان :آقای منصور مقدسی    فرزند: محمد تقی   آدرس : اصفهان – اتوبان 

فرودگاه – حصه جنوبی – خ مدرس – پاک 170   خوانده : خانم زهرا حسنی    فرزند : خلیل    آدرس 

: اصفهان- اتوبان فرودگاه – حصه جنوبی – خ مدرس – پاک 170   خواسته : مطالبه وجه 6 فقره سفته 

به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی با قرار تامین خواسته خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید الی یوم االداء .  باعنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا 

ء شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

قرار شورا  در خصوص دعوی آقا ی منصور مقدسی به طرفیت خانم زهرا حسنی فرزند : خلیل به خواسته 

مطالبه 6 فقره سفته به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی با قرار 

تامین خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید الی یوم االداء با این توضیح که خواهان مدعی 

است به موجب 6 فقره سفته به شماره خزانه داری 229016229015315020 ، 229017 ، 229018 ، 315019 

به تاریخ سررسید 25 / 3/ 89 از خوانده طلبکار بوده و خواستار مطالبه آن می باشد خوانده در جلسه 

دادرسی حاضر و در دفاع از ادعای خواهان اظهارداشت که امضاء و اثر انگشت سفته ها متعلق به وی نمی 

باشد لذا شورا به جهت انکار امضاء و اثر انگشت خوانده بر روی سفته ها موضوع به هزینه خواهان به 

کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردیدکارشناس منتخب با بررسی موصوع النهایه در نظریه خود امضاء 

و اثر انگشت متعلق به خوانده بر روی سفته ها را تائید و تصدیق نمود لذا شورا با جمیع اوراق و محتویات 

پرونده ماحظه نظریه کارشناسی و با امعان نظر به وجود اصالت سند عادی در ید خواهان و استمرار بر 

مدیونیت و اشتغال ذمه خوانده و از طرفی خوانده دلیل ومدرکی که ذمه وی بری شده باشد به شورا ارائه 

ننموده است لذا شورا دعوی مطروحه از سوی خواهان راثابت و مقرون به صحت تشخیص و مستندا به 

ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 522 ، 519 ، 515 قانون مزبور و ماده 308 قانون تجارت حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ سیصد هزار ریال 

بابت هزینه دادرسی و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ 89/3/25 الی اجرای حکم در حق خواهان  صادر و اعام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 

روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. حکم 

صادره به تاریخ 95/3/5 فی المجلس به آقای مقدسی اباغ گردد.منصور مقدسی 

قاضی شعبه 37 شورای حل اختاف اصفهان – مهرگان – شماره:17424 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 10 فرعی از 2918 اصلی بخش یک گلپایگان
آقای محمد نصیری  فرزند تیمور باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 

شده مدعی است که تمامی ششدانگ زمین پاک 2918/10 در گلپایگان بخش یک در صفحه 222 دفتر 

143 اماک ذیل ثبت 32618  بنام محمد نصیری  فرزند تیمور  ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  

سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند 

رسمی شماره - - مورخ - - دفتر  در قبال مبلغ - - - ریال – در رهن - - است. 

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 

یک اصاحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 

از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 

این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله 

تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/06/18 شماره : 298/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی 

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

های فاقد سند رسمی 

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

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

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

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

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

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

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000565مورخ 1395/05/30 آقای صفی اله خالقی  به شماره 

شناسنامه 37کدملی 1199609765 صادره از شهرضا فرزند نعمت اله )با توضیح به اینکه متقاضی به 

موجب صفحه توضیحات مندرج در شناسنامه )13/02/20720/-1391/11/05( نام خود را از صفی اله 

به محسن تغییر داده است (   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 125/18 متر مربع مفروزی 

از پاک شماره 1596 - اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 

گردیده است.

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/6/18

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/1 

شماره : 18150 / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عباس خرمی  دارای شناسنامه شماره 325 متولد 1323  به شرح دادخواست به کاسه 95 / 555 

ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا خرمی       

بشناسنامه 367 مورخ 1356/5/17 در تاریخ1395/6/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر و پدر  که  به شرح ذیل می باشد:  1- اکرم صفائی فرزند 

عباسعلی به ش ش529 متولد 1337 صادره از گلپایگان 2- عباس خرمی  فرزند حیدر   به ش ش 

325 متولد 1323  صادره از گلپایگان والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  

نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 295/ م الف رئیس شعبه 

اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم اشرف پور ناطقی   دارای شناسنامه شماره 4493 متولد 1344  به شرح دادخواست به کاسه 

95 / 552 ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

محمد علی خادمی        بشناسنامه 439 مورخ 1320/9/10 در تاریخ1395/1/5 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر – یک پسر – و یک همسر 

دائمی   که  به شرح ذیل می باشد:  1- محمد حسین خادمی    فرزند محمد علی     به ش ش183 

متولد 1362 صادره از گلپایگان 2- زهرا خادمی   فرزند محمد علی    به ش ش 95 متولد 1360  صادره 

از گلپایگان 3- سحر خادمی فرزند محمد علی به  ش ش 0-003596 -121 متولد 1369 صادره از 

گلپایگان 4- اشرف پور ناطقی فرزند مرتضی به ش ش 4493 متولد 1344 صادره از خوانسار و الغیر  

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 : 294/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختاف شهرستان گلپایگان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
)از آنجایی که علی هاشمی محکوم به انتقال 50 سهم مشاع از 1800 سهم مزرعه کلتی پاک 2688 اصلی 

)از طرف اجرای احکام دادگستری ( به طرفیت ورثه مرحوم عباس یزدانی آرانی به خواسته الزام به تنظیم 

سند رسمی میباشد به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان لذا مراتب جهت اطاع 

خوانده برای حضور در دفتر خانه 338 شهرستان آران و بیدگل در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 

تا ظرف مدت  5 روز از زمان چاپ آگهی در دفتر خانه مرقوم حاضر گردند./( با تشکر دفتر اسناد رسمی 

338 آران و بیدگل سردبیر یاسر کد خدایی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد رضا ابراهیمی    دارای شناسنامه شماره 1 متولد 1349  به شرح دادخواست به کاسه 95 / 

574 ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله 

ابراهیمی       بشناسنامه 13896 مورخ 1309/5/11 در تاریخ1395/5/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر – چهار دختر  - یک همسر دائمی   

که  به شرح ذیل می باشد:  1- علیرضا ابراهیمی     فرزند یداله      به ش ش1 متولد 1339 صادره 

از گلپایگان 2- حمید رضا ابراهیمی    فرزند یداله     به ش ش 13 متولد 1345  صادره از گلپایگان 

3- احمد رضا ابراهیمی  فرزند یداله  به  ش ش 1 متولد 1349 صادره از گلپایگان 4- داود ابراهیمی  

فرزند یداله  به ش ش 424 متولد 1358 صادره از گلپایگان 5- فاطمه ابراهیمی فرزند یداله به ش 

متولد 1342   6 به ش ش  یداله  فرزند  ابراهیمی  مریم  گلپایگان 6-  از  صادره  متولد 1337  ش 3 

صادره از گلپایگان 7- اکرم ابراهیمی فرزند ید اله به ش ش 17908 متولد 1351 صادره از گلپایگان 

8- زهرا ابراهیمی فرزند یداله به ش ش 19 متولد 1356 صادره از گلپایگان 9- عذرا ابراهیمی فرزند 

محمد اسمعیل به ش ش 12857 متولد 1315صادره از گلپایگان و الغیر   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.

اختاف شهرستان  اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل  رئیس شعبه  الف  م   /300 :  شماره 

گلپایگان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420352400263شماره پرونده: 9409980352401238

شماره بایگانی شعبه : 941358تاریخ تنظیم: 1395/06/11 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :محسن       

نام خانوادگی : محسنی فرد   نام پدر: احمد علی  نشانی: اصفهان – شریعتی – ک شهید واعظی 39  

مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: سکینه     نام خانوادگی : جمشیدی نام پدر : شاپور  نشانی : 

مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام: زهرا  نام خانوادگی : 

امینی دهاقانی  نام پدر: محمد امین  نشانی : استان اصفهان – شهرستان اصفهان – چهارباغ باال مجتمع 

باران طبقه 5 واحد 35  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم محسن محسنی فرد    محکوم به: 

بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090352402600 و شماره دادنامه 

مربوطه 9509970352400536 محکوم علیه محکوم است به تحویل خودروی پژو پارس بشماره 358 

ی 25 ایران13 و پرداخت مبلغ 2/301/200 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1/836/000 ریال 

بابت حق الوکاله در حق محکوم له و پرداخت  2/550/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق 

دولت . ضمنا رعایت نبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامی 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( 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 از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 17863/ م الف

مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد عارف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

غالبی   و  محمدیان  وکالت  به  ای   زفره  قادری  اله  ولی  پرونده کاسه 95-998خواهان  در خصوص 

دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک   به طرفیت داود مشکی اصل  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 

روز ............. مورخه 95/8/11 ساعت 10:00 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 

8165756441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 17403/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
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حتما بخوانید!
برگزاری نمایشگاه نقاشی در گالری...

S.Sharifi@eskimia.ir
سیماشریفیسرویس فرهنگی

 بیســت و هشــتمین جشــنواره تئاتــر اســتان اصفهــان 
از 14 تــا 17 شــهریورماه 13۹5 و بــا شــرکت ۹ اثــر از 
شهرســتان های اصفهــان، شــاهین شــهر، نجــف آبــاد، 
ــر و مجتمــع  ــاالر هن ــدگل و اردســتان در ت لنجــان، آران و بی

فرهنگــی هنــری اســتاد فرشــچیان برگزارشــد. 
آثــار داوری شــده و راه یافتــه در ایــن جشــنواره عبارتنــد از: 
خودخــوری بــه کارگردانــی ســید جــواد نوریــان، آنکــه کلــوخ 
بــر ســر می زنــد ســنگ می خوانــدش بــه کارگردانــی مهــدی 
 ســه دهــی، جیره بنــدی پــر خــروس بــرای ســوگواری 
در  پنــج  پنهان خانــه  میرکــی،  بهنــام  کارگردانــی   بــه 
ــی  ــه کارگردان ــی ب ــی، بدخواب ــان جانم ــی احس ــه کارگردان ب
هومــن حیــدری، اســم مــن مــژگان، اینجــا خونــه منــه بــه 
کارگردانــی هــادی عســگری، ناتمــام بــه کارگردانــی پیمــان 
کریمــی، لطفــًا گوریــل خــودت را قــورت بــده بــه کارگردانــی 
پویــان عطایــی و آنتولــوژی صبــح فرحنــاک یــک چاقــو بــه 
ــد و  ــن جلســات نق ــوروش شــمس و همچنی ــی ک کارگردان
بررســی آثــار پــس از پایــان نمایش هــا بــا حضــور منتقــدان، 
ــدون  ــتانه و ب ــی دوس ــتان و در فضای ــران و هنردوس بازیگ

تنــش برگــزار شــد. 
ایــن جشــنواره در حالــی آغــاز بــه کار کــرد کــه تعــداد 
ــود  ــرده ب ــدا ک ــش پی ــته کاه ــال گذش ــه س ــبت ب ــار نس آث
و نارضایتی هــای فراوانــی بــه همــراه داشــت. مراســم 
 اختتامیــه ایــن جشــنواره نیــز عصــر 17 شــهریور مــاه 

در مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان برگزار شد.
    دغدغه تئاتری های استان

بیســت و هشــتمین جشــنواره تئاتــر اســتان اصفهــان 
فرصــت مناســبی بــود تــا بــه میــان اهالــی تئاتــر و هنرمندان 
ــی و دغدغــه  ــده نگران ــان کنن ــان بی ــم؛ صحبت هــای آن بروی

ــود.  ــر اســتان ب ــرای تئات ب
یکــی از مســئوالن روابــط عمومــی گروه هــای نمایشــی 
ــر از  ــگاه او ضعیف ت ــال از ن ــنواره امس ــه جش ــان اینک ــا بی ب
بــود، گفــت: نمایش هــای امســال  ســال های گذشــته 
کیفیــت ضعیفــی داشــته و تعــداد آثــار و روزهــای اجــرا کــم 

ــوده اســت.  ب
وی از دغدغه هایــش بــرای تئاتــر گفــت و اظهــار کــرد تئاتــر 
در اســتان اصفهــان ضعــف دارد و اداره ارشــاد کــه در صــدر 
ــل  ــوی عم ــر ق ــه تئات ــد در زمین ــت بای ــی اس ــور فرهنگ ام
ــه کــرد و  ــد اجــرای نمایش هــا گل ــد؛ وی در ادامــه از رون کن
افــزود جشــنواره تئاتــر، اســتانی اســت بنابرایــن بایــد تمرکــز 
ویــژه ای روی آن داشــت؛ ولــی متاســفانه شــاهد بودیــم کــه 
ــر و  ــاالر هن ــنواره در ت ــای جش ــرا نمایش ه ــا اج ــان ب همزم
تــاالر فرشــچیان نمایش هــای دیگــر هــم در دیگــر ســالن ها 

در حــال اجــرا بــوده اســت.

    هیئت داوری نباید بومی باشد
جــوان  نویســندگان  از  یــک  محبوبــی  فرزانــه   خانــم 
ــزود:  ــد بومــی باشــد اف ــت داوری نبای ــه هیئ ــان اینک ــا بی ب
هــر جشــنواره اســتانی کــه برگــزار می شــود بایــد از داورهــای 
ــت  ــن کیفی ــاال رفت ــرای ب ــد و ب ــتفاده کنن ــی اس ــر بوم غی
ــای  ــد کارگاه ه ــا بای ــرای نمایش ه ــار اج ــا در کن نمایش ه

ــزار شــود.  تخصصــی برگ
وی همچنیــن افــزود: بــرای تبلیغــات بــه اداره ارشــاد 
ــیما  ــدا و س ــازمان ص ــا س ــراردادی ب ــم ق ــنهاد می دهی پیش
بــرای تبلیغــات منعقــد شــود تــا تبلیغــات در فضــای رســانه 

ــان شــود.  ــی ســبب جــذب مخاطب مل
بیـــــان  ضمــن  هنردوســت  مـــــردم  و  هنرمنـــــدان 
نگرانی هــای خــود از کیفیــت پاییــن و تعــداد محــدود 
ــکایت  ــهر ش ــطح ش ــتاندارد در س ــش اس ــالن های نمای  س

کردند. 
اســتان اصفهــان دارای بســتر مناســبی بــرای رشــد در 
ــی متاســفانه بارهــا شــاهد کــم کاری هــای  ــر اســت، ول هن
 فــراوان بوده ایــم؛ جشــنواره تئاتــر امســال از دیــد مخاطبــان 
اســت  بــوده  گذشــته  ســال های  از  کیفیت تــر   بــی 
ــل  ــه دلی ــرد. ب ــر ســؤال می ب ــن امــر داوری داوران را زی و ای
تبلیغــات نامناســب اســتقبال مــردم از ایــن جشــنواره کــم 
ــد از  ــا بع ــتیم ت ــر هس ــان منتظ ــا همچن ــت، ام ــوده اس ب
اختتامیــه جشــنواره تاثیــرات مثبــت آن را در جامعــه هنــری 
ببینیــم و امیــد داریــم تئاتــر اســتان اصفهــان رونــد صعــودی 

در پیــش بگیــرد.

نگاهی به بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان اصفهان؛

جشنواره ای که همه را ناامید کرد

دادنامه
کالسه پرونده:۹50180   شماره دادنامه:754   مورخ:۹5/4/30   مرجع رسیدگی :شعبه 12 شورای حل 

اختالف اصفهان   خواهان:جوادتقی یار   نشانی:اصفهان خ رهنان مطهری تراشکاری معتمد   وکیل 

:علی شیرزاده   نشانی:اصفهان نبش سه راه سیمین طبقه سوم داروخانه سالمت   خوانده:سعید تقی 

یار   نشانی:مجهول المکان   وکیل:-   نشانی:-   خواسته:مطالبه مبلغ  123/000/000 ریال بابت وجه 

یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه   باعنایت به محتویات پرونده واخذ 

نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای 

قاضی شورای حل اختالف:در خصوص دعوی آقای جواد تقی یار با وکالت علی شیرزاده به طرفیت 

آقای سعید تقی یار به خواسته مطالبه مبلغ 123/000/000 ریال وجه چک به شماره ی 7040۹4 مورخ 

۹4/2/5 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول 

مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 

رسیدگی  در جلسه  قانونی  ابالغ  رغم  علی  واینکه خوانده  آندارد  وجه  مطالبه  در  واستحقاق خواهان 

حضور نداشته وهیچگونه الیحه و دفاعیات مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 

خواهان از خود ابراز وارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 

مواد 310و313 قانون تجارت و1۹8 و515و51۹و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 

بابت اصل خواسته و 1۹/700/000 ریال  خوانده وبه پرداخت مبلغ یکصد وبیست وسه میلیون ریال 

بایت هزینه دادرسی وهزینه نشرآگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ سررسید چک موصوف ۹4/2/5 تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعالم می نماید رای 

صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد وپس از اتمام 

مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

مریم هاشمی – قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان

شماره:16420/م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المکان 
در پرونده کالسه 335/۹4 شعبه حقوقی چهارم حقوقی گلپایگان خواهان / عبدالرحمان طباطبایی 

فرزند وهاب نشانی گلپایگان – ک محمدی – فرعی 7 پالک 26۹ خوانده / محسن عرب گل فرزند 

یوسفعلی نشانی : مجهول المکان خواسته : انتقال سند رسمی خواهان دادخواستی تسلیم این شعبه 

نموده است که وقت رسیدگی  برای تاریخ  ظرف یک هفته پس از رویت)یکشنبه یا چهارشنبه 10 

صبح( تعیین ولی به دلیل مجهول المکان بودن خوانده و بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه به 

تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار و روزنامه 

رسالت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و یا در صورت رسیدگی ضور به هم رساند. شماره:282/ م الف 

مدیر دفتر شعبه چهارم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹40۹۹80350800702شماره  پرونده:  ۹510100350805354شماره  ابالغیه:  شماره 

به  دادخواستی  اصفهان   استان  / شاکی شرکت گاز  13۹5/06/02 خواهان  تنظیم:  تاریخ   ۹407۹4

طرفیت خوانده / متهم شرکت تارا ساخت  به خواسته مطالبه خسارت  تاخیر تادیه و استرداد مال 

)منقول ( و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به 

کالسه  ۹40۹۹80350800702ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/08/05 و ساعت 11:30تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 

ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

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

وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 17444/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه 8 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 321/۹5 خواهان بانک مهر اقتصاد  دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک به 

طرفیت 1- نور علی جهانگیری 2- علی جهانگیری 3- عبدالرضا شریف زاده  تقدیم نموده است .وقت 

رسیدگی برای روز.........مورخ ۹5/8/5ساعت 16/30  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 

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

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 

شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 17418/م الف مدیر دفتر 

شعبه 17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبلغ  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  علیتقیان    محمد  ۹50420خواهان  پرونده کالسه  خصوص  در 

فالحیان  اله  نصر  طرفیت  به  دادرسی   خسارات  احتساب  با  فقره چک  یک  وجه  ریال   60/000/000

تعیین    12/30 روز.........مورخ ۹5/8/5ساعت  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  کلیشادی 

گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 

آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهارراه نیکبخت  مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 

ابالغ شده  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 1782۹/م الف مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹80350800281شماره  پرونده:  ۹510100350805263شماره  ابالغیه:  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  خدائی   محسن  شاکی   / خواهان   13۹5/05/31 تنظیم:  تاریخ   ۹50367

خوانده / متهم محمد شعبانی  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 

جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه   تاخیر  خسارت 

رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 

به کالسه   و  ارجاع  اتاق 315  اصفهان- طبقه 3  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  شهید 

شده  11:30تعیین  ساعت  و   13۹5/08/04 آن  رسیدگی  وقت  ۹50۹۹80350800281ثبت گردیده که 

است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

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

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 17446/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه 8 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹50375 خواهان حجت اله مومنیان با وکالت مراد اسمعیلی  دادخواستی 

نموده است  تقدیم  به طرفیت خسرو الری فرزند حسینعلی   تانکر   بر:استرداد یک دستگاه  مبنی 

.وقت رسیدگی برای روزدوشنبه مورخ ۹5/8/3ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ 

صدوق شمالی – چهارراه وکال  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 17828/م الف 

مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹80350800443شماره  پرونده:  ۹5101003508050۹3شماره  ابالغیه:  شماره 

۹5056۹ تاریخ تنظیم: 13۹5/05/27 خواهان / شاکی حسین دادگستردارانی   دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم سید حمید طباطبائی پور و بیژن یزدخواستی  به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی 

)موضوع مواد 146و147قانون اجرای احکام مدنی(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 

خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 315 

ارجاع و به کالسه  ۹50۹۹80350800443ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/08/04 و ساعت 

11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  

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

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

اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1743۹/م الف منشی دادگاه حقوقی  

شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر  مبنی  دادخواستی  قریشی خوراسگانی    آغا  بتول  پرونده کالسه ۹5-3۹1 خواهان  در خصوص 

استرداد دو فقره سفته و یک الشه چک   به طرفیت 1- کاظم هادی دستجردی 2- شرکت پارسا مهر 

صفاهان   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ..........  مورخ ۹5/8/8 ساعت 5/30 عصر تعیین 

گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 

73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع 

در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد 

پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه ........ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره : 173۹0 / م الف مدیر دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹50487 خواهان بانک قرض الحسنه رسالت با مدیریت محمد حسین 

حسین زاده و وکالت حسین محمدیان – سارا تاج الدین  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

عباس فالحیان  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز............ مورخ ۹5/8/8ساعت ۹/30 

صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  واقع در اصفهان 

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

شورای حل   2 14مجتمع شماره  دفتر شعبه  مدیر  الف  می شود.شماره: 17387/م  اتخاذ  مقتضی 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹80351300451شماره  پرونده:  ۹510100351305۹11شماره  ابالغیه:  شماره 

امیر   / به طرفیت خوانده  دادخواستی  امید سجاد     13۹5/06/10 خواهان  تنظیم:  تاریخ   ۹50512

حسین هاشم پور دستجردی و حمیده  فخریان نجفی کاشانی   به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 

و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک   

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه 

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

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206ارجاع و به کالسه  ۹50۹۹80351300451ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/08/08 و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن خوانده /  و درخواست خواهان/  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

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

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

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 

17841/م الف دادگاه حقوقی  شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹5-175 ش 42 خواهان بانک ملت استان اصفهان  دادخواستی مبنی 

بر:الزام به  تعهد مالی )مطالبه (   به طرفیت 1- مینا مانیان سودانی 2- شهین عرب جمالی  تقدیم 

نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخه ۹5/8/8 ساعت 16 عصر  تعیین گردیده با توجه 

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

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 

ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه .... شورای 

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

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 17786/م الف مدیر دفتر 

شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹5-174 ش 42 خواهان بانک ملت استان اصفهان  دادخواستی مبنی 

بر:الزام به  ایفای تعهد مالی )مطالبه  (   به طرفیت 1- اسپادان کاریز 2-فائقه عطائی 3- پری 

گودینی   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخه ۹5/8/8 ساعت 15:30 عصر  

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

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه 

نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 

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

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 17785/م 

الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  ۹50۹۹80350600387شماره  پرونده:  ۹51010035060507۹شماره  ابالغیه:  شماره 

به طرفیت خواندگان  دادخواستی  داودی      13۹5/05/18 خواهان مجید  تنظیم:  تاریخ   ۹50465

علی بشیری و احمد بشیری و عبدالمجید محمدی و اسماعیل احمدی نیک و یونس گودرزی    به 

خواسته دستور موقت و اثبات وقوع بیع و استرداد مال )منقول(  و الزام به تنظیم سند خودرو و 

نموده که جهت  مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220ارجاع و به کالسه  

11:30تعیین شده  و ساعت   13۹5/08/05 آن  رسیدگی  وقت  ۹50۹۹80350600387ثبت گردیده که 

است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقایان عبدالمجید محمدی و اسماعیل احمدی نیک و 

یونس گودرزی   و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

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

خواندگان فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 

14۹77/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه  بایگانی  شماره   ۹40۹۹83621700826  : پرونده  شماره   ۹510113621700580  : نامه  شماره 

:۹40873 تاریخ تنظیم : 13۹5/06/06 بدینوسیله به اقای شکر اله )یداله( قنادیان فرزند رضا فعال 

مجهول المکان به اتهام توهین تهدید و افترا موضوع شکایت اقای مهدی قنادیان فرزند اصغر ابالغ 

می گردد در اجرای ماده 174 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امورکیفری ظرف یک ماه از 

انتشار آگهی جهت دفاع از اتمام وارده موضوع پرونده کالسه فوق در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب اران و بیدگل حاضر شوید در صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت مقرر موجب اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد شد. شماره : 5/22/۹5/345/ م الف بازپرس دادسرای عمومی و انقالب آران و بیدگل 

   دادنامه
شماره دادنامه : ۹50۹۹73620200671 تاریخ تنظیم: 13۹5/05/12 شماره پرونده : ۹40۹۹83620201080 

شماره بایگانی شعبه : ۹41101 خواهان : آقای حسن خلیفه آرانی فرزند رمضانعلی به نشانی آران و 

بیدگل بلوار عاملی خیابان فرهنگ کوچه یازدهم منزل چهارم – دست چپ خوانده : آقای جبار دارایی 

به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای حسن خلیفه آرانی به طرفیت آقای جبار دارائی دائر بر ))1- مطالبه 

وجه به مبلغ نود و چهار میلیون و پانصد و هفتاد و دو  هزار و پانصد و پنج ریال 2- مطالبه خسارات 

دادرسی و تاخیر تادیه (( با این توضیح که خواهان با استنادیه چند فقره فاکتور و رسید تحویل کاال 

مدعی است که تیرچه و میلگرد به خوانده فروخته وبه میزان وجه مورد مطالبه از خوانده طلبکاراست 

خوانده از حضور در جلسه رسیدگی دادگاه خودداری کرده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده 

بنا به ادعای خواهان برخی از فاکتورها به ممضی به امضای  خوانده است و برخی دیگر فاقد امضای 

اوست اما بنا به تقاضای خواهان و جهت بررسی صحت مفاد فاکتور ها این موضوع از اتحادیه تعاونی 

به موجب فاکتورها ی  ارسالی  بارها ی  ثبت  ان مرجع  بیدگل استعالم گردید که  و  مسکن مهرآران 

مستند دعوی به حساب خوانده در دفتر انبار خود امور تایید قرار داده لذا با عنایت به مراتب مذکور 

مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم و پاسخ مسکن مهر آران و بیدگل دعوی مطروحه را وارد دانسته 

مستندا به مواد 21۹و 220 قانون مدنی مواد 1۹8، 502، 51۹،522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه به عنوان اصل خواسته و به پرداخت مبلغ سه 

میلیون و هشتاد و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و تمبرهای الصاقی و 

به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابالغ اولین اخطاریه به خوانده به عنوان قدرمتیقن اطالع وی 

از مطالبه خواهان ))۹4/6/2۹(( لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین  شعبه و سپس ظرف مهلت 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. شماره 

5/22/۹5/363/ م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی

دادنامه 
 : پرونده  شماره   13۹5/06/07  : تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹73620200825  : دادنامه  شماره 

۹50۹۹83620200067 شماره بایگانی شعبه :۹5006۹ خواهان : آقای سید نوح مریخی دوم بیدگلی 

آقای   : خوانده   6 والیت  امام کوچه  خ  بیدگل  و  آران  شهرستان  نشانی  به  ماشاءهللا  سید  فرزند 

بررسی  با  دادگاه   : بابت گردشکار  وجه  مطالبه  خواسته  المکان  مجهول  نشانی  به  زاده  امیر  ظاهر 

رای صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  خداوند  از  استعانت  با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده   اوراق 

 می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای سید نوح مریخی دوم بیدگلی به طرفیت آقای ظاهر امیر زاده به خواسته 

مطالبه مبلغ 30/720/000 تومان بابت خرید فرش به انضمام هزینه دادرسی با عنایت به عدم حضور 

ابطال دادخواست در  بر  اخطاریه خواهان مبنی  تذکر قید شده در  نیز  و  طرفین در جلسه رسیدگی 

بر  نیز تذکر قید شده در اخطاریه خواهان مبنی  و  صورت عدم حضور طرفین در جلسه رسیدگی   

ابطال دادخواست در صورت عدم حضور و نیز با توجه به اینکه اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوا بدون اخذ 

اظهارات از طرفین امکان پذیزنمی باشد فلذا مستندا به ماده ۹5 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال 

دادخواست صادر و اعالم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل  اعتراض 

در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

 شماره : 5/22/۹5/346/ م الف دادرس دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل سید سجاد موسوی فر 

 - نشســت ششــم گپــی بــا هنرمنــد، جمعــه 1۹ 
می شــود.  برگــزار   20 تــا   18 ســاعت  شــهریورماه 
نشســت  ایــن  در  شــرکت  بــرای  عالقمنــدان 
آمــوزش هنرهــای تجســمی  بــه مرکــز  می تواننــد 
خیابــان  ابتــدای  فلــزی،  پــل  در  واقــع   »او« 

حکیم نظامی، کوچه 2 مراجعه نمایند.
- مجموعــه فرهنگــی هنــری فرشــچیان، در ادامــه 
ــداد  ــری رخ ــازه های هن ــگاه س ــق نمایش ــزاری موف برگ
اول، دوم، ســوم و چهــارم، در راســتای حمایــت از 
هنرمنــدان اصفهــان پنجمیــن رخــداد را برگــزار می کنــد. 
پنجمیــن رخــداد هنــری 1۹ شــهریورماه ســاعت 16 تــا 
ــع در  ــچیان واق ــری فرش ــی هن ــع فرهنگ 23 در مجتم

ــود. ــزار می ش ــد برگ ــان توحی ــدای خیاب ابت
ــه  ــون ک ــینما و تلویزیـ ــر س ــده بازیگــ ــام چرخن  - اله
ــوی در  ــی و ری ــکل قلب ــل مش ــه دلی ــته ب ــه گذش هفت
ــتان  ــت: از بیمارس ــود گف ــده ب ــتری ش ــتان بس بیمارس
مرخــص شــده ام و در حــال حاضــر در منــزل اســتراحت 

می کنــم.
- آییــن بزرگداشــت و تجلیــل هجدهمیــن جشــن 
ســینمای ایــران روز شــنبه 20 شــهریور مــاه ســاعت 20 
ــن  ــود. هجدهمی ــزار می ش ــمس برگ ــوان ش ــاالر ای در ت
جشــن ســینمای ایــران در ایــن دوره از آیین نکوداشــت 
رضــاداد،  علیرضــا  خــادم،  محمــد  ســید  از   خــود 
تجلیــل  معتمدآریــا  فاطمــه  و  محمــدی  منوچهــر 

. می کنــد
ــش  ــردان نمای ــنده و کارگ ــی نویس ــا نعیم - حمیدرض
»ســقراط« در اجراهــای دو شــب جایگزیــن ایــوب 

ــد. ــون ش ــش افالط ــی در نق آقاخان
ــوت  ــدرس پیشکس ــاز و م ــت آهنگس ــاهین فره - ش
 موســیقی با اشــاره به پایان نگارش ســمفونی شماره 18 
ــار  ــه آث ــی ب ــترهای دولت ــران ارکس ــی مدی از بی توجه
موســیقی کالســیک  در حــوزه  ایرانــی  آهنگســازان 

ــرد. ــاد ک انتق
- پــوران درخشــنده تاکیــد کــرد ســینماگران هنگامــی 
ــه  ــن هســتند ک ــران ای ــدام نگ ــم می ســازند م ــه فیل ک

ــد. ــادا قســمتی از فیلمشــان را حــذف کنن مب
 - ایوبــی رییــس ســازمان ســینمایی تاکیــد کــرد 
ــه ســاحت ســینماگران می شــود  ــه ب ــی ک از توهین های
ــینما و  ــن س ــرد ای ــد ک ــت و تاکی ــت اس ــیار ناراح بس
ــا  ــا آنه ــد ب ــورند و نبای ــار کش ــث افتخ ــینماگران باع س

ــه برخــورد شــود. ــن گون ای
- فیلــم »ناکازاکــی: خاطــرات پســرم« بــه عنــوان 
نماینــده ژاپــن بــرای شــرکت در بخــش اســکار خارجــی 
ــی  ــرد فیلم ــالم ک ــز اع ــراق نی ــان انتخــاب شــد و ع  زب

با عنوان »ال کالسیکو« را به اسکار می فرستد.

برگزاری نمایشگاه نقاشی در گالری آپادانا
 

کیمیای وطن

نقاشــی  آثــار  از  نمایشــگاهی 
گالــری  در  پورقدیــری  الهــه 
ــا اصفهــان برگزارمی شــود.  آپادان
ایــن هنرمنــد کــه در مقطــع  
مهندســی  ارشــد  کارشناســی 
شــیمی از دانشــگاه اصفهــان 
دانــش آموختــه شــده، بیــش از 5 ســال اســت کــه در زمینــه 
ــد  ــرای بازدی ــدان ب ــت دارد. عالقمن  طراحــی و نقاشــی فعالی
ــا 24 شــهریورماه ســاعت  ــد 1۹ ت ــن نمایشــگاه می توانن از ای
ــا دوم،  ــان آپادن ــع در خیاب ــا واق ــری آپادان ــه گال ــا 21 ب 17 ت

ــد. ــه نماین ــالک 25 مراجع ــه، پ کوچــه الل

اسکان بیش از 104هزار مسافر فرهنگی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیــرکل آمــوزش وپــرورش چهــار محــال وبختیــاری گفــت: 
تابســتان امســال تــا کنــون بیــش از 104هــزار مســافر فرهنگی 
ــدی  ــروز امی ــد. به ــکان یافتن ــاری اس ــال و بختی در چهارمح
ــا کنــون بیــش از   اظهــار کــرد: از ابتــدای تابســتان امســال ت
از هــزار خانــوار  بیــش  و   22 هـــزار خانــوار فرهنگــــی 
غیــر فرهنگــی در ســتادهای اســکان تابســتانی اســتان اقامت 
ــد. وی افــزود : امســال در راســتای اســکان مســافران  یافتن
فرهنگــی و غیرفرهنگــی در مــدارس چهارمحــال و بختیــاری 
ــز  ــگاه و حــدود 105 مدرســه و 806 کالس درس تجهی 1۹ پای
ــگران  ــن گردش ــرد: ای ــان ک ــدی خاطرنش ــت. امی ــده اس ش
ــم و  ــران، ق ــتان، ته ــان، خوزس ــتان های اصفه ــتر از اس بیش

ــد. ــاری ســفر کردن ــه چهارمحــال و بختی فــارس ب

کتاب وصیت نامه شهدای یزد به زودی 
منتشر می شود

مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان یــزد گفــت: 
بــه زودی نخســتین کتــاب حــاوی وصیت نامــه شــهدا و 
جانبــازان بــاالی 70 درصــد اســتان چــاپ و منتشــر می شــود. 
ــه  ــرد: وصیت نام ــح ک ــورد تصری ــن م ــی در ای ــد ابراهیم احم
تمامــی شــهدای اســتان توســط اداره تحقیقــات و جمــع آوری 
آثــار شــهدا بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان جمــع آوری 
ــه زودی چــاپ  ــار ب شــده اســت کــه در صــورت تأمیــن اعتب
ــاب  ــن کت ــه ای ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــد ش ــر خواه  و منتش
در قالــب 25 جلــد تدویــن و بــرای چــاپ آمــاده شــده اســت، 
ــوان کــرد: کار مستندســازی وصیت نامــه شــهدای اســتان  عن
یــزد از ســال 1374 از ســوی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 
ــه  ــع آوری وصیت نام ــل و جم ــا تکمی ــد و ب ــاز ش ــتان آغ اس
شــهدا، امســال مراحــل تدویــن ایــن کتــاب بــه پایــان رســید.

اخبار کوتاه

رخشــان بنی اعتمــاد در پــی برخــی ادعــای مطــرح شــده 
ــارات  ــی و اظه ــی اسیدپاش ــی قربان ــه بهرام ــوی آمن از س
اخیــرش دربــاره ی ماجــرای »النتــوری« توضیحاتــی داد. 
 رخشــان بنی اعتمــاد بــا اشــاره بــه اظهــارات اخیــر 
ــای مطــرح شــده  ــه و ادع ــک روزنام ــی در ی ــه بهرام  آمن

رســـانه ها  اختیــــار  در  متنــــی کــه   در 
ــه  ــن مصاحب ــه، نوشــت: »در مت ــرار گرفت ق
بــه  اشـــــاراتی  بهرامــی  آمنــه  خانــم 
بنــده شــده کــه در خوش بینانه تــــرین 
ــی  ــوء تفاهم ــوان آن را س ــت، می ت برداش
ــم  ــه خان ــه خان ــز ب ــت؛ هرگ ــب دانس  عجی
ــار  ــک ب ــط ی ــه ام و فق ــی نرفت ــه بهرام آمن

ایشــان را در جمعــی و جایــی کــه بــه خاطــر نــدارم کجــا 
ــجاعانه  ــورد ش ــردم و برخ ــات ک ــود مالق ــی ب ــه زمان و چ
ــر او  ــه ب ــه ای ک ــقاوت بی رحمان ــا ش ــان را ب ــر ایش و پیگی
ــه ســاخت فیلمــی  ــم ب ــود ســتودم. هرگــز تصمی ــه ب رفت
 دربــاره موضــوع اســید پاشــی نداشــته ام و طبیعتــًا 

مســلم،  ظلــم  ایــن  قربانیــان  از  یــک  هیــچ   |بــه 
ــاس  ــر اس ــی ب ــنهاد فیلم ــی پیش ــم بهرام ــه خان از جمل
ــل شــخصی  ــز در زندگــی وکی ــداده ام. هرگ زندگی شــان ن
نداشــته ام و کســی بــه اســم خانــم توکلیــان را کــه اشــاره 
شــده از طــرف مــن بــه ایشــان پیشــنهاد ســاخت 
بــا  هرگــز  نمی شناســم.  داده،  را   فیلــم 
آقــای رضــا درمیشــیان همــکاری حرفــه ای 
نداشــته ام کــه بــه اتفــاق ایشــان بــه دیــدار 
ــن  ــل ای ــم. دلی ــه باش ــی رفت ــم بهرام خان
کــه در مصاحبــه ایشــان اســم مــن بــا 
ایــن آدرس هــای مجعــول! بــه میــان آمــده 
را نمی فهمــم و قاطعانــه پیگیــر روشــن 
ــه وجــود آمــدن ایــن ســوء تفاهــم!  شــدن زمینه هــای ب
مســلم خواهــم بــود.« آمنــه بهرامــی در روزهــای گذشــته 
ــوری  ــه النت ــی را ب ــف واکنش های ــای مختل در روزنامه ه
ــم از روی  ــن فیل ــه ای ــت ک ــی اس ــت و مدع ــته اس داش

ــت. ــده اس ــاخته ش ــی او س زندگ

واکنش رخشان بنی اعتماد به اظهارات آمنه بهرامی
احســان بیگلــری کارگــردان فیلــم ســینمایی »بــرادرم 
خســرو« بــا اشــاره بــه نامــزد شــدن ایــن فیلــم در چهــار 
رشــته در دهمیــن جشــن انجمــن منتقــدان و نویســندگان 
در  خردجمعــی  خوشــبختانه  ایــران گفــت:  ســینمای 
ــران  ــدان و نویســندگان ســینمای ای جشــن انجمــن منتق

ــم  ــه فیل ــرار دارد و از اینک ــت اول ق در اولوی
ــن  ــط ای ــرو« توس ــرادرم خس ــینمایی »ب س
ــه  ــه ســینمایی ب قشــر متخصــص از جامع
ــه  ــورد توج ــت و م ــده اس ــده ش ــی دی خوب
آنهــا قــرار گرفتــه اســت، خوشــحال هســتم. 
ایــن کارگــردان جــوان اعــالم کــرد: ایــن اثــر 
ســینمایی در رشــته های بهتریــن فیلــم، 

بهتریــن فیلمنامــه، بهتریــن بازیگــر مــرد، بهتریــن نقــش 
ــان  ــتعداد درخش ــت و اس ــش خالقی ــرد و بخ ــل م مکم
ــران  ــدان و نویســندگان ســینمای ای جشــن انجمــن منتق

ــل توجــه اســت.  ــن مســاله قاب ــده شــده و همی دی
ــر در جشــنواره  ــا کمت ــه فیلم اولی ه ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب

ــم  ــر می کن ــح داد: فک ــده می شــوند، توضی ــم فجــر دی فیل
بایــد همــه فیلم هــای ســینمایی در جشــنواره فیلــم فجــر 
در یــک رده مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد، زیــرا تقســیم بنــدی 
ــن  ــت دوربی ــل پش ــت عوام ــود زحم ــث می ش ــی باع فعل
فیلم اولی هــا در جشــنواره فجــر دیــده نشــود و تنهــا فیلــم 
در بخــش کارگردانــی و بهتریــن فیلــم داوری 
شــود. متاســفانه ســال گذشــته حتــی بخش 
فیلمنامــه هــم از »نــگاه نــو« جشــنواره فیلــم 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد و ای ــذف ش ــر ح فج
ــادی در  ــیار زی ــت بس ــه از اهمی ــه فیلمنام ک
یــک فیلــم برخــوردار اســت. امیــدوارم از 
امســال آثــار کارگردانــان فیلــم اولــی در همــه 
رشــته ها داوری شــود. بیگلــری بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهاب 
حســینی در ایــن فیلــم بــازی بســیار متفاوتــی ارائــه کــرده 
ــرادرم خســرو« نقــش یــک  ــان کــرد: وی در »ب اســت، بی
 بیمــار دوقطبــی را بــه خوبــی بــازی کــرده و ایــن نقــش را 

به سمت کلیشه موجود در سینمای ایران نبرده است.

خوشحالم »برادرم خسرو« مورد توجه منتقدان قرار گرفت



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

تیم ملی آدیداس پوش می ماند پنجشنبه  18  شهریور  ماه   61395
ـــمـــاره  248 ســـــال دوم              ݡسݒ

کریســتیانو رونالــدو پــس از مصدومیــت در فینــال یــورو 2016 در آســتانه 
ــار  ــورو 2016 دچ ــال ی ــدو در فین ــرار دارد. رونال ــن ق ــه میادی ــت ب بازگش
ــر فرصــت حضــور در  ــس دیگ ــو شــد و از آن پ ــه زان ــت از ناحی مصدومی
میادیــن را پیــدا نکــرده اســت. رونالــدو کــه نزدیــک بــه ســه هفتــه اســت 
تمریــن بــا تــوپ را از ســر گرفتــه، بــه احتمــال فــراوان در بــازی روز شــنبه 
مقابــل اوساســونا در ترکیــب ثابــت رئــال قــرار خواهــد گرفــت. رئــال در 
ــا و  ــا درخشــش مورات ــدو و ب ــدون رونال ــدای فصــل خــود ب ــازی ابت دو ب
آسنســیو موفــق بــه کســب پیــروزی بــر سوســیداد و ســلتا شــد؛ بــا ایــن 
حــال همــه هــواداران ایــن تیــم منتظــر بازگشــت رونالــدو هســتند. فــوق 
ــا  ــرز آمادگــی 100 درصــد نرســیده ام ــه م ــوز ب ــه هن ــی البت ســتاره پرتغال
طبــق ادعــای مــارکا، قــرار اســت شــنبه برابــر اوساســونا و در بــازی میــان 
هفتــه در لیــگ قهرمانــان مقابــل اســپورتینگ لیســبون از ابتــدا بــه میــدان 
ــا یکدیگــر قــول و قــرار  ــو ب ــدان و رونال ــرود. طبــق همیــن گــزارش، زی ب
ــا  ــازی ب ــدو دقیقــه 60 ب جالبــی نیــز گذاشــته اند. طبــق ایــن قــرار، رونال
ــد شــد و ســپس  ــض خواه ــا اســپورتینگ تعوی ــازی ب اوساســونا و 70 ب
ــم  ــدی تصمی ــای بع ــدو در دیداره ــور رونال ــزان حض ــورد می ــدان در م زی
خواهــد گرفــت. هــدف ایــن اســت کــه رونالــدو از ابتــدا بــه خــود فشــار 
وارد نکنــد و ایــن مســاله بــا توجــه بــه تقویــم فشــرده رئــال کــه در 22 روز 

بایــد 7 بــازی انجــام دهــد، چنــدان هــم غیرمنطقــی نیســت.

قول و قرار جالب زیدان با رونالدو

ــا هــدف  ــرداری ب ــه ب ــی فدراســیون وزن ــی فن شــورای عال
بررســی لیــگ برتــر، جشــنواره اســتعدادیابی، اعــزام تیــم 
پیشکســوتان بــه مســابقات جهانــی و اردوی تیــم جوانــان 
تشــکیل جلســه خواهــد داد. چهاردهمیــن جلســه شــورای 
 عالــی فنــی فدراســیون وزنــه بــرداری رأس ســاعت 
1۵ روز شــنبه 20 شــهریور بــا حضــور وحید ربیعی ســرمربی 
تیــم جوانــان، محســن جلیلــی رییــس کمیتــه مســابقات، 
ــوتان  ــه پیشکس ــس کمیت ــامی ریی ــیخ االس ــا ش علیرض
ــزار  ــتعدادیابی برگ ــه اس ــس کمیت ــی ریی ــد رضایان و امی
می شــود. در ایــن جلســه رییــس کمیتــه مســابقات، 
ــر  ــگ برت ــا در لی ــم ه ــد حضــور تی ــزارش خــود را از رون گ
ســال ۹۵ بــه اعضــای شــورای عالــی فنــی فدراســیون ارائه 
ــز از  ــوتان نی ــه پیشکس ــس کمیت ــن ریی ــد. همچنی می ده

ــد داد.  ــزارش خواه ــی گ ــه مســابقات جهان ــزام ب ــد اع رون
ــزاری  ــه اســتعدادیابی هــم در خصــوص برگ رییــس کمیت
نخســتین دوره جشــنواره اســتعدادیابی نونهــاالن در اســتان 
ــًا برگــزاری  ــردازد. ضمن ــه گزارشــات می پ ــه ارائ گلســتان ب
اردوی یــک هفتــه ای انتخابــی تیــم وزنــه بــرداری جوانــان 

نیــز مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

شورای عالی فنی وزنه برداری تشکیل جلسه می دهد

جنگ روانی به سبک زالتان
زالتان ایبراهیموویچ بازی های روانی خود برای دربی منچستر را آغاز کرد. او یک بسته حاوی محصوالت برند A-Z که یکی 

از سهام داران اصلی آن است برای کلودیو براوو دروازبان منچستر سیتی فرستاده است. او روی جعبه نوشت: به منچستر 
خوش آمدی! اینجا )داخل بسته( تعدادی وسائل تمرینی وجود دارد که به آن ها نیاز خواهی داشت. روز شنبه می بینمت.

ســتاره فوتســال برزیــل در آســتانه جــام جهانــی کلمبیــا بــه فاصلــه 21 گلــی بــا وحیــد 
شمســایی،  آقــای گل جهــان رســید. وحیــد شمســایی بــا 3۹2 گل ملــی،  سال هاســت 
ــا دعــوت  ــا ب ــه خــودش اختصــاص داده ام ــان را ب ــی فوتســال جه ــای گل ــوان آق عن
فالکائــو بــه تیــم ملــی برزیــل ایــن احتمــال مــی رود رکــورد جاودانــه شمســایی بــه 
خطــر بیفتــد. فالکائــو بهتریــن فوتسالیســت جهــان پیــش از اعــام اســامی تیــم ملــی 
برزیــل بــرای جــام جهانــی کلمبیــا، جایــی در فهرســت تیــم نداشــت و بــرای مقطعــی 
ــطوره  ــت از اس ــم گرف ــائوها تصمی ــرمربی سلس ــرجیو س ــا س ــود ام ــورده ب ــط خ خ
ــش  ــه پی ــو ک ــد. فالکائ ــز اســتفاده کن ــن دوره از مســابقات نی ــل در ای فوتســال برزی
ــازی دوســتانه  ــان برتــر جهــان قــرار داشــت، در ب ــا 366 گل در رده دوم گلزن از ایــن ب
اخیــر برزیــل مقابــل جزایــر ســلیمان پنــج گل بــه ثمــر رســاند و فاصلــه خــود بــا وحیــد 
شمســایی را بــه 21 گل کاهــش داد. فالکائــو پیــش از ایــن نیــز در جــام جهانــی 2004 
ســابقه آقــای گلــی بــا ســیزده گل را داشــته، امــا بــا توجــه بــه شــرایط او در تیــم ملــی، 
ــن  ــن بازیک ــد. ای ــر می رس ــه نظ ــوار ب ــی دش ــام جهان ــاندن 21 گل در ج ــر رس ــه ثم  ب
در حــال حاضــر 3۹ ســاله اســت و در جریــان بازی هــا نیــز زمــان کمــی هــم در ترکیــب 
ــه  ــو ب ــوت ســرجیو از فالکائ ــی دع ــدون شــک هــدف اصل ــرد. ب ــرار می گی  تیمــش ق
تیــم ملــی، اســتفاده از تجربــه بــاالی او در بازی هــای سرنوشــت ســاز اســت. 
همانطــور کــه فالکائــو در فینــال جــام جهانــی 2012 بــا بــه ثمــر رســاندن گل زیبایــش 

ــد. ــل ش ــی برزی ــازی،  ناج ــی ب ــای پایان در ثانیه ه

رکورد جاودانه شمسایی در آستانه شکستن

هفته سوم لیگ اسپانیا

سویا- الس پالماس ۲۰: ۴۵

جمعه 19 شهریور

سلتاویگو- اتلتیکومادرید 15: 3۰

بارسلونا- آالوس 23: ۰۰

رئال سوسیه داد- اسپانیول 23: 15

شنبه 2۰ شهریور

رئال مادرید- اوساسونا 18: 3۰

ماالگا- ویارئال 2۰: 45

یکشنبه 21 شهریور

اسپورتینگ گیخون- لگانس 14: 3۰

والنسیا- بتیس 18: 3۰

گرانادا- ایبار 2۰: 45

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 برد شیرین دختران ایران در فیلیپین
ــران  ــال دختـــ ــم والیب  تیـــ
بانــک سرمایـــــه دومیــن 
در  خــــود  پیـــــــــروزی 
رقابت هـــــای قهرمانـــــی 
آسیــــــا  باشگاه هــــــای 
 را مقابــل تیــم تــی گرنــد 
ــی  ــدا در حال ــرد. شــاگردان مای ــه کســب ک ــن تایپ چی
کــه از ســه بــازی قبلــی خــود یــک پیــروزی بــه دســت 
آورده و متحمــل دو شکســت شــده بودنــد، در چهارمین 
ــر شــدند.  ــر صف ــروزی 3 ب ــه پی ــق ب ــدار خــود موف دی
تیــم والیبــال بانــک ســرمایه دیــدار دوم خــود از مرحلــه 
دوم رقابت هــا را بــا ترکیــب شــبنم علیخانــی، فرنــوش 
شــیخی، ســودابه باقرپــور، مهســا کدخــدا، نــگار کیانــی، 
ــاگردان  ــرد. ش ــاز ک ــوه آغ ــب گی ــی و زین ــده برهان مائ
مایــدا در تیــم والیبــال بانــک ســرمایه از همــان ابتــدای 
ــه  ــف دیکت ــه حری ــود را ب ــری خ ــت برت ــت نخس س
کردنــد. تیــم ایــران در ســت ســوم آغــاز طوفانــی 
داشــت و 7 امتیــاز نخســت را از آن خــود کــرد. برتــری 
تیــم بانــک ســرمایه تــا پایــان ســت ســوم پابرجــا بــود 
ــم در ســت ســوم و  ــن تی ــر 12 ای ــروزی 2۵ ب ــه پی و ب

مجمــوع ســه ســت انجامیــد.

تمرینات فشرده بدنسازی الزم بود
علــی دایــی ســرمربی تیــم نفــت ابتــدا دربــاره وضعیــت 
تیمــش گفــت: مــا از آنجــا کــه دیرتــر از ســایر تیم هــا 
ــه  ــط دو هفت ــم و فق ــروع کردی ــود را ش ــات خ تمرین
مانــده تــا شــروع لیــگ اســتارت زدیــم فرصتــی بــرای 
تمرینــات بدنســازی فشــرده نداشــتیم و برنامــه ریــزی 
کــرده بودیــم در تعطیــات لیــگ و پــس از هفتــه 
چهــارم اردویــی در ســرعین داشــته باشــیم. ایــن اردو 
خیلــی بــه مــا کمــک کــرد و بازیکنــان از نظــر بدنــی در 
شــرایط بهتــری قــرار خواهنــد گرفــت، تمرینات ســخت 
ــتیم و  ــر گذاش ــت س ــرعین پش ــرده ای را در س و فش
بعــد از آن در تهــران ایــن تمرینــات را بــه صــورت منظــم 
و پرفشــار ادامــه دادیــم و طی روزهای گذشــته از فشــار 
ــت  ــت نف ــا صنع ــازی ب ــاده ب ــتیم و آم ــات کاس تمرین
شــده ایم. تیــم مــا بــه ایــن تمرینــات بدنســازی نیــاز 
مبرمــی داشــت، چــرا کــه مــا بایــد بــرای یــک فصــل 

آمــاده باشــیم.

تیم ملی آدیداس پوش می ماند
فوتبــال شــاگردان  ملــی  تیم هــای  مدیــر  اعــام   بــا 
مقدماتـــــی  رقابت هـــــای  درادامـــــه  روش   کــی 
جــام جهانــی 2018 روســیه نیــز با لبــاس های آدیــداس به 
ــاس  ــاره لب ــی کــه درب ــد. پــس از بحث های ــدان می رون می
هــای تیــم ملــی و قــرارداد بلنــد مــدت بــا شــرکت جیــووا 
ــع  ــرای قط ــال ب ــیون فوتب ــئوالن فدراس ــد، مس ــرح ش مط
همــکاری یــک طرفــه اقــدام کردنــد و آدیــداس جایگزیــن 
ایــن برنــد شــد. تیــم ملــی فوتبــال بــه صــورت مــوردی از 
 آدیــداس لبــاس خریــد و در دو بــازی مقابــل قطــر و چیــن 
ــر  ــاال خب ــرد. ح ــن ک ــرکت را برت ــن ش ــای ای ــاس ه لب
ــدا خواهــد  ــا آدیــداس ادامــه پی می رســد کــه همــکاری ب
ــال  ــی فوتب ــای مل ــر تیم ه ــرد. محمدرضــا ســاکت، مدی ک
ــا مشــکات بزرگــی  می گویــد: بحــث لبــاس تیــم ملــی ب
مواجــه بــود، بــا مســاعدتی کــه مســئوالن انجــام دادنــد و 
تاش هــای ســازمان تیم هــای ملــی، بــا شــرکت آدیــداس 
ــن شــرکت  ــه ای ــه اینک ــا توجــه ب ــا ب ــم ام ــکاری کردی هم
 ســفارش لباس هــای خــود در قراردادهــای بلنــد مــدت را 
ــرارداد  ــد ق ــکان عق ــد، ام ــت می کن ــل دریاف ــاه قب از 6 م
می دهــد:  ادامــه  او  نداشــت.  وجــود  مــدت   بلنــد 
ــداس  ــای آدی ــل از لباس ه ــورت قب ــه ص ــان ب ــا همچن م
اســتفاده می کنیــم و بعــد از ســپری شــدن مــدت زمــان 
ــدام  ــدت اق ــد م ــرارداد بلن ــد ق ــرای عق ــده ب ــن ش تعیی
خواهیــم کــرد. طبیعتــًا در ایــن شــرایط در بازی هــای 
آینــده و بــه خصــوص بــازی ازبکســتان و کــره جنوبــی 

ــم داد. ــه خواهی ــداس ادام ــا آدی ــز ب نی

عقیلی باید در تمرینات شرکت کند
مدیــره  هیــات  رییــس   
گفــت:  ســپاهان  باشــگاه 
ــد در  ــی می خواه ــر عقیل اگ
ــد در  ــد بایـ ــم بمانـــ تیـــ

تمرینات شرکت کند.
اختافــــات  از  پــــــس    
بــه وجــود آمــده میــــان 
ــن از  ــن بازیک ــی و باشــگاه ســپاهان، ای ــادی عقیل ه

حضــور در تمرینــات منــع شــد.
 پــس از شــروع لیــگ پانزدهــم هــم ایــن مشــکل حل 
نشــد و گویــا یکــی از اختافــات طرفیــن، مبلــغ بــاالی 
قــرارداد او اســت کــه کادرفنــی و عبــدهللا ویســی هــم 
خواســتار کاهــش آن هســتند. بــا اتمــام فصــل نقــل 
ــخص  ــن مش ــن بازیک ــت ای ــوز وضعی ــاالت هن و انتق
نشــده و عمــًا او نمی توانــد در تیــم دیگــری بــه 
میــدان بــرود. منوچهــر نیکفــر، رییــس هیــات مدیــره 
ســپاهان در همیــن بــاره، اظهــار کــرد: ایــن بازیکــن در 
ــم  ــد در تی ــر می خواه ــته و اگ ــت داش ــات غیب تمرین
ــد بایــد در تمرینــات شــرکت کنــد. وی در پاســخ  بمان
بــه ایــن ســؤال کــه وضعیــت قــرارداد علــی احمــدی 
بــه کجــا رســید، گفــت: بنــده در جریــان نیســتم و بایــد 

از مدیرعامــل ســؤال کنیــد.

 رقیب کفاشیان در آستانه 
محرومیت 2 ساله

در  کفاشیــــــان  رقیــب   

اجرایــی  کمیتــه  انتخــاب 

فیفــا در آســتانه محرومیــت 
2 ســاله از هرگونــه فعالیــت 
ورزشــی قــرار گرفتــه اســت. 
او متهــم بــه عــدم همــکاری 
عامــان  بــرای شناســایی 
المهنــدی،  اســت. ســعود  فیفــا شــده  در   فســاد 
ــتانه  ــر در آس ــال قط ــیون فوتب ــس فدراس ــب ریی نای
محرومیــت از هرگونــه فعالیــت ورزشــی اســت و ایــن 
ــرکت در  ــرای ش ــان او ب ــود رقیب ــه س ــک ب ــدون ش ب
انتخابــات کمیتــه اجرایــی فیفــا بــه ویــژه علــی 
ــیان  ــب کفاش ــدی، رقی ــود. المهن ــد ب ــیان خواه کفاش
کــه ســهم بســزایی در انتخــاب قطــر بــه عنــوان 
ــان جــام جهانــی 2022 داشــت از ســوی کمیتــه  میزب
اخــاق فیفــا متهــم بــه همــکاری نکــردن بــرای 
شناســایی عامــان فســاد در فیفــا شــده و اگــر ایــن 
اتهــام ثابــت شــود محرومیــت 2 ســاله در انتظــار ایــن 

چهره سرشناس قطری خواهد بود.

 دوپینگ یک دوومیدانی کار 
مثبت شد

ــت  ــگ از مثب ــا دوپین ــارزه ب ــی مب ــر کل ســتاد مل دبی
اعــام شــدن تســت دوپینــگ یــک دوومیدانــی کار زن 
 A ــه ــزود: نمون ــوروزی اف ــا ن ــر غامرض ــر داد. دکت خب
دوپینــگ ایــن دوومیدانــی کار در رقابت هــای داخلــی 
ــد  ــگ او بای ــد دوپین ــرای تأیی ــت اعــام شــده و ب مثب

منتظــر نمونــه B ایــن ورزشــکار بــود. 
ــا دوپینــگ در ادامــه،  ــارزه ب ــی مب ــر کل ســتاد مل دبی
ــور  ــه منظ ــی کار ب ــن دوومیدان ــرد: ای ــان ک ــر نش خاط
ــه ســتاد  ــدارک الزم را ب ــرار اســت م ــاع از خــود ق دف
ملــی مبــارزه بــا دوپینــگ ارائــه دهــد. در صورتــی کــه 
مــدارک ارائــه شــده در خصــوص مثبــت بــودن تســت 
دوپینــگ دوومیدانــی کار کافــی نباشــد در جلســه 
ــن  ــوص ای ــی در خص ــدور رأی، رأی نهای ــورای ص ش
دوومیدانــی کار اعــام خواهــد شــد. وی در پایــان 
ــت  ــی کار درخواس ــن دوومیدان ــر ای ــرد: اگ ــه ک اضاف
اســتیناف از شــورای صــدور رأی ندهــد، پــس از 
را  او  اســم  رأی،  تشــکیل جلســه شــورای صــدور 
 بــه صــورت رســمی در رســانه ها اعــام خواهیــم 

کرد.
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 تیــم ملــی فوتبــال ایــران در دومیــن مســابقه خــود 
در دور مقدماتــی جــام جهانــی 2018 روســیه در شــهر 
شــن یانــگ مقابــل چیــن بــه تســاوی صفــر - صفــر 
ــم  ــه تی ــا ب ــن روزه ــادی در ای ــای زی ــید. انتقاده رس
ملــی ابــراز شــده اســت. بــرای درک بهتــر موضــوع 6 
نکتــه از ایــن بــازی را انتخــاب کردیــم. حــاال قضــاوت 

بــا شماســت.
1- مــا از چیــن ترســیده بودیــم. آن هــا از مــا وحشــت 
ــم  ــر دو تی ــا. ه ــا اژده ــیر ب ــرد ش ــل نب ــتند. مث داش
بیشــتر غــرش می کردنــد تــا حملــه. آن چــه از چیــن 
ــده  ــه دوم دی ــژه در نیم ــه وی ــی ب ــل کره جنوب در مقاب
بودیــم تناســبی بــا ایــن تیــم رنــگ پریــده، عجــول، 
ــه  ــران البت دســتپاچه و از هــم گســیخته نداشــت. ای

بــه روال معلــوم بــازی کــرد.
2- اگــر قــرار اســت از راه ســانتر کــردن و پرتــاب اوت 
ــال ها  ــه س ــتمی ک ــیم - سیس ــه گل برس ــتی ب دس
ــرا  ــت - چ ــهرت داش ــری ش ــه علی اصغ ــران ب در ای
خســرو حیــدری و حنیــف عمــران زاده یــا حتــی 
علــی دایــی و علــی علیــزاده را بــه تیــم ملــی دعــوت 

نکرده ایــم؟
3- از چیــن یــک امتیــاز شــیرین بــه دســت آوردیــم 
و حــاال بــا چهــار امتیــاز پائین تــر از ازبکســتان شــش 
امتیــازی در رتبــه دوم جــدول قــرار داریــم. کارلــوس 

ــاز  ــر امتی ــت: حداکث ــبه اس ــل محاس ــی روش اه ک
در تهــران، حداقــل امتیــاز در خانــه حریــف هــم 
ــروه شــود.  ــن گ ــران از ای ــود ای ــث صع ــد باع می توان
ــا قاطعیــت مــی تــوان گفــت کــه امتیــاز گیــری در  ب
دور مقدماتــی جــام جهانــی بســیار ســخت اســت، از 
شکســت خانگــی ژاپــن و قطــر بگیریــد تــا برســید بــه 

تســاوی کــره در ســوریه.
4- کیفیــت زمیــن چیــن افتضــاح بــود. در ایــن 

نبــود کــه  تردیــدی نیســت کــه چمــن چیــزی 
انتظــارش را داشــتیم. بیشــتر شــبیه جنس هــای 
درجــه چندم شــان بــود کــه تــوی بــازار مــا می ریزنــد 
امــا آیــا مشــکل فقــط چمــن بــود؟ یعنــی اگــر زمیــن 
چمــن مخمــل بــود مــا تیکی تــاکا اجــرا می کردیــم؟ 
ــه  ــتاندارد درج ــن اس ــد زمی ــران چن ــان در ای خودم
ــد  ــائل بن ــن مس ــه ای ــه ب ــن هم ــه ای ــم ک ــک داری ی

می کنیــم؟

و  مــردم، کارشناســان  گذشــته  روز  چنــد  در   -۵
ــازی  ــران ب ــازی ای رســانه ها ســه داور ســریانکایی ب
– قطــر را تــا ســرحد هانیبــال لکتــر، شــخصیت 
تومــاس  دلهــره آور  خون آشــام ســری رمان هــای 
ــه، داور  ــم ماخادم ــا اده ــد ام ــل دادن ــس تقلی هری
ــر  ــان اکث ــه اذع ــه 86 ب ــت در دقیق ــی می توانس اردن
ــه  ــینی ب ــیدجال حس ــه س ــان داوری ضرب کارشناس
ــد و نکــرد. فقــط  ــی اعــام کن ــن را پنالت مهاجــم چی
رخ  دروازه چیــن  روی  اتفــاق  ایــن  کنیــد  تصــور 

مــی داد ...
6- کــی روش تنهــا یــک اردو بــرای آمــاده ســازی و 
هماهنگــی نزدیــک بــه ســی بازیکــن خــود داشــت، 
شــاید اگــر اردوی اتریــش او لغــو نمــی شــد یکــی از 
ــال آســمان زده  ــه خ ــدم ب ــه از شــش ق ــا ک آن توپه
شــد بــه تــور دروازه حریــف مــی چســبید و کار را تمام 
ــو  ــاید در اردوی لغ ــد. ش ــن نش ــا چنی ــرد ام ــی ک م
شــده اتریــش کــی روش مــی توانســت بــا رضائیــان 
و حــاج صفــی بیشــتر کار کنــد و آنهــا را در روزهایــی 
کــه در خانــه خــواب بودنــد یــا فقــط بدنســازی مــی 
کردنــد بــه میــدان مســابقه بفرســتد و کار را در چیــن 
تمــام کنــد. در واقــع بایــد ببینیــم بــه کــی روش چــه 
داده ایــم و چــه گرفتــه ایــم؟ البتــه ایــن پرســش را 
ــازی  ــاز ار دو ب ــار امتی ــه چه ــرد ک ــوش ک ــد فرام نبای

اتفــاق بــدی اســت یــا قابــل قبــول؟

نگاهی به مسابقه ایران چین

بی کیفیت مثل کاالی چینی

بعــد از جدایــی الکســاندر لوبانــف، شــایعه ای مبنــی 
بــر تبانــی او بــا تیــم ملــی قطــر در دیــدار انتخابــی 
جــام جهانــی شــکل گرفــت. در حالــی که الکســاندر 
لوبانــف بــه دلیــل نیمکــت نشــینی هــای پیاپــی در 
پرســپولیس و از اعــام اینکــه نگــران جایگاهــش در 

تیــم ملــی ازبکســتان اســت، خواهــان 
دریافــت رضایتنامـــــه اش شـــــده 
ــنهاد  ــر پیش ــی ب ــایعه ای مبن ــود، ش ب
در  تبانــی  بــرای  او  بــه  قطری هــا 
دیــدار دو تیــم ازبکســتان و قطــر بــه او 
شــکل گرفــت. در ایــن بــاره گفتــه شــد 
قطری هــا از طریــق یــک رابــط ایرانــی 

توانســته اند بــه لوبانــف دسترســی یابنــد و بــا مبلــغ 
مشــخص قــرار شــده در دیــدار دو تیــم، او بــه ســود 
ــم  ــدار دو تی ــان دی ــا در جری ــد. ام ــا کار کن قطری ه
ازبکســتان و قطــر در دوحــه، الکســاندر لوبانــف 
موفــق شــد بــا بســته نگــه داشــتن دروازه تیمــش 

ضمــن کســب دومیــن ســه امتیــاز و صدرنشــینی در 
گــروه اول ایــن رقابت هــا، پاســخ روشــنی بــه ایــن 
شــایعه دهــد. لوبانــف کــه دومیــن دیــدار بــدون گل 
ــه کار  ــت در دوح ــر گذاش ــت س ــورده اش را پش خ
ســختی مقابــل حریفــی کــه برابــر ایــران شکســت 
تلخــی را تجربــه کــرده بــود، پشــت ســر 
ــت  ــت توانس ــه در نهای ــت و البت گذاش
ــا بســته نگــه داشــتن دروازه تیمــش  ب
ازبکســتان را بــه صــدر جــدول برســاند. 
ــه در  ــود ک ــایعه ای ب ــن ش ــن دومی ای
ایرانی هــا  بیــن قطــر و  از رابطــه  آن 
صحبــت شــده بــود و پیــش از ایــن نیز 
اعــام شــده بــود کارلــوس کــی روش صحبت هایــی 
بــا آنهــا انجــام داده اســت کــه در نهایــت بــا 
ــه در  ــف در دوح ــن حری ــر ای ــران براب ــروزی ای پی
ــگ  ــایعات رن ــی ش ــام جهان ــی ج ــی انتخاب دور قبل

ــه خــود نگرفــت. ــت ب واقعی

گلر سابق پرسپولیس پاسخ شایعه جنجالی را داد
قهرمــــان وزنــه بــــــرداری پارالمپیــک جهــان 
می گویــد: در پارالمپیــک، اول بــه کســب مــدال 
طــا و بعــد بــه رکوردشــکنی فکــر می کنــد. ســیامند 
ــرای کســب مــدال  ــاره انتظــارات از او ب رحمــان درب
طــای پارالمپیــک مســابقات 2016 ریــو، اظهارکــرد: 

ان شــاءهللا بــا لطــف خــدا و دعــای 
ــعی  ــز س ــر چی ــردم اول از ه ــر م خی
مســابقات  طــای  مــدال  می کنــم 
ــورد 300  ــه رک ــم ب ــد ه ــرم و بع را بگی
کیلوگــرم حملــه می کنــم. امیــدوارم 
ــاز  ــم و ب ــردم را شــاد کن ــم دل م بتوان
هــم بتوانــم بــرای کشــورم افتخــار 

آفرینــی کنــم. رحمــان در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه نــاداوری در حــق بهــداد ســلیمی، در مســابقات 
المپیــک چــه حســی بــه او داد، خاطــر نشــان کــرد:  
ــاد  ــلیمی افت ــرای س ــه ب ــی ک ــران از اتفاق ــه ای هم
ناراحــت شــدند، همــه مــردم ایــران بهداد را دوســت 

ــای  ــا در فض ــد از واکنش ه ــن را می ش ــد و ای دارن
مجــازی دیــد. همیــن کــه مــردم یــک ورزشــکار را 
دوســت داشــته باشــند از هــزار مــدال بــا ارزش تــر 
اســت. بهــداد تــاش خــودش را کــرد و اتفاقــی کــه 
افتــاد چیــزی از محبوبیتــش کــم نکــرد. ان شــاءهللا 
کــه بتوانــد در بازی هــای بعــدی موفــق 
ــق  ــم رفی ــا ه ــداد ب ــن و به ــد. م باش
هســتیم و امیــدوارم کــه بتوانــم رکــورد 
خوبــی بزنــم و انتقــام بهــداد را بگیــرم. 
پارالمپیــک  بــرداری  وزنــه  قهرمــان 
جهــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــه  ــبت ب ــد نس ــرداری می توان ــا وزنه ب آی
ــت:  ــرد، گف ــری بگی ــه بهت ــی نتیج ــک قبل پارالمپی
ــی ورزشــکاران کمتــری  ــه رقابت هــای قبل نســبت ب
در وزنه بــرداری داریــم، امــا امیــدوارم کــه بــا تــاش 
ــه  ــر ب ــت پ ــم و دس ــری بگیری ــه بهت ــا نتیج بچه ه

ــم. ــاز گردی کشــور ب

ه

پیام تسلیت
خانواده معظم شهید قلندری

یکمین سالگرد درگذشت جوان ناکام آقای امیر قلندری را تسلیت عرض 

نموده صبرو بقاء بازماندگان را از خداوند متعال خواستاریم 

همکاران شما درروزنامه کیمیای وطن

سیامند رحمان: انتقام بهداد سلیمی را می گیرم
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حتما بخوانید!
توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

ــده ای از  ــار ناراحــت کنن ــر گوشــه اخب ــه از ه ــی ک در روزهای
وضعیــت یوزپلنــگ ایرانــی بــه گــوش می رســد از آن ســوی 
ــی  ــاد مل ــدا نم ــه پان ــر رســید ک ــن خب ــد چی ــای بلن دیواره
ــدا کــرده اســت. امــا  چینی هــا از خطــر انقــراض نجــات پی
 چگونــه مــا هــر روز آخریــن بازمانــدگان یوزپلنــگ ایرانــی را 
یــک  بــا  کشــورها  دیگــر  مــردم  و  می بریــم  بیــن   از 
عــزم ملــی و حرکــت اجتماعــی از حیوانــات در معــرض خطر 
کشورشــان محافظــت می کننــد؟! بــا اقدامــات صــورت 
گرفتــه در چیــن، تعــداد پانداهــای غــول پیکــر کــه حیــوان 
بومــی ایــن کشــور در نظــر گرفتــه می شــود، از آســتانه 

ــد.  ــدا کردن انقــراض نجــات پی
ــر  ــدای غول پیک ــا 1864 پان ــن تخمین ه ــاس آخری ــر اس ب
دقیــق  تعــداد  می کننــد.  زندگــی  جهــان  در  بالــغ 
زده  حــدس  امــا  نیســت؛  مشــخص  پانــدا  توله هــای 
پانداهــای غول پیکــر   می شــود کــه در مجمــوع شــمار 
بــه 2060 برســد. در طــول یــک دهــه گذشــته، جمعیــت ایــن 
حیوان هــا 16 درصــد افزایــش یافتــه اســت و اتحادیــه بیــن 
المللــی حفاظــت از طبیعــت، وضعیــت بقای این حیــوان را از 
 خطــر انقــراض بــه شــرایط آســب پذیــر تغییــر داد. امــا علت 
ایــن پیــروزی بــزرگ چینی هــا در نجــات ایــن حیــوان 

چیســت؟
    نجات پاندا

ایــن موفقیــت بــرای حیوانــی کــه از ســال 1990 در معــرض 

ــل مالحظــه  ــل دارد؛ یــک کاهــش قاب ــود دو دلی  انقــراض ب
چیــن  در   1980 دهــه  در  کــردن  )شــکار  شــکار  در 
پانداهــا  ایجــاد زیســتگاه.  بــود( و دوم  رایــج  اتفاقــی 
می کردنــد؛  زندگــی  چیــن  جنــوب  در   عمدتــا 
امــا افزایــش جمعیــت انســان ها و توســعه مکان هــا، 

ــرد. ــدود ک ــات را مح ــن حیوان ــی ای زندگ
 جمعیــت آنهــا در دهــه 80 میــالدی بــه 1200 رســید و آنهــا 
ــش  ــرای افزای ــن ب ــت چی ــد. دول ــراض رفتن ــه ســمت انق ب
 جمعیــت ایــن حیوانــات تــالش زیــادی کــرد و بــرای 
 ایــن کار شــروع بــه بازســازی جنگل هــای بامبــو کــرد؛ 

را  پیکــر  غــول  پانداهــای  غــذای  درصــد   99 زیــرا 
بایــد  حیوانــات  ایــن  می دهنــد.  تشــکیل  بامبوهــا 
ایــن  و  بخورنــد  بامبــو  38 کیلوگــرم  تــا   12 روز  هــر 
می کــرد.  تأمیــن  را  آنهــا  غــذای  چینی هــا  نقشــه 
 رییــس لیســت قرمــز اتحادیــه بیــن المللــی حفاظــت 
ــوط  ــا مرب ــه این ه ــد: هم ــه می گوی ــن رابط ــت در ای از طبیع
ــا و  ــن کار فض ــا ای ــت، ب ــدا اس ــتگاه پان ــازی زیس ــه بازس ب

ــم.  ــا پــس دادی ــه آنه غــذای مــورد نیازشــان را ب
هــم اکنــون در چیــن 67 حفاظــت گاه بــرای پانداهــا وجــود 
دارد و ایــن یکــی از اصلی تریــن نشــانه های تــالش فــراوان 

چیــن بــرای نجــات پانداهــای غــول پیکــر اســت.
    وضعیت بحرانی یوزپلنگ ایرانی

وضعیــت  می رســد  نظــر  بــه  آســیا،  ســوی  ایــن  در 
تعــداد  باشــد،  خطرنــاک  بســیار  ایرانــی  یوزپلنــگ 
 یوزپلنگ هــای ایرانــی هــم بســیار کــم اســت و آمــار دقیقــی 
در ایــن رابطــه وجــود نــدارد؛ امــا بررســی های انجــام 
ــی وجــود دارد  ــوز ایران ــل 50 ی  شــده نشــان می دهــد حداق
ــوز آســیایی  ــر پــروژه حفاظــت از ی ــه گفتــه جــوکار، مدی  و ب
»جمعیــت یوزهــا آنقــدر کــم اســت کــه هــر اتفاقــی 
می توانــد رخ دهــد و منجــر بــه ایجــاد یــک بحــران شــدید 

ــود«. ش
زیســتگاه ها،  کاهــش  انســان،  طــرف  از  اذیــت  آزار    
ــکار  ــا و ش ــترش بیابان ه ــتگاه ها، گس ــدن زیس ــه ش تکه تک
ــع غذایــی یوزپلنــگ هــا همچــون آهوهــا و مخصوصــًا  مناب
شــکار غیرمجــاز حیوانــات بــرای ســرگرمی یــا بــرای تجــارت 

ــوان بوده اســت.  ــن حی ــل کاهــش نســل ای از عل
بــر طبــق گــزارش ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران 
 ایــن کاهــش عمدتــًا در بیــن ســال های 1998 تــا 1991 

میالدی بوده است. 
از  حفاظــت  بـــــرای  صــورت گرفتـــــه  اقـــدام   تنهــا 
 یــوز پلنــگ ایرانــی چــاپ تصویــر آن بــر روی لبــاس 
ــر  ــد اگ ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــوده اس ــال ب ــی فوتب ــم مل تی
ــوان  ــن حی ــات ای ــرای نج ــدی ب ــزم ج ــک ع ــی زود ی خیل
ــر و شــیر  ــد بب ــز همانن ــی نی ــگ ایران ــرد یوزپلن صــورت نگی

ــت. ــد پیوس ــانه ها خواه ــه افس ــی ب ایران

نجات یوزپلنگ ایرانی یک وظیفه همگانی

خانــواده  تعالــی  و  ازدواج  دفتــر   مدیــرکل 
ایرانــی  جوانــان  گفــت:  جوانــان  و  ورزش   وزارت 
بــر اســاس تفاهم نامــه بیمــه ازدواج بــا بیمــه تعــاون 
ــه  ــن بیم ــد ای ــه خری ــدام ب ــالگی اق ــا 40 س ــد ت می توانن
ــت  ــیه نشس ــی در حاش ــر صبح ــر ناص ــد. دکت ــه بکنن نام

ــد  ــز مشــاوره ازدواج و عق روســای مراک
تفاهم نامــه بــا بیمــه تعــاون، اظهــار 
کــرد: مــا پیــش از ایــن بــا بیمــه 
تفاهــم  ازدواج  زمینــه  در  نیــز  ایــران 
کــه  بودیــم  کــرده  امضــا   نامــه ای 
بــر اســاس آن فــرد پــس از پنــج ســال 
می توانســت  نامــه  بیمــه  خریــد  از 
در  امــا  ببــرد؛  بهــره  آن  مزایــای  از 
ــه  ــا بیم ــده ب ــد ش ــه منعق ــم نام تفاه

ــس  ــه ازدواج پ ــه نام ــرداری از بیم ــره ب ــکان به ــاون ام تع
ــه  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــر اس ــکان پذی ــال ام ــار س  از چه
بــر اســاس قــرارداد منعقــد شــده بــا بیمــه تعــاون 

بیمــه  پوشــش  تحــت  ازدواج  مختلــف   مراحــل 
ــر  ــر و پس ــه دخت ــس از آنک ــت: پ ــت، گف ــه اس ــرار گرفت  ق
ــم  ــل از ازدواج تصمی ــاوره قب ــات مش ــتفاده از خدم ــا اس ب
ــه و  ــد، جهیزی ــود گرفته ان ــترک خ ــی مش ــاز زندگ ــه آغ ب
مســکن آنهــا نیــز بــر اســاس میــزان ســپرده گذاری تحــت 
پوشــش بیمــه قــرار می گیــرد. بــه گفتــه 
ــمول  ــم، مش ــان ه ــه زن ــی، مهری صبح
ــه ای  ــه گون ــرایط ب ــود و ش ــه می ش بیم
فراهــم می شــود کــه در صــورت جدایــی 
زوجیــن مشــکلی بابــت بازپرداخــت 
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــود نیای ــه وج ــه ب مهری
ــای  ــه هزینه ه ــد و کلی ــارج تول آن مخ
فرزنــد اول زوجیــن بــر اســاس میــزان 
ســپرده تحــت پوشــش قــرار می گیــرد. 
وی همچنیــن اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 54 مرکــز 
ــام  ــازمان نظ ــوز س ــا مج ــی و ازدواج ب ــاوره روانشناس مش
ــد.  ــت می کنن ــان فعالی روانشناســی و وزارت ورزش و جوان

مهریه و هزینه تولد فرزند اول بیمه شد
ــا  ــا ب ــور ناج ــس راه ــات پلی ــز اجرائی ــس مرک ــس پلی ریی
ــه  ــط گواهینام ــتانه ضب ــده در آس ــزار رانن ــه 9 ه ــان اینک بی
ــهریورماه  ــفر در ش ــازم س ــه ع ــی ک ــه رانندگان ــتند، ب هس
هســتند هشــدار داد کــه قوانیــن رانندگــی را رعایــت کننــد. 
آمــار  طبــق  گفــت:  اســد،  کرمــی  احمــد   ســرهنگ 

ــدود  ــه ح ــال گواهینام ــه امس ــار ماه چه
ضبــط  آســتانه  در  راننــده  هــزار   9 
آن  بــه  ایــن  و  اســت  گرفتــه  قــرار 
معناســت کــه ایــن راننــدگان بــه یکــی از 
ــک  ــی نزدی ــت از رانندگ ــل محرومی مراح
ــن  ــالم ای ــا اع ــه ب ــده اند. وی در ادام ش
ــته  ــه دس ــا س ــه محرومیت ه ــوع ک موض
هســتند، توضیــح داد: ایــن راننــدگان 
ــند  ــت باش ــه اول محرومی ــر در مرحل اگ

بــا حداقــل یــک تخلــف کــه مشــمول نمــره منفــی شــود، 
مســتحق ضبــط شــدن گواهینامــه و ســه مــاه محرومیــت 
ــه  ــد ک ــرار دارن ــه دوم ق ــم در مرحل ــی ه ــوند. بخش می ش

ــود،  ــی ش ــره منف ــه نم ــر ب ــه منج ــد ک ــی کنن ــر تخلف  اگ
6 مــاه از رانندگــی محــروم خواهنــد شــد. رییــس پلیــس 
مرکــز اجرائیــات پلیــس راهــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــت  ــوم محرومی ــه س ــم در مرحل ــدگان ه ــدادی از رانن تع
قــرار دارنــد، افــزود: گواهینامــه ایــن راننــدگان بــا ارتــکاب 
ــی  ــره منف ــه نم ــر ب ــف منج ــه تخل ب
ــال  ــک س ــد از ی ــود و بع ــل می ش باط
ــددًا  ــی توانند مجـ ــرومیت، مــ محـــ
ــه  ــت گواهینام ــدور و دریاف ــد ص فرآین
ــت:  ــد گف ــی اس ــد. کرم ــپری کنن را س
آســتانه  در  راننــده  هــزار   9 ایــن 
ــی  ــد، یعن ــرار دارن ــه ق ــط گواهینام ضب
ــه  ــر ب ــف منج ــک تخل ــکاب ی ــا ارت  ب
ــه  ــن از ادام ــع یقی ــی، قط ــره منف نم
آن هــم   رانندگــی محــروم می شــوند، حداقــل زمــان 
ســه مــاه و حداکثــر یــک ســال و بعــد از آن هــم گواهینامــه 

باطــل می شــود.

 توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه ها
ــذا و دارو از  ــس ســازمان غ ریی
بــه  آنفلوانــزا  واکســن  ورود 
کشــور از مــرداد مــاه خبــر داد و 
افـــــراد  بـــه  را  آن   تزریــــق 
ــه کــرد.  در معــرض خطــر توصی
دکتــر رســول دینارونــد در پاســخ 
 بــه اینکــه واکســن آنفلوانــزا 
از چــه زمانــی بــه کشــور وارد می شــود، گفــت: واکســن 
ــدازه کافــی  ــه ان ــزا از مــرداد مــاه وارد کشــور شــده و ب آنفلوان
هــم در کشــور وجــود دارد. وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضر 
نیــز افــرادی کــه به تزریــق واکســن آنفلوانــزا نیازمندنــد، به آن 
ــد  ــه نیازمن ــرادی ک ــن اف ــزود: بنابرای ــد، اف ــی دارن دسترس
تزریــق ایــن واکســن هســتند، اکنــون تزریــق برایشــان انجام 
می شــود و خوشــبختانه هیــچ مشــکلی هــم در ایــن زمینــه 
نداریــم. رییــس ســازمان غــذا و دارو از کاهــش قیمــت ایــن 
واکســن نســبت بــه ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: قیمــت 
واکســن آنفلوانــزا در ســال گذشــته حــدود 26000 تومــان بــود، 
 در حالــی کــه کــه امســال قیمــت آن بــه 24 هـــــزار 

و 500 تومان کاهش پیدا کرده است.

 بیمه ها برای عقد قرارداد با ماماها 
بهانه می آورند

ــای  ــور، از بهانه ه ــکی کش ــام پزش ــی نظ ــورای عال ــو ش عض
واهــی ســازمان های بیمــه گــر بــرای عقــد قــرارداد بــا ماماهــا 

گالیــه کــرد. 
ــا پیگیری هــای  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــان، ب ــده زب نوشــین زن
زیــادی کــه انجــام شــده بیمه هــا فعــاًل بــه صــورت پایلــوت 
در ســه اســتان اردبیــل، اصفهــان و گلســتان بــا ماماهــا 
ــکالت  ــا مش ــن قرارداده ــت: ای ــان داش ــتند بی ــرارداد بس ق
زیــادی دارد؛ از جملــه ایــن کــه فقــط خانم هــای بــاردار تحــت 
پوشــش بیمــه هســتند و مامــا مراقبت هــای دوران بــارداری 
ــاردار  ــادران ب ــه م ــت ب ــت ویزی ــورت هش ــه ص ــد ب را می توان
ارائــه کنــد و ا گــر مــادری بــه تعــداد ویزیــت بیشــتری نیــاز 
داشــته باشــد بیمــه در ازای آن پولــی بــه ماماهــا نمی دهــد. 
ــت بیماری هــا  ــران اگــر باب ــان و دخت ــان اینکــه زن ــا بی وی ب
و مشــاوره بــه ماماهــا مراجعــه کننــد تحــت پوشــش 
ــونوگرافی  ــتن س ــرای نوش ــی ب ــزود: حت ــتند، اف ــه نیس بیم
ــار حــق نوشــتن  ــا 2 ب ــد و تنه ــت دارن هــم ماماهــا محدودی
ــه  ــاز ب ــر نی ــد و اگ ــاردار را دارن ــادران ب ــرای م ــونوگرافی ب س
تعــداد دفعــات بیشــتر بــود، تحــت پوشــش بیمــه نیســت. به 
گفتــه زنــده زبــان، اگــر وضعیــت بــه همیــن روال پیــش رود 
عقــد قــرارداد بــا ماماهــا عمــاًل نمی توانــد در ســایر اســتان ها 
ــد منتظــر بازخــورد ســه اســتان باشــیم  ــی شــود و بای اجرای
ــد  ــل از آن بای ــه قب ــه البت ــد ک ــری یاب ــور تس ــر کل کش ــا ب ت

معضــالت برداشــته شــود.

کوتاه از اجتماعی 

 نگاهی به ترس از مدرسه کالس اولی ها
روانشــناس  یــک کارشــناس 
گفــت: وابستگـــــی شدیـــد 
ــب  ــدان موج ــه فرزن ــن ب والدی
ــا  ــس آنه ــه نف ــاد ب ــدم اعتم ع
شــده و هنــگام ورود بــه محیــط 
جدیــد همچــون مدرســه دچــار 
اضطــراب و تــرس می شــوند. 
ــراب  ــرس و اضط ــه ت ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــه محبوب مرضی
و  مهدکــودک  دوره هــای  کــه  کودکانــی  در  عمدتــًا 
پیش دبســتانی را طــی نکرده انــد، بــروز می کنــد، افــزود: 
ــط  ــا محی ــم ب ــا کم ک ــن دوره ه ــردن ای ــی ک ــا ط ــودکان ب ک
ــه  ــدا کــرده و از وابســتگی شدیدشــان ب مدرســه آشــنایی پی
والدیــن کاســته می شــود. وی ادامــه داد: کودکانــی کــه بــدون 
مقدمــه و طــی کــردن دوره پیش دبســتانی وارد مدرســه 
ــتیبان  ــی و پش ــن حام ــد بهتری ــاس می کنن ــوند احس می ش
ــد؛ بنابرایــن از  خــود کــه والدیــن هســتند را از دســت داده ان
ورود بــه مدرســه اضطــراب دارنــد و گاهــی ایــن تــرس ممکن 
اســت بــه شــکل گریــه و یــا نمانــدن در مدرســه خود را نشــان 
دهــد. ایــن روانشــناس بــه والدینــی کــه کــودک آنهــا از ورود 
بــه مدرســه اضطــراب دارد، توصیــه کــرد: از میــزان وابســتگی 
ــدارس،  ــد و پیــش از بازگشــایی م ــه خــود بکاهی ــودکان ب ک
ــد  ــا محیــط و معلمــان جدی ــا ب ــرده ت ــه مدرســه ب آن هــا را ب
ــد  ــط جدی ــه محی ــردن در زمین ــت ک ــنا شــوند. وی صحب آش
ــد و  ــر خوان ــودکان را مؤث ــرای کاهــش اضطــراب ک مدرســه ب
خاطرنشــان کــرد: والدیــن بایــد بــا صحبــت کــردن بــا 

فرزندان، محیط شاد و آرام بخشی تجسم کنند.

راه اندازی »اتاق تزریق اعتیاد«
ــتی  ــازمان بهزیس ــاد س ــان اعتی ــگیری و درم ــاون پیش مع
مخــدر  مــواد  تزریــق  امــن  اتاق هــای  راه انــدازی   از 
پایلــوت  صــورت  بــه  برنامــه  ایــن  و گفــت:  داد   خبــر 

در سه استان پرخطر اجرا می شود. 
محســن روشــن پژوه، در رابطــه بــا راه انــدازی اتاق هــای امــن 
ــوت  ــه صــورت پایل ــرار اســت ب ــن طــرح ق ــت: ای ــق گف تزری
اجــرا شــود تــا از نظــر علمــی و مؤثــر بــودن بررســی شــود. 

وی ادامــه داد: در جاهــای مختلــف دنیــا ایــن برنامــه اجــرا 
شــده و تجربــه آن نشــان داده کــه روش خوبــی اســت، 
بنابرایــن از نظــر علمــی بــودن آن شــکی نیســت؛ امــا از نظــر 
ــده  ــی دی ــته خدمات ــد در بس ــگاه آن، بای ــرا و جای روش اج

شــود. 
روشــن پــژوه بیــان کــرد: ایــن برنامــه در ســه اســتان پرخطــر 
از جملــه کرمــان و خوزســتان اجــرا می شــود و ممکــن 
اســت تهــران هــم بــه آن افــزوده شــود. روشــن پژوه گفــت: 
ــه  ــن برنام ــم ای ــه ببینی ــت ک ــن اس ــم ای ــه داری ــی ک  چالش

با چه مالحظاتی بهتر است اجرا شود.

۹ هزار راننده متخلف در آستانه ضبط گواهینامهاخبار کوتاه
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6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 17864/ م الف  مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – محمد عارف

اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: مسعود      نام خانوادگی: آخوندی    نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام: حسین   نام خانوادگی:آخوندی    نشانی محل اقامت: خ برازنده 

کوچه شقایق 1 پالک 166 طبقه سوم  محکوم به: به موجب رای شماره 495 تاریخ95/3/27 حوزه 

11  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو و پراید به شماره انتظامی 13-543ج 41 

به نام محکوم له و پرداخت مبلغ 1/060/000 ریال یک میلیون و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

و هزینه نشر آگهی که در حق محکوم له صادر و با احتساب نیم عشر اجرای احکام . 

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 

ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 

مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 

اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره17809/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو   شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبابخانه و مغازه  پالک شماره 15/2566 واقع در فالورجان  اینکه تحدید حدود ششدانگ  با  نظر 

بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7001197-1395/2/22 در 

اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای حسین قاسمی فالورجانی  فرزند 

محمد  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 

دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 

پنجشنبه مورخ 1395/7/15 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 

آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 

اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/6/18 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ مغازه  پالک شماره 15/2567 واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

قانون  ثبتی بموجب رای شماره 7001550-1395/3/11 در اجرای  اصفهان که طبق سوابق و پرونده 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای حسین قاسمی فالورجانی  فرزند محمد  در جریان 

ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 1395/7/15 

ساعت 9/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 

اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 

مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار : 1395/6/18 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد رضا توکلی    دارای شناسنامه شماره 341 متولد 1352  به شرح دادخواست به کالسه 

95 / 550 ش 1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

علی توکلی        بشناسنامه 184 مورخ 1310/9/19 در تاریخ1395/5/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه  پسر – و یک دختر دائمی  که  به شرح 

ذیل می باشد:  1- محمد باقر توکلی     فرزند علی     به ش ش236 متولد 1349 صادره از گلپایگان 

2- محمد رضا توکلی    فرزند علی    به ش ش 341 متولد 1352  صادره از گلپایگان 3- مسعود 

توکلی  فرزند علی به  ش ش 404 متولد 360 صادره از گلپایگان 4- فاطمه توکلی  فرزند علی  به 

ش ش 112 متولد 1357 صادره از گلپایگان  و الغیر  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 : 

293/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-934خواهان حمید رضا اعتزازیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه 

. وقت رسیدگی برای روز  ابراهیمی مطلق سارا جوقی  تقدیم نموده است  چک  به طرفیت جعفر 

............. مورخه 95/7/28 ساعت 8 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 

8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 

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

دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک  الف مدیر  اتخاذ می شود.شماره: 17822/م  و تصمیم مقتضی 

شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  نبی   درعلی  امیر  خواهان   577-95 پرونده کالسه  خصوص  در 

مورخ  روز.........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  دهقانی   نگار  و  درویشی  جالل  طرفیت 

حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   16/30 1395/7/27ساعت 

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

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق  مجتمع شماره2 شورای حل 

اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 17398/م الف مدیر دفتر شعبه 27مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-1049 خواهان محسن اله یاری   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

شاهین فتح اله ئی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز......... مورخ 1395/7/26ساعت 12 

ظهر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 17788/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-1045 خواهان مسعود سلیمیان دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

مورخ 1395/7/26ساعت  روز.........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  نفرد   احمد عسگریا 

11/30 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 

این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.شماره: 17804/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-251 خواهان شهال رقیبی زاده  دادخواستی مبنی بر:مطالبه خسارت  به 

طرفیت حسین مختارزاده   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزدو شنبه مورخ 95/7/19ساعت 

3/30 تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

17784/م الف مدیر دفتر شعبه 37مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه  بایگانی  شماره   9509986839200420  : پرونده  9510106839202841شماره   : ابالغیه  شماره 

علی   فرزند  آبادی  نجف  باستانی  افسانه  خانم  خواهان   1395/06/11  : تنظیم  تاریخ   950489  :

دادخواستی به طرفیت 1- محمد حسین زیرکی فرد فرزند مسعود 2- آینور پدرام فرزند رحیم  فرزند 

رحیم  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودروی سواری پژو 207 به شماره انتظامی 13-428م 

13  تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان نموده که به شعبه16 دادگاه حقوقی اصفهان  ارجاع و 

به کالسه 950489 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1395/07/18 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با 

توجه به مجهول المکان بودن خواندگان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 

و انقالب در امور مدنی و در خواست خواهان و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیر 

االنتشار آگهی می گردد تا خواندگان مجهول المکان جهت اطالع از مفاد پرونده به شعبه 16 دادگاه 

حقوقی اصفهان واقع در اصفهان – خیابان نیکبخت – دادگستری اصفهان  مراجعه و ضمن اعالم 

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

شوند/. شماره : 17858/ م الف محمد شمس 

مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: شرکت وحدت کاران برخوار      نام خانوادگی: 2- علی اصغر صفاری 

دولت ابادی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: محمد مهدی    نام 

خانوادگی:حاجی میرزایی  نشانی محل اقامت: اصفهان – خ صارمیه – کوچه الیادران کوچه سادات بن 

بست مهر پالک 14محکوم به:به موجب رای شماره 967 تاریخ94/5/31 حوزه 7  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیها محکوم است به: متاضمنا

پرداخت سی میلیون ریال اصل خواسته و صد و شصت و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر 

آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک 1191078مورخ 93/4/15 لغایت 

وصول با احتساب نیم عشر اجرایی.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

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

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 

در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره17821/ م الف دفتر شعبه 7 

مجتمع شماره دو   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: طاهره       نام خانوادگی: شاه زیدی نام پدر : حسن نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: تقی     نام خانوادگی:علیمرادی جزی نام پدر: 

محمد باقر   نشانی محل اقامت: اص – خ رباط دوم کوچه 16 پالک 7 محکوم به:به موجب رای 

شماره 637 تاریخ95/3/14 حوزه 6 اصفهان   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 23000/000 ریال )بیست و سه میلیون ریال ( بابت 

اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 940/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  سر رسید چک 

)94/11/30 لغایت اجرای حکم (.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

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

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 

در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 

را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره17830/ م الف دفتر شعبه 

6 مجتمع شماره یک   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420361700239شماره پرونده: 9409980361701046

شماره بایگانی شعبه : 941148تاریخ تنظیم: 1395/06/03 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :علی     

نام خانوادگی : هارونی    نام پدر: مراد   نشانی: اصفهان – رهنان – خ شهید چمران انتهای فرعی 17 

جنب مسجد النبی منزل نوساز تلفن 09139065625 مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: محمد 

محسن   نام خانوادگی : محمدی   نام پدر : فاضل   نشانی : مجهول المکان   محکوم به: بسمه 

دادنامه  شماره  و    9510090361701770 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی 

مربوطه 9509970361700070 محکوم علیه محکوم است به پرداخت محکوم به مطابق دادنامه ذیل و 

نیز پرداخت نیم عشر دولتی./  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد 

آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی  ریال بابت اصل خواسته 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 ا- مبلغ/ جرای 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 اعالم 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 محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394( 

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای علی هارونی فرزند مراد به طرفیت آقای محمد حسن محمدی 

فرزند فاضل به خواسته اثبات انفساخ معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 93/11/17 به لحاظ 

تحقق شرط عدم انتقال سند ظرف مهلت مقرر و استرداد ثمن معامله مذکور به مبلغ )52/000/000( 

ریال و مطالبه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله مفاد مبایعه نامه عادی 

که در سطور پایانی آن فروشنده متعهد گردیده در اولین فرصت به مدت حداکثر 25 روز سند را انتقال 

بدهد و مقرر گردیده در غیر این صورت قولنامه فسخ می گردد و با عنایت به اینکه خوانده علی رغم 

ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و ایراد دفاعی به عمل نیاورده است لذا دعوی خواهان 

را ثابت و وارد تشخیص ومستندا به مواد 515و 198 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 236قانون 

مدنی حکم به تائید انفساخ معامله موضوع خواسته و همچنین محکومیت خوانده به استرداد به مبلغ 

)52/000/000( ریال و پرداخت مبلغ )2/342/000( ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان 

صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد/ک 

شماره: 17839/ م الف مهدی حاجیلو رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-173 خواهان شیوا کریمی   دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 

اسماعیل عباسی گل گیری   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...... مورخ 95/8/11 ساعت 4/5 

عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، 

مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی 

به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان 

صبا – پالک 57- کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 23 مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی تلقی 

شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : 17807 / م الف مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  پخش     زرین  سعید  خواهان   108-95 پرونده کالسه  خصوص  در 

و  نموده  تقدیم  خوزانی    غفاری  مهدی  به طرفیت  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  پنج  و  بیست  مبلغ 

وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 95/8/15 ساعت 6 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به 

آئین دادرسی  به ماده 73 قانون  ، مستندا  بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان  المکان  مجهول 

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

خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد پستی 8165756441 

نماید. اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه 

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

 شد.

شماره : 14926 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان



پنجشنبه  18  شهریور ماه  1395 ـــمـــاره 248 ســـــال دوم                ݡسݒ

پيامبر صلى اهلل عليه و آله:

دنى َاهِل الّناِر َعذابا َينَتِعُل ِبَنعَليِن ِمن ناٍر َيغلى ِدماُغُه 
َ

أ

ِمن َحراَرِة َنعَليِه؛

كم عذاب ترين اهل جهنم دو كفش از آتش به پا دارد كه 

از حرارت آنها مغزش به جوش مى آيد.

)كنزالعمال، ج14، ص527، ح39507(

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختياری

كرمان

یزد

31   ْC

27   ْC

35   ْC

31   ْC

18  ْC

15   ْC

18   ْC

22   ْC

کشتار حجاج خانه خدا – ششم ذیحجه

در روز جمعه ۹ مرداد ۱۳۶۶ مصادف با ششم ذیحجه پس از آن که حجاج 

، »شعار مرگ بر آمریکا« و »مرگ  ن ک�ی ایرا�ن در طی تظاهرات برائت از م�ش

وهای امنی�ت عربستان بر آنان آتش گشودند.  بر ارسائیل« رس می دادند، ن�ی

در این واقعه نزدیک به 500 نفر از زائران خانه خدا که اک�ش آن ها ایرا�ن بودند 

کشته و 700 نفر زخمی شدند.

ن  بعدها برریس های به عمل آمده توسط اداره تشخیص هویت و پلیس ب�ی

الملل جهت تشخیص نحوه شهادت زائران مظلوم بیت هللا الحرام دال بر 

استفاده از اسلحه های مختلف است و بر خالف ادعای جنایتکاران سعودی که 

منکر استفاده از اسلحه و یا ت�ی اندازی شده اند تعداد زیادی از زائران با ت�ی 

مستقیم به شهادت رسیده اند. نتایج به دست آمده به قرار زیر است:

اً بیش از 20 م�ت صورت گرفته است. اندازی از فواصل مختلف و اک�ش ۱- ت�ی

ن و یا در خط مستقیم بوده است. اً از باال به پای�ی 2- مس�ی عبور گلوله اک�ش

۳- با توجه به ضایعات ایجاد شده بر روی پیکر شهداٰ سالح مورد استفاده 

 )  یا شکاری از نوع گلوله ز�ن
گ

از انواع مختلف )کمری، مسلسل و تفنگ جن�

بوده است.

4- اک�ش گلوله های شلیک شده پس از اصابت از بدن شهدا خارج شده است.

ن جسدی که مورد برریس قرار گرفته  5- در برریس های انجام شده بر روی اول�ی

( در ناحیه پشت شهید متوقف گردیده 
گ

یک گلوله )نظ�ی گلوله  تفنگ های جن�

ن نوع سالح  بوده است که از این ناحیه استخراج و تحت برریس جهت تعی�ی

قرار گرفته است.

داستان

پرهيز از رفيق بازى
يمن  از  سربازانش  با  سپاه  يك  فرماندهى  به  )ع(  على 
به  متعلق  داشت كه  همراه  يمنى  هاى  حّله  و   بازمى گشت 
نه  و  را پوشيد  از آن حّله ها  نه خودش يكى  بود،  المال  بيت 
دو  يكى  تصرف كند،  آنها  در  داد  اجازه  سپاهيان  از  يكى  به 
مكه  به  براى حج  خدا  رسول  وقت  آن   - مكه  نزديك  منزل 
آمده بودند- خود براى گزارش زودتر به حضور رسيد و سپس 
برگشت كه با سربازانش باهم وارد مكه شوند وقتى كه به محل 

اند. آنها آن حّله ها آورده و پوشيده  سربازان رسيد، ديد 
مصلحتانديشى  و  رودربايستى  و  مالحظه  هيچ  بدون  على 
سياسى، همه را از تن آنها كند و به جاى اول گذاشت. سربازان 
ناراحت شدند؛ وقتى كه به حضور رسول خدا رسيدند، از جمله 
رفتار  از  بود كه  اين  پرسيد  آنها  از  خدا  رسول  چيزهايى كه 
فرمانده تان راضى هستيد؟ گفتنــد: بلى، اما... و قصه حّله ها 
را به عرض رساندند. اينجا بود كه رسول خدا )ص( جمله اى 
الّله.«  ذات  فى  الخيش  انه  فرمود:»  على  درباره  را   تاريخى 
او خشن ترين فردى است در ذات خدا؛ يعنى على آنجا كه 
پاى امر الهى برسد، از هر گونه مصانعه و مالحظه كارى به دور 
است. مصانعه و مصانعه دوستى نوعى ضعف و زبونى است و 
نقطه مقابل آن خشونت اصولى است كه نوعى شجاعت و قوت 

است. داستانهاي استاد / مرتضي مطهري

داستانک قیمت تجربه
مهندســی بــود که در تعمیر دســتگاه هــای مکانیکی اســتعداد 
ــا  ــه ب ــت صادقان ــال خدم ــس از۳۰ س ــت. او پ ــر داش و تبح
ــد،  ــال بع ــد. دو س ــته ش ــاز نشس ــوش ب ــری خ ــاد و خاط  ی
از طــرف شــرکت دربــاره رفــع اشــکال بــه ظاهــر الینحــل یکــی 
از دســتگاه هــای چندیــن میلیــون دالری بــا اوتمــاس گرفتند. 
آنهــا هــر کاری کــه از دستشــان بــر می آمــد انجــام داده بودند 
و هیــچ کســی نتوانســته بــود اشــکال را رفــع کنــد بنابرایــن، 
نومیدانــه بــه او متوســل شــده بودنــد کــه در رفــع بســیاری از 
ــوده اســت. مهنــدس، ایــن ا مــر را   ایــن مشــکالت موفــق ب
بــه رغبــت مــی پذیــرد. او یــک روز تمــام بــه وارســی دســتگاه 
ــت  ــچ عالم ــه گ ــک تک ــا ی ــان کار، ب ــردازد. و در پای ــی پ م
ضربــدر روی یــک قطعــه مخصــوص دســتگاه مــی کشــد و با 
ســربلندی مــی گویــد: اشــکال اینجاســت. آن قطعــه تعمیــر 
مــی شــود و دســتگاه بــار دیگــر بــه کار مــی افتــد. مهنــدس 
ــابداری  ــی کند.حس ــی م ــود را ۵۰۰۰۰ دالر معرف ــتمزد خ دس
 تقاضــای ارائــه گــزارش و صورتحســاب مــواد مصرفــی 
مــی کنــدو او بطــور مختصــر ایــن گــزارش را مــی دهــد: بابــت 
یــک قطعــه گــچ: ۱ دالر و بابــت دانســتن اینکــه ضربــدر را کجا 

بزنــم: ۴۹۹۹۹ دالر !

گیاهــان دارویــی هــر کــدام تاثیــرات و انــرژی هــای 
 متفاوتــی ایجــاد مــی کننــد. بــر اســاس انــرژی 
 مــورد نیــاز خــود یکــی از آن هــا را تهیــه کــرده و 

یک دسته کنید.
اســطوخودوس:  بــرای تعــادل، آرامــش و تمــدد 

اعصــاب.
سدر: برای تصفیه، درمان و جذب انرژی مثبت.

رزمــاری: بــرای نظــم دادن بــه چالــش هــا و جــذب 
عشــق.

مریم گلی سفید: برای تغییر و دگرگونی.
_ تمــام پنجــره هــا را ببندیــد و دســته گیــاه را روشــن 
کنیــد. چشــم هــا را ببندیــد و تمــام انــرژی هایــی کــه 
ــد  ــی بگذارن ــر منف ــد دیگــر در شــما تاثی نمــی خواهی

را رهــا کنیــد.
تمــام  بــه  خــود  بــا  را  گرایــی  مثبــت  ایــن   _ 
قســمت هــا و گوشــه کنــار خانــه بــه اتــاق هــا، 
آشــپزخانه، حمــام و… ببریــد. از ایــن کار لــذت ببریــد 
ــام  ــا تم ــاندید ب ــام رس ــه اتم ــه کار را ب ــی ک و هنگام

ــد. ــس کنی ــود آن را ح وج
ــد  ــرون بگذاری ــی را بی ــاه داروی ــته گی ــون دس _ اکن
 و یــک لیــوان بــزرگ آب شــور برداریــد. لیــوان را 
ــه  ــای خان ــام قســمت ه ــد و در تم ــه دســت بگیری ب

ــد. راه بروی
ــد  ــد و بگذاری ــت بریزی ــور را در توال ــر آب ش _ در آخ

ــوند. ــه ش ــی دور ریخت ــای منف ــرژی ه ــام ان تم
_ در مرکــز خانــه بنشــینید و تصــور کنیــد کــه از مرکــز 

ــه از  ــای خان ــمت ه ــام قس ــه تم ــز ب ــور قرم ــن ن زمی
ــد. ســپس در ذهــن  ــا ســقف مــی تاب ــن ت کــف زمی
ــگ  ــه رن ــز ب ــور قرم ــن ن ــه ای ــد ک ــور کنی ــود تص خ
ــا  ــی و در انته ــی آســمانی، نیل نارنجــی، زرد، ســبز، آب

ــد. ــی کن ــر م بنفــش تغیی
ــور بنفــش  ــن ن ــد ای _ در تصــورات خــود اجــازه دهی
ــام  ــگ داده و تم ــر رن ــش تغیی ــای بنف ــعله ه ــه ش ب
انــرژی هایــی کــه دیگــر شــما را درگیــر نخواهنــد کــرد 

را در خــود بســوزاند.
ــق بکشــید و یــک شــمع ســفید  ــد نفــس عمی _ چن
رنــگ روشــن کنیــد. اجــازه دهیــد شــعله هــای 
ــه پخــش ــای شــما را در خان ــکار زیب ــام اف  شــمع تم

 کند.

چگونه انرژی منفی را در خانه
 از بین ببریم؟

کیمیای وطن امــروزه از سیســتم های اعــالم حریــق بــه طــور گســترده در 

ســاختمان ها و اماکــن مســکونی و صنعتــی اســتفاده می شــود تــا خســارت هــای 
ناشــی از حریــق را بــه حداقــل برســانند و همچنیــن بتوانــد بــا اعــالم بــه موقــع از 
ــق  ــالم حری ــتم اع ــد. سیس ــکان بکاه ــد ام ــر ح ــا س ــه ت ــی حادث ــات جان  تلف
بــه خصــوص در شــرکت های بــزرگ از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. بــه تازگــی 
ــا اســتفاده از توانایــی مهندســین داخلــی سیســتم اعــالم  شــرکت فوالدمبارکــه ب
ــا اســتفاده از شــبکه داخلــی را راه انــدازی کــرده اســت. محمــد مهــدی  حریــق ب
ــدازی سیســتم اعــالم  شــیخ بهایــی، کارشــناس مهندســی فــوالد مبارکــه از راه ان
حریــق بــا اســتفاده از شــبکه داخلــی خبــر داد و می گویــد: در گذشــته از 
ــات  ــرای ارتباط ــیم، ب ــر زوج س ــی ب ــس مبتن ــرکت زیمن ــاص ش ــبکه های خ ش
میــان FAP هــا و سیســتم مرکــزی اعــالم و اطفــاء حریــق اســتفاده می گردیــد 
ــرای راه  ــبکه ب ــرب ش ــان مج ــتفاده از کارشناس ــا اس ــد ب ــتم جدی ــی درسیس ول
ــق بســتر اســتاندارد  ــق از طری ــزات اطفــاء حری ــدازی و نگهــداری شــبکه، تجهی ان
ــدازی  ــا موفقیــت و صرفــه جویــی اقتصــادی راه ان شــبکه شــرکت فوالدمبارکــه ب

گردید.
   مشکالت سیستم قبلی

شــبکه های  اصلــی  مشــکل  قبلــی،  سیســتم  در  افــزود:  بهایــی  شــیخ    
زوج ســیم، پهنــای بانــد محــدود و نیــاز بــه تخصــص هــای خــاص بــرای نگهــداری 
ــگ  ــل نداشــتن مانیتورین ــه دلی ــداری آن ب ــراوان در نگه ــن مشــکالت ف و همچنی
مناســب از وضعیــت شــبکه بــود؛ امــا مهــم تریــن مشــکل آن اســت کــه در ایــن 
حالــت تجهیــزات بایــد از یــک برنــد مشــخص بــوده و امــکان کار بــا ســایر برندهــا 
را نــدارد و کســب دانــش مــورد نیــاز جهــت نگهــداری ایــن شــبکه بســیار مشــکل 
ــیم آن  ــبکه های زوج س ــری ش ــه کارگی ــی ب ــج منف ــت. از نتای ــر اس ــه ب و هزین
بــود کــه بــه دلیــل نداشــتن دانــش تخصصــی کمپانــی ایجــاد کننــده از شــبکه و 
کاربردهــای محــدود آن، بازدهــی شــبکه بــرای کاربــران بــه شــکل چشــم گیــری 
ــا ورود نســل جدیــد کنترلرهــای زیمنــس  ــادآور شــد: ب کاهــش می یافــت. وی ی
سیســتم های اطفــاء حریــق، بــرای اتصــال تجهیــزات بــه کنترلــر و کنتــرل، 
ــه صــورت  مدیریــت و مانیتورینــگ قدرتمنــد ایــن تجهیــزات، شــبکه TCP/ IP ب
ــه  ــوز هــم ب ــی هن ــه شــده اســت، ول ــه کار گرفت ــی ب ــن کمپان گســترده توســط ای
دلیــل اینکــه ایــن شــرکت نیــاز بــه انطبــاق محصــوالت جدیــد خــود بــا محصــوالت 
گذشــته دارد الزم بــود کــه بتوانــد از آن محصــوالت در سیســتم های جدیــد 
ــتاندارد  ــرکت در دل اس ــن ش ــص ای ــتانداردهایی مخت ــذا اس ــد، ل ــتیبانی نمای پش
ــزات  ــح تجهی ــری صحی ــه کارگی ــرای ب ــه ب ــت ک ــده اس ــده ش TCP/ IP گنجان

ــن  ــر ای ــکان تســلط ب ــه آگاهــی و در صــورت ام ــاز ب ــا نی ــراری ارتباطــات آنه وبرق
اســتانداردها می باشــد.

   اهمیت سیستم اعالم حریق در فوالدمبارکه
ــوط  ــبکه مرب ــدازی ش ــکل راه ان ــه مش ــه ب ــه درادام ــی کارخان ــناس مهندس کارش
ــق از دو  ــالم حری ــتم های اع ــت: سیس ــود و گف ــاره نم ــتم MM8۰۰۰ اش ــه سیس ب
ــه  ــون فوالدمبارک ــی همچ ــای بزرگ ــازمان ه ــادی در س ــت زی ــر دارای اهمی منظ
ــوادث و  ــه ح ــبت ب ــل نس ــس العم ــرعت عک ــش س ــت افزای ــند. اواًل جه می باش
کاهــش اثــرات مالــی و جانــی مربوطــه و ثانیــًا بــه دلیــل اثراتــی کــه اســتفاده از 
ایــن سیســتم ها در کاهــش هزینه هایــی همچــون هزینه هــای بیمــه ای شــرکت 
ــای  ــن سیســتم ها از اولویت ه ــه روز رســانی ای ــدی و ب ــذا کارآم دارا می باشــند؛ ل
ــل را  ــبکه ای دو راه ح ــن ش ــدازی چنی ــرای راه ان ــن ب ــند. بنابرای ــازمان می باش س
در پیــش داشــتیم، یکــی راه انــدازی شــبکه اختصاصــی سیســتم اطفــاء حریــق 
 ،MM8۰۰۰ کــه در آن بایــد شــبکه ای مجــزا در ســطح شــرکت بــرای اتصــال کنترلــر
ــرای ایجــاد  ــه ب ــاده ســازی گــردد ک ســرورها، کالینت هــا و 6۴ دســتگاه FAP پی
ــغ  ــده مبل ــام ش ــای انج ــش بینی ه ــاس پی ــر اس ــبکه ای ب ــن ش ــعه چنی و توس
 بســیار زیــادی نیــاز بــه ســرمایه گــذاری بــود. پــس از ســرمایه گــذاری فــوق شــبکه 
بــه وجــود آمــده دارای حداقل هــای مــورد نیــاز بــود و بــرای داشــتن قابلیت هــا و 
کنترل هــای مــورد نیــاز، نیازمنــد صــرف هزینه هــای بســیار بیشــتری بــود. نکتــه 
بســیار بــا اهمیت تــر زمــان طوالنــی مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی ایــن شــبکه بــود 
و همچنیــن نگهــداری ایــن شــبکه نیــاز بــه ایجــاد یــک ســاختار جدیــد و مــوازی 
ــود  ــت موج ــبکه اینتران ــتفاده از ش ــل دوم اس ــازمان دارد، راه ح ــد IT س ــا واح ب
فــوالد مبارکــه بــود کــه بــا توجــه بــه وجــود شــبکه Campus LAN فــوالد مبارکــه 
ــا واحــد شــبکه، امــور مهندســی، آزمایشــگاه الکترونیــک و  مجموعــه جلســاتی ب
 واحــد ایمنــی و آتــش نشــانی بــرای اســتفاده از ایــن بســتر موجــود برقــرار گردیــد.

   مزیت های سیستم جدید
ــن  ــاالی ای ــری ب ــترس پذی ــبکه و دس ــود ش ــتر موج ــود بس ــه وج ــه ب ــا توج ب
شــبکه، همچنیــن وجــود کارشناســان مجــرب شــبکه در واحــد مذکــور و پشــتیبانی 
ــداری  ــدازی و نگه ــرای راه ان ــه مجــدد ب ــاًل صــرف هزین ــر عم ــورد نظ از شــبکه م
شــبکه، غیرمنطقــی بــوده و مقــرر گردیــد تجهیــزات اطفــاء حریــق از طریــق بســتر 
اســتاندارد شــبکه شــرکت فوالدمبارکــه راه انــدازی گردنــد. وی یکــی از مهــم تریــن 
مزایــای اســتفاده از ایــن شــبکه را بــه وجــود آمــدن امــکان قرارگرفتــن ســرورهای 
ــت:  ــرد و گف ــالم ک ــازمان اع ــز داده س ــق در مرک ــاء حری ــالم و اطف ــتم اع  سیس
ــه میــزان  ــه کاری و طــول عمــر ایــن ســرورها ب در نتیجــه در ایــن روش آمــاده ب
ــرای ایجــاد  ــن صــورت ب ــر ای ــت و در غی ــد یاف ــش خواه ــل مالحظــه ای افزای قاب
امکانــات مشــابه نیــاز بــه صــرف هزینه هــای هنگفتــی می باشــد. ضمــن 
ــکو و  ــه ای سیس ــتاندارد ســه الی ــر اســاس اس ــه بســتر شــبکه شــرکت ب ــن ک  ای
بــر اســاس تجهیــزات همیــن شــرکت می باشــد. ایــن ســاختار بــه صــورت فیزیکــی 
ــه  ــی ب ــر منطق ــورت Redundant و از نظ ــه ص ــه )Ring( ب ــکل دو حلق ــه ش ب
شــکل ســاختار درختــی می باشــد. شــبکه فــوالد مبارکــه بــه صــورت اســتاندارد بــر 
 اســاس مناطــق جغرافیایــی ناحیــه بنــدی شــده و بــه ســوئیچ بالک هــای مختلــف 
 تقســیم بنــدی می شــود. بــا ایــن کار و بر اســاس اســتاندارد، هــر ناحیه بــا یک رنج 
اســاس  بـــر  را  شــبکه  راحتــــی  بــه  می تـــوان  و  می شــود  دهـــی   آدرس 

رنج IP اشکال زدایی نمود.
   پیاده سازی سیستم جدید

وی یــادآور شــد: جهــت پیــاده ســازی و بــه کارگیــری بســتر موجــود، کارگروهــی 
ــه  ــر ب ــه ف ــان فرزان ــروه آقای ــن کار گ ــه در ای ــکیل ک ــف تش ــای مختل از واحده
ــی و  ــی فن ــده ایمن ــوان نماین ــه عن ــا ب ــات، بهنی ــن آوری اطالع ــده ف ــوان نماین  عن
ــال و شــیخ بهایــی  ــکار و نیــک اقب آتــش نشــانی، آقایــی از طــرف شــرکت پیمان

ــس از بررســی  ــور پ ــروه مذک ــه حضــور داشــتند. کار گ از طــرف مهندســی کارخان
فنــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در اولیــن مرحلــه اتصــال شــبکه سیســتم اطفــاء 
ــه  ــه ب ــای مربوط ــرور MM8۰۰۰ و کالینت ه ــه س ــرکت فوالدمبارک ــه ش ــق ب حری
ــه  ــن مرحل ــد. در ای ــت گردی ــت تس ــا موفقی ــات ب ــل و ارتباط ــرکت وص ــبکه ش ش
ــاط ــد ارتب ــه بای ــد. در ادام ــاهده نگردی ــات مش ــکلی در ارتباط ــه مش ــچ گون  هی

ــد  ــخص گردی ــر روی FAP FS2۰ مش ــی ب ــا بررس ــود. ب ــرار نم ــا را برق  FAP ه
 Default نــدارد. بــدون Default Gateway تجهیــز فــوق آیتمــی بــا عنــوان
ــه ۳ بیــن FAP و MM8۰۰۰ برقــرار نمــود.  ــاط الی ــوان ارتب  Gateway عمــاًل نمی ت
ــخص  ــس مش ــرکت زیمن ــناس ش ــا کارش ــروه ب ــف کارگ ــی های مختل ــا بررس ب
شــد کــه ارتبــاط الیــه ۳ امــکان پذیــر می باشــد. بــا تحقیقــات بیشــتر و مطالعــه 
ــبکه  ــان ش ــط کارشناس ــف توس ــای مختل ــون و خطاه ــس و آزم ــتندات زیمن مس
ــه ۳  ــاط در الی ــن ارتب ــراری ای ــت برق ــکاری جه ــق، راه ــاء حری  و کارشناســان اطف
 بــا اســتفاده از روتینــگ بــه جــای Gateway بــه دســت آمــد. بــا ایجــاد 

Route های مورد نیاز در FAP، باز هم ارتباط برقرار نگردید.
   کاهش هزینه ها و صرفه جویی

وی ادامــه داد: کارشــناس پیمانــکار بــا ارتبــاط بــا طــرف آلمانــی اعــالم نمــود کــه 
ایشــان راهــکار VPN را بــرای حــل مشــکل ارائــه کردنــد. بنابــر ایــن در جلســه ای 
در تاریــخ ۱8/ ۱۱/ ۹۳ کارشــناس شــرکت فــوالد مبارکــه نظــر کارشــناس آلمانــی 
ــاط  ــراری ارتب ــکان برق ــدارک موجــود ام ــر اســاس م ــرد ب ــالم ک ــوده و اع را رد نم
ــا  ــری ب ــه دیگ ــا گزین ــعی و خط ــه و س ــا مطالع ــال ب ــن ح ــود دارد. در همی وج
ــف  ــرای تعری ــس ب ــی زیمن ــکل روش اختصاص ــن پروت ــه ای ــوان BBMD )ک عن
Default Gateway می باشــد( توســط کارشناســان شــبکه، اطفــا حریــق و 
ــد.  ــته ش ــکل برداش ــل مش ــری در ح ــده و گام دیگ ــت ش ــکار تس ــرکت پیمان ش
 Route ــدی ــر محــل پیکربن ــا تغیی ــن تســت ب ــوق در آخری ــت مشــکل ف در نهای
ــا  ــد. ب ــاز برقــرار گردی ــرم افــزار FAP برطــرف و در نتیجــه ارتباطــات مــورد نی در ن
انجــام و راه انــدازی ایــن پــروژه عــالوه بــر صرفــه جویــی در هزینــه پیــش بینــی 
شــده بــرای ســرمایه گــذاری و راه انــدازی زیرســاخت مــورد نیــاز، از هزینه هــای 
مربــوط بــه نفــرات مــورد نیــاز بــرای نگهــداری شــبکه مربوطــه و هزینــه تجهیزاتــی 
ــان  ــت: در پای ــی گف ــیخ بهای ــد. ش ــگیری گردی ــداری پیش ــرای نگه ــاز ب ــورد نی م
ــه،  ــت مهندســی کارخان ــراوان مدیری ــا و پشــتیبانی های ف الزم اســت از حمایت ه
ــیون  ــی و اتوماس ــی فن ــانی و بازرس ــش نش ــی و آت ــات، ایمن ــن آوری اطالع ف
 کــه فرصــت پیــاده ســازی ایــن کار را فراهــم نمودنــد، تشــکر و قدردانــی

 نمایم.

نگاهی به سیستم جدید اعالم حریق فوالد مبارکه؛

عالج واقعـه قبل از وقـوع
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ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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بخون و بخنــــــــــــد

  »ریش فیدل کاسترو«
در مقـابل بـازجویے مـزدوران گـروهڪ کـومله سکـوت 
ڪـــردم. بـــازجوے زنـــدان پرسید: پـــاسدار هستـــی؟ 
گـــفتم: نـه. نـابـاورانه بـا چشمـــانے از حـدقه درآمـده 

نگـــاهم ڪــرد و گفــت: بــه مــن دروغ نگـــو. 
ــش داری؟  ــرا ریـ ــس چـ ــتے، پـ ــدار نیس ــر پاسـ اگـ
لـــبخندے زدم و گفتــم: اگـــر ریـــش داشــتن دلـــیل 
پـاســـدار بـــودن است پس فیـدل کـــاسترو هـم بـاید 
پاســـدار باشـــد! او کــه از ایــن حـاضرجـــوابے من بـــه 

خشم آمـــده بـــود، دستـــور داد کتکـــم بـــزنند.
 بعـد از کتکــ زدن پــرسید: چـند سـال داری! گـفتم: 
بیســت و یکــــ ســـال. ابلهانه خندیــــد و گفت: پـــس 

معلــــوم مے شود بچه ســــرمایه دار هـــم هستــــے.
 خــــوب مــے خـــورید و مــے خـــوابید، بـــه جبهــه هــم 
مــی آییــد!! بعـــد از چنـــد روز انجــــام ایـــن قبیــــل 
بـــازجویی هــاے مســــخره و آزاردهنــــده، ســــرانجام 
مـــرا به زنــدان مــــرڪزی ڪومـــــله منتقــــل کردند.

 انتظارامام زمان)عج( از ما
امــام  انتظــارات  از كمتريــن   يكــي 

کیمیای وطن 
سید علی مدینه

ــا، توجــه شــيعيان نســبت  زمــان از م
به امامشان است. 

مرحوم فشندی تهرانی مي گويد: 
آورده، جــا  بــه  را  اعمــال  جمکــران  مســجد   در 

به همراه همسرم بر می گشتم .
در راه، آقایــی نورانــی را دیــدم کــه داخــل صحــن 

ــد.  ــجد برون ــرف مس ــه ط ــد ب ــد دارن ــده، قص ش
بــا خــود گفتــم :ایــن ســید در ایــن هــوای گــرم 
ــًا[ تشــنه اســت. ــازه از راه رســیده و ]حتم تابســتان ت

ــان  ــه ایش ــی را ب ــرف آب ــم و ظ ــید رفت ــرف س ــه ط ب
ــت و نوشــید[ ــردم. ]ســید ظــرف آب را گرف ــارف ک تع
و ظــرف آن را برگردانــد در ایــن حــال عرضــه داشــتم:

ــدا  ــان را از خ ــام زم ــرج ام ــد و ف ــا کنی ــما دع ــا ش آق
ــود!  ــک ش ــان نزدی ــرج ایش ــر ف ــا ام ــد ت بخواهی

آب  انــدازه  بــه  مــا  :»شــیعیان  فرمودنــد  آقــا 
ــا  ــد، دع ــر بخواهن ــد. اگ ــی خواهن ــا را نم ــی، م خوردن
مــی کننــد و فــرج مــا مــی رســد« ایــن ســخن 
ندیــدم.  را  کــردم کســی  نــگاه  تــا  و  فرمــود  را 
فهمیــدم کــه وجــود اقــدس امــام زمــان )عجــل 
ــش،  ــرده ام و حضرت ــارت کــ ــه(را زی ــي فرج  هللا تعال
امــــر بــه دعــا کــــرده است]شــیفتگان حضــرت 
ــد ۱ ،  ــريف( جل ــه الش ــي فرج ــل هللا تعال مهدی)عج

] صفحــه ۱۵۵ 


