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دفاع مقدس و تفکر بسیجی                          

له
قا

رم
س باشکوه  و  بزرگ  دستاوردهای  از  یکی  بسیج، 

و نگاهبان  که خود حافظ  انقالب اسالمی است 
می شود؛  محسوب  نیز  آن  دستاوردهای 

حضرت  گرانبهای  میراث  عنوان  به  که  دستاوردی 
تحوالت  منشأ  می تواند  امروزه  خمینی)ره(،  امام 
خ دادن است؛  که اتفاقا در حال ر بزرگ در دنیا باشد 
ظلم ستیز  مقاومت  هسته های  که  میراثی   همان 
بهره گیری  آن  از  از جهان  گوشه  و عدالت خواه در هر 

کرده و می کند. 
یادکردن از نقش بسیج در دفاع مقدس در واقع اشاره 
که  است  مقدس  نهاد  این  عملکرد  از  گوشه ای  به 
اما معطوف داشتن  را نشان می دهد.  اولیه آن  کارکرد 
واقع  در  عملکرد،  ع  نو این  به  نگاه ها  تمام 
شجره  این  ارزشمند  و  عظیم  پتانسیل  نادیده گرفتن 
طیبه است؛ زیرا بسیج در تمامی عرصه ها نشان داده 
تفکر  یک  به  و  باشد  سازنده  و  تأثیرگذار  می تواند  که 

ناب نجات بخش تبدیل شده است...
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کشور از بازگشت ۶۲ میلیارد ریال  کل   رئیس سازمان بازرسی 
از حقوق های نجومی به بیت المال خبر داد.
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حماسه هشت سال دفاع مقدس را گرامی می داریم

آگهی مناقصه
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات 
تخریب و برچیدن سرامیک موجود و تهیه مصالح و اجرای سنگ فرش بازار روز کوثر هشت 
واقع در خیابان امام خمینی، خیابان امام رضا »ع«، خیابان حسین آباد، جنب گلستان شهدای 
از طریق  بهای سال 1395  بر اساس فهارس  را  به مبلغ تقریبی 2/068/271/202 ریال  رهنان 
مناقصه به پیمانكاران واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 95/07/05 تا 
پایان وقت اداری مورخه 95/07/19 با ارائه معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه و سوابق كاری 
پیروزی  فاصل چهارراه  بزرگراه شهید صیاد شیرازی حد  کندرو  در  واقع  فنی سازمان  دفتر   به 
و خیابان رکن الدوله نبش کوچه احسان پالک 5 مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه دفتر فنی 
اقدام به واریز مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب جاری شماره 
3100003041007 نزد بانک ملی ایران شعبه اصفهان )قابل پرداخت در كلیه شعب بانک ملی( 

نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 
تلفن تماس: 4_ 32683601

1-  شرکت کنندگان بایستی دارای رتبه بندی پنج ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
باشند.

2_ ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 12/705/000 ریال طی ضمانت نامه بانكی یا فیش 
پرداختی الزامی است. 

3_ مدت اجراء: 40 روز می باشد.
4_ مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 13 مورخه 95/07/22 می باشد. 

5_ پیشنهادات در مورخه 95/07/24 بازگشایی می شوند. 
6_ سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7_ هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است. 

نوبت اول

 اصغر كشاورز راد
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اجالس جهانی صنایع دستی، فرصتی با ارزش
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رفتــار  گفــت:  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر   
آتــش  و  آب  بــه  اســت کــه  چنیــن  ســعودی ها 
 می زننــد تــا حمایــت آمریــکا را از دســت ندهنــد 
ــا آن هــا البــی می کننــد؛ چــون مشــروعیت  و مــدام ب

ــه حمایــت آمریــکا می داننــد. خــود را وابســته ب
ــر  ــر،  وزی ــل از مه ــه نق ــای وطــن ب ــه گــزارش کیمی ب
امــور خارجــه کشــورمان در دیــدار بــا جمعــی از 
ایرانیــان مقیــم آمریــکا گفــت: هــر جــا باشــیم - چــه 
ــران  ــرای ای ــان ب ــکا - قلبم ــه در آمری ــران و چ در ای

می تپــد.
وی بــا یــادآوری امنیــت در جمهــوری اســامی ایــران 
افــزود: در حالی کــه دنیــا نگــران منطقــه مــا و آشــوب 
ــر جهــان تأثیــر  و افــراط و تندروی هایــی اســت کــه ب

خواهــد گذاشــت، مــا در امنیــت هســتیم. 
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت: رفتــار بعضــی از 
ــت  ــن اس ــعودی ها چنی ــل س ــه مث ــورهای منطق کش
ــکا  ــت آمری ــا حمای ــد ت ــش می زنن ــه آب و آت ــه ب ک
ــی  ــا الب ــا آمریکایی ه ــدام ب ــد و م ــت ندهن را از دس
ــود  ــات خ ــروعیت و حی ــام مش ــون تم ــد؛ چ  می کنن

را وابسته به چتر حمایت آمریکا می دانند.
ــه  ــن هم ــا ای ــا ب ــردم م ــرد: م ــان ک ــف خاطرنش ظری
فشــار و تهدیــد هرگــز ســر خــم نکرده انــد و دلیــل آن 

 ایــن اســت کــه »مــردم ایــران«، امنیــت مــا هســتند 
و امنیت ما درون زاست.

بــه  ســعودی ها  امثــال  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــود  ــن ش ــان تأمی ــا امنیتش ــد ت ــاز دارن ــا نی  خارجی ه
و نــه مــردم خودشــان و ایــن تفــاوت مــا با آن هاســت. 
ــه  ــردم را ب ــت م ــم معیش ــه داد: تحری ــف ادام ظری
 مخاطــره می انــدازد؛ امــا نمی توانــد مــردم ایــران 

را از آرمان ها و باورهای خود جدا کند. 
ــح کــرد: همــان تحریم هــا باعــث  وی در ادامــه تصری
شــده بــا وجــود بــاال و پاییــن شــدن قیمــت نفــت، بــاز 
هــم بــه رشــد اقتصــادی مثبــت برســیم و ایــن امــر بــا 
وجــود ایــن اســت کــه آثــار کامــل برجــام را بــه  دلیــل 

ــم. ــم ندیده ای ــه تحری ــاد آمریکایی هــا ب اعتی

ــم در  ــت: امیدواری ــس گف ــان در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــی  ــار خودتحریم ــه دچ ــود ک ــل ش ــه ای عم ــه گون  FATF ب

و تحریم خودی نشویم.
تســنیم  خبرگــزاری  پارلمانــی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــس  ــان در مجل ــردم کرم ــده م ــدی، نماین ــدی زاه محمدمه
ــه  ــود در جلس ــتور خ ــان دس ــق می ــامی، در نط ــورای اس ش
علنــی صبــح دیــروز )یکشــنبه 4 مهــر( خانــه ملــت اظهــار 
کــرد: مدیــون ایثارگــران، جانبــازان و آزادگان  و خانواده هــای 
آن هــا هســتیم کــه نقــش بســزایی در توانمنــدی و رشــد این 
ــس  ــان در مجل ــده کرم ــد. نماین ــا کرده ان نظــام مقــدس ایف
خطــاب بــه روحانــی گفــت: رئیس جمهــور بــه جــای اینکــه 
ــال  ــر س ــؤال مه ــرح س ــوان ط ــه عن ــونت را ب ــوع خش موض
ــد، از امنیــت حاکــم در کشــور  ــی مطــرح کن ــد تحصیل جدی
و اقتــدار نظــام جمهــوری اســامی ایــران ســخن می گفــت.

زاهــدی ادامــه داد: فرهنگیــان انتظــار داشــتند دولــت 
جــدی  برخــورد  فرهنگیــان  صنــدوق  در  تخلفــات  بــا 
ــده ــل ش ــف و می ــان حی ــوق فرهنگی ــه حق ــرا ک ــد؛ چ  کن

 است.
نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس بــا بیــان اینکــه موضــوع 
بورســیه ها حــل نشــده اســت، تصریــح کــرد: هنــوز در 
ــوم  ــرا وزارت عل ــم؛ چ ــده داری ــیه ها مراجعه کنن ــه بورس زمین

ــوم  ــد؟ وزارت عل ــازی می کن ــه ب ــان نخب ــا سرنوشــت جوان ب
سیاســی کاری را کنــار گــذارد و عقانیــت و درایــت را مــاک 

عمــل قــرار دهــد.
وی در بخــش دیگــری از نطــق خــود گفــت: از دولــت انتظــار 
داریــم کــه حقــوق شــهدای فاجعــه منــا را بــا جدیــت دنبــال 
ــی توســط شــورایی از  ــن اله ــاش شــود حــرم ام ــد و ت کن

کشــورهای اســامی اداره شــود.
  FATF بــه کنوانســیون  نطــق خــود  پایــان  در  زاهــدی 
ــه ای  ــه گون ــاره  ب ــم در این ب ــح کــرد: امیدواری اشــاره و تصری
ــودی ــم خ ــی و  تحری ــار خودتحریم ــه دچ ــود ک ــل ش  عم

 نشویم.

ــی  ــد مفت ــت: چن ــی گف ــدی گلپایگان ــام محم حجت االس
نیســتند؛  مســلمان  و  مجوس انــد  ایرانیــان  می گوینــد 
ــوار  ــد جگرخ ــل و هن ــدان ابوجه ــما فرزن ــه ش ــان نرفت یادم
هســتید و ســوابق ســیاه شــما در تمــام تاریــخ نمایان اســت. 
ــاح 200  ــی در مراســم افتت حجت االســام محمــدی گلپایگان
مدرســه برکــت بــا 1300 کاس درس در سراســر کشــور هدیــه 
ــرات  ــت:  خی ــوزان گف ــه دانش آم ــری ب ــم رهب ــام معظ مق

ــاد برکــت در کشــور مــا فــراوان اســت. بنی
ــه  ــه هفت ــاره ب ــا اش ــری ب ــم رهب ــام معظ ــر مق ــس دفت رئی
ــه  ــی هم ــگ تحمیل ــرد: در جن ــح ک ــدس تصری ــاع مق دف
مــا  دشــمنان  و  ایســتاد  مــا  جلــوی  اســتکبار   جهــان 
ــع  ــورهای مرتج ــی کش ــد و حت ــت کردن ــت و تقوی را حمای
منطقــه از هــر چــه داشــتند اســتفاده کردنــد تــا چــراغ 
فروزانــی را کــه در کشــور امیرالمؤمنیــن)ع( نورافشــانی 
می کنــد و مــی رود کــه ظلم هــا و تاریکی هــا را از بیــن 

ــد.  ــوش کنن ــرد، خام بب
ــر اینکــه آن روزهــا مــردم  ــد ب ــا تأکی ــی ب  محمــدی گلپایگان
و مســئوالن مراحــل ســختی را پشــت ســر گذاشــتند 
گفــت: در آن دوران حتــی از فروختــن ســیم خــاردار بــه مــا 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــس دفت ــد. رئی ــودداری می ش خ
ــن  ــم خورده ای ــوار و قس ــمنان خونخ ــر دش ــد: اگ ــادآور ش ی
کشــور درصــدی احتمــال پیــروزی می دادنــد، لحظــه ای 
 درنــگ نمی کردنــد؛ امــا یکــی از اصلی تریــن دالیــل آن 

 منظــره زیبایــی بــود کــه از تلویزیون هــا پخــش شــد 
و ســربازان آمریکایــی را دیدیــد کــه در خلیــج فــارس 
ــا دســتگیر شــدند  ــد و توســط نیروهــای م ــو زدن چطــور زان
و ایــن کــم چیــزی نبــود و هنــوز داغــش بــر دلشــان 
 اســت. وی خاطرنشــان کــرد: پیــروی از اهــل بیــت)ع( 
ــه نقــش اساســی  ــن قضی ــا در ای ــن)ع( قطع و امیرالمؤمنی
دارد. البتــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه به ســایر فرق اســامی 
بــد بگوییــم؛ چــون اکنــون نیــاز اصلی جوامــع اســامی اتحاد 
ــان  ــد ایرانی ــی می گوین ــد مفت ــا چن ــی اســت. ام و یکپارچگ
مجوس انــد و مســلمان نیســتند. یادمــان نرفتــه شــما 
فرزنــدان ابوجهــل و هنــد جگرخــوار هســتند و ســوابق ســیاه 

شــما در تمــام تاریــخ نمایــان اســت.

ــه  ــن ب ــتیک زمی ــک های بالس ــده موش ــت: در آین ــاع گف ــر دف وزی
زمیــن خــود را بــه گونــه ای توســعه خواهیــم داد کــه قــادر باشــد در 
ــد. ــرار ده ــت ق ــورد اصاب ــم م ــی را ه ــداف دریای ــت ها، اه دوردوس

 دهقــان خاطرنشــان کــرد: موشــک های کــروز زمیــن بــه دریــا 
و آن هایــی کــه از شــناورها پرتــاب می شــوند، قادرنــد تمامــی اهــداف 

دریایــی را در بردهــای بلنــد مــورد اصابــت قــرار دهنــد.
ــوخت  ــک س ــد موش ــط تولی ــروز خ ــت: دی ــار داش ــاع اظه ــر دف وزی
ــت  ــگ اس ــد جمین ــه ض ــار را ک ــه زن ذوالفق ــی و نقط ــد تاکتیک جام
فعــال کردیــم؛ تــا پایــان امســال، ســه محصــول اساســی را در حــوزه  
موشــکی کــه برتــری و قــدرت دفاعــی مــا را چندیــن برابــر افزایــش 

ــم آورد. ــد خواهی ــه تولی ــه صحن خواهــد داد، ب
وی ادامــه داد: موشــک ســوخت جامــد بــرد بلنــد غدیــر و موشــک 
جامــد بــرد بلنــد بــا دقــت ثابــت ســجیل و موشــک خرمشــهر  بــا برد 
بلنــد و قــدرت اصابــت زیــاد، دســتاوردهایی خواهــد بــود کــه در آینــده 
ــان در بخــش  ــت. دهق ــد گرف ــرار خواه ــت ق ــت مل ــک در خدم نزدی
ــرح  ــس مط ــت هایی را از مجل ــود درخواس ــخنرانی خ ــری از س دیگ
کــرد و اظهــار داشــت: نقــش تعیین کننــده مجلــس در جهــت اتخــاذ 
مواضــع انقابــی بــرای پیشــبرد آرمان هــای انقــاب ســتودنی اســت؛ 
اقداماتــی کــه در دوران دفاع مقــدس، مجلــس شــورای اســامی 

بــرای حمایــت از ایثارگــران انجــام داد، بســیار مهــم بــود.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســام محمد حســن ابوترابی فــرد 
ــه  ــاهد نمون ــهر ش ــهدای ش ــرداران و ش ــره س ــب از کنگ ــن ش   در آخری
ــر دارای  ــرن اخی ــران در نیم ق ــخ ای ــت: تاری ــار داش ــه اظه ــور درچ کش
ــتادگی  ــز از ایس ــد و لبری ــای بلن ــمند و قله ه ــیار ارزش ــای بس نقطه ه
اســتقامت و ایثــار اســت کــه دوران دفــاع مقــدس بلندتریــن قلــه آن 
اســت. ســرمایه های کنونــی ملــت ایــران محصــول کار بــزرگ آنــان در 
ــاع  ــه دارد از دف ــر چ ــران ه ــت و ای ــدس اس ــاع مق ــال دف ــت س هش
ــا  ــم صهیونیســتی ب ــرد: رژی ــرد خاطرنشــان ک مقــدس دارد. ابوترابی ف
ــه  ــی برگرفت ــد انقاب ــان قدرتمن ــد جری ــاس می کن ــود احس ــه وج هم
شــده از دفــاع مقــدس ایــران، مرزهــای ایــن رژیــم را تهدیــد می کنــد؛ 
بــه همیــن دلیــل امــروز مشــاهده می شــود کــه دســت صهیونیســت ها 
در دســت تروریســت ها قــرار دارد. جریــان انقــاب اســامی در ســوریه 
 عــراق و لبنــان قله هــا را فتــح کــرده و رژیــم صهیونیســتی خــود 
را در آســتانه شکســت می بینــد و ایــن موضــوع یکــی از دســتاوردهای 
ــه  ــات جامع ــه انتخاب ــام کمیت ــت. قائم مق ــدس اس ــاع مق دوران دف
ــرای  ــران، راه را ب ــت ای ــروز مل ــتادگی ام ــت: ایس ــارز گف ــت مب روحانی
ــادی ــی، اقتص ــدرت سیاس ــه ق ــران ب ــامی ای ــوری اس ــل جمه  تبدی
می ســازد  فراهــم  تهدیدناپذیــر  یــک کشــور  و  علمــی   دفاعــی، 
و دســت یابی بــه ایــن اهــداف بــا ایســتادگی و پایــداری محقــق 

می شــود.
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دفاعمقدسوتفکربسیجی
ادامه از صفحه یک: 

اگرچــه دفــاع مقــدس بــرگ زرینــی از تاریــخ پرافتخــار ملــت 
ــع  ــای مداف ــن نیروه ــط مردمی تری ــه توس ــت ک ــران اس ای
ــیره  ــروزه س ــا ام ــت، ام ــورده اس ــامی ورق خ ــاب اس  انق
و روش آن نیروهــای عظیــم تبدیــل بــه یــک تفکــر شــده کــه  
از آن بــه عنــوان »تفکــر بســیجی« یــاد می کنیــم؛ لــذا اگرچــه 
همــواره بــه کارکــرد بســیج در دفــاع مقــدس اشــاره می شــود 
 امــا هــدف واالتــر ایــن اســت کــه ایــن تفکــر همــواره در تــار 
 و پــود جامعــه ســاری و جــاری باشــد. نتیجــه این امــر، تداوم 
بــه  بــود.  و اســتمرار پیروزی هــا و موفقیت هــا خواهــد 
مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس و نقــش ارزشــمند بســیج در 

ــود:  ــاره می ش ــل اش ــوارد ذی ــه م ــدس ب ــاع مق دف
1ـ هدف از تشکیل بسیج 

ــرازی از فرمایشــات خویــش اشــاره  ــی)ره( در ف امــام خمین
ــرکات  ــت و ب ــامی »رحم ــاب اس ــتوانه انق ــه پش ــد ب دارن
خداونــد بــزرگ بــر بســیج مســتضعفان کــه بحــق پشــتوانه 
انقــاب اســامی اســت.« مقــام معظــم رهبــری همیــن ایــده 
بــزرگ را در خصــوص بســیج عنــوان می دارنــد: »اگــر بگوییــم 
قــوام انقــاب بــه بســیج اســت، حــرف گزافــی نگفته ایــم.« 
ــن  ــاع از ای ــد: »دف ــه می فرماین ــم ل ــر معظ ــای دیگ و در ج
ــت  ــن فرائــض مل ــن و واجب تری نظــام، اولیــن و مقدس تری
ــاع از انقــاب  ــران اســت و بســیجی کســی اســت کــه دف ای
ــرآن  ــرد؛ چــون در حقیقــت از اســام و ق ــده می گی ــر عه را ب

دفــاع کــرده اســت. 
2ـ ویژگی های بسیج 

وقتــی ســخن از نقــش بســیج بــه میــان می آیــد عظمتــش 
ــودن ــامی ب ــه اس ــت؛ از جمل ــه اس ــای آن نهفت  در ویژگی ه
ــای  ــی اعض ــه اصل ــه خمیرمای ــداری ک ــن و دین ــی تدی یعن

ــت.  ــیج اس بس
 ویژگــی دیگــر بســیج، مردمــی بــودن اســت کــه خــود تجلــی 
مرتبــه  عالی تریــن  و  مردمــی  ارتــش  یــک  بــروز  و 
تعامــل نیروهــای مســلح یــک کشــور بــا تــوده مــردم 
بســیج  انقــاب  معظــم  رهبــر  چنانکــه  اســت.   خــود 
ــت  ــن مل ــی مت ــد: »بســیج، یعن ــف می کنن ــه تعری را این گون
ــام  ــترده در تم ــت گس ــک حقیق ــن و ی ــاد مؤم ــه آح و هم
ــه  ــر بســیج ک ــای ارزشــمند دیگ ــه.« ویژگی ه ــای جامع زوای
ــرد، اخــاص  ــوه ک ــدس جل ــاع مق ــه دف ــی در صحن ــه خوب  ب
و ایثــار بســیجیان اســت و شــاید بیشــترین تأثیــر را در 
ــه  ــی ک ــا جای ــد ت ــته باش ــیجی داش ــر بس ــکل گیری تفک ش
ــه  ــد: »مــن همــواره ب حضــرت امــام خمینــی)ره( می فرماین
خلــوص و صفــای بســیجیان غبطــه می خــورم و از خــدا 
ــد؛ چــرا کــه در  ــا بســیجیانم محشــور گردان ــا ب می خواهــم ت

ــه خــود بســیجی ام .«  ــن اســت ک ــارم ای ــا افتخ ــن دنی ای
3ـ دفاع مقدس، دفاع از اسالم و انقالب اسالمی 

هویت یابــی  جــرم  بــه  ایــران  انقابــی  ملــت  وقتــی 
و  امنیــت  و  اســتقال  تأمیــن  اســام خواهی،  و 
 جلوگیــری از چپــاول منافــع ملــی خــود بپــا خاســت 
در مقابــل آن تمــام دنیــای کفــر و اســتکبار در دو اردوگاه 
شــرق و غــرب بــه همــراه مرتجعیــن منطقــه، جنگــی 
ــام  ــتند ن ــه خواس ــد و اگرچ ــل کردن ــر آن تحمی ــر را ب نابراب
امــام  امــا  لقــب دهنــد،  را جنــگ شــیعه و ســنی  آن 
ــی  ــه خوب ــترک ب ــی مش ــق و فهم ــی عمی ــا بصیرت ــت ب ام
 دریافتنــد کــه ایــن جنــگ بیــن اســام و کفــر اســت 
و اگــر انقــاب اســامی در ایــن جوالنــگاه ســرکوب شــود تــا 
هــزاران ســال دیگــر اســام از جــای خــود بلنــد نخواهــد شــد؛ 
از ایــن جهــت بــود کــه دفــاع ملــت ایــران »دفــاع مقــدس« 
ــان  ــه بی ــاع این گون ــن دف ــیج در ای ــش بس ــت. نق ــام گرف ن
می شــود: »مــا در ایــن جنــگ هــم اگــر بســیج را نداشــتیم 
ــر  ــم اگ ــگ ه ــد از جن ــود. در دوران بع ــگ ب ــان لن ـ کمیتم
بســیج نبــود و اگــر امــروز هــم نباشــد، کمیــت ایــن انقــاب 
و ایــن نظــام و همــه حرکت هــای ســازنده ایــن کشــور لنــگ 
ــاع  ــیج در دف ــش بس ــت از نق ــی صحب ــت.«بنابراین وقت اس
 مقــدس می شــود، یعنــی متــن ملــت و حتــی ارتــش 
و ســپاه، رنــگ بســیج بــه خــود گرفتنــد و بــا تفکــر بســیجی 
ــیج  ــر بس ــت اگ ــه اس ــد. کوته بینان ــتادگی کنن ــتند ایس  توانس
را در قالــب نیروهــای ســازماندهی شــده توســط یــک 
ــه همچــون  ــگاه واقع بینان ــا ن ــد ب ــه بای ــم؛ بلک ســازمان ببینی
رهبــر معظــم انقــاب متــن ملــت را بســیج بدانیــم تــا بتوانیم 
ــه  ــا از جمل ــام عرصه ه ــرد آن در تم ــت از عملک ــی درس درک
ــم  ــه فه ــم ک ــد بپذیری ــیم. بای ــته باش ــدس داش ــاع مق دف
بســیج، یعنــی فهــم انقــاب و چــون هنــوز نتوانســته ایم ابعــاد 
و زوایــای مختلــف و عمــق انقــاب اســامی را بشناســیم، بــه 

ــم.  ــز و درمانده ای ــیج عاج ــناخت بس ــزان از ش ــان می هم
از  صحبــت  ملــی  امنیــت  ســایه  در  امــروز  اگــر 
پزشــکی  علــوم  در  پیشــرفت  نانــو،  هســته ای،   انــرژی 
می شــود  ... و  مختلــف  بخش هــای  در   خودکفایــی 

ــان  ــامی  درخش ــاب اس ــاله انق ــه دوره 38 س ــر کارنام و اگ
از  بســیجیان  دفــاع  حاصــل  اســت،  امیدوارکننــده  و 
مرزهــای جغرافیایــی و اعتقــادی و فرهنگــی و... اســت 
کــه زیبنــده اســت بــرای نســل های آتــی بیــان شــود 
پیروزی هــا  و  فعالیت هــا  ایــن  تمــام  بداننــد  آنــان  تــا 
بــه خودبــاوری در تفکــر بســیج برمی گــردد کــه اجــازه 
ــی  ــه اجنب ــت را ب ــن مملک ــاک ای ــب از خ ــک وج ــغال ی اش
 نــداد و دنیــای اســتکبار را بــه ســر جــای خــود نشــاند 
 و امــروز هــم اجازه پیشــروی به دشــمن در مرزهــای فرهنگی

عقیدتی و ... را نمی دهد.

شکستحصرآبادان
پــس از تجــاوز عــراق در 31 شــهریور 1359 و اشــغال 
ــران، خرمشــهر مهم تریــن  ســریع بخش هایــی از خــاک ای
شــهر بنــدری ایــران، پــس از 40 روز مقاومــت دلیرانــه، بــا 
خیانــت آشــکار لیبرال هــا و منافقیــن، بــه دســت دشــمن 

افتــاد. 
پــس از ســقوط خرمشــهر، رژیــم عــراق درصــدد برآمــد تــا 
ــا از  ــرد ت ــاش ک ــد و ت ــغال کن ــم اش ــادان را ه ــره آب جزی
طریــق شــرق کارون و شــمال بهمنشــیر وارد آبــادان شــود؛ 
ــه  ــور از رودخان ــان تر از عب ــمت، آس ــن قس ــور از ای ــرا عب زی

ــود. ــوب خرمشــهر ب کارون در جن
 بــا چنیــن وضعیتــی آبــادان در یــک محاصــره 330 
ــیر  ــه بهمنش ــور از رودخان ــت و عب ــرار می گرف ــه ای ق درج
ــد. دشــمن  ــه رو کن ــا خطــر جــدی روب می توانســت آن را ب
ــادان  ــه بگــذرد، آب ــد از ایــن رودخان می پنداشــت اگــر بتوان

ــت. ــرده اس ــود ک ــه از آن خ ــرای همیش را ب
عراقی هــا بــرای تصــرف آبــادان در 8 آبــان 1359، در 
ــناور  ــل ش ــیر پ ــه بهمنش ــاری روی رودخان ــه ذوالفق منطق
نصــب کردنــد و بــا عبــور دادن قســمتی از نیروهــای خــود 
وارد جزیــره آبــادان شــدند. از آن جهــت منطقــه ذوالفقــاری 
را انتخــاب کــرده بودنــد کــه بــا اســتفاده از پوشــش 
نخلســتان ها بتواننــد از دیــد رزمنــدگان اســام دور بماننــد 

ــوند. ــهر ش ــی وارد ش ــه راحت و ب
عملیــات ثامــن االئمــه)ع(، گرچــه بــه عنــوان یکــی 
چارچــوب  در  برجســته  و  بــزرگ  عملیــات  چهــار  از 
سلســله تاش هایی کــه بــرای آزادســازی مناطــق اشــغالی 
انجــام گرفــت، بــه شــمار مــی رود، ولــی ایــن عملیــات بــه 
ــال  ــرای انتق ــط« ب ــه واس ــف« و »حلق ــه عط ــه »نقط منزل
اســتراتژی جنــگ از وضعیــت گذشــته بــه وضعیــت جدیــد 
این بــاره می گویــد:  در  رضایــی  بــود. ســردار محســن 
ــه  ــت و ب ــف اس ــه عط ــه)ع( نقط ــن االئم ــات ثام »عملی
ــگ اســت.  ــه دوم جن ــاز اســتراتژی مرحل ــدأ آغ ــوان مب عن
ــه دوم  ــتراتژی مرحل ــس در اس ــاط اعتمادبه نف ــی از نق یک
عملیــات ثامــن االئمــه)ع( بــود کــه حلقــه واســط و مبــدأ 

ــود.« ــول ب تح
آری، عملیــات ثامــن االئمــه یکــی از عملیات هــای مهــم در 
طــی جنــگ ایــران و عــراق اســت کــه بــا رمــز نصــر مــن هللا 
و فتــٌح قریــب در محــور آبــادان - شــرق کارون بــه صــورت 
ــروی  ــی نی ــه فرمانده ــر 13۶0 ب ــخ ۵ مه ــترده در تاری گس
ــه  ــی ارتــش و لشــکر 77 خراســان انجــام و منجــر ب زمین
ــش از  ــری بی ــادان و بازپس گی ــر آب ــدن حص ــته ش شکس

1۵0 کیلومتــر از خــاک ایــران شــد.
قــوا،  از فرماندهــی کل  بنــی صــدر  برکنــاری  از  پــس 
ــد.  ــر ش ــش میس ــپاه و ارت ــترک س ــکاری مش ــکان هم ام
بــا صــدور فرمــان تاریخــی حضــرت امــام مبنــی بــر اینکــه 
حصــر آبــادان بایــد شکســته شــود، نیــروی زمینــی ارتــش 
ــول  ــکر 77 مح ــه لش ــی و آن را ب ــات را طراح ــن عملی ای
کــرد کــه ســرانجام در ســاعت یــک بامــداد 13۶0/۷/۵ بــا 
ــا رمــز »نصــر مــن هللا  ــام عملیــات ثامــن االئمــه)ع( و ب  ن
 و فتــٌح القریــب« در ســه محــور دارخویــن، فیاضیــه 

و جاده آبادان - ماهشهر به اجرا درآمد. 
در ایــن عملیــات، چنــد گردان از ســپاه، لشــکر 77خراســان 
و تیــپ 37 زرهــی شــیراز از ارتــش و یــک گــردان از 
ژاندارمــری بــه مصــاف حــدود 30 گــردان دشــمن رفتنــد که 
تــا ســاعت 14 ضمــن شکســتن محاصــره آبــادان، دو جــاده 
ــد.  ــادان - ماهشــهر را آزاد کردن ــادان - اهــواز و آب ــم آب مه
ــا لشــکر 77 خراســان اســت   محوریــت اصلــی عملیــات ب
و پــس از آن بــا نــام لشــکر77 پیــروز ثامــن االئمــه 

می شــود. شــناخته 
نیروهــای عراقــی پــس از ایــن شکســت، ســعی کردنــد از 
طــرف فیاضیــه )بیــن ایســتگاه 12 و خرمشــهر( بــه ســمت 
آبــادان پیشــروی کننــد کــه در ایــن منطقــه نیــز بــا مقاومت 
دالورمــردان اســام مواجــه و مجبــور بــه عقب نشــینی 

شــدند. 
داشــت  ادامــه   1359 آبــان   18 تــا  عملیــات   ایــن 
نخلســتان  روســتای  از  بعثــی  نیروهــای  ســرانجام  و 
عبــادی نیــز پاکســازی و تــا 4 کیلومتــری شــمال رودخانــه 

بهمنشــیر مجبــور بــه عقب نشــینی شــدند.
بعــد از ایــن حماســه، جهــاد ســازندگی موفق شــد جــاده ای 
ــن  ــد. ای ــداث کن ــادان اح ــراف آب ــای اط ــان باتاق ه در می
جــاده نیروهــای دشــمن را دور مــی زد و بــه جــاده آبــادان 
ــه  ــه ب ــن جــاده ک ــق ای – ماهشــهر وصــل می شــد. از طری
ــود، تــدارکات نظامــی نیروهــای  جــاده وحــدت معــروف ب

ــت. ــام می گرف ــریع تر انج ــان تر و س ــی آس ایران
ــان  ــی)ره( در 14 آب ــام خمین ــان ام ــدور فرم ــال ص ــه دنب ب
ــته  ــد شکس ــادان بای ــر آب ــه :»حص ــر اینک ــی ب 1359 مبن
ــات خــود   شــود«، نیروهــای مســلح تمــام تــاش و امکان
ــرای  ــل اج ــه دلی ــادان ب ــره آب ــتن محاص ــرای شکس را ب

فرمــان امــام خمینــی)ره( بــه کار بســتند. 
 صــدام کــه خــود را ناتــوان از تصــرف آبــادان می دیــد

بعــداز یازدهمیــن نشســت ســران عــرب در »امــان« کــه در 
6 آذر 1359، تشــکیل شــد، چنیــن گفــت:

فقــط  مــا  کنیــم.  کشورگشــایی  نمی خواهیــم  »مــا 
می خواســتیم، تهدیــد ایــران را از شــهرهای خــود دور 
در  عراقی هــا  ناتوانــی  بیانگــر  گفتــه  ایــن  ســازیم!« 

بــود.  ایــران  پیشــروی در خــاک 
مقــام معظــم رهبــری دربــاره تأثیــر ســخنان امــام)ره( در 
نجــات آبــادان چنیــن فرمودنــد: »آبــادان در معــرض حملــه 
ــد  ــن تأکی ــی همی ــهر؛ منته ــل خونین ش ــود، مث ــر ب و خط
امــام کــه تکلیــف شــرعی کردنــد کــه مبــادا آبــادان ســقوط 
بکنــد، نیروهــای رزمنــده را کــه در آنجــا بــود تقویــت 

ــد.« کردن
ــدا  ــود. بع ــش ب ــر از ارت ــادان، ســپاه آن روز برت ــه در آب البت
ــه  ــورد ک ــک م ــادان مســتقر شــد و در ی ــم در آب ــش ه ارت
نیروهــای دشــمن از بهمنشــیر عبــور کردنــد و وارد جزیــره 
ــوده ای مــردم و شــرافت نظامــی  ــادان شــدند، بســیج ت آب
آفریــد و عراقی هــا  نظامیــان مــا حماســه  از  عــده ای 
را در جایــی کــه واقعــا بیــرون کــردن دشــمن از آنجــا 
 بســیار دشــوار بــود، کوبیدنــد. عــده ای را کشــته و تــار 
ــد  ــه انداختن ــه داخــل رودخان ــده ای را ب ــد و ع ــار کردن  و م

و عده ای هم که توانستند، فرار کردند. 
ــام  ــان ام ــان فرم ــادان هم ــی در حفاظــت از آب ــل اصل عام
ــهر در دل  ــی از خونین ش ــقوط نیم ــه از س ــی ک ــود و داغ ب

ــرادران وجــود داشــت.« ب

خبر سیاسی 

استارتانتخاباتشوراهازدهشد
بــرای  اســتانی  دبیرخانه هــای  تشــکیل  از  نیک فــر 

داد. خبــر  روســتا  و  شــهر  شــوراهای  انتخابــات 
مجلــس  ناظریــن  امــور  کل  مدیــر  نیک فــر،  احمــد 
انتخابــات  بــرای  اســتانی  دبیرخانه هــای  تشــکیل  از 
شــوراهای شــهر و روســتا خبــر داد و گفــت: معاونــت 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــری ام ــال پیگی ــه در ح ــوه مقنن ــارت ق نظ
تشــکیل دبیرخانه  هــای اســتانی بــرای برگــزاری انتخابــات 
ــه در  ــی ک ــه دبیرخانه  های ــان اینک ــا بی ــت. وی ب شوراهاس
اســتان ها، شــهر و شهرســتان های کل کشــور تشــکیل 
می شــوند، زیرمجموعــه دبیرخانــه مســتقر در مجلــس 
اســت، ادامــه داد: وظایــف ایــن دبیرخانه هــا، فراهــم 
کــردن ســازو کار انتخابــات شــوراهای شــهر و روستاســت.

از   نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی پــس 
ــورد  ــدید برخ ــرح »تش ــت ط ــا دو فوری ــت ب مخالف
ــک  ــی«، ی ــتگاه قضای ــادی در دس ــد اقتص ــا مفاس ب

ــاندند. ــب رس ــه تصوی ــرح را ب ــن ط ــت ای فوری
ــگار مهــر، در جلســه علنــی دیــروز  ــه گــزارش خبرن ب
مجلــس شــورای اســامی دو فوریــت طــرح تشــدید 
ــی  ــا مفاســد اقتصــادی در دســتگاه قضای ــورد ب برخ
ــرار  ــتور کار ق ــی در دس ــرات حکومت ــازمان تعزی و س
ــان  ــده طراح ــات نماین ــس از توضیح ــه پ ــت ک  گرف
و اظهــارات مخالفــان و موافقــان دو فوریــت ایــن 
طــرح رأی نیــاورد، امــا یــک فوریــت آن بــه تصویــب 

رســید.
ــا تخلفــات  ــه دنبــال تشــدید برخــورد ب ایــن طــرح ب
ــد  ــر مفاس ــا در براب ــتگاه قض ــان دس ــات و کارکن قض
امــکان  تــا  تــاش می کنــد  و  اســت  اقتصــادی 
اشــتغال قضــات معــزول در ســایر مشــاغل حقوقــی 

ــد. ــوع کن ــردفتری را ممن ــت و س ــل وکال از قبی
محمــد دهقــان، عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایــی 
مجلــس، در توضیــح دالیــل مطــرح شــدن ایــن 
ــی  ــون اساس ــت: قان ــار داش ــی اظه ــرح دو فوریت ط
ــه  ــوه قضائی ــه ق ــق ب ــه ح ــیعی را ب ــارات وس اختی
داده و ایــن قــوه نیــز هــم وظیفــه پیشــگیری و هــم 

ــده دارد. ــر عه ــم را ب ــا جرای ــورد ب ــه برخ وظیف
وی ادامــه داد: در ایــن میــان واقعیــت آن اســت کــه 
وقتــی دســتگاه قضایــی بایــد بــا مفاســدی برخــورد 
کنــد کــه در درون حکومــت نفــوذ کــرده، حتمــا بایــد 

خــودش بــه گفتــه رهبــر انقــاب، زینــت نظــام 
ــل  ــوری اســامی عم ــراز جمه اســامی باشــد و در ت

ــد. کن
ــاز و آزاده  ــهید و جانب ــه ش ــن هم ــت: ای ــان گف دهق

ــیم  ــته باش ــالمی داش ــاک و س ــام پ ــه نظ ــم ک  دادی
ــد ــه مراجعــه می کنن ــوه قضائی ــه ق  و وقتــی مــردم ب

ایــن قــوه مأمــن آن هــا باشــد و مــردم نیــز بــا چشــم 
اطمینــان بــه قاضــی نــگاه کننــد کــه بیشــتر قضــات 
شــریف مــا همین گونــه هســتند؛ امــا متأســفانه 
معــدودی از افــراد کــه یــا لیاقــت و شایســتگی ایــن 
جایــگاه را نداشــته اند یــا بــه عنــوان یــک انســان در 
ــاد  ــکل ایج ــوند، مش ــه می ش ــد وسوس ــر مفاس براب

کرده انــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی و قضای ــیون حقوق ــو کمیس عض
دو دیــدگاه مطــرح در ارتبــاط بــا ایــن قبیــل تخلفــات 
اظهــار داشــت: یــک دیــدگاه ایــن اســت که اشــکاالت 
و مفاســد قــوه قضائیــه را کتمــان کنیــم کــه آبرویــش 
ــرود کــه ایــن غلــط اســت؛ اگــر در گوشــه ای یــک  ن
ــد،  ــت کن ــد مقاوم ــر مفاس ــد در براب ــی نمی توان قاض

بایــد بــا او برخــورد و اســمش هــم اعــام شــود.
ــدگاه دوم گفــت: تابســتان  ــه دی ــا اشــاره ب ــان ب دهق
امســال کــه کارکنــان دســتگاه قضایــی خدمــت 
رهبــر انقــاب رســیدند، ایشــان گفتنــد کــه اگــر یــک 
 قاضــی مرتکــب فســاد شــد، او را شــاق بزنیــد 
 و از دســتگاه قضایــی بیــرون کنیــد تــا مــردم اعتمــاد 

کنند.

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت

موافقت نمایندگان با یک فوریت طرح تشدید برخورد با مفاسد اقتصادی

کل  بازرســی  ســازمان  رئیــس 
میلیــارد   ۶2 بازگشــت  از  کشــور 
ریــال از حقوق هــای نجومــی بــه 

داد.  خبــر  بیت المــال 
ــنیم از  ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــیه  ــراج در حاش ــر س ــمنان ناص س
بازرســی کل  ســاختمان  افتتــاح 
ــار داشــت: در  اســتان ســمنان اظه
ــده حقوق هــای  ــا باقیمان تاشــیم ت

نجومــی را بــه بیت المــال بازگردانیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عــزم جــدی در قــوای ســه گانه 
ــی  ــزود: قوانین ــود دارد، اف ــاد وج ــا فس ــارزه ب ــرای مب ب
بــرای مبــارزه بــا فســاد در کشــور در حــال تدویــن اســت.
ــن  ــرد: ای ــان ک ــور بی ــی کل کش ــازمان بازرس ــس س رئی
بیمه هــا  بانک هــا،  مدیــران  از  نجومــی   حقوق هــای 
ــتانده  ــه بازس ــت ک ــه آن اس ــته ب ــرکت های وابس و ش

شــد.
حفره هــای  بــه  اشــاره  بــا  ســراج 
قانونــی موجــود در کشــور افــزود: 
افــرادی کــه منتظــر فرصتــی بودنــد بــا 
ــی  ــای قانون ــن حفره ه ــتفاده از ای اس
حقوق هایــی  و  کــرده  پیــدا  ورود 

کرده انــد. دریافــت 
وی افــزود: در کشــور عــزم جــدی 
ــود دارد  ــاد وج ــا فس ــارزه ب ــرای مب  ب
و قانونــی در حــال تدویــن اســت تــا حفره هــای قانونــی 

ورود سوءاســتفاده کنندگان بســته شــود.
رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور بــا تأکیــد بــر لــزوم 
ــوای  ــروز در ق ــرد: ام ــان ک ــون خاطرنش ــت قان حاکمی
ســه گانه و در ســطح رؤســای ایــن قــوا، عزمــی جــدی 
بــرای برخــورد بــا افــراد فاســد و متخلــف در ســطوح ریز 

و درشــت وجــود دارد.

ــر  ــت: ۷0 نف ــژاد گف ــار کوچکی ن جب
وزیــر  اســتیضاح  نماینــدگان  از 
آمــوزش و پــرورش را امضــا کــرده 
امضایشــان  نفــر   بودنــد کــه 20 
را پــس گرفتنــد و۵0 نماینــده دیگــر 
بــر لــزوم اســتیضاح وزیــر آمــوزش 

و پــرورش باقــی هســتند.
نماینــده مــردم رشــت در مجلــس 
اظهــار داشــت: کمیســیون آمــوزش 

و تحقیقــات بایــد گــزارش خــود را در ایــن خصــوص 
بــه هیئــت رئیســه ارائــه دهــد و اعــام کنــد کــه هنوز 
 نماینــدگان بــر نظــر خــود مبنــی بــر اســتیضاح باقــی 

هستند.
وی ادامــه داد: هیئــت رئیســه کمیســیون آمــوزش 
ــات  ــل از تعطی ــه قب ــن جلس ــات در آخری و تحقیق
قــرار بــود جمع بنــدی خــود را در خصــوص جلســات 

وزیــر  اســتیضاح کنندگان 
باقــی  و  پــرورش  و  آمــوزش 
ــر  ــدگان ب ــر از نماین ــودن ۵0 نف ب
ــه ای  ــی نام ــی ط ــتیضاح فان اس
مجلــس  رئیســه  هیئــت  بــه 

ــد. ــام کن اع
آمــوزش کمیســیون   عضــو 
داشــت:  اظهــار  تحقیقــات  و 
دارد  وظیفــه  کمیســیون 
کنــد  اعــام  مجلــس  رئیســه  هیئــت  بــه 
اســتیضاح کنندگان بــر رأی و نظــر خــود باقــی 

. هســتند
وی همچنیــن از بررســی نهایــی تحقیــق و تفحــص 
کمیســیون  در  فرهنگیــان  ذخیــره  صنــدوق  از 
خبــر یکشــنبه  روز  در  تحقیقــات  و   آمــوزش 

 داد. مهر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سمنان:
۶۲میلیاردریالازحقوقهاینجومیبهبیتالمالبازگشت
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ــران  ــام اداری ای ــای نظ ــی از آفت ه ــی اداری، یک بروکراس
اســت کــه هــر چنــد بــا الکترونیــک شــدن بســیاری از کارهــا 
رونــد بهتــری بــه خــود گرفتــه، امــا همچنــان کاغذبازی هــای 
ایــن  در  می کنــد.  آزرده  را  رجوع هــا  اربــاب  بی پایــان، 
ــختی های  ــه س ــار هم ــا در کن ــن وام از بانک ه ــان گرفت  می
و کاغذبازی هــای مرســوم، هــزار و یــک مشــکل دیگــر هــم 
دارد. از جــور کــردن ضامــن بــا کســر اقســاط بگیــر تــا بلوکــه 
ــول و بســیاری مــوارد دیگــر کــه حتمــا  کــردن مبلغــی از پ

خودتــان خیلــی بهتــر از مــا مــی دانیــد. 
وقتــی هــم کاری این چنیــن بــا مشــکل روبــه رو شــود حتمــا 
ــت  ــن وضعی ــرای سوءاســتفاده از ای ــای دالالن ســودجو ب پ
ــن  ــق ای ــای پررون ــب و کاره ــی از کس ــود. یک ــدا می ش پی

ــد و فــروش وام اســت. دالالن ســودجو، خری
   خرید وام

ــوط  ــما مرب ــه ش ــط ب ــوال فق ــا معم ــه وام ه ــدار این گون مق
اســت؛ زیــرا از یــک میلیــون تــا یــک میلیــارد تومــان 
ــان  ــد خودت ــط بای ــت. فق ــود اس ــروش موج ــرای ف وام ب
مبلغــی را کــه نیــاز داریــد بیــن آگهی هــا پیــدا کنیــد یــا بــا 
ــد  ــاس بگیری ــا تم ــه وام ه ــروش این گون ــر ف ــی از دفات  یک

و وام دلخواه خود را بیابید. 
ــده  ــوع وام خریداری شــده از عرضه کنن ــه ن معمــوال بســته ب
وام فــوری، درصــد ســود و مبلــغ قســط نیــز تعییــن 

می شــود؛ امــا در ایــن مســئله هــم مشــکل خاصــی دیــده 
بیشــتر،  بــا جســت وجوی  می توانیــد  زیــرا  نمی شــود؛ 
ــد. درصــد ســود هــر  ــا اقســاط دلخــواه خــود را بیابی وام ب
ــا 35  ــود و ت ــروع می ش ــد ش ــز از 2 درص ــا نی ــک از وام ه ی
ــوط  ــم مرب ــای ک ــه درصده ــد. البت ــش می یاب ــد افزای درص
ــتر از 100  ــال وام بیش ــرای مث ــت؛ ب ــر اس ــای کمت ــه وام ه ب
ــوان  ــت نمی ت ــود بازپرداخ ــد س ــا 4 درص ــان ب ــون توم میلی
یافــت. همچنیــن بــرای وام هــای کمتــر از 10 میلیــون تومــان 

ــا 4 درصــد اســت. درصــد ســود در حــدود 2 ت
    ضمانت

ضمانــت، شــاید بزرگ تریــن مشــکل پیــش پــای هــر فــرد 

بــرای گرفتــن وام از بانــک باشــد.
 در خریــد وام هــای فــوری معمــوال بســته بــه شــرایط هــر 
فــرد می تــوان نــوع ضمانــت را تعییــن کــرد. بــه طــور کلــی 
این گونــه وام هــا بــا ســند ملکــی انجــام می شــود کــه بایــد 
بــه نــام فــرد معرفی شــده از طــرف دفتــر فــروش وام شــود. 
بــه ایــن صــورت کــه اگــر وام یــک روزه بخواهیــد، وکالتــی 

بالعــزل بــه نــام فروشــنده وام خواهیــد زد. 
همچنیــن بــا در اختیــار قــراردادن ســند ملکــی بــه فروشــنده 
وام در حــدود یــک هفتــه تــا ده روز زمــان بــرای گرفتــن وام 
ضــرورت دارد. در مــواردی کــه درخواســت کننده یــا خریــدار 
وام نتوانــد ســندی تهیــه کنــد، بــه مقــدار دو تــا چنــد برابــر 

مبلــغ وام نیــز ســفته جایگزیــن ســند بــرای ضمانــت خواهد 
 . شد

همچنیــن مقــدار طــال برابــر مبلــغ وام یــا بیــش از آن 
ــن  ــندگان آن تعیی ــط فروش ــت وام توس ــوان ضمان ــه عن ب

. می شــود
    نمونه

 تســهیالت 5 میلیــون تومانــی بــا نــرخ ســود 2 درصــد 
و اقســاط 256 هــزار تومانــی در 20 مــاه در شــرایطی واگــذار 
ــان  ــزار توم ــون و 250 ه ــک میلی ــی ی ــه متقاض ــود ک می ش
ــه عنــوان  ــرای خریــد وام و مبلــغ 300 هــزار تومــان نیــز ب ب
ــت وام  ــدار در ازای دریاف ــع خری ــردازد؛ در واق کمیســیون بپ
5 میلیــون تومانــی، بایــد مبلغــی معــادل 6 میلیــون و 670 

هــزار تومــان بپــردازد. 
ــه  ــاط ماهیان ــا اقس ــز ب ــی نی ــون تومان ــوری 20 میلی وام ف
816 هــزار تومــان در 36 مــاه قســط 4 میلیــون و 500 هــزار 
تومــان بــه عنــوان هزینــه خریــد و 500 هــزار تومان بــه عنوان 
کمیســیون بــه فــروش می رســد. بــه عبارتــی خریــدار بایــد 
در ازای دریافــت وام 20 میلیــون تومانــی خــود 34 میلیــون 
ــا توجــه  و 376 هــزار تومــان بپــردازد. البتــه ایــن نرخ هــا ب
بــه مــدت اقســاط ســودهای متفاوتــی دارد. هــر چنــد 
ــا حاشــیه امنــی مشــغول فعالیــت  ــازار وام ب ســودجویان ب
ــرای مشــتریان چنــدان امــن  هســتند، امــا ایــن حاشــیه ب
ــن  ــای ای ــی از کالهبرداری ه ــگاه خبرهای ــت و گاه و بی نیس

ــود. ــر می ش ــراد منتش اف

بازار مکاره خرید و فروش وام

مدیــر بازاریابــی و فــروش گــروه خودروســازی 
ســایپ از فــروش 4 هــزار خــودرو رنــو ســاندرو 
اســتپ وی در کمتــر از نیم ســاعت در روز گذشــته 

خبــر داد. 
رضــا تقــوی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: بــر اســاس 

ــته  ــده، روز گذش ــزی انجام ش برنامه ری
پیش فــروش  و  فــوری  فــروش 
 خــودرو ســاندرو اســتپ وی بــرای آبــان
پذیرفــت. انجــام  مــاه  دی  و  آذر 

ــن  ــد ای ــتقبال از خری ــبختانه اس خوش
ــت  ــه ظرفی ــود ک ــوی ب ــه نح ــودرو ب خ
تولیــد در نظــر گرفتــه شــده جهــت 

ماه هــای اعالمــی )4000 دســتگاه خــودرو( در مــدت 
کمتــر از 30 دقیقــه بــه فــروش رســید. 

تقــوی در خصــوص عــدم موفقیــت تعــدادی از 
اظهــار  مشــتریان در ثبت نــام خــودروی مذکــور 
ــده  ــالم ش ــد اع ــه تولی ــاس برنام ــر اس ــت: ب داش
ــه  ــای فروخت ــداد خودروه ــور، تع ــای مذک در ماه ه
ــه  ــه ســرعت تکمیــل شــد. البت شــده در هــر مــاه ب

ــی در  ــر نمایندگ ــروش ه ــام پیش ف ــت ثبت ن ظرفی
ــه صــورت مســاوی تقســیم شــده  سراســر کشــور ب
کــه بــا توجــه بــه ســرعت تکمیــل ظرفیــت، برخــی از 
نمایندگی هــا نتوانســتند بــرای تعــدادی از مشــتریان 

ــد.  ــام دهن ــام انج ــود ثبت ن خ
ــران  فــروش رســمی ایــن خــودرو در ای
ــا  ــودرو« ب ــرکت »پارس خ ــوی ش از س
قیمــت 52 میلیــون و 550 هــزار تومــان 
در نــوع اتوماتیــک و 46 میلیــون و 550 
هــزار تومــان در نــوع دســتی انجــام 

شــد؛
 ایــن در حالــی اســت کــه ایــن خــودرو 
هم اکنــون در بــازار آزاد حــدود 5 میلیــون تومــان 

ــد.  ــروش می رس ــه ف ــتر ب بیش
در حــال حاضــر نــوع اتوماتیــک رنــو اســتپ وی 
در بــازار 58 میلیــون تومــان قیمــت دارد. دربــاره 
اســتقبال از فــروش فــوری خودروها دالیــل مختلفی 
را می تــوان برشــمرد کــه شــاید مهم تریــن موضــوع، 

ــازار خــودرو باشــد. ــی در ب وجــود دالل

فروش 4000 رنو ساندرو استپ وی در عرض نیم ساعت
ردپای دالالن در فروش عجیب یک خودرو

فرآینــد صــدور کارت هــای اعتبــاری عــام در بعضــی 
بانک هــای دولتــی رونــق گرفتــه اســت؛ امــا مــردم بیشــتر 
متقاضــی کارت 10 میلیــون تومانــی هســتند؛ نکتــه جالــب 
ایــن کارت هــا قابلیــت خریدشــان از تمامــی دســتگاه های 

فروشــگاهی اســت. 
ــد صــدور  ــک مرکــزی، فرآین ــا دســتور بان ب
کارت هــای اعتبــاری عــام بــرای متقاضیــان 
بانکــی  نظــام  شــعب  در  مهــر  اول  از 
ــار  ــاری آم ــای ج ــورده و در روزه ــد خ کلی
بانک هایــی کــه ایــن سیاســت را در دســتور 
ــد  ــش خواه ــد، افزای ــرار داده ان ــود ق کار خ

ــت.  یاف
ــتورالعمل  ــرای دس ــا در اج ــر بانک ه ــل تأخی ــی از عل یک
بانــک مرکــزی، عــدم ابــالغ بخشــنامه مربوطــه از ســوی 
ــی  ــت؛ ول ــی اس ــی و دولت ــای خصوص ــه بانک ه ادارات ب
بــه هــر حــال بانــک ملــی و آینــده بــه همــراه بانــک ملــت 
ــد.  ــاز کرده ان ــر آغ ــاری را از اول مه ــای اعتب صــدور کارت ه
آن طــور کــه مســئول باجــه درخواســت کارت اعتبــاری بــه 
ــای 50  ــردم از کارت ه ــد اســتقبال م ــا می گوی ــگار م خبرن

میلیــون  تومانــی در روزهــای ابتدایــی ایــن طــرح خیلــی 
گــرم نبــوده؛ ولــی در مقابــل کارت هــای 10 میلیــون تومانــی 

بــا اســتقبال گرمــی مواجــه شــده اســت.
ــرای درخواســت   توجــه داشــته باشــیم مشــتریانی کــه ب
کارت اعتبــاری بــه شــعب بانک هــا مراجعــه می کننــد 
بایــد حتمــا در همــان بانــک حســاب داشــته 
باشــند و یــک ضامــن معتبــر هــم بــه شــعبه 

معرفــی کننــد. 
رئیــس شــعبه مرکــزی بانــک ملــی در 
ــاری  ــوارد کارت اعتب ــد در م ــاره می گوی این ب
اعتبارســنجی  یــک  تومانــی،  میلیــون   10
ــتر از 10  ــرای بیش ــی ب ــود؛ ول ــام می ش انج
ــعبه  ــل ش ــنجی در داخ ــار اعتبارس ــان یک ب ــون توم میلی
ــک  ــتریان بان ــنجی مش ــامانه اعتبارس ــر در س ــار دیگ و ب

مرکــزی انجــام می شــود. 
ــاری  گفتنــی اســت اگــر دریافت کننــدگان کارت هــای اعتب
ــتفاده  ــد از اس ــاه بع ــک م ــده ی ــت تعیین ش ــام در مهل ع
ــک  ــا بان ــاری را ب ــغ کارت اعتب ــاری اصــل مبل از کارت اعتب

ــرد. ــق نمی گی ــه آن کارت تعل ــودی ب ــد س ــویه کنن تس

ــد  ــترکان جدی ــعاب آب مش ــه انش ــش هزین ــد افزای ــا تأیی ــرو ب ــر نی وزی
 اعــالم کــرد: هزینــه افزایــش قیمــت انشــعاب کمتــر از میــزان تــورم بــوده 
ــال  ــا اعم ــت قیمت ه ــال تثبی ــد س ــس از چن ــت پ ــش قیم ــن افزای و ای
افتتــاح دوازدهمیــن  شــده اســت. حمیــد چیت چیــان در حاشــیه 
نمایشــگاه بین المللــی آب و فاضــالب در جمــع خبرنــگاران گفــت: صنایــع 
ــات  ــزات و خدم ــع در صــدور تجهی ــن صنای ــرق، یکــی از موفق تری آب و ب
فنــی مهندســی بــوده کــه بــر اســاس آمــار ســازمان های مســئول بیــش 
از ۹0 درصــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــه صنعــت آب و بــرق 

اختصــاص داشــته اســت.
ــد  ــرو تأکی ــته وزارت نی ــال های گذش ــه از س ــالم اینک ــا اع ــرو ب ــر نی  وزی
ویــژه ای داشــته کــه همــه نیازهــای فنــی خــودش را بــه دســت صنعتگــران 
ایرانــی تأمیــن کنــد، تصریــح کــرد: در شــرایط فعلــی صنعــت آب و بــرق 
نیازمنــد اســتفاده از فناوری هــای جدیــد بــوده و وزارت نیــرو بــه صــورت 
هوشــمندانه بــه دنبــال انتقــال فناوری هــای نویــن بــه داخــل کشــور اســت. 
ــا اشــاره بــه مشــارکت بیــش از 400 شــرکت  ایــن عضــو کابینــه دولــت ب
داخلــی و خارجــی در نمایشــگاه آب، از صــدور تجهیــزات و خدمــات فنــی 
مهندســی بــه بیــش از 40 کشــور جهــان خبــر داد و افــزود: در ســال های 
اخیــر بــه دلیــل اینکــه کشــورهای صادرکننــده نفــت درآمدهایشــان کاهش 
ــن  ــوده و در ای ــق ب ــرق بســیار موف ــع آب و ب ــن حــال صنای ــا ای ــه، ب یافت

شــرایط بیــش از 3 میلیــارد دالر پــروژه فعــال در دســت اجــرا داریــم.

ــه  ــازار ب ــرغ در ب ــت م ــه قیم ــان اینک ــا بی ــی ب ــده و ماه ــه پرن ــس اتحادی رئی
6850 تومــان کاهــش یافتــه اســت، گفــت: ماهی هــای قــزل ســالمون 
حلــوا ســیاه، هامــور جنــوب، آزاد دزفولــی و ســرخو نســبت بــه هفتــه گذشــته 
ــر  ــت ه ــی قیم ــش 250 تومان ــف خانی از کاه ــدی یوس ــده اند. مه ــران ش گ
ــت:  ــار داش ــر داد و اظه ــازار خب ــته در ب ــه روز گذش ــبت ب ــرغ نس ــرم م کیلوگ
ــه 6850  ــی ب ــز خرده فروش ــخ در مراک ــاده طب ــرغ آم ــرخ م ــنبه( ن روز )یکش
تومــان رســیده اســت. رئیــس اتحادیــه پرنــده و ماهــی ادامــه داد: نــرخ ایــن 
کاال در عمده فروشــی درب کشــتارگاه 6100، توزیــع درب واحدهــای صنفــی 
ــان اســت؛ ضمــن اینکــه  ــروش درب واحدهــای صنفــی 6850 توم 6250 و ف
هــر کیلوگــرم ران مــرغ بــا کمــر 5850 تومــان و ران مــرغ بــدون کمــر برابــر بــا 
قیمــت مــرغ و بــه نــرخ 6850 تومــان بــه مشــتریان عرضــه می شــود. بــه گفتــه 
یوســف خانی، قیمــت هــر کیلوگــرم ســینه بــدون کتــف نیــز 13500 و ســینه بــا 
کتــف 12500 تومــان اســت. وی همچنیــن از افزایــش نــرخ ماهی هــای قــزل 
ــر  ــازار خب ــی و ســرخو در ب ــوب، آزاد دزفول ــور جن ــوا ســیاه، هام ســالمون، حل
ــبت  ــز نس ــش نی ــارم و گی ــوب، س ــیر جن ــای ش ــت ماهی ه ــت: قیم داد و گف
 بــه هفتــه گذشــته کاهــش یافتــه اســت. یوســف خانی، قیمــت انــواع ماهــی
را در مراکــز خرده فروشــی بــه شــرح ذیــل اعــالم کــرد: ماهــی شــیر جنــوب 30 
هــزار تومــان، کپــور 14 هــزار تومــان، قــزل آال 13 هــزار تومــان، شــیر نیــزه ای 12 
هــزار تومــان، تیالپیــا 1۹ هــزار تومــان، سفیدپرورشــی )آمــور جنــوب( 14 هــزار 

تومــان، آزاد دزفولــی 8500 هــزار تومــان در بــازار قیمت گــذاری شــده اســت.

کارشناســان و باغــداران از کاهــش تولیــد زیتــون و روغــن زیتــون در 
ســال جاری خبــر می دهنــد و »ناآوربــودن باغــات«، ســرمای هــوا و اصــالح 
ــد.  ــوان می کنن ــر عن ــن ام ــل ای ــه دالی ــی را از جمل ــات قدیم ــدن باغ نش
ــه  ــر اینک ــی ب ــاورزی مبن ــاد کش ــئوالن وزارت جه ــای مس ــالف گفته ه برخ
ــد می شــود، مســئوالن  ــون در کشــور تولی ــوه زیت ــن می ــزار ت امســال 100 ه
و کارشناســان از کاهــش چشــمگیر تولیــد ایــن محصــول در ســال  جــاری 
خبــر می دهنــد. در همیــن زمینــه عضــو شــورای ملــی زیتــون اعــالم 
 کــرد: امســال تولیــد زیتــون در اســتان های فــارس، زنجــان، گیــالن 
و قزویــن بیــن 40 تــا 50 درصــد کاهــش یافتــه اســت. نــادر جاللــت دلیــل 
 ایــن مســئله را »نــاآور بــودن باغــات زیتــون« در ســال  جــاری اعــالم کــرد 
و گفــت: عــالوه بــر ایــن، ســرمایی کــه در فروردیــن مــاه در کشــور بــروز کــرد 
باعــث ریــزش گل هــا شــد کــه ایــن امــر نیــز در کاهــش تولیــد مؤثــر بــوده 
اســت. عضــو شــورای ملــی زیتــون بــا بیــان اینکــه در اســتان فــارس، کمبــود 
ــزود:  ــت، اف ــته اس ــش داش ــول نق ــن محص ــد ای ــش تولی ــز در کاه آب نی
تولیــد زیتــون در بعضــی مناطــق اســتان فــارس همچنــان توجیــه دارد؛ امــا 
ــدادی از باغــات خشــک شــده اند  ــد فســا و سروســتان تع در نقاطــی مانن
کــه مســئوالن و تولیدکننــدگان بــه دنبــال جایگزیــن کشــت بــرای زیتــون در 
ایــن مناطــق هســتند. جاللــت بــا بیــان اینکــه امســال تولیــد روغــن زیتــون 
در کشــور کاهــش زیــادی دارد، افــزود: احتمــاال میــزان تولیــد ایــن محصــول 
در ســال  جــاری معــادل یــک  هــزار تــن و یــک چهــارم پارســال خواهــد بــود.

افزایش هزینه انشعاب آب مشترکان

واردات گندم برای تجار صرفه اقتصادی ندارد
معــاون وزیــر جهــاد بــا بیــان اینکــه فصــل کشــت گنــدم در اســتان های سردســیر و نیمــه گرمســیری شــروع شــده اســت، گفــت: در 

حــال حاضــر واردات گنــدم بــرای تجــار صرفــه اقتصــادی نــدارد.

در قاب تصویر

سیلی سرما بر صورت زیتونکاهش قیمت مرغ و افزایش قیمت ماهی

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 260 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

گوشی هواوی در بازار )تومان( قیمت 

5A Huawei Honor

5S Huawei Enjoy 500,000

5c Huawei Honor 680,000

 Huawei Honor
ShotX Dual SIM 800,000

3G - Huawei Y6 380,000

4G  - Huawei Y6 410,000

Pro Huawei Y6 480,000

 570,000

  مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق
 شهرستان اصفهان:

 هیئت های مذهبی به نکات ایمنی برق 
در محرم توجه ویژه کنند

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس  اقتصاد

ــان  ــار در اصفه ــرای اولین ب ب
و در مــاه محــرم 60 نفــر 
شــرکت  پیشکســوتان  از 
توزیــع بــرق اصفهــان بــه 
ــزاداری  ــان دســته های ع می
می رونــد تــا مــردم را از هــر گونــه نــکات غیرایمــن در 

ــد. ــرق آگاه کنن ــه  ب زمین
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان 
ــی  ــای مذهب ــژه هیئت ه ــه وی ــتار توج ــان خواس اصفه
ــرق  ــی ب ــکات ایمن ــائل و ن ــه مس ــا ب ــاجد و تکای  مس
ــرم  ــام مح ــرق در ای ــرف ب ــت مص ــن مدیری  و همچنی
ــزاداران  ــته ها و ع ــور دس ــان حض ــوص در زم و به خص

ــی شــد. ــر عموم ــا و معاب حســینی در خیابان ه
از  نفــر   60 توجیهــی  نشســت  در  اکبــری  علــی 
پیشکســوتان شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان کــه بــرای 
آگاه ســازی و ارائــه تذکــرات ایمنــی بــه برگزارکننــدگان 
هیئت هــای مذهبــی در امــور بــرق شــمال غــرب 
اصفهــان برگــزار شــد، گفــت: متأســفانه در ســال های 
ــه ســبب اســتفاده از  قبــل، شــاهد بعضــی حــوادث ب
ــرق  ــن ب ــرعی در تأمی ــی  و غیرش ــای غیرفن روش ه
ــراد  ــرای اف ــی ب ــرات جان ــب خط ــه موج ــم ک بوده ای

ــت. ــده اس ش
ــه  ــی ک ــا و تکایای ــه هیئت ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
عــزاداری  و  مذهبــی  مجالــس  برگــزاری  جهــت 
ــه  ــد ب ــد، می توانن ــت دارن ــرق موق ــه ب ــاز ب ــرم نی مح
ــه  ــه مراجع ــتان مربوط ــرق شهرس ــع ب ــت توزی مدیری
هیئت هــای  خادمــان  و  مســئوالن  افــزود:  کننــد، 
ــه در  ــند ک ــته باش ــه داش ــد توج ــا بای ــی و تکای مذهب
ایــام ســوگواری محــرم، از المپ هــای پرمصــرف نظیــر 
مــدادی، خیــاری، گازی و المپ هــای بــا راندمــان کــم 
ــه  ــد. وی تصریــح کــرد: پیشــنهاد مــا ب اســتفاده نکنن
ــای  ــه از المپ ه ــت ک ــن اس ــزاداری ای ــته های ع دس
روشــنایی  تأمیــن  بــرای  دی  ای  ال  و  کم مصــرف 

ــد. ــتفاده کنن ــزاداری اس ــس ع مجال
هیئت هــای  و  تکایــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی   
بــرق انشــعاب  از  بهره گیــری  هنــگام  در   مذهبــی 

ــتفاده  ــتاندارد اس ــای اس ــا و پریزه ــد از ترمینال ه بای
ــرق از  ــد تابلوهــای ورودی ب ــان داشــت: بای ــد، بی کنن
ــه  ــوب دور نگ ــای مرط ــودکان و محیط ه ــترس ک دس

داشــته شــود.
داشــته  نظــر  در  بایــد  مــردم  کــرد:  تأکیــد  وی 
ــوادث  ــروز ح ــری از ب ــور جلوگی ــه منظ ــه ب ــند ک  باش
ــم  ــل پرچ ــگام حم ــه هن ــبکه، ب ــتر ش ــی بیش  و ایمن
ــات  ــه تأسیس ــزاداری، ب ــوص ع ــای مخص و عالمت ه
ــور  ــر عب ــا و معاب ــه از خیابان ه ــرق ک ــبکه های ب و ش
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــر رواب ــد. مدی ــه  کنن ــرده، توج ک
توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان بــه ایــن موضــوع نیــز 
ــا  ــه اســتفاده هیئت ه ــا توجــه ب ــه ب  اشــاره داشــت ک
و دســته های عــزاداری از وســایل ســنتی از قبیــل 
ــی  ــر بی احتیاط ــر اث ــی ب ــل و ... گاه ــم، کت ــرق، عل بی
شــاهد حــوادث ناگــوار ناشــی از برخــورد ایــن وســایل 
فشــار  و  متوســط  فشــار  هوایــی  شــبکه های  بــا 
ضعیــف بــرق هســتیم کــه صدماتــی را بــه دنبــال دارد 

ــد. ــکات توجــه کنن ــن ن ــه ای ــد ب کــه مــردم بای
علــی اکبــری از مــردم و به خصــوص هیئت هــای 
ــی از  ــوادث ناش ــه ح ــر گون ــا ه ــت ت ــی خواس مذهب
ــا کارشناســانی کــه در  ــا شــماره تلفــن 121 ی ــرق را ب ب
ــور  ــرق حض ــرکت ب ــوی ش ــی از س ــای مذهب هیئت ه

ــد. ــان بگذارن ــد، در می دارن
وی گفــت: بــرای اولین بــار درکشــور، اصفهــان بــا 
ــع  ــرکت توزی ــته ش ــان بازنشس ــری کارشناس به کارگی
بــرق ســعی دارد تــا حــوادث ناشــی از برگــزاری ایــام 
ــدم آگاهــی  ــل ع ــه دلی ــه گاه ب  ســوگواری محــرم را ک
ــل  ــه حداق ــرد، ب ــردم صــورت می گی و بی احتیاطــی م

برســاند.

 مدرسه برکت در شاپورآباد برخوار 
افتتاح شد

 مدرســه برکــت شــاپورآباد برخــوار بــا 
برخوار

 مهناز طغیانی
ــر  ــاحت و 550 مت ــر مس ــزار مت 3 ه
مربــع بــا هزینــه ای بالــغ بــر 7 میلیــارد ریــال افتتــاح 
اســتان  مــدارس  نوســازی  اداره  کل  مدیــر  شــد. 
اصفهــان در ایــن آییــن گفــت: 61 پــروژه بــا مشــارکت 
خیــران و کمک هــای مردمــی بــه آمــوزش  و پــرورش 
ــا  ــل داده شــد. محمدحســین ســجاد ب اســتان تحوی
اشــاره بــه افتتــاح 200 مدرســه برکــت در کشــور افــزود: 
امــروز همزمــان بــا افتتــاح مــدارس برکــت در کشــور ۹ 
مدرســه برکــت در اســتان اصفهــان در شهرســتان های 
برخــوار، فالورجــان، خمینی شــهر، خــور و بیابانــک 

شاهین شهر و میمه افتتاح می شود. 
ــاپورآباد  ــت ش ــه برک ــه مدرس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
طــی یــک ســال و دو مــاه ســاخته شــد، اظهــار 
داشــت: نظــم و انضبــاط بنیــاد برکــت در ســاخت ایــن 
مدرســه حائــز اهمیــت اســت و نظــم باعــث تســریع در 

ســاخت مدرســه شــده اســت.
ــوار در  ــتان برخ ــرورش شهرس ــوزش و پ ــس آم  رئی
ــاد  ــهر حبیب آب ــه در ش ــت: دو مدرس ــن گف ــن آیی  ای

و کمشچه به زودی ساخته می شود. 
ــته  ــال گذش ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی بابای عل
ســاخت 11 مدرســه در شهرســتان برخــوار آغــاز شــده 
ــتان  ــت شهرس ــه جمعی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت، اف اس
برخــوار بــا کمبــود فضــای آموزشــی مناســب در 
ــدارس  ــن شهرســتان مواجــه هســتیم و بعضــی م ای
بعدازظهــر فعــال هســتند.  شهرســتان در شــیفت 
ــت در 10  ــر جمعی ــزار نف ــا 120 ه ــوار ب ــتان برخ شهرس

کیلومتــری شــمال اصفهــان قــرار دارد.

ضرورت توقف واردات ریل و واگن
عضــو کمیســیون اقتصــادی 
بــر  تأکیــد  بــا  مجلــس 
ضــرورت حمایــت از تولیــد 
ریــل  واردات  گفــت:   ملــی 
ــرو در  ــل نی ــه تعدی ــن ب و واگ
ــدی داخــل  ــای تولی کارخانه ه

منجر خواهد شد. 
ــرات  ــه بعضــی مذاک ــا اشــاره ب ــه ب ــرا ســعیدی مبارک زه
ــا  ــت: ب ــیه گف ــور روس ــن از کش ــل و واگ ــرای واردات ری ب
ــان  ــکاری جوان ــرو و بی ــل نی ــه تعدی ــی ک ــن واردات چنی

ــتیم.  ــف هس ــی دارد، مخال ــی را درپ ایران
ــا  ــده مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای اســالمی ب نماین
بیــان اینکــه بســیاری از شــرکت های داخلــی تولیدکننــده 
واگــن و ریــل در نتیجــه کمبــود منابــع در آســتانه تعطیلــی 
ــا قطــع هــر نــوع وارداتــی  قــرار گرفته انــد، افــزود: بایــد ب
در مســیر حمایــت از تولیــد ملــی قــرار بگیریــم. نماینــده 
مــردم در مجلــس دهــم بــا تأکیــد بــر اینکــه واردات واگن 
و ریــل روســی بــا توجــه بــه توانمندی هــای داخلــی 
 مشــکوک اســت، تصریــح کــرد: جلــوی ایــن نــوع واردات 
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــد گرف ــه شــده بای ــی ک ــر قیمت ــا ه را ب
ــه  ــد زمین ــادی بای ــارهای اقتص ــه فش ــه ب ــا توج ــه ب اینک
ــال  ــرد: در ح ــد ک ــود، تأکی ــم ش ــان فراه ــتغال جوان اش
ــل  ــه تعدی ــت ب ــا دس ــیاری از کارخانه ه ــه بس ــر ک حاض
ــی  ــورهای خارج ــد از کش ــا خری ــد ب ــد، نبای ــرو زده ان نی

ــم. ــدید کنی ــکاری را تش بی

 تالش خارجی ها برای ورود 
به اپراتور فیبر نوری ایران

اپراتورهــای مختلــف  از عالقه منــدی  ارتباطــات  وزیــر 
ــوری  ــر ن ــور فیب ــروژه اپرات ــه پ ــرای ورود ب ــی ب بین الملل
ــیار  ــرکت ها را بس ــن ش ــی از ای ــرات یک ــر داد و مذاک خب
جــدی توصیــف کــرد. محمــود واعظــی در حاشــیه مراســم 
افتتــاح هفدهمیــن نمایشــگاه تلــکام در جمــع خبرنــگاران 
حاضــر شــد و بــه پاســخگویی بــه بعضــی ســؤاالت آن هــا 
ــیا ــت اش ــوری، اینترن ــر ن ــور فیب ــون اپرات ــواردی چ  در م

شــبکه های اجتماعــی داخلــی و خارجــی و نســل پنجــم 
ارتباطــی )5G( پرداخــت. وی در بخشــی از صحبت هــای 
خــود در ارتبــاط بــا بحــث واگــذاری ســهام شــرکت ایرانیان 
ــه شــرکت های خارجــی اظهــار کــرد: ایــن شــرکت  نــت ب
ــوری  ــر ن ــه  شــبکه فیب ــه مســئولیت ارائ ــن حــوزه ک در ای
 بــه تمــام مراکــز تجــاری، صنعتــی، کســب وکارها و منــازل 
بــه ســرمایه گذاری عظیمــی  نیــاز  دارد،  بــر عهــده  را 
ــن  ــهامداران ای ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــود دارد؛ ام وج
 شــرکت تــوان ایــن حجــم ســرمایه گذاری را ندارنــد 
ــن  ــرای ای ــه ب ــر آن شــد ک ــم ب در مجمــع عمومــی تصمی

ــه شــود.  ــره گرفت ــروژه از مشــارکت خارجــی به پ
ــی در  ــارکت خارج ــذب مش ــای ج ــات راه ه ــر ارتباط وزی
ــد تأمیــن مســتقیم ســرمایه  ایــن پــروژه را مــواردی مانن
ــا بانک هــای  از ســوی شــرکت های خارجــی، مشــارکت ب
ــف  ــات کشــورهای مختل ــی و اســتفاده از تجربی بین الملل

ــرای اجــرای ایــن پــروژه دانســت. ب

 استقبال از محصوالت کشاورزی
 با کیفیت ایرانی

وزیــر کشــاورزی جمهــوری خلــق چیــن اعــالم کــرد کــه از 
ــی در ســفره های  ــت ایران ــا کیفی محصــوالت کشــاروزی ب
مردمــش اســتقبال می کنــد و علی رغــم اینکــه چیــن 
ــای  ــی تعرفه ه ــارت جهان ــازمان تج ــه س ــتن ب ــا پیوس ب
ــرای  ــف دارد، ب ــوالت مختل ــرای واردات محص ــانی ب یکس
تســهیل تجــارت دو جانبــه کشــاورزی بیــن ایــران و 
چیــن تعرفه هــای آن هــا بررســی و در صــورت نیــاز 
اصــالح می شــود. هــان چانــگ هــو در دومیــن نشســت 
مشــترک کارگــروه کشــاورزی ایــران و چیــن اظهــار کــرد: 
ــه دو کشــور  ــط دو جانب چیــن از توســعه همــکاری و رواب
در زمینه هــای مختلــف کشــاورزی از جملــه تبــادالت 
فنــاوری، کاشــت، شــیالت، ســرمایه گذاری و توســعه 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــران ب ــد. ای ــتقبال می کن ــارت اس تج
ــت  ــم اس ــاده ابریش ــبز ج ــد س ــم کمربن ــای مه گذرگاه ه
ــور  ــن دو کش ــه بی ــن زمین ــبی در ای ــات مناس ــه توافق ک
تعریف شــده  طرح هــای  پیشــرفت  و  توســعه  بــرای 
ــق  ــر کشــاورزی جمهــوری خل صــورت گرفتــه اســت. وزی
چیــن اظهــار کــرد: کمیســیون مشــترک کشــاورزی بیــن 
دو کشــور می توانــد بــه عنــوان پنجــره اصلــی همــکاری دو 
جانبــه در نظــر گرفتــه شــود و همکاری هــای دو کشــور در 
ــورد  ــن چارچــوب م ــف کشــاورزی در ای زمینه هــای مختل

ــرد. ــرار گی بررســی ق

 قطع گاز مشترکان 
بدون علت انجام نمی شود

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان گفــت: قطــع گاز 
مشــترکین بــدون علــت انجــام نمی شــود و قطعــا بعــد از 
چندیــن بدهــی و اعــالم بــه مشــترکین و در صــورت عــدم 
ــورت  ــع گاز ص ــی قط ــار قبل ــا اخط ــوض و ب ــت قب پرداخ
ــر  ــد ب ــا تأکی ــوی ب ــی عل ــید مصطف ــت. س ــد گرف خواه
اینکــه همــگان بایــد از گاز طبیعــی بــه عنــوان یــک ثــروت 
ملــی و یــک انــرژی پــاک بهینــه و ایمــن اســتفاده کننــد 
ــردم در مصــرف  ــی م ــم تمام ــرد: تقاضــا داری ــح ک تصری
ایــن مــاده ارزشــمند نهایــت صرفه جویــی را داشــته 
آگاهی بخشــی  در  شهرســتان ها  مســئوالن  و   باشــند 
ــد  ــری می توانن ــش مؤث ــم، نق ــن مه ــازی ای و فرهنگ س
داشــته باشــند. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه 
گازبهــای مصرفــی بــر اســاس مصوبــات قانونی محاســبه 
ــه  می شــود، افــزود: در مقابــل خدماتــی کــه شــرکت ارائ
ــی  ــن گاز در تمام ــتمرار تأمی ــه اس ــف ب ــد و موظ می کن
ــه  ــف ب ــترکین موظ ــه مش ــت، هم ــال اس ــای س روزه
ــه توســعه  ــی هســتند؛ چــرا ک ــای مصرف پرداخــت گازبه
گازرســانی، آبادانــی شهرســتان و ایجــاد آســایش بــرای 
ــا  ــع گازبه ــت به موق ــق پرداخ ــا از طری ــهروندان قطع ش
محقــق خواهــد شــد. وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه مــردم 
بــا پرداخــت به موقــع گازبهــا زمینــه بهره بــرداری مســتمر 
ــز قطــع نشــود.  ــا هرگ ــا گاز آن ه ــد ت از گاز را فراهــم کنن

کارت های ۱0 میلیون تومانی در صدر
استقبال مردم از کدام کارت های اعتباری
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ــر ســاله دانشــگاه های  ــه وزارت بهداشــت ه ــا وجــودی ک ب
معتبــر و غیرمعتبــر را بــرای آشــنایی داوطلبــان اعــام 
می کنــد، بــاز هــم مــوج خــروج از کشــور بــرای تحصیــل در 
رشــته های علــوم پزشــکی در کشــورهایی کــه آوازه چندانــی 
ــه دارد. سال هاســت هشــدار  ــد، ادام ــن رشــته ها ندارن در ای
نرفتــن بــه دانشــگاه های نامعتبــر بــه دانشــجویان پزشــکی 
بــا هــزاران دلیــل و مدرک از ســوی مســئوالن داده می شــود؛ 
ــا  ــل در خــارج از کشــور، فشــار خانواده ه ــا شــوق تحصی ام
بــرای ادامــه تحصیــل در رشــته هایی ماننــد پزشــکی، کمبــود 
ــه  ــور و ... هم ــد کنک ــی، س ــگاه های دولت ــت در دانش  ظرفی
و همــه همچنــان مــوج مهاجــرت تحصیلــی بــه ایــن 
ــه  ــورهایی ک ــه کش ــرت ب ــد؛ مهاج ــم می زن ــورها را رق کش
ــت. ــی اس ــطح علم ــن س ــان در پایین تری ــوزش عالی ش آم

    سرخوردگی
صــرف  نتیجــه  کــه  اســت  حالــی  در  این هــا  همــه 
دانشــگاه های  در  تحصیــل  بــرای  گــزاف  هزینه هــای 
ــدی  ــه کشــور، ســرخوردگی، ناامی ــت،در بازگشــت ب بی کیفی
ــه  ــود کــه اغلــب راه ب و اعتراض هــای دانشــجویی خواهــد ب
جایــی نمی بــرد. بــه گفتــه معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت 

ــا درآمــد یکــی از دانشــگاه های پزشــکی هندوســتان از  تنه
دانشــجویان ایرانــی، ۵۰  میلیــارد تومــان در ســال اســت یــا 
برخــی از کاس هــای پزشــکی کشــور فیلیپیــن نیــز توســط 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــی تشــکیل می شــود. ب دانشــجوهای ایران
هزینــه ای کــه دانشــجوی ایرانــی در قبــرس پرداخــت 

ــت. ــران اس ــا در ای ــکده م ــک دانش ــا ی ــر ب ــد، براب می کن
    کنترل خروج دانشجویان

در ایــن میــان، رئیــس مرکــز خدمــات آموزشــی وزارت 
بهداشــت می گویــد: بــه طــور کلــی توصیــه نمی کنیــم 
داوطلبانــی کــه توانایــی ایــن را دارنــد کــه در داخــل کشــور 
تحصیــل کننــد بــه خــارج برونــد. از ســوی دیگــر فــردی کــه 
از ســطح علمــی مناســبی هــم برخــوردار نباشــد، در خــارج از 
کشــور بــا مشــکات بیشــتری در تحصیــل مواجــه می شــود. 
شــاید بهتریــن نظــری را کــه بتــوان در کشــور عملیاتــی کرد و 
بــر روی آن مانــور داد، راهــکار وزیــر بهداشــت و درمــان بــرای 
کنتــرل خــروج دانشــجویان بــه خــارج از مرزهــا بــا ایجــاد 
ــا  ــت ت ــور اس ــت در کش ــا کیفی ــی ب ــگاه های خصوص دانش
کســانی کــه نمی تواننــد بــه دانشــگاه های دولتــی ورود پیــدا 
ــه هــم در  ــن زمین ــد. در ای ــن دانشــگاه ها برون ــه ای ــد، ب کنن
ســال های قبــل مجلــس مصوبــه ای را بــرای ایجــاد شــعب 
ــی در اســتان های مــرزی مناطــق آزاد و  دانشــگاه های دولت

ــا  ــوم داشــته اســت کــه ب ــرای وزارت عل کشــورهای دیگــر ب
ــد  ــه بخــش خصوصــی هــم می توان اســتفاده از ایــن مصوب
در ایــن زمینــه ســرمایه گذاری کنــد و الیســنس یکــی 
ــی  ــن معن ــه ای ــد. ب ــته باش ــزرگ را داش ــگاه های ب از دانش
ــگاه های  ــی از دانش ــر یک ــت نظ ــی تح ــش خصوص ــه بخ ک

دولتــی، دانشــگاه تأســیس کنــد.
    خروج به شرط کسب مهارت

ــن اســت  ــم ای ــد: مه ــن رابطــه می گوی ــر بهداشــت درای وزی
ــم  ــل کنی ــوی عم ــه نح ــوم ب ــم وزارت عل ــا و ه ــم م ــه ه ک
ــه خــارج از  ــه رفتــن ب ــه تحصیــل، ب کــه افــراد عاقه منــد ب
کشــور تشــویق نشــوند و اگــر بناســت برونــد، واقعــا زمانــی 
ــب  ــتری کس ــارت بیش ــه مه ــد ک ــور برون ــارج از کش ــه خ ب
کننــد. ســید حســن هاشــمی تأکیــد کــرد: در طــول دو ســال 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــد دانش ــگاه هایی مانن ــته از دانش گذش
ــه دانشــگاه  ــران، شــهید بهشــتی و شــیراز خواســته ام ک ته
ــول  ــی پ ــه دانشــجویان ایران ــد؛ چــرا ک ــر کنن خصوصــی دای
ــت  ــا در نهای ــد، ام ــد، عمرشــان را می گذارن ــه می کنن را هزین
چیــزی را بــه خصــوص در زمینــه مهارتــی یــاد نمی گیرنــد. 
ــی در آن  ــکی قوانین ــوم پزش ــروه عل ــه در گ ــژه اینک ــه وی ب
ــا عمــل جراحــی  ــه ی  کشــورها وجــود دارد کــه اجــازه معاین

را به این دانشجویان نمی دهند.

 هزار راه نرفته تا ایجاد دانشگاه های خصوصی در کشور

 احداث نخستین کارخانه تعمیرات 
واگن مسافری در کرمان

مدیــر کل راه آهــن کرمــان گفت: 
نخســتین کارخانــه تعمیــرات 
بــا  مســافری  واگن هــای 
مشــارکت بخــش خصوصــی در 
حــال  در  کرمــان  ایســتگاه 

احداث است. 
ــینی  ــادات حس ــا س ــید رض س
گفــت: کارخانــه تعمیــرات واگن هــای مســافری بــا اعتبــاری 
ــا مشــارکت شــرکت مســافری  ــال ب ــر ۵۰ میلیــارد ری ــغ ب بال
جوپــار و راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران در حــال احــداث 

اســت.
ــر  ــاری خب ــال ج ــه در س ــن کارخان ــرداری از ای  وی از بهره ب
ــتگاه  ــافری ایس ــن مس ــرات واگ ــه تعمی ــت: کارخان داد و گف
 کرمــان، تاکنــون 4۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته 

است. 
ــی از  ــه بخش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــن کرم ــر کل راه آه مدی
ــی اســت  ــاد کار آفرین ــور ایج ــه منظ ــای مشــارکتی ب طرح ه
 افــزود: در ایــن کارخانــه بــرای 7۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم 

و غیرمستقیم اشتغال زایی شده است. 
مدیــر کل راه آهــن کرمــان بــا بیــان اینکــه 3 نــوع تعمیــرات 
ــژه ــرات وی ــت: تعمی ــود، گف ــام می ش ــه انج ــن کارخان  در ای

ــه  ــود ک ــام می ش ــه انج ــن کارخان ــی در ای ــالیانه و اساس س
بــا مســاحتی بالــغ بــر 2 هــزار متــر مربــع ظرفیــت تعمیــر 9 

ــان را دارد. ــه صــورت همزم ــن مســافری ب واگ

 افتتاح خیابان شهدای مدافع حرم 
در خورزوق

ــئوالن  ــای مس ــتوانه حمایت ه ــه پش ــورزوق ب ــهرداری خ ش
و شــورای محتــرم اســامی شــهر خــورزوق توانســت گامــی 

ــردارد.  دیگــر جهــت رشــد و پیشــرفت شــهر ب
ــان  ــورزوق خیاب ــهرداری خ ــت، ش ــه دول ــبت هفت ــه مناس ب
ــا هزینــه ای  ــه طــول 1647 متــر و ب شــهدای مدافــع حــرم ب
ــورخ 11  ــنبه م ــال را در روز پنجش ــارد ری ــر 34 میلی ــغ ب بال

ــرد. ــاح ک ــهریورماه افتت ش
ــه  ــدس طرف ــای مهن ــاب آق ــور جن ــا حض ــه ب ــن افتتاحی ای
معاونــت محتــرم امــور هماهنگــی عمرانــی اســتانداری 
ــرم مــردم در  ــده محت ــای حاجــی نماین ــاب آق ــان، جن اصفه
مجلــس، جنــاب آقــای عبدانــی فرمانــدار محتــرم شهرســتان 
ــئوالن  ــتان و مس ــئوالن شهرس ــد از مس ــی چن ــوار و تن برخ
شــهر، همچنیــن پــدر شــهید ســرافراز مدافــع حــرم، شــهید 

ــد. ــزار ش ــهر برگ ــردم ش زارع و م

اخبار کوتاه

 شناسایی حدود 3 هزار کودک بازمانده 
از تحصیل در استان یزد

مدیــر اجتماعــی اداره کل تعــاون 
ــتان  ــی اس ــاه اجتماع و کار و رف
ــه شناســایی 2  ــا اشــاره ب یــزد ب
هــزار و 897 کــودک بازمانــده از 
تحصیــل در ایــن اســتان، یــزد را 
از ایــن لحــاظ جــزو اســتان های 
رده بنــدی کشــور  در  انتهایــی 

دانست. 
ســید حســین ســاالری در نشســت شناســایی فرزنــدان 
بازمانــده از تحصیــل کــه بــا هــدف بازگردانــدن آنــان بــه چرخه 
تحصیــل بــا حضــور کارشناســان ادارات کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی و بهزیســتی اســتان برگــزار شــد، در خصــوص ایــن 
ــطح  ــده در س ــی های انجام ش ــرد: در بررس ــح ک ــر تصری خب
کشــور، تعــداد 3۵1 هــزار و 828 نفــر فرزنــد بازمانــده از 
تحصیــل شناســایی شــده اند کــه از ایــن تعــداد، ســهم اســتان 
یــزد 2 هــزار و 897 نفــر اســت و خوشــبختانه اســتان یــزد در 
رتبه بنــدی شناســایی این گونــه افــراد، در رده هــای انتهایــی در 

ســطح کشــور قــرار گرفتــه اســت.
ــرح  ــن ط ــرای ای ــئولیت اج ــه مس ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
در ســطح کشــور بــا ادارات کل بهزیســتی استان هاســت 
خاطرنشــان کــرد: تســریع در انجــام طــرح مذکــور بــا نظــارت 
ادارات کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از خواســته های وزارت 

ــوع اســت. متب

غداهیجاوی، شهروند افتخاری اصفهان شد
ــع  ــی صنای ــه آســیا و اقیانوســیه شــورای جهان رئیــس منطق
دســتی، شــهروند افتخــاری اصفهــان شــد. غداهیجــاوی 
ــع  ــی صنای ــه آســیا و اقیانوســیه شــورای جهان رئیــس منطق
ــع  ــی صنای ــورای جهان ــت ش ــن نشس ــتی، در هجدهمی دس
دســتی بــه عنــوان شــهروند افتخــاری اصفهــان پذیرفتــه شــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه غداهیجــاوی دارای ملیــت کویتــی 
بــوده و بــه دلیــل برجســتگی های اصفهــان در زمینــه صنایــع 
دســتی، وی بــه عنــوان شــهروند افتخــاری اصفهــان معرفــی 

شــد.
ــان در طــول قرن هــای  ــع دســتی اصفه ــی اســت صنای  گفتن
متمــادی بــه عنــوان نماینــده هنــر اصیــل قــوم ایرانــی 
در جهــان معرفــی شــده و ویژگی هــای فکــری و روانــی 
صنعتگــر اصفهانــی ماننــد ذوق، هنــر، پشــتکار و قناعــت 
ــان  ــاز اصفه ــای دست س ــا فرآورده ه ــت ت ــده اس ــب ش موج
ــداران فــراوان داشــته باشــد، بلکــه  ــا در کشــورمان خری نه تنه
ــب  ــز طال ــدان خارجــی نی مســافران و گردشــگران و عاقه من
آن خــاص  ویژگی هــای  بــا  اصفهــان   دست ســاخته های 

 باشند.

اخبار کوتاه

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان 
اصفهــان گفــت:  شــهری  قطــار  پــروژه  درخصــوص 
بحــث مــا بــا دولــت بــر ســر ایــن موضــوع اســت 
ســایر  بــه  نســبت  بودجــه کمتــری  و  اعتبــار  کــه 
ــهد  ــار مش ــال اعتب ــرای مث ــد؛ ب ــا می دهن ــه م ــهرها ب  ش

ــده  ــص داده ش ــد تخصی ــز 1۰۰ درص و تبری
ــر. ــان خی اســت، امــا اصفه

ــن  ــوص آخری ــی در خص ــا صلوات  علیرض
ــار  ــان اظه ــهری اصفه ــار ش ــت قط وضعی
کــرد: در حــال حاضــر مهنــدس نورصالحی، 
ــا  ــان ب ــی شــهردار اصفه معــاون اداری مال
حفــظ ســمت بــه عنــوان سرپرســت قطــار 

شــهری اصفهــان معرفــی شــد کــه مــورد تأییــد اســتاندار 
نیــز قــرار گرفــت. 

وی افــزود: تمــام تــاش ایــن اســت کــه راه انــدازی متــرو 
در تاریــخ تعیین شــده در خــط یــک اتفــاق بیفتــد و بعــد 
بــه تدریــج ایســتگاه ها وارد مــدار شــوند. معــاون حمــل 

ــد  ــه داد: رون ــان ادام ــهردار اصفه ــک ش ــل و ترافی و نق
پیشــرفت خــط یــک قطــار شــهری اصفهــان تنهــا در دو 
ایســتگاه میــدان امــام حســین)ع( و میــدان انقــاب کند 
ــی  ــیت های میراث ــل حساس ــه دلی ــم ب ــه آن ه ــت ک اس
اســت و طبــق آخریــن اخبــار ایــن ایســتگاه ها بــه 
ــذاری  ــاده ریل گ ــیده و آم ــفت کاری رس س
ــرای  ــازی ب ــث ایستگاه س ــا بح ــت؛ ام اس
آن هــا نســبت بــه دیگــر ایســتگاه ها اندکــی 

بــا تأخیــر همــراه خواهــد بــود. 
ــک  ــط ی ــروز خ ــرد: ام ــد ک ــی تأکی صلوات
مــا تــا ایســتگاه چهــارراه تختــی را در 
هتل پــل  ایســتگاه های  و  داریــم   مــدار 
و آزادی بــه عنــوان ایســتگاه های اصلــی دیگــر نیــز قطعــا 
ــر  ــن منظ ــود و از ای ــد ب ــدار خواهن ــرر در م ــع مق در موق
مشــکل خاصــی نیســت. همــان دو ایســتگاه هــم پــس 
ــرار  ــدار ق ــه کمــی در م ــا فاصل ــک ب ــدازی خــط ی از راه ان

می گیرنــد.

آخرین وضعیت متروی اصفهان
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  باغبانــی  مدیــر 
ــت: در حــال حاضــر ۵۰ واحــد  ــاری گف چهارمحــال و بختی

گلخانــه در اســتان فعــال اســت.
 ابراهیــم شــیرانی مســاحت ایــن تعــداد گلخانــه را 17 
هکتــار دانســت و افــزود: 13 هکتــار از گلخانه هــای اســتان 

توت فرنگــی  و  صیفــی  ســبزی،   شــامل 
ــده  ــی و گل شــاخه بری ــار گل زینت و 4 هکت

اســت.
 شــیرانی بــا اشــاره بــه اینکــه هزینــه احداث 
هــر هکتــار گلخانــه 4 تــا 2۵۰ میلیــون 
ــر  ــرد: احــداث ه ــح ک ــان اســت، تصری توم
ــر را  ــتغال 1۰ نف ــه اش ــه زمین ــار گلخان هکت

فراهــم می کنــد. 
وی گفــت: تولیــد ســاالنه محصــوالت گلخانــه ای بــه ترتیــب 
12۰ تــن تــوت فرنگــی، 2 هــزار و 2۰۰ تــن ســبزی و صیفــی 
و 4 میلیــون گل شــاخه بریــده اســت و محصــوالت تولیدی 
مدیــر  می شــود.  فرســتاده  همجــوار  اســتان های  بــه 
باغبانــی جهــاد کشــاورزی اســتان خاطرنشــان کــرد: یکــی 
ــاد  ــوص اقتص ــاورزی در خص ــاد کش ــت های جه از سیاس

ــت.  ــه ای اس ــت های گلخان ــعه کش ــی، توس مقاومت
ــهیات  ــاالی تس ــزد ب ــرداران، کارم ــی بهره ب ــی مال وی ناتوان
ــوخت  ــاد س ــه زی ــاز، هزین ــورد نی ــایل م ــن وس ــدم تأمی ع
از  را  اســتان  در  فعــال  اتحادیــه  نبــود  و  گلخانــه داران 

مشــکات گلخانــه داران دانســت. 
ــی  ــه پیش بین ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیرانی ب ش
ایــن  اواخــر ســال جــاری  تــا  می شــود 
اتحادیــه در اســتان فعــال شــود، افــزود: 
ــتغال زایی  ــش اش ــر، افزای ــه آب کمت ــاز ب نی
ــدود  ــد ح ــزان تولی ــش می ــتان و افزای در اس
1۰ تــا 12 برابــر نســبت بــه فضاهــای بــاز را از 
ــه ای  ــم گلخان ــت های متراک ــای کش مزیت ه

ــمرد.  برش
ــع  ــت: مجتم ــتان گف ــاورزی اس ــاد کش ــی جه ــر باغبان مدی
ــه  ــد آن ب ــه دو واح ــان ک ــارچ جونق ــد ق ــدی تولی 18 واح
بهره بــرداری رســیده اســت و زیرســاخت های ایــن مجتمــع 
ــه ای  ــع گلخان ــن مجتم 7۰ درصــد پیشــرفت دارد و همچنی
بلداجــی بــا 18 هکتــار و 9۰ درصــد پیشــرفت زیرســاختی، از 

ــتند. ــتان هس ــداث اس ــال اح ــای در ح مجتمع ه

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای حمید احمدی کتایونچه دادخواستی به خواسته انتقال سند  به طرفیت زهرا خراسانی فردوانی 
به این شورا تسلیم که به کاسه 9۵/316 ثبت و برای روز 9۵/۰8/16 و ساعت ۰4:3۰ وقت رسیدگی 
تعیین شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و 
در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب 
و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و 

مدت آن ده روز است.
دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/6۵۰/م الف به تاریخ 9۵/۰6/28
اخطار اجرایی

آباد  نشانی حبیب  به  رضا  فرزند  آبادی  مهوری حبیب  مرتضی  لهم:  له/محکوم  مشخصات محکوم 
شهرک آیت اله ادیب خانه های صنایع شیمی ک شقایق پ مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 

1- اصغر پور احمدی 2- داوود منصوری فرزند عبداله هر دو به نشانی مجهول المکان
مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب   : به  محکوم 
بابت  ریال   1۵۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  محکومند  تضامنا  علیهما  محکوم   9۵۰99737۵14۰۰123
انضمام مبلغ  به  اصل خواسته )وجه یک فقره چک به شماره 2114/2۰4438 مورخ 94/۰3/1۵ ( 
44۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
)94/۰3/1۵( تا زمان اجرای حکم طبق شاخص ساالنه بهای کاال و خدمات مصرفی در حق محکوم 

له و پرداخت مبلغ 7722۵۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.
محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 
)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م 
ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود .) ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) 

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/6۵۰/م الف به تاریخ 9۵/۰6/31

دادنامه
کاسه پرونده : 94/674 شماره دادنامه: 9۵/۰6/26- 326  مرجع رسیدگی : شورای حل اختاف 

خورزوق خواهان :وجیهه ابراهیمی هرندی خوانده : هاشم صابری به نشانی مجهول المکان
خواسته:  مطالبه خسارت رای قاضی شورا در خصوص دادخواست وجیهه ابراهیمی هرندی فرزند 
غامرضا به طرفیت هاشم صابری فرزند حیدر به خواسته مطالبه مبلغ 17۰۰۰۰۰۰ ریال خسارت ناشی 
از تصادف با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که به علت بی احتیاطی راننده اتوبوس شرکت 
با برخورد به خودرو خواهان  انحراف به چپ  واحد و عدم رعایت حق تقدم عبور در گردش چپ و 
باعث ورود خسارت به وی شده است که حسب انتقال به عمل آمده از سازمان حمل و نقل جمعی 
شهرداری شهرستان برخوار رانندگی خوانده در تاریخ تصادف تایید شده است و تقصیر مشارالیه وفق 
نظریه کارشناسی رسمی دادگستری )تامین دلیل در پرونده کاسه 631/94 شعبه 6 شورا( محرز و 
علت تامه تصادف بی احتیاطی وی در گردش به چپ اعام شده است علیهذا دعوای خواهان را وارد 
تشخیص و با لحاظ میزان خسارت در نظریه کارشناسی مستندا به ماده 328 قانون مدنی و ماده 
198 و ۵19 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 83۰۰۰۰۰ ریال بابت 
هزینه صافکاری پرداخت مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ بابت 4 روز خرابی خودرو و پرداخت مبلغ 6۰۰۰۰۰۰ ریال بابت 
افت قیمت خودرو و پرداخت مبلغ 23۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعام می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از 

آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان برخوار می باشد.
قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/6۵3/م الف به تاریخ  9۵/۰6/31

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ثبت  خواسته  به  زاده   عرب  اله  :امان  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  عرب  نورجان   : خواهان 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اباد  دولت  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ازدواج  واقعه 
اول دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 
9۵۰99837۵13۰۰۵16 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/۰8/۰۵ و ساعت ۰9:3۰ تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/6۵2/م الف به تاریخ 9۵/۰6/۰1

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای   87۰۰19 پرونده کاسه  در خصوص  دارد  نظر  در  برخوار  دادگستری شهرستان  احکام  اجرای 
تاریخ  در  ای  مزایده  جلسه  مطالبه  خواسته  به  اورنگی  مهدی  علیه  قربانی  هادی  نفع  به  احکام 
9۵/۰8/۰۵ ساعت ۰9:۰۰ صبح به منظور فروش تمامی یک حبه از پاک 28 اصلی بنام حمام کهنه 
بخش 6 ثبت اصفهان هرحبه یک هزار متر مربع ملکی آقای مجید اورنگی که توسط کارشناس به مبلغ 
16۵۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده و فعا در تصرف آقای مجید اورنگی است برگزار نماید طالبین میتوانند 
۵ روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده 
در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی 1۰ در صد مبلغ مورد مزایده را فی 

المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/6۵۰/م الف به تاریخ 9۵/۰7/1
دادنامه

شماره دادنامه:9۵۰997۰3۵38۰۰976 تاریخ تنظیم:139۵/۰6/23 شماره پرونده:94۰998۰36۰۰۰1414 
شهر  دو  کیفری   112 شعبه   94۰998۰36۰۰۰1414 کاسه  پرونده  شعبه:9۵۰۵98  بایگانی  شماره 
اصفهان)112 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۰3۵38۰۰976 شاکی:آقای محمد تقی غفار 
زاده کرمانی فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان-اصفهان-خ پروین-خ عسگریه دوم-خ ماصدرا بلوار 
میخک پاک 3۵2 متهم:آقای کمال ضیایی مجهول المکان اتهام:خیانت در امانت گردشکار:دادگاه با 

بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص اتهام آقای کمال ضیایی فعا متواری دایر بر خیانت در امانت با این توضیح 
که شاکی طی شکایت خود اعام نموده بنده موتورسیکلت و وسایل کار خود را به صورت امانت به 
مشتکی تحویل دادم و قرار شد که دو روزه مسترد نماید ولی انها را به نفع خود تصاحب نموده است 
علیهذا نظر به شکایت مطروحه و کیفر خواست صادره و اظهارات مطلعین و متواری بودن اتهام انتسابی 
را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ی 674 قانون مجازات اسامی مصوب 137۵ حکم بر 
محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعام می نماید.رای صادره غیابی و ظرف 
2۰ روز قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد./پ شماره:19۵82/م الف رئیس شعبه 112 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان توانگر
دادنامه

شماره دادنامه:9۵۰997۰3۵۰3۰۰463 تاریخ تنظیم:139۵/۰3/27 شماره پرونده:94۰998۰3۵۰3۰13۰6 
شماره بایگانی شعبه:941474 خوهان:بانک ملت به مدیریت آقای علی رستگار با وکالت آقای محمود 
سنجری فرزند اسکندر به نشانی اصفهان-خ امام خمینی، خ شریف شرقی کوچه 3۵ شهید رفیعیان 
پاک 194 خواندگان:1.آقای محمدرضا اسماعیلی فرزند جمشید2.آقای سعید سلیمانی منش فرزند 
لیا اسمعیلی سر تشنیزی فرزند جمشید  نداف فرزند حسن 4.آقای  نیک  حسین 3.آقای حمید 
همگی به نشانی اصفهان-اتوبان چمران-کوچه اسدی-بن بست جمشیدیان-پاک 18 خواسته ها:1.

دادرسی  تادیه 4.مطالبه خسارت  تاخیر  ... 2.مطالبه خسارت 3.مطالبه خسارت  بابت  مطالبه وجه 
گردشکار:دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست بانک ملت با وکالت آقای محمود دستجردی به طرفیت 
آقایان و خانم1-لیا اسمعیلی سرتشنیزی فرزند جمشید2-حمید نیک نداف فرزند حسن3-سعید 
سلیمانی منش فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ 664۰669۵ ریال بابت اصل طلب و خسارت 
تاخیر تادیه مطابق قرارداد بانکی شماره ی 8186۵63747 مورخ 86/4/2۰ بانضمام خسارات دادرسی 
مورخ  ی  تعهدنامه  و  مزبور  قرارداد  مصدق  تصویر  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادخواست  بشرح 
86/4/2۰ و اینکه از سوی خواندگان دفاعی بعمل نیامده است.دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته 
تشخیص مصلحت  بانکها مصوب 1368 مجمع  مطالبات  وصول  نحوه  قانون   1۰ ماده  به  و مستندا 
و  قانون مدنی  و 23۰   1۰ مواد  و  ربا مصوب 1362  بدون  بانکی  قانون عملیات  ماده ی 1۵  و  نظام 
مواد 198 و ۵19 و ۵1۵ قانون آئین دادرسی در امور مدنی خواندگان را بصوررت تضامنی به پرداخت 
مبلغ مورد مطالبه بابت اصل خواسته و خسارات ناشی از تاخیر مطابق قرارداد تا تاریخ 94/11/21 و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه اصل طلب که به مبلغ 4261۰۰۰۰ ریال می باشد از تاریخ 94/11/21 تا 

زمان پرداخت مطابق قرارداد استنادی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 278۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید.رای صادره 
نسبت به خواندگان غیابی بوده و ظرف مدت 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس 
ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ک شماره :19۵33/م 

الف سید ابوالحسن موسوی-رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
آگهی ابالغ

شماره نامه:9۵1۰11۰36۰1۰۰3۵8 شماره پرونده:94۰99838221۰۰136 شماره بایگانی شعبه:94۰۵72 
این  از طرف  هادی  فرزند  رنجکش خراسانی  مهدی  متهم  اینکه  به  نظر  تنظیم:139۵/۰6/2۰  تاریخ 
نامشروع حسب شکایت  از طریق  مال  اتهام تحصیل  به  پرونده کاسه 94۰۵72 ب 22  در  دادسرا 
خانم معصومه زبیدی تحت تعقیب است و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون  ماده 174  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده 
کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 22 بازپرسی.دادسرای 
عمومی و انقاب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس 
از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.شماره:19۵77/م الف محمود سعادت 

بازپرس شعبه 22 دادسرای عمومی و انقاب اصفهان مجتمع قضایی شماره دو
دادنامه

شماره دادنامه:9۵۰997۰3۵1۰۰۰29۰ تاریخ تنظیم:139۵/۰2/2۵ شماره پرونده:94۰998۰3۵1۰۰۰676 
شماره بایگانی شعبه:94۰7۵6 پرونده کاسه: 94۰998۰3۵1۰۰۰676 شعبه 1۰ دادگاه عمومی حقوقی 
با  فرزند حسین  برزانی  زاده  :آقای سعید صادقی  نهایی شماره خواهان  اصفهان تصمیم  شهرستان 
اصفهان-اصفهان-خیابان  اصفهان-استان  نشانی  به  محمود  فرزند  صالحی  سعید  آقای  وکالت 
نیکبخت-کوچه 16-پاک 9 خواندگان:1.آقای علی رضا صفائی ریزی فرزند قدرت به نشانی-چهارباغ 
باال-خیابان بهار آزادی-کوچه گلشن-پاک اول کد پستی 81739737۵1 2.شرکت مهندسی بازرگانی 
بهین فن آور جوان سپاهان به نشانی اصفهان-خیابان –چهارباغ باال-خیابان بهار آزادی-کوچه گلشن-
پاک اول کد پستی 81739737۵1 خواسته ها:1.مطالبه وجه چک 2.مطابله خسارت تاخیر تادیه 

3.مطالبه خسارت دادرسی 4.اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
رای دادگاه در خصوص دادخواست اقای سعید صالحی به وکالت از اقای سعید صادقی برزانی فرزند 
حسین به طرفیت 1-شرکت مهندسی بازرگانی بهین فن آور جوان سپاهان و 2-اقای علی رضا صفایی 
ریزی فرزند قدرت به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 121223/119371/4۵ مورخ 1393/3/1۰ و 
اعسار پرداخت هزینه دادرسی را محرز می داند و مستندا به مواد 198،۵۰4و۵۰6 قانون ایین دادرسی 
مدنی حکم به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعام می نمایدثانیا با توجه به تصویر چک 
مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از بانک محال علیه، حضور خواندگان در جلسه دادرسی 
علی رغم اباغ قانونی وقت رسیدگی و بنابر وصف تجریدی چک و اینکه به موجب ماده 313 قانون 
تجارت به محض ارائه باید کارسازی شود، عدم دعوی خواهان را وارد می داندو مستندا به مواد 198 
و ۵19،۵1۵،۵۰2 و ۵2۰ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور 
چک حکم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ چهار میلیارد ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 
هفتاد و نه میلیون و دویست هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
چک لغایت احکم بر اساس شاخص تورم اعامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام 
می نماید بدیهی در صورت اخذ محکوم به هزینه دادرسی از محل ان تامین خواهد شد و خواندگان 
مکلف به جبران ان در حق خواهان است رای صادر شده در دعوی اعسار حضوری و ظرف مهلت 2۰ 
روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان و در مورد اصل دعوی 

غیابی ظرف مهلت 2۰ روز از تاریخ اباغ ق
ابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید 

نظر است.شماره:19۵6۰/م الف رئیس شعبه 1۰ حقوقی اصفهان-غریب نواز
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 7897/3268واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی بنام مهدی امینی پزوه   فرزند یدهللا  در جریان ثبت است و رای شماره 1763 
و 1771  مورخه 139۵/۰2/1۵ طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به 

ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 139۵/۰7/27 روز ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 2۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
ارائه  دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 139۵/۰7/۰۵ شماره :19177/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در  واقع  اصلی   11۵48 از  فرعی   3۰۵9 شماره  پاک  خانه    یکباب  حدود ششدانگ  تحدید  چون 
بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام محمد علی منصوری حبیب ابادی    فرزند حسن 
شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  بالسویه    عباسعلی  فرزند  ابادی  حبیب  محسنی  معصومه  و 
139۵6۰3۰2۰27۰۰3۵48 و 139۵6۰3۰2۰27۰۰3۵49  مورخ ۰3/19/ 9۵ از طرف هیات حل اختاف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اینکه  با توجه به  اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 

تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/8/1 روز شنبه ساعت 9 صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 2۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
ارائه  دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 139۵/۰7/۰۵ شماره :19181/ م الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق 

اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 8۰29 فرعی مفروز شده از پاک 4 فرعی از 
1۵2۰1 اصلی  واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای حسین خیام نیا فرزند 
اکبر  در جریان ثبت است و رای شماره 13946۰3۰2۰27۰27638  مورخ 11/7/ 1394 از طرف هیات 
حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 

اینکه تحدید حدود 
ثبت  قانون  ماده 1۵  از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نبوده است  قانونی  فوق  اصلی  اولیه پاک 
چهار  روز   139۵/۰8/۰۵ تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و 
مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  شنبه 
و  مجاورین  اعتراضات  یابند  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  میگردد که  اخطار  مجاورین  و 
روز  تا سی  تحدید حدود  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   2۰ ماده  اماک مطابق  صاحبان 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و گواهی طرح  اقدام  قضایی  ذیصاح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم 
قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  خود  دعوی 
منطقه  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  عدم  و گواهی  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  میتواند  وی 
 تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد

 داد. 
اماک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  حسین  الف  م   /1918۰: شماره   139۵/۰7/۰۵ انتشار:  تاریخ 

منطقه شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 3269 فرعی مفروز شده از پاک 7897 اصلی  
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای احمد آقا جانی پزوه  فرزند حاجی 
اسماعیل   در جریان ثبت است و رای شماره 139۵6۰3۰2۰27۰۰34۰8  مورخ ۰3/16/ 139۵ از طرف 
هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 

توجه به اینکه تحدید حدود 
ثبت  قانون  ماده 1۵  از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نبوده است  قانونی  فوق  اصلی  اولیه پاک 
سه  روز   139۵/۰8/۰4 تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و 
مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  شنبه 
و  مجاورین  اعتراضات  یابند  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  میگردد که  اخطار  مجاورین  و 
روز  تا سی  تحدید حدود  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   2۰ ماده  اماک مطابق  صاحبان 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و گواهی طرح  اقدام  قضایی  ذیصاح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم 
قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  متقاضی  اینصورت  غیر  در  نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  خود  دعوی 
منطقه  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  عدم  و گواهی  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  میتواند  وی 
 تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 

داد. 
اماک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  حسین  الف  م   /19179: شماره   139۵/۰7/۰۵ انتشار:  تاریخ 

منطقه شرق اصفهان

وجود 50 واحد گلخانه فعال در چهارمحال و بختیاری
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حتما بخوانید!
به پالن پالن آثارم قسم می خورم

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگی

جنجال برانگیزتریــن  از  یکــی  نجومــی  حقوق هــای 
اتفاقــات ســال 95 بــوده اســت. جنجالــی کــه از 
ــر  ــای دیگ ــه جاه ــد و ب ــاز ش ــه آغ ــرکت های بیم ش
ــه تصویــب قوانیــن  ســرایت کــرد و در نهایــت منجــر ب
حــاال  امــا  شــد.  مــورد  ایــن  در  ســختگیرانه تری 
جنجــال حقوق هــای نجومــی بــه مجریــان صداوســیما 
ــاره چهره هــای  رســیده اســت؛ جنجالــی کــه البتــه درب
ــه  ــی پور، همیش ــادل فردوس ــون ع ــی همچ سرشناس
وجــود داشــته اســت؛ امــا فردوســی پور در آن روزهــا بــا 
اســتفاده از همــان ســبک شفاف ســازی برنامــه نــود کل 
درآمــد و مخــارج برنامــه اش را ریــز بــه ریــز اعــام کــرد 
تــا بــازار شایعه ســازان راکــد شــود. ایــن جنجــال پــس 
ــدار  ــای پرطرف ــر برنامه ه ــن دیگ ــود، دام ــه ن از برنام
ــی بعــدی شــایعات  ــی را هــم گرفــت. قربان رســانه مل
مهــران مدیــری بــود کــه البتــه او نیــز بــا همــان طنــز 
همیشــگی پاســخ منتقــدان را داد و پــای خــود را از بازار 
ــی شــایعات  ــن قربان ــرون کشــید. تازه تری شــایعات بی
 رامبــد جــوان، مجــری موفــق برنامــه پرطرفــدار خندوانه 

بود.

    ماجرای رامبد
ــتی  ــوال دس ــه معم ــری ک ــای سراس ــی از روزنامه ه یک
ــه  ــرد ک ــام ک ــیطنت ها دارد، اع ــه ش ــش این گون ــر آت ب
ــرد  ــوق می گی ــان حق ــون توم ــاه، 30 میلی ــد در م رامب
رقمــی کــه البتــه بــه گفتــه ایــن روزنامــه بخشــی از آن 

ــود؛ ــت می ش ــر پرداخ ــرف اسپانس از ط
 البتــه رامبــد جــوان بارهــا اعــام کــرده بــود کــه 
تمــام هزینه هــای برنامــه خندوانــه صرفــا توســط 
صداوســیما  و  می شــود  پرداخــت  اسپانســرها 
برنامــه  ایــن  ســاخت  بــرای  هزینــه ای  نه تنهــا 
از  نیــز  خوبــی  درآمــد  بلکــه  نمی کنــد،  پرداخــت 
 پخــش آگهی هــای قبــل و بعــد ایــن برنامــه دارد 
و مســلما بخشــی از هزینه های اسپانســر را نیــز دریافت 
 می کنــد. بــا توجــه بــه نحــوه ســاخت برنامــه خندوانــه 
ــه ای  ــن برنام ــاخت چنی ــه س ــادی ک ــای زی و هزینه ه
دارد بعیــد بــه نظــر می رســد کــه چنیــن دســتمزد 
باالیــی بــرای اجــرای ایــن برنامــه پرداخــت شــود. امــا 
در اینکــه بعضــی مجری هــای صداوســیما درآمدهــای 
مجری هــا  ایــن  نیســت؛  شــکی  دارنــد،  کانــی 
درآمدهایــی چــه  و  چــه کســانی هســتند   واقعــا 

 دارند؟

    دستمزد بر اساس محبوبیت و تعداد  اجراها
ــک  ــودن ی ــا ســتاره ب ــت ی ــزان محبوبی ســابقه کار، می
مجــری می توانــد بــر رقــم دســتمزدش تأثیرگذار باشــد. 
ایــن البتــه بخشــی از ماجراســت؛ بخــش دیگــر بــه نوع 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــه در حــال اجــرا بســتگی دارد. ب برنام
 کــه رقــم دریافتــی یــک مجــری بــرای برنامــه 30 شــبه 
ــه  ــری از برنام ــان مج ــی هم ــم دریافت ــاوت از رق متف
ــان  ــن اســت کــه مجری یــک روزه اســت. معمــول چنی
ــدود  ــای مح ــه در نوبت ه ــبتی ک ــای مناس  در برنامه ه
و گاه یــک بــار روی آنتــن مــی رود، رقــم بیشــتری 
ــن  ــد. بنابرای ــدت دار می گیرن ــای م ــه اجراه ــبت ب نس
ــش  ــزان محبوبیت ــر می ــاوه ب ــری را ع ــتمزد مج  دس

تعداد اجراهای او نیز تعیین می کند.
    سقف دستمزد داخل سازمان

اســاس  بــر  آمــده  دســت  بــه  رقــم  بیشــترین 
تحقیقــات از میــان مجریــان صداوســیما، مربــوط 
ــری  ــک مج ــت. ی ــه ای اس ــرای 10 دقیق ــک اج ــه ی ب
ــون  ــه، 20 میلی ــک برنام ــه از ی ــرای 10 دقیق ــرای اج ب
تومــان دریافــت کــرده اســت. رقــم دیگــری کــه 
بــه  دارد،  اول  مــورد  بــا  توجــه  جالــب  فاصلــه ای 
اجــرای  بــرای  بازمی گــردد کــه  دیگــری  مجــری 

ــتمزد  ــان دس ــون توم ــوروز 8 میلی ــد ن ــه عی ویژه برنام
 دریافــت کــرده بــود. مجریــان باســابقه و محبــوب
ــر  ــرای ه ــان ب ــا 500 توم ــن 400 ت ــی بی ــوال ارقام معم
برنامــه دریافــت می کننــد کــه البتــه ایــن رقــم ذکرشــده 
ــه  ــش ب ــا افزای ــت ب ــن اس ــت و ممک ــرارداد اس در ق
ــون  ــا 1.5 میلی ــه 1 ت ــم ب ــن رق شــیوه های یادشــده، ای
تومــان در هــر شــب اجــرا برســد. البتــه ایــن ارقــام فقط 
 بــه مجریانــی پرداخــت می شــود کــه عــاوه بــر ســابقه 
و توانمنــدی، حتمــا بــه نوعــی ســتاره نیــز تبدیــل شــده 

باشــند. ادامــه دارد...

- مهــدی قربانــی بــا حکــم مدیــر عامــل کانــون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، سرپرســتی 

کانــون اســتان اصفهــان را بــر عهــده گرفــت.
- کانــون تئاتــر دانشــگاه اصفهــان جدیدتریــن نمایــش 
ــگ«  ــدان جن ــک در می ــوان »پیک نی ــا عن ــود را ب خ
بــه کارگردانــی مهــدی ایروانــی در تــاالر شــهید آوینــی 
ــرد. نمایــش  ــه روی صحنــه می ب دانشــگاه اصفهــان ب
»پیک نیــک در میــدان جنــگ« روزهــای 10،7،5،4 

مهــر بــه روی صحنــه مــی رود.
- عروســک ســنتی »مبــارک« بــه عنــوان یــک نمــاد 
نمایــش  پوســتر هفدهمیــن جشــنواره  در  اصلــی 
عروســکی کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 

ــه شــده اســت. ــه کار گرفت ب
ــاره آخریــن  - ســامان ســالور، کارگــردان ســینما، درب
ــت:  ــه« گف ــال کبیس ــینمایی »س ــم س ــت فیل وضعی
تقریبــا بازنویســی فیلمنامــه ایــن اثــر بــه پایــان 
رســیده و مــا بــرای آغــاز فیلمبــرداری آن منتظــر 
جــذب ســرمایه هســتیم؛ البتــه یــک بخــش از 
ــی  ســرمایه آن فراهــم شــده اســت، امــا شــرایط مال

ــت. ــوار نیس ــل هم ــور کام ــه ط ــا ب م
- ارشــا اقدســی دربــاره حضــور خــود در پــروژه »مــاه 
تی تــی« بیــان کــرد کــه در ایــن ســریال طراحــی 
جنگ هــای تاریخــی بــه شــکلی متفــاوت انجــام 
ــه  ــی ب ــای تاریخ ــر، جنگ ه ــن اث ــد. در ای ــد ش خواه
صــورت ویــژه ای طراحــی شــده اند و قــرار اســت 
ــد در  ــی جدی ــی انقاب ــل و حت ــک نس ــک روش، ی ی
ــه  ــاوت از آنچ ــورت متف ــه ص ــی ب ــای تاریخ جنگ ه
ــود. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــده، ب ــده ش ــون دی تاکن

نیســتم«  بــواری  مــادام  »مــن  چینــی  فیلــم   -
بــه  موفــق  فنــگ«  »ژیائوگانــگ  بــه کارگردانــی 
از  کســب جایــزه صــدف طایــی بهتریــن فیلــم 
فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  شــصت وچهارمین 
ســینمای  رویــداد  مهم تریــن  »سن سباســتین« 

شــد. اســپانیا 
نقــش  موضــوع  بــا  »شــادآباد« کــه  ســریال   -
اجتماعــی مســجد در زندگــی شــهری در مرحلــه 
نــگارش فیلمنامــه قــرار دارد، در مــاه مبــارک رمضــان 

ســال 96 روی آنتــن مــی رود.
ــی  ــول تاریخ ــوال منق ــا و ام ــر اداره  کل موزه ه - مدی
از رایــگان بــودن موزه هــای زیــر نظــر ســازمان میــراث 

فرهنگــی در روز جهانــی گردشــگری خبــر داد.
- ســروش طاهــری، نویســنده کتــاب »بازتــاب حملــه 
ــاگر  ــاید تماش ــت: ش ــران«، گف ــش ای ــول در نمای مغ
ــی  ــش، نمایش های ــای نمای ــروز دنی ــت فودی ام فس
بــا موضــوع تاریــخ ایــران را برنتابــد؛ امــا ایــن تاریــخ 

غیرقابــل حــذف اســت.

غرور، ریشه اصلی تمسخر

M.Hajian@eskimia.ir
محمد حاجیانجانشین مدیر مسئول

می تــوان  را  متعــددی  ریشــه های  قــرآن  نظــر  از 
بــرای ناهنجــاری اخاقــی تمســخر برشــمرد. از جملــه 
ــن  ــه ای ــت. ب ــی اس ــل و نادان ــار، جه ــن رفت ــل ای عل
ــائل  ــه مس ــه ب ــدون توج ــل ب ــان جاه ــه انس ــا ک  معن
و فهــم و درک درســت آن، فقــط بــر پایــه ظاهــر حکــم 
ــر  ــه اگ ــرد ک ــه تمســخر می گی ــاری را ب ــد و رفت می کن
خــوب دقــت و در آن تأمــل کنــد، درمی یابــد کــه ایــن 
 دســته از رفتارهــا بــه آن انــدازه نیســت کــه بتــوان آن 
ــده  ــه تمســخر گرفــت. بســیار دی را زشــت شــمرد و ب
شــده کــه برخــی از اســتهزاکنندگان بــدون فهــم مســئله 

ــه 67(  ــد. )بقــره، آی ــه تمســخر کــردن می پردازن ب
یکــی از عواملــی کــه موجــب می شــود تــا شــخص یــا 
 گروهــی بــه تمســخر دیگــران بپردازنــد، خودبرتربینــی 

و غرور و خودخواهی قومی و نژادی است.
آثار اجتماعی تمسخر

از آثــار نخســت ایــن عمــل نابهنجــار می تــوان بــه 
 مســئله دامــن زدن بــه اختافــات میــان قوم هــا 

و گروه ها اشاره کرد. 
ــان را از یکدیگــر دور ســاخته  ــا کــه مؤمن ــه ایــن معن ب
می بــرد  بیــن  از  ایشــان  در  را  عشــق  و  الفــت   و 
و موجبــات عــداوت در میــان ایشــان را فراهــم می آورد. 
 از ایــن روســت کــه قــرآن در ســوره حجــرات مؤمنــان 
ــته و از  ــخر بازداش ــت و تمس ــون غیب ــوری چ را از ام
آنــان خواســته کــه ایــن شــیوه رفتــاری را کنــار بگذارنــد 
و بــه تمســخر و غیبــت دیگــران نپردازنــد. )حجــرات، 

آیــه 11( 
دومیــن پیامــدی کــه می تــوان بــدان اشــاره کــرد 
مســئله ارتــداد اســت. کســانی کــه بــه تمســخر دیگران 
روش  ایــن  بــا  می پردازنــد،  مؤمنــان  به ویــژه  و 
دل هایشــان می میــرد و انــدک انــدک از دایــره ایمــان 

خــارج می شــوند. )توبــه، آیــه 64 تــا 66( 
ــی  ــران فراموش ــخر دیگ ــد تمس ــر و پیام ــومین اث س
ــا کــه موجــب می شــود  ــه ایــن معن ــد اســت. ب خداون
تــا دل هــا ســخت شــود و یــاد خــدا و قیامــت از دل هــا 

ــه 110( ــون، آی ــه 34 و مؤمن ــه، آی ــرون رود. )جاثی بی
راه رهایی از این خصیصه

 بــرای رهیــدن از ایــن نابهنجــاری اجتماعــی و اخاقــی
افــراد  مؤمنــان  کــه  می دهــد  دســتور  قــرآن 
تمســخرکننده را پنــد دهنــد. )هــود، آیــه 87( و از 
 همنشــینی بــا آنــان بپرهیزنــد. )انعــام، آیــه 68 
ــودداری  ــان خ ــا آن ــتی ب ــه 94( و از دوس ــر، آی و حج
کننــد. )مائــده، آیــه 57( و در صورتــی کــه ایــن کار از 
ســوی دشــمنان خــدا و دیــن صــورت گیــرد، مقابلــه بــه 

مثــل کننــد. )هــود، آیــه 38(

یادداشت

نمایــش ویــژه نســخه عربــی فیلــم ســینمایی »رســتاخیز« 
»رســانه های  الغدیــر  جشــنواره  در  »القربــان«  نــام  بــا 
روبــه رو  اســتقبال  بــا  نجــف  در شــهر  اســام«  جهــان 
ــورد  ــژه م ــش وی ــن نمای ــیده، ای ــزارش رس ــق گ ــد. طب ش
اســتقبال کارشناســان، اهالــی رســانه های جهــان اســام 

بــه  گرفــت.  قــرار  جشــنواره  مدعویــن  و 
ــری  ــد نف ــالن چهارص ــران، س ــت حاض روای
بــود کــه  تماشــاگرانی  از  مملــو  نمایــش 
 در ســکوت مطلــق بــا چشــمانی اشــکبار 
ــن  ــش ای ــی، نمای ــات جمع ــراز احساس و اب
ــا  ــژه ب ــن نمایــش وی ــد. ای ــال کردن ــر را دنب اث
ــم  حضــور احمدرضــا درویــش، کارگــردان فیل

ــی، حبیــب ایل بیگــی  ــت ایران ســینمایی »رســتاخیز« و هیئ
ــا  ــینمایی، علیرض ــازمان س ــیابی س ــارت و ارزش ــاون نظ مع
تابــش مدیــر عامــل بنیــاد ســینمایی فارابــی، فرهــاد قائمیان 
بازیگــر نقــش حربــن یزیــد ریاحــی، فریبــا کوثــری بازیگــر 
مجموعــه تلویزیونــی »مختارنامــه« و دانــش اقباشــاوی 

کارگــردان فیلــم ســینمائی »هیهــات« برگــزار شــد و تــا 
ســاعتی پــس از پایــان فیلــم، احمدرضــا درویــش و فرهــاد 
قائمیــان مــورد پرســش و پاســخ اهالی رســانه و کارشناســان 
مدعــو جشــنواره قــرار گرفتنــد. احمدرضــا درویــش در 
ــراز  ــر اب ــنواره الغدی ــر در جش ــگاران حاض ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــوس  ــره ای از اقیان ــتاخیز« قط ــت: »رس داش
مهــر حســینی اســت و هدیــه ســینمای ایــران 
ــیعه  ــان ش ــه جه ــان و هدی ــیعیان جه ــه ش ب
ــت  ــه آزادگان دنیاس ــام و هم ــان اس ــه جه ب
 و آرزوی مــا ایــن اســت کــه »رســتاخیز« 
ــامی  ــورهای اس ــم در کش ــن فیل ــال ای  و امث
ــان  ــت مخاطب ــه دس ــان ب ــاط جه ــایر نق و س
فیلــم کــه آزادیخواهــان جهــان هســتند، برســد. ایــن کارگردان 
نقــش فیلــم، ســینما و رســانه ها را در دنیــای امــروز بســیار 
در  تحــرک  و  همدلــی  و گفــت:  دانســت  تعیین کننــده 
رســانه های جهــان اســام می توانــد خنثی کننــده نقــش 
مخــرب رســانه های انسان ســتیز و خشــونت طلب باشــد.

استقبال از فیلم »رستاخیز« در نجف
ابراهیــم حاتمی کیــا اعــام کــرد هیــچ وقــت ســعی 
ترجیــح می دهــم  بــازی کنــم؛  بــرای کســی  نکــردم 
ــان  ــان پ ــه پ ــن باشــد و ب ــان م ــه جه ــی بســازم ک فیلم
ــا  ــن ب ــه م ــان اینک ــا بی ــا ب ــورم. حاتمی کی ــم بخ آن قس
ــرد:  ــار ک ــدم، اظه ــینما وارد ش ــه س ــور ب ــازی آمات فیلمس

ــر ــه تصوی ــاب، ب ــه ق ــد ب ــاد دادن ــا ی ــه م  ب
مــن  و  بگذاریــم  احتــرام  دوربیــن  بــه 
گرفتــم  یــاد  را  چیزهــا  ایــن   پله پلــه 
 و پــس از حــدود 3 ســال بــا اندوخته هایــی

 اولیــن کار ســینمایی خــودم را بــا نــام 
»هویــت« ســاختم. مــن بــه ســینمای 
حرفــه ای پرتــاب نشــدم؛ پله پلــه بــه آن 

وارد شــدم. وی افــزود: خیلــی از دوســتان از کار دســتیاری 
بــه ســینما می آینــد یــا ســینمای مســتند را تجربــه 
نمی کننــد؛ مــن بــه ایــن دوســتان مشــکوک هســتم. 
ــود  ــخصی خ ــای ش ــته اند الفب ــا توانس ــه آی ــکوکم ک  مش
را پیــدا کننــد یــا نــه؟ ناخــودآگاه وقتــی بــا بــزرگان ســینما 

ــری و از  ــان را می گی ــوی آن ــگ و ب ــوی، رن ــراه می ش هم
خــودت هویــت نــداری. مــن بــه فیلمســازانی کــه کودکــی 
بیشــتر  دارنــد،  را  الفبــای ســینمای خــود  و  کرده انــد 
اعتمــاد دارم. حاتمی کیــا بــا بیــان اینکــه گاهــی در بعضــی 
احســاس می کنیــم، چــون  را  دروغ  نوعــی  فیلم هــا  از 
ــم ــردان در آن نمی بینی ــود کارگ ــزی از خ  چی

انگشــت  اثــر  نداشــتن  ایــن  داد:  ادامــه 
می شــود  باعــث  کــه  اســت  کارگــردان 
ــد.  ــای کار می لنگ ــک ج ــم ی ــاس کنی احس
ــم  ــه فیل ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــی ه گاه
بســازیم تــا مقبولیــت شــخصی پیــدا کنیــم؛ 
ــن  ــر بی ــت خــود اث ــرای مقبولی ــا گاهــی ب ام
مــردم، فیلــم می ســازیم. اگــر فیلمســاز بــه دنبــال مقبولیت 
شــخصی باشــد، چیزهایــی را از دســت می دهــد؛ امــا اگــر 
فیلمســاز بــا اثــر خــود ارتبــاط مســتقیم داشــته باشــد، ایــن 
در کارش دیــده می شــود و اگــر فیلــم بــا ســازنده خــودش 

ــد. ــی رخ می ده ــاق خوب ــد، اتف ــته باش ــبتی داش نس

حاتمی کیا: به پالن پالن آثارم قسم می خورم
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اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(
 شماره: 19202/ م الف  مدیر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان  پاک شماره 19/899 واقع در کلیشاد بخش 
9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام صمد یوسفی قاتی فرزند نجف  در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز سه  شنبه مورخ 95/7/27 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 95/7/5 
شماره : 334/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420351400315 شماره پرونده: 9209980351400844

شماره بایگانی شعبه : 920844تاریخ تنظیم:1395/06/27 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک 
ملت اصفهان به مدیریت علی دیواندری  نشانی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی  مشخصات محکوم 
علیهم ردیف 1- نام: شرکت بازرگانی راه آوران چکاوک    نشانی: اصفهان خ توحید میانی جنب بانک 
 : پدر  نام  : قنبری شیخ شبانی  نام خانوادگی  : مریم  نام  سامان مجتمع میاد 1 ط 2 جنوبی 2- 
جمعه نشانی : مجهول المکان 3- نام : شاهین نام خانوادگی : گلی نام پدر : ایرج نشانی : مجهول 
المکان 4- نام : اسماعیل نام خانوادگی: قنبری شیخ شبانی نام پدر : جمعه نشانی : مجهول المکان 

5- شرکت نماد آئین آپادانا نشانی 
: اصفهان شمال باغ غدیر کوی کوثر بوستان 12 پ 64 6- نام : فرزاد نام خانوادگی : چراغی ریزی 
نام پدر : حسین نشانی : مجهول المکان 7- نام : شرکت ارشیا گستر عالی قاپو نشانی :   اصفهان 
شمال باغ غدیر کوی کوثر بوستان 12 پ 64 طبقه اول  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9309970351401962 محکوم علیهم 
به نحو تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ 000/ 9/874/000 ریال بابت اصل خواسته با نضمام تا 
خیر تادیه از تاریخ 92/7/13 لغایت وصول و مبلغ 197/480/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
155/688/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و مبلغ 493/700/000 ریال بابت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است./. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 
اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 

تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له 
باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 
علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 
دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394( 
شماره: 19558/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– فاطمه احمدی نبی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 653/95خواهان محمد هادی کاوه  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
کامران رضائی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 95/8/15ساعت 15:30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 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: 19520/م الف مدیر دفتر شعبه 31 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9409980350300860شماره  پرونده:  9510100350305002شماره  اباغیه:  شماره 
940979تاریخ تنظیم: 1395/6/24 خواهان / شاکی اسماعیل رضائی  دادخواستی به طرفیت خوانده 
/ متهم جهانگیر احمدیان و حسین حشمت و علیرضا احمدیان و محمد صادق مهربان به خواسته 
اعام بطان معامله  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه 3 
ارجاع و به کاسه   اتاق شماره 305  نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
شده  10:30تعیین  ساعت  و   1395/08/12 آن  رسیدگی  وقت  9409980350300860ثبت گردیده که 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / محمد صادق مهربان   و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و 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: 19222/م الف منشی دادگاه حقوقی  شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- 

مصطفی شبانی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 330/95خواهان ناصر شاه طالبی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
محمد رضا سی منی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ 95/8/12ساعت 16:00 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکا  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: 19523/م الف مدیر دفتر شعبه 16 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-616خواهان محمد مهدی هنرمندیان   دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
برای روزچهار شنبه مورخ  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  به طرفیت علی هارون رشیدی   وجه 
95/8/12ساعت 16 عصر 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 73  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: 19518/م الف مدیر دفتر شعبه 31 مجتمع شماره 

2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-617خواهان محمد مهدی هنرمندیان   دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
مورخ  شنبه  روزچهار  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  محمدی    هادی  طرفیت  به  وجه 

بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  تعیین گردیده  16:30 عصر  95/8/12ساعت 
قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان 
از وقت 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: 19517/م الف مدیر دفتر شعبه 31 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 327/95خواهان اصغر مظاهری    دادخواستی مبنی بر:تخلیه  به طرفیت 
علیرضا قنبریان   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ 95/8/8ساعت 5:30 عصر 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق – چهارراه وکا  مجتمع شماره 2 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: 19498/م الف مدیر دفتر شعبه 39 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  نیکبخت   رافتی  مرتضی  پرونده کاسه 628/95 خواهان  در خصوص 
چک   به طرفیت حمید رضا قپانچی و مهدی باغ رسان  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز 
............. مورخه 95/8/10 ساعت 9 صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد 
پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 13 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: 19528/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: احمد رضا      نام خانوادگی: سلطانی  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:اصغر    نام خانوادگی:شهر آبادیان با وکالت مرتضی زارعی و مرتضی 
قانیان  نشانی محل اقامت: اصفهان – اتوبان چمران خ شاهد روبروی مسجد خاتم آل لوازم خانگی 
متین محکوم به:به موجب رای شماره 174 تاریخ95/2/27 حوزه 16  شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
پرداخت مبلغ 33/000/000 ریبال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/114/600 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/1/20 -94/1/25 در 

حق خواهان و همچنین پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت.
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.
شماره19507/ م الف دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی مزایده 
پرونده کاسه  خصوص  در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   22 شعبه  احکام  اجرای 
950047ج ح/22 له خانم رضوان رمضانی علیه شرکت رامین ماشین ، مبنی بر فروش یک دستگاه 
خمیر همزن 120 کیلویی استیل )دیگ و همزن سپهرکار( به نشانی :ارغوانیه ، شهرک کارگاهی نیک 
اندیش ، بلوک 11 ، جلسه مزایده ای در تاریخ 95/7/26 روز دوشنبه ساعت 9/30 الی 10 صبح در 
نیکبخت  ، خیابان  محل اجرای احکام شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در )اصفهان 
،200متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اصفهان ، جنب بیمه پارسیان ، مجتمع 
اجرای احکام حقوقی – طبقه دوم ( برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مورد مزایده 
به آدرس صدرالذکر بازدید نمایند و کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که 10 در صد مبلغ کارشناسی 
را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 )بانک ملی ( واریز نموده و فیش 
آن را همراه داشته باشند . مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و برنده فرد یا افرادی هستند که باالترین 

قیمت را پیشنهاد دهند. اوصاف دستگاه بر اساس نظریه کارشناسی:
یک دستگاه خمیر همزن 120 کیلویی استیل )دیگ و همزن سپهر کار( نو و کار نکرده با قیمت پایه 
کارشناسی 33/000/000 ریال شماره : 19194/ م الف دادورز اجرای احکام شعبه 22 دادگاه حقوقی 

اصفهان – محمدی
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: علی ، احسان       نام خانوادگی: اشرفی ، گرمسیری نژاد   نشانی محل 
اقامت: هر دو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:زهرا     نام خانوادگی:شاهین دژ   نشانی 

محل اقامت: اصفهان – رباط سوم فرعی 15 پ 85
محکوم به:به موجب رای شماره 176 تاریخ95/2/11 حوزه 5  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
و  بانک سامان  بابت چک شماره 17745505  تضامنی  بصورت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت 
325/000 ریال خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از 94/12/20 لغایت وصول و انضمام 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.شماره19526/ م الف دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو  شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان
آگهی مزایده 

اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
کاسه 950044ج خ / 3 محکوم له خانم الهه خزدوزبه نشانی : اصفهان –ملک شهر-خیابان بهاران 
–جنب نانوایی طیقه اول –محکوم علیه خانم ها زهرا کاظمی اب ،غزاله خزدوزو آقای مهدی خزدوزبه 
نشانی:اصفهان –ملک شهر-خیابان 17 شهریور –خیابان فرعی گلستان –کوچه استقال –پاک 63 
مبنی بر فروش ششدانگ مشاع پاک ثبتی شماره 2783 فرعی از 68 اصلی بخش 14 اصفهان به 
مساحت 319 متر مربع به نشانی اصفهان ملک شهر خیابان فرعی گلستان کوچه استقال پاک 63 
کدپستی 8196685198 در روز دوشنبه 95/7/26 از ساعت 9 الی 9:30 در محل این اجرا واقع در 
اصفهان خیابان شهید نیکبخت غربی جنب بیمه پارسیان دایره اجرای احکام حقوقی طبقه چهارم 
واحد 8 که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان مبلغ 8/134/500/000 ریال ارزیابی گردیده و 
نظریه کارشناسی مصون از اعتراض باقی مانده برگزار نماید لذا طالبین  خرید می توانند 5 روز قبل از 
جلسه مزایده به نشانی فوق الذکر مراجعه و از ان بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی یعنی 
مبلغ    ریال به شماره حسلب سپرده دادگستری اصفهان واریز و با ارایه فیش مربوطه ، در مزایده 

شرکت نمایند.پیشنهاددهنده  باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.
باب منزل مسکونی که  به صورت یک  الذکر  فوق  آدرس  به  نظر  اوصاف موضوع مزایده ملک مورد 
چندین سال پیش بازسازی شده و درب حیاط با دیوارهای باربر جانبی و وسط های فلزی و سقف 
ساختمانی  مساحت  با  خوابه  چهار  بصورت  اول  طبقه  و  موزاییک  های  اجربا کف  و  تیراهن  های 
260مترمربع با اشپزخانه و کابینت های فلزی کف ان سرامییک دارای سریس بهداشتی و حمام و یک 
اتاق نیز در قسمت دستگاه پله داخلی روی پارکینگ قرار دارد که درب آن در دستگاه پله باز میشود و 
پارکینگ مسقف و زیرزمین به مساحت تقریبی 70 متر مرب درب و پنجره پروفیل و شیشه ، نمای 
ساختمان اجرچهارسانتی و بقیه حیاط اجر لفتون با قرنیز سنگی و کف فرش حیاط موزاییک میباشد 
و کف طبقه اول حدود 1/4 متر باالتر از کف حیاط قرار دارد و ساختمان مذکور دارای انشعابات اب و 

فاضاب و گاز و برق و تلفن می باشد.
شماره :14972/ م الف 

شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان
دادنامه

حل  شورای  نهم  رسیدگی:شعبه  مرجع  مورخ:95/6/4  دادنامه:1046  شماره  پرونده:950230  کاسه 
اختاف اصفهان خواهان:علی اصغر نعمت الهی نشانی:اصفهان پل چمران مجتمع مسکونی مهر1 وکیل 
بانک  ساختمان  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  نشانی:اصفهان  رحمی  خدا  محمدیان-الهام  :حسین 
تجارت)ارغوان( طبقه سوم واحد 18 خوانده:فاطمه شبانی نشانی:مجهول المکان    وکیل : -   نشانی 
: -   خواسته:مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه دو فقره چک بانضمام کلیه خسارات      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/خانم علی اصغر نعمت الهی با وکالت حسین محمدیان و الهام خدارحمی 
به طرفیت خانم فاطمه شبانی به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه چک به شماره ی 
586810/36 مورخ 92/4/25 و 586808/60 مورخ 92/6/25 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
ارایه  و  ابراز  از خود  دعوی خواهان  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  و محکمه  دفاعیات مستند 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون  اذا دعوی خواهان علیه خوانده  ننموده 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  بیست  و  و هشتصد  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ 
سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  آگهی  نشر  هزینه  و  وکیل  الوکاله  حق  و  و 
نماید.رای  می  اعام  و  صادر  خواهان  در حق  اجرای حکم  تاریخ  تا  چکها(  موصوف)سررسید  چک 
اباغ قابل واخواهی در این شعبه می  از  از اباغ پس  صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی  از  باشد و پس 
حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص قرار تامین خواسته نظر به اینکه خواهان نسبت به پرداخت 
 خسارت احتمالی اقدامی ننموده با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر

 می گردد./
شماره:19186/م الف   -    قاضی شعبه نهم مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

متن و حاشیه درآمد مجریان تلویزیون )قسمت اول(



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

سخنرانی مهدوی کیا در سمینار ... دوشنبه  5  مهرماه   61395
ـــمـــاره  260 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  سخنرانی مهدوی کیا 

در سمینار فوتبال سوئد
یوهانســون کاپ ٢٠١٧  که از 
تورنمنت هــای  معتبرتریــن 
ســوئد  در  پایــه  فوتبــال 
در  پــس  ایــن  از  اســت، 
تورنمنت هــای  تقویــم 
آکادمــی کیــا  بین المللــی 
قــرار گرفــت. مهدوی کیــا در 
 ایــن ســفر دیــداری نیــز بــا مدیــران، کادر فنــی 
ــل از  ــد روز قب ــه از چن ــیان ک ــم پارس ــان تی و بازیکن
شــروع ایــن تورنمنــت میزبــان آکادمــی کیــا در ســوئد 
ورزشــگاه  و  باشــگاه  از  بازدیــد  داشــت.  هســتند، 
ــای  ــت همکاری ه ــق در جه ــو و تواف ــی آیک اختصاص
آینــده بــا ایــن باشــگاه ســوئدی هــم، از دیگــر 
ــالن  ــن س ــود. همچنی ــفر ب ــن س ــا در ای ــات کی اقدام
آمفی تئاتــر دانشــکده ورزشــى بوســون همــراه بــا 
ســاعتی  عالقه منــدان  و  دانشــجویان  از  تعــدادی 
میزبــان مهــدی مهدوی کیــا بــود. مهدوی کیــا در ایــن 
رونــد  همچنیــن  و  فوتبــال  موضــوع  بــا  ســمینار 
ــخنرانی  ــه س ــا ب ــی کی ــداف آکادم ــکل گیری و اه ش
پرداخــت. الزم بــه ذکــر اســت باشــگاه آیکــو اســتکهلم 
ــای  ــا در تورنمنت ه ــی کی ــج خــوب آکادم ــی نتای در پ
ــه صــورت رســمی از  اروپایــی خــود، چنــدی پیــش ب
آکادمــی کیــا بــرای حضــور در ایــن تورنمنــت دعــوت 

کرده بود.

نماینده شاهین شهر در لیگ فوتبال 

ساحلی نوجوانان کشور سوم شد
شاهین شــهر  شــایان  امیــد  تیــم 

شاهین شهر
وحید وطن خواهان

اصفهــان در نخســتین دوره رقابت های 
ــام  ــه مق ــور ب ــان کش ــاحلی نوجوان ــال س ــگ فوتب لی

سوم دست یافت. 
در ایــن رقابت هــا تیــم ولــی عصر)عــج( شــیراز بــا 7 
ــه بوشــهر  ــم نخلســتان هلیل ــاز قهرمــان شــد. تی امتی
ــی  ــام نایب قهرمان ــه مق ــل 1+ ب ــاز و تفاض ــا 3 امتی ب
رســید و تیــم امیــد شــایان شاهین شــهر بــا 3 امتیــاز 

و تفاضــل 0 مقــام ســوم را کســب کــرد. 
نخســتین دوره رقابت هــای لیــگ نوجوانــان )زیــر 
 9 حضــور  بــا  ســاحلی کشــور  فوتبــال  16ســال( 
تیــم در مرحلــه نخســت و 4 تیــم صعودکــرده بــه 
ــه  ــود. بازی هــای مرحل ــزار شــده ب ــی برگ ــه نهای مرحل
نهایــی ایــن مســابقات بــه مــدت 3 روز از تاریــخ 
ــزار  ــهر برگ ــی بوش ــه میزبان ــر ب ــا 2 مه ــهریور ت  30 ش

شد.

  احتمال نیمکت نشینی دوباره 

هافبک پرسپولیس
ــم  ــک تی ــی، هافب ــد نورالله احم
بــه  توجــه  بــا  پرســپولیس 
ازدحــام خــط میانــی ایــن تیــم 
ــم از روی  ــاز ه ــت ب ــن اس ممک
عملکــرد  تماشــاگر  نیمکــت، 
باشــد.  خــود  هم بازی هــای 
هافبــک تیــم پرســپولیس در 
بــازی مقابــل ســپاهان و بــه دلیــل محرومیــت کمــال 
کامیابی نیــا پــس از مدت هــا بــه ترکیــب اصلــی قرمزپوشــان 
راه پیــدا کــرد و توانســت عملکــرد خوبــی را هــم از خــود بــه 
ــم  ــل تی ــپولیس مقاب ــدی پرس ــازی بع ــذارد. ب ــش بگ نمای
قشــقایی شــیراز در ورزشــگاه حافظیــه خواهــد بــود و برانکــو 
ایوانکوویــچ مجبــور اســت از بیــن نفــرات زیــادی کــه در خــط 
ــاد  ــور فرش ــد. حض ــاب کن ــر را انتخ ــط 4 نف ــی دارد، فق میان
ــالوه  ــه ع ــاه ب ــد عالیش ــا و امی ــال کامیابی نی ــدزاده، کم احم
 جوانــان مســتعدی کــه پرســپولیس در اختیــار دارد، کار 
را بــرای ایــن بازیکــن و برانکــو ایوانکوویــچ جهــت قــرار دادن 
ــکان  ــن ام ــت و ای ــرده اس ــکل ک ــی مش ــب اصل او در ترکی
وجــود دارد کــه احمــد نوراللهــی کــه در بــازی مقابــل ســپاهان 
ــازی  ــش گذاشــت، در ب ــه نمای ــی را از خــود ب ــرد مثبت عملک

مقابل قشقایی شیراز از روی نیمکت کار را دنبال کند.

بی اخالقی ها را پیگیری حقوقی می کنم
ــات  کاندیــدای انتخابــات فدراســیون جــودو گفــت: در انتخاب
امــا بی اخالقی هایــی  بــود؛   دموکراســی خاصــی حاکــم 
را کــه بیــرون وجــود داشــت، بــه صــورت حقوقــی پیگیــری 
مجمــع  پایــان  از  پــس  میراســماعیلی  آرش  می کنــم. 
انتخابــات فدراســیون جــودو بیــان کــرد: از تمــام دوســتان کــه 
ــت  ــم. رقاب ــن مــدت زحمــت کشــیده اند، تشــکر می کن در ای
نزدیکــی بــود. بــه آقــای درخشــان و اعضــای مجمــع تبریــک 
ــوان  ــه عن ــماعیلی ب ــد آرش میراس ــه بع ــن ب ــم. از ای می گوی

ــت. ــت جودوس ــرباز در خدم س

مصدومیت مگویان در تمرین استقالل
هرائــر مگویــان، مدافــع ارمنســتانی تیــم اســتقالل در اواخــر 
تمریــن روز )یکشــنبه( اســتقاللی ها دچــار مصدومیــت شــد. 
زیــر ابــروی مدافــع اســتقالل بریدگــی نســبتا بزرگــی ایجــاد 
ــدند  ــل ش ــه وارد عم ــتقالل بالفاصل ــکان اس ــه پزش ــد ک  ش
و پارگــی را بخیــه زدنــد. تمریــن اســتقاللی ها در حالــی 
برگــزار شــد کــه چنــد تــن از مســئوالن بنیــاد شــهید از 
ــر  ــه دلیــل حضــورش در مراســم تقدی ــان ب علیرضــا منصوری
از خانواده هــای شــهدا و جانبــازان پیــش از دیــدار برابــر 

ــد. ــر کردن ــن تقدی ذوب آه

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس ورزش

تیــم فوتســال ایــران در یــک دیــدار نفس گیــر، تیــم خشــن 
پاراگوئــه را حــذف کــرد و بــه جمــع 4 تیــم پایانــی رقابت های 
جــام جهانــی فوتســال پیوســت. ملی پوشــان فوتســال ایران 
در فاصلــه 22 ثانیــه بــه پایــان بــازی موفــق شــدند چهارمین 
ــه  ــال ب ــس از 24 س ــد و پ ــماعیل پور بزنن ــط اس گل را توس
جمــع 4 تیــم نهایــی جــام جهانــی صعــود کننــد. همان طــور 
ــختی در  ــران کار س ــی ای ــم مل ــد تی ــی می ش ــه پیش بین ک
ــل  ــال مقاب ــی فوتس ــام جهان ــی ج ــارم نهای ــه یک چه مرحل
ــا هــر  ــاز شــد؛ ام ــه دروازه اش ب ــه داشــت و دو مرتب پاراگوئ
بــار ملی پوشــان بــا ارائــه نمایــش برتــر نســبت بــه حریــف 
ــد  ــماعیل پور و جاوی ــوت های از راه دور اس ــده روی ش جنگن
نتیجــه را جبــران کردنــد و در دقیقــه 26 کــه شــاگردان 
چیــالورت بــه دلیــل اخــراج آیــاال، 4 نفــره بودنــد، یــک گل 
دیگــر توســط جاویــد زدنــد و در آســتانه صعــود بــه مرحلــه 
بعــد قــرار داشــتند؛ امــا یــک دقیقــه و 20 ثانیــه بــه ســوت 
 پایــان نیمــه دوم ویاللبــا یار پنجــم پاراگوئــه از روی ضربه آزاد 
کار را دوبــاره بــه تســاوی کشــاند تــا ایــران مثــل دیــدار برابــر 
ــال  ــه دنب ــای اضاف ــل، کار را در وقت ه ــه قب ــل در مرحل  برزی

کند.
     وقت اضافه

ــام  ــری در تم ــال برت ــش کام ــه نمای ــران ک ــان ای ملی پوش
دقایــق بــازی نســبت بــه پاراگوئــه داشــتند، حمــالت زیــادی 

ــد؛  ــم زدن ــم ه ــن تی ــرک دروازه ای ــه تی ــد و ب ــی کردن طراح
ــا  ــف، آن ه ــان حری ــه بازیکن ــش خشــن و درگیران ــا نمای  ام
روی  اینکــه  تــا  نــاکام گذاشــت  بــه گل  رســیدن  از  را 
و  پاراگوئــه  کاپیتــان  ســاالس،  اشــتباه  و  غافلگیــری 
ــه  ــن گل در فاصل ــران، چهارمی ــان ای ــی ملی پوش فرصت طلب
22 ثانیــه مانــده بــه پایــان مســابقه بــه ثمــر رســید و ایــران 

بــه نیمه نهایــی جــام جهانــی راه یافــت.
    بازتــاب موفقیــت فوتســال ایــران در رســانه های 

ــان جه
ــی  ــا تاریخ ــام، ب ــالس ویتن ــپورت پ ــی اس ــگاه اینترنت  پای
بــه  ایرانــی  فوتسالیســت های  صعــود  ارزیابــی کــردن 
نیمه نهایــی جــام جهانــی فوتســال از اســماعیل پور بــه 

عنــوان ســتاره فراتــر از قــاره آســیا یــاد کــرد و نوشــت: تیــم 
ــاع، تیــم منظمــی اســت  ــران در خــط دف ــی فوتســال ای مل
ــا حریــف صاحــب موقعیــت شــود. در  و کمتــر اجــازه داد ت
ــان  ــه قهرم ــار دیگــر اســماعیل پور نشــان داد ک ــن ب ــن بی ای
ــه بی نظیــر  ــر پاراگوئ فوتســال ایــران اســت. نمایــش او براب
بــود و گلــی کــه در ایــن بــازی بــه ثمــر رســاند نشــان داد کــه 

ــاره آسیاســت. ــر از ســطح ق ــی باالت او بازیکن
پایــگاه اینترنتــی eltimo برزیــل بــا پوشــش پیــروزی 
ارزشــمند فوتسالیســت های ایرانــی برابــر پاراگوئــه نوشــت: 
ــه  ــزرگ ب ــاری ب ــب افتخ ــرای کس ــه ب ــان داد ک ــران نش ای
ــدارد.  ــران تمامــی ن ــا آمــده اســت. جاه طلبی هــای ای کلمبی
بهتریــن تیــم آســیا همچنــان در حــال تاریخ ســازی در جــام 

ــی فوتســال اســت. جهان
پایــگاه اینترنتــی گاردیــا کلمبیــا بــا تمجیــد از نمایــش 
شــاگردان ناظم الشــریعه در کســب پیــروزی ارزشــمند 
ایــران برابــر پاراگوئــه نوشــت: بعــد از اینکــه در مرحلــه 
ــز  ــار نی ــود، این ب ــه ب ــران باخت ــه ای ــی ب ــل مدع ــل برزی قب
ــوب نمایــش خــوب شــاگردان ســید محمــد  ــه مغل پاراگوئ
ناظم الشــریعه شــد تــا یکــی از قدرت هــای فوتســال جهــان 
در آســیا بتوانــد بــه جمــع 4 تیــم نهایــی راه یابــد. تیــم ملــی 
ایــران ســاعت 3 و 30 دقیقــه بامــداد روز چهارشــنبه هفتــه 
جــاری در مرحلــه نیمه نهایــی جــام جهانــی بــه مصــاف تیــم 

ــی روســیه خواهــد رفــت. مل

صعود تاریخی فوتسال ایران

این تیم مهارنشدنی

مدیــر عامــل ســابق اســتقالل پــس از حمــالت 
ــه او انجــام داد  ــان ب تنــدی کــه وزیــر ورزش و جوان
در بیانیــه ای پاســخ ایــن اتهامــات را داد. بهــرام 
افشــارزاده در بخش هایــی از ایــن بیانیــه می گویــد: 
پــس از جدایــی از وزارت ورزش و اســتقالل بنــا بــه 

ــی  ــد خیل ــر چن ــتم. ه ــت نداش صحب
ــی زده  ــرح و تهمت های ــا مط صحبت ه
ــش  ــظ آرام ــرای حف ــن ب ــا م ــد، ام ش
ــم؛  ــکوت کن ــح دادم س ــتقالل ترجی اس
تمامــی  بحث هــا  این گونــه  ظاهــرا 
نــدارد و مــن بــر خــود واجــب می دانــم 
ــه  ــد ب ــات را بن ــن اتهام ــخ ای ــه پاس ک

بنــد و جملــه بــه جملــه بدهــم. در ابتــدا آقــای 
 گــودرزی را بــه عنــوان یــک دکتــر، اســتاد دانشــگاه 
اخــالق  رعایــت  بــه  دعــوت  مملکــت  وزیــر   و 
ــای خــود  ــم. ایشــان در صحبت ه ــت می کن و صداق
گفتنــد از افشــارزاده بــه علــت اینکــه هزینــه زیــادی 

بــه بیت المــال تحمیــل کــرده رضایــت نداشــتم. 
ــه  ــه ای ب ــه هزین ــن چ ــه م ــت ک ــن اس ــؤال ای س
ــتفاده از  ــر اس ــد ب ــردم؟ تأکی ــل ک ــال تحمی بیت الم
بیت المــال توســط آقــای گــودرزی صحبــت جالبــی 
اســت! مــن دربــاره بیت المــال و عملکــرد وزارت 
ورزش حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن 
دارم کــه لزومــی نــدارد در اینجــا به آن ها 
بپــردازم. جالب اســت پرداخــت چندین 
فقــره وام هــای چنــد ده میلیونــی در 
حالــی کــه کمبــود  در  ورزش  وزارت 
بودجــه را داشــتیم، بیت المــال نیســت؛ 
امــا 850 روز صادقانــه و بــدون دریافــت 
ــب  ــرای اســتقالل زحمــت کشــیدن اینجان ــوق ب حق
ــه بیت المــال اســت! مــن قصــد دخالــت در  جفــا ب
ــدارم؛ امــا شــائبه های بســیار  امــور پرســپولیس را ن
زیــادی دربــاره رقم هــای بازیکنــان ایــن تیــم وجــود 

دارد.

بیانیه تند مدیر عامل سابق استقالل علیه وزیر ورزش
تیــم ملــی در شــرایطی مهیــای بــازی بــا ازبکســتان 
فــرم  می شــود کــه  جنوبــی  ادامــه کــره  در  و 
ایده آلــی بــه نســبت بــازی بــا قطــر و چیــن نــدارد. 
ــه  ــری را ب ــان منتظ ــاع پژم ــط دف ــی در خ ــم مل تی
ــه جــای او  ــدارد و ب ــار ن دلیــل مصدومیــت در اختی

ــی  ــم مل ــه اردوی تی ــاز ب عــزت هللا پورق
دعــوت شــده کــه کمتــر در ترکیــب 
تیــم ملــی بــازی کــرده اســت. اشــکان 
ــر  ــه اگ ــت و البت ــروم اس ــه مح دژاگ
ــزه  ــا انگی ــود، شــاید ب هــم محــروم نب
بــازی بــا قطــر و چیــن در اردوی تیــم 
ــه از  ــرا ک ــود؛ چ ــر نمی ش ــی حاض مل

ــده  ــته ش ــار گذاش ــر کن ــی قط ــم العرب ــت تی  لیس
 و ایــن روزهــا بایــد بــرای خــود تیــم انتخــاب کنــد 

و به اطالع باشگاه العربی برساند! 
علیرضــا جهانبخــش هــم مصــدوم اســت. ســردار 
آزمــون روزهــای خوبــی را در روســتوف ســپری 

ــب  ــد و در ترکی ــته گل نمی زن ــل گذش ــد. مث نمی کن
جمــع  از  نیســت.  فیکــس  هــم  روســی  تیــم 
ــه در  ــتند ک ــن هس ــه بازیک ــط دو، س ــا فق لژیونره
هفته هــای اخیــر موفــق بودنــد و بــه نوعــی شــرایط 
خوبــی را تجربــه کرده انــد؛ رضــا قوچان نــژاد در 
تیــم هیرنفیــن. همچنیــن مســعود 
شــجاعی و کریــم انصــاری فــرد در 
ــر  ــه ه ــب اینک ــوس. جال ــم پانیونی تی
ســه بازیکــن در ترکیــب ثابــت تیــم 
کــی روش جایــی ندارنــد. هــر چنــد 
در  ملــی  تیــم  منتقــدان  از  برخــی 
روزهــای اخیــر و بعــد از گل نــزدن 
ــان  ــن اذع ــر و چی ــا قط ــازی ب ــون در ب ــردار آزم س
کردنــد بهتــر اســت رضــا قوچان نــژاد در نــوک 
خــط حملــه بــازی کنــد؛ حتــی کریــم انصاری فــرد. 
بــه نظــر می رســد کــی روش این بــار بایــد روی 

داخلی هــا بیشــتر از لژیونرهــا حســاب کنــد.

ــاد و خاطــره  ــاع مقــدس، ی ــه دف ــا هفت ــان ب   کیمیای وطن همزم
ــدگان اســالم در هشــت ســال  جانفشــانی های رزمن
دفــاع مقــدس بــا برپایــی نمایشــگاهی در همیــن زمینــه در شــرکت 
ــه  ــم ک ــن مراس ــد. در ای ــته ش ــی  داش ــان گرام ــه اصفه ــوالد مبارک ف
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــیجیان ش ــران و بس ــان، مدی ــی از معاون جمع
فرماندهــان و نظامیــان حاضــر در میــدان برگــزاری مراســم از اســتان 
 اصفهــان و شهرســتان مبارکــه حضــور داشــتند، دکتــر بهــرام ســبحانی

مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه، ضمــن خوشــامدگویی به بــرادران 
ــاع  ــه دف ــت: هفت ــم گف ــن مراس ــر در ای ــیجی حاض ــران بس و خواه
مقــدس، یــادآور ایثارگــری و از خودگذشــتگی های همــه ملــت 
ــران اســت و یکــی از ویژگی هــای برگــزاری هــر ســاله  شــهیدپرور ای
ــن  ــه، ای ــوالد مبارک ــاع مقــدس در شــرکت ف ــه دف گرامیداشــت هفت
اســت کــه همــه عزیــزان بــا رهاوردهایــی کــه جنــگ تحمیلــی بــرای 
جمهــوری اســالمی  ایــران بــه همــراه داشــت بیــش از پیــش آشــنا 
ــی آســیب های  ــگ تحمیل ــه جن ــم ک ــه می دانی ــه هم می شــوند. البت
ــن جوان هــای مــا  ــا رســاند؛ بهتری ــه کشــور م ــری هــم ب  جبران ناپذی
را از مــا گرفــت، پاک تریــن و صادق تریــن جوان هــای خــود را در 
جنــگ از دســت دادیــم، صنایــع و زیربناهــای کشــور در حیــن جنــگ 
ــی  ــاظ روح ــه لح ــردم را ب ــی  م ــک باران ها تمام ــت، موش ــن رف  از بی
و روانــی دچــار بحــران کــرده بــود و موجــب شــده بــود تــا مملکــت در 
ــه  ــواردی اســت ک ــا م ــرد و این ه ــرار گی ــادی ق شــرایط خــاص و ح

مشهود بودند.
   دستاوردهای جنگ تحمیلی

ســبحانی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســخنان معمــار کبیر انقالب اســالمی 
 حضــرت امــام خمینــی)ره( گفــت: همان طــور کــه گفتــه شــد جنــگ 
تحمیلــی مشــکالت مشــهود بســیاری را در خــود داشــت؛ امــا در کنــار 
ــه  ــور ک ــت؛ همان ط ــم داش ــی ه ــهود بیکران ــتاوردهای نامش آن، دس
حضــرت امــام خمینــی)ره( فرمودنــد جنــگ تحمیلــی یــک نعمــت 
ــد ــور ش ــب کش ــگ نصی ــن جن ــه از ای ــم ک ــی ه ــت؛ نعمت های  اس

ــای  ــود، احی ــا ب ــن نعمت ه ــدر ای ــه در ص ــت. آنچ ــه اس ــب توج جال
ارزش هــای اســالمی  و فرهنــگ اســالمی  اســت کــه بی نهایــت ارزش 
دارد. وقتــی مــادری کــه 4 شــهید داده می گویــد اگــر 10 فرزنــد هــم 

داشــتم، در راه انقــالب هدیــه می کــردم، یعنــی برگشــت بــه مکتــب 
حســین بن علی)ع( و احیــای فرهنــگ اســالمی. امــا آنچــه بایــد بــه 
آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه همیــن مجموعــه فــوالد مبارکــه نیــز 
یکــی از بــرکات پرثمــر و بــزرگ دوران دفــاع مقــدس اســت تــا جایــی 
کــه همــه بــه یــاد دارنــد ســاخت ایــن مجموعــه بــزرگ صنعتــی در 

اوایــل دهــه 60 زمانــی کــه کشــور درگیــر جنــگ بــود، شــروع شــد.
   ساخت فوالد مبارکه در زمان جنگ

ــگ  ــال جن ــور در ح ــک کش ــی ی ــول وقت ــور معم ــه ط ــزود: ب وی اف
اســت، اولویــت اصلــی مســئوالن رســیدگی بــه جنــگ اســت و بقیــه 
ــمندی های  ــی از هوش ــی یک ــد؛ ول ــی می گیرن ــگ تأس ــوارد از جن م
 مدیریــت نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی  ایــران در زمــان جنــگ

ایــن بــود کــه همزمــان بــا درگیــری در جبهه هــای جنــگ حــق علیــه 
باطــل، بیشــترین تمرکــز بــر ســاخت و راه انــدازی مجموعــه ای بــزرگ 
ــه  ــن مجموع ــوان بزرگ تری ــه عن ــه در حــال حاضــر ب ــی - ک و صنعت
ــم  ــن مه ــر ای ــی ب ــود و حت ــرده می شــود - ب ــام ب ــه از آن ن خاورمیان
نیــز اصــرار شــد کــه ایــن مجموعــه بایــد در همیــن دورانــی کــه ایــران 
درگیــر جنــگ اســت، ســاخته شــود؛ کمــا اینکــه تمــام ســاختمان ها 
ــی نصــب  ــان، در زمان ــه اصفه ــوالد مبارک ــاز نخســت ف ــزات ف  و تجهی
و راه انــدازی شــد کــه در بیشــتر مواقــع وضعیــت قرمــز بــود و احتمــال 
ــختکوش  ــان س ــت. کارکن ــود داش ــمن وج ــی دش ــای هوای حمله ه
فــوالد مبارکــه در همــان شــرایط بــه ســاخت و نصــب تجهیــزات ایــن 

کارخانــه بــزرگ پرداختنــد.
جنگ اقتصادی   

ــد  ــرایط بع ــه ش ــاره ب ــا اش ــه ب ــه در ادام ــوالد مبارک ــل ف ــر عام مدی

ــگ  ــی، جن ــگ نظام ــد از جن ــت: بع ــی گف ــگ تحمیل ــام جن از اتم
اقتصــادی همــه دنیــا بــا ایــران شــروع شــد. فــوالد مبارکــه ای کــه بــه 
برکــت خــون شــهدایی کــه از خــود ایــن کارخانــه نیــز اعــزام شــدند 
ــه درجــه رفیــع شــهادت رســیدند، در دوران جنــگ ســاخته شــد   و ب
و در اوایــل راه انــدازی ظرفیــت کمــی  داشــت، امــروز بــه مجموعــه ای 
ــا  ــاءهللا ت ــیده و ان ش ــت رس ــن ظرفی ــون ت ــش از 9.5 میلی ــا بی ب
پایــان ســال از مــرز 10 میلیــون تــن نیــز خواهــد گذشــت؛ ایــن بــدان 
ــا آن شــرایط  معناســت کــه فــوالد مبارکــه در دوران جنــگ نظامــی  ب
ســخت شــکل گرفــت و امــروز در دوران جنــگ اقتصــادی توانســته 
ــه محصــوالت  ــد و ارائ ــا توســعه و اســتفاده از تکنولوژی هــای جدی ب
جدیــد بــه بازارهــای هــدف و نیــز افزایــش ظرفیــت در جبهــه 
اقتصــادی نیــز بــه خوبــی ایفــای نقــش کنــد و اگــر عنایــت ویــژه آقــا 
امــام زمان)عــج( نبــود امــکان نداشــت این چنیــن توفیقــات بزرگــی 
حاصــل شــود. در حقیقــت تــوکل بــه خــدا، ایمــان و خلــوص نیتــی 
کــه در تک تــک کارکنــان فــوالد مبارکــه نهادینــه اســت، ایــن توفیق هــا 
ــربلندی  ــث س ــه باع ــی ک ــای روزافزون ــت؛ موفقیت ه ــم زده اس را رق
ــان  ــان کار نیســت و پیشــرفت همچن ــز پای ــون نی نظــام اســت و اکن

ادامــه خواهــد یافــت.
   فعالیت های همسو با فرمایشات مقام معظم رهبری

ســبحانی در ادامــه توجــه بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری در فــوالد 
ــگاه  ــن بن ــان ای ــه کارکن ــزود: هم ــد و اف ــر خوان ــل ذک ــه را قاب مبارک
ــات  ــتای فرمایش ــاله در راس ــر س ــته اند ه ــادی، توانس ــزرگ اقتص ب
ــا فرمایشــات ایشــان  ــا انجــام فعالیت هــای همســو ب ــه، ب معظــم ل
ــوده  ــه فرم ــه ب ــالی ک ــه در س ــی ک ــا جای ــانند ت ــل پوش ــه عم جام

ــل«  ــدام و عم ــی اق ــاد مقاومت ــال اقتص ــری »س ــم رهب ــام معظ مق
ــدی در  ــن راســتا گام هــای بلن ــه در همی ــوالد مبارک ــده شــده، ف نامی
ــای  ــوالت و کااله ــه محص ــت، ارائ ــش ظرفی ــعه و افزای ــه توس زمین
بازارهــای جهانــی و بین المللــی برداشــته   جدیــد و در تســخیر 
و توانســته بــه گفتــه ایشــان عمــل کنــد. ایــن مهــم، کار بزرگــی اســت 
ــدا  ــه پی ــران ادام ــت ای ــور مل ــدان غی ــن فرزن ــت همی ــه دس ــه ب ک
خواهــد کــرد و روزبــه روز شــاهد توســعه و رونــق بیشــتر ایــن مجموعه 

نیــز خواهیــم بــود.
   دفاع از اسالم

ســرهنگ محمــد نصراصفهانــی، فرمانــده ســپاه پاســداران شهرســتان 
گفــت:  مقــدس  دفــاع  دوران  نمایشــگاه  حاشــیه  در  مبارکــه، 
ــزرگ اســالمی   ــن صنعــت ب ــه در ای ــام کســانی ک ــرای تم نخســت ب
مشــغول بــه کار و تــالش هســتند، آرزوی ســالمتی دارم و از تمامــی 
ــار  ــذاب آث ــا و ج ــگاه زیب ــی نمایش ــرای برپای ــه ب ــت اندرکارانی ک  دس
ــم.  ــکر می کن ــد، تش ــرج دادن ــه خ ــت ب ــدس هم ــاع مق دوران دف
خوشــبختانه نمایشــگاه بســیار خوبــی توســط بســیج فــوالد مبارکــه 
ترتیــب داده شــده کــه جــا دارد از مســئوالن و بســیجیانی کــه کمــک 
ــم.  ــکر کن ــز تش ــیدند نی ــت کش ــگاه زحم ــن نمایش ــد و در ای کردن
ــا  ــی م ــعائر انقالب ــی از ش ــده یک ــم آم ــرآن ه ــه در ق ــور ک همان ط
ــن  ــن نمایشــگاه، مصــداق همی ــی ای ــاع از اســالم اســت و برپای دف
ــرای  ــاد ب ــک نم ــوان ی ــه عن ــدس ب ــاع مق ــه دف ــت. هفت ــه اس جمل
ــت  ــان اس ــالم عزیزم ــالمی  و از اس ــن اس ــا از میه ــی م ــاع انقالب  دف
ــن  ــت ای ــج و بزرگداش ــرای تروی ــه ب ــی را ک ــا دارد فعالیت های و ج

ــم. ــاس بداری ــده، پ ــام ش ــگ انج فرهن

    نقش صنعت، به ویژه فوالد مبارکه در دفاع مقدس
نصــر اصفهانــی بــا اشــاره بــه نقــش صنعــت، به ویــژه فــوالد مبارکــه 
در دفــاع مقــدس گفــت: جهــاد انــواع گوناگونــی دارد؛ یکــی از 
ــا آن  ــی ب ــتکبار جهان ــا اس ــل ب ــروز در تقاب ــا ام ــه م ــی ک صحنه های
ــکای  ــالمی،  آمری ــالب اس ــالم و انق ــمن اس ــتیم و دش ــه رو هس روب
جنایتــکار و دست نشــانده های آن هــا در منطقــه بــر آن نیــز پافشــاری 
می کننــد، جنــگ اقتصــادی و تحریم هــای ظالمانــه اقتصــادی 
علیــه ایــران اســالمی  اســت. دشــمنان متحــد ایــران قوانینــی 
ــا  ــالمی  م ــن اس ــادی میه ــق اقتص ــد و رون ــری از رش ــرای جلوگی ب
ــوالد ــت ف ــه در صنع ــی ک ــروز عزیزان ــت ام ــد. در حقیق  مصــوب کردن

مشــغول فعالیــت هســتند، در صحنــه جهــاد اقتصــادی بــه فعالیــت 
می پردازنــد. چنانچــه در قــرآن نیــز آمــده: »هــر چــه می توانیــد بنیــه 

خــود را قــوی کنیــد.« 
ــتکبار  ــام اس ــا نظ ــا ب ــل م ــه تقاب ــروز صحن ــه ام ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
صحنــه جنــگ اقتصــادی اســت و ایــن صحنــه نیــز یکــی از 
ــران  ــالمی  ای ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــت دار نظ ــای اولوی صحنه ه
اســت، کارکنــان شــرکت فــوالد مبارکــه در یکــی از صحنه هــای ســخت 
ــت، شــأن  ــدر و منزل ــد ق ــد و بای ــت می کنن ــا دشــمنان فعالی ــرد ب  نب
ــه  ــالب اســالمی  در صحن ــد و از اســالم و انق ــگاه خــود را بدانن و جای

ــد.  ــاد اقتصــادی دفــاع کنن جه
وی افــزود: امــروزه امنیــت دفاعــی ایــران اســالمی  از جایــگاه 
ــت  ــه برک ــم، ب ــت داری ــا امنی ــه م ــر چ ــت. ه ــوردار اس ــژه ای برخ وی
ــت  ــران تثبی ــالمی  ای ــوری اس ــه در جمه ــت ک ــی اس ــت دفاع امنی
امنیــت صنعتــی، همــه و همــه در  اجتماعــی،  امنیــت  شــده؛ 
ســایه امنیــت دفاعــی ایجــاد شــده اســت. در حقیقــت اگــر 
ــد شــود و وضعیــت  ــا ناامی ــه وضعیــت دفاعــی م دشــمن نســبت ب
ــدن  ــک ش ــازه نزدی ــمن اج ــه دش ــد ک ــه ای باش ــه گون ــا ب ــی م دفاع
 بــه مرزهــای مــا را هــم بــه خــودش ندهــد، صنایــع، اجتمــاع 
و همــه تعامــالت اجتماعــی امنیــت پیــدا می کنــد. در حقیقــت 
ــم  ــه امنیت هاســت و نمایشــگاهی ه ــای هم ــی، زیربن ــت دفاع امنی
کــه در فــوالد مبارکــه برپــا شــده، تداعی کننــده امنیتــی اســت کــه بــه 
ــاع  ــدگان اســالم در دوران دف واســطه خــون شــهدا و ایثارگــری رزمن

ــرای ایــن مملکــت حاصــل شــده اســت. مقــدس ب

مدیر عامل فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه، یکی از برکات پرثمر و بزرگ دوران دفاع مقدس است

نگاه کی روش به بازیکنان داخلی
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هجدهمیــن شــورای جهانــی صنایــع دســتی در شــهر 
اصفهــان شــروع بــه کار کــرده اســت. شــهر جهانــی 
ــان  ــا 6 مهرمــاه، میزب صنایــع دســتی یعنــی اصفهــان، 3 ت
اســت.  هجدهمیــن شــورای جهانــی صنایــع دســتی 
رئیــس مرکــز میــراث ناملمــوس ســازمان میــراث فرهنگــی 
دســتی  صنایــع  جهانــی  شــورای  اجــاس  می گویــد: 
ــح و دوســتی اســت.  ــی، صل ــرای همگرای ــم ب ــی مه فرصت
یــدهللا پرمــون اظهــار کــرد: برگــزاری اجــاس شــورای 
ــران  ــع دســتی ای ــع دســتی در معرفــی صنای ــی صنای جهان
ــزرگ  ــاق ب ــن اتف ــزود: ای ــت. وی اف ــذار اس ــیار تأثیرگ  بس
را می تــوان از ایــن زاویــه بررســی کــرد کــه برگــزاری 
نشســت شــورای جهانــی بــه مســئله جــا افتــادن مقولــه ای 
بــه اســم میــراث فرهنگــی ناملمــوس در دنیــا کــه روزبــه روز 
در جهــان بــه عنــوان یــک مقولــه خــاص میــراث فرهنگــی 

ــد. ــک می کن ــازد، کم ــرح می س ــود را مط خ
افزایشسرمایهگذاری 

پرمــون اضافــه کــرد: در کارنامــه موجــود در حــوزه میــراث 
افزایــش ســرمایه گذاری  ناملمــوس، شــاهد  فرهنگــی 
ــق  ــران موف ــه ای ــتیم ک ــی هس ــت جهان ــرای ثب ــورها ب کش

ســنتی  هنرهــای  و  دســتی  صنایــع  حــوزه  در   شــده 
ــارس و فــرش شــهری  و فــرش، دو فــرش ذهنی بافــت ف
ــه داد:  ــون ادام ــاند. پرم ــی برس ــت جهان ــه ثب ــان را ب کاش
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ســهمیه ثبــت جهانــی کــردن 
ــا  ــن فرصت ه ــد از ای ــس بای ــت پ ــم اس ــدود و ک ــم مح ه
ــیا  ــرق آس ــوب ش ــم جن ــی می دانی ــرد. از طرف ــتفاده ک اس
مهــد صنایــع دســتی اســت. ایــران بایــد بــا شــرکت در ایــن 
مجالــس خــود را مطــرح کنــد؛ بــه ایــن معنــی کــه برگــزاری 
چنیــن اجــاس و شــوراهایی زمینــه بســیار مهمــی در ایــن 

راستاســت.
سیاههبرداریازصنایعدستی 

ــد  ــی بای ــت جهان ــام ثب ــتای انج ــرد: در راس ــد ک وی تأکی
ــه  ــاز ب ــا نی ــع دســتی انجــام شــود. م ســیاهه برداری صنای
دایرةالمعــارف و واژه نامــه تخصصــی داریــم که ایــن اجاس 
ــز  ــس مرک ــت. رئی ــده اس ــیار کمک کنن ــوزه بس ــن ح در ای
میــراث ناملمــوس ســازمان میــراث فرهنگــی یــادآور شــد: 
از جنبــه ارتباطــات بیــن کشــورها، صنایــع دســتی یکــی از 
ــتی  ــاق و دوس ــح و وف ــث صل ــه باع ــت ک ــی اس حوزه های

می شــود؛ چــرا کــه دانــش ســاخت صنایــع دســتی 
محــدود بــه یــک قــوم و قبیلــه نیســت و اشــتراکات 
بســیاری بــا هــم دارد و ایــن باعــث یــک حــس مشــترک 
ــا  ــه ی ــا آســیای میان می شــود؛ مثــا رشــته چــوب ایــران ب
هنــد و پاکســتان زمینه هــای مشــترک دارد یــا فــان رشــته 
ــراق دارد  ــا ع ــتان ی ــا افغانس ــتراکاتی ب ــران اش ــری ای  هن
و اجــاس شــورای جهانــی صنایــع دســتی فرصتــی مهــم 

ــرای همگرایــی و صلــح و دوســتی اســت. ب
فرصتیباارزش 

ــهر  ــران و ش ــاس در ای ــن اج ــزاری ای ــک برگ ــدون ش ب
اصفهــان، فرصتــی بــاارزش اســت کــه بایــد بهتریــن 
بهره برداری هــا از آن صــورت گیــرد. شناســاندن صنایــع 
رونــق  در  مهمــی  نقــش  جهــان،  بــه  ایــران  دســتی 
دارد.  پرســود  و  پایــدار  اشــتغال  ایجــاد  و  گردشــگری 
ــزرگ  ــای ب ــی از بازاره ــان یک ــتی در جه ــع دس ــازار صنای ب
ــا  ــه قابلیت ه ــود هم ــا وج ــران ب ــفانه ای ــه متأس ــت ک اس
ســهم اندکــی در آن دارد؛ بــه همیــن دلیــل اســتفاده 
ــت  ــران از اهمی ــرای ای ــی ب ــن فرصت های ــب از چنی مناس
بســیاری برخــوردار اســت. امیدواریــم بــا درایــت مســئوالن 
رشــد  شــاهد  آینــده  در  اجــاس  ایــن   برگزارکننــده 

و شکوفایی صنایع دستی و گردشگری ایران باشیم.

اجالس جهانی صنایع دستی، فرصتی باارزش

 بررسی نقش مکتب فلسفی اصفهان

 در تحوالت فلسفی
»نقــش  تخصصــی  نشســت 
مکتــب فلســفی اصفهــان در 
جهــان  و  ایــران  تحــوالت 
مرکــز  ســوی  از  اســام« 
ــل  ــه مل ــی و خان اصفهان شناس

برگزار می شود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
حمیــد  اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
ــا  ــل ب ــه مل ــی و خان ــز اصفهان شناس ــس مرک ــد، رئی فرهمن
ــگ  ــر فرهن ــی ب ــوم عقل ــر عل ــت: تأثی ــب گف ــن مطل ــان ای  بی
و تمــدن بشــری از دوره ایــران باســتان تــا عصــر اعتــای آن 
یعنــی دوره صفــوی، تبییــن آرا و نظریــات برجســته ترین 
ــا  ــه ت ــینا گرفت ــکویه و ابن س ــن مس ــی از اب ــوفان ایران فیلس
بزرگانــی شــامل خواجــه نصیرالدیــن طوســی کــه در مکتــب 
ــم حکمــی  ــان تعالی ــد و بی ــان بالیده ان ــه فلســفی اصفه خان
و فلســفی بزرگانــی همچــون میردامــاد و میرفندرســکی 
ــد  ــد فرهمن ــت. حمی ــت اس ــن نشس ــث ای ــه مباح از جمل
ــب  ــش مکت ــی »نق ــت تخصص ــه نشس ــرد: برنام ــار ک اظه
ــام« از  ــان اس ــران و جه ــوالت ای ــان در تح ــفی اصفه فلس
ــه  ــته ب ــل وابس ــه مل ــی و خان ــز اصفهان شناس ــوی مرک س
ــور  ــا حض ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
دکتــر مهــدی دهباشــی برگــزار می شــود. وی تصریــح کــرد: 
ــد روز  ــن نشســت می توانن ــرای شــرکت در ای ــدان ب عاقه من
دوشــنبه 5 مهرمــاه ســاعت ۱۷ بــه محــل کتابخانــه مرکــزی 

ــد. ــه کنن ــاغ گلدســته مراجع ــان ب ــع در خیاب واق

فعالیت ۸۰ دفتر قرآنی در جنوب کرمان
ــان  ــوب کرم ــگ و ارشــاد اســامی جن ــر کل ســابق فرهن مدی
ــای  ــر فعالیت ه ــش از اســتقال اداره  کل ســه دفت ــت: پی گف
دینــی و قرآنــی وجــود داشــت؛ امــا هم اکنــون ۸۰ دفتــر قرآنی 
در جنــوب کرمــان فعــال اســت. حجت االســام ســید احمــد 
حســینی در مراســم تودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
ــای  ــه دغدغه ه ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف ــوب کرم ــامی جن اس
ــه  ــن اداره کل در منطق ــری، ای ــم رهب ــام معظ ــی مق فرهنگ
ــه وجــود مشــکات و معضــات  ــا توجــه ب ــدازی شــد. ب راه ان
ــن اداره کل  ــتقرار ای ــان، اس ــوب کرم ــود در جن ــی موج فرهنگ
ــر کل ســابق فرهنــگ  ــه شــمار می رفــت. مدی ــات ب  از ضروری
بــرای  داد:  ادامــه  کرمــان  جنــوب  اســامی  ارشــاد  و 
ــاب اســتانی  ــی، نمایشــگاه کت نخســتین بار ســه ســال متوال
ــز  ــاری نی ــال ج ــم و در س ــزار کردی ــان برگ ــوب کرم را در جن
 ایــن نمایشــگاه در دی مــاه برگــزار می شــود.  در آییــن تودیــع 
و معارفــه مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی جنــوب کرمــان 
 از تاش هــای ســید احمــد حســینی بــا اهــدای لــوح تقدیــر 

و حسین اسحاقی به عنوان مدیر کل جدید معرفی شد.

اخبار کوتاه

نایین،شهرفرشوعبا
ســوغات ناییــن در درجــه اول 
صنایــع دســتی آن، از جملــه عبــا 
و فــرش و ســپس غذاهــای 
ــج  ــع رای ــت. از صنای ــی اس  بوم
و معتبــر ناییــن، عبابافــی اســت. 
ــود را از  ــول خ ــان، محص عباباف
در  شــتر  پشــم  و  کــرک 
می بافنــد.  خرمایــی  و  ســرخ  مشــکی،  زرد،  رنگ هــای 
مهم تریــن مرکــز عبابافــان ناییــن در محمدیــه قــرار دارد. 
ــی از  ــا، یک ــوه کار آن ه ــز نح ــان و نی ــن عباباف ــای ای کارگاه ه
جاذبه هــای تماشــایی ایــن منطقــه محســوب می شــود. ایــن 
کارگاه هــای عبابافــی در بیــن بومیــان منطقــه بــا نــام ســرداب 
ــا شــده  ــا احی ــدادی از آن ه ــرا تع ــه اخی  شــناخته می شــود ک
ــی  ــی و دائم ــگاه های فصل ــل نمایش ــا مح ــی از آن ه و بعض
صنایــع دســتی اســت. در ایــن ســرداب ها می توانیــد از 
ــی  ــی و گلیم باف ــتادان عباباف ــی اس ــاهد هنرنمای ــک ش نزدی
باشــید کــه بــا روی خــوش پذیــرای میهمانــان خواهنــد بــود. 
در ایــن نمایشــگاه ها نیــز تنــوع قالی هــای دســتباف در ابعــاد 
مختلــف گردشــگران  نقش هــای  و  رنگ هــا  و   کوچــک 
ــن  ــام نایی ــا ن ــی ب ــی و قالی باف ــرد. قال ــد ک را مســحور خواه
پیونــد خــورده و قالی بافــی از مشــاغل اساســی مــردم ناییــن 
ــی  ــن قدمت ــبافی در نایی ــه فرش ــا اینک ــی رود. ب ــمار م ــه  ش ب
کمتــر از ۱۰۰ ســال دارد، امــا قالــی ناییــن آوازه جهانــی دارد. در 
حقیقــت بــا افــول صنعــت عبابافــی، صنعتگــران و هنرمنــدان 
عبابــاف بــه بافتــن فــرش روی آوردنــد. تاریخچــه ایــن 
صنعــت بــه ســال های ۱3۰۰ تــا ۱3۰5 شمســی می رســد. 
ــرش  ــه ف ــان اولی ــش طراح ــن و کوش ــردم نایی ــتعداد م اس
ــال های  ــان س ــادر هم ــد ت ــث ش ــا باع ــوم رهنم ــد مرح مانن
نخســت فــرش ناییــن بــا قالی هــای اصفهــان، کاشــان رقابــت 
ــن  ــد. کاشی ســازی و کاشــیکاری از هنرهــای دســتی نایی کن
اســت کــه ســابقه ای دیرینــه دارد؛ بــه طــوری کــه تــا حــدود 5۰ 
ســال پیــش کاشــی های تولیــد ناییــن بــه بیشــتر شــهرهای 

بزرگ ایران صادر می شد. 
ــادگار روزگاران گذشــته  ــز ی ــن نی ــری و ســفالگری نایی کوزه گ
ایــن شــهر اســت. ظــروف ســفالی ناییــن کــه از نظــر ظرافــت 
ــه  ــش ب ــال پی ــد س ــا چن ــتند ت ــروف هس ــتحکام مع و اس
ــر  ــال حاض ــا در ح ــده اند؛ ام ــادر می ش ــر ص ــهرهای دیگ ش

ــدارد.  ــق ســابق را ن رون
در خانــه پیرنیــا کــه اســفندماه ۱3۷3 بــه مــوزه مردم شناســی 
ــه  ــوازم و ب ــایل و ل ــوان وس ــد، می ت ــل ش ــن تبدی ــر نایی کوی
ــاک ــم از پوش ــر اع ــردم کوی ــی م ــر فرهنگ ــی عناص ــور کل  ط

دســتی، کارگاه هــای  صنایــع  چوبــی،  و  فلــزی  ظــروف 
ــی، آهنگــری ســنتی، ســفالگری  ــی، گلیم باف ــف عباباف  مختل
قالی بافــی و آداب و رســوم و اعتقــادات مــردم را دیــد. 
زعفــران، پســته، کتیــرا، داروهــای گیاهــی و لبنیــات محلــی از 

ــتند. ــن هس ــوغات نایی ــر س دیگ

گشت وگذار

بســیاری از گردشــگران ترجیــح می دهنــد در ســفر غــذا 
را همــراه خــود ببرنــد و از خدمــات رســتوران ها به ویــژه 

رســتوران های محلــی اســتفاده نکننــد. 
بعضــی گردشــگران، کیفیــت پاییــن و برخــی نیــز قیمت 
 زیــاد خدمــات ارائه شــده از ســوی جامعــه محلــی 

را دلیــل اســتفاده نکــردن از ایــن خدمات 
عنــوان می کننــد.

 شــهاب چراغــی، کارشــناس گردشــگری 
و راهنمــای تــور در این بــاره می گویــد: 
گردشــگری  جملــه  از  »گردشــگری، 
دارد کــه  آدابــی  و محلــی،  روســتایی 
بهتــر اســت از ســوی گردشــگران رعایــت 

ــاکنان  ــی و س ــراد بوم ــه اف ــت ک ــی اس ــود. طبیع ش
منطقــه بایــد در ازای تــردد گردشــگران و اختالــی کــه 
ــور  ــد، از حض ــود می آی ــه وج ــان ب ــی عادی ش در زندگ
ــگران  ــد گردش ــرار باش ــر ق ــد. اگ ــود ببرن ــگر س گردش
تمــام مایحتــاج ســفر خــود را از خانه شــان بــا خــود بــه 

منطقــه گردشــگری بیاورنــد، ســودی عایــد افــراد بومــی 
نمی شــود؛ بــه  عنــوان مثــال حتــی اگــر گردشــگر 
ــت آن را از  ــر اس ــد، بهت ــه کن ــی تهی ــد تنقات می خواه
همــان شــهر یــا روســتایی کــه بــه آن ســفر کــرده تهیــه 
ــدأ از  ــل خــود را در مب ــدوق اتومبی ــه اینکــه صن ــد؛ ن کن
تمــام مایحتــاج پــر کنــد. دربــاره غــذا هــم 
ــه  ــا بحــث مهمــی ب همین طــور اســت. م
نــام گردشــگری غــذا داریــم کــه بســیاری 
ــی  ــود. خیل ــه می ش ــده گرفت ــات نادی اوق
خــوب اســت کــه گردشــگران در ســفر 
ــی  ــذای محل ــف، از غ ــق مختل ــه مناط ب
کــه  کننــد  اســتفاده  منطقــه  همــان 
 خیلــی وقت هــا در رســتوران های کوچــک و محلــی 
درآمــد  منبــع  و  می شــود  ارائــه  ارزان قیمــت  و 
گرداننــدگان آن اســت.« البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری 
اســت کــه غــذای ارائه شــده هــم بایــد کیفیــت مناســب 

ــول. ــت معق ــم قیم ــد و ه ــته باش داش

چرا گردشگران رستوران نمی روند؟

منــا  فاجعــه  از  ســال  یــک  گذشــت  از   پــس 
زائــر نفــر   4۷۷ و  هــزار   ۷ شــدن  کشــته   و 
دولــت عربســتان تمــام اطاعــات مربــوط بــه 
جان باختــگان آن فاجعــه را کــه در وب ســایت وزارت 
ــترس  ــت، از دس ــرار داش ــور ق ــن کش ــت ای بهداش

ــت.  ــرده اس ــارج ک خ
بهداشــت  همــان  یــا  صحــه  وزارت 
تمــام  کــه  زمانــی  در  عربســتان 
بایکــوت  در  ســعودی  رســانه های 
ــت  ــد و دول ــر می بردن ــه س ــری ب خب
جان باختــگان  تعــداد  کشــور  ایــن 
ــام  ــر اع ــا را ۷6۹ نف ــان ۲۰4 من خیاب
آمــاری  انتشــار  بــا  بــود،  کــرده 

ــت.  ــخ برداش ــت تل ــک واقعی ــرده از ی ــاوت، پ متف
ایــن وازرتخانــه حــدود یــک هفتــه پــس از آن 
فاجعــه افشــا کــرد کــه مشــخصات و عکــس 4 هزار 
ــا جــان خــود  ــه در من ــی را ک ــر از حاجیان و ۱۷3 نف
ــر از  ــا کمت ــار دارد؛ ام ــد، در اختی ــت داده ان را از دس
ــه در صفحــه  ــن وزارتخان ــد ســاعت، مقامــات ای چن

ــده  ــای منتشرش ــد خبره ــی ش ــود مدع ــر خ توئیت
بــه نقــل از وزیــر بهداشــت ســعودی مبنــی بــر 
ــه بیــش از  ــا ب افزایــش تعــداد کشته شــدگان در من
ــام  ــک مق ــان ی ــدارد. همزم ــت ن ــر صح ــزار نف 4 ه
نیجریــه ای اعــام کــرد کــه شــمار کشته شــدگان در 
ــه  ــت ک ــری اس ــش از ۷6۹ نف ــا بی من
مقامــات عربســتان اعــام کرده انــد. 
مقامــات ســایر کشــورهای اســامی 
حــج  در  زائرانشــان  ســال  آن  کــه 
ــاره  ــا اش ــا تلویح ــتند، باره ــور داش حض
ــه عربســتان ســعودی ســعی  ــد ک کردن
دارد آمارهــای واقعــی را کتمــان کنــد 
و آن هــا بــه پیکرهــای زائرانشــان در 
ندارنــد.  دسترســی  قبرســتان  یــا  ســردخانه ها 
ــرای تحویــل گرفتــن  هیئــت ویــژه ایــران نیــز کــه ب
پیکرهــای زائــران خــود بــه عربســتان رفتــه بــود نیــز 
ــرد  ــح ک ــه تصری ــردخانه های مک ــِد س ــس از بازدی پ
شــمار جان باختــگان منــا بیــش از آن چیــزی اســت 

ــت. ــرده اس ــام ک ــون اع ــتان تاکن ــه عربس ک

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
و   ۱۰3۸۹ پاک  از  شده  مفروز  فرعی   ۱۱۱ پاک  شماره  یکبابخانه    ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
بنام آقایان رجبعلی و محمد  ۱۰3۸۸  اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
رای  و  است  ثبت  جریان  در  عباس    فرزندان   ابری  سازش  همگی  غامرضا شهرت  و  و حسین 
های  شماره های ۱3۹56۰3۰۲۰۲۷۰۰۰4۹4 و ۱3۹56۰3۰۲۰۲۷۰۰۰5۰3 و ۱3۹56۰3۰۲۰۲۷۰۰۰5۰۰ و 
تعیین  قانون  اختاف موضوع  از طرف هیات حل   ۱3۹5 ۱3۹56۰3۰۲۰۲۷۰۰۰4۹۷   مورخه ۰۱/۲۲/ 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه 

شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱3۹5/۰۸/۰4 روز سه شنبه ساعت 
۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
اماک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف حسین  م   /۱۹۱۷۸: شماره   ۱3۹5/۰۷/۰5 انتشار:  تاریخ 

منطقه شرق اصفهان 
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک ۱3۰۸4/۸    واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی بنام عباسعلی سلطانی  فرزند امامقلی    در جریان ثبت است و رای شماره 
تعیین  قانون  اختاف موضوع  از طرف هیات حل  و   ۹5 ۱3۹56۰3۰۲۰۲۷۰۰۲۹34    مورخه 3/5/ 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه 

شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹5/۸/۱۹ روز چهار شنبه ساعت 
۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
اماک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف حسین  م   /۱۹4۸۹: ۱3۹5/۰۷/۰5 شماره  انتشار:  تاریخ 

منطقه شرق اصفهان 
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 3۰6۰ فرعی مفروز شده از پاک ۱۱54۸ اصلی    
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای محمد رضا امید بخش  فرزند مختار  
در جریان ثبت است و رای شماره ۱3۹56۰3۰۲۰۲۷۰۰۱45۹    مورخه ۰۲/۱۱/ ۱3۹5 از طرف هیات حل 
اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 

اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱3۹5/۰۸/۰5 روز چهار شنبه ساعت 
۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
اماک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف حسین  م   /۱۹4۸۸: انتشار: ۱3۹5/۰۷/۰5 شماره  تاریخ 

منطقه شرق اصفهان 
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره 345۷  فرعی از ۱۰3۹3 اصلی     واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام عبدالرسول کمالی دهکردی   فرزند حیدر  در جریان 

ثبت است و رای شماره ۱3۹56۰3۰۲۰۲۷۰۰۲۱4۱   مورخ ۲/۲3/ ۹5 از طرف هیات حل اختاف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 
اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹5/۸/۲ روز یکشنبه ساعت ۹ صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
ارائه  دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
منطقه  اماک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  الف  م   /۱۹4۸۷: شماره   ۱3۹5/۰۷/۰5 انتشار:  تاریخ 

شرق اصفهان 
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه    پاک شماره ۲5۲  فرعی از 3۱ اصلی     واقع در بخش 
۱۸  ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام حسین بصیری فر    فرزند احمد   در جریان ثبت است 
و رای شماره ۱3۹56۰3۰۲۰۲۷۰۰3۲۷۲  مورخ 3/۱۲/ ۹5 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک 

منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹5/۸/۲ روز یکشنبه ساعت ۹ صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
ارائه  دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: ۱3۹5/۰۷/۰5 شماره :۱۹4۸6/ م 

الف هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک ۱۲۹53/۱۱۰6 اصلی     واقع در بخش 5  ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام اکبر عنایتی    فرزند عباس   در جریان ثبت است و رای شماره 
3۲۷۱ مورخ ۰3/۱۲/ ۱3۹5 طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱3۹5/۰۸/۰۱ روز ساعت ۹ صبح 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
ارائه  دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: ۱3۹5/۰۷/۰5 شماره :۱۹4۸5/ م 

الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده
آگهیابالغوقترسیدگی

به  بیدگل  نظر خواهی شرکت ساسان  به تجدید  اینکه خواهان حسین عابدی  دادخواستی  به  نظر 
وکالت حسین عابدی به طرفیت امید شهرکی  به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم 
که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 3/54/۹5 ثبت و برای تاریخ 
ظرف مدت ده روز پس از رویت  وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 
المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 
مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا 
قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی تجدید نظر خواهی 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 : 5/۲۲/۹5/4۰۱/م الف رئیس شورای حل اختاف شعبه سوم حقوقی آران و 

بیدگل عباسعلی دهقانی

آگهیفقدانسندمالکیت–پالک369فرعیاز9اصلیبخشدوگلپایگان
آقای علی محمد خدابخشی  فرزند محمدرضا  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 
شهود رسما گواهی شده مدعی است که تمامی شش سهم  مشاع از ۷۲ سهم ششدانگ عمارت پاک 
۹/36۹ در گلپایگان بخش دو که  در صفحه 3۷۱ دفتر 6 اماک ذیل ثبت 66۰۸ بنام علی محمد 
خدابخشی فرزند محمد رضا ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به 
او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - 

دفتر - در قبال مبلغ - - - ریال – در رهن - - است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : ۱3۹5/۰۷/۰5 شماره : 3۲4/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی

آگهیابالغ
شماره اباغنامه : ۹5۱۰۱۰36۲۰۸۰۱5۷۲ شماره پرونده : ۹4۰۹۹۸36۲۱3۰۱66۹ شماره بایگانی شعبه 
: ۹4۱۸۹5 تاریخ تنظیم : ۱3۹5/۰3/۱۹ بدینوسیله به آقای عباس افروز فرزند سیف اله فعا مجهول 
بیدگل  آران و  اداره منابع طبیعی  تاغ جنگلی موضوع شکایت  اتهام قطع 3 اصله درخت  به  المکان 
اباغ می گردد بعنوان متشاکی / ظرف یک ماه پس از رویت در پرونده کاسه ۹4۱۸۹5 شعبه ۱۰۱ 
عمومی جزایی شهرستان آران و بیدگل حاضر شوید ، در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد 
شد. شماره : 5/۲۲/۹5/4۰3/م الف رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان آران و بیدگل

آگهیابالغوقترسیدگی:
شماره پرونده :۹5۰۹۹۸36۲۰۱۰۰335 شماره بایگانی شعبه : ۹5۰43۲ تاریخ تنظیم : ۱3۹5/۰6/۲۹ 
اله  نعیم  فرزند  رحیمی  زهرا  خانم   ۱ ح   /  ۹5۰43۲ پرونده کاسه  در  میگردد  آگهی  بدینوسیله 
دادخواستی دایر بر طاق به طرفیت آقای منگل حکیمی فرزند حکیم در این دادگاه مطرح نموده اند 
لذا به خوانده )منگل حکیمی ( اباغ میگردد در تاریخ ۹5/۹/۲4 ساعت ۱۱/3۰ جهت رسیدگی در شعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل حاضر شود. شماره : 5/۲۲/۹5/4۰۲/م الف دفتر شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل
اخطاراجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : ۱- محسن  رفیعیان     ۲- آنیسا رفیعیان 3- نعمت 
نام  نام:علیرضا    له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: هر سه مجهول  اله صفریان  نشانی محل 
خانوادگی:آقابابایی      نشانی محل اقامت: خ رزمندگان – کوچه معلم -5۰ متری حافظ – پاک 55 
اختاف شهرستان  ۱۷  شورای حل  حوزه  تاریخ۹5/3/۲4    3۷۲ رای شماره  موجب  به:به  محکوم 
میلیون  پنج  و  چهل  مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که 
از ما ترک مرحوم گلنوش صفریان و پرداخت مبلغ سیصد و  السهم  بقدر  بابت اصل خواسته  ریال 
چهل هزار ریال هزینه دادرسی و نشر  آگهی تا اجرای کامل حکم و تاخیر تادیه از تاریخ ۹3/۱۲/3۰ 
و ۱۲/۱6/۲۰ لغایت اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا.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 
الف دفتر شعبه ۱۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان  اعام نماید.شماره۱۷۸۱5/ م 

 اصفهان
اخطاراجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : ۱- محسن  رفیعیان     ۲- آنیسا رفیعیان به والیت 
المکان مشخصات  اقامت: هر سه مجهول  اله صفریان   نشانی محل  محسن رفیعیان 3- نعمت 
محکوم له: نام:علیرضا   نام خانوادگی:آقابابایی      نشانی محل اقامت: خ رزمندگان – کوچه معلم - 
ده متری حافظ – پاک 55 محکوم به:به موجب رای شماره 36۸  تاریخ۹5/3/۲4 حوزه ۱۷  شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
از ما ترک مرحوم گلنوش  السهم  بقدر  بابت اصل خواسته  ریال  پنج میلیون  و  پرداخت مبلغ چهل 
صفریان و پرداخت مبلغ سیصد و چهل هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر  آگهی تا اجرای کامل 
حکم و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹3/3/3۰ لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان و نیم عشر 
حق االجرا.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.شماره۱۷۸۱3/ م الف دفتر شعبه ۱۷ مجتمع شماره 

دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : ۱- محسن  رفیعیان     ۲- آنیسا رفیعیان به والیت 
المکان مشخصات  مجهول  هر سه  اقامت:  محل  نشانی  اله صفری    نعمت  رفیعیان 3-  محسن 
محکوم له: نام:علیرضا   نام خانوادگی:آقابابایی      نشانی محل اقامت: خ رزمندگان – کوچه معلم 
-5۰ متری حافظ – پاک 55 محکوم به:به موجب رای شماره 36۰  تاریخ۹5/3/۲4 حوزه ۱۷  شورای 
حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 
چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته بقدر السهم از ما ترک مرحوم گلنوش صفریان و پرداخت 
مبلغ سیصد و چهل هزار ریال هزینه دادرسی و نشر  آگهی و خسارت  تاخیر تادیه از تاریخ ۹3/5/3۰ 
و ۹۲/۱۲/3 لغایت اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا.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.
شماره۱۷۸۱4/ م الف دفتر شعبه ۱۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : ۱- محسن  رفیعیان     ۲- آنیسا رفیعیان به والیت 
المکان مشخصات  مجهول  هر سه  اقامت:  محل  نشانی  اله صفری    نعمت  رفیعیان 3-  محسن 
محکوم له: نام:علیرضا   نام خانوادگی:آقابابایی      نشانی محل اقامت: خ رزمندگان – کوچه معلم 
-5۰ متری حافظ – پاک 55 محکوم به:به موجب رای شماره 36۹  تاریخ۹5/3/۲4 حوزه ۱۷  شورای 
حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 
سی  میلیون ریال بابت اصل خواسته بقدر السهم از ما ترک مرحوم گلنوش صفریان و پرداخت مبلغ 
سیصد و چهل هزار ریال هزینه دادرسی و نشر  آگهی تا اجرای کامل حکم و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ ۹3/3/3۰ لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا.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.
شماره۱۷۸۱6/ م الف دفتر شعبه ۱۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

دادنامه
 : پرونده  شماره     ۱3۹5  /  ۰5  /  ۲۸  : تنظیم  تاریخ     ۹5۰۹۹۷۰35۲4۰۰۸۸4  : دادنامه  شماره 
با  ایران  بیمه  : ۹4۱۰33   خواهان :شرکت سهامی  بایگانی شعبه  ۹4۰۹۹۸۰35۲4۰۰۹36   شماره 
ابتدای خیابان  بزرگمهر  اصفهان – خیابان  نشانی  به  فرزند غامعلی  بیگدلیان  علیرضا  آقای  وکالت 
آراسته مجتمع اداری تجاری تندیس طبقه سوم دفتر وکالت آقای حمید رضا سلمانی    خوانده : آقای 
ناصر کوزدانی   فرزند غامرضا به نشانی مجهول المکان   خواسته ها : ۱. مطالبه خسارت تاخیر تادیه   
۲. مطالبه خسارت دادرسی   3. مطالبه وجه بابت . ...   گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای علیرضا بیگدلیان به وکالت از شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت 
خسارات  انضمام  به  ریال  میلیون  دویست  مطالبه  خواسته  به  غامرضا  فرزند  کوزدانی  ناصر  آقای 
دادرسی و تاخیر تادیه و کیل خواهان توضیح داده است که سواری پراید به شماره انتظامی ۸۱۱ م 
3۱ ایران ۱3 به موجب بیمه نامه شماره ۹۸۹3۹ – ۹۹۹۱ – ۲۸4 – ۸6 نزد شرکت بیمه ایران بیمه 
شخص ثالث بوده است خوانده که در تاریخ ۱۷ / 6 / ۱3۸۷ رانندگی خودرو فوق را داشته تصادف کرده 
و مقصر شناخته شده است و در پی صدور حکم دادگاه ) ۸۷۰۹۹۷۰3544۰۰65۷ شعبه ۱۱۸ دادگاه 
عمومی جزایی اصفهان ( مبلغ موضوع خواسته در وجه زیان دیده پرداخت شده است و به جهت اینکه 
خوانده در لحظه تصادف فاقد گواهینامه مجاز رانندگی بوده تقاضای مطالبه خسارت پرداخت شده را 
نموده اند نظر به ماحظه بیمه نامه شماره ۹۸۹3۹ – ۹۹۹۱ – ۲۸4 -  ۸6 که حاکی از بیمه خودروی 
فوق الذکر نزد شرکت خواهان است و نظر به مفاد دادنامه فوق الرقم که بیانگر محکومیت خوانده در 
حادثه زیان بار می باشد و نظر به نظریه افسر کارشناس که بیانگر تقصیر خوانده در حادثه مذکور می 
باشد و نظر به رسید پرداخت خسارت توسط شرکت خواهان و نظر به ماحظه تصویر مصدق بازجویی 
متهم در مرجع انتظامی که اقرار بر نداشتن گواهینامه کرده است دادگاه مستندا به ماده 6 قانون اصاح 
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث و مواد 
5۱۹ و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت 6455۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 6۰۰۰۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
محکوم می نماید ضمنا خوانده مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعامی بانک مرکزی 

از تاریخ ۲۲ / ۹ / ۹4 لغایت وصول محکوم به به خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی ظرف بیست 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر استان می باشد 

رئیس شعبه ۲4 دادگاه حقوقی اصفهان – علی رئیسی – شماره : ۱۹۲۰۱ / م الف

عربستان، اطالعات فاجعه منا را پاک کرد

حتما بخوانید!
نایین، شهر فرش و عبا



دوشنبه  5  مهرماه  1395 ـــمـــاره  260 ســـــال دوم                ݡسݒ

حضــرت امیــر المؤمنیــن امــام علــی )علیــه الســام( فرمــود: 

پنــج هنــگام را بــراى دعــا و حاجــت خواســتن غنیمــت شــمارید: 

بــاران، جنــگ و جهــاد   بــارش  قــرآن، اذان،  تــاوت  هنــگام 

فــی ســبیل اهّلل، ناراحتــی و آه کشــیدن مظلــوم. در چنیــن 

نیســت.  دعــا  اســتجابت  بــراى  مانعــی  موقعیت هــا 
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

هــر چنــد بــا آغــاز ســال تحصیلــی همــه ارگان هــا و ســازمان ها دســت 
ــی  ــع تحصیل ــکالت و موان ــزان مش ــا از می ــد ت ــم داده ان ــت ه ــه دس ب
بعضــی  امــا هنــوز  بکاهنــد،  آموزشــی  دانش آمــوزان در فضاهــای 
ــه  ــتان ب ــوردار اس ــر برخ ــروم و کمت ــق مح ــژه در مناط ــکالت به وی مش
چشــم می خــورد کــه بــه نظــر می رســد عــزم و همــت جــدی مســئوالن 
ــرای رفــع مشــکالت  ــا در ایــن راســتا گام هــای اساســی ب ــد ت را می طلب

ــد. بردارن
 شــاید از مهم تریــن موانعــی کــه پــس از اجــرای طــرح تحــول در 
سیســتم آمــوزش و پــرورش خودنمایــی می کنــد، کمبــود معلــم باشــد 
ــم رکــوردی  ــا نداشــتن 4 هــزار معل ــان ب ــا اصفه ــه تنه ــن زمین کــه در ای
ــاید  ــن ش ــد و ای ــه می کن ــی اش تجرب ــتم آموزش ــابقه را در سیس بی س
 تنهــا مشــکل نظــام آموزشــی نباشــد. کمبــود فضاهــای آموزشــی 
ــام  ــای ثبت ن ــارف هزینه ه ــای غیرمتع ــودن آن، دریافت ه ــوده ب و فرس
در مــدارس دولتــی، کمبــود ســرویس مــدارس و ... را کــه سال هاســت 
نقــل محفــل رسانه هاســت، بایــد بــه ســرفصل های معضــالت آموزشــی 

اضافــه کــرد.
    کمبود فضای ورزشی و آموزشی در اصفهان

ــودن  ــاره فرســوده ب ــان درب ــرورش اســتان اصفه ــر کل آمــوزش و پ مدی
ــتان  ــی در اس ــای آموزش ــود فض ــدارس و کمب ــد از م ــش از 4۳ درص بی
اصفهــان می گویــد: در حــال حاضــر در اســتان اصفهــان ۸.۱ درصــد 
مــدارس ابتدایــی، ۷.۳ درصــد مــدارس راهنمایــی و ۱.۸ مــدارس 
متوســطه اســتان اصفهــان بــه دلیــل کمبــود فضــا بــه صــورت دو نوبتــه 

فعالیــت می کننــد.
  محمدحســن قائدیهــا بــه ایــن مســئله اشــاره دارد کــه بــرای یــک نوبتــه 
شــدن مــدارس اســتان اصفهــان بــه یــک هــزار و ۷۶۹ کالس درس نیــاز 
 داریــم. وی افــزود: کل کالس مــورد نیــاز اســتان اصفهــان نیــز ۱۶ هــزار 

و ۹4۶ باب است.
ــز  ــدارس نی ــی در م ــی و پرورش ــای ورزش ــود فض ــاره کمب ــا درب قائدیه
ــود دارد  ــاز وج ــی روب ــای ورزش ــان ۷۸ فض ــتان اصفه ــد: در اس  می گوی
و بــا توجــه بــه جمعیــت دانش آمــوزی اســتان، ســرانه فضــای ورزشــی 
روبــاز و سرپوشــیده اســتان 4۳ درصــد متــر مربــع اســت؛ ایــن 
ــر  ــرای ه ــی ب ــای ورزش ــع فض ــانتیمتر مرب ــود 4۳ س ــر وج ــار بیانگ آم
ــان  ــتان اصفه ــم در اس ــود معل ــوص کمب ــت.وی درخص ــوز اس دانش آم
نیــز بیــان داشــت: در اســتان اصفهــان بــا کمبــود 4 هــزار معلــم روبــه رو 
بوده ایــم کــه یــک هــزار نفــر از آن هــا کمبودهــای مقطــع ابتدایــی اســت.

    دولت به تعهد خود عمل نکرده است
ــا اشــاره  در ایــن زمینــه مدیــر کل نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان ب

ــاز  ــران مدرسه س ــط خی ــی توس ــی، پرورش ــرح آموزش ــه 200 ط ــه اینک ب
اصفهــان در دســت اجراســت، گفــت: تعهــدات خیــران در بســیاری از ایــن 

طرح هــا عملیاتــی شــده، امــا ســهم دولــت باقــی مانــده اســت.
ــارد  ــوع ۳50 میلی ــه در مجم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــجاد ب ــین س  محمدحس
ریــال بــرای اتمــام ایــن طرح هــا الزم اســت، گفــت: در مجمــوع، خیــران 
مدرسه ســاز اســتان اصفهــان در ۷0 درصــد طرح هــای قابــل بهره بــرداری 

آمــوزش و پــرورش اصفهــان مشــارکت دارنــد.
ــتان  ــدارس اس ــازی م ــی  ادراه کل نوس ــارکت های مردم ــاون مش   مع
اصفهــان هــم می گویــد: اســتان بــرای ســال تحصیلــی آینــده بــا کمبــود 
ــی  ــود ناش ــن کمب ــت. ای ــه اس ــاب کالس درس مواج ــزار و ۹4۶ ب ۱۶ ه
ــد  ــی، ۱0 هــزار و ۳۷۷ کالس نیازمن از وجــود 4 هــزار و ۱00 کالس تخریب
مقاوم ســازی، یکهــزار و ۷۶۹ کالس دو نوبتــه و ۷00 اتــاق درس اجــاره ای 

اســت.
   محســن جعفرپــور افــزود: در ســال گذشــته در هــر دو مــاه، ۱0 پــروژه 
ــا  ــع زیربن ــر مرب ــر روز، ۱50 مت ــه، ۷ کالس درس و در ه ــر هفت و در ه
توســط خیــران مدرسه ســاز یــا بــا مشــارکت آن هــا احــداث شــده و بــه 
آمــوزش و پــرورش اســتان تحویــل داده شــده اســت؛ در ایــن زمینــه هــر 
ــران مدرسه ســاز اســتان  ــدات خی ــه تعه ــا ۳0 درصــد ب ــن 20 ت ســال بی

اصفهــان اضافــه شــده اســت.
      80 درصد مدارس اردستان فرسوده است

  مدیــر آمــوزش و پــرورش اردســتان نیزبــا اشــاره بــه اینکــه ۸0 
ــاله  ــا 40 س ــت ۳0 ت ــوده و قدم ــتان فرس ــن شهرس ــدارس ای ــد م درص
دارد، افــزود: در ســال تحصیلــی جدیــد هیــچ مدرســه ای بــا کمتــر از ۶0 
ــه کار  ــاز ب ــتا آغ ــوز در روس ــر از ۱5 دانش آم ــهر و کمت ــوز در ش  دانش آم

نمی کند.
ــال  ــاه س ــی مهرم ــرفت فیزیک ــد پیش ــا ۹0 درص ــه ب ــاب مدرس ــک ب  ی
جــاری بهره بــرداری خواهــد شــد و 2 بــاب مدرســه راهنمایــی دخترانــه 

ــود. ــع می ش ــگاه تجمی ــن آموزش در ای
جالل الدیــن ضیایــی  تجمیــع مــدارس را موجــب بــروز دغدغه هایــی در 
بحــث اجتماعــی دانســت کــه در ایــن راســتا بایــد بــا خانواده هــا مــورد 

بررســی قــرار گیــرد.
     کمبود آموزگار ابتدایی در خمینی شهر

ــام 25  ــرای انج ــئوالن ب ــتمداد از مس ــا اس ــز ب ــهر نی ــدار خمینی ش فرمان
ــت: از  ــرورش گف ــوزش و پ ــه کاره در آم ــی نیم ــی و آموزش ــرح عمران ط
ــتان 2۱  ــن شهرس ــرورش ای ــوزش و پ ــی آم ــای عمران ــوع طرح ه مجم
ــی  ــرفت فیریک ــد پیش ــا ۸0 درص ــا ۱0 ت ــال ب ــه کاره و غیرفع ــروژه نیم پ

ــود دارد. وج
احمــد رضوانــی تکمیــل مدرســه برکــت منطقــه جوی آبــاد بــا ۶0 درصــد 
پیشــرفت، تخریــب و بازســازی مدرســه شریف شــهر اصغرآبــاد و مدرســه 
فرســوده رابعــه را جــزو اولویت هــا عنــوان کــرد و افــزود: تکمیــل مدرســه 
ــت  ــاختمان اداری و مدیری ــازی س ــل محوطه س ــاد، تکمی ــه زاغ آب محل
 آمــوزش و پــرورش و تکمیــل مدرســه طهاســبی شــهرک منظریــه 
از دیگــر طرح هــای اولویــت دار عمرانــی آمــوزش و پــرورش ایــن 

شهرســتان اســت.
ــازی  ــد بازس ــاد و نیازمن ــت زی ــا قدم ــدارس ب ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
زیــادی در ایــن شهرســتان وجــود دارد، گفــت: شهرســتان خمینی شــهر 
هم اکنــون بــا کمبــود فضــای آموزشــی و آمــوزگار مــرد در مقطــع ابتدائــی 

به خصــوص در پایــه ششــم روبه روســت.
    فرسودگی 60 درصدی مدارس تیران و کرون 

ــدار تیــران و کــرون گفتــه  ۶0 درصــد از مــدارس ایــن    همچنیــن فرمان
شهرســتان فرســوده اســت.

یــاد  ناخــودآگاه  می رســد،  بــه گــوش  پاییــز  فصــل  نــام  وقتــی   
ــی  ــم. بیماری های ــزا می افتی ــرماخوردگی و آنفلوآن ــر س ــی نظی بیماری های
ــوان از بروزشــان پیشــگیری  ــت شــود، می ت ــا کمــی  دق ــه آن ه ــر ب ــه اگ ک

ــم. ــالمت بمانی ــا س ــرد ت ک
در ایــن فصــل خوراکی هــا و مــواد غذایــی مناســبی وجــود دارد که متناســب 
ــا  ــوان ب ــر هــر فصــل می ت ــا تغیی ــن فصــل اســت. ب ــا بیماری هــای همی ب

 تغییــر در شــیوه غذایــی خــود از بیماری هــای فصلــی در امــان مانــد.
ــت  ــان اس ــت بادمج ــود در پوس ــیانین موج ــونین، آنتوس ــان: ناس  بادمج
ــیداتیو  ــترس اکس ــر اس ــز را در براب ــلول های مغ ــده س ــخص ش ــه مش ک

محافظــت می کنــد. 
ــد  ــواص ض ــان، خ ــود در بادمج ــک موج ــید کلروژنی ــن، اس ــر ای ــالوه ب ع

ــترول دارد. ــده کلس ــی و کاهن ــد ویروس ــرطان، ض س
 کــدو حلوایــی: ایــن گیــاه مزایــای تغذیــه ای بی شــماری دارد. کــدو حلوایــی 
ــن آ می شــود  ــه ویتامی ــل ب ــدن تبدی ــه در ب ــن اســت ک سرشــار از بتاکاروت
ــت.  ــر اس ــیار مؤث ــتخوان ها بس ــم و اس ــت، چش ــالمت پوس ــظ س و در حف
 مصــرف کــدو حلوایــی منجــر بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن می شــود 

و آن هم به دلیل وجود ویتامین ث و فیبر موجود در آن.
ــه  ــر ب ــد منج ــار می توان ــرف ان ــه مص ــد ک ــان داده ان ــات نش ــار: مطالع  ان
ــای  ــع چربی ه ــش تجم ــا کاه ــون ب ــردش خ ــیب های گ ــری از آس جلوگی
مضــر در عــروق شــود. در واقــع مصــرف منظــم انــار بــا ســالمت قلــب ارتباط 

دارد.
ــاب  ــرای کاهــش الته ــوه سرشــار از آنتوســیانین ها ب ــن می ــات: ای ــره ق  ق
ــد  ــود می بخش ــه را بهب ــالمت مثان ــات س ــره ق ــرف ق ــت. مص ــدن اس  در ب
ــزرگ، ســرطان  ــه ســرطان ســینه، روده ب ــال ب ــر ابت و ســدی اســت در براب

ــه، ســرطان پروســتات. ری
ــه  ــر ب ــاز منج ــیر و پی ــرف س ــه مص ــم ک ــا می دانی ــتر م ــی: بیش  تره فرنگ
ــل  ــه دلی ــی می شــود و آن هــم ب ــه بیماری هــای قلب ــال ب پیشــگیری از ابت
ــیب  ــر آس ــی در براب ــای خون ــا از رگ ه ــود در آن ه ــول موج ــی فن ــه پل اینک
ــاز اســت  ــواده پی ــز از خان ــی نی ــره فرنگ ــد. ت اکســیداتیو محافظــت می کن
کــه سرشــار از ویتامیــن کا بــوده و مصــرف آن خاصیــت ضــد ســرطانی دارد؛ 

ــد. ــود می بخش ــز بهب ــتخوان ها را نی ــالمت اس ــه س ــن اینک ضم

 

ــوان  ــش ت ــه افزای ــر ب ــبزی منج ــن س ــود در ای ــی: روی موج ــم بروکل کل
ســرماخوردگی ماننــد  بیماری هایــی  برابــر  در  بــدن  دفاعــی 

همچنیــن  بروکلــی  کلــم  در  موجــود  فیبــر  می شــود.  آنفلوآنــزا  و 
اســت. مفیــد  گــوارش  دســتگاه  ســالمت  حفــظ   بــرای 

ــه  ــت ك ــبزيجات اس ــی س ــه های خوراك ــه ريش ــلغم از جمل ــلغم: ش  ش
ــم  ــه و كل ــرای تربچ ــبی ب ــين مناس ــزی جانش ــای پايي ــد در روزه می  توان
باشــد. شــلغم منبــع عالــی از ويتامين هــای آ و کا و همچنيــن اســيدفوليک 
اســت و بــرای طعــم دادن بــه آن می توانيــد از رازيانــه، خــرده نــان و شــكر 

قهــوه ای اســتفاده كنيــد.
ــورد  ــن ث م ــد ويتامي ــش از ۷5 درص ــروت بي ــپ  ف ــروت: گري ــپ ف  گری
نيــاز بــدن را تاميــن می كنــد و منبــع غنــی از ليكوپــن اســت. ايــن 
رنگدانه هــای قرمزرنــگ بــرای جلوگيــری از ســرطان نقــش بســيار 
مهمــی دارنــد. همچنيــن در ايــن ميــوه مقــدار زيــادی پكتيــن وجــود دارد 
ــوردن  ــه خ ــر ب ــود. اگ ــدن ش ــترول ب ــش كلس ــب كاه ــد موج ــه می توان ك
نوشــيدن  از  می  توانيــد  هســتيد،  عالقه منــد  ترش مــزه  ميوه  هــای 
يــک ليــوان آب گريــپ  فــروت كــه سرشــار از آنتی  اكســيدان اســت 
ــدان  ــما چن ــرای ش ــوه ب ــن مي ــودن آب اي ــرش ب ــر ت ــد و اگ ــذت ببري ل
ــواع مغزهــا و خشــكبار  ــا ان ــد آن را همــراه ب  لذت بخــش نيســت، می تواني

مصرف كنيد.

تیلــور  مهــر، کــرا  بــه گــزارش    
سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه 
می گویــد:  آمریــکا  لوئیزویــل 
زمــان  حوالــی  در  زنــان  »اگــر 
اســترس  دچــار  تخمک گــذاری 
شــوند، احتمــال بارداری شــان در آن 
مــاه، 40 درصــد کمتــر خواهــد بود.«

 در ایــن مطالعــه، محققــان 400 زن 
40 ســال و جوان تــر را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد. بــر اســاس مبنــای 
روزانــه زنــان میــزان استرسشــان را از ۱ )کمتریــن( تــا 4 )بیشــترین( 
گــزارش می کردنــد. ایــن گــزارش تــا بیــش از 20 ســیکل ماهانــه یــا 

تــا زمــان بــارداری انجــام شــد.
 در طــول مــدت مطالعــه، ۱۳۹ زن بــاردار شــدند. محققــان دریافتنــد 
ــزان اســترس در طــول دوره تخمک گــذاری،  ــه ازای افزایــش در می ب
4۶ درصــد کاهــش در میــزان بــارداری وجــود داشــت. روز ۱4 ســیکل 

ــرآورد می شــود. ــوان زمــان تخمک گــذاری ب ــه عن ــه ب ماهان
 بــه گفتــه محققــان، احتمــاال اســترس موجــب مختــل شــدن 
ــانس  ــه ش ــده و در نتیج ــا ش ــز و تخمدان ه ــن مغ ــیگنال دهی بی س

می یابــد. کاهــش  تخمک گــذرای 

عینــک  خبرآنالیــن،  گــزارش  بــه 
دوربیــن  بــه  مجهــز  آفتابــی 
ــری  ــک روز بات ــا ی ــه ت ــرداری ک فیلمب
ــط  ــه ضب ــادر ب آن جــواب می دهــد، ق
ــت  ــه ای اس ــی ۱0 ثانی ــر ویدئوی تصاوی
ــران بتواننــد فیلــم ضبط شــده  ــا کارب ت
دهنــد.  قــرار  اســنپ  ســایت  در  را 
ــس  ــاله، مؤس ــپیگل 2۶ س ــوان اش  ای
ــان داد  ــد نش ــک جدی ــش عین ــا نمای ــز ب ــنپ در ونی ــی اس ــر اجرای و مدی
آن هــا می خواهنــد وارد بیزینــس جدیــدی شــوند کــه ممکــن اســت دنیــای 

پیام رســان های موبایلــی را متحــول کنــد. 
ــراد  ــا اف ــن روشــن می شــود ت ــط، ال ای دی روی دوربی ــگام ضب ــه هن البت
ــت  ــض امنی ــکل نق ــت و مش ــرداری اس ــال فیلمب ــد در ح ــه رو بفهمن روب
 خصوصــی پیــش نیایــد. ویــوی ۱۱5 درجــه ای، ضبــط بــه  صــورت دایــره ای 
ــه  ــط شــده ب ــل ضب ــراف، ارســال فای ــه اط ــگاه چشــم انســان ب ــد ن و مانن
موبایــل از طریــق بلوتــوث یــا وای فــای و ذخیــره در اپلیکیشــن اســنپ چــت 
از ویژگی هــای ایــن محصــول ســخت افزاری جدیــد اســت. قیمــت و زمــان 

عرضــه ایــن محصــول مشــخص نشــده اســت.

کیمیای وطن کیفیت فضاهای آموزشی اصفهان را بررسی می کند )قسمت اول( 

جای خالی 4هزار معلم در مدارس استان اصفهان
بهترین گزینه های غذایی برای شروع فصل پاییز

 عینک آفتابی هوشمند ساخت اسنپ چتقدرت باروری زنان دچار استرس کاهش می یابد

 ۱۰ ثانیه فیلم می گیرد و منتشر می کند

یادداشتخاطرات جبهه

پوتین نو

ــود  ــدس ب ــاع مق ــه دف ــود در هفت ــال ۹0 ب ــدود س ح
کــه حــاج آقــا قرائتــی تعریــف می کــرد مــا آخوندهــا 
را خیلــی ســخت می شــود گریانــد؛ امــا یکــی از 
 رزمنــدگان خاطــره ای تعریــف کــرد کــه اشــکمان 

را درآورد.
 گفــت: در یکــی از عملیات هــا کــه شــب انجــام 
کنیــم کــه  عبــور  جایــی  از  بــود  قــرار  می شــد، 
ــم از آنجــا رد  ــذاری شــده بــود. مجبــور بودی مین گ

شــویم. 
ــاز کنــد  گفتیــم چــه کســی داوطلــب می شــود راه را ب

تــا بتوانیــم عبــور کنیــم؟
چند رزمنده داوطلب شدند که راه را باز کنند.

ــه  ــتند ک ــد می دانس ــاز کنن ــتند راه ب ــی می خواس وقت
ــا انفجــار هــر میــن دســت   ــد؛ چــون ب ــده نمی مانن زن

ــد. ــی می ش ــا متالش ــدن یک ج ــر و ب ــا، س پ
ــاز  ــرای ب ــد ب ــم راه افتادن ــر ه ــت س ــا پش داوطلب ه

ــد. ــن می آم ــدای می ــردن راه. ص ک
ــردد. ــی دارد برمی گ ــدم یک ــه ش ــان متوج ــن زم همی

ــت  ــز اس ــان عزی ــره ج ــیده؛ باالخ ــاید ترس ــم ش  گفت
و عزیزی جان باعث شده برگردد.

گفتــم خــودم را نشــان ندهــم شــاید ببینــد خجالــت 
بکشــد.

پــس از چنــد دقیقــه متوجــه شــدم یکــی دارد میــرود 
ــمتش؛  ــم س ــده. رفت ــذاری ش ــل مین گ ــمت مح س
گفتــم: کجــا میــری؟ گفــت: دارم میــروم محــل 

مین گــذاری شــده دیگــر.
ــب شــده  ــه داوطل ــودی ک ــو جــزو کســانی ب ــم: ت گفت

ــد؛ چــرا برگشــتی؟ بودن
ــتم آن  ــود؛ خواس ــازه( ب ــو ) ت ــم ن ــر پوتین ــت: آخ گف
ــف  ــال حی ــه بیت الم ــروم ک ــا جــوراب ب ــاورم ب  را دربی
ــر از آن  ــی دیگ ــد یک ــن بمان ــود. آن پوتی ــل نش و می

ــد. ــتفاده کن اس

مباهله در قرآن             

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سر دبیر

پــس از فتــح مكــه در ســال نهــم هجــری بــه دنبــال 
تبلیــغ دیــن مبیــن اســالم در شــهرهای مختلــف 
بــرای  دوردســت  مناطــق  از  فراوانــی  گروه هــای 
پذیــرش اســالم و مناظــره بــا پیامبــر اكــرم)ص( 
ــدند؛  ــرفیاب می ش ــه ش ــان در مدین ــور ایش ــه حض ب
ــود«  ــام »عــام الوف ــه ن ــه همیــن جهــت آن ســال ب ب
ــا رســول خــدا)ص(  ــا ب ــات گروه ه ــی ســال مالق یعن
شــهرت یافــت. یكــی از آن گروه هــا چنــد نفــر از 
اهــل نجــران و پیــرو حضــرت عیســی)ع( بودنــد 
ــر آشــنا شــدن  ــا عــالوه ب ــد ت ــه می آمدن ــه مدین كــه ب
ــرد، از  ــی می ك ــر معرف ــود را پیامب ــه خ ــی ك ــا كس ب
ــن  ــد. ای ــدا کنن ــنایی پی ــد او آش ــن جدی ــت دی وضعی
گــروه پــس از ورود بــه مســجد مدینــه و آشــنایی بــا 
پیامبــر اســالم دربــاره اعتقــادات دینــی خــود بــا او بــه 
ــس از مناظــره  ــا مســیحیان پ ــد؛ ام ــه پرداختن  محاّج
و شــنیدن برهان هــای كافــی از جانــب پیامبــر اســالم 
قانــع نشــدند؛ در نتیجــه خــدای ســبحان بــه رســولش 

دســتور داد تــا بــا آن هــا بــه مباهلــه بپــردازد:
»هــرگاه بعــد از علــم و دانشــى كــه )دربــاره  مســیح( 
ــه  ــه محاّج ــو ب ــا ت ــانى ب ــاز( كس ــیده، )ب ــو رس ــه ت  ب
و ســتیز برخیزنــد، بــه آن هــا بگــو: بیاییــد مــا فرزنــدان 
 خــود را دعــوت كنیــم، شــما هــم فرزنــدان خــود 
را مــا زنــان خویــش را دعــوت کنیــم، شــما هــم زنــان 
خــود را، مــا از نفــوس خــود دعــوت كنیــم، شــما هــم 
ــت خــدا  ــم و لعن ــه كنی ــگاه مباهل ــوس خــود، آن  از نف

را بر دروغگویان قرار دهیم.«
ــدا  ــه در ابت ــه و آل ــی هللا علی ــالم صل ــرم اس ــی مک   نب
مســیحیان را دعــوت بــه اســالم می كنــد و آن هــا 
 در مقابــل خــود را مســلمان و معتقــد بــه خــدا 
و عمل كننــده بــه دســتورات او معرفــی می كننــد. 
پیامبــر اســالم)ص( بــرای مســلمان خصوصیــات 
آن جملــه   از  می كنــد كــه  معرفــی  را  صفاتــی   و 
اعتقــادات درســت دربــاره حضــرت عیســی)ع( اســت.

حضــرت  اســالم)ص(،  پیامبــر  زمــان  مســیحیان 
ــا  ــه دنی ــدر ب ــدون پ ــه ب ــل اینك ــه دلی عیســی)ع( را ب
آمــده بــود، بــه عنــوان پســر خداونــد قبــول داشــتند:
»یهــود گفتنــد: عزیــر پســر خداســت و نصــارى گفتنــد: 
مســیح پســر خداســت!...« حضــرت محمــد)ص( بــا 
بیــان ویژگی هایــی از خداونــد متعــال،  و نیــز بــا بیــان 
ویژگی هایــی از حضــرت عیســی)ع( از جملــه خــوردن 
و نوشــیدن و... بــه آن هــا ثابــت کــرد كــه عقیده  شــان 
خالــی از حجــت بالغــه و عــاری از صحــت و درســتی 
ــد  ــوق، نمی توان ــوان مخل ــه عن ــیح)ع( ب ــت و مس اس
جــواب،  ایــن  دنبــال  بــه  باشــد.  خــدا  فرزنــد 
ــدر  ــاره  پ مســیحیان مســئله  دیگــری را مطــرح و درب
ــب  ــگام از جان ــن هن ــد. در ای عیســی)ع( ســؤال کردن
ــه در  ــود ك ــی می ش ــر وح ــه پیامب ــه ای ب ــد، آی خداون
ــا  ــیح ب ــای مس ــد عیس ــباهت تول ــئله  ش ــه مس آن ب
ــَل ِعیســىَ   حضــرت آدم اشــاره شــده اســت: »ِإنَّ َمَث
ــُه  ــاَل َل ــمَّ َق ــَراٍب ُث ــن ُت ــُه ِم ــِل َءاَدَم َخَلَق ــِه َكَمَث ِعنَداللَّ

ــوُن« ــن َفَیُك ُك
»َمَثــل عیســى در نــزد خــدا، همچــون آدم اســت 
ــود:  ــه او فرم ــپس ب ــد، و س ــاک آفری ــه او را از خ ك
ــاش! او هــم فــورا موجــود شــد. )بنابرایــن  موجــود ب
والدت مســیح بــدون پــدر، هرگــز دلیــل بــر الوهّیــت 

او نیســت.(« 
نبــی اكــرم)ص( در جــواب آن هــا بــا تــالوت ایــن آیــه 
و بــا  بــه چالــش كشــیدن تفكــرات آن هــا، این مســئله 
ــه  ــیح را ب ــا مس ــه آن ه ــه چگون ــد ك ــرح می كن را مط
ــول  ــدا قب ــر خ ــوان پس ــه عن ــدر، ب ــتن پ ــل نداش دلی
ــه  ــدر داشــته و ن ــه پ ــه ن ــه آدم را ك ــد، در حالی ك دارن

ــد؟ ــدا نمی دانن ــر خ ــادر، پس م
ــان و اســتدالل  ــن بی ــا ای ــر اكــرم)ص( ب وقتــی پیامب
از احتجــاج و مناظــره بــا مســیحیان نتیجــه نگرفــت  از 
جانــب خداونــد مأمــور شــد تــا بــا آن هــا بــه مباهلــه 
ــه ایــن  برخیــزد. اهــل نجــران نیــز بعــد از مشــورت ب
ــا فــردا  ــر ایــن گذاشــتند ت كار راضــی شــدند و قــرار ب
صبــح هــر دو گــروه بــا فرزنــدان و همســران خــود بــه 
محــل تعییــن شــده آمــده و بــرای نابــودی اهــل باطــل 
 دعــا كننــد. پیامبــر اكــرم بــه همــراه علی بــن ابیطالــب

ــوات هللا علیهــم  فاطمــه  زهــرا، حســن و حســین –صل
نجــران  مســیحیان  می شــوند.  روانــه  اجمعیــن- 
ــای  ــان داشــته و دع ــر)ص( ایم ــوت پیامب ــه نب ــه ب ك
ــد  ــتجاب می دیدن ــین مس ــای پیش ــد انبی او را همانن
 نابــودی خــود را در ایــن ماجــرا حتمــی  دانســته 
و  هنگامــی  كــه مشــاهده كردنــد او عزیزتریــن نزدیكان 
ــت  ــرده اس ــدان ك ــی می ــن كار راه ــرای ای ــود را ب  خ
بــه صــدق ادعــای او پــی بــرده و از مباهلــه منصــرف 
می شــوند. آن هــا در میــان خــود بــه ایــن نتیجــه 
بــود،  بی اســاس  او  ادعــای  اگــر  كــه  می رســند 
ــان  ــت همراه ــرار اس ــه ق ــه¬ای ك ــچ گاه در صحن هی
ایشــان مــورد لعــن و نفریــن قــرار گیرنــد، اهــل 
ــد؛  ــرار نمی دادن ــود ق ــالی خ ــپر ب ــش را س ــت خوی بی
ــر درســتی  ــه ایــن صحنــه دلیــل ب ــذا آوردن آن هــا ب ل
ــرف  ــودی ط ــر از ناب ــان خاط ــان و اطمین ــاوی ایش دع
مقابــل اســت. ایــن امــر موجــب شــد تــا مســیحیان 
ــه  ــه ب ــه پرداخــت جزی ــه دســت كشــیده و ب از مباهل

ــوند. ــی ش ــالم راض ــر اس پیامب

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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ــه  ــد ب ــه می توانن ــد ک ــور می کنن ــودکان تص ــام ک تم
ــد. ــاد کنن ــند، اعتم ــه می شناس ــانی ک کس

   در تحقیقــی در طــول ســال های 20۱4 و 20۱5 
بــه انــدازه ۱00 آمــوزش امنیــت کــودکان ترتیــب داده 
ــه ای  ــودک مصاحب ــق از ۳000 ک ــن تحقی ــد. در ای ش
بــه عمــل آمــد و در ایــن مصاحبــه از آن هــا پرســیده 
شــد کــه یــک جنایتــکار چگونــه بــه نظــر می رســد و 
واکنــش آن هــا نســبت بــه خطــر چــه خواهــد بــود؟

نتیجه آمار
ــر شــماره  ــا ۹ ســاله(، ۹ نف ــودک )۷ ت ــان ۱0 ک از می
ــور  ــون تص ــتند. اکن ــان را نمی دانس ــل والدینش موبای

ــی  ــت و او حت ــان کجاس ــد کودکت ــر ندانی ــد اگ کنی
شــماره شــما را نداشــته باشــد، چــه اتفاقــی خواهــد 

ــاد. افت
از میــان 20 کــودک، ۱۹ نفــر ممکــن اســت بــه 
کهنســاالن در بــردن وسایلشــان بــه نزدیــک ماشــین 
یــا منزلشــان کمــک کننــد. تقریبــا تمــام آن هــا 
ــوان قشــر کهنســال  ــه عن ــاله را ب انســان های 40 س

ــد. ــت دارن ــک و حمای ــه کم ــاز ب ــه نی ــد ک می دانن
ــن  ــا ۱4 ســاله مطمئ ــا نیمــی  از بچه هــای ۱0 ت تقریب
هســتند کــه می تواننــد یــک جنایتــکار را از روی 
ــیاه  ــاس س ــا لب ــد. )آن ه ــخیص دهن ــرش تش ظاه
می پوشــند، چهــره عبــوس و چشــم های خیــره 

بــه  اغلــب  و  دارنــد  حیله گرانــه  لبخنــد  دارنــد، 
کــودکان شــیرینی تعــارف می کننــد، جنایتــکاران 
ولگردهــا  نامرتــب، شــبیه  و  انســان های کثیــف 

هســتند.(
ــرار  ــا خطــر ف ــه ب ــا در مواجه ــی  از بچه ه ــا نیم تقریب
ــی  ــود را مخف ــد خ ــه می توانن ــی ک ــد؛ در حال می کنن
کننــد. تمــام کــودکان تصــور می کننــد کــه می تواننــد 
بــه جوانانــی کــه می شناســند )همســایه یــا دوســت 

ــد. ــاد می کنن ــن( اعتم والدی
ــه نامــش  ــه کســی ک ــر ب ــودک، ۱۹ نف ــان 20 ک  از می
جــا  همــه  او  بــا  و  می کننــد  اعتمــاد  بدانــد،  را 
می رونــد. حتــی بــرای فریــاد زدن و درخواســت 

کمــک نیــز بــه خــود تردیــد راه می دهنــد.
حواســتان باشــد: جنایتــکار واقعــی ظاهــر مشــکوکی 
نــدارد. حتــی ســعی می کنــد ظاهــری معمولــی 
ــب  ــمتش جل ــه س ــی ب ــر کس ــا نظ ــد ت ــته باش داش
ــک  ــا ی ــاس ی ــؤدب و خوش لب ــرد م ــک م نشــود. ی

ــکار باشــد. ــا هــم ممکــن اســت جنایت زن زیب
وظیفــه مــا ایــن اســت کــه بــه کودکمــان بیاموزیــم 
ــد.  ــی نرون ــا جای ــان و بزرگ تره ــا جوان ــت ب هیچ وق
بایــد بــه او یــاد بدهیــم کــه در مقابــل خطــرات چــه 
او  از  مهم تــر  همــه  از  و  دهنــد  انجــام  کارهایــی 
بخواهیــد کارهایــی را کــه دور از چشــم شــما انجــام 

ــه دارد ... ــد. ادام ــو کن داده، بازگ

توصیه هایی برای محافظت از کودک)۱(
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ــدار شــرکت  ــات پرطرف ــت پرســرعت، یکــی از خدم ــات اینترن خدم
ــن  ــا ای ــر ب ــنایی بهت ــرای آش ــت. ب ــان اس ــتان اصفه ــرات اس مخاب
ــرکت  ــاری ش ــت تج ــایخی، معاون ــر مش ــر ناص ــا دکت ــات ب خدم
آنچــه  نشســتیم.  بــه گفت وگــو  اصفهــان،  اســتان  مخابــرات 

گفت وگوســت. ایــن  حاصــل  می خوانیــد 
ــرات  ــای مخاب ــک از طرح ه ــت را کدام ی ــرعت اینترن ــترین س بیش

ــان دارد؟ ــتان اصفه اس
بــاز  از طریــق قبــض مــا دارای ســرعت  طرح هــای پرداخــت 

هســتند و اگــر امکانــات ســیمی مشــترک امــکان بدهــد تــا 
ســرعت ۱۶ مگابیــت بــر ثانیــه را می تواننــد اســتفاده کننــد. در 
ــت  ــخص اس ــل مش ــرعت از قب ــز، س ــت نی ــای پیش پرداخ  طرح ه
بعضــی  می شــود.  عرضــه  نیــز  مگابیتــی   ۱0 ســرعت های  و 
از: عبارتنــد  اصفهــان  اســتان  مخابــرات  شــرکت  طرح هــای 

۱- طرح هــای نامحــدود کــه ۳ محصــول مختلــف را از نظــر حجــم 
ــد. ــه می کن ــرعت ارائ و س

ــه  ــروس ارائ ــک آنتی وی ــا ی ــراه ب ــه هم ــن ک ــت ام ــرح اینترن 2- ط
ــت. ــه اس ــر ثانی ــت ب ــرعت آن ۱0 مگابی ــه س ــود ک می ش

۳- طرح هــای همــراه بــا تخفیــف شــبانه کــه مجموعــا هفــت طــرح 
مختلــف را شــامل می شــود؛ ماننــد طــرح حرفــه ای و شــباهنگ.

4- طرح هــای پرحجــم ارزان قیمــت ماننــد ســهیل ۹5 کــه بــا 
ســرعت ۱۶ مگابیــت بــر ثانیــه عرضــه می شــود.

ــر  5- طرح هــای مخصــوص ســازمان ها و نهادهــای مختلــف کــه ب
اســاس نیــاز آن هــا ارائــه می شــود. طــرح نامحــدود نیــز بــرای ایــن 

ارگان هــا بــا ســه محصــول مختلــف ارائــه شــده اســت.
۶- طرح های پس پرداخت مانند زرین پالس.

شــرکت مخابــرات بــرای افزایــش رضایتمنــدی و وفــاداری بــه 
مشــتریان چــه اقداماتــی را انجــام داده اســت؟

در طــول یــک قرنــی کــه مخابــرات در ایــران ایجاد شــده تمــام تالش 

ــه  ــات مناســبی را ب ــا خدم ــوده ت ــن ب ــر ای ــن شــرکت ب ــان ای کارکن
مــردم عرضــه کننــد. مــا همــواره تــالش می کنیــم تــا بــا روش هــای 
جدیــد و خدمــات بهتــر رضایتمنــدی مــردم را افزایــش دهیــم. مــا 
ــر  ــم و ب ــری می کنی ــردم را اندازه گی ــت م ــزان رضای ــه روز می روزب
ــا  ــال م ــوان مث ــه عن ــم؛ ب ــزی می کنی ــز برنامه ری ــن اســاس نی همی
ــدازی طرح هــای اینترنــت  از ابتــدای امســال، هزینــه نصــب و راه ان
پرســرعت را رایــگان کردیــم. مــا هزینه هــای خدمــات پــس از 
فــروش را تمامــا رایــگان کردیــم و همچنیــن تخفیف هــای ویــژه ای 
ــا  ــن تخفیف ه ــم. ای ــر گرفتی ــادار در نظ ــتریان وف ــرای مش ــز ب را نی
ــه می شــود. همچنیــن  ــه آن هــا ارائ ــر اســاس امتیــاز مشــتریان ب ب
 همــواره در مناســبت های مختلــف، شــرکت مخابــرات، طرح هــا 
و تخفیف هــای ویــژه ای را بــه مشــتریان خــود ارائــه کــرده و می کنــد. 
 می تــوان گفــت مــا 24 ســاعته در حــال خدمــات دادن بــه مشــتریان 

هستیم.
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