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اصفهان در دهه والیت 
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غدیر، خالصه مکتب وحی

له
قا

رم
س کرم صلی اهلل علیه و آله در آخرین حج   پیامبر ا

تا جانشین  یافت  و در مسیر برگشت مأموریت 
هیجدهم  در  رخداد  این  کند؛  معرفی  را  خود 

نام  به  محلی  در  و  هجرى  دهم  سال  ذى الحجه 
طرف  از  که  زمانی  هم  آن  افتاد؛  اتفاق  خم  غدیر 
لم  »فان  که  رسید  پیامبر  به  ندا  واقع  در  خداوند 
دستور  این  گر  ا یعنی  رسالته«؛  بلغت  فما  تفعل 
عملیاتی نشود، رسالت تو ناقص است و به درستی 
»واهلل  می فرماید:  بعد  است.  نرسیده  انجام  به 
یعصمک من الّناس«؛ ترس از برخورد و نگاه مردم 
در  و  باش  نداشته  آنان  حدیث  و  حرف  قولی  به  و 
حادثه  این  نباش.  پیام  عواقب  نگران  حال   هر 
دستور  به  جانشینی  به  علیه السالم  علی  معرفی  و 
نباید  افتاد،  اتفاق  که در روز غدیر  را  خدای متعال 
فقط یک حادثه تاریخی دانست؛ بلکه غدیر را باید 
از تداوم خط  که نشانه اى است  یک تفکر دانست 

که تا پایان هستی... نبوت و چشمه اى است 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  غدیر از دیدگاه امام خمینی)ره(   
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  تأثیر آلودگی های خانگی 
بر محیط زیست   صفحه 7

  واردات آلوده تولید ملی 
را نشانه رفته است   صفحه 3

  اهمیت احیای تاالب گاوخونی 
هم پایه دریاچه ارومیه است   صفحه 3

ویژه های امروز

 همه مسلمانان جهان اخبار روز
به سردار سلیمانی عالقمندند

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مدیریت جهادی در 
حقیقت مدیریت سخت کوش و سریع العمل است، گفت: 

کشور با چالش های جدی روبه روست و برای حل این  امروز 
مشکالت نیازمند مدیریت جهادی هستیم...

کید کردند: رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران تأ
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 صدور ویزای عراق
 از اول مهر

صفحه 7

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 

روابط عمومی شهرداری  طالخونچه

روابط عمومی شهرداری بهارستان 

غدیر در آثار اسالمى ما به »عید هللا االکبر«، »یوم العهد المعهود« و 

»یوم المیثاق المأخوذ« تعبیر شده است. این تعبیرات که نشان دهنده ى 

تأکید و اهتمامى خاص به این روز شریف است، خصوصیتش در مسأله 

والیت است. 

مقام معظم رهبری 

عیداهلل االکبر، عید غدری خم مبارک باد

گاهم اعالن  عید امکل دين , سارلوز اتمام نعمت و هن
وصايت و واليت امير المومنين عليه السالم

 رب شيعيان وریپوان واليت خجسته باد

خجسته باد پیوند »نبوت« و »امامت« رد نقطه اوجى هب انم غدری خم هک غدری، رگه محکمى است 

رباى رشته دیانت. 

عیداتن مبارک

عیدسعید غدری خم مبارکباد

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

بی اعتمادی 
 مطلق 

به آمریکا

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

| یکــی از اجــزاء مهــم قــدرت نــرم جمهــوری اســالمی، بــی اعتمــادی مطلــق بــه 
گــر و در رأس آنهــا امریــکا اســت و ایــن بــی اعتمــادی بایــد روز  قدرت هــای ســلطه 

گســترش یابــد ــه روز  ب

گرچــه  کننــد و ا | متأســفانه برخــی هــا حاضــر نیســتند ایــن بــی اعتمــادی را قبــول 
گوینــد امریــکا دشــمن اســت امــا احســاس واقعــی بــی اعتمــادی بــه  بــه زبــان مــی 

امریــکا، در آنهــا وجــود نــدارد

گــذارد؛ تنهــا عامــل رفــع تهدیــد اقتــدار  کنــار نمــی  | هیــچ عاقلــی نیــروی دفاعــی را 
نظامــی اســت

ــع پیشــرفت  ــه تنهــا زمینه ســاز نفــوذ بلکــه مان ــکا ن ــا امری ــره ب ک کــردن راه مذا ــاز  | ب
کشــور اســت



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
صبــح دیــروز در دیــدار بــا شــرکت کنندگان در همایــش 
ــامی  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــان س ــری فرمانده سراس
ــاخص  ــر ش ــاب« و »عنص ــتحکم انق ــنگر مس ــپاه را »س س
 دفــاع از امنیــت داخلــی و خارجــی و هویــت برجســته 
ــه  ــرای پیشــرفت کشــور و حرکــت ب ــاز ب ــاز و مــورد نی و ممت
ســوی آرمان هــا« دانســتند و ضمــن اشــاره بــه بعضــی 
ــرم  ــدرت ن ــی ق ــزای اصل ــا اج ــه ب ــرای مقابل ــا ب  انحراف ه
و معنــوی نظــام اســامی و تحریــف آن هــا گفتنــد: یکــی از 
ــرم جمهــوری اســامی، بی اعتمــادی  اجــزای مهــم قــدرت ن
مطلــق بــه قدرت هــای ســلطه گر و در رأس آن هــا آمریکاســت 

ــد. ــه روز گســترش یاب ــد روزب و ایــن بی اعتمــادی بای
ــان  ــود، فرم ــخنان خ ــدای س ــامی در ابت ــاب اس ــر انق رهب
ســپاه  ســه گانه  نیروهــای  تشــکیل  بــرای  را   امــام)ره( 
ــرد  ــی آن م ــانه و دِل نوران ــذ و دوراندیش ــگاه ناف ــی از ن ناش
 بــزرگ و الهــی دانســتند و درخصــوص اهمیــت و ارزش 
و جایــگاه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی افزودنــد: جملــه 
معــروف امــام)ره( مبنــی بــر اینکــه »اگــر ســپاه نبــود، کشــور 
هــم نبــود« بــه ایــن دلیــل بــود کــه ســپاه، شــجره طیبــه ای 
اســت کــه از هویــت آن، ایمــان و حرکــت انقابــی و جهــادی 
می تــراود و حفــظ کشــور و انقــاب نیــز منــوط بــه اســتمرار 

ایــن عناصــر مهــم اســت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای الزمــه رســیدن بــه آرمــان بــزرگ 
ــاع  ــن اســامی« و دف ــی »تشــکیل تمــدن نوی انقــاب، یعن
از نظــام اســامی در برابــر توطئه هــا را »حرکــت انقابــی 
ــت  ــس از گذش ــون پ ــد: اکن ــمردند و گفتن ــادی« برش و جه
ــد از دوران  ــوص بع ــه خص ــامی ب ــاب اس ــال از انق ۳۷ س
دفــاع مقــدس، حقیقــت ســخن آن انســان عمیــق، مجــرب 
و متــوکل بــه خــدا درمــورد ســپاه، بیــش از پیــش روشــن تر 
شــده و بایــد گفــت »ســپاه، ســنگر مســتحکم انقــاب 

اســت«.
ــر اینکــه حفــظ هویــت ســپاه  ــد ب ــا تأکی ــوا ب ــده کل ق فرمان
آسیب شناســی  و  هوشــیاری  نیازمنــد  و  مهــم  اقدامــی 
دائمــی اســت، خاطرنشــان کردنــد: حفــظ، بــه معنــای توقــف 
ــا و  ــر ابزاره ــا تغیی ــگام ب ــد هم ــه بای ــت؛ بلک ــان نیس در زم
ــه پیشــرفت های خــود  پیشــرفت های دشــمن، ســپاه نیــز ب
ــع نباشــد و  ــا قان ــاوری و نوآوری ه ــم و فن ــای عل در عرصه ه

ــو متوقــف نشــود. ــه جل حرکــت رو ب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، »امنیــت« را موضوعــی بســیار 
مهــم و زمینه ســاز پیشــرفت معنــوی و مــادی جامعــه 
خواندنــد و گفتنــد: از جملــه وظایــف ســپاه، تأمیــن امنیــت 
ــود  ــی وج ــت خارج ــر امنی ــت و اگ ــی اس ــی و خارج داخل
نداشــته باشــد و در خــارج از مرزهــا جلــوی دشــمن گرفتــه 

ــت. ــد رف ــن خواه ــم از بی ــی ه ــت داخل نشــود، امنی
ایشــان، الزمــه رفــع تهدیدهــای نظامــی را اقتــدار روزافــزون 
ــد: در طــول ســال های  نیروهــای مســلح دانســتند و افزودن
گذشــته، گاهــی اوقــات ســخنانی از جانــب برخــی مســئوالن 
مطــرح شــده مبنــی بــر اینکــه رفــع تهدیــد نظامــی و جنــگ 
ــن  ــه ای ــی ک ــت؛ در حال ــوده اس ــدام ب ــان اق ــل ف ــه دلی ب
ــد  ــع تهدی ــل رف ــا عام ــرا تنه ــت؛ زی ــح نیس ــخنان صحی س
 نظامــی، »اقتــدار دفاعــی و نظامــی« و »ایجــاد تــرس 

و رعب در دشمن« بوده و خواهد بود.
ــی  ــه بعض ــاره ب ــا اش ــن ب ــامی همچنی ــاب اس ــر انق رهب
اظهارنظرهــای اخیــر مبنــی بــر اینکــه علــت پیشــرفت بعضی 
کشــورها، جمــع آوری ســازمان های نظامــی آن هــا بــوده 

اســت، تأکیــد کردنــد: بــاور ایــن ســخنان از کســانی کــه بــه 
ــر  ــا اگ ــا نســبت داده شــده، بســیار ســخت اســت؛ ام آن ه
ــان شــده باشــد، حــرف غلطــی  ــا بی ــن ســخنانی واقع چنی

اســت.
ــه  ــه گفت ــورهایی ک ــد: کش ــه ای گفتن ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــه  ــد ب ــع آوری کردن ــود را جم ــی خ ــازمان نظام ــود س می ش
اختیــار خــود ایــن کار را نکردنــد؛ بلکــه آن هــا در جنــگ 
ــه  ــد ک ــا اجــازه ندادن ــه آن ه ــد و ب ــود شــده بودن ــی ناب جهان

ــند. ــته باش ــی داش ــازمان نظام س
ــی نیــروی دفاعــی خــود  ــد: هیــچ عاقل ــد کردن  ایشــان تأکی
ــور  ــی کش ــدرت دفاع ــد ق ــن بای ــذارد؛ بنابرای ــی گ ــار نم  را کن

را روزبه روز استحکام بخشید.
ایشــان در ادامــه ســخنان خــود بــه موضــوع »تحریــف 
ــد  ــاره کردن ــز اش ــامی« نی ــام اس ــرم نظ ــدرت ن ــزای ق اج
و گفتنــد: در کنــار حرف هــای غلطــی کــه دربــاره تــوان 
برخــی غلط پردازی هــا   دفاعــی کشــور گفتــه می شــود، 
و تحریف هــا هــم دربــاره بعضــی از مفاهیــم انقــاب انجــام 

می شــود کــه خطــر آن، از ســخنان غلــط بیشــتر اســت.
رهبــر انقــاب اســامی، نفــی مفهــوم »اســتقال« و مســاوی 
دانســتن آن بــا انــزوا را یکــی از ایــن تحریف هــا برشــمردند 
و افزودنــد: هــدف اصلــی از نفــی اســتقال، پیــروی از 
اســت کــه  ســلطه گر  قدرت هــای  ترســیمی  نظم هــای 
متأســفانه عــده ای دانســته یــا ندانســته، در حــال تکــرار ایــن 

ــتند.  ــوع هس موض
فرهنــگ  »اســتقال،  خامنــه ای،  آیــت هللا   حضــرت 
و اعتقــادات« را مایــه هویــت یــک ملــت دانســتند و تأکیــد 
کردنــد: بــه چــه دلیلــی بایــد از هویــت واقعــی خــود دســت 
ــروی  ــا پی ــح غربی ه ــط و مفتض ــای غل ــید و از روش ه کش

کــرد؟
یکــی  را  »همجنس گرایــی«  شــرم آور  موضــوع  ایشــان 
 از مــوارد برخــاف مصلحــت و خلقــت بشــر برشــمردند 
 و گفتنــد: در تبلیغــات جهانــی بــه گونــه ای فضاســازی 
و هوچی گــری می کننــد کــه اگــر کســی منکــر ایــن مســائل 
خــاف شــود، احســاس انــزوا کنــد و بــه همیــن علــت حتــی 
ــر  ــن تفک ــرای رأی آوردن از چنی ــی ب ــات غرب ــی مقام برخ

ــد. ــداری می کنن ــام طرف غلطــی اع
رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد: نتیجــه عــدم اســتقالی کــه 
ــی اســت.  ــن وضعیت ــد، چنی ــد می کنن ــر آن تأکی ــا ب غربی ه
حــال آیــا مــا بایــد تفکــر الهــی و نورانــی اســام را رهــا کنیــم 

و پیــرو چنیــن تفکــر مفتضحــی شــویم؟
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای یکــی دیگــر از تحریف هــای 
ــام اســامی را »مســاوی دانســتن  ــرم نظ ــدرت ن اجــزای ق

ــان  ــتند و خاطرنش ــت« دانس ــدم عقانی ــا ع ــی ب آرمانگرای
کردنــد: آرمانگرایــی عیــن عقانیــت اســت؛ زیــرا اگــر ملتــی 
بــدون آرمــان شــود، هماننــد وضعیــت امــروز جوامــع غربــی 

ــد شــد. ــوچ خواه ــی و پ از درون ته
ــه پیشــرفت  ــد: آنچــه موجــب شــوق ب ــد کردن  ایشــان تأکی
و حرکــت در ملت هــا می شــود، آرمان هــا هســتند و هــر 
ــند  ــر باش ــر و نورانی ت ــر، مجرب ت ــا واالت ــن آرمان ه ــه ای چ

ــود. ــد ب ــر خواه ــت صحیح ت حرک
رهبــر انقــاب اســامی بــه یکــی دیگــر از تحریف هــا 
درخصــوص اجــزای قــدرت نــرم نظــام اســامی اشــاره کردنــد 
ــامی  ــوری اس ــرم جمه ــدرت ن ــر ق ــی از عناص ــد: یک و گفتن
ایــران، »بی اعتمــادی مطلــق بــه قدرت هــای ســلطه گر 

ــت. ــر آن آمریکاس ــروز مظه ــه ام ــت ک ــی« اس جهان
ــزوم گســترش  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت هللا خامن حضــرت آی
متأســفانه  افزودنــد:  آمریــکا  بــه  مطلــق  بی اعتمــادی 
ــد  ــول کنن ــادی را قب ــن بی اعتم ــا حاضــر نیســتند ای برخی ه
ــا  ــکا دشــمن اســت، ام ــد آمری ــان می گوین ــه زب و اگرچــه ب
احســاس واقعــی بی اعتمــادی بــه آمریــکا، در آن هــا وجــود 

ــدارد. ن
انســان  در  هنگامــی کــه  خاطرنشــان کردنــد:  ایشــان 
احســاس دشــمنی و بی اعتمــادی واقعــی بــه طــرف مقابــل 
ــات آن  ــا، الزام ــرات و دیداره وجــود داشــته باشــد، در مذاک
ــا  ــل مطلق ــرف مقاب ــای ط ــه گفته ه ــد و ب ــت می کن را رعای

ــرد. ــد ک ــاد نخواه اعتم
ــکا  ــه آمری ــق ب ــادی مطل ــامی، بی اعتم ــاب اس ــر انق  رهب
را نتیجــه عقانیــت ناشــی از فکــر و عمــق و تجربــه دانســتند 
ــال های  ــول س ــکا را در ط ــمنی آمری ــوع دش ــد: موض و گفتن
متمــادی بعــد از انقــاب و در قضایــای اخیــر مذاکــرات 

ــم. ــر دیده ای ــائل دیگ ــته ای و در مس هس
ــه برخــی کشــورهای منطقــه خاطرنشــان  ایشــان خطــاب ب
کردنــد: اگــر هوشــیار نباشــید و ترفنــد نظــام ســلطه آمریــکا 
را درک نکنیــد و فریــب لبخنــد آن هــا را بخوریــد، شــما هــم 

ــا حتــی ۱۰۰ ســال عقــب بیفتیــد. ممکــن اســت ۵۰ ی
ــروز راه  ــا ام ــر م ــد: اگ ــد کردن ــامی تأکی ــاب اس ــر انق  رهب
ــا در  ــه های آن ه ــا و وسوس ــا آمریکایی ه ــره ب ــرای مذاک را ب
ــه فقــط زمینه ســاز نفــوذ  ــاز کنیــم، ن بخش هــای مختلــف ب
ــر  ــرفت مدنظ ــه پیش ــده ایم، بلک ــا ش ــان آن ه ــکار و پنه آش
کشــور هیــچ گاه محقــق نخواهــد شــد و عقب ماندگــی 

ــود. قطعــی خواهــد ب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تأکیــد بــر لــزوم هوشــیاری 
و بیــداری مســئوالن در قبــال نفــوذ و ســلطه دشــمن 
ــا  ــا ب ــه م ــد ک ــا اصــرار دارن ــد: آمریکایی ه خاطرنشــان کردن

ــاره مســائل منطقــه غــرب آســیا، به ویــژه ســوریه  آن هــا درب
عــراق، لبنــان و یمــن مذاکــره کنیــم؛ هــدف واقعــی آن هــا از 
ایــن درخواســت های مذاکــره چیســت؟ آن هــا هدفــی جــز 
جلوگیــری از حضــور جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه بــه 

عنــوان عامــل اصلــی ناکامی هــای آمریــکا، ندارنــد.
ــا  ــی آمریکایی ه ــای مذاکرات ــه ترفنده ــاره ب ــا اش ــان ب  ایش
از آن در  و دشــمنی های آشــکار آن هــا کــه نمونه هایــی 
ــا  ــت اقتض ــد: عقانی ــد، گفتن ــده ش ــته ای دی ــرات هس مذاک
ــه دشــمنی خــود را آشــکار  ــه کســانی ک ــد، نســبت ب می کن

کرده انــد، بی اعتمــادی مطلــق داشــته باشــیم.
رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه بعضــی زمزمه هــا بــرای 
مذاکــره بــا آمریــکا درخصــوص مســائل منطقــه نیــز تأکیــد 
کردنــد: مذاکــره بــا آمریــکا نه تنهــا فایــده نــدارد، بلکــه ضــرر 
هــم دارد و ایــن موضــوع، بــا اســتدالل بــه مســئوالن ســطوح 
ــخی در رد آن  ــز پاس ــان نی ــده و آن ــه ش ــور گفت ــاالی کش ب

نداشــتند.
ــره  ــه مذاک ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــرای  ــه را ب ــه زمین ــد، بلک ــم نمی کن ــمنی ها را ک ــا دش نه تنه
ــاره  ــور اش ــر کش ــم ب ــت حاک ــه امنی ــد، ب ــاز می کن ــوذ ب نف
ــر  ــرای ب ــد: دشــمن تمــام تــاش خــود را ب ــد و افزودن کردن
ــه  ــن هم ــت؛ بنابرای ــرار داده اس ــور ق ــت کش ــم زدن امنی ه
ســازمان های نیروهــای مســلح و دســتگاه های مربوطــه 
ــم در  ــتاورد مه ــک دس ــوان ی ــه عن ــت ب ــن امنی ــد از ای بای

ــد. ــت کنن ــروز، محافظ ــن ام ــای ناام دنی
 ایشــان عــاوه بــر امنیــت محیــط زندگــی، امنیــت فرهنگــی 
ــد:  ــد کردن ــمردند و تأکی ــم برش ــیار مه ــز بس ــری را نی و فک
ســپاه بایــد در همــه ایــن مــوارد نقش آفرینــی داشــته باشــد.

فرمانــده کل قــوا ســپس در بیــان چنــد توصیــه خطــاب بــه 
پاســداران انقــاب اســامی، محــور همــه توانایی هــای ســپاه 
را »ایمــان و روحیــه انقابــی و جهــادی« دانســتند و افزودند: 
نبایــد اجــازه داد کــه روحیــه انقابــی بــا میــل و دل بســتن 
ــا و وارد شــدن در مســابقه تجمل پرســتی و اســراف  ــه دنی ب

تضعیــف شــود.
ســپاه  جدیــد  نســل های  پیوســتگی  حفــظ  »لــزوم 
آمــوزش« مســئله  »اهمیــت  و  انقــاب«  مفاهیــم   بــا 

توصیه های بعدی رهبر انقاب اسامی بود.
ــی«  ــی مل ــوان »ظرفیت ــن از »بســیج« به عن ایشــان همچنی
ــراوان  ــای ف ــندی از فعالیت ه ــار خرس ــا اظه ــد و ب ــاد کردن ی
ــه فعالیت هــا  ــر عمق بخشــی ب ــن مجموعــه مردمــی، ب در ای

تأکیــد کردنــد.
ــو  ــش الگ ــه »نق ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی  حض
ــی« خاطرنشــان  ــران در تحــوالت جهان ــت ای و آینده ســاز مل
ــی  ــد اقتصــاد مقاومت ــد: اگــر مســئوالن و مــردم بتوانن کردن
ــی  ــادوی مال ــق و کشــور را از ج ــی محق ــای واقع ــه معن را ب
ــی دالر را در  ــد و ارزش و آقای ــاص کنن ــمن خ ــی دش و پول
زندگــی اقتصــادی بشــکنند، کشــورهای دیگــر را نیــز نجــات 

ــد شــد. ــرای آن هــا الگــو خواهن ــد و ب داده ان
 رهبــر انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد: اگــر مــا انگیــزه، ایمــان 
 و عــزم راســخ خــود را حفــظ کنیــم و عقــل و تدبیــر 
را به درســتی بــه کار ببندیــم، بــر تدابیــر همه جانبــه دشــمنان 
ــال  ــه خی ــی ک ــور برخ ــاف تص ــد و برخ ــم آم ــق خواهی فائ
ــه خــاک  ــد، محاصــره شــده ایم، همــه دشــمنان را ب می کنن
ــه  ــبت ب ــن نس ــد: م ــد کردن ــان تأکی ــاند. ایش ــم نش خواهی
ــی ــق اله ــه توفی ــدم ب ــدارم و معتق ــی ن ــچ نگران ــده هی  آین

فردای کشور از امروز آن، بسیار بهتر خواهد بود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران تأکید کردند:

بی اعتمادی مطلق به آمریکا

ســردار محســن رفیق دوســت، وزیــر ســپاه در دوران دفــاع 
ــی الزم را  ــدرت دفاع ــد ق ــه می گوین ــانی ک ــت: کس ــدس، گف مق
نداریــم، عقــل ندارنــد و حتمــا می خواهنــد آمریــکا پیــروز شــود.

ــّدوا  ــه اســت »َوَأِع ــرآن گفت ــا مســلمانیم و ق ــرد: م ــد ک وی تأکی
ــوَن  ــِل ُترِهب ــاِط الَخی ــن ِرب ٍة و َِم ــوَّ ــن ُق ــَتَطعُتم ِم ــا اس ــم َم َلُه
ــروی نظــام را نداشــتیم،  ــن نی ــم« اگــر ای کُ ــِه و ََعُدوَّ ــُدوَّ اللَّ ــِه َع ِب
اکنــون نــه از ایــران اثــری مانــده بــود و نــه از اســام.وزیر ســپاه 
ــر اینکــه زدن ایــن حرف هــا  ــا تأکیــد ب در دوران دفــاع مقــدس ب
ــه  ــانی ک ــت: کس ــت، گف ــت نیس ــه درس ــی منطق ــرایط کنون در ش
ــد.  ــمن می ریزن ــیاب دش ــه آس ــد، آب ب ــا را می زنن ــن حرف ه ای
ــا ــری از م ــی نداشــتیم، اث ــدرت دفاع ــاب ق ــد از انق ــا بع ــر م  اگ

 نبود. تسنیم

ــا انگلیــس از تبعــات برجــام  برقــراری ارتباطــات و عاقه مندی هــای موجــود میــان دولــت ایــران ب
ــران  ــا غــرب از تبعــات فضــای پســابرجام اســت. همایــش ای ــط ب اســت. افزایــش و ارتقــای رواب
ــه  اصطــاح علمــی  کانــت ۲۰۱۶ در تهــران برگــزار شــد و ســفارت انگلیــس محــور ایــن همایــش ب
بــود. نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی در گفت وگــو بــا خبرنــگار صاحــب نیــوز، 
دربــاره بحــث ارتقــای روابــط ایــران بــا انگلیــس از ســوی دولــت بــدون توجــه داشــتن بــه مصوبــه 
مجلــس شــورای اســامی در ســال ۹۰  اظهــار کــرد: انگلیــس یــک پیــر اســتعمار خبیثــی اســت کــه 
بایــد مســئوالن نظــام مــا در برقــراری هــر گونــه ارتبــاط بــا آن هــا دقــت الزم و کافی را داشــته باشــند.

نماینــده مــردم اصفهــان در خانــه ملــت عنــوان کــرد: برگــزاری چنیــن همایش هایــی مــورد اعتــراض 
مــا قــرار گرفــت و دولتمــردان گفتنــد ایــن همایــش علمــی اســت، نــه سیاســی؛ ولــی پاســخ مــا 
ــرد  ــت ک ــد دق ــوند و بای ــه می ش ــی وارد صحن ــش های متنوع ــمنان در پوش ــه دش ــت ک ــن اس ای

نفــوذی در کارشــان نباشــد.

رفیقدوست:
کسانی که می گویند قدرت دفاعی الزم را نداریم، 

عقل ندارند

سالک،نمایندهمردماصفهان:
دشمن با پوشش های مختلف نفوذ می کند

اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
مدیریــت  حقیقــت  در  جهــادی  مدیریــت 
ســختکوش و ســریع العمل اســت، گفــت: امــروز 
روبه روســت  جــدی  چالش هــای  بــا   کشــور 
ــرای حــل ایــن مشــکات نیازمنــد مدیریــت  و ب

جهــادی هســتیم.
ــگاه  ــه نقــل از پای ــای وطــن، ب ــه گــزارش کیمی ب
اســحاق  جمهــوری،  ریاســت  اطاع رســانی 
در  )یکشــنبه(  دیــروز  صبــح  جهانگیــری 
بیســت و هشــتمین گردهمایــی فرماندهــان 
ــز  ــه در مرک ــاد ک ــگ و جه ــی جن ــی رزم مهندس
همایش هــای بین المللــی صداوســیما برگــزار 
ــه  ــا اشــاره ب ــر ب ــد غدی شــد، ضمــن تبریــک عی
ــاد  ــدس، ی ــاع مق ــه دف ــه هفت ــک شــدن ب نزدی
ــهدای  ــه ش ــی)ره( و هم ــام خمین ــره ام و خاط
مقــدس  دفــاع  دوران  در  اســامی   انقــاب 

را گرامی داشت.
ــه  ــادآوری اینک ــا ی ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
ــاب  ــروزی انق ــس از پی ــت پ ــای نخس در روزه
اســامی بــا فرمــان معمــار کبیــر جمهــوری 
اســامی ایــران، جهــاد ســازندگی تشــکیل شــد 
افــزود: امــام خمینــی)ره( از مــردم دعــوت 

کــرد تــا بــه ســمت روســتاها برونــد و بــه 
ــا نقــش جهــاد  ــد. یقین محرومیت زدایــی بپردازن
ســازندگی در عمــران  آبادانــی و پیشــرفت کشــور 
بــر کســی پوشــیده نیســت؛ جهــاد ســازندگی در 
ــرده  ــا ک ــی ایف ــش مهم ــف نق ــای مختل حوزه ه

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه ایــران در ناآرام تریــن منطقــه 
ــه درگیری هــا  کــره زمیــن واقــع شــده اســت، ب
اشــاره  اطــراف  خونریزی هــای کشــورهای   و 
گروه هــای  راه انــدازی  کــرد:  خاطرنشــان  و 
ــی  ــه یک ــد ک ــام ش ــدف انج ــا دو ه ــری ب تکفی
ــه چهــره رحمانــی اســام و هــدف  ــه زدن ب ضرب
دیگــر بــه مخاطــره انداختــن امنیــت ایــران بــود.

معــاون اول رئیس جمهــور افــزود: بــه فضــل 
ــلح ــای مس ــاش نیروه ــت و ت ــا هم ــی و ب  اله

ــران  ــور، ای ــی کش ــی و اطاعات ــای امنیت نیروه
امــروز امن تریــن کشــور منطقــه اســت و در 
ایــن میــان ســردار ســلیمانی عزیــز بــه شــاخصی 
تبدیــل شــده اســت کــه همــه ملــت ایــران، همــه 
انقابیــون دنیــا و همــه مســلمانان جهــان بــه او 
عاقه منــد هســتند کــه البتــه در نقــاط مختلــف 

ــم. ــاد داری ــراد زی ــه اف ــور از این گون کش

ــادل، مشــاور  ــی حــداد ع ــای وطــن، غامعل ــزارش کیمی ــه گ ب
عالــی رهبــر انقــاب، در واکنــش بــه حملــه آمریــکا بــه مواضــع 
ارتــش ســوریه و شــهادت ده هــا تــن نفــر از آنــان گفــت: 
امــروز کســانی کــه بــه آمریکایی هــا خوش بیــن هســتند 
ــا درس ــه آن ه ــاوز و حمل ــن تج ــد از ای ــد، بای ــاد دارن  و اعتم
 بگیرنــد. مشــاور عالــی رهبــر انقــاب اضافــه کــرد: کســانی کــه 
ــد  ــد، بدانن ــه آمریکایی هــا خوش بیــن هســتند و اعتمــاد دارن ب

ــد. ــی ندارن ــچ ابای ــا از پیمان شــکنی هی آمریکایی ه
 حدادعــادل تصریــح کــرد: همزمانــی ایــن حملــه آمریــکا 
ــت های  ــان از تروریس ــتی و حمایتش ــم صهیونیس ــدام رژی و اق
النصــره و امثــال آن، اهــداف پنهــان آنــان را از طــرح آتش بــس 

آشــکار کــرد. فــارس

جهانگیریدرگردهماییفرماندهانمهندسیرزمیجنگوجهاد:
همه مسلمانان جهان به سردار سلیمانی عالقه مندند

حدادعادل:
آمریکایی ها هیچ ابایی از پیمان شکنی ندارند   

حتما بخوانید!
آمریکایی ها هیچ ابایی از پیمان... دوشنبه  29 شهریورماه   21395
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غدیر، خالصه مکتب وحی

یا أیُّهاالرَّسول َبلِّغ ما أنِزَل إَلیک ِمن ربِّک
ادامه از صفحه یک: 

ــت  ــام نعم ــن، اتم ــل دی ــر، روز تکمی  مى جوشــد؛ آری غدی
و موجــب خشــنودى خداســت؛ »الیــوم اکملــت لکــم 
دینکــم و اتممــت علیکــم نعمتــی و رضیــت لکــم االســام 
دینــا.« غدیــر روز بــزرگ، روز گشــایش و روز تکامــل اســت؛ 
غدیــر، نــه تاریــخ اســت، نــه جغرافیــا و نــه روایــت؛ بلکــه 
ــوند  ــت و پس ــالت اس ــر، رس ــوند غدی ــت؛ پیش ــت اس والی
ــه  ــر جمل ــه پیامب ــود ک ــا ب ــت. همین ج ــت و امام آن، والی
معــروف »مــن کنــُت مــواله فهــذا علــی مــواله« را فرمودنــد 
ــی  ــوال عل ــا م ــد و ب ــه آمدن ــه و هم ــران هم ــه حاض و البت
ــد و اینجــا  ــخ بــخ« بیعــت کردن ــا گفتــن »ب علیه الســام ب
ــاغ شــد.  ــردم اب ــوم م ــه عم جانشــینی ایشــان آشــکارا ب
گرچــه در گذشــته چنــد بــار ایــن جانشــینی مطــرح شــده 

ــود.  ــود، امــا در ایــن حــد عمومــی نشــده ب ب
داســتان غدیــر از شــکوه و ضــرورت والیت و ریشــه ای بودن 
ــه در  ــول صلی هللا علیه و آل ــد. رس ــر می ده ــئله خب ــن مس ای
آن هنــگام و در زیــر آن آفتــاب ســوزان، آن همــه جمعیــت 

را بــرای چــه نگــه مــی دارد و چــه پیامــی برای شــان دارد؟
ایــن پیــام، اساســی ترین پیــام دیــن او بــود و بــه راســتی 
ــر بزرگــی و ضــرورت آن واقــف  ــه ب رســول صلی هللا علیه و آل
 بــود کــه مــردم را در آن گرمــای ســوزان نگــه داشــت 

و رسالت آسمانی خویش را به مسلمانان اباغ فرمود.
ــا  ــان را یک ج ــه های منافق ــه نقش ــت هم ــه می توانس آنچ
 خنثــی، و اســام را در چنــان برهــه حساســی حفــظ کنــد
تعییــن جانشــین پیامبــر و اعــان رســمی آن بــود. چنــان 
کــه حضــرت زهــرا)س( در این بــاره می فرماینــد: »پیامبــر 
در روز غدیــر، عقــد والیــت را بــرای علــی علیه الســام 

محکــم کــرد.«
 غدیــر خــم منافقــان را فلــج کــرد و مانــع اجــرای نقشــه ها 
عصــاره  »غدیــر«  شــد.  شیطانی شــان  توطئه هــای   و 
ــان الهــی و خاصــه  و نتیجــه خلقــت و چکیــده تمــام ادی
مکتــب وحــی اســت و صرفــا واقعــه ای تاریخــی نیســت. 
ــن  ــاس دی ــا و اس ــده م ــوان عقی ــدس، عن ــام مق ــن ن ای
ــر  ــر ثمــره نبــوت و میــوه رســالت اســت. غدی اســت. غدی
روز  آخریــن  تــا  مســلمانان  خط مشــی  تعیین کننــده 
دنیاســت. غدیــر ماجرایــی سرنوشت ســاز اســت کــه 
»خطبــه غدیــر« شــاخص ترین و زنده تریــن ســند آن 

ــت. اس
خــط  تــداوم  از  اســت کــه  رمــزی  و  نشــانه  غدیــر، 
ــا  ــالت ب ــی کاروان رس ــه تاق ــد؛ نقط ــر می ده ــوت خب نب
طایــه داران امامــت اســت؛ چشــمه ای اســت کــه تــا پایــان 
ــی  ــر؛ افق ــه فناناپذی ــری اســت ک هســتی می جوشــد؛ کوث

اســت بی کرانــه و خورشــیدی اســت عالم تــاب.
ــر خــم، نقــش سرنوشت ســازی  ــه غدی ــدون شــک واقع ب
در تعییــن مســیر آینــده اســام داشــته اســت؛ اگــر 
صلی هللا علیه و آلــه  اکــرم  پیامبــر  درگذشــت  از  پــس 
و مــوارد مکــرر دیگــری  روز غدیــر  بــه ســفارش های 
الســام  علیــه  علــی  صلی هللا علیه و آلــه،  پیامبــر   کــه 
را پیشــوا معرفــی فرمــوده بــود، عمــل کــرده بودنــد، 
ــه  ــریت را ب ــدا بش ــن خ ــد و دی ــر می ش ــام جهان گی اس
ــی  ــاق گیت ــا آف ــاق ت ــری، آف ــت و دادگ ــی آورد و عدال  راه م
ــخ  ــمندان تاری ــه هوش ــه هم ــت ک ــت. از اینجاس را می گرف
ــد، از  ــه ای از ایــن واقعــه آگاهــی یافته ان ــه گون بشــر کــه ب
ــار  ــد، اظه ــر پیــش آم ــت پیامب ــس از رحل ــه پ ــی ک انحراف
مشــهور  فیلســوف  ولتــر،  جملــه  از  تأســف کرده انــد؛ 
فرانســوی. وی تأســف خویــش را چنیــن اظهــار کــرده 
اســت: »آخریــن اراده محمــد انجــام نشــد؛ او علــی را بــه 

ــود… .«  ــرده ب ــوب ک ــود منص ــای خ ج
ــدا  ــول خ ــت. رس ــلمانان اس ــد مس ــن عی ــر، بزرگ تری غدی
برتریــن  خــم،  غدیــر  »روز  فرمــود:  صلی هللا علیه و آلــه 
عیدهــای امــت مــن اســت و آن روزی اســت کــه خداونــد 
ــوان  ــه عن ــرادرم، علی بن ابی طالــب را ب ــزرگ دســتور داد ب ب
پرچمــدار )و فرمانــده( امتــم منصــوب کنــم تــا پــس از مــن 
مــردم بــه دســت او هدایــت شــوند و آن روزی اســت کــه 
ــت  ــر ام ــت را ب ــل، و نعم ــن را تکمی ــد در آن روز دی خداون

ــان قــرار داد.« مــن تمــام کــرد و اســام را دیــن آن
امــام صــادق علیه الســام از پــدر بزرگــوارش حضــرت 
ــود: »شــیطان  ــه فرم ــرد ک ــل ک ــوم علیه الســام نق باقرالعل
ــن  ــورد لع ــه م ــدی ســر داد؛ روزی ک ــه نومی ــار نال ــار ب چه
ــه زمیــن هبــوط  خــدا قــرار گرفــت، روزی کــه از آســمان ب
کــرد، روزی کــه پیامبــر اســام صلی هللا علیه و آلــه بــه 

ــم.« ــر خ ــد غدی ــد، و روز عی ــوث ش ــری مبع پیامب
این عید بر مسلمین مبارک باد.

18 جرعه از زالل غدیر                                                               

استاد حوزه
حجت االسالم حسن بابایی

 1 - پیامبــر اعظــم)ص( پــس از نــازل شــدن آیه شــریفه 
ــک و إن َلــم تفعــل فمــا  »بّلــغ مــا أنــزل إلیــک مــن َربِّ
بّلغــت رســالته« کــه ایشــان را بــه ابــاغ آنچــه از ســوی 
ــود  ــرده ب ــو ک ــود، مأم ــده ب ــازل ش ــش ن ــد برای  خداون
نمــی داد انجــام  را  خطیــر  مأموریــت  ایــن  اگــر   و 

ــی  ــه معرف ــد، ب ــام می مان ــش ناتم ــالت و مأموریت رس
علی ابن ابیطالــب)ع( بــه عنــوان جانشــین خــود و ولــی 
خــدا در جامعــه اســامی در برابــر دیــدگان یکصــد هــزار 

نفــر اقــدام کــرد.
حضــرت  نورانــی  انتصــاب  و  معارفــه  مراســم   -2
علی ابن ابیطالــب)ع( در روز 18 مــاه ذی الحجــه ســال 
ــزار  ــر خــم برگ ــام غدی ــه ن ــه ای ب ــم هجــری در نقط ده

ــد.  ش
3- تنهــا در کتــب دانشــمندان اهــل ســنت نام صــد و ده 

تــن از راویــان بــه چشــم می خــورد.
4- در قــرن دوم اســامی کــه عصــر تابعــان اســت، 
هشــتاد و نــه تــن از دانشــمندان بــه نقــل ایــن حدیــث 

پرداخته انــد.
ــی  ــد همگ ــای بع ــر در قرن ه ــث غدی ــان حدی 5- راوی

ــتند.  ــنن هس ــل تس ــمندان اه ــا و دانش علم
ــام  ــه ن ــی ب ــری« کتاب ــامی »طب ــزرگ اس ــورخ ب 6- م
ــن  ــته و ای ــر« نوش ــث الغدی ــق حدی ــي طری ــة ف »الوالی
حدیــث را از هفتــاد و پنــج طریــق از پیامبــر )ص( نقــل 

ــرده اســت. ک
ــت تاریخــی  ــن واقعی ــاره ای 7- دانشــمندان شــیعه درب
کتاب هــای ارزنــده ای نوشــته اند. جامع تریــن آن هــا 
ــه  ــط عام ــه توس ــت ک ــر« اس ــی »الغدی ــاب تاریخ کت

ــت. ــده اس ــته ش ــی)ره( نوش ــت هللا امین ــد آی مجاه
8- پــس از ابــاغ دســتور الهــی توســط پیامبــر، فرشــته 
ــت  ــوم أکمل ــه را آورد: »الی ــن آی ــد و ای ــازل ش ــی ن وح
لکــم دینکــم و أتممــت علیکــم نعمتــي و رضیــت لکــم 
ــودم و  ــل نم ــما را کام ــن ش ــروز دی ــًا« ام ــام دین اإلس
نعمــت را بــر شــما تمــام کــردم و اســام را یگانــه آییــن 

انتخــاب کــردم.
9- پــس از نــازل شــدن آیه »الیوم أکملــت  لکم دینکم« 
صــدای تکبیــر پیامبــر بلنــد شــد و فرمــود: »هللا اکبر علی 
 اکمــال الدیــن و اتمــام النعمــة و رضــی الــّرب برســالتي 
و والوالیــه لعلــی مــن بعــدي« خــدا را سپاســگزارم کــه 
ــان  ــه پای ــود را ب ــت خ ــرد و نعم ــل ک ــود را کام ــن خ آیی
ــی )ع(  ــینی عل ــت و جانش ــت و والی ــانید و از وصای رس

ــت. ــنود گش ــن خش ــس از م پ
آنکــه  از  پــس  اکــرم)ص(  پیامبــر   -10  
علی ابن ابیطالــب)ع( را در روز غدیــر بــه جانشــینی خــود 
 تعییــن کــرد، در همــان روز ایــن روز را عیــد اعــام کــرد 

و اولین جشن غدیر را به پا داشت. 
11- شــادی و نشــاط پیامبــر در روز غدیــر منحصربه فــرد 
ــه در روز  ــه پــس از آن، ن ــل از آن و ن ــه قب ــرا ن ــوده؛ زی ب
ــه  ــح مک ــه در روز فت ــش و ن ــه روز هجرت ازدواجــش و ن
نفرمــوده »بــه مــن تبریــک بگوییــد.« ایــن تعبیــر زیبــا 
بــه طــور مکــرر فقــط در روز غدیــر از ایشــان شــنیده شــد.  
12- پیامبــر اســام)ص( فرمــود: روز غدیــر خــم، بهترین 
ــاد امــت مــن اســت و آن، روزی اســت کــه خــدای  اعی
علی ابن ابیطالــب)ع(  داده  فرمــان  مــن  بــه   تعالــی 
را بــه عنــوان رهبــری کــه امتــم پــس از مــن بــه وســیله 

او هدایــت یابنــد، منصــوب کنــم.
ــلمانان  ــا مس ــد:  آی ــؤال ش ــادق)ع( س ــام ص 13- از ام
ــه  ــان و روز عرف ــد قرب ــر و عی ــد فط ــر از عی ــدی باالت عی
ــن  ــن و بزرگ تری ــخ داد: آری، باالتری ــام پاس ــد؟ ام  دارن
ــن را در  ــاد روزی اســت کــه خــدا دی و شــریف ترین اعی
آن روز کامــل گردانیــد و ایــن آیــه را بــر پیامبــرش محمــد 
)ص( نــازل کــرد: الیــوم أکملــت لکــم دینکــم و أتممــت 

علیکــم نعمتــي و رضیــت لکــم االســام دینــًا.
ــد آن روز، چــه روزی اســت؟ فرمــود: روزی  ســؤال کردن

اســت کــه پیامبــر علــی)ع( را رهبــر مــردم قــرار داد.
14- از عیــد غدیــر در روایــات اســامی بــه »عیــد االکبــر« 

تعبیر شــده اســت. 
15- پیامبــر اعظــم)ص( بــه عنــوان پــدر معنــوی امــت به 
 دســتور الهــی در خطبــه غدیــر، فرمــول نهایــی ســعادت

پایــان  تــا  را  مــردم  تکلیــف  و  رو  پیــش  افق هــای 
ــداری  ــب دین ــت مرات ــه صراح ــرد و ب ــخص ک ــا مش  دنی
و والیت پذیــری مــردم  را بــا ایــن جملــه روشــن کردنــد:   
معبــود  و  ولــی  و  صاحب اختیــار  عّزوجــّل  خداونــد 
ــتاده  ــما،  فرس ــی ش ــد ول ــس از خداون ــت و پ  شماس
و پیامبــر اوســت کــه اکنــون در برابــر شماســت و بــا شــما 
ــروردگار ــان پ ــه فرم ــن ب ــس از م ــد و پ ــخن می گوی  س

علی ابن ابیطالــب)ع(  ولــی و صاحب اختیــار و امــام 
ــت. شماس

ــت  ــینی و خاف ــئله جانش ــم)ص( مس ــر اعظ 16- پیامب
ــم  ــس از مراس ــب)ع( را پ ــن، علی ابن ابیطال امیرالمؤمنی
معنــوی حــج و بــه تعبیــر خــود حضــرت پــس از پــاک 
شــدن مــردم از گنــاه و آمادگــی معنــوی بــرای پذیــرش 

ــد. چنیــن مطلبــی اعــام فرمودن
ــه  ــه غدیری ــان خطاب ــی)ص( در جری ــول گرام  17- رس
ــت  ــام ام ــوان ام ــه عن ــب)ع( ب ــی علی ابن ابیطال  و معرف
و جانشــین پــس از خــود بیــش از چهــل فضیلــت 

علــی)ع( را بــرای مــردم بیــان فرمــوده اســت.
18- پیامبــر اکــرم)ص( در روز غدیــر خــم بــه صراحــت 
ــی  ــوان وص ــه عن ــب)ع( ب ــن ابیطال ــی اب ــا از عل و باره
ــردم  ــن م ــی خــدا بی ــس از خــود، ول ــام پ ــه و ام  خلیف
او  از  اطاعــت  بــه  و  بــرده  نــام  امیرالمؤمنیــن)ع(  و 
داده فرمــان  خــود  از  پــس  او  والیــت  پذیــرش   و 

است.
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس  اقتصاد

علــم همــواره رو بــه جلــو حرکــت می کنــد؛ امــا 
 گاه اتفــاق می افتــد کــه راهــی را اشــتباه مــی رود 
ــت  ــا راه درس ــب دارد ت ــه عق ــتی ب ــار بازگش ــه ناچ و ب
ــورد  ــن م ــرای ای ــال ب ــن مث ــرد؛ بهتری ــش گی را در پی
گیاهــان دارویــی اســت. علــم پــس از مشــخص 
ــای شــیمیایی  ــار بســیاری از داروه ــار زیان ب شــدن آث
ــه عقــب  ــا حرکــت ب ــا ب ــر قصــد دارد ت ــار دیگ حــاال ب
ــیمیایی  ــای ش ــن داروه ــی را جایگزی ــان طبیع گیاه
ــه  ــت ک ــن نیس ــر ای ــوع بیانگ ــن موض ــه ای ــد. البت کن
تمــام داروهــای شــیمیایی مضــر هســتند و همــه 
بیماری هــا  تمــام  می تواننــد  گیاهــی   داروهــای 
ــد در  ــتری بای ــات بیش ــه مطالع ــد؛ بلک ــان کنن را درم
رابطــه بــا خــواص گیاهــان صــورت بگیــرد و هنــوز ایــن 

ــدای راه اســت. ــم در ابت عل
   گیاهان دارویی ایران

بــه رغــم فراوانــی داروهــای شــیمیایی  امــروزه   
اســتفاده از گیاهــان دارویــی در حــال افزایــش اســت و 
تولیــد و تجــارت ایــن گیاهــان رقــم قابــل مالحظــه ای 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. کشــور ایــران یکــی 
ــرورش و  ــرای پ ــن و مســتعدترین مناطــق ب از بکرتری
تولیــد انــواع گیاهــان دارویــی اســت. در گذشــته از این 
ــی  ــردی بهداشــتی – درمان ــه کارک ــی ک ــت طبیع ظرفی
دارد، بهره بــرداری چندانــی نمی شــد؛ امــا طــی 10 

ســال گذشــته کشــت، پــرورش و تولیــد اقــالم دارویی، 
بهداشــتی و آرایشــی، مکمل هــای دارویــی و خوراکــی 
رشــد چشــمگیری داشــته و شــرکت های داروســازی 

ــد. ــدا کرده ان ــن ســمت گرایــش پی ــه ای ب
   بازار 100 میلیارد دالری

میلیــارد دالری   100 از  بیــش  بــازار  بــه  توجــه  بــا 
فرآورده هــای گیاهــی در جهــان، ایــران کمتــر از 100 
میلیــون دالر از ایــن ســهم را بــه خــود اختصــاص 
دوبــاره  آوردن  روی  بــا  خوشــبختانه  اســت.  داده 
ــتفاده از  ــه اس ــرفته ب ــورهای پیش ــوص کش ــه خص ب
در  آن  روزافــزون  و مصــرف  فرآورده هــای گیاهــی 
ــع  ــان، چــه در صنعــت داروســازی و چــه در صنای جه
غذایــی و آرایشــی - بهداشــتی و بــا توجــه بــه تنوع آب 
و هوایــی کشــور و امــکان رویــش بیشــتر گیاهــان در 
آن، فرصتــی طالیــی نصیــب کشــورمان شــده تــا از آن 
بــه بهتریــن نحــو ممکــن اســتفاده کــرده و حضورخــود 
را در بازارهــای جهانــی بیــش از بیــش افزایــش دهیــم.

   صادرات غیرنفتی
ــر درآمدهــای نفتــی و  ــران ب ــودن اقتصــاد ای متکــی ب
تأثیرپذیــری درآمدهــا از مســائل سیاســی و اقتصــادی 
آســیب پذیری اقتصــاد کشــور را موجــب شــده اســت. 

ــعه  ــش، توس ــن چال ــا ای ــه ب ــای مقابل ــی از راه ه یک
ــاد  ــع اقتص ــود وض ــن بهب ــه ضم ــت ک ــی اس تولیدات
داخلــی ســبب افزایــش صــادرات غیرنفتــی می شــود.

   ارزش اقتصادی
ــرآوری از  ــطح ف ــازار و س ــای ب ــی، تقاض ارزش داروی
ــک  ــادی ی ــنجش اقتص ــاخص های س ــن ش مهم تری

ــی اســت.  ــاه داروی گی

بــه گــزارش ســازمان خواروبــار جهانــی، ارزش تجــارت 
جهانــی گیاهــان دارویــی کــه در حــال حاضر حــدود 100 
ــالدی  ــارد دالر در ســال اســت، در ســال 2050 می میلی

بــه رقــم 5 هــزار میلیــارد دالر خواهــد رســید.
ــوع  ــی و تن ــرایط اقلیم ــتن ش ــا داش ــران ب ــور ای  کش
ــر  ــال حاض ــا، در ح ــر از اروپ ــب بهت ــه مرات ــی ب گیاه
تنهــا 60 تــا 90 میلیــون دالر از تجــارت جهانــی گیاهــان 
ــن در  ــت. ای ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی را ب داروی
ــه  ــه ب ــز توج ــور نی ــل کش ــه در داخ ــت ک ــی اس حال
داروهــای گیاهــی جالــب توجــه نیســت؛ زیــرا ســرانه 
ــرم  ــران 25 گ ــی در ای ــان داروی ــاالنه گیاه ــرف س مص
اســت؛ امــا ایــن ســرانه در اروپــا 900 و در آمریــکا 2500 

ــرم اســت. گ
   راهکارهای توسعه

ایــران ظرفیــت بی نظیــری بــرای رســیدن بــه قله هــای 
ــی  ــم جایگاه ــر می خواهی ــا اگ ــت دارد. م ــن صنع ای
درخــور را در ایــن صنعــت از آن خــود کنیــم، راهــی جــز 

ــم. توســعه زیرســاخت های آن در کشــور نداری
اســتحصال  منظــور  بــه  روز  فنــاوری  از  اســتفاده   
خصوصــی  بخــش  مشــارکت  بهتــر،  و   بیشــتر 
و اســتفاده از تــوان تحقیقاتــی و اجرایــی شــرکت های 
دانش بنیــان، حمایت هــای دولتــی و بازاریابــی اصولــی 
- چــه در داخــل و چــه در خــارج - از مهم تریــن 
 راهکارهــا بــرای توســعه ایــن صنعــت بکــر بــه شــمار

 می رود.

کیمیای وطن بررسی کرد:

گیاهان دارویی، فرصت پنهان اقتصادی ایران

برنــج ایرانــی همچنــان بــا گرانفروشــی در ســطح شــهر 
ــن  ــه هــر کیلوگــرم آن بی ــه طــوری ک مواجــه اســت؛ ب
ــده از  ــقف تعیین ش ــتر از س ــان بیش ــا 5000 توم ۳000 ت

ــود.  ــه می ش ــاورزی عرض ــاد کش ــوی وزارت جه س
در حالــی کــه قیمــت منطقــی بــرای برنــج بــا کیفیــت 

ایرانــی طبــق آنچــه مســئوالن وزارت جهاد 
کشــاورزی اعــالم کرده انــد بایــد حداکثــر 
خرده فروشــی های  در  تومــان   9500
ــه دســت  ســطح شــهر عرضــه شــود و ب
ــب  ــکل جال ــه ش ــد ب ــده برس مصرف کنن
توجــه و محسوســی بیــش از ســقف 
فــروش  بــه  مغازه هــا  در  تعییــن 

می رســد.
 از شــروع ســال جدیــد قیمــت برنــج ایرانــی بــه شــکل 
ــازار پیــدا کــرد؛  ــد افزایشــی در ســطح ب فزاینــده ای رون
از خرده فروشــی های  بســیاری  در  طــوری کــه  بــه 
ســطح شــهر قیمــت برنــج ابتــدا بــه بیــش از 10 هــزار 

تومــان رســید؛ امــا در مرحلــه بعــد و از شــروع تابســتان 
ــان  ــرز 15 هــزار توم ــه م ــج ب ــرم برن قیمــت هــر کیلوگ
ــج  ــازار برن ــی در ب ــا گرانفروشــی آشــکار و علن رســید ت
ــن بررســی های  ــق آخری ــان طب ــد و همچن ــاق بیفت اتف
میدانــی ادامــه داشــته باشــد. طبــق مشــاهدات قیمــت 
هــر کیلوگــرم برنــج ایرانــی درجــه یــک و 
ــا 1۴  درجــه دو در ســطح شــهر بیــن 12 ت

ــود.  ــه می ش ــان فروخت ــزار توم ه
ــا  ــج ب ــت برن ــه قیم ــر ک ــای اخی در ماه ه
گرانفروشــی مواجــه شــده، همــواره دالالن 
بــه عنــوان عامــل اصلــی ایــن گرانفروشــی 
بوده انــد. خاکســار، مدیــر کل  مطــرح 
ــل  ــاره دالی ــاورزی درب ــاد کش ــالت وزارت جه ــر غ دفت
ــج در ســطح شــهر و قیمــت منطقــی  گرانفروشــی برن
بــرای برنــج ایرانــی می گویــد: هیــچ کنتــرل و نظارتــی 
روی خرده فروشــی ها وجــود نــدارد و دالالن نقــش 

ــد. ایســنا ــی دارن ــن گران ــی را در ای اصل

برنج همچنان روی خط گرانفروشی

معــاون خدمــات مشــترکین و درآمــد آبفــای اســتان 
اصفهــان گفــت: اخطــار بــه مشــترکین پرمصــرف از 
ــه آب  ــا مصــرف بی روی ــه ب ــه راهکارهــای مقابل جمل
اســت. بدیــن ترتیــب در پنــج ماهــه نخســت ســال 

جــاری بــه منظــور مصــرف بهینــه آب و 
ــه  ــارف ب ــرف غیرمتع ــری از مص جلوگی
مشــترکین پرمصــرف اخطــار داده شــد.
ابتــدای  از  گفــت:  رضایــی  رضــا   
پایــان مردادمــاه  تــا   ســال جــاری 
۳ میلیــون و 26۳ هــزار قبــض آب بهــا 
صــادر و از ایــن رقــم 1۴۴ هــزار و 5۴2 
ــه مشــترکین پرمصــرف در  ــه ب اخطاری

ــر بســزایی در  ــر تأثی ــن ام ــان ارســال شــد؛ ای اصفه
ــه آب داشــته اســت.  کنتــرل مصــرف بهین

ضــروری  را  پرمصــرف  مشــترکین  پایــش  وی 
دانســت و خاطرنشــان ســاخت: در چنــد ســال 
ــج  ــور تروی ــه منظ ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــر آبف اخی
ــش  ــه پای ــار جامع ــان اقش ــه آب می ــرف بهین مص

مشــترکین پرمصــرف را در دســتور کار قــرار داد؛ 
ــی  ــوی مصــرف خانگ ــه الگ ــی اســت ک ــن درحال ای
ازای  بــه  ماهانــه  مســکونی،  مشــترکین  بــرای 
 هرواحــد 18 تــا 20 متــر مکعــب تعریــف شــده 
و الزم اســت کــه مصــارف مــازاد توســط 
مشــترکین مدیریــت شــود و از حــد 

ــاز بیشــتر نشــود.  مج
بــرای  ابتــدا  در  گفــت:  رضایــی 
مشــترکین پرمصــرف اخطاریــه بــر روی 
در  و  درج می شــود  بهــا  آب  قبــوض 
صــورت عــدم رعایــت در دوره بعــد، طــی 
نامــه ای هشــدارآمیز، کاهــش مصــارف 

بــه مشــترکین ابــالغ می شــود.
ــترکین  ــده مش ــعابات نصب ش ــزود: کل انش  وی اف
آب و فاضــالب در 9۳ شــهر تحــت پوشــش شــرکت 
آبفــای اســتان اصفهــان، شــامل یــک میلیــون و 10 
هــزار در بخــش آب و بیــش از 619 هــزار در بخــش 

فاضــالب اســت.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان:
اخطار به مشترکین پرمصرف از راهکارهای مدیریت مصرف بهینه آب است

ــران روز شــنبه در شــرایطی صــورت گرفــت  ــه ای ــون ۷ ب ورود آیف
ــر از حــد  ــب فرات ــه مرات ــی ب ــه قیمت هــای موجــود دارای حباب ک

ــم در نوســان هســتند.  ــوده و دائ انتظــار ب
برنــد  جدیــد  محصــوالت  از  رونمایــی  از  هفتــه  دو  از  کمتــر 
آمریکایــی اپــل می گــذرد و در ایــن مــدت پــای گوشــی های 
ــده  ــاز ش ــران ب ــه ای ــری ب ــی دو براب ــا قیمت ــد ب ــن برن ــد ای جدی
ــران  ــازار ای ــه ب ــدو ورود ب ــل در ب ــوالت اپ ــوال محص ــت. معم اس
ــار شــرایط بــه گونــه ای اســت  قیمتــی حبابــی دارنــد؛ امــا ایــن ب
ــای  ــز از قیمت ه ــف نی ــئوالن صن ــازار و مس ــاالن ب ــی فع ــه حت ک

اعالمــی شــوکه شــده اند. 
 میثــم دادخــواه، کارشــناس رســمی اتحادیــه تجهیــزات مخابراتــی

ــرای  ــازار ب ــاره اظهــار کــرد: قیمت هایــی کــه اکنــون در ب در ایــن ب
آیفــون ۷ وجــود دارد بــه گونــه ای اســت کــه حتــی حبــاب را هــم 

رد کــرده و بــه مراتــب فراتــر از حــد انتظــار اســت.
  وی ادامــه داد: مدل جدیــد آیفــون بــا ظرفیت هــای ۳2، 128 
پیش بینــی  این گونــه  مــا  و  شــده  بــازار  وارد  256 گیــگ  و 
ــی کــه آیفــون  ــی، زمان ــه قیمــت جهان ــا توجــه ب می کردیــم کــه ب
۳2 گیگــی بــه ایــران برســد بــا توجــه بــه حبابــی کــه معمــوال در 
ابتــدای کار بــرای محصــوالت اپــل وجــود دارد، قیمــت آن حــدود 
ــدود ۴  ــی ح ــون 128 گیگ ــان و آیف ــزار توم ــون و 600 ه ۳ میلی
ــون رخ داده  ــه اکن ــا آنچ ــد؛ ام ــان باش ــزار توم ــون و ۷00 ه  میلی
ــر 5  ــغ ب ــی بال ــا قیمت ــی ب ــون 1۳2 گیگ ــته آیف ــه روز گذش آنک
میلیــون و 600 هــزار تومــان و آیفــون 256 گیــگ بــا قیمتــی حــدود 
۷ میلیــون تومــان بــه فــروش می رســد و آیفــون ۳2 هــم در بــازار 

بســیار کــم اســت. ایرنــا

ســوی  از  محــدود  صــورت  بــه  خودروهــا  بعضــی  حالــی  در 
خودروســازان بــه بــازار عرضــه می شــوند کــه هنــوز هــم بــازار خــودرو 

ــود.  ــارج ش ــت، خ ــر آن اس ــه درگی ــودی ک ــته از رک نتوانس
بــازار خــودرو در ســه ســال اخیــر فــراز و نشــیب های زیــادی 
داشــت و بعضــی عوامــل در ایــن ســال ها تأثیراتــی را بــر ایــن بــازار 
ــن  ــروش را در ای ــد و ف ــا و خری ــت قیمت ه ــه سرنوش ــتند ک گذاش
بــازار تعییــن کردنــد؛ امــا در نهایــت بــا وجــود تســهیالتی کــه بــرای 
ــق گذشــته  ــازار رون ــم ب ــاز ه ــه شــد، ب ــودرو در نظرگرفت ــروش خ ف

ــاورده اســت.  ــه دســت نی خــود را ب
ــد  ــه خری ــل ب ــودرو تمای ــازار خ ــی ب ــان کنون ــه متقاضی ــد ک هرچن
مســتقیم از خودروســازان دارنــد، امــا انحصارگرایــی در فــروش 
ــا  ــه ب ــی ک ــه خودروهای ــده ک ــن ش ــه ای ــر ب ــا منج ــی خودروه بعض
 اقبــال بیشــتری مواجهنــد، بــا قیمت هــای گران تــری در بــازار خریــد 

و فروش شوند. 
ــرکت های  ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــودرو ب ــندگان خ ــی از فروش یک
ــدار  ــای پرطرف ــی خودروه ــرای بعض ــدی ب ــروش نق ــاز ف خودروس
ــت: در  ــد، گف ــه دارن ــاال نگ ــازار ب ــت آن را در ب ــه قیم ــد ک نمی گذارن
ــی  ــد بعض ــار را در تولی ــن رفت ــابه ای ــم مش ــته ه ــال های گذش س
ایــن  هــم  همچنــان  کــه  می دیدیــم  هاچ بــک  خودروهــای 
ــا  ــی خودروه ــه وی االن در بعض ــه گفت ــه دارد. ب ــی ادام انحصارگرای
متقاضــی بــه حــدی رســیده کــه خودروســازان نمی تواننــد در موعــد 
ــا  ــن خودروه ــه ای ــن اینک ــد؛ ضم ــل دهن ــا را تحوی ــرر خودروه مق
ــه  ــه ب ــبت کارخان ــه نس ــتری ب ــیار بیش ــای بس ــا قیمت ه ــازار ب در ب
فــروش می رســند؛ زیــرا متقاضــی بــرای دریافــت آن در حالــی کــه 

ــاک ــد. تابن ــر بمان ــاه منتظ ــد چندم ــه، بای ــول را پرداخت پ

ــد  ــاه، 1۴.5 درص ــور در مردادم ــوالد کش ــمش ف ــد ش ــزان تولی  می
و در مــدت 5 مــاه ســال جــاری بیــش از 5 درصــد رشــد یافــت. 
 شــرکت های فوالدســاز کشــور طــی مردادمــاه، یــک میلیــون 
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــد کردن ــام تولی ــوالد خ ــن ف ــزار و ۴6۳ ت و 52۷ ه
رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته، یــک میلیــون و ۳۳۳ هــزار 

ــود. ــن ب و ۳18 ت
ــان  ــا پای ــن ت ــد شــرکت های فــوالدی از مــاه فروردی ــزان تولی  می
مــرداد نیــز ۷ میلیــون و 588 هــزار و ۴1 تــن بــود کــه نســبت بــه 
آمــار مــدت مشــابه ســال گذشــته )۷ میلیــون و 206 هــزار و 1۴6 

تــن(، 5.۳ درصــد رشــد نشــان می دهــد. 
ــوالد  ــامل »ف ــاز ش ــزرگ فوالدس ــرکت های ب ــان، ش ــن می در ای
مبارکــه« 2 میلیــون و 288 هــزار و 50۴ تــن، »فــوالد خوزســتان« 

ــان«  ــن، »ذوب آهــن اصفه ــون و ۴۷۷ هــزار و ۴۴2 ت ــک میلی ی
یــک میلیــون و ۴8 هــزار و ۴8۷ تــن، »فــوالد هرمــزگان« ۴۳8 
هــزار و ۳02 تــن، »ســبا« 289 هــزار و 161 تــن، »فــوالد خراســان« 
2۴2 هــزار و 50 تــن، »فــوالد آلیــاژی ایــران« 15۴ هــزار و ۳۳۴ 
ــران« 22 هــزار و 161  ــوالد ای ــی صنعتــی ف ــز »گــروه مل ــن و نی ت

تــن فــوالد خــام تولیــد کردنــد. 
ــر ایــن 5 مــاه نخســت ســال جــاری، 6 میلیــون و ۷20  عــالوه ب
ــواع محصــوالت فــوالدی )تیرآهــن، کالف، ورق  هــزار و 18 تــن ان
ــه و ...(  ــرم، لول ــزه خــودرو، ورق گ ــض، میلگــرد، ورق گالوانی  عری
ــدت  ــد م ــزان تولی ــا می ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــد ش ــور تولی در کش
مشــابه ســال 9۴ )6 میلیــون و 8۳1 هــزار و ۴9۴ تــن(، حاکــی از 

کاهــش حــدود 1.6 درصــدی اســت. ایســنا

افزایش ۱۴.۵ درصدی تولید شمش فوالدعرضه محدود خودروهای پرطرفدار به بازارقیمت حبابی آیفون 7 در بازار ایران

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 256 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز تلویزیون ایکس ویژن )تومان(

X.VISION LED LE46-KD40

X.VISION LED LE32-KD30

X.VISION LED LE32-KD20

X.VISION LED 47K3D100

X.VISION LED LE24-D20

X.VISION LED LE24-D10

X.VISION LED LE42-KD30

X.VISION LED LE22-D20

 3,300,000   

 1,320,000

 1,200,000

 3,150,000

 670,000

 680,000

 1,950,000

550,000

  واردات آلوده
 تولید ملی را نشانه رفته است

و مهم تریــن  نگران کننده تریــن 
قاچــاق  و  واردات  عواقــب 
ورود  کشــاورزی  محصــوالت 
بیماری هــای  و  آفــات 
ایــن  بــا  همــراه  قرنطینــه ای 
محموله هــا بــه کشــور اســت؛ 
ــه در حــال حاضــر  مســئله ای ک
ــرده  ــت و کشــاورزان ایجــاد ک ــرای دول ــادی ب دردســرهای زی
اســت و ســاالنه میلیاردهــا تومــان بــرای کنتــرل ایــن آفــات و 
بیماری هــا هزینــه می شــود. بــه گفتــه مســئوالن وزارت جهــاد 
کشــاورزی، تاکنــون 15 تــا 20 نــوع آفــت قرنطینــه ای از طریــق 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــده ک ــور ش واردات وارد کش
مگــس میــوه زیتــون، مگــس مدیترانــه ای، سوســک حنایــی 
خرمــا، کــرم ســاقه خوار برنــج و بیماری هــای جــاروک و 
ــه  ــه گفت ــه ب ــی ک ــات و بیماری های ــرد؛ آف ــگ اشــاره ک گرینین
کارشناســان امــکان ریشــه کن کــردن و نابــودی آن هــا وجــود 
نــدارد و تنهــا کاری کــه می تــوان انجــام داد کنتــرل ایــن آفــات 
ــا صــرف هزینه هــای هنگفــت اســت. در حالــی کــه برخــی  ب
معتقدنــد ضعــف نظارت هــای قرنطینــه ای موجــب ورود ایــن 
آفت هــای پردردســر و پرهزینــه بــه کشــور شــده، برخــی 
بیماری هــای  و  آفــات  دولتــی می گوینــد کــه  مســئوالن 
قرنطینــه ای از طریــق قاچــاق محصــوالت کشــاورزی، وارد 
ــادی رســمی  ــق مب کشــور شــده و امــکان ورود آن هــا از طری

وجود ندارد.

 افغانستان و عراق 
عامل بی کیفیتی شکالت ایرانی

خندابــی، تولیدکننــده ماشــین آالت شــیرینی و شــکالت 
ایرانــی را در  دالیــل کیفیــت کــم بعضــی شــکالت های 
ــا  ــی ب ــرد. خنداب ــریح ک ــی آن تش ــواع خارج ــا ان ــه ب مقایس
ــی  ــکالت های ایران ــم ش ــت و طع ــاوت کیفی ــه تف ــان اینک بی
و خارجــی مربــوط بــه فرموالســیون مــواد اولیــه اســت، 
ــد  ــران می توانن ــکالت ای ــای ش ــب کارخانه ه ــرد: اغل ــار ک اظه
ــازار کاذب  ــا دو ب ــد؛ ام ــد کنن ــی تولی ــت عال محصــول باکیفی
ــه  ــه س ــوالت درج ــه محص ــده ک ــاد ش ــران ایج ــار ای  در کن
و چهــار می خواهنــد. وی بــا اشــاره بــه ســفارش شــکالت های 
ارزان قیمــت و باکیفیــت کــم از ســوی کشــورهای افغانســتان 
 و عــراق ادامــه داد: ایــن درخواســت ها کارخانه هــای مــا 

را عادت داده که جنس ارزان تولید کنند و بفروشند. 
ــزود:  ــده ماشــین آالت شــیرینی و شــکالت اف ــن تولیدکنن ای
 ممکــن اســت تولیــد و فــروش محصــوالت درجــه ســه 
و چهــار ســود داشــته و بــرای تولیدکننــده خــوب باشــد، امــا 
ــا از  ــده م ــر تولیدکنن ــز و فک ــده تمرک ــبب ش ــر س ــن ام همی
تولیــد جنــس درجــه یــک فاصلــه بگیــرد. خندابــی بــا بیــان 
ــه  ــد و همیش ــس ارزان می خواهن ــورها جن ــن کش ــه ای اینک
ــت:  ــد، گف ــم می دهن ــد ه ــول نق ــد و پ ــفارش دارن ــم س ه
این هــا بــازار کاذب هســتند؛ امــا در ایــن شــرایط تولیدکننــده 
بــا همیــن کیفیــت  ایــن فکــر می کنــد کــه  بــه   هــم 
ــه  ــد ب ــم دارد و می توان ــتری ه ــد و مش ــد کن ــت تولی و قیم
راحتــی محصــول خــود را بفروشــد. وی بــا اشــاره بــه حضــور 
برخــی تولیدکننــدگان بــا کیفیــت در ایــن صنعــت نیــز اظهــار 
کــرد: در عیــن حــال مــا کارخانه هایــی هــم داریــم کــه ســابقه 
ســه - چهــار ســاله دارنــد؛ امــا شــکالت و محصــول تولیــدی 
ــه و شــرکت ۳0 ســاله مطــرح  ــدازه یــک کارخان ــه ان  آن هــا ب
و دارای اعتبــار اســت و مــردم نیــز بــا لــذت محصــوالت آن هــا 

ــد. را می خرن

 رسانه ها جلوی پیشروی زمین خواران 

را گرفتند
نماینــده تام االختیــار وزیــر راه و شهرســازی در شــورای حفــظ 
ــورد  ــن در برخ ــن رک ــانه ها را مهم تری ــال، رس ــوق بیت الم حق
ــا جرائــم زمین خــواری و کویرخــواری عنــوان کــرد و گفــت:  ب
اگــر می خواهیــم بــا مفاســد در حــوزه زمین خــواری برخــورد 
کنیــم، مهم تریــن رکــن کــه رســانه ها هســتند را نبایــد 
ــار کــرد: پاســخ های  ــم. حســین معصــوم اظه فرامــوش کنی
ضــد و نقیضــی بــه پیگیری هــا و اســتعالم های مــا در 
رابطــه بــا پرونــده کویرخــواری داده شــد. بــرای شــورای 
ــتیم.  ــه نوش ــه نام ــتان مربوط ــال اس ــوق بیت الم ــظ حق حف
ــان در وزارت  ــکاران خودم ــکن و هم ــاد مس ــن از بنی همچنی
راه و شهرســازی اســتان گــزارش خواســتیم. بــا ایــن وجــود 
کمتریــن توفیقــی کــه در ایــن خصــوص حاصــل شــد ایــن 
ــاده، بیشــتر نشــده  ــاق افت ــات از آنچــه اتف ــه تصرف اســت ک
ــا در  ــا طبیعت ــور آن ه ــانه ها و حض ــزارش  رس ــذا گ ــت. ل اس
کاهــش جرائــم تأثیــر دارد. وی افــزود: مطبوعــات و رســانه ها 
بســیار می تواننــد دربــاره جرائــم مربــوط بــه زمین خــواری بــه 
مــا کمــک کننــد. بــه شــخصه هــر جــا اخبــار و گزارش هــای 
خوبــی دربــاره زمین خــواری در جرایــد منتشــر می شــود، 
دنبــال می کنــم و بــرای احقــاق حقــوق بیت المــال بــا 

دســتگاه های مربوطــه ارتبــاط می گیــرم.

سرقت گاز ایران توسط عربستان
ــوت  ــون ف ــه ۳00 میلی ــی روزان ــعودی در حال ــتان س عربس
ــد  ــران برداشــت می کن ــا ای ــدان مشــترک ب مکعــب گاز از می
کــه ایــران حتــی یــک دکل حفــاری هــم بــرای توســعه ایــن 
میــدان مشــترک در خلیــج فــارس نــدارد. بــر ایــن اســاس، 
پــس از عقب ماندگی هــای گســترده در توســعه میادیــن 
ــیه  ــی حاش ــورهای عرب ــا کش ــران ب ــت و گاز ای ــترک نف مش
میادینــی همچــون  در  به ویــژه  فــارس،  جنوبــی خلیــج 
ــلمان و  ــتان(، س ــا عربس ــترک ب ــفندیار )مش ــروزان و اس ف
نصــرت و فــرزام )مشــترک بــا امــارات( و الیــه نفــت و گازی 
پــارس جنوبــی )مشــترک بــا قطــر(، حــاال نوبــت بــه درجــا 
زدن در توســعه میــدان مشــترک فــرزاد رســیده اســت. کریــم 
زبیــدی، رئیــس شــورای عالــی مخــازن شــرکت ملــی نفــت 
ایــران گفــت: در حــال حاضــر عربســتان ســعودی با اســتفاده 
از فناوری هــای خارجــی، روزانــه از بعضــی چاه هــای میادیــن 
فــرزاد »حصبــه« تــا ۳00 میلیــون فــوت مکعــب گاز برداشــت 
ــا تأکیــد بــر اینکــه هم اکنــون ایــران برداشــت  می کنــد.وی ب
گازی از میادیــن فــرزاد انجــام نمی دهــد، تصریــح کــرد: بایــد 
ــد گاز  ــرای آغــاز تولی ــد ب ــا اســتفاده از تکنولوژی هــای جدی ب
طبیعــی از میادیــن فــرزاد در دوران پســاتحریم اقــدام کنیــم.

  اهمیت احیای تاالب گاوخونی 
هم پایه دریاچه ارومیه است

ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف ــدگان اصفه ــع نماین ــس مجم رئی
تأثیــر خشــکی گاوخونــی در آب و هــوای تمامــی اســتان های 
مجــاور اصفهــان، اهمیــت احیــای ایــن تــاالب هم پایــه 
ــتا  ــن راس ــدی در ای ــزم ج ــا ع ــت؛ ام ــه اس ــه ارومی دریاچ
وجــود نــدارد. حجت االســالم ناصــر موســوی الرگانــی اظهــار 
ــن  ــه ای ــس ب ــا دولتی هــا و مجل داشــت: بارهــا در جلســه ب
نکتــه اشــاره کرده ایــم کــه اهمیــت احیــای تــاالب گاوخونــی 
کمتــر از دریاچــه ارومیــه نیســت؛ امــا متأســفانه بــه ایــن امــر 
توجــه کافــی نشــده و بــا فاصلــه زمانــی بســیار از احیــای ایــن 
ــای  ــرای احی ــه ای ب ــن برنام ــاهد تدوی ــی ش ــه به تازگ دریاچ
تــاالب هســتیم کــه البتــه بــا ســرعت مناســب نیــز پیشــرفت 
نداشــته اســت. وی افــزود: احیــای دریاچــه ارومیــه از اهمیت 
ــی  ــاالب گاوخون ــت ت ــا سرنوش ــت؛ ام ــوردار اس ــری برخ واف
 نیــز دارای اهمیــت زیــادی از نظــر تعدیــل آب و هوایــی 

و آثار محیط زیستی در تمام کشور است. 
ــرد:  ــد ک ــان تأکی ــتان اصفه ــدگان اس ــع نماین ــس مجم رئی
ــالب را  ــه فاض ــت تصفی ــا خاصی ــول تاالب ه ــور معم ــه ط ب
دارنــد؛ بــه شــرط اینکــه آب جــاری بــه آن هــا وارد شــود؛ امــا 
اکنــون بــه دلیــل اینکــه تنهــا فاضــالب و پســاب کارخانه  هــا 
بــه تــاالب گاوخونــی راه پیــدا کــرده، ایــن خاصیــت از 
دســت رفتــه اســت. وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس 
ــاری زا و  ــاالب بیم ــدن ت ــک ش ــی از خش ــاک ناش ــرد و خ گ
ــت  ــرطان اس ــه س ــال ب ــی و ابت ــای تنفس ــب بیماری ه  موج
و ایــن ریزگردهــا بــا بــاد در تمامــی اســتان های مجــاور و نــه 

فقــط اصفهــان پراکنــده می شــود.

مشکالت صنعت برق
ــده  ــرکت های تولیدکنن ــندیکای ش ــره س ــس هیئت مدی رئی
بــرق می گویــد: اگــر صنعــت بــرق، امــروز از مشــکالت 
ســاختاری رنــج می بــرد، ایــن وضعیــت را تحریم هــا ایجــاد 
ــن  ــتباه چنی ــای اش ــی تصمیم ه ــه بعض ــت؛ بلک ــرده اس نک
شــرایطی را بــه وجــود آورده اســت. محمــد مالکــی، معــاون 
اســبق وزیــر نیــرو در امــور بــرق دربــاره اقتصــاد صنعــت بــرق 
و لــزوم اصــالح قیمــت فــروش بــرق گفــت: قیمــت فــروش 
بــرق همیشــه نســبت بــه آنچــه هزینــه می شــود، کمتــر بــوده 
ــال می شــد  ــا ســال 1۳۷8 اعم ــه ت ــری ک ــی تدبی اســت؛ ول
ــود  ــا صع ــراه ب ــت کم هم ــرق دس ــت ب ــه قیم ــود ک ــن ب ای
ــال  ــس از س ــدام پ ــن اق ــه ای ــه البت ــد ک ــش یاب ــورم افزای ت
ــر  ــتیم ه ــازه داش ــا اج ــش از آن م ــد. پی ــل مان 1۳۷8 معط
ســال بــه  طــور متوســط 20 درصــد بــر قیمــت بــرق بیفزاییــم 
ــر از  ــد، صرف نظ ــن رون ــه ای ــا ادام ــد ب ــی می ش و پیش بین
تغییــر ناگهانــی کــه در قیمــت بــرق ایجــاد شــد، حــدودا تــا 
ــک  ــرز قیمــت تمام شــده نزدی ــه م ــا ب ســال 1۳85  قیمت ه
ــم  ــا متأســفانه در ســال های 1۳۷9 و 1۳80 علی رغ شــود. ام
ــا  ــرق متناســب ب ــش ســاالنه قیمــت ب وجــود مجــوز، افزای
ــس از آن  ــه و پ ــام نگرفت ــی انج ــزان کاف ــه می ــورم ب ــرخ ت ن
ــرق  ــت ب ــن قیم ــاور م ــه ب ــت. ب ــن رف ــل از بی ــور کام ــه ط ب
ــا تحریم هــا نداشــته و مســائل داخلــی همچــون  ارتباطــی ب
ــرژی، تغییــر  ــه از محــل درآمــد مؤلفه هــای ان پرداخــت یاران
ــت  ــه و وضعی ــری بودج ــبب کس ــرخ ارز و ... س ــی ن ناگهان

کنونــی صنعــت بــرق شــده اســت.

  درخواست بانک های خصوصی
 از بانک مرکزی

ــزی  ــک مرک ــی از بان ــای خصوص ــی بانک ه ــون عال ــس کان رئی
خواســت تــا اجــازه دهــد کاهــش نرخ ســود بانکــی رونــد منطقی 
خــود را طــی کنــد. کــورش پرویزیــان گفــت: در حــوزه پولــی، رفتار 
پایــدار و بلندمــدت مربــوط بــه سیاســت پولــی اثرگــذار در کســب 
ــادی  ــاالن اقتص ــت فع ــه فعالی ــی ب ــردم و اطمینان بخش و کار م
ــردن  ــه ک ــه نهادین ــوی ک ــه نح ــود؛ ب ــی می ش ــم تلق ــیار مه بس
سیاســت پولــی مناســب کــه اســتقالل سیاســتگذار پولــی یــک 
ــه صــورت  ــا ب ــی آورد ت ــکان را فراهــم م ــن ام روی آن اســت، ای
ــال بانکــی  ــن فع بلندمــدت فضــای مســاعدی ایجــاد شــود. ای
تصریــح کــرد: بــا کار داوطلبانــه ای کــه بانک هــا در راســتای 
ــون  ــد، اکن ــرخ ســود انجــام دادن ــرای کاهــش ن ــی ب ــع مل مناف
انتظــار مــی رود بانــک مرکــزی اجــازه تنفســی بیــن نــرخ ســود 
ســپرده و تســهیالت بدهــد کــه بــه صــورت خــام و سرانگشــتی 
بانک هــا بایــد دربــاره ســپرده ای کــه تــا انتهــای تیرمــاه امســال 
ــاه  ــا تیرم ــی ت ــرخ ســود قبل ــا ن ــد ب از مشــتریان جــذب کرده ان
ــرخ ســود پاســخگو باشــند.  ــه لحــاظ پرداخــت ن ــد ب ســال بع
ــا وارد شــود، ممکــن  ــه بانک ه ــر فشــار بیشــتری ب ــن اگ بنابرای
اســت یــا بانک هــا تســهیالت ندهنــد یــا اینکــه نرخ هــای خــارج 

از تصمیمــات بانــک مرکــزی را اعمــال کننــد.

 روابط عمومی شهرداری  
و شورای اسالمی شهر دولت آباد 
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 ۱۰ از  بــا کمتــر  مدرســه   ۲۰۰ حاضــر  حــال  در 
ــر  ــود دارد. مدی ــتان وج ــطح اس ــوز در س دانش آم
ایــن  در  اصفهــان  اســتان  آموزش وپــرورش  کل 
زمینــه می گویــد: کمتریــن ســرانه  مــورد نیــاز بــرای 
هــر دانش آمــوز در ســال، یــک میلیــون و ۷۰۰ هــزار 
تومــان اســت کــه ایــن رقــم حتــی بــرای برخــی از 
دانش آمــوزان )اســتثنایی و بــا شــرایط خــاص( بــه 

ــد. ــم می رس ــان ه ــون توم ۱۱ میلی
ــتم  ــت سیس ــد اس ــا، معتق ــن قائدی ه محمدحس
آمــوزش و پــرورش دارای هزینه هــای بســیاری 
ــرای اداره  ــه ب ــرانه ای ک ــن س ــا کمتری ــه ب ــت ک اس
آمــوزش و پــرورش اختصــاص می دهنــد، نمی تــوان 
مــدارس  و  دانش آمــوزان  هزینه هــای   تمامــی 

را تأمین کرد.
وی بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن گفــت: بایــد 
آمــوزش  بــه  بودجــه  ارائــه  زمینــه  در   انقالبــی 
و پــرورش رخ دهــد؛ چــرا کــه بــرای یکســال 
بــه بودجــه ای معــادل 3۰  آمــوزش و پــرورش 
ــای  ــد هزینه ه ــا بتوان ــاز دارد ت ــان نی ــارد توم میلی
ــن  ــد. آن وقــت دیگــر شــاهد ای ــن کن خــود را تأمی
نخواهیــم بــود کــه مــدارس دولتــی از دانش آمــوزان 

ــد. ــت کنن ــاد دریاف ــهریه زی ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا نیــز رضایــت نداریــم کــه 
ــدارس  ــان در م ــام فرزندانش ــرای ثبت ن ــردم ب از م
دولتــی پــول اجبــاری دریافــت شــود، افــزود: مگر با 
بودجــه ۲ میلیــارد تومانــی کــه امســال بــه آمــوزش 
 و پــرورش اختصــاص داده شــده، می تــوان مخــارج 
و هزینه هــای جــاری مــدارس دولتــی را تأمیــن کرد. 
ــت  ــا دریاف ــن هزینه ه ــد ای ــد نبای ــی می گوین برخ
شــود؛ امــا معتقدیــم ســرمایه گذاری در زمینــه تعلیم 
 و تربیــت ســال ها بعــد اثــر خــود را در جامعــه 

و خانواده ها خواهد داشت.
وی دربــاره پرسشــی مبنــی بــر اینکــه چــرا در زمــان 
ثبت نــام دانش آمــوزان در مــدارس دولتــی بایــد 
ــان  ــزار توم ــا 6۰۰ ه ــهریه ای از ۲۰۰ ت ــا ش  خانواده ه
ــن کار  ــا ای ــد؛ آی ــز کنن ــدارس واری ــه حســاب م را ب
ــد  ــف قی ــی تخل ــون اساس ــت و در قان ــت اس درس
نشــده اســت، توضیــح داد: بایــد ایــن بنــد در 
ــرار  ــی ق ــه کس ــود؛ چ ــالح ش ــی اص ــون اساس قان
آب  مثــل  مــدارس  جــاری  هزینه هــای   اســت 
ــن  ــا ای ــر ب ــد؟ مگ ــت کن ــرق و گاز و ... را پرداخ و ب
منطقــه   4۰ از  بیــش  می تــوان  ناچیــز  بودجــه 
 آموزشــی را در اســتان اداره کــرد؟ اگــر بــا آبفــا 
ــات  ــتیم، االن امکان ــل نداش ــرق تعام ــرکت ب و ش

ــع  ــرق قط ــاظ آب و ب ــه لح ــدارس ب ــیاری از م بس
ــتیم. ــکار هس ــان بده ــه آن ــا ب ــرا م ــود؛ زی ــده ب ش

از قائدی هــا دربــاره بدهــکاری میلیــاردی ایــن نهــاد 
ــه اداره اوقــاف اســتان اصفهــان هــم ســؤال شــد  ب
و او فقــط بــر ایــن نکتــه مهــر تأییــد زد کــه مــا بــه 

ــم. ــی داری ــا بده اوقافی ه
 مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
تعــداد دانش آمــوزان امســال را بالــغ بــر 86۰ هــزار 
ــت  ــار حرک ــت: قط ــان داش ــرد و بی ــوان ک ــر عن نف
 ســند تحــول بنیادیــن بــه پایــه دهــم رســیده 

ــار پایــه دهــم در نظــام جدیــد  ــرای نخســتین ب و ب
ــر  ــغ ب ــه بال اجرایــی خواهــد شــد کــه در ایــن زمین
ــازه تألیف شــده امســال چــاپ  ۱8۰ عنــوان کتــاب ت

و توزیــع خواهــد شــد.
قائدی هــا افــزود: پیش بینــی می کنیــم امســال 
آمــار دانش آمــوزان 4 درصــد افزایش داشــته باشــد؛ 
۱ تــا ۲ درصــد ایــن افزایــش بــه دلیــل مهاجرپذیــر 
بــودن اســتان بــوده و دلیــل دیگــر آن نیــز افزایــش 
ــوزش  ــال آم ــت. امس ــوزان اس ــت دانش آم  جمعی

و پرورش فوالدشهر نیز تأسیس شده است.
وی بیــان داشــت: بــا وجــود اینکــه هیــچ هزینــه ای 
ابــالغ  اســتان  بــه  عمرانــی  پروژه هــای  بــرای 
نشــده، ولــی 46 مدرســه جدیــد افتتــاح می کنیــم 
 کــه بیــش از 6۰ درصــد اعتبــارات آن را خیــران 
اســتانی  اعتبــارات  از  بقیــه  و  تأمیــن کرده انــد 

می شــود. تأمیــن 
ــا  ــان ب ــرورش اســتان اصفه ــر کل آمــوزش و پ مدی
ــز  ــتان نی ــد در اس ــرای جدی ــاح 9 پژوهشس از افتت
خبــر داد و گفــت: بالــغ بــر یــک میلیــارد و ۲۰ 
ــت  ــه ادارات جه ــرای کلی ــار ب ــان اعتب ــون توم میلی
هوشمندســازی مــدارس در نظــر گرفتــه شــده 

ــت. اس
Attachments area

مدیرکل آموزش وپرورش اصفهان:

 دخل آموزش وپرورش با خرجش نمی خواند

 25 میلیارد ریال اعتبار

 به شهرداری شهرکرد اختصاص یافت
چهارمحــال  اســتاندار   

ــت: امســال ۲5  ــاری گف و بختی
بــه  اعتبــار  ریــال  میلیــارد 
شــهرداری شــهرکرد اختصــاص 
یافتــه اســت. قاســم ســلیمانی 
دشــتکی در نشســت بررســی 
چهارمحــال  مرکــز   مشــکالت 
و بختیــاری افــزود: از ایــن مبلــغ، تاکنــون موافقت نامه هــای 
اســت  شــده  مبادلــه  ریــال  میلیــارد   ۱۱ بــه   مربــوط 
ــا  ــز ت ــده نی ــار باقی مان ــال اعتب ــارد ری و موافقت نامــه ۱4 میلی
ــح  ــود. وی تصری ــه می ش ــاری مبادل ــی ج ــال مال ــان س پای
کــرد: ایــن مبلــغ بــرای تکمیــل کمربنــدی شــمال، آرامســتان 
ــه  مســیل جنــوب و تعــدادی دیگــر از پروژه هــای شــهرکرد ب
ــه داالن  ــل ادام ــرد. وی تکمی ــدا ک ــاص پی ــهرداری اختص ش
ســبز شــهرکرد – فرخ شــهر بــه طــول 3۰۰ متــر و عــرض ۲5 
متــر را ضــروری دانســت و یــادآور شــد: 4۰ درصــد ایــن پروژه 
بایــد تــا پایــان ســال مالــی ۱395 و بقیــه آن در ســال آینــده 
ــال  ــتاندار چهارمح ــد. اس ــرداری برس ــه بهره ب ــود و ب ــرا ش  اج
ــد  ــور توســعه شــهرکرد بای ــه منظ ــرد: ب ــار ک ــاری اظه و بختی
پــروژه هشــت خطــه شــدن محــور ارتباطــی پلیــس راه 
شــهرکرد – اصفهــان تــا ورودی مرکز اســتان از ســوی اداره کل 
ــوار  ــال بل ــت: اتص ــود. وی گف ــی ش ــازی اجرای راه و شهرس
ــی از  ــوان یک ــه عن ــوب شــهرکرد ب ــدی جن ــه کمربن ــظ ب حاف
چهارمحــال  مرکــز  توســعه  در  اولویــت دار   پروژه هــای 

و بختیاری در دستور کار مسئوالن قرار دارد.

 راه اندازی صندوق های خرد روستایی
 در کرمان

ــتایی  ــر روس ــتغال دفت ــعه اش ــرمایه گذاری و توس ــاون س مع
اســتانداری کرمــان از راه انــدازی صندوق هــای خــرد روســتایی 
در ۱۲5 روســتای اســتان کرمــان خبــر داد و افــزود: بــا هــدف 
ــر  ــات مؤث ــتایی، اقدام ــعه روس ــاد و توس ــردن اقتص ــی ک مل
دیگــری در راســتای شناســایی و معرفــی ۱8۰ طرح مشــارکتی 
و غیرمشــارکتی متشــکل از ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی 
ــا مشــارکت روســتائیان در قالــب شــرکت های ســهامی و  و ب
ــرار  ــت تســهیالت ق ــد دریاف ــی تشــکیل شــده و در رون تعاون
دارنــد. رضــا ایرانمنــش در نشســت مشــورتی بخشــداران 
اســتان کرمــان در راســتای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
ــتایی  ــرد روس ــای خ ــاد صندوق ه ــه ایج ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــای  ــردم در طرح ه ــارکت م ــرمایه گذاری و مش ــدف س ــا ه ب
ســمت  بــه  مردمــی  یارانه هــای  هدایــت  و  اقتصــادی 
ایــن صندوق هــا انجــام شــده، گفــت: در راســتای ایجــاد 
صندوق هــای خــرد روســتایی از محــل واریزی هــای مردمــی، 

ــود. ــذار می ش ــان واگ ــه متقاضی ــتغال زا ب ــهیالت اش تس

اخبار کوتاه

 عدنان زادهوش، رئیس شورای اسالمی 

شهرستان اصفهان شد
ــن ســال از فعالیــت شــوراهای اســالمی شــهر در  در چهارمی
دوره چهــارم، عدنــان زادهــوش، نائب رئیــس کمیســیون 
بهداشــت ســالمت و خدمــات شــهری و عضــو شــورای 
اســالمی شــهر اصفهــان بــه عنــوان رئیــس شــورای اســالمی 

ــد.  ــاب ش ــان انتخ ــتان اصفه شهرس
عدنــان زادهــوش، رئیــس شــورای اســالمی شهرســتان 
ســالمت  بهداشــت،  نائب رئیــس کمیســیون  و  اصفهــان 
و خدمــات شــهری شــورای اســالمی شــهر اصفهــان بــا 
اشــاره بــه چهارمیــن دوره فعالیــت شــوراهای اســالمی شــهر 
ــی ریاســت  ــان گفــت: طــی ایــن 4 دوره در هیــچ زمان اصفه
شــورای اســالمی شهرســتان اصفهــان بــه نمایندگــی اصفهــان 
 نبــوده و طــی ۱8 ســال عمــر شــوراهای اســالمی شــهر 
ــوع  ــن موض ــه ای ــت ک ــتین بار اس ــرای نخس ــتان ب و شهرس
ــا  ــار م ــن ب ــا ای ــر اینکــه ام ــد ب ــا تأکی ــد. وی ب ــاق می افت اتف
ــده شــهرهای شهرســتان  ــاد نماین ــب اعتم ــا جل توانســتیم ب
ــه  ــم، ادام ــده بگیری ــه عه ــن شــورا را ب ــان، ریاســت ای اصفه
 داد: شــورای اســالمی شهرســتان اصفهــان ۲۱ عضــو از شــهرها 
از  دارد کــه 6 عضــو  اصفهــان  و بخش هــای شهرســتان 
ــورای  ــان در ش ــهرهای اصفه ــا از ش ــایر اعض ــش و س 6 بخ
شهرســتان اصفهــان مشــغول بــه فعالیــت هســتند. زادهوش 
بــا بیــان اینکــه اصفهــان تنهــا شــهری اســت کــه در شــورای 
اســالمی شهرســتان ۲ نماینــده دارد کــه بنــده و آقــای 
ــدگان شــورای اســالمی شــهر  ــوان نماین ــه عن حاج رســولیها ب
ــان هســتیم  ــان در شــورای اســالمی شهرســتان اصفه اصفه
ــتی  ــورای فرادس ــک ش ــتان، ی ــورای شهرس ــرد: ش ــد ک تأکی
اســت و شــورای شهرســتان شــورای فرادســت شــورای شــهر 

اســت.

 110 ایستگاه، عید غدیر را در یزد 
جشن می گیرند

شــهردار یــزد از برپایــی ۱۱۰ ایســتگاه مبشــران غدیــر در دهــه 
ــعار  ــا ش ــم ب ــر خ ــد غدی ــتانه عی ــت و در آس ــت و والی امام
»لبخنــد بــزن کــه عیــد حیــدر شــده اســت« در ســطح شــهر 
ــرای  ــرد: ب ــار ک ــی زاده اظه ــا عظیم ــر داد. محمدرض ــزد خب ی
ــر در  ــی، ایســتگاه های مبشــران غدی هشــتمین ســال متوال

ــا می شــود.  ــد غدیرخــم برپ ــه مناســبت عی ــزد ب شــهر ی
وی عنــوان کــرد: از ســال گذشــته تعــداد ایســتگاه ها بــه ۱۱۰ 
مــورد رســیده و امســال نیــز درصــدد هســتیم عــالوه بــر ۱۱۰ 
ــز در مناطــق  ــر نی ــد ایســتگاه دیگ ــورد ســال گذشــته، چن م

مختلــف شــهر یــزد راه انــدازی کنیــم. 
ــک  ــا کم ــتگاه ها ب ــن ایس ــرد: ای ــان ک ــم  زاده خاطرنش عظی
کانون هــای  بســیج،  پایگاه هــای  مذهبــی،  هیئت هــای 
مــردم  مختلــف  اقشــار  مشــارکت  و  اصنــاف  مســاجد، 

راه انــدازی و توســط خــود مــردم نیــز اداره می شــود.

اخبار کوتاه

 بــا توجــه بــه فرارســیدن ســال تحصیلــی 
کیمیای وطن

بهمن توکلی فرد
اســتان  مخابــرات  شــرکت  جدیــد 
اصفهــان بــه دانشــجویان و دانش آمــوزان و مشــترکین 

جدید، اینترنت رایگان ارائه می دهد. 
اصفهــان  اســتان  مخابــرات  کل  مدیــر 
دانشــجویان  ویــژه  اول   افــزود: در طــرح 
و دانش آمــوزان، آن دســته از کســانی کــه 
دارای ســرویس از مخابــرات هســتند بــا 
اســتفاده از اکانــت در ســاعات 5 تــا ۱۱ صبــح 
از ۲۰ گیــگ ماهیانــه در طــرح دانشــجویی و 
۱۰ گیــگ ماهیانــه در طــرح دانش آمــوزی 

می شــوند.  بهره منــد 
ــد طــرح  ــزود: نحــوه فعال ســازی مانن حســین کشــایی اف
بی نهایــت بــوده و از طریــق ســامانه تحــت وب انجــام 
ــه  ــک ماه ــگان و ی ــورت رای ــه ص ــوق ب ــرح ف ــود. ط می ش
تمدیــد  اســتان  از ســوی شــرکت مخابــرات  و  اســت 
ــه  ــا توج ــور ب ــرویس مذک ــرعت س ــن س ــود. همچنی می ش
ــه صــورت حداکثــری خواهــد  ــد موجــود و ب ــای بان ــه پهن ب

بــود کــه جزئیــات طــرح و نحــوه ثبت نــام از طریــق ســایت 
ــت. ــاهده اس ــل مش Tce.ir .۲۰۲۰ قاب

از  مخابــرات  مهــر  مخابــرات گفــت: طــرح  مدیــر کل 
فعــال   مراکــز حضــوری  یــا   ۲۰۲۰ بــا  تمــاس  طریــق 
ــد  ــترکین جدی ــه مش ــارا ب ــود و انحص می ش
 کــه دارای ســرویس از مخابــرات نیســتند

ارائــه می شــود. در ایــن طــرح، ســرویس 
بــه صــورت نامحــدود )حداکثــر ۲۰ گیــگ 
بــا ماکزیمــم ســرعت ممکــن  ماهیانــه( 
 جهــت مشــترک و بــه مــدت یــک مــاه 
و رایــگان ارائــه می شــود. کشــایی هــدف 
ــت  ــا اینترن ــد ب ــترکین جدی ــنایی مش ــرح را آش ــن ط از ای
پرســرعت مخابــرات ذکــر کــرد و گفــت: پــس از پایــان یــک 
ــی  ــد هــر یــک از طرح هــای مخابرات مــاه مشــترک می توان
را درخواســت کنــد و در صــورت عــدم تبدیــل طــرح توســط 
مشــترک، ســرویس بــه طــرح زریــن پــالس تبدیــل 
می شــود و در صــورت انصــراف از طــرح، تنهــا هزینــه نصــب 
و راه انــدازی از مشــترک بــر روی قبــض دریافــت می شــود.

برای نخستین بار در کشور

مخابرات اصفهان، اینترنت رایگان دانشجویی و دانش آموزی ارائه می کند

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکیمیای وطن

ــاد کشــاورزی کاشــان گفــت: از برداشــت  رئیــس اداره جه
ــده  ــانی ش ــاورزان کاش ــد کش ــال عای ــارد ری ــا ۱۱۰ میلی نعن

اســت.
ــنواره  ــه جش ــی زاده در اختتامی ــد کاف  مجی
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــن کاشــان ب ــا در فی نعن
موقعیــت آب و هوایــی و وجــود خــاک 
ــرایط  ــاه ش ــن گی ــد ای ــرای رش ــب ب مناس
ــت:  ــار داش ــرده، اظه ــم ک ــاعدی را فراه مس
میــزان ســطح زیــر کشــت گیــاه نعنــا 

ــی در  ــاه داروی ــن گی ــه ای ــت ک ــار اس ــان ۱5۰ هکت در کاش
ــد ایــن شهرســتان کشــت  منطقــه فیــن، حســن آباد و راون
ــول  ــول در ط ــن محص ــت از ای ــزان برداش ــود و می می ش

ــت.  ــن اس ــی ۷۰۰۰ ت ــال زراع یکس
 وی گفــت: از هــر تــن نعنــا برداشت شــده از منطقــه کاشــان

ــن  ــه ای ــی ک ــد؛ در حال ــه دســت می آی ــو اســانس ب 5 کیل
رقــم در دیگــر مناطــق زیــر کشــت گیــاه نعنــا 3 کیلو اســت. 

ــران  ــی در فــالت ای وی کاشــان را خاســتگاه گیاهــان داروی
ــا اشــاره بــه 3 هــزار هکتــار اراضــی زیرکشــت  برشــمرد و ب
گیاهــان دارویــی در کاشــان خاطرنشــان کــرد: یکصــد و 5۰ 

هکتــار از ایــن اراضــی مختــص کشــت نعناســت. 
در ایــن مراســم معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــز شناســایی بالقــوه ظرفیت هــای  کاشــان نی
هــر  گردشــگری  و  فرهنگــی  اقتصــادی، 
تــالش  و  کار  فرهنــگ  توســعه   منطقــه، 
و افزایــش کمــی و کیفــی واحدهــای تولیــدی 
بــا هــدف افزایــش رونــق اقتصــادی منطقــه 
ــن  ــزاری ای ــای برگ ــر مزای ــور را از دیگ و کش
ــری در  ــل گام مؤث ــن عوام ــت: ای ــمرد و گف ــنواره برش جش
ــای  ــام عظم ــق کالم مق ــرای تحق ــای الزم ب ــاد زمینه ه ایج
ــت.  ــه اس ــاورزی منطق ــادی کش ــت اقتص ــت در تقوی والی
ــا رویکــرد علمــی  ــان افــزود: ایــن جشــنواره ب ــر مؤمنی  دکت
و تخصصــی بــه ایــن محصــول دارویــی و بــا اهــداف 
ــادی  ــت اقتص ــه و تقوی ــادی منطق ــق اقتص ــر رون ــد ب تأکی

ــت. ــده اس ــزار ش ــول برگ ــن محص ــدگان ای تولیدکنن

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱6  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز 

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

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

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره ۱3956۰3۰۲۰۱8۰۰۲43۱ کالسه پرونده ۱393۱۱44۰۲۰۱8۰۰۰۱68 خانم مهری هدایت 

کلیشادی  فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 596۱۷ صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت  ۱5۷.96 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۲8  اصلی واقع در شهرک ولی 

عصر بخش ۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۰6/۲9

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۰۷/۱3

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:3۷/۰5/6۲3/الف/م به تاریخ 95/۰6/۲3

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱6  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز 

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

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

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

ملکیان    علی  آقای  پرونده ۱39۱۱۱44۰۲۰۱8۰۰۱644  ۱3956۰3۰۲۰۱8۰۰۲۱9۰ کالسه  رای شماره  برابر 

فرزند رضا بشماره شناسنامه ۷5۲5 صادره از دولت آباد نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

۲۰۰.۱6 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 3۲3  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت 

اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای محمد حسن معینی کربکندی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۰6/۱4

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۰6/۲9

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:3۷/۰5/588/الف/م به تاریخ 95/۰6/۰۷

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱6  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز 

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

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

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره ۱3956۰3۰۲۰۱8۰۰۲۱9۲ کالسه پرونده ۱39۱۱44۰۲۰۱8۰۰۰3۰3 آقای سید علی میر 

حسینی   فرزند سید رسول بشماره شناسنامه ۱۰ صادره از خورزوق نسبت به ششدانگ یک باب خانه  

به مساحت ۱8۱.89 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 43 اصلی واقع در خورزوق بخش ۱6 

ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از شهرداری خورزوق

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۰6/۱4

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۰6/۲9

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:3۷/۰5/58۷/الف/م به تاریخ 95/۰6/۰۷

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱6  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز 

آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  

می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

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

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره ۱3956۰3۰۲۰۱8۰۰۲۱46 کالسه پرونده ۱393۱۱44۰۲۰۱8۰۰۰۱۲۱ آقای ساسان فریدنی   

فرزند اصغر بشماره شناسنامه 96۲ صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  

۱99.5۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 3۱3  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱395/۰6/۱4

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱395/۰6/۲9

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:3۷/۰5/596/الف/م به تاریخ 95/۰6/۱۰

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سید احسان الدین     نام خانوادگی: صفایی نام پدر: سید جالل     شغل 

: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمود   نام خانوادگی:میرزائی 

با وکالت مسرور گیتی فر نام پدر : امان اله شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: هشت بهشت شرقی – 

کوچه ۲4 فرعی 3 پ 4۲ محکوم به:به موجب رای شماره ۷4 تاریخ95/۱/۲4 حوزه ۱3  شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ پنج 

میلیون ریال بابت اصل خواسته و سیصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام در حق محکوم له )6۰۰/۰۰۰ ریال( همراه با 

نیم عشر دولتی.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.شماره۱9۱4۰/ م الف دفتر شعبه ۱3 مجتمع شماره 

یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حسن      نام خانوادگی: نصیری نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:روح ا...   نام خانوادگی:محمدی  نشانی محل اقامت: اصفهان – خ کهندژ 

رای شماره ۱45۷  به:به موجب  بن بست شاداب پ ۱۱3محکوم  – خ دکتر عماد سیادت کوی ۱6 

تاریخ94/8/۱9 حوزه ۷  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد و پنج 

هزار ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 94/3/۲۷ لغایت اجرای حکم و هزینه نشر 

آگهی طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا/

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.شماره۱9۱33/ م الف دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو  شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ۱- اکبر ۲- محسن       نام خانوادگی: ۱- سواد کوهی ۲- سواد کوهی 

خانوادگی:میرزایی    نام  نام:محمود     له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 

نشانی محل اقامت: اصفهان – خیابان بزرگمهر – هشت بهشت شرقی – کوچه ۲4 فرعی 3 پالک 4۲ 

محکوم به:به موجب رای شماره 5۷۰ تاریخ95/3/3۰ حوزه ۷  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سیزده میلیون و سیصد و سی هزار 

ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت چهار صد و سی و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به 

پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 94/3/3۰ لغایت زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت 

نیم عشر حق اجرا/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.شماره۱9۱3۲/ م الف دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمود        نام خانوادگی: صادقی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:محمود    نام خانوادگی:میرزایی با وکالت مسرور گیتی فر   نشانی محل 

اقامت: اصفهان – خیابان بزرگمهر – هشت بهشت شرقی – کوچه ۲4 فرعی 3 پالک 4۲ آدرس وکیل 

: اصفهان خ حکیم نظامی نرسیده به چهارراه امین )شریعتی( جنب بانک انصار پ ۷8۱

 -   95/4/۱5 اصالحی  تاریخ  اصلی۱883     –  666 اصالحی  شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 

یافته است. تاریخ اصلی 94/۱۰/۲۷ حوزه 3۲  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

اصل خواسته شماره چک )344۰۰5  مورخ  بابت  ریال   6/۰۰۰/۰۰۰  r:به علیه محکوم است  محکوم 

93/۱۱/۲۰( و پرداخت مبلغ r 4۷5/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی  وکیل طبق تعرفه 

 )93/۱۱/۲۰( موصوف  های  رسید چک  سر  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  و خسارت  احتساب  با  قانونی 

اجرائیه  قانون اجرای احکام: همین که  نیم عشر دولتی.ماده 34  تاریخ اجرای حکم و پرداخت  تا 

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

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

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

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

نماید.

شماره۱9۱3۷/ م الف دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد مهدی         نام خانوادگی: سبزواری نام پدر: رضا شغل : آزاد  

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمود    نام خانوادگی:میرزائی با 

وکالت رعنا محمودی نام پدر: امان اله شغل : آزاد  نشانی محل اقامت: اصفهان – میدان آزادی ابتدای 

هزارجریب ساختمان فراز طبقه دوم واحد ۱3 محکوم به:به موجب رای شماره ۲۱۰ تاریخ 95/۲/۱۱  

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

به:پرداخت مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۷45/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 

آگهی در زمان اجرای حکم و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )94/۱۲/8( لغایت زمان اجرای 

حکم طبق شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له.

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.شماره۱9۱63/ م الف دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 5۰9/95  خواهان حسین اسدی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

روز............. مورخ 95/8/8ساعت 5 عصر   برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  محمد کاری  

تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 

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

در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق – چهارراه  وکال مجتمع شماره۲ 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: ۱9۱43/م الف مدیر دفتر شعبه 39 مجتمع شماره ۲ 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
نام  نام خانوادگی: -   نام: ۱(  داود صفروند  ۲ (  رجبعلی  صفروند     مشخصات محکوم علیه: 

پدر: -        شغل : -    نشانی محل اقامت: مجهول المکان    مشخصات محکوم له: نام:محمود 

میرزائی  نام خانوادگی:-   با وکالت مسرور گیتی فر نام پدر : -    شغل : -      نشانی محل اقامت: 

اصفهان – خیابان حکیم نظامی – نرسیدهبه چهارراه امین ) شریعتی ( جنب بانک انصار – پ ۷8۱ 

محکوم به:به موجب رای شماره اصالحی 66۷  تاریخ۱5 /4 /95 اصلی ۱88۲ تاریخ ۲۷ / ۱۰ / 94 

حوزه ش 3۲    شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) به موجب رای شماره – تاریخ – شعبه – 

دادگاه عمومی - (  که قطعیت یافته است.محکوم علیه ها محکوم است به:) پرداخت تضامنی ( 

پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /35 ریال بابت اصل خواسته ) چک شماره ۰۷986۱ مورخ ۲۲ / ۱ / 94 ( 

و مبلغ ۰۰۰ / 45۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم با احتساب نیم عشر دولتی.ماده 34 قانون اجرای 

احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد 

آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 

و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 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 

اختالف  حل  شورای  یک   شماره  مجتمع   3۲ شعبه  دفتر  الف     م   /  ۱9۱38 نماید.شماره  اعالم 

شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهرداد     نام خانوادگی: اخوان گوران   نام پدر: فیروز         شغل : 

-    نشانی محل اقامت: مجهول المکان    مشخصات محکوم له: نام:شرکت تولیدی بستنی غزال به 

مدیریت آقای حسن خزاعی و حسین اشراقی با وکالت علیرضا حمزه   نام خانوادگی : -    نام پدر : 

-    شغل : -      نشانی محل اقامت: بلوار توحید – حد فاصل پل وحید و خ باغ دریاچه ساختمان 

تجاری امین موسسه حقوقی عدل گستر محکوم به:به موجب رای شماره 466  تاریخ ۲۲ / 3 /93   

حوزه ۱3    شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) به موجب رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه 

عمومی - (  که قطعیت یافته است.محکوم علیه ها محکوم است به:مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /35 ریال بابت 

و همچنین   تعرفه  وکیل طبق  الوکاله  و حق  دادرسی  بابت هزینه  ریال    ۱۰4  /  ۰۰۰ و  اصل خواسته 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۲۰ / 4 / 9۰  لغایت اجرای حکم در حق محکوم له همراه با نیم عشر 

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

است ظرف مدت ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 

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

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

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره ۱9۱39 / م الف    دفتر شعبه ۱3 مجتمع شماره یک  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حمید رضا      نام خانوادگی: رحیمی    نام پدر: -         شغل : -    

نشانی محل اقامت: مجهول المکان    مشخصات محکوم له: نام:غالمرضا   نام خانوادگی : شاسان 

طالخونچه    نام پدر : -    شغل : -      نشانی محل اقامت: اصفهان – خ قائمیه – کوچه الدن 

پالک 4۲  محکوم به:به موجب رای شماره ۲۲   تاریخ ۱۷ / ۱ /95   حوزه ۲۷    شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) به موجب رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی - (  که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه ها محکوم است به:پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰ ریال بابت اصل خواسته و ۰۰۰ / 3۱5  

ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 35۲5۷5 مورخ ۲5 / 

۱ / 89    لغایت اجرای حکم  که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام می باشد و هزینه های نشر آگهی 

در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا در حق دولت/ 

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

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

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

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

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره ۱9۱۷۰ / م الف    دفتر شعبه ۲۷ مجتمع شماره یک  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

رئیس اداره جهاد کشاورزی کاشان:

با برداشت نعنا، 110 میلیارد ریال عاید کشاورزان کاشانی شد
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حتما بخوانید!
آخرین خبرها از راه اندازی شبکه های ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس فرهنگی

پنجمیــن کنگــره فرهنــگ و هنــر روســتا و عشــایر بــا گرایــش 
بــه شــعار اقتصــاد مقاومتــی بــا حضــور مهمانانــی از 6 اســتان 
ــی  ــه میزبان ــه روز در ب ــدت س ــه م ــور ب ــه از کش و 2 منطق

ــود.  ــزار می ش ــان برگ ــتان اصفه اس
مدیــر کل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه پنجمیــن کنگــره فرهنــگ و هنــر 
روســتا و عشــایر ویــژه جنــوب و جنــوب شــرق کشــور از 2 تــا 
ــگار گفــت:  ــه خبرن 5 مهرمــاه در اصفهــان برگــزار می شــود، ب
ایــن همایــش بــا هــدف تکریــم و معرفــی الگوهــای موفــق 
فرهنگــی و هنــری روســتاها بــه جهــت وجــود اســتعدادهای 
درخشــان، توانمندســازی و انتقــال تجربیــات کــه ارتبــاط بیــن 
ــزار می شــود.  ــت می ســازد، برگ روســتائیان و عشــایر را تقوی
حجت االســام حبیب رضــا ارزانــی در ادامــه بــه ایــن موضــوع 
اشــاره داشــت کــه بررســی و ارائــه راهــکار پیشــرفت و تعالــی 
فرهنــگ روســتا و عشــایر، گفتمان ســازی اقتصــاد مقاومتــی 
و شناســایی ظرفیــت بومــی مناطــق روســتایی از دیگــر 

اهــداف برگــزاری ایــن کنگــره اســت.
 وی افــزود: پنجمیــن کنگــره فرهنــگ و هنــر روســتا و 
ــور  ــه کش ــی در 4 منطق ــاد مقاومت ــتای اقتص ــایر در راس عش

 بــه صــورت همزمــان اجــرا می شــود و در آن ائمــه جماعــات 
 و مدیــر اصلــی کانون هــای فرهنگی هنــری مســاجد روســتاها 

و عشایر حضور می یابند. 
وی تأکیــد کــرد: قشــر عشــایر و روســتایی در جامعــه از 
ــه  ــم در ب ــه ه ــرا ک ــتند؛ چ ــد هس ــژه ای بهره من ــگاه وی جای
وجــود آوردن و هــم در حفــظ نظــام و انقــاب اســامی ایــران 

ــد. ــا کرده ان ــی را ایف ــیار مهم ــش بس نق
ــاجد در  ــری مس ــای فرهنگی هن ــینی کانون ه    صدرنش

اصفهــان
فرهنگــی  دبیرخانــه کانون هــای  نیــز مســئول  ادامــه  در 
مســاجد اصفهــان از راه انــدازی 1800 کانــون فرهنگــی در 
 مســاجد اســتان اصفهــان تــا پایــان امســال خبــر داد 
ــون  ــزار و 707 کان ــه یک ه ــرد ک ــد ک ــئله تاکی ــن مس ــر ای و ب
فرهنگی هنــری تــا پایــان ســال 94 در مســاجد اســتان 
راه انــدازی شــد کــه ایــن رقــم تــا پایــان ســال 95 بــه 
ــن  ــرد. ای ــد ک ــدا خواه ــش پی ــون افزای ــزار و 800 کان یک ه
ــه اول را در ســطح کشــور از لحــاظ کمــی داراســت. ــم رتب رق

ــه در کل  ــان اینک ــا بی ــدی ب ــی معتم حجت االســام رمضانعل
کشــور حــدود 22 هــزار کانــون فرهنگی هنــری مســاجد 
راه انــدازی شــده اســت، ادامــه داد: در اســتان اصفهــان بالــغ 
 بــر 500 کانــون روســتایی راه انــدازی شــده اســت کــه کانون هــا 

بــه صــورت میانگیــن ســالیانه حــدود 3 میلیــون تومــان بــه 
ــوند. ــت می ش ــدی حمای ــورت نق ص

ــره  ــن کنگ ــزاری پنجمی ــه برگ ــم ب ــزی ه ــن گری وی همچنی
ــاه  ــه از دوم مهرم ــان ک ــگ و روســتا و عشــایر در اصفه فرهن
 در اردوگاه کشــوری شــهید بهشــتی اصفهــان برگــزار می شــود

زد و تصریــح کــرد: حضــور اســتان های فــارس، یــزد اصفهــان، 
ــزگان، مناطــق شــرق و  ــان، هرم ــه و بویراحمــد، کرم کهگیلوی
جنــوب کرمــان جهــت حضــور در ایــن همایــش در اصفهــان 
حتمــی اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون در کشــور 
5 اســتان میزبــان اســتان ها بــرای برگــزاری کنگــره فرهنــگ 
ــره  ــن کنگ ــزود: در ای ــتند، اف ــتاها هس ــایر و روس ــر عش و هن

بــرای شــرکت کنندگان کــه حــدود 200 نفــر از آقایــان هســتند 
ــه  ــی و دو جلس ــار کارگاه آموزش ــی، چه ــت عموم ــه نشس س
ــا  ــن برنامه ه ــه در ای ــت ک ــده اس ــی پیش بینی ش هم اندیش

اســتادان اســتانی و کشــوری حضــور خواهنــد داشــت.
وی در ادامــه از برگــزاری برنامه هــای متنــوع در پنجمیــن 
کنگــره فرهنــگ و هنــر روســتا و عشــایر هــم ســخن گفــت 
ــاالن  ــن نقــش فع ــا عناوی ــی ب ــزود: نشســت های عموم و اف
اقتصــاد  گفتمان ســازی  در  روســتاها  هنــر  و  فرهنــگ 
مقاومتــی، ســبک زندگــی ایرانی اســامی بــا رویکــرد تبییــن 
مبانــی کار  و  اصــول  خانــواده،  و  چالش هــای جمعیــت 
فرهنگــی از منظــر مقــام معظــم رهبــری برگــزار خواهــد شــد. 
حجت االســام معتمــدی بیــان داشــت: چهــار کارگاه آموزشــی 
ــت  ــغ، جذابی ــن تبلی ــیوه های نوی ــا و ش ــن مهارت ه ــا عناوی ب
ــی  ــت کار فرهنگ ــتایی، مدیری ــق روس ــی در مناط  کار فرهنگ
و آشــنایی بــا رســالت و کارکــرد کانــون فرهنگی هنــری 

برگــزار می شــود. روســتا  در  مســجد 
بــرای  جشــنواره هایی  و  آموزشــی  دوره هــای  وی گفــت: 
می شــود  برگــزار  روســتایی  فرهنگی هنــری  کانون هــای 
ــر روســتا و عشــایر  کــه یکــی از آن هــا کنگــره فرهنــگ و هن
اســت کــه ایــن کنگــره یــک ســال در مناطــق و ســال بعــد بــه 

ــود. ــزار می ش ــدس برگ ــهد مق ــز در مش ــورت متمرک ص

به همت متولیان فرهنگ اصفهان:

 پنجمین کنگره فرهنگ و هنر روستا و عشایر در اصفهان برگزار می شود

دادنامه
کاسه : 95 – 294   شماره دادنامه : 592   مورخ : 7 / 6 / 95   مرجع رسیدگی : شعبه 31 شورای 

روبروی  خ   – الرکان   – فاورجان  نشانی:  الرکانی    زارع  محمود   : خواهان  اصفهان    اختاف  حل 

دهپان – منزل شخصی   وکیل : -   نشانی : -   خوانده : مرتضی رهنما   نشانی : مجهول المکان   

وکیل : -    نشانی : -    خواسته : مطالبه وجه سفته   با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

ی مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نماید:

رای قاضی شورا در خصوص دعوی محمود زارع الرکانی به طرفیت مرتضی راهنما به خواسته مطالبه 

مبلغ یکصد میلیون ریال- 000 / 000 / 100 ریال وجه سفته / سفته های به شماره خزانه داری کل 

0220867 مورخ 19 / 5 / 94   و 0220863 مورخ 12 / 5 / 94 به انضمام مطلق خسارات قانونی با 

عنایت به بقای اصول مستندات در ید خوهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته ا ز هر گونه 

تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307 و 309 

قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور 

مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال – 000 / 000 / 100 ریال بابت اصل 

خواسته و یک میلیون وچهارصد و هشتاد هزار ریال – 000 / 480 / 1 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 11 / 3 

/ 95لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی 

ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی 

و ظرف بیست روز پس از اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس 

از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی و حقوقی اصفهان می باشد .

حسین گازری – قاضی شعبه 31 شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 19167 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 95 – 189   شماره دادنامه : 644   مورخ 15 / 6 / 95   تاریخ رسیدگی : -   مرجع 

اصفهان –   : نشانی  : رضا صغیری    اصفهان   خواهان  اختاف  : شعبه 34 شورای حل  رسیدگی 

خوراسگان روستای هفتشویه کوچه شاهین پاک 190    وکیل : -  نشانی : -   خواندگان : 1- غامرضا 

موهبت    2- سکینه حسینی سعد آبادی    نشانی : هردو مجهول المکان    وکیل : -   نشانی :-   

خواسته : مطالبه مبلغ 000 / 000 / 38 ریال بابت خسارات وارده ناشی از تصادف مورخ 22 / 1 / 95 

و هزینه کارشناسی و دادرسی و هزینه پارکینگ جمعا به مبلغ 000 / 805 / 40 ریال   گردشکار : پس 

از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفا ت قانونی و اخذ نظریه  مشورتی 

اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان آقای رضاصغیری به طرفیت خواندگان 1- غامرضا موهبت 2- سکینه 

حسینی سعد آبادی مبنی بر مطالبه مبلغ 000 / 000 / 38 ریال بابت خسارات وارده به خودرو به شماره 

انتظامی 13 – 643 و 34 و هزینه کارشناسی و پارکینگ و هزینه دادرسی با بررسی اوراق نظریه  افسر 

کاردان فنی تصادفات که عنوان داشته پاک خودروی خسارت دیده  به شماره انتظامی 13 – 623 و 

34 می باشد و این در صورتی است که شماره پاک خودروی خسارت دیده که خواهان اعام داشته 

به شماره انتظامی 13 – 623 و 34 می باشد لذا نظر به مراتب فوق دعوی متوجه خواندگان نبوده و 

به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد رای صادره 

ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شورای حل اختاف 34 حوزه قضائی اصفهان – شماره : 19165 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 94 – 947    شماره دادنامه : 616   مورخ : 27 / 5 / 95   تاریخ رسیدگی : -    مرجع 

رسیدگی : شعبه 17 شورا ی حل اختاف    خواهان : امین اخوان شریف   نشانی :  ورودی خانه 

اصفهان – مجتمع نور – طبقه دوم    وکیل : -    نشانی : -    خوانده : احمد شجاعی    نشانی : بندر 

عباس – پاالیشگاه نفت ستاره – نانوائی شجاعی    وکیل : -   نشانی : -   خواسته : استرداد صحیح 

و فسخ قرارداد معامله     گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و 

طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا ء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید:

رای قاضی شورا 

در خصوص دعوی آقای امین اخوان شریف بطرفیت احمد شجاعی بخواسته استرداد یکدستگاه خمیر 

هم زن وفق قرارداد مورخ 12 / 9 / 92 و هزینه و خسارات دادرسی که در نامه اول دادرسی  مطالبه 

فسخ قرارداد هم نموده است با این توضیح که خواهان با استناد به مستندات ابراز ی مدعیست وفق 

قرارداد شماره 1627 مورخ 12 / 9 / 92 یکدستگاه 5 / 2 مستقیم ) پخت نان ( را به خوانده فروخته 

اند لیکن چون چک موضوع ثمن مبیع وصول نشده است و چون وفق شرط ضمن العقد در صورت 

عدم وصول هر یک از چکها خریدار مکلف به عورت دستگاه و پرداخت خسارت به فروشنده می باشد 

لذا ابتدا طی  دادخواست   ابرازی مطالبه استرداد یکدستگاه خمیرهم زن را نموده و سپس در جلسه 

اول دادرسی تقاضای فسخ قرارداد را نموده است از سوی دیگر خوانده با وصف اباغ قانونی وقت 

رسیدگی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه ی که حکایت از انکار و تکذیب دعوی مطروحه شد  

تقدیم ننموده و دفاعی هم بعمل نهاده است علیهذا شورا با توجه به محتویات پرونده و مستندات 

ابراز خواهان که مضون از برگه تعرض از دعوی خوانده باقی مانده است دعوی مطروحه را مجهول به 

صحت  تشخیص و مستندا به شرط ضمن العقد ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 قانون 

آئین دادرسی مدنی تنفیذ فسخ قرار داد خوانده را ملزم به عورت یکدستگاه 2/5 مستقیم گازوئیلی     

به همراه پرداخت هزینه های نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و مبلغ 915000 ریال هزینه دادرسی در 

حق خواهان محکوم می نماید ضمنا در خصوص خواسته دیگر خواهان دائر بر خسارت دستگاه چون 

دالیلی دال بر خواسته مذکور در شعبه ارائه نگردیده است لذا وفق ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی 

حکم بیهقی خواهان در این خصوص صادر و اعام میگردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شورای حل اختاف 17 حوزه قضائی اصفهان – شماره :17818 / م الف 

دادنامه
کاسه پرونده : 940985   شماره دادنامه : 536   مورخ 20 / 3 / 95   مرجع رسیدگی : شعبه 12 

شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : مهدی احمدی فر    نشانی : میدان امام بازار رنگرزها پاساژ 

داودی    وکیل : -  نشانی : -   خوانده :  حسین یکدانه     نشانی : مجهول المکان    وکیل : -   نشانی 

:-   خواسته : مطالبه مبلغ 000 / 000 / 20 ریال بابت وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و 

تاخیر تادیه    با عنایت 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 شورای حل اختاف 

در خصوص دعوی آقای مهدی احمدی فر  به طرفیت آقای حسین یکدانه به خواسته مطالبه مبلغ 

000 / 000 / 20 ریال وجه چک به شماره ی 041255 مورخ 27 / 10 / 88 به عهده بانک صادرات به 

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

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

مطالبه وجه آندارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی  حضور نداشته و هیچگونه 

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

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 بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 000 / 810 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) 17 / 10 

/ 88 ( 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.

قاضی شعبه 12 شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 19155 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 95 – 183   شماره دادنامه : 484   مورخ 17 / 5 / 95     مرجع رسیدگی : شعبه 26 

شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : امیر حسین توشقانیان    نشانی : اصفهان – پل سرهنگ – ک 

ش حمید رضا صادقیان – پ 314     وکیل : -  نشانی : -   خواندگان : راضیه میر باقر     نشانی : 

مجهول المکان    وکیل : -   نشانی :-   خواسته : مطالبه   

گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه  مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام ختم 

رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: 

رای قاضی شورا در خصوص دادخواست امیر حسین توشقانیان به طرفیت راضیه میرباقر  بخواسته  

مطالبه مبلغ 000 / 000 / 115 ریال وجه یک فقره چک به شماره 322589 مورخ 16 / 10 / 91 عهده 

بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و ماحظه اصول 

مستندات دعوی و اینکه خوانده / خواندگان با اباغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 

نشده و در قبال دعوی و مستندات ابراز ی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 

نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی 

به استناد مواد 198 ، 519 ، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315 ، 310 ، 249 قانون تجارت 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 

پرداخت 000 / 190 / 2 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت تاخیر و تادیه از تاریخ 16 / 10 / 91 

لغایت زمان وصول و ابصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می گردد 

رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از مهلت 20 روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان خواهد بود

زهرا عابدینی - قاضی شعبه  26  شورای حل اختاف اصفهان  – شماره : 17805 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 94 – 946   شماره دادنامه : 578   مورخ 13 / 6 / 95     مرجع رسیدگی : شعبه 

28 شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : خلیل احمد گل محمدی     نشانی : اصفهان – ملک 

شهر – بهارستان غربی کوچه موالنا پاک 10      وکیل : زهرا حاجیان فرد – سودابه نوروزی   نشانی 

: اصفهان – میدان فیض – ابتدای خیابان فیض سمت چپ پاک 24 طبقه فوقانی       خوانده  : 

سعید رجبی      نشانی : مجهول المکان    وکیل : -   نشانی :-   خواسته : مطالبه  مبلغ چهل میلیون 

ریال وجه دو فقره چک به انضمام مطلق خسارات   

گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه  مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام ختم 

رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: 

رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خلیل احمد گل محمدی به وکالت زهرا زهرا حاجیان فرد و 

سودابه نوروزی  به طرفیت سعید رجبی   بخواسته  مطالبه مبلغ چهل میلیون  ریال وجه دو  فقره 

چک به شماره های  150926 و 150935  عهده بانک ملی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 

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

انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابراز ی خواهان ایراد و تکذیبی به 

عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده / خواندگان به خواهان را حکایت 

می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519 ، 522 قانون آئین دادرسی 

مدنی و مواد 315 ، 310 ،309 ، 307 ، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده / خواندگان به 

پرداخت مبلغ چهل  میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 000 / 350 ریال به عنوان خسارت 

دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به پرداخت تاخیر و تادیه از تاریخ 

سر رسید چکها  لغایت زمان وصول و ابصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 

و اعام می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس 

مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان خواهد بود. چک شماره 150926 

به مبلغ 000 / 000 / 30 ریال به سر رسید 25 / 8 / 94  چک شماره 150935 به مبلغ 000 / 000 / 10 

ریال به سر رسید 22 / 8 / 94

قاضی شعبه  28  شورای حل اختاف اصفهان  – شماره : 19151 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون علی شماعی زاده  فرزند یداله نسبت به یک – سوم یک دانگ و یک – چهارم دانگ مشاع 

از ششدانگ  با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود و به تایید دفتر 71 اصفهان 

رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت یک دانگ و یک – چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پاک 

2/47  واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که در صفحه 262 دفتر 4 به نام احمد شماعی زاده فرزند 

محمد حسن به شماره چاپی 092898 سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طی سند 27990 مورخ 

55/4/31 دفتر 82 اصفهان تمامت یک – سوم ان با حفظ منافع برای یداله شماعی زاده به متقاضی 

المثنی انتقال و طبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد.

به علت سهل انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 

است طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس 

مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود 

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

 سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد

 گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 19128/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق 

اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقای محمد رضا نبوی نزاد   فرزند محمد    با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی مباشد  که سند 

مالکیت تمامت ششدانگ قطعه زمین پاک 15190/11674  واقع در بخش 5 در صفحه 557 دفتر 

612 اماک بعلت جابجائی سند مالکیت اولیه مفقود شده و در خواست صدور سند المثنی نموده لذا 

طبق تبصره یک اصاحی ماده 120  آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی 

انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود 

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

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

گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنیا سناد 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 19129/ م الف حسین هادیزاده رییس 

منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان روح اله صالحی راد   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مرتضی 

صفاری مفرد به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2حقوقی 

شورای حل اختاف به کاسه 282/95  ثبت و برای تاریخ 95/8/16 ساعت 19 وقت رسیدگی تعیین 

گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 

اباغ می گردد که در وقت در  جلسه  نامبرده  به  انقاب در امور مدنی مراتب  دادگاههای عمومی و 

ثانی  از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه  تا قبل  تواند  نامبرده می  دادرسی حاضر شوند  ضمنا 

دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در 

صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شماره : 5/22/95/361/م الف مسئول 

دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران و بیدگل 

آگهی ابالغ
شماره اباغیه  : 9510103620205234 شماره پرونده : 9509983620200339  شماره بایگانی شعبه 

به  دادخواستی   محمدی  نور  جواد  خواهان   : احترام  با    1395/06/13: تنظیم  تاریخ   950343  :

هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  رضائی   رضا  حمید  و  رضائی  اکبر  علی  خواندگان   طرفیت  

دادرسی   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان   آران و بیدگل نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 

ارجاع  بیدگل  و  آران  در  واقع  بیدگل   و  آران  شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم 

به کاسه 9509983620200339ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/03 و ساعت 11:15  و 

تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان علی اکبر رضائی و حمید رضا رضائی و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان علی اکبر رضائی و 

حمید رضا رضائی  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

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

شماره  :5/22/95/362/م الف دفتر  شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان 

آران و بیدگل

آگهی ابالغ 
به طرفیت  دادخواستی  فرزند محمد  خانم غامعلی محمودی    / آقا  اعام می گردد  وسیله  بدین 

داریوش محمدی   فرزند مرتضی  مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه مطرح رسیدگی دارد لذا به خوانده 

فوق اباغ می گردد در تاریخ 95/11/4 دوشنبه  ساعت  18/30جهت رسیدگی در شعبه اول شورای حل 

اختاف آران و بیدگل حاضر شود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دقت شعبه 

مراجعه نماید./ شماره : 5/22/95/363/ م الف رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شعبه  بایگانی  شماره    9509983620200141  : پرونده  شماره   95101036205273 : اباغیه   شماره 

نمایندگی علیرضا  به  اقتصاد  بانک مهر  : خواهان  با احترام  تاریخ تنظیم :1395/06/15    950143  :

زمانی اندوانی دادخواستی  به طرفیت  خواندگان  محمد سعید مهندس و محمد خلجی و مرضیه 

مهندس و محمد رضا درستکار قمصری  به خواسته مطالبه وجه چک   تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان   آران و بیدگل نموده  که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان آران و بیدگل  واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کاسه 9509983620200141ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/08/22 و ساعت 10:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده محمد رضا درستکار قمصری  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 

شود تا خوانده محمد رضا درستکار قمصری  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. شماره  :5/22/95/364/م الف دفتر  شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( 
دادگستری شهرستان آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شماره اباغیه  : 9510103620205204شماره پرونده : 9509983620200179   شماره بایگانی شعبه : 

950181  با احترام : خواهان میثم لقب دوست  دادخواستی  به طرفیت  خوانده علیرضا ضابطی طرقی   
به خواسته مطالبه وجه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان   آران و بیدگل نموده  که جهت رسیدگی 
به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل  واقع در آران و بیدگل ارجاع 
 09:30 ساعت  و   1395/08/09 آن  رسیدگی  وقت  9509983620200179ثبت گردیده که  به کاسه  و 
تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده علیرضا ضابطی طرقی  و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده علیرضا ضابطی طرقی پس از نشر آگهی و 

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

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره  :5/22/95/356/م الف دفتر  شعبه 

دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل

  - کیانــوش عیــاری گفــت: شــرم می دانــم روزی 
ــا  ــم بســازم؛ ام ــکار عمومــی فیل ــر اف ــرای تنوی ــه ب را ک
ــه  ــه اینک ــردد ب ــت، برمی گ ــخ اس ــم تل ــر فیلم های اگ

ــخ هســتم. ــا تل خــودم ذات
ــه  ــاخت مجموع ــات س ــاره  جزئی ــام درب ــران مه - مه
ــخصیت ها  ــی ش ــت: طراح ــهر« گف ــمان ش ــر آس »زی
 بــه اتمــام رســیده و در حــال حاضــر مشــغول طراحــی 
قصه هــا  آنکــه  از  پــس  هســتیم.  قصه نویســی  و 
تکمیــل شــدند، آن را بــه صداوســیما ارائــه می دهیــم.

ســینمایی  فیلــم  فیلمبــردار  غفــوری،  مرتضــی   -
»ماه گرفتگــی« گفــت: برخــی فکــر می کننــد ایــن 
فیلــم در ادامــه »قاده هــای طــا« و »پایان نامــه« 
ــد  ــن را بای ــت. ای ــور نیس ــه این ط ــی ک ــت؛ در حال اس
ــت؛  ــی نیس ــا سیاس ــی« اص ــه »ماه گرفتگ ــم ک بگوی
ــخصی  ــده ش ــی و روایت کنن ــم معمای ــک فیل ــه ی بلک
ــا در  ــد، ام ــل می رس ــه قت ــال 88 ب ــه در س ــت ک اس
ــت. ــده اس ــم ش ــه او گ ــود ک ــخص می ش ــت مش نهای

ــم«  ــه »آرام می گیری ــی در مجموع ــن جوهرچ - حس
ــی  ــنگ توکل ــمی، هوش ــا قاس ــادی، ثری ــا اوت ــا لی  ب
ــی  ــود. جوهرچ ــازی می ش ــال زاده همب ــهرزاد کم و ش
ــت  ــم وضعی ــه علی رغ ــت ک ــزاد اس ــش به ــر نق ایفاگ
مالــی مناســب، در زندگــی شــخصی خــود دچــار 
ــا  ــواده او را کام ــه خان ــت ک ــی اس ــکات و مصائب مش

ــت. ــرده اس ــی ک متاش
ــی  - مرتضــی میرباقــری، معــاون ســیمای رســانه مل
ــس از  ــن« پ ــرزمین که ــریال »س ــه س ــرد ک ــام ک اع

ــد رســید. ــه پخــش خواه ــای شــاه« ب ــان »معم پای
-زهــره صفــوی، بازیگــر پیشکســوت عرصــه تلویزیــون 
و تئاتــر، بــه فعالیــت دختــرش زهــرا اویســی در عرصــه 
ســینما اشــاره کــرد و گفــت: بــا اینکــه دختــرم از نظــر 
ظاهــری شــرایط مناســبی بــرای بازیگرشــدن دارد، امــا 
بــه دلیــل اینکــه در عرصــه بازیگــری تنهــا رابطــه وجــود 
ــود  ــا می ش ــن نقش ه ــث گرفت ــط باع ــن رواب دارد و ای

او نیــز درحــال حاضــر بیــکار اســت.
 - فیلــم ســینمایی »رســتاخیز« پــس از 15 مــاه تعلیق
ــل)ع( در  ــرت ابوالفض ــورت حض ــاندن ص ــدون پوش ب
جشــنواره چلچــراغ بــه نمایــش درآمــد. گفتنــی اســت 
ــی مواجــه شــد و توانســت  ــال خوب ــا اقب ــم ب ــن فیل ای

ــد. ــه خــود جلــب کن ــان را ب نظــر مخاطب
- فیلــم کوتــاه »یــک آن« ســاخته نقــی نعمتــی موفــق 
ــم داســتانی جشــنواره  ــن فیل ــوان بهتری ــه کســب عن ب

ــال شــد. ــم »آروکا«ی پرتغ ــی فیل بین الملل
- کتــاب »ایــران، ســرزمین شــکوه و زیبایــی« توســط 
مرکــز روابــط عمومــی ســازمان میــراث فرهنگــی 
ــان منتشــر  ــج زب ــه پن ــع دســتی و گردشــگری ب صنای

ــت. ــده اس ش

همزمان با عید غدیر خم
 »علی جانم« هنر کودکان یزدی 

را به تصویر می کشد
جانــم«  »علــی  مســابقه 
بــا عیــد غدیرخــم  همزمــان 
یــزدی  کــودکان   هنرنمایــی 
ــام اول  ــه ام ــراز ارادت ب را در اب
ــه تصویــر می کشــد.  شــیعیان ب
قطعــه شــعری بــا عنــوان »علی 
شــعر  ریتــم  بــا  جانــم« 
»خوشــحال و شــاد و خندانــم« توســط ســتاد مبشــر غدیــر 
شــهرداری یــزد در نظــر گرفتــه شــده تــا کــودکان نیــز در دهــه 
ــزرگ  ــد ب ــن عی امامــت و والیــت، ســهمی در شــادی های ای
داشــته باشــند. ایــن شــعر در ســایت ســتاد مبشــر غدیــر بــه 
تلگرامــی  کانــال  و   mobasherghadir.ir  نشــانی 
@mobasheran_bot بارگــذاری شــده اســت. کــودکان 
ــا  ــد ی ــن شــعر را نقاشــی کنن ــد برداشــت خــود از ای می توانن
ــا گروهــی اجــرا کــرده و  ــه صــورت فــردی ی شــعر خــود را ب
ــه  ــد. ب ــال کنن ــر ارس ــر غدی ــتاد مبش ــرای س ــم آن را ب فیل
برنــدگان ایــن مســابقه بــه قیــد قرعــه جوایــز ارزنــده ای اهــدا 

خواهد شد.

کتاب »خانه حاج آقا علی« چاپ شد
کتــاب »خانــه حــاج آقــا علــی« بــه چــاپ رســید. ایــن کتــاب 
عکس هــای »ســید محســن ســجادی« عــکاس رفســنجانی 
صفحــه   90 در  را  جهــان  خشــتی  خانــه  بزرگ تریــن  از 
ــی  ــط عموم ــط رواب ــیده و توس ــر کش ــه تصوی ــی ب تمام رنگ
مــس منطقــه کرمــان چــاپ شــده اســت. »ســید محســن 
ــش  ــاب از دو بخ ــن کت ــت: ای ــه گف ــن رابط ــجادی« در ای س
ــه  ــازی خان ــل از بازس ــش قب ــک بخ ــه ی ــده ک ــکیل ش تش
حــاج آقــا علــی و بخــش دوم از ســال 90 بــه بعــد و مراحــل 
ــان  ــا بی ــه را شــامل می شــود. وی ب بازســازی و مرمــت خان
ــون  ــش تاکن ــاب از 15 ســال پی ــن کت ــای ای ــه عکس ه اینک
گــردآوری شــده، یــادآور شــد: کتــاب در 2000 نســخه چــاپ و 
صفحه بنــدی و طــرح جلــد توســط خانــم آزاده فرجــی انجــام 

شــده اســت.

 اهدای بسته های عکس نمایشگاهی 
دفاع مقدس

تمامــی دســتگاه ها و ســازمان های متقاضــی بســته های 
ــه  ــا ارائ ــد ب ــدس می توانن ــاع  مق ــگاهی دف ــس نمایش عک
و  مقــدس  دفــاع  باغ مــوزه  بــه  مراجعــه  و  معرفی نامــه 
ــه ایــن مجموعــه  ــه تهی ترویــج فرهنــگ مقاومــت نســبت ب
می تواننــد  عاقه منــدان  کننــد.  اقــدام  نمایشــگاهی 
درخواســت مکتــوب خــود را بــا ذکــر شــماره تمــاس از طریــق 
نمابــر 88657016 ارســال و روز بعــد بــا مراجعــه بــه باغ مــوزه 
دفــاع مقــدس بســته عکــس نمایشــگاهی را دریافــت کننــد.

اخبار کوتاه

همایــون ارشــادی معتقــد اســت: فیلــم »نوراســتنی« بــه 
شــیوه ای دیگــر معضــات جوان هــا را بــه تصویــر کشــیده 

اســت.
 ایــن بازیگــر از جملــه چهره هایــی اســت کــه بــه تماشــای 
ــت.  ــی نشس ــد توتونچ ــاخته امی ــتنی« س ــم »نوراس فیل

ــت:  ــم گف ــای فیل ــس از تماش ــادی پ ارش
ــه  ــی در کارنام ــه موفق ــتنی« تجرب »نوراس
یــک فیلمســاز جــوان اســت و از دیــدن 
ــم  ــه ه ــرا ک ــردم؛ چ ــذت ب ــه ل ــن تجرب ای
قواعــد کارگردانــی بــه لحــاظ میزانســن 
و ریتــم درســت را رعایــت کــرده اســت 
ــن  ــم، ای ــی فیل ــکوت های میان ــژه س به وی
ــه  ــه ب ــان لحظ ــب را هم ــکوت ها مخاط س

می کنــد.  وادار  فکــر 
ــی  ــن فیلم ــم، اولی ــن فیل ــن ای ــر م ــه نظ ــه داد: ب او ادام
اســت کــه بــه معضــات جوان هــا از زاویــه ای دیگــر نــگاه 
ــا  ــل جوان ه ــه معض ــرده ک ــرح ک ــن را مط ــد و ای می کن
فقــط مــوارد مخــدر نیســت و پایــه و اســاس اعتیــاد چیــز 
ــه آن پرداختــه شــده  ــم ب دیگــری اســت کــه در ایــن فیل

اســت.
ــی  ــر جوان ــهریار، پس ــی ش ــر زندگ ــتنی«، روایتگ  »نوراس
ســوء  دچــار  اجتماعــی اش  روابــط  در  کــه  اســت 
 تفاهم هایــی مثــل روابــط خواهر-بــرادری یــا بددلــی 
ــن  ــک از ای ــر ی ــه ه ــی اش می شــود ک ــات عاطف در ارتباط
ــد و... . ــل می کنن ــر از قب ــط، او را تنهات رواب

محمدکاظــم  مهســا  مختــاری،   پــوالد 
ــاالر  ــش، س ــرا بهروزمن ــی، زه ــا رضاخان آس
آرش  خوئینی هــا،  محســن  کریمخانــی، 
ماهان کیــا در »نوراســتنی« ایفــای نقــش 

 . می کننــد
کارگردانــی  عــاوه  بــر  توتونچــی  امیــد 
مدیریــت  و  تهیه کنندگــی  نویســندگی، 
تصویربــرداری و تدویــن فیلــم را بــر عهــده داشــته اســت. 
ــزه  ــزد جای ــزرگ جشــنواره ورشــو و نام ــزه ب ــزدی جای نام
از جشــنواره  در ســال 2014  اســتعداد جــوان ســینما 
ــت.  ــم اس ــن فیل ــای ای ــی از موفقیت ه ــورگ بخش هامب
ــر  ــینمایی هن ــروه س ــهریورماه در گ ــم از 22 ش ــن فیل  ای

و تجربه به نمایش گذاشته شده است. ایسنا

واکنش همایون ارشادی به فیلم »نوراستنی«
ــی ســیما اعــام کــرد کــه  ــد و فن رئیــس مرکــز تولی
ــات و  ــا تنظیم ــتند ت ــاش هس ــی در ت ــئوالن فن مس
جانمایــی شــبکه های جدیــد بــرای راه انــدازی آمــاده 

شــود. 
مجیــد شــعبان پور، رئیــس مرکــز تولیــد و فنــی 

شــبکه ها  تغییــرات  دربــاره   ســیما 
ــه  و اضافــه شــدن شــبکه های جدیــد ب
ــرار اســت  ــرد: ق ــوان ک ــی عن رســانه مل
چنــد شــبکه جدیــد بــه شــبکه ها اضافــه 
شــود؛ بــه همین دلیــل بایــد تنظیمات و 
ــدی روی فرســتنده های  ــان جدی چیدم

دیجیتــال صــورت بگیــرد.
ــد  ــا بای ــه ناچــار ی  وی ادامــه داد: مــا ب

 کانال هــای اچ دی را جابه جــا یــا تعــداد کانال هــا 
ــه  ــای اس دی ک ــرای کانال ه ــه ب ــم ک ــه کنی را اضاف
قــرار اســت اضافــه شــود، جــا وجــود داشــته باشــد. 
ــوه  ــاره نح ــیما درب ــی س ــد و فن ــز تولی ــس مرک رئی
جانمایــی  می شــود  گفتــه  اینکــه  و  تغییــرات 
شــد،  خواهــد  جابه جــا  شــبکه ها  از  بعضــی 

توضیــح داد: ممکــن اســت مــردم کانالــی را بــا 
آن  حــاال  و  می کرده انــد  دریافــت   11  شــماره 
ــن  ــی ای ــدف اصل ــد. ه ــری ببینن ــماره دیگ ــا ش را ب
اســت کــه مــردم کانال هــا را بــا کیفیــت بهتــری 
تغییــرات  ایــن  دربــاره  بعضــی   دریافــت کننــد. 
ــی  ــد؛ درحال ــی دارن ــا نگران و جانمایی ه
کــه دوســتان مــا در معاونــت فنــی 
ــرات  ــن تغیی ــه ای ــتند ک ــاش هس در ت
کیفیــت  بــه  آســیبی  کوچک تریــن 
کانال هــای  تنظیمــات  و  دریافــت 
نکنــد.  وارد  دیجیتــال  فرســتنده های 
تغییــرات  اگــر  کــرد:  اضافــه  وی 
ــای  ــه پهن ــا ب ــد، م ــاد باش ــری زی تصوی
ــال  ــور مث ــه ط ــتیم؛ ب ــد هس ــتری نیازمن ــد بیش بان
ــادی  ــی زی ــت فن ــه کیفی ــبکه های اچ دی ک ــرای ش ب
ــد بیشــتری نیــاز اســت. ــه پهنــای بان را می طلبنــد، ب

بــا  بــه زودی  ایــن شــبکه ها   شــعبان پور گفــت: 
چیدمــان جدیــد افتتــاح خواهنــد شــد کــه امیدواریــم 

ــر باشــد. ــد غدی در عی

آخرین خبرها از راه اندازی شبکه های جدید تلویزیون



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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 مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان از برگزاری بیش از 100 جشــن و برنامه های شــاد 
ــوان »چشــم همــه محله هــا روشــن« در مناطــق  ــا عن ــت ب ــژه دهــه والی و مفــرح وی
15گانــه شــهرداری اصفهــان خبــر داد.بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
اصفهــان، هــادی نباتی نــژاد ضمــن تبریــک اعیــاد قربــان و غدیــر و دهــه والیــت اظهــار 
ــگاه  ــه از جای ــت ک ــزرگ مســلمانان و دهــه والی ــاد ب ــا هــدف بزرگداشــت اعی ــرد: ب ک
خاصــی در میــان شــهروندان برخــوردار اســت، معاونــت فرهنگی اجتماعــی شــهرداری 
اصفهــان و معاونــان فرهنگــی مناطــق 15گانــه شــهرداری اصفهــان، بیــش از 100 جشــن  

ــد. ــزار می کنن ــرح را در جای جــای شــهر برگ ــه  شــاد و مف و برنام
 وی افزود: این جشــن ها با حضور گســترده شــهروندان در تمامی مناطق شــهر اصفهان 
ــی،  ــتان های محل ــا و بوس ــق پارک ه ــاجد مناط ــی مس ــز فرهنگ ــا و مراک و در کانون ه

ــود. ــزار می ش ــهر برگ ــای ش ــا و در دل محله ه ــگاه ها کتابخانه ه ورزش
مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه امســال حــال و هــوای 
ــته  ــال های گذش ــه س ــبت ب ــروم نس ــق مح ــژه در مناط ــت، به وی ــه والی ــهر در ده ش
متفاوت تــر بــود، ادامــه داد: فضاســازی های صورت گرفتــه در تمــام مناطــق بــه 
ــر  ــدی معاب ــت ها، آذین بن ــا و لمپوس ــب بنره ــون نص ــت همچ ــه والی ــبت ده  مناس
ــا ایــن  و محله هــا و برگــزاری جشــن های مختلــف، حــال و هــوای خاصــی مطابــق ب

اعیــاد بــزرگ شــیعیان )قربــان و غدیــر( در شــهر حاکــم کــرده اســت. 
شــاد  متنــوع،  فرهنگــی  برنامه هــای  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  غدیــر  و  قربــان  اعیــاد  معنــوی  هــوای  و  حــال  بــا  متناســب  و 
مســاجد در  برنامه هــا  و  جشــن ها  ایــن  گفــت:  محــروم   محله هــای 

حسینیه ها، فرهنگسراها، معابر و در کوچه پس کوچه های شهر برگزارمی شود.
ســتارگان،  رصــد  قرآنــی،  نشســت های  والیــت،  پرتــو  جشــن  نباتی نــژاد 
پیــاده روی  والیــت،  جــام  ورزشــی  مســابقات  خانوادگــی  شب نشــینی 
باســتانی،  نوازندگــی  اجــرای  دوچرخه ســواری،  همایــش  خانوادگــی، 
غدیــر عیــد  بــزرگ  جشــن های  غدیــر،  شــعر  شــب  همدلــی،   ســفره های 

ــگاه و  ــاه، نمایش ــای کوت ــی فیلم ه ــد و بررس ــوق نق ــی، پات ــتگاه صلوات ــی ایس برپای
جشــن 7 آســمان ســتاره، مســابقه نقاشــی ویــژه کــودکان بــا موضــوع غدیر، نمایشــگاه 

طلــوع والیــت، حضــور اتوبــوس کــودک و ســینما و ... 
را از جملــه مهم تریــن برنامه هــا و جشــن های متنوعــی برشــمرد کــه در دهــه والیــت 

در تمامــی مناطــق 15گانــه شــهر در حــال برگــزاری اســت.
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ــانه ها در  ــت رس ــتفاده از ظرفی ــه اس ــود ب ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ وی در بخ
ــاره  ــهرداری اش ــف ش ــای مختل ــت و فعالیت ه ــه والی ــن های ده ــانی جش اطالع رس

ــه ــتا ویژه برنام ــن راس ــت: در همی ــرد و گف ک

 »اینجا اصفهان«
 بــه مــدت 10 شــب و بــا محوریــت عیــد غدیر خــم و بزرگداشــت هفته دفــاع مقدس از 
ســیمای مرکــز اصفهــان بــه روی آنتــن می رود.مدیــر روابط عمومــی شــهرداری اصفهان 
بــا اشــاره بــه اینکــه طــی جلســاتی بــا مدیــران شــبکه اصفهان بــه ایــن نتیجه رســیدیم 
کــه ویژه برنامــه اینجــا اصفهــان بــا حضــور مــردم بــه مــدت 10 شــب و در دو بخــش از 
 اســتودیو آفتــاب صداوســیما روی آنتــن شــبکه اصفهان بــرود، تصریح کــرد: بخش اول 
 طــی چهــار شــب ویژه عیــد غدیر با اجــرای آقــای امیر احمــدی و با دعــوت از هنرمندان 

و اهالی فرهیخته فرهنگ و هنر اصفهان در حال برگزاری است.
وی بــا بیــان اینکــه 6 شــب دوم ایــن برنامــه بــا اجــرای ســید جــواد هاشــمی، مجــری 
و بازیگــر کشــورمان پخــش می شــود، افــزود: ایــن بخــش بــا محوریــت گرامیداشــت 
ــهدای  ــای ش ــوت از خانواده ه ــا دع ــدس و ب ــاع مق ــال دف ــت س ــره هش ــاد و خاط ی
مدافــع حــرم، جانبــازان، هنرمنــدان شــاخص حــوزه دفــاع مقــدس و شــخصیت های 
ــاد  ــای اقتص ــه مؤلفه ه ــه ب ــژاد توج ــن می رود.نباتی ن ــه روی آنت ــن عرص ــته ای برجس

مقاومتــی و تولیــد ملــی را نیــز از محورهــای اصلــی ویــژه برنامــه

 »اینجا اصفهان«
ایــن  خــالل  در  همچنیــن  افــزود:  و  کــرد  اعــالم  آینــده  شــب   10 طــی 
نیــز  اصفهــان  شــهرداری  حاضــر  حــال  برنامه هــای  و  پروژه هــا  بــه  برنامــه 
پیــدا  آگاهــی  شــهری  رویدادهــای  دربــاره  مــردم  تــا  می شــود   پرداختــه 
کننــد.وی اضافــه کــرد: همچنیــن در ایــن برنامــه قرعه کشــی جشــنواره بــزرگ خریــد 
کاالی ایرانــی کــه طــی یــک مــاه گذشــته در بازارهــای روز کوثــر برگــزار شــد، انجــام 

ــه برگزیــدگان جوایــز نفیســی اهــدا خواهــد شــد.  می شــود و ب
گفتنــی اســت ویژه برنامــه »اینجــا اصفهــان« هــر شــب از ســاعت 21 و 15 دقیقــه بــه 

مــدت 90 دقیقــه از شــبکه 5 اصفهــان پخــش می شــود. 

برگزاری بیش از 100 جشن در مناطق 15گانه شهر اصفهان

چشم همه محله های اصفهان در دهه والیت روشن شد 

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 احتمال جدایی هافبک میانی پرسپولیس 
فوتبــال  تیــم  هافبــک 
ــراردادی دو  ــه ق ــپولیس ک پرس
ــا  ــگاه امض ــن باش ــا ای ــاله ب س
کــرده، ممکــن اســت در نقــل و 
انتقــاالت نیم فصــل از ایــن تیــم 
جــدا شــود. احمــد نوراللهــی کــه 
ــراردادی  ــن فصــل، ق ــدای ای ابت
دو ســاله بــا باشــگاه پرســپولیس امضــا کــرد، ممکــن اســت 
ــا  ــرایط ت ــن ش ــی از ای ــینی و نارضایت ــل نیمکت نش ــه دلی ب
نیم فصــل از جمــع سرخپوشــان جــدا شــود. صمــد ابراهیمــی، 
ــور  ــه ط ــوص ب ــن خص ــی، در ای ــای نورالله ــر برنامه ه مدی
ضمنــی احتمــال جدایــی ایــن بازیکــن را تأییــد و اعــالم کــرده 
ــد،  ــالح بدان ــپولیس ص ــگاه پرس ــه باش ــی ک ــت در صورت اس
نوراللهــی بــرای انجــام خدمــت ســربازی بــه یــک تیــم دیگــر 
خواهــد رفــت؛ البتــه ایــن اتفــاق بــه دلیــل اتمــام زمــان نقــل 
ــالت  ــاال در تعطی ــت و احتم ــن نیس ــگ ممک ــاالت لی و انتق
ــن در  ــود؛ ای ــدا می ش ــپولیس ج ــی از پرس ــل نورالله نیم فص
حالــی اســت کــه پــدر نوراللهــی هــم ســابقه حضــور در جبهــه 
را دارد و همیــن امــر مدت زمــان خدمــت ایــن بازیکــن را بــه 

زیر یکسال می رساند.

طالی سابر به مجتبی عابدینی رسید
ــیربازی  ــابقات شمش ــالی مس ــدال ط ــی م ــی عابدین مجتب
قهرمانــی آســیا را از آن خــود کــرد. در ادامــه مســابقات 
ــنبه در  ــد روز یکش ــیا در تایلن ــگاه های آس ــیربازی باش شمش
ــه  ــگاه آزاد ب ــم دانش ــی از تی ــی عابدین ــابر، مجتب ــلحه س اس
مــدال طــال دســت یافــت و علیرضــا پاکدامــن بــه مــدال نقــره 
ــن دو مــدال، رقابت هــا در رده انفــرادی  ــا کســب ای رســید. ب
ــال  ــی دنب ــا در رده تیم ــروز رقابت ه ــید و از ام ــان رس ــه پای ب
ــم شمشــیربازی دانشــگاه آزاد   می شــود. در حــال حاضــر تی
و تیم هــای کــره جنوبــی و چیــن تایپــه بــرای قهرمانــی 

می کننــد. رقابــت 

حدادی، بهترین بازیکن مرحله نیمه نهایی 
فیبا چلنج

کاپیتــان تیــم ملــی بســکتبال ایــران بــاز هــم در میــان 
بهتریــن بازیکنــان فیبــا آســیا چلنــج قــرار گرفــت. وب ســایت 
ــی  ــه نیمه نهای ــای مرحل ــی بهترین ه ــیون جهان ــمی فدراس رس
ــم  ــان تی ــد حــدادی، کاپیت ــه حام ــرد ک ــی ک ــا را معرف رقابت ه
ــی  ــای نیمه نهای ــر دیداره ــر برت ــن 5 نف ــز در بی ــران نی ــی ای مل
قــرار دارد. حــدادی بــا کســب 26 امتیــاز، 20 ریبانــد و 6 
بالک شــات عملکــرد فوق العــاده ای داشــت. کیــم ســانگ 
ــی، محمــد شــاهر  ــی ســانگ هیونگ از کــره جنوب ــگ و ل هون
ــان  حســین از اردن و محمــد الخفاجــی از عــراق دیگــر بازیکن

ــد. ــام گرفتن ــج ن ــیا چلن ــا آس ــی فیب ــه نیمه نهای ــر مرحل برت

 یک ایرانی، سرمربی وردربرمن شد 
الکســاندر نــوری، بازیکن ســابق 
ــوان  ــه عن ــران ب ــان ای ــم جوان تی
باشــگاه  موقــت  ســرمربی 
وردربرمــن انتخــاب شــد. پــس 
ــازی  از ســه شکســت در ســه ب

ویکتــور اســکریپنیک از هدایــت 
شــد  برکنــار   وردربرمــن 
و الکســاندر نــوری، ســرمربی تیــم زیــر 23 ســاله های 
باشــگاه بــه عنــوان جانشــین موقــت او انتخــاب شــد. نــوری 
فوتبالــش را در باشــگاه وردربرمــن آغــاز کــرد؛ ولــی در تیــم 
اصلــی باشــگاه توفیقــی نیافــت. پــس از آن بــه باشــگاه های 
ــر آلمــان منتقــل شــد. او بیــن ســال های  لیگ هــای پایین ت
95 تــا 2002 در تیــم زیــر 17 ســاله ها تــا زیــر 23 ســاله های 
ــار عــدم موفقیــت در رده  ــی در کن ــازی کــرد؛ ول ــز ب ــران نی ای
باشــگاهی، در تیــم ملــی هــم نتوانســت بــه تیــم بزرگســاالن 
ــه  ــرد، ب ــی ک ــال خداحافظ ــه از فوتب ــال 2011 ک ــد. او س برس
 عنــوان دســتیار در تیــم الدنبــورگ شــروع بــه فعالیــت کــرد 
و ســال 2013 ســرمربی ایــن تیــم شــد. ســپس ســال 2014 
بــه عنــوان دســتیار روی نیمکــت وردبرمــن نشســت و پس از 

آن هدایت تیم زیر 23 ساله ها را بر عهده گرفت.

 شکست بانوان والیبالیست
 ایران برابر ژاپن

تیــم ملــی والیبــال بانــوان ایــران برابــر ژاپــن شکســت خــورد. 
ــارم  ــک چه ــه ی ــران در مرحل ــوان ای ــال بان ــی والیب ــم مل تی
ــن  ــه مصــاف ژاپ ــام کنفدراســیون ها ب ــای ج ــی رقابت ه نهای
ــر ایــن حریــف قدرتمنــد از  ــر 1 براب ــا شکســت 3 ب رفــت و ب
ــچ  ــدا چیچی ــد. شــاگردان مای ــی بازمان ــه نیمه نهای رســیدن ب
در تیــم ملــی ایــران ســت های ایــن بــازی را بــا نتایــج 25-

21، 25-21 و 25-21 بــه حریــف واگــذار کردنــد. بانــوان 
ــت را 25-20 از  ــک س ــازی ی ــن ب ــران در ای ــت ای والیبالیس
ــن  ــی، نگی ــبنم علیخان ــب ش ــا ترکی ــران ب ــد. ای ــن بردن ژاپ
شــیرتری، شــکوفه صفــری، مهســا صابــری، مهســا کدخــدا 
فرزانــه زارعــی، فرنــوش شــیخی، مائــده برهانــی، نــدا 
ــی  ــگار کیان ــور و ن ــودابه باقرپ ــوه، س ــب گی ــان، زین  چمالنی
و بــا هدایــت مایــدا چیچیــچ در ایــن دوره از مســابقات حاضر 

است.

 شناگر بالروس 
پرمدال ترین ورزشکار پارالمپیک

ــود در  ــابقه خ ــن مس ــه در آخری ــالورس ک ــی از ب ــار بوک ایه
شــنای 100 متــر کــرال پشــت بــه قهرمانــی رســید، بــا کســب 
6 مــدال طــال بــه مدال آورتریــن ورزشــکار پارالمپیکــی ریــوی 
ــر از 6 مــدال طــال، او یــک مــدال  ــه غی ــل شــد. ب 2016 تبدی

برنــز در شــنای 100 متــر کــرال ســینه نیــز بــه دســت آورد.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس  ورزش

تمــام شــیرینی کســب مدال هــای رنگارنــگ قهرمانــان 
ــخ  ــوار تل ــه ای ناگ ــا حادث ــان ب ــه ناگه ــران ب ــک ای پارالمپی
شــد. بهمــن گلبارنــژاد، دوچرخه ســوار 48 ســاله پارالمپیــک 
ایــران، در جریــان رقابت هــای 2016 ریــو دچــار ســانحه 
شــد و درگذشــت. گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه 
ــان  ــن خــوردن در جری ــس از زمی ــران پ ــوش ای ــن ملی پ ای
مســابقه و در راه انتقــال بــه بیمارســتان، دچــار ایســت قلبــی 

ــت و در  ــن رقاب ــژاد در حی ــت. گلبارن ــته اس ــده و درگذش ش
یکــی از شــیب های تنــد دوچرخــه اش بــه زمیــن می خــورد 
و دچــار آســیب دیدگی می شــود. گفتــه می شــود کــه در 
ایــن برخــورد گــردن او شکســته و دچــار آســیب دیدگی 
جــدی شــده اســت. گلبارنــژاد در طــی انتقــال به بیمارســتان 
دچــار ایســت قلبــی شــده و در نهایــت پیــش از رســیدن بــه 
بیمارســتان مجبــور بــه انتقــال او بــه یکــی از درمانگاه هــای 
نزدیــک محــل حادثــه می شــوند. در نهایــت عملیــات 
ــوار  ــن دوچرخه س ــد و ای ــه می مان ــز بی نتیج ــای او نی احی

ــد. ــت می ده ــود را از دس ــان خ ــی ج ــول ایران معل
   بازتاب مرگ گلبارنژاد در جهان

ــی  ــرگ ناگهان ــه م ــان ب ــر جه ــانه های معتب ــیاری از رس بس
ــی  ــژاد، دوچرخه ســوار پارالمپیک ــن گلبارن و شــوکه کننده بهم
تیــم ملــی ایــران، در جریــان المیپــک ریــو پرداختنــد. 
ــرای  ــراش ب ــه دلخ ــه حادث ــاره ب ــا اش ــن ب ــریه گاردی نش
ــران  ــوار ای ــا دوچرخه س ــه تنه ــاله ک ــژاد 48 س ــن گلبارن بهم
ــه در  ــن حادث ــت: ای ــود، نوش ــک ب ــای پارالمپی در رقابت ه
جــاده »The Vista Chinesa« کــه شــیب زیــادی دارد 
بــرای ایــن دوچرخه ســوار ایرانــی روی داد؛ جایــی کــه در مــاه 
گذشــته و در جریــان رقابت هــای المپیــک نیــز بــرای یــک 
دوچرخه ســوار هلنــدی حادثه ســاز شــده بــود. ایــن نشــریه 

ــون« رئیــس  ــپ کری ــل از »فیلی ــه نق ــه ب انگلیســی در ادام
کمیتــه بین المللــی المپیــک نوشــت: »همــه خانــواده 
ــت  ــن اس ــک غمگی ــه تراژی ــن حادث ــروز ای ــک از ب  پارالمپی
و ایــن اتفــاق تلــخ بــر بازی هــای خــوب و موفــق پارالمپیــک 
ــرای ورزش  ــن ب ــری غمگی ــن خب ــت. ای ــایه انداخ ــو س  ری
و جنبــش پارالمپیــک اســت و قلــب و دعــای مــا بــا 
ایــران  مــردم  و کل  هم تیمی هــای گلبارنــژاد  خانــواده، 
اســت.« گاردیــن همچنیــن از آغــاز تحقیــق و بررســی بــرای 

ــر داد. ــه خب ــن حادث ــوع ای ــل وق عل
   شبکه تلویزیونی »سی ان ان«

ــه  شــبکه تلویزیونــی »ســی ان ان« آمریــکا نیــز در خبــری ب
مــرگ ایــن دوچرخه ســوار ایرانــی و شــرح ماجــرا پرداخــت 
و نوشــت: »بهمــن گلبارنــژاد کــه در پارالمپیــک 2012 لنــدن 
نیــز حضــور داشــت، پــس از زمیــن خــوردن درمان هایــی در 
محــل دریافــت کــرد؛ امــا در راه انتقــال بــه بیمارســتان بــه 

ســبب ایســت قبلــی درگذشــت.«
نشــریه »دیلی میــل« انگلیــس نیــز در ادامــه توضیــح 
 The Vista« ــوان کــرد: جــاده کوهســتانی ــه عن ــن حادث ای
برگــزاری  محــل  المپیــک  رقابت هــای  در   »Chinesa
مســابقه بــود؛ امــا جــزو جاده هــای رقابت هــای پارالمپیــک 

ــت.  ــوده اس نب

پرچــم  شــدن  نیمه برافراشــته  از  همچنیــن  دیلی میــل 
ــک  ــای المپی ــده بازی ه ــران در دهک ــالمی ای ــوری اس جمه

ــر داد.  ــژاد خب ــن گلبارن ــت بهم ــبب درگذش ــه س ب
»تلگــراف«،  نیــوز«،  »یاهــو  »بی بی ســی«، 
جملــه  از  ژورنــال«  »وال اســتریت  و  »ای بی ســی« 
ــه  ــد ک ــان بودن ــر جه ــری در سراس ــانه های خب ــر رس دیگ
 بــه خبــر درگذشــت دوچرخه ســوار پاراالمپیکــی ایــران

 پرداختند.
   شروع تحقیقات

المپیــک  فیلیــپ کریــون، رئیــس کمیتــه بین المللــی 
 )IPC( می گویــد: حادثــه ای کــه بــرای گلبارنــژاد رخ داد 
و باعــث مرگــش شــد، جامعــه دوچرخه ســواری را در شــوک 
فروبــرد. مــا بــه ســرعت تحقیقــات الزم را درخصــوص 

ــم.  ــام می دهی ــه انج ــن حادث ــی روی دادن ای چگونگ
ــرای  ــر ماج ــا پیگی ــته اند ت ــا خواس ــی از م ــئوالن ایران مس
روی داده باشــیم و مــا هــم بــه مســئوالن برگزاری مســابقات 
ــتار  ــرده و خواس ــت ک ــاق صحب ــی اتف ــاره بررس و IOC درب

ــم. ــر دهی ــده خب ــه آین ــا هفت ــری شــده ایم ت پیگی
ــواده  ــه خان ــخ را ب ــه تل ــای وطــن ایــن حادث  روزنامــه کیمی
تســلیت  کشــور  ورزش  جامعــه  و  گلبارنــژاد  مرحــوم 

. یــد می گو

پرچم ایران نیمه افراشته شد

پارالمپیک ایران در شوک درگذشت گلبارنژاد

ــه  ــا توجــه ب ــت: ب ــال گف ــی والیب کارشــناس و مرب
ــد  ــو بای ــه لوزان ــاده ک ــا افت ــر زبان ه ــر س ــه ب اینک
ــه  ــا او ادام ــه فدراســیون ب ــرود، صــالح نیســت ک ب

ــد.  ــکاری بده هم
ملــی  تیــم  دربــاره شــرایط  مصطفــی کارخانــه 

ــول  ــا رائ ــکاری ب ــه هم ــال و ادام والیب
کــه  بدانیــم  بایــد  گفــت:  لوزانــو 
از  خواســته هایی  چــه  فدراســیون 
ــن  ــا او توانســته ای ــو داشــت و آی لوزان
خواســته ها را بــر آورده کنــد یــا خیــر؟ 
بــه نظــرم عملکــرد تیــم ملــی والیبــال 
ــد  ــه بای ــد؛ البت ــر باش ــت بهت می توانس
ــه  ــت ک ــر گرف ــوع را در نظ ــن موض ای

ــران  ــم ای ــت. تی ــر دانس ــا او را مقص ــوان تنه نمی ت
ــن  ــر از ای ــتیم بهت ــادی دارد و می توانس ــی زی توانای
ــم  ــی در تی ــت و یکپارچگ ــرژی مثب ــم. ان ــازی کنی ب
بایــد بیشــتر شــود. همــه ایــن مــوارد اهمیــت 
ــت نیســت.  ــی دارای اهمی ــط مســائل فن دارد و فق
بافتــه  جــدا  تافتــه  را  خــودش  نبایــد   کســی 

بداند. 
ایــن چنیــن مســائل بایــد مدیریــت شــود تــا تیــم 
بــه حاشــیه نــرود. فدراســیون بایــد آسیب شناســی 
دقیــق انجــام دهــد و تعــارف را کنــار بگــذارد. 
ــرح  ــت و ش ــف اس ــردش ضعی ــی عملک ــر کس ه
ــه  ــر کســی ک ــد ه ــش را نمی دان وظایف

ــود.  ــته ش ــار گذاش ــد کن ــد بای باش
او در ادامــه افــزود: فدراســیون بایــد در 
بعضــی شــرایط تجدیــد نظــر کنــد؛ چــرا 
کــه مــا بــرای نتیجه گیــری احتیــاج بــه 
یــک تیــم منســجم داریــم. بــا احتیــاط 

ــود.  ــوان موفــق ب نمی ت
او دربــاره انتخــاب ســرمربی جدیــد 
ــچ  ــی امســال هی ــم مل ــرد: تی ــار ک ــی، اظه ــم مل تی
ــم  ــاره تی ــه درب ــدارد. اشــتباه اســت ک مســابقه ای ن
ــن  ــود. ذه ــه ش ــم گرفت ــرعت تصمی ــه س ــی ب مل
بازیکنــان را بایــد آزاد بگذاریــم و فشــاری روی 
ــاب  ــاره انتخ ــه درب ــا برنام ــد ب ــم. بای ــا نیاوری آن ه

شــود. تصمیم گیــری  ســرمربی 

کارخانه: صالح نیست لوزانو در ایران بماند
ــی  ــی ط ــتی آزاد و فرنگ ــی کش ــورای فن ــای ش اعض
هفتــه جــاری بایــد بــا برگــزاری نشســتی ویــژه 
 تکلیــف مدیــر فنــی و ســرمربی تیم هــای ملــی 
ــک  ــس از المپی ــای پ ــا برنامه ه ــد ت ــن کنن را روش
اجرایــی  و  آغــاز  رســمی  طــور  بــه  نیــز  ریــو 

چنــدی  کشــتی  فدراســیون  شــود. 
 پیــش شــوراهای فنــی کشــتی آزاد 
اعضــای  انتخــاب  بــا  را  فرنگــی  و 
جدیــد بــا تغییــرات نســبتا بزرگــی 
روبــه رو ســاخت و در واقــع ســاختار 
ــه  ــن مجموع ــه ای ــی ب ــد و متنوع جدی
تصمیم گیرنــده داد. حــال بــا توجــه 
بــه ایــن تغییــرات، اهالــی کشــتی 

ــه زودی  ــی ب ــوراهای فن ــا ش ــتند ت ــار آن هس در انتظ
تشــکیل جلســه دهنــد و تکلیــف بســیاری از ابهامات 
آزاد  کشــتی  ملــی  تیم هــای  در  را  انتصابــات   و 
و فرنگــی روشــن کننــد. البتــه در ایــن بیــن، اعضــای 
ــخت  ــئولیت س ــی، مس ــتی فرنگ ــی کش ــورای فن  ش
ــد؛ چــرا  ــه کشــتی آزاد دارن و ســنگین تری نســبت ب

ــا  ــد بن ــرای محم ــه انتخــاب جانشــین مناســبی ب ک
ــی را زده  ــا کشــتی فرنگ ــکاری ب ــد هم ــال قی ــه فع ک
آن هــم از جمــع معــدود گزینه هــای موجــود، کار 
چنــدان ســاده ای نیســت؛ به ویــژه آنکــه محمــد 
ــه  ــی ب ــه مل ــورش در عرص ــول دوران حض ــا در ط بن
ــک  ــه در المپی ــی ک ــه ضعیف ــز نتیج ج
ــل  ــج قاب ــو کســب شــد، همــواره نتای ری
قبــول و مطلوبــی را رقــم زده اســت. 
بایــد  فنــی  شــورای  ترتیــب  بدیــن 
ــژه  ــه ای وی ــکیل جلس ــا تش ــه زودی ب ب
ــید  ــون جمش ــی همچ ــن گزینه های از بی
خیرآبــادی و حســن رنگــرز و چنــد 
 مربــی دیگــر، ســرمربی تیــم ملــی 
را انتخــاب کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از 
ــر گزینــه حفــظ و ابقــای  اهالــی کشــتی همچنــان ب
او  معتقدنــد  و  می کننــد  پافشــاری  بنــا  محمــد 
می توانــد بــا اختیاراتــی محدودتــر از قبــل و بــا توجــه 
ــان در رأس  ــی، همچن ــم مل ــی تی ــد انتخاب ــه فرآین ب

ــد. ــه ده ــه کارش ادام ــم بزرگســاالن ب تی

شوراهای فنی کشتی در آستانه تصمیمی بزرگ
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ــت از آلودگی هــای زیســت محیطی در  ــگام صحب هن
ــی  ــاب های صنعت ــی از پس ــای ناش ــار آلودگی ه کن
ــی  ــت. یک ــه داش ــا توج ــایر آالینده ه ــه س ــد ب بای
محیط هــای  آلــوده،  و  پراهمیــت  محل هــای  از 

خانگــی و آلودگی هــای ناشــی از آن اســت.
ــت  ــی و رعای ــی از بی توجه ــای ناش ــن آلودگی ه  ای
نکــردن اصــول ســامت، باعــث اثــرات مخــرب 
در  خطرنــاک  بیماری هــای  و  زیســتی  محیــط 

می شــود.  انســان 
بخاری هایــی  و  اجــاق  کپــک،  ســیگار،  دود 
کــه تهویــه درســتی ندارنــد و میــزان آالیندگــی 
از  خروجــی  دود  ورود  باالســت،  آن هــا  هــوای 
ــواد  ــه، م ــه درون خان ــا ب ــل و موتوره ــزوز اتومبی اگ
خانــه کــه  رنگ آمیــزی  یــا  خانگــی  شــیمایی 
دارد اشــخاص  ریه هــای  بــر  زیان بــاری   تأثیــر 

اســتفاده از حشــره کش های خانگــی کــه عــاوه 
ــده  ــار اثبات ش ــت محیطی آث ــای زیس ــر آلودگی ه ب
ــه  ــک گوش ــه ی ــی ک ــد، زباله های ــرطان زایی دارن س
شــهر  از  خــارج  در  یــا  شــده اند  انبــار  خانــه  از 
 تدفیــن می شــود کــه پســاب خروجــی از آن هــا 
ــی باعــث  ــه سیســتم آب هــای زیرزمین و ورود آن ب
ــود  ــداران می ش ــت جان ــا و مصمومی ــی آب ه آلودگ
ماننــد  فرآوری شــده  و  صنعتــی  چوب هــای  یــا 
ام دی اف کــه در آن هــا از فرمالدئیــد اســتفاده شــده 
کــه بنــزن آزادشــده از آن باعــث ایجــاد ســرطان در 

شــخص می شــود و خیلــی از مــوارد دیگــر از جملــه 
می شــود.  محســوب  درون منزلــی  آلودگی هــای 
خــوب اســت بدانیــم کــه 2.8 میلیــارد نفــر در 
ــه  ــد ک ــج می برن ــی رن ــا از بیماری های ــر دنی سراس

ــت. ــی اس ــای خانگ ــا آلودگی ه ــل آن ه عام
   پاک کننده های خانگی

پاک کننده هــای خانگــی یکــی از آلوده کننده هــای 
مهــم زیســت محیطی اســت. 

ــور از  ــه منظ ــی ب ــای خانگ ــیاری از پاک کننده ه بس
ــم های  ــا و ارگانیس ــاک، میکروب ه ــردن خ ــن ب بی
مضــر بــه کار مــی رود. بــا ایــن حــال، بعضــی 

پاکســازی  بــرای  کــه  را  پاک کننده هایــی   از 
ســفید کــردن و شســتن لبــاس، ســطوح، ظــروف و 
ــه آب و هــوا و محیــط  مافــه اســتفاده می کنیــم، ب

زیســت آســیب می رســاند. 
ــامیدنی  ــتم آب آش ــه سیس ــا ب ــن آالینده ه ورود ای
باعــث کاهــش کیفیــت آب و حتــی مســمومیت 
مــواد  ایــن  هنگامــی کــه  می شــود.  جانــداران 
ــای  ــده تمیزکننده ه ــوان باقی مان ــه عن ــیمیایی ب ش
خانگــی وارد یــک محیــط آب شــیرین شــود، مقــدار 

ــت.  ــرل نیس ــل کنت ــر قاب آن دیگ
در نتیجــه گیاهــان بــه میــزان بیشــتری از ایــن مــواد 

تغذیــه می کننــد. رشــد بیــش از حــد بعضــی از انــواع 
گیاهــان در زیســتگاه بومــی بــه ضــرر حیوانــات آبزی 
ــد باعــث ایجــاد  ــه می توان اســت. ایــن رشــد بی روی
پوشــش گیاهــی متراکــم در منطقــه شــود و آبراه هــا 

را مســدود کنــد. 
 ایــن پدیــده باعــث مــرگ انبوهــی از جانــداران 
آن  در  می شــود.  آب  در  اکســیژن  تخلیــه  و 
 محیــط بــه مــرور زمــان جلبــک رشــد می کنــد 
ــی  ــیرین، ماه ــتان آب ش ــات - سخت پوس  و حیوان
 و دیگــر جانــوران - دچــار مــرگ خامــوش خواهنــد 

شد.
   آگاهی از آلودگی و عوامل آلودگی

آلودگی هــای  بــا  روز  طــول  در  انســان ها  مــا 
ــی  رنگارنگــی مواجــه هســتیم و ممکــن اســت حت
محیــط  در  آلودگی هــا  ایــن  وجــود  از  هیــچ گاه 

نباشــیم. آگاه  اطرافمــان 
جــزو  آلودگــی،  عوامــل  و  آلودگــی  از  آگاهــی   
ــان  ــک انس ــوان ی ــه عن ــا ب ــف م ــی از وظای کوچک
اســت؛ وظیفــه ای کــه بــه مــا حکــم می کنــد از 
عملکردمــان نســبت بــه محیــط و همچنیــن بازخــورد 
اطــاع  عوامــل مختلــف در محیــط زندگی مــان 

ــیم.  ــته باش داش
از طــرف دیگــر ایــن آگاهــی بــه مــا کمــک می کنــد 
ــورد  ــد و اســتفاده از وســایل م ــه خری ــا نســبت ب ت
ــم  ــار کنی ــر رفت ــر و عالمانه ت ــزل محتاطانه ت ــاز من  نی
و اقداماتــی در جهــت حــذف یــا کــم کــردن این گونــه 

آلودگی هــا از محیــط زندگــی خــود انجــام دهیــم.

تأثیر آلودگی های خانگی بر محیط زیست

ــام  ــارت اعــام کــرد: ثبت ن رئیــس ســازمان حــج و زی
ــاده روی  ــم پی ــرکت در مراس ــرای ش ــران ب ــی زائ قطع
ــده  ــاز ش ــماح آغ ــامانه س ــنبه در س ــن از روز ش اربعی
اســت. ســعید اوحــدی گفــت: زائــران متقاضــی زیــارت 
اربعیــن کــه پیش ثبت نــام انجــام داده انــد، بــرای 
ثبت نــام قطعــی از روز شــنبه 2۷ شــهریور بــه ســامانه 

زیــارت  و  حــج  ســازمان  ســماح 
ــی  ــود را قطع ــام خ ــه و ثبت ن مراجع

ــد.  کنن
وی همچنیــن اظهــار کــرد: تعــداد 
از  اربعیــن  زائــران  ثبت نــام 
عبــور کــرده  نفــر   مــرز ۱۶۰ هــزار 
و پیش بینــی می شــود بیــش از 2 
ــاده روی  ــم پی ــر در مراس ــون زائ میلی

ــد.  ــدا کنن اربعیــن حضــور پی
ــدور  ــارت، ص ــج و زی ــازمان ح ــس س ــه رئی ــه گفت ب
ویــزای عــراق بــرای اربعیــن از اول مهرمــاه آغــاز 
ــراق در  ــولگری ع ــم کنس ــر ه ــه مه ــود و از نیم می ش
۱2 نقطــه کشــور مســتقر خواهــد شــد و هیــچ مشــکلی 

ــود. ــد ب ــزا نخواه ــدور وی ــاره ص درب
 رئیــس ســازمان حــج و زیــارت دربــاره  اســتقرار 
موکب هــای ایــران در مســیر پیــاده روی اربعیــن گفــت: 
مســئولیت اســتقرار موکب هــا بــا ســتاد بازســازی 
در  مشــارکت  متقاضــی  خّیــران  و  اســت  عتبــات 
ــد کمک هــای خــود  ــن، می توانن ــران اربعی ــی زائ پذیرای
ایــن ســتاد  بــه شماره حســاب  را 

ــد.  ــز کنن واری
ــج  ــال پن ــرد: امس ــان ک ــدی بی اوح
موکــب بــه یــاد و نــام شــهدای 
ــه  ــا خواهــد شــد ک ــا برپ ــوم من مظل
شــامل ســه موکــب در مرزهــای 
دو  و  شــلمچه  و  چزابــه  مهــران، 
موکــب در کربــا و نجــف اســت. 
اوحــدی دربــاره  وضعیــت حــج تمتــع 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــرد: مق ــار ک ــز اظه ــده نی ســال آین
مطالباتــی را مطــرح و تأکیــد کردنــد بایــد جهان اســام 
از ایــن خــواب ســنگین بیــدار شــوند و رفتــار عربســتان 
تغییــر کنــد تــا شــاهد حــج ابراهیمــی باشــیم. فــارس

صدور ویزای عراق از اول مهر
ــن  ــان در دومی ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
جشــنواره گردشــگری انگــور در روســتای حســن ربــاط عنوان 
کــرد: ایــن رخــداد فرهنگــی بــه عنــوان یک رویــداد پایــدار در 

تقویــم گردشــگری اســتان بــه ثبــت خواهــد رســید. 
فریــدون الهیــاری ضمــن ابــراز خرســندی از اینکــه توانســت 

ــد،  ــور یاب ــکوه حض ــا ش ــداد ب ــن روی در ای
تأکیــد کــرد: شهرســتان شاهین شــهر و 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر می ــه از نظ میم
شــاخصه های  همچنیــن  و  دســتی 
گردشــگری از ظرفیت هــای فراوانــی بــرای 

ــت.  ــوردار اس ــعه برخ توس
گردشــگر  هــزار  چندیــن  حضــور   وی 
ــی  ــنواره های فرهنگ ــه جش ــد ب و عاقه من
ــاس  ــر اس ــی ب ــداد فرهنگ ــن رخ را در ای

ــن روســتا  ــزی مناســب مســئوالن شهرســتان و ای برنامه ری
ــه  عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: رویکــرد درســت و واقع بینان
ــرای  ــا خیــل گردشــگران ب مــردم و مســئوالن باعــث شــد ت

دومیــن ســال پیاپــی جهــت شــرکت در ایــن جشــنواره بــه 
ــاط ســفر کننــد.  روســتای حســن رب

اگرچــه اصلی تریــن محصــول  الهیــاری تصریــح کــرد: 
ــن جشــنواره  ــام ای ــوده و ن ــور ب ــاط انگ روســتای حســن رب
ــد  ــن نبای ــت، لک ــول اس ــن محص ــده از ای ــه ش ــز برگرفت نی
ــن جشــنواره  ــم کــه در ای فرامــوش کنی
بلنــدی کــه در راســتای آن  اهــداف 
ــژه  ــت، به وی ــن جشــنواره شــکل گرف ای
ــی  ــر همگ ــد نظ ــگری م ــعه گردش توس
ماســت؛ لــذا همگــی بایــد تــاش کنیــم 
تــا بــا اســتفاده از ظرفیت هــای محلــی 
فرهنگــی  توانمندی هــای  به ویــژه 
هــر منطقــه بــه توســعه گردشــگری 
روســتائی مبــادرت ورزیــم. گفتنــی 
ــاط انگــور  اســت عمده تریــن محصــول روســتای حســن رب
ــن روســتا  ــزارع ای ــار م ــزار هکت ــه ســالیانه در 3 ه اســت ک
بیــش از 2 هــزار تــن انگــور برداشــت می شــود. میــراث

ثبت جشنواره انگور حسن رباط در تقویم گردشگری اصفهان

جامعه بشری، تشنه معارف علوی است
اســامی  تبلیغــات  کل  مدیــر 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــان ب ــتان اصفه اس
مطالعــه و تحلیــل واقعــه غدیــر 
بشــری  خــم گفــت: جامعــه 
ــارف  ــن و نشــر مع ــد تبیی نیازمن
اســت. حجت االســام  علــوی 
رحمــت هللا اروجــی در گردهمایی 
ــا اشــاره  ــران هیئت هــای مذهبــی شهرســتان گلپایــگان ب مدی
بــه اهمیــت قدرشناســی نعمت هــای الهــی گفــت: بایــد 
درخصــوص بزرگــی نظــام اســامی اهــل شــناخت و بینــش 
ــر مطالعــه  ــا تأکیــد ب ــوده و شــکرگزار باشــیم. وی ب  درســت ب
ــر  ــه پیامب ــت: اینک ــم گف ــر خ ــه غدی ــق واقع ــل دقی و تحلی
ــال  ــروردگار متع ــر خــم از ســوی پ اکــرم)ص( در آوردگاه غدی
موظــف بــه ابــاغ پیــام تکمیــل دیــن می شــود و ایــن واقعــه 
ســه روز بــه طــول می انجامــد، نشــان از اهمیــت موضــوع دارد. 
حجت االســام اروجــی تأکیــد کــرد: ضــروری اســت در ایــام هللا 
ــه  ــرای جامع ــی)ع( ب ــرت عل ــات حض ــل و کرام ــر فضائ غدی
بشــری کــه تشــنه ایــن معارف اســت بــه درســتی تبیین شــود. 
مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ــزرگ  ــه ب ــکل گیری واقع ــه ش ــر ب ــت از غدی ــدم درک درس ع
ــه  ــت ب ــر مســئله والی ــرد: اگ ــح ک عاشــورا منجــر شــد، تصری
درســتی بــرای مــردم تبیین نشــود و درک درســتی از آن شــکل 

نگیرد، باید منتظر عاشوراهای بعدی باشیم. 
ــامی در  ــه اس ــراف جامع ــه انح ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی
ــه دارد  ــر و مطالع ــل، تفک ــای تأم ــت ج ــئله والی ــرش مس پذی
ــن  ــال ای ــه دنب ــخ دشــمنان ب ــرد: در طــول تاری خاطرنشــان ک
بودنــد کــه مســئله غدیــر را محــو کننــد و آنجایــی که نتوانســتند 
ــد؛  ــر آمدن ــل آن ب ــف و جع ــدد تحری ــد، در ص ــود کنن آن را ناب
ــزی  ــا طرح ری ــه و ب ــان معاوی ــم در زم ــه می بینی ــان ک همچن
ــت  ــر والی ــت ب ــه دالل ــی ک ــه شــواهد و قرائن ــاص، هم عمروع

ــد.  ــن بردن ــی)ع( داشــت را از بی حضــرت عل
حجت االســام اروجــی ادامــه داد: در آن زمــان بوق هــای 
تبلیغاتــی معاویــه بــا طراحــی عمروعــاص بــود و اکنــون 
صهیونیســم، ماهواره هــا و منابــر تشــیع انگلیســی همــان 
ــام  ــا ن ــبکه هایی ب ــاد ش ــا ایج ــرده و گاه ب ــال ک ــدف را دنب ه
ائمــه معصومیــن)ع(، ایجــاد فرقه هــای بهائیــت و امثــال 
ــا  ــمن ب ــت: دش ــد. وی گف ــه می کنن ــیعه دسیس ــه ش آن، علی
مطالعــه راهبــردی ارزش هــای اســامی و ظرفیت هــای مکتــب 
اســام نــاب و انجــام عملیــات، بــه دنبــال تبدیــل ارزش هــای 
واالی ایــن مکتــب بــه ضــد ارزش اســت و از ســال ۱35۷ نیــز 
ایــن توطئه هــا اوج گرفتــه اســت. مدیــر کل تبلیغــات اســامی 
اســتان اصفهــان گفــت: فوکویامــا یکــی از نظریه پــردازان غربــی 
ــال  ــه دو ب ــد ک ــبیه می کن ــده ای تش ــه پرن ــیع را ب ــب تش مکت
ــام  ــهادت ام ــه ش ــرخ آن را ب ــال س ــبز دارد؛ وی ب ــرخ و س س
حســین)ع( و بــال ســبز آن را بــه اعتقــاد بــه مهدویــت تعبیــر 

می کنــد.

معارف

حمام خان یزد
بــه  معــروف  خــان  حمــام   
گرمخانــه نــور توســط محمدتقی 
ــه  ــزد ب ــم ی ــی حاک ــان بافق خ
ســال ۱2۱2)ه.ق( بنــا شــده کــه 
کنــار  در  خــان،  میــدان  در 
مجموعــه خــان یــزد واقــع شــده 
ــی  ــام در زمین ــن حم ــت. ای اس
بــه مســاحت ۱۱۷۰ متــر مربــع و بــا زیربنــای 9۰۰ متــر مریــع 
بنــا گردیــده کــه شــامل بخش هــای مختلفــی از جملــه 
گاوروتــون، شاه نشــین و خزینــه اســت. امــروزه از ایــن بنــا بــه 
عنــوان چایخانــه و رســتوران ســنتی اســتفاده می شــود. 
حمــام خــان )گرمابــه نور( دارای ســه مســیر دســترس اســت 
کــه آن را بــه میــدان خــان، بازارچــه کاشــیگری و بافــت 

مسکونی مجاور مرتبط می سازد.
ــه  ــربینه، گرمخان ــا، س ــر ورودی ه ــتمل ب ــام مش ــای حم  بن
و فضاهــای مرتبــط بــا آن هــا و همچنیــن اســتخری در 
ــاحت  ــر مس ــربینه از نظ ــای س ــت. فض ــه اس ــار گرمخان  کن
و تزئینــات از ســایر فضاهــا مشــخص تر بــوده و در اطــراف آن 
ســکوهای نشــیمن و رختکــن و جــای نهــادن کفــش تعبیــه 
ــد مســقف  ــا پوشــش طــاق و گنب شــده اســت. ایــن فضــا ب
شــده و روشــنایی آن از طریــق نورگیــر زیبــای تعبیه شــده در 
ــل  ــربینه در اص ــی س ــطوح داخل ــود. س ــن می ش ــد تأمی گنب
بــا نقاشــی هایی مزیــن بــوده کــه امــروزه تنهــا بخشــی از آن 
ــزد در دوره  ــده اســت. حمــام خــان ی ــر جــای مان ــات ب تزئین
ــه  ــه چاپخان ــری ب ــر کارب ــا تغیی ــر و بازســازی و ب ــر تعمی اخی
ســنتی تبدیــل شــده و جدیــدا نیــز بــه ثبــت تاریخــی رســیده 
ــدود شــفته   ــا ان ــا آجــر ب ــا از ســنگ ی اســت. جنــس دیواره
آهــک اســت؛ روی دیوارهــای نبش شاه نشــین در بــدو ورودی 
حمــام، آثــاری از نقاشــی های مربــوط بــه اواخــر دوره ی قاجــار 
دیــده می شــوند کــه متأثــر از شــاهنامه اند. در مصالــح بــه کار 
رفتــه در حمــام، ســنگ در شــالوده، کف ســازی، قرنیزهــا 
ســتون ها ســاختمان،  در  آجــر  قرینه هــا،  و   حوض هــا 

در  خشــت  و  ســقف  تیغه هــای  و  جرزهــا  دیوارســازی، 
ســاختن دیوارهــا، ســقف فضــای پشــتیبانی، گاورو و طویلــه 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش اس
ــه ــان در، گرمخان ــا شــامل ورودی،  داالن، ســربینه، می ــن بن  ای
خزینــه، تــون، گاورو، فضــای پشــتیبانی ســرویس و اســتخر 
اســت کــه هــر کــدام کاربردهایــی دارنــد. گرمخانــه ایــن بنــا 
ــه  ــکل دارد ک ــقف گنبدی ش ــط و دو س ــتون در وس ــار س چه
ــی  ــتخر، فضای ــد. اس ــه کرده ان ــتون ها را احاط ــا دور س دور ت
سرپوشــیده و نســبتا بــزرگ بــرای اســتحمام اســت کــه 
ــز  ــه نی ــاط دارد. خزین ــه ارتب ــا گرمخان ــین ب ــط شاه نش توس
ــه  ــل گرمخان ــد فاص ــه در ح ــت ک ــیده اس ــی سرپوش  فضای
و تــون کــه پــر از آب گــرم اســت، قــرار دارد و بــرای اســتحمام 
اســتفاده می شــده اســت. اکنــون ایــن حمــام تحــت کاربــری 
رســتوران ســنتی، پذیــرای مهمانــان شــهر کویــری یــزد اســت.

گشت وگذار

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره  پرونده:94۰9983۶2۱۷۰۰348  شماره  اباغیه:95۱۰۱۰3۶2۰8۰3۶۱۶  شماره 

المکان  مجهول  فعا  وند  غیاث  داود  آقای  به  بدینوسیله  تنظیم:۱395/۰۶/۱۱  تاریخ  شعبه:95۱2۷۰ 

به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت آقای اصغر مسجدی فرزند نعمت اله اباغ می گردد در 

جزایی  عمومی   ۱۰۱ شعبه   95۱2۷۰ پرونده کاسه  در  رسیدگی  جهت   9 ساعت   ۱395/۱2/3 مورخ 

شهرستان آران و بیدگل حاضر شوید در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد. شماره : 

5/22/95/3۶۷/م الف رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری 2 شهر آران و بیدگل علیرضا ارشدی

آگهی احضار
نظر به اینکه در پرونده کاسه 94۱۷44 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب آران و بیدگل 

متهم حمید رضا شمس آبادی فرزند محمد به اتهام توهین به اشخاص عادی و مزاحمت ملکی و 

تحت  آبادی  نصر  اربابی  اعظم  و  اربابی  یداله  اربابی  علی  تلفنی موضوع شکایت  مزاحمت  و  تهدید 

تعقیب بوده و حسب اطاع و گزارش و اصله نامبرده مجهول المکان و متواری می باشد لذا به نامبداه 

اباغ گرددتا ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی در این شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم 

حضور یا عدم ارسال دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل بصورت غیابی اقدام مقتضی معمول خواهد شد. 

شماره : 5/22/95/3۶5/م الف شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب آران و بیدگل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین چمی دارای شناسنامه شماره ۱4 مورخ ۱33۶/۱۰/۶   به شرح دادخواست به کاسه 95 

/ 598 ش  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

محمد علی چمی       بشناسنامه 9مورخ ۱3۱4/2/۱ در تاریخ۱395/3/3۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و سه دخترو یک همسر  دائمی که  

به شرح ذیل می باشد:  ۱- حسین چمی   فرزند محمد علی   به ش ش۱4  متولد ۱33۶ صادره 

از گلپایگان 2- قنبر علی چمی  فرزند محمد علی   به ش ش ۱8 متولد ۱343  صادره از گلپایگان 

3- علی اکبر چمی      فرزند محمد علی  به ش ش 43متولد ۱35۰ صادره از لردگان   4- بتول 

چمی فرزند محمد علی به ش ش 5۷5 متولد ۱334 صادره از گلپایگان 5- کوکب چمی فرزند محمد 

علی به ش ش 8 متولد ۱345 صادره از گلپایگان ۶- نرگس چمی فرزند محمد علی به ش ش 2۶ 

متولد ۱34۷ صادره از گلپایگان ۷- ام لیا نکونام فرزند محمد به ش ش 533 متولد ۱3۱3 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 : 3۰8/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید عطاء اله موسوی  دارای شناسنامه شماره 2 متولد ۱332   به شرح دادخواست به کاسه 

95 / 5۷۶  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید 

محمد میر باقری        بشناسنامه 94۱مورخ ۱3۰4/9/۱4 در تاریخ۱395/5/2 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر - یک دختر که  به شرح 

ذیل می باشد:  ۱- سید باقر موسوی    فرزند سید محمد    به ش ش۷8 متولد ۱323 صادره از 

الیگودرز اراک  2- سید عطا ء اله موسوی   فرزند سید محمد    به ش ش 2 متولد ۱332  صادره 

از تهران  3- سید جمال موسوی    فرزند محمد   به ش ش ۱۶۱5 متولد ۱33۷ صادره از الیگودرز  

4- سکینه موسوی فرزند  محمد به ش ش 22 متولد ۱325 صادره از الیگودرز و الغیر اینک با انجام 

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

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

گواهی صادر خواهد شد. شماره : 3۰2/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختاف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای داود سروریان   دارای شناسنامه شماره 32 متولد ۱342   به شرح دادخواست به کاسه 95 / 

5۷8 ش ۱   از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 

سروریان         بشناسنامه ۷ مورخ ۱3۱4/2/۱ در تاریخ۱395/3/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر - دودختر  و همسر دائمی که  به شرح 

ذیل می باشد:  ۱- داود سروریان     فرزند رضا     به ش ش32 متولد ۱342 صادره از گلپایگان   2- 

محمد سروریان   فرزند رضا    به ش ش ۷2۷  متولد ۱352  صادره از گلپایگان  3- مهدی سروریان     

فرزند رضا    به ش ش ۱ متولد ۱3۶۱ صادره از گلپایگان   4- زهره سروریان  فرزند  رضا  به ش ش 

۶59 متولد ۱34۶ صادره از گلپایگان 5- معصومه سروریان  فرزند رضا  به ش ش ۱۷4۶۷  متولد 

۱355 صادره از گلپایگان ۶- خدیجه سروریان فرزند احمد رضا به ش ش 23 متولد ۱323 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 : 3۰۱/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

آگهی ابالغ 
شعبه:  بایگانی  شماره    95۰9983۶2۰2۰۰۰۶۷  : پرونده  شماره   95۱۰۱۱3۶2۰2۰۰۶9۱  : نامه  شماره 

بیدگلی  دوم  مریخی  نوح  سید  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در   95/۶/24: تنظیم  تاریخ   95۰۰۶9

بطرفیت خوانده ظاهر امیر زاده نسبت به دادنامه شماره 95۰99۷3۶2۰2۰۰825 -۱395/۶/۷ صادره 

از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل که به شماره تجدید 

بودن  المکان  علت مجهول  به  است  ثبت شده  نظر خواهی 95۱۰483۶2۰2۰۰۱۷2 - ۱395/۰۶/24 

خوانده فوق الذکر و بنا به درخواست تجدید نظر خواه و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه 

های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 

تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم تجدید نظر خواهی و ضمائم را دریافت و چنانچه دفاعی دارند ظرف ده روز از تاریخ اباغ 

کتبا به این شعبه ارائه نمائید. شماره:5/22/95/39۰/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 

دادگستری شهرستان آران و بیدگل 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم اشرف عمادی    دارای شناسنامه شماره ۱54۶8 متولد ۱345   به شرح دادخواست به کاسه 

95 / ۶2۷ ش    از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

ربابه حیدری          بشناسنامه 2۶2 مورخ ۱322/8/5 در تاریخ۱395/4/25 اقامتگاه دائمی خود 

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

که  به شرح ذیل می باشد:  ۱- رضا عمادی      فرزند علی اصغر   به ش ش۱5552 متولد ۱34۶ 

صادره از گلپایگان   2- مریم عمادی    فرزند علی اصغر   به ش ش ۱48۱8   متولد ۱339  صادره 

از گلپایگان  3- اشرف عمادی      فرزند علی اصغر    به ش ش ۱54۶8 متولد ۱345 صادره از 

گلپایگان   4- معصومه عمادی   فرزند  علی اصغر  به ش ش 294 متولد ۱349 صادره از گلپایگان 

5- آذر عمادی   فرزند علی اصغر  به ش ش 433  متولد ۱358 صادره از گلپایگان ۶- علی اصغر 

عمادی  فرزند حسن  به ش ش 2242 متولد ۱3۱۱ صادره از خوانسار 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 : 322/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف 

شهرستان گلپایگان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مرضیه      نام خانوادگی: طلوعی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:اکبر قوه عود نام خانوادگی: با وکالت حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده  

نشانی محل اقامت: اص – خ شیخ صدوق شمالی – ساختمان بانک تجارت )ارغوان( – طبقه سوم 

– واحد ۱8 محکوم به:به موجب رای شماره ۶5۰ تاریخ95/4/۱5 حوزه ش 32 شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

 –  95/2/۱4 مورخ   4۷8۱۱۶ شماره  )چکهای  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱۱5/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت 

4۷8۱۱5 مورخ 95/2/۱4 -4۷8۱۱4 مورخ 95/2/۱4 4۷8۱۱3 مورخ 94/۷/۱۶ ( و پرداخت مبلغ 

4۰5/۰۰۰ /2 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکهای موصوف لغایت 

اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با احتساب نیم عشر دولتی.

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

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

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

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

اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره۱9۱5۶/ م الف دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک  شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
ازاد    پدر: مصطفی شغل:  نام  علی  :بو  خانوادگی  نام  اکبر  علی  آقای  نام:  علیه:  مشخصات محکوم 

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:آقای مجتبی     نام خانوادگی:ایزدی 

نام پدر : علیرضا شغل : آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان – خیابان احمد آباد کوی دولت اباد کوچه 

محمدی ایزد خواستی محکوم به:به موجب رای شماره ۱94 تاریخ95/2/28 حوزه 25 شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ ۱۷۰۰۰/۰۰۰ریال )هفده میلیون ریال ( بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۱۱5/۰۰۰ ریال )یک 

میلیون و صد و پانزده میلیون ریال ( بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت 

تاخیر تادیه چکها 9۰۱/23۷۱925۱مورخ 94/۱/25 به مبلغ 5/۰۰۰/۰۰ ریال 2- 9۰۱23۷۱9254 مورخ 

94/4/۱5 به مبلغ 2۰۰۰/۰۰۰ ریال 3- 9۰۱23۷۱9253 مورخ 94/4/25 به مبلغ 5۰۰۰/۰۰۰ ریال 4- 

9۰۱23۷۱9252 مورخ 94/2/25 به مبلغ 5۰۰۰/۰۰۰ ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت 

نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام شوراها

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

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

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

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

اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره۱۷8۰۶/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ا... امامی با وکالت قناعت منش  دادخواستی  در خصوص پرونده کاسه 95-348 خواهان عزت 

مبنی بر:مطالبه به طرفیت زلمی ملک زاده  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای  مورخه 95/8/22 ساعت 5 تعیین گردیده 

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 – پاک 5۷ کد پستی 8۱۶5۷5۶44۱ 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  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: ۱۷389/م الف مدیر دفتر شعبه 2۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه 
کاسه پرونده ۱9۶/95 شماره دادنامه 33۶مورخ 95/۶/۱3 تاریخ رسیدگی 95/۶/9 

نشانی  صفری  یوسف  خواهان  فاورجان  اختاف  حل  شورای  حقوقی   ۱۱ شعبه  رسیدگی  مرجع 

فاورجان –الرگان-ک قائم –پاک۷ خوانده ۱- علیرضا صادقی نشانی: ۱- کلیشاد-نمایشگاه موتور 

سیکلت ولی عصر 2- محمد تقوایی 2- مجهول المکان خواسته تقاضای صدور حکم شایسته مبنی 

بر الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه موتور سیکلت به شماره انتظامی 2۶32۷ ایران ۶۱8 با 

احتساب خسارات وارده و هزینه های دادرسی گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 

به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام 

و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.))رای قاضی شورا ((

در خصوص دعوای یوسف صفری به طرفیت  ۱- علیرضا صادقی 2- محمد تقوایی به خواسته تقاضای 

به شماره  موتور سیکلت  انتقال سند یک دستگاه  به  الزام خواندگان  بر  مبنی  صدور حکم شایسته 

انتظامی ۶۱8 ایران 2۶32۷ با احتساب وارده و هزینه دادرسی با توجه به بررسی محتویات پرونده 

فتوکپی مصدق قولنامه عادی مورخ ۱395/2/25 فتوکپی مصدق فرم بازدید موتور سیکلت که نشان 

می دهد مدارک موتور سیکلت به نام خوانده ردیف دوم می باشد و با توجه به اباغ روزنامه خوانده 

ردیف دوم در جلسه شورا حضور پیدا ننموده است و دفاعی که موید برائت ذمه خویش باشد به عمل 

نیاورده است لذا شورا خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده 23۷ و 3۶2 ق . م و ماده ۱98 

ق . آ.د.م رای به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر خانه و انتقال سند یک دستگاه موتور 

سیکلت به شماره انتظامی ۶۱8 ایران 2۶32۷ به انضمام خسارات وارده و هزینه های دادرسی در حق 

خواهان را اعام می نماید. در خصوص خوانده ردیف اول قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعام می 

نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 2۰ روز پس از آن قابل واخواهی در همین شورا می باشد و 

2۰ روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی فاورجان می باشد. قاضی شورای حل 

اختاف شعبه ۱۱ حوزه قضائی فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۱29/95 ش /۱۱  خواهان سید حمید طباطبایی پور  دادخواستی مبنی 

مورخ  شنبه  روزسه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  نجاتی   حسن  طرفیت  به  بر:مطالبه 

95/8/25ساعت ۱۰/3۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف 

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

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۱9۱۶9/م الف مدیر دفتر شعبه ۱4مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۶43/95  خواهان امیر اسفندیارپور دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

حسین محمدیان   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزدوشنبه  مورخه 95/8/24ساعت 8/3۰ 

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

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی 

روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 52 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: ۱9۱53/م الف مدیر دفتر شعبه 

52مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۶۷4/95  خواهان امیر اسفندیار پور دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

مورخه  روزدوشنبه   برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  عبدالرسول     فرزند  محمدیان  حیدر 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  المکان  به مجهول  با توجه  ۱۱ تعیین گردید  95/8/24ساعت 

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

بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – 

شعبه  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: ۱9۱52/م الف مدیر دفتر شعبه 5۱مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وجه   بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  حاتمی   مرتضی  خواهان    3۶2-95 پرونده کاسه  در خصوص 

مورخه  شنبه   روزیک  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  غزاله      رضا  حمید  طرفیت  به 

95/8/23ساعت 8/3۰ تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – 

شعبه 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: ۱9۱49/م الف مدیر دفتر شعبه 53مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۶5۷/95  خواهان حمید علیزاده   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

برای روزدوشنبه  مورخه 95/8/24ساعت 9  نموده است .وقت رسیدگی  تقدیم  عباس مهربان     

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

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ  هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی 

روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان –شعبه 52 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: ۱9۱59/م الف مدیر دفتر شعبه 

52مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95۰8۱۰ خواهان محمد حسین نژاد لباف با وکالت حسین محمدیان و الهام 

خدا رحمی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک  به طرفیت علیرضا مطیعی فرد  تقدیم نموده است 

به مجهول  توجه  با  است.  تعیین گردیده   9 روز...........مورخ 95/8/۱8ساعت  برای  .وقت رسیدگی 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  

مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 

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

شماره: ۱9۱5۷/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-43۷ خواهان رسول کوهستانی دهقی   دادخواستی مبنی بر مطالبه 

ساعت   95/8/۱۶ مورخ   ..... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  پیمان کریمی    طرفیت  به 

۱۷:3۰ تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان 

، مستندا به ماده ۷3 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 – پاک 5۷- کد پستی 8۱۶5۷5۶44۱ شورای حل اختاف اصفهان- شعبه 23مراجعه و نسخه 

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

شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره : ۱9۱۶2 / م الف مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل 

اختاف اصفهان

آگهی ابالغ 
بدین وسیله اعام می گردد آقا / خانم روح اله صالحی راد   فرزند حبیب اله دادخواستی به طرفیت 

مصطفی کاکاوندی   فرزند نوراله  مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه مطرح رسیدگی دارد لذا به خوانده 

فوق اباغ می گردد در تاریخ 95/8/۱5 شنبه  ساعت  ۱۶/45جهت رسیدگی در شعبه اول شورای حل 

اختاف آران و بیدگل حاضر شود. ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دقت شعبه 

مراجعه نماید./ شماره : 5/22/95/354/ م الف رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آران و بیدگل
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5 نشانه  علمی  برخورداری از هوش زیاد
ســنجش ســطح هــوش، کار دشــواری اســت؛ بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه عملکــرد یــک فــرد در مدرســه نمی توانــد 
گویــای هــوش واقعــی او باشــد؛ بــه عنــوان مثــال، همــه 
اینشــتین را می دانیــم. دانشــمندی  آلبــرت  داســتان 
بااســتعداد کــه همیشــه از روش هــای ســنتی بــرای 
یادگیــری اســتفاده می کــرد. از ایــن رو، عملکــرد چنــدان 

ــی در مدرســه نداشــت. خوب
ــورت  ــه ص ــی  را ب ــغ علم ــد نواب ــه بتوانی ــت ک ــد اس بعی
ــه  ــات ب ــن خصوصی ــا ای ــد. ام ــایی کنی ــه شناس مخفیان
ــرد  ــک ف ــوش ی ــطح ه ــه س ــد ک ــک می کنن ــما کم  ش

را تخمین بزنید.
1. بیماری روانی

ارتبــاط بیــن بیمــاری روانــی و ســطح هــوش یــک موضوع 
ــان داده  ــی  نش ــات علم ــا مطالع ــت؛ ام ــز اس بحث برانگی
ــال  ــوان مث ــه عن ــه هــم مرتبــط هســتند. ب کــه ایــن دو ب
ــان  ــت جه ــد از جمعی ــا 2.4 درص ــی تنه ــال دوقطب  اخت
را درگیــر خــود کــرده اســت؛ امــا بســیاری از نوابــغ تاریــخ 
از جملــه ونســان ون گــوگ، امیلــی دیکنســون و ارنســت 

ــد. ــج می بردن ــن عارضــه رن همینگــوی از ای
علــت دقیــق ایــن ارتبــاط دوســویه بــه طــور کامــل روشــن 
ــود  ــه وج ــان داده ک ــان نش ــه محقق ــا مطالع ــت؛ ام نیس
یــک پروتئیــن خــاص در ارتبــاط بــا حافظــه و کنجــکاوی 
اســکیزوفرنی  و  دوقطبــی  اختــال  بــه  موش هــا،  در 
ــان داده  ــری نش ــق دیگ ــت. تحقی ــط اس ــان مرتب در انس
ــردازش  ــی و پ ــادالت ریاض ــریع مع ــل س ــارت ح ــه مه ک
اطاعــات ممکــن اســت افــراد را در معــرض خطــر 

ــد. ــرار ده ــیدایی ق ش
2. ناسزا گفتن

شــاید فکــر کنیــد ناســزا گفتــن بــه معنــای فقــدان آداب 
معاشــرت و تحصیــات باشــد؛ امــا محققــان معتقدنــد که 
ــه  ــک ذهــن هوشــمند اســت. مطالع ــر نشــانه ی ــن ام ای
ــه  ــد ک ــان می ده ــان نش ــوم زب ــه عل ــده در مجل منتشرش
اســتفاده از فحــش و ناســزا بــا تســلط کامــی  فــرد ارتبــاط 
مســتقیم دارد؛ ایــن یعنــی افــرادی کــه از فحــش و ناســزا 
اســتفاده می کننــد، دایــره لغــات بهتــری داشــته و از 

ســطح هــوش بیشــتری برخوردارنــد.
3. ریسک پذیری

مطالعــه محققــان فنانــدی نشــان می دهــد افــرادی کــه 
بــه چالش هــای جدیــد عاقــه دارنــد و خــود را بــه خطــر 
می اندازنــد، از هــوش بیشــتری برخوردارنــد. در ایــن 
مطالعــه، داوطلبــان در یــک آزمــون شبیه ســازی رانندگــی 
شــرکت کردنــد. محققــان بــه دنبــال آن بودنــد کــه عملکرد 
ــد.  ــی کنن ــی ارزیاب ــان را پشــت چــراغ زرد راهنمای داوطلب
نتایــج نشــان داد داوطلبانــی کــه ریســک پذیر بودنــد و از 
چــراغ زرد گذشــتند، مــاده ســفید بیشــتری در مغزشــان 
دارنــد کــه بــه طــور مســتقیم، بــا عملکــرد شــناختی آن هــا 

مرتبــط اســت.
4. تنبلی

تنبــل بــودن ارتبــاط مشــخصی بــا هــوش و ذکاوت شــما 
ــه  ــر ک ــه اخی ــک مطالع ــج ی ــال، نتای ــن ح ــا ای ــدارد. ب ن
ــد  ــه انجــام رســیده اســت، نشــان می ده ــر ب روی 60 نف
کــه افــراد غیرمتفکــر و تنبــل بیشــتر از ســایرین خســته 
 می شــوند. در نتیجــه، بیشــتر احتمــال دارد کــه بــه ورزش 
ــل  ــد. در مقاب ــی رو بیاورن ــت بدن ــکال فعالی ــایر اش و س
ــرده  ــل ک ــت خــود را صــرف تأم ــر بیشــتر وق ــراد متفک  اف

و کمتر به ورزش می اندیشند.
5. بچه بزرگ خانواده بودن

یــک نظریــه جالــب می گویــد کــه ترتیــب تولــد بچه هــا در 
 ســطح هــوش آن هــا تأثیــر دارد. بــر اســاس ایــن نظریــه

ــه  ــزرگ از ســطح هــوش بیشــتری نســبت ب بچه هــای ب
خواهــر و برادرهــای کوچک ترشــان برخوردارنــد. ایــن امــر 
ممکــن اســت بــه دلیــل نظــم و انضبــاط بیشــتری باشــد 

کــه والدیــن در زمــان تربیــت آن هــا اعمــال کرده انــد.

کاش هیچ پدری بی صدا اشک نریزد 
ــود و از  ــیده ب ــر کش ــادرش را روی س ــی، چ ــوان ایران  نوج
ــت  ــیب دیده اش آرام آرام می گریس ــت آس ــدت درد انگش ش
نــگاه  امــا  را نشــنود؛  او  ناله هــای  و  پــدر اشــک ها  تــا 
ــر  دســتان منشــی پزشــک بخــش ســوانح  خیــره »قلــم« ب
ــود. ــده ب ــل ش ــهد قف ــمی نژاد مش ــهید  هاش ــتان ش بیمارس

منشــی در قســمت شــرح حــال و دســتورات پزشــک »فــرم 
ــپس  ــت« و س ــتری موق ــت »بس ــتانی نوش ــاژ« بیمارس تری
مهــر اورژانــس ســوانح را در قســمت مهــر و امضــای پزشــک 
ــد!«  ــده بدهی ــرش تشــکیل پرون ــت: »در پذی چســباند و گف
ــه  ــت و ب ــرش گرف ــه را از همس ــه بیم ــان دفترچ ــدر هراس پ
ــه  ــی چشــمش ب ــا وقت ــرد؛ ام ــرش« حرکــت ک طــرف »پذی
عکــس الصاقــی دفترچــه افتــاد، تــازه فهمیــد کــه همســرش 
از شــدت نگرانــی و اضطــراب دفترچــه دختــر دیگــرش را بــه 

همــراه آورده اســت.
 او موضــوع را بــا متصــدی پذیــرش در میــان گذاشــت؛ ولــی 
ــاب  ــه حس ــان ب ــزار توم ــد 50 ه ــت: بای ــدی گف ــم متص خان
بیمارســتان واریــز کنیــد تــا پزشــک دخترتــان را معاینــه کنــد! 
ــرد  ــه م ــود ک ــته ب ــب گذش ــه ش ــاعت از نیم ــای س عقربه ه
ــه  ــی التماس گون ــا حالت ــدر ب ــدارد! پ ــی همــراه ن ــد پول فهمی
ــه درمــان، کارت  ــدارم؛ امــا دفترچ ــراه ن ــت: پولــی هم گف
دختــرم  پزشــک  تــا  می گــذارم  را گــرو  و...   شناســایی 

را معاینه کند. 
ــران  ــت دیگ ــت! وق ــا داش ــک پ ــدی ی ــم متص ــرغ خان   م
را نگیریــد! فقــط 50 هــزار تومــان واریــز کنیــد یــا بــه ســراغ 

مســئوالن بیمارســتان برویــد.
انداخــت  بــه چهــره دردنــاک دختــرش  نگاهــی  پــدر    
و اشــک در چشــمانش حلقــه زد. در آن وقــت بامــداد چگونــه 
ــه  ــاره ب ــه ناچــار دوب ــد؟  ب می توانســت ایــن پــول را تهیــه کن
ــزار  ــرای 50 ه ــت و ماج ــوانح رف ــش س ــی بخ ــراغ منش س
ــرد  ــر می ک ــه فک ــرد. منشــی ک ــش تشــریح ک ــان را برای توم
پــدر بیمــار در حــال تشــکیل پرونــده اســت، دختــر نوجــوان 
ــخه ای  ــا نس ــوانح ب ــک س ــتاد و پزش ــک فرس ــزد پزش را ن

ــود.  ــوژی معرفــی کــرده ب ــه بخــش رادیول مصــدوم را ب
در ایــن هنــگام منشــی نســخه دکتــر را گرفــت و بیــن 
ــت  ــر وق ــت: ه ــت و گف ــش گذاش ــر ثبت نام ــای دفت برگه ه
50 هــزار تومــان را تهیــه کردیــد بیاییــد تــا نســخه را بدهــم! 
ــدر  ــه چشــمان اشــکبار پ ــم نیم نگاهــی ب ــه قل ــود ک اینجــا ب

ــرد.  ــش را فش ــض گلوی ــرد و بغ ک
دختــر نوجــوان کــه شــاهد اشــک های پــدرش بــود بــا 
ــه  ــردا گری ــا ف ــن ت ــت: م ــید و گف ــورت او را بوس ــرام ص احت
ــر  ــم! دیگ ــی را بیاوری ــه درمان ــا دفترچ ــم ت ــم! بروی نمی کن
بغــض قلــم هــم ترکیــد، مگــر پــدر می توانســت بــه انگشــت 
کبــود و ورم کــرده دختــرش نــگاه کنــد و درد و آالم او را 

ــرد. ــده بگی نادی
قبــول  چیــزی  »هیــچ  نداشــت:  فایــده ای  التماس هــا 
نمی کنیــم فقــط 50 هــزار تومــان!« در همیــن حــال بــود کــه 
قلــم ســخن وزیــر بهداشــت را بــه خاطــر آورد کــه می گفــت: 
دیگــر هیــچ بیمــاری بــه دلیــل نداشــتن پــول از بیمارســتان 

برنمی گــردد! 
ــن  ــنیدن ای ــا ش ــم ب ــر ه ــای وزی ــاید آق ــت: ش ــم می گف قل
ناگهــان  می کنــد!  گریــه  فقــط  تکــراری  داســتان های 
ــرای تهیــه  دســتان گــرم پــدر دســت دختــرش را فشــرد و ب
ــا  ــر بازنگشــتند؛ ام ــول از بیمارســتان خــارج شــدند و دیگ پ
ــس  ــم در فضــای بخــش اورژان ــای قل ــوز صــدای گریه ه هن
ســرپایی بیمارســتان شــهید  هاشــمی نژاد مشــهد بــه گــوش 
 می رســید. صدایــی کــه بــا اشــک های بی صــدای پــدر 
ــت. کاش  ــم آمیخ ــوان در ه ــر نوج ــادار دخت ــکوت معن و س

ــزد. ــک نری ــدا اش ــدری بی ص ــچ پ هی

امیــر)ع( چــه  مــن دربــاره شــخصیت حضــرت 
بگویــد.  می توانــد  چــه  و کــی  بگویــم  می توانــم 
ــزرگ دارد  ــخصیت ب ــن ش ــه ای ــه ای ک ــاد مختلف ابع
بشــری  ســنجش  بــه  و  ماهــا  گفت وگــوی  بــه 
درنمی آیــد. کســی کــه انســان کامــل اســت و مظهــر 
جمیــع اســما و صفــات حــق تعالــی اســت، ابعــادش 
ــد  ــزار باش ــد ه ــی بای ــق تعال ــمای ح ــب اس ــه حس ب
و مــا از عهــده بیــان حتــی یکــی اش نمی توانیــم 
ــت ــاد اس ــع تض ــه جام ــخصیت ک ــن ش ــم. ای  برآیی

ــد  ــی نمی توان ــت، کس ــع اس ــاده در او جم ــور متض ام
ــت  ــن جه ــد؛ از ای ــخن بگوی ــوش او س ــول و ح در ح
ــاکت  ــه س ــم ک ــر می دان ــوع بهت ــن موض ــن در ای م
باشــم. لکــن مســئله ای را کــه بهتــر اســت مــا بگوییــم 
انحرافاتــی اســت کــه بــرای ملت هــا و خصوصــا بــرای 
شــیعیان ایــن حضــرت پیــش آمــده اســت در طــول 
تاریــخ و دســت هایی کــه ایــن انحرافــات را از اول 
ــت  ــوده اس ــه ب ــی ک ــد و توطئه های ــود آورده ان ــه وج ب
ــر ــال های اخی ــن س ــرا در ای ــخ و اخی ــول تاری  در ط

ســده های اخیــر پیــش آمــده اســت آن هــا را عــرض 
کنــم. 

ــرای  ــر، مســئله ای نیســت کــه بنفســه ب مســئله غدی
ــاورد.  ــش بی ــئله ای پی ــک مس ــر)ع( ی ــرت امی حض
ــرده اســت.  ــر را ایجــاد ک ــر مســئله غدی حضــرت امی
آن وجــد شــریف کــه منبــع همــه جهــات بــوده اســت، 
ــد.  ــش بیای ــر پی ــه غدی ــن شــده اســت ک موجــب ای
ــه  ــدارد؛ آنک ــر)ع( ارزش ن ــرت امی ــرای حض ــر ب غدی
 ارزش دارد خــود حضــرت اســت کــه دنبــال آن ارزش

غدیرآمده است. 
خــدای تبــارک و تعالــی کــه ماحظــه فرمــوده اســت 
ــه  ــت ک ــی نیس ــول هللا کس ــد از رس ــر بع ــه در بش ک
ــام  ــد انج ــه بای ــوری ک ــه آن ط ــت را ب ــد عدال بتوان

بدهــد، آن طــوری کــه دلخــواه اســت انجــام بدهــد، 
ــه  ــن شــخص را ک ــه ای ــد رســول هللا را ک ــور می کن مأم
قــدرت ایــن معنــا را دارد کــه عدالــت را بــه تمــام معنــا 
در جامعــه ایجــاد کنــد و یــک حکومــت الهــی داشــته 

ــن.  ــن را نصــب ک باشــد، ای
نصــب حضــرت امیــر بــه خافــت ایــن طــور نیســت 
ــات  ــد؛ مقام ــرت باش ــوی حض ــات معن ــه از مقام ک
معنــوی حضــرت و مقامــات جامــع او ایــن اســت کــه 
غدیــر پیــدا بشــود و اینکــه در روایــات مــا از آن زمــان 
ــد  ــل کرده ان ــدر ازش تجلی ــر آن ق ــن غدی ــاال ای ــا ح ت
ــک مســئله ای اســت؛  ــت ی ــه حکوم ــاب اینک ــه از ب ن
حکومــت آن اســت کــه حضــرت امیــر بــه ابــن عبــاس 
مــی گویــد کــه بــه »قــدر ایــن کفــش بی قیمــت هــم 
ــدل  ــه ع ــت اقام ــه هس ــت.« آنک ــن نیس ــش م پی

اســت. 

او  اوالد  و  امیــر)ع(  حضــرت  کــه  چیــزی  آن 
 می توانســتند در صورتــی کــه فرصــت بهشــان بدهنــد
اقامــه عــدل را بــه طــوری کــه خــدای تبــارک و تعالــی 
رضــا داد، انجــام بدهنــد، این هــا هســتند؛ لکــن 

ــد.  فرصــت نیافتن
ــن اســت  ــرای ای ــه ب ــد، ن ــن عی ــده نگهداشــتن ای زن
بشــود  قصیده خوانــی  و  بشــود  چراغانــی   کــه 
و مداحــی بشــود، این هــا خــوب اســت؛ امــا مســئله 
ایــن نیســت. مســئله ایــن اســت کــه یــاد بدهنــد کــه 
ــر در همــه  ــه آن زمــان نیســت. غدی ــر منحصــر ب غدی
ــر)ع(  ــد باشــد و روشــی کــه حضــرت امی اعصــار بای
ــد روش  ــت، بای ــه اس ــش گرفت ــت پی ــن حکوم در ای
غدیــر  قضیــه  باشــد.  دســت اندرکاران  و  ملت هــا 
قضیــه جعــل حکومــت اســت. ایــن اســت کــه قابــل 
 نصــب اســت و اال مقامــات معنــوی قابــل نصــب 

نیست.
ــدا  ــام پی ــا نصــب آن مق ــه ب ــزی نیســت ک ــک چی  ی
ــت  ــوده اس ــه ب ــوی ک ــات معن ــن آن مقام ــود؛ لک بش
ــت  ــوده اس ــوار ب ــرای آن بزرگ ــه ب ــی ک و آن جمعیت
اســباب ایــن شــده اســت کــه او را بــه حکومــت 
ــوم  ــرض ص ــه در ع ــم ک ــذا، می بینی ــد و ل ــب کنن نص
ــت مجــری  ــی آورد و والی ــا م ــال این ه ــوة و امث و صل

این هاســت.
ــای  ــه معن ــت، ب ــر اس ــث غدی ــه در حدی ــی ک  والیت
حکومــت اســت، نــه بــه معنــای مقــام معنــوی. 
مــن  کــه  همان طــوری  را  امیــر)ع(  حضــرت  و 
راجــع بــه قــرآن عــرض کــردم کــه قــرآن - در 
بــه  اســت  نــازل شــده   - ایــن  اســت  روایــات 
ــبعین و  ــی س ــبع و ال ــش س ــف، کلیات ــازل مختل من
ــت  ــه دس ــت ب ــیده اس ــاال رس ــا ح ــر، ت ــی زیادت ال
ماهــا بــه صــورت یــک مکتــوب، حضــرت امیــر 
هــم، ایــن طــور اســت. رســول خــدا هــم ایــن طــور 
 اســت. مراحــل طــی شــده اســت، تنــزل پیــدا کــرده 

است.
ــدا کــرده اســت. از وجــود  ــزل پی ــق تن  از وجــود مطل
جامــع تنــزل پیــدا کــرده اســت و آمــده اســت 
پاییــن تــا رســیده اســت بــه عالــم طبیعــت، در عالــم 
طبیعــت ایــن وجــود مقــدس و آن وجــود مقــدس و 
ــر  ــن اینکــه حدیــث غدی ــزرگ خــدا. بنابرای ــای ب اولی
ــی  ــک معنویت ــه می خواهــد ی ــم ک ــا حســاب کنی  را م
را بــرای حضــرت امیــر یــا یــک شــأنی بــرای حضــرت 

امیــر)ع( درســت کنــد، نیســت. 
ــود آورده  ــه وج ــر را ب ــه غدی ــت ک ــر اس ــرت امی حض
اســت، مقــام شــامخ اوســت کــه اســباب ایــن شــده 
اســت کــه خــدای تبــارک و تعالــی او را حاکــم قــرار 
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بردیاعباس زادهکیمیای وطن

 دیتاسنتر چیست؟
تــا قبــل از دهــه ۹0 اســتفاده از اینترنــت بــرای مــردم عــادی بــه ســادگی 
امکان پذیــر نبــود؛ چــرا کــه اســتفاده از امکانــات اینترنــت نیــاز بــه دانــش خاصــی 
ــت  ــوم وب در اینترن ــدن مفه ــود آم ــه وج ــس از ب ــه ۹0، پ ــل ده ــت. در اوای داش
)ســال 1۹۹3( و پروتــکل HTTP کــه بــه ســادگی امــکان بــه اشــتراک گذاشــتن 
ــداد  ــر تع ــه روز ب ــی داد، روزب ــرار م ــران ق ــار کارب ــت در اختی مســتندات را در اینترن
 کاربــران اینترنــت افــزوده شــد. از ســوی دیگــر بــا اضافــه شــدن کاربــران اینترنــت

حجــم مســتندات نیــز روزبــه روز افزایــش یافــت. مســلما خطــوط ســابق اینترنتــی 
ــران را نداشــتند.  و ســرورهای موجــود، توانایــی جوابگویــی بــه خیــل عظیــم کارب
ــران و افزایــش حجــم مســتندات و نیــز ســادگی  ــاد شــدن کارب ــا زی همچنیــن ب

انتشــار اطاعــات در اینترنــت، مفاهیــم تجــاری نیــز وارد عرصــه اینترنــت شــدند. 
ــه آن هــا  ــه ســرورهایی داشــتند کــه ایــن امــکان را ب ــاز ب شــرکت های تجــاری نی
بدهــد کــه بــه ســادگی و بــا ســرعت بتواننــد اطاعــات خــود را در اختیــار مشــتریان 
و کاربــران خــود قــرار دهنــد. بالطبــع ایــن امــکان وجــود نداشــت کــه هــر شــرکت 
یــا ســازمانی کــه قصــد راه انــدازی ســایت های اینترنتــی را دارد، خــود رأســا اقــدام 
بــه راه انــدازی ســرور خــود کنــد؛ چــرا کــه بــا وجــود کاربــران زیــاد ایــن ســایت ها و 
حجــم زیــاد ترافیــک، نیــاز بــه اتصال هایــی بــا ســرعت های بســیار وجــود داشــت 
ــی وجــود داشــته  ــکان از لحــاظ عمل ــن ام ــه ای ــی ک ــی در صورت ــه مســلما حت ک
ــر  ــه نظ ــکل ب ــن مش ــرای ای ــه ب ــی ک ــد. راه حل ــادی را می طلبی ــه زی ــد، هزین باش
رســید، راه انــدازی مراکــز خاصــی تحــت عنــوان دیتاســنتر یــا مراکــز داده ای بــود. 
دیتاســنترها بــا در اختیــار داشــتن اتصــاالت پرســرعتی بــه اینترنــت و همچنیــن 
در اختیــار داشــتن ســرورهای قــوی و متعــدد امــکان راه انــدازی ســرورهای وب را 

بــرای عمــوم مــردم ممکــن ســاختند. 

    دیتاسنتر مخابرات استان اصفهان
مهنــدس حســین کشــایی، مدیر عامــل مخابرات اســتان اصفهــان درباره دیتاســنتر 
مخابــرات اســتان اصفهــان می گویــد: مــا داری یــک شــبکه انتقال بســیار گســترده 
هســتیم؛ تقریبــا بالــغ بــر 80 درصــد شــهرهای مــا بــه مرکــز شهرســتان از طریــق 
فیبــر نــوری متصــل هســتند. مــا شــبکه بســیار گســترده ای از فیبــر نوری در ســطح 
اســتان داریــم کــه بــا ســرمایه گذاری بســیار گســترده ای آمــاده شــده و متناســب 
بــا آن تجهیــزات پرظرفیتــی نیــز خریــداری کرده ایــم. مــا تنهــا در ســال ۹4 و ۹5 
بالــغ بــر 150 میلیــارد تومــان تجهیــزات خریــداری کرده ایــم تــا یــک شــبکه انتقــال 
داده و دیتــا در ســطح اســتان تجهیــز کنیــم. ایــن شــبکه در حــال حاضــر آمــاده 
ــک شــبکه  ــا ی ــن شــبکه م ــار ای ــه سازمان هاســت. در کن ــه هم ســرویس دهی ب
ــددی  ــم ســرویس های متع ــه آن ه ــا ک ــام شــبکه دیت ــه ن ــم ب ــس داری  آی پی بی
ســازمان ها  بانک هــا،  تمــام  اکنــون  مثــال  بــرای  می کنــد؛  پشــتیبانی   را 

ــش از 800  ــون بی ــد. اکن ــتفاده می کنن ــا اس ــبکه م ــی از ش ــتگاه های دولت و دس
ــن  ــده ای ــه در آین ــتند ک ــل هس ــم متص ــه ه ــرویس ها ب ــن س ــق ای ــه از طری نقط
ــزرگ  ــیار ب ــنتری بس ــا دیتاس ــید. م ــد رس ــه خواه ــش از 2000 نقط ــه بی ــداد ب تع
ــازمان ها را  ــای س ــام داده ه ــه تم ــت را دارد ک ــن ظرفی ــه ای ــم ک ــز کرده ای را تجهی
ــد  ــه بتوانن ــرد ک ــم ک ــه خواهی ــردم ارائ ــه م ــه زودی سرویســی را ب ــد. ب ــره کن ذخی

ــد. ــازی کنن ــا ذخیره س ــز داده م ــان را در مرک ــخصی خودش ــات ش اطاع

    مزیت های استفاده از دیتاسنتر

ــد،  ــرده باش ــاده ک ــنتری آم ــود دیتاس ــرای خ ــر ب ــال حاض ــازمانی در ح ــر س اگ
مادامــی کــه ایــن دیتاســنتر جانشــینی نداشــته باشــد ایــن سیســتم پایدار نیســت 
و اگــر آن ســازمان بخواهــد دیتاســنتر پشــتیبانی را دوبــاره خریــداری و راه انــدازی 
ــرات  ــه اســتفاده از دیتاســنتر مخاب ــی ک ــای ســنگینی دارد. در حال ــد، هزینه ه کن
ــازمان ها در  ــیاری از س ــبختانه بس ــود. خوش ــد ب ــر خواه ــر و ارزان ت ــیار امن ت بس
حــال حاضــر بــرای اســتفاده از ایــن سیســتم بــا مخابــرات قــرارداد امضــا کرده انــد 
ــد و بســیار هــم  ــا ایجــاد کرده ان و جانشــین مرکــز داده خودشــان را در ســایت م
ــد ماهــی بیشــتر  ــد. البتــه ایــن فعالیــت چن ــرات راضــی بوده ان از خدمــات مخاب
نیســت کــه شــروع شــده و یــک برنامــه نوپــا محســوب می شــود و شــاید همــه 
ــه  ــق از هم ــن طری ــا از همی ــند. م ــته باش ــاع نداش ــتم اط ــن سیس ــراد از ای اف
ســازمان ها و نهادهایــی و شــرکت هایی کــه تاکنــون اقــدام بــه ایــن کار نکرده انــد 
ــرویس ها و  ــم از س ــد و ه ــد کنن ــا بازدی ــز م ــم از مرک ــه ه ــم ک ــوت می کنی دع

خدمــات آن اســتفاده کننــد.
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