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کیمیای وطن مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهــان در هفتــه دفــاع مقــدس و گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
ــن بزرگداشــت  ــن آئی ــا دومی ــان ب ــران و همزم شــهدا و ایثارگ
ــت آب و  ــهید صنع ــور و 500 ش ــن عباس پ ــر حس ــهید دکت ش
بــرق کشــور، ویــژه فرزنــدان شــهدا، گفــت: در شــرکت آبفــای 
ــرم  ــای محت ــر از خانواده ه ــش از 300 نف ــان بی ــتان اصفه اس
آزادگان  رزمنــدگان،  جانبــازان،   شــهدا، 
و ایثارگــران اشــتغال دارنــد کــه بــه صــورت مســتقیم از 

خدمات ویژه شرکت استفاده می کنند.
مهنــدس هاشــم امینــی بــا بیــان اینکــه ارج نهــادن بــه 
خانواده هــای شــهدا، جانبــازان، آزادگان و ایثارگــران امــری 
ــتان  ــای اس ــرکت آبف ــرد: ش ــالم ک ــت، اع ــر اس اجتناب ناپذی
اصفهــان بــا توجــه بــه منزلــت و جایــگاه خانواده هــای 
ایثارگــران تســهیالت ویــژه ای بــرای ایــن قشــر در نظــر گرفتــه 
 کــه در ایــن زمینــه می تــوان بــه اختصــاص اســتخدام 
ــران در  ــل ایثارگ ــانی، تحصی ــروی انس ــد نی ــذب 30 درص و ج
ــران ــزی و حضــور ایثارگ ــت آموزشــی، برنامه ری ــب مأموری قال

ــال  ــول س ــران در ط ــل از ایثارگ ــی، تجلی ــای آموزش در دوره ه
ــه مناســبت های مختلــف، نامگــذاری ســاختمان های اداری  ب
شــرکت و مناطــق شــش گانه اصفهــان بــه نــام شــهدای 

ــرد. شــرکت، اشــاره ک

وی بــه برگــزاری یــادواره شــهدا آبفــای اســتان اصفهــان 
پرداخــت و بیــان داشــت: در ســنوات گذشــته شــرکت آبفــای 
اســتان اصفهــان بــا هــدف گرامیداشــت مقــام شــامخ شــهدا 
اقــدام بــه برگــزاری دو یــادواره شــهدای آبفــای اســتان اصفهان 
ــران و برخــی از  ــزز شــهدا، ایثارگ ــای مع ــا حضــور خانواده ه ب
مقامــات کشــوری و اســتانی کــرده اســت کــه خوشــبختانه بــا 
اســتقبال شایســته خانواده هــای محتــرم شــهدا و ایثارگــران و 
نیــز همــکاران قــرار گرفتــه بــود. همچنیــن در نظــر گرفته شــده 
ــادواره شــهدای  ــه ی ــرای ســومین مرتب ــی مناســب ب در فرصت

آبفــای اســتان اصفهــان در آینــده برگــزار شــود. 
مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــه دیگــر 
تســهیالتی کــه بــرای خانــواده  هــای ایثارگــران در نظــر گرفتــه 
ــه  ــت وام ب ــت در پرداخ ــرد: اولوی ــح ک ــاره و تصری ــد، اش ش
ایثارگــران و افزایــش 300 درصــدی وام ازدواج خانــواده آن هــا 
ــی  ــای درمان ــت هزینه ه ــان، پرداخ ــایر کارکن ــه س ــبت ب نس
ایثارگــران بــه صــورت صددرصــد، پــی گیــری درخواســت 
 هــای ایثارگــران و رســیدگی بــه مســائل و مشــکالت احتمالــی 
و پیگیــری رفــع آن هــا از دیگــر خدمــات و تســهیالت ویــژه ای 

اســت کــه بــرای ایثارگــران در نظــر گرفتــه شــده.
ــای  ــردن زمینه ه ــم ک ــه فراه ــان اینک ــا بی ــی ب ــدس امین مهن
ــای  ــی از برنامه ه ــران یک ــای ایثارگ ــدن خانواده ه ــه دار ش خان

ــرار  ــی در دســتور کار ق ــن راســتا اقدامات ــه در ای ــوده ک ــم ب مه
گرفــت، اظهــار داشــت: در چنــد ســال گذشــته شــرکت آبفــای 
اســتان اصفهــان بــه منظــور برخــورداری خانــواده ایثارگــران از 
واحدهــای مســکونی، اقــدام بــه واگــذاری و اختصــاص امتیــاز 
134 واحــد مســکونی بــه ایثارگــران بــا تســهیالت ویــژه کــرده 
ــای  ــه خانواده ه ــرام ب ــم و احت ــی تکری ــدس امین ــت. مهن اس
ایثارگــران را کــه در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس بــا تمام 
تــوان از نظــام و ایــران اســالمی پاســداری کردند، الزم برشــمرد 
و اعــالم کــرد: در بعضــی روزهــای مختلــف ســال ماننــد هفتــه 
ــران از  ــت ارشــد و ســایر مدی ــواره مدیری ــدس، هم ــاع مق دف
خانــواده معظــم شــهدا و ایثارگــران دیــدار می کننــد و از 
ــای  ــز در زمینه ه ــرم شــهدا نی ــای محت ــای خانواده ه رهنموده

گوناگــون بهره منــد می شــوند.
وی گفــت: عــدم کســر بیمــه و مالیــات از حقــوق مســتمری 
ایثارگــران حســب مقــررات ابالغــی، اعمــال یــک مقطــع 
ــدرک  ــه م ــبت ب ــی نس ــکام کارگزین ــر در اح ــی باالت تحصیل
تحصیلــی موجــود بــرای ایثارگــران واجــد شــرایط طبــق 
ــروه  ــر از گ ــروه باالت ــا دو گ ــک ت ــال ی ــی، اعم بخشــنامه ابالغ
شــخصی بــرای ایثارگــران واجــد شــرایط در احــکام کارگزینــی 
ــان  ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــات ش ــر اقدام ــا از دیگ آن ه

ــت. ــران اس ــهدا و ایثارگ ــرم ش ــواده محت ــه خان ــبت ب نس
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هفته دفاع مقدس و مظلومیت شهدای کردستان

له
قا

رم
س دفاع  بخش  سخت ترین 

سرزمین  در  رزم  مقدس، 
شهدای  تقدیم  و  کردستان 

 50 از  بیش  بود.  منطقه  این  معزز 
از استان اصفهان  درصد این شهدا 
برای  مظلومیت  با  و  خود  خون  نثار  با  که  هستند 

کشور و منطقه اقتدار آفریدند. 
ک به گونه ای بود که  چون وضعیت هوا، زمین و خا
حمل قوت و غذا، جنگ افزار و حتی جنازه شهدای 
سختی  به  ارتفاعات  در  قاطر  با  زخمی ها  و  معزز 

انجام می گرفت. 
که  گروهک های محلی  در این رزم چریکی، برخی 
صهیونیست  و  آمریکا  استکباری  رژیم  خدمت  در 
بودند از پشت خنجر می زدند و موقعیت و وضعیت 
کرده  کفر و نفاق را در این منطقه پیچیده   مقابله با 

بودند.
با همکاری  و  به دین خدا  با عشق  امام  یاران  اما   
نااهل  جریان های  این  با  مسلمان  ُکرد   پیشمرگان 
روسیاهی  و  کردند  مقابله  ضدانقالبی  و  تکفیری  و 

برای دشمن به یادگار ماند...
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دکتر حسن کامران



یادداشتسرمقاله 

حتما بخوانید!
شناسایی و دستگیری اعضای یک... چهارشنبه  7 مهرماه   21395

ـــمـــاره  262  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 هفته دفاع مقدس 
و مظلومیت شهدای کردستان 

 ادامه از صفحه یک: 

نماینده سابق مردم اصفهان 
دکتر حسن کامران

آنــان بــه تاریــخ آموختنــد کــه همیشــه از مــردان واقعــی کــه 
ــه  ــد و ب ــاد کن ــد، ی ــم می کنن حســین وار  جــان خــود را تقدی
ــت  ــی های حکوم ــا، کرس ــن خون ه ــو ای ــه در پرت ــرادی ک اف
را صاحــب می شــوند و بــه افــراد چاپلــوس و نیرنگ بــاز 
میــدان می دهنــد و از فرهنــگ امــام و رهبــری فاصلــه 

می گیرنــد، لعــن و نفریــن روا دارد. 
از طرفــی رزمنــدگان بــرای نــام و نــان و آب در جبهــه حضــور 
ــن  ــترش دی ــرای گس ــت و ب ــا درک واقعی ــه ب ــد؛ بلک نیافتن
خــدا جــان خــود را تقدیــم کردنــد تــا بــرای همیشــه بشــریت 
شــاقول و میزانــی داشــته باشــد کــه بهانــه از صاحبــان ثــروت 
و قــدرت گرفتــه شــود؛ پــس بایــد هــر صاحب منصبــی 
اعــم از وکیــل، وزیــر، اســتاندار، شــهردار و مدیــر کل بــا 
ــر خــون  ــا ب ــاس ســنجیده شــوند کــه آی ــزان و مقی ــن می ای
ــهادت  ــار و ش ــگ و ایث ــا فرهن ــد ی ــت می کنن ــان ریاس  ایش

را توسعه می دهند؟ 
ــا  ــات، بانک ه ــی ادارات، مؤسس ــرا بعض ــن چ ــر ای ــاوه ب ع
شــهرداری ها و ... قوانیــن ایثارگــران را بــه خوبــی اجــرا 
نمــی کننــد؛ ایــن افــراد شــامل فرمایــش حضــرت امــام)ره( 
می شــوند کــه فرمودنــد: کارشــکنی در امــور خانــواده محتــرم 
 شــهدا، یــک اقــدام ضدانقابــی اســت؛ چــرا بایــد حــق 
ــران در  ــات ایثارگ ــا مطالب ــر ی ــده معس ــک رزمن ــوق ی و حق
دســت انداز های اداری بــه فراموشــی ســپرده شــود و یــا 
ــی پرداخــت  ــت آن هــم اندک ــا من ــز ب ــات آزادگان عزی مطالب

ــردد.  گ
ــران در  ــا ایثارگ ــی ب ــس در هم رأی ــت و مجل ــدوارم دول امی
ــران  ــات ایثارگ ــه خدم ــر از الیح ــم کمت ــه شش ــن برنام تدوی
ــت  ــون دول ــد؛ چ ــی نکن ــم پیش بین ــه پنج ــاده 44 برنام و م

ــم نکــرده اســت. ــن امــر مه ــه ای ــی ب ــرم توجه محت

گسستگی در کانون خانواده )1(                                       

استاد حوزه
حجت االسالم حسن بابایی

 پیونــد زناشــویی، موهبتــی 
ملکوتــی  پیونــدی  و  الهــی 
آن  بــرای  بایــد  اســت کــه 
ــل  ــی قائ ــای فراوان ارزش و به
شــد. مهم تــر از ایــن پیونــد 
خانــواده  بنــای  اســتواری 
اســت و ایــن مهــم در محیطی 
مملــو از محبــت و عاطفــه و بــا پــرورش و تربیــت فرزندانی 
ــواده در زمــره  ــد. خان ــه دســت می آی ــح و شایســته ب صال
یــا  برآینــد  و  اجتماعــی  ســازمان های  عمومی تریــن 
بازتابــی از کل جامعــه اســت. خانــواده بایــد کانونــی بــرای 
ــه در آن  ــی ک ــد؛ کانون ــای آن باش ــت اعض ــا و صمیمی صف
کیفرهــا تنفرهــا،  روانــی،  تضادهــای   تنهایی هــا، 

بدگمانی هــا، حســادت ها و بیزاری هــا جایــی نداشــته 
موقعیــت  هــر  بــه  هــم گســیخته،  از  باشــد.خانواده 
والدیــن حضــور  از  یکــی  دارد کــه  اشــاره  خانوادگــی 
مســتمری نداشــته باشــد و خانــواده ســالم، وضعیتــی از 
ــر دو در  ــادر ه ــدر و م ــه پ ــد ک ــف می کن ــواده را توصی خان
ــم  ــواده از ه ــداری دارند.خان ــتمر و پای ــور مس ــه حض خان
و  نیســت  برخــوردار  مطلوبــی  ســاختار  از  گســیخته 
ــه  ــاختاری آن نتیج ــزای س ــک از اج ــر ی ــای ه کارکرده
ــواده ای کــه  ــدارد. خان ــر ن ــواده درب مثبتــی را بــرای کل خان
ــن  ــه ت می ــودک ک ــی ک ــای روان ــی ترین نیازه ــه اساس ب
 عاطفــه و محبــت عمیــق و مأمنــی گــرم و مطمئــن اســت 
مــورد  آن  اعضــای  شــخصیت  یــا  باشــد  بی اعتنــا 
ــر  ــالم ب ــوی س ــر ج ــژه اگ ــود، به وی ــع ش ــی واق بی احترام
محیــط خانــه حکمفرمــا نباشــد، طبیعــی اســت کــه 
فرزنــدان ایــن خانــواده بزهــکاران امــروز و مجرمیــن فــردا 
خواهنــد بــود. طبــق تحقیقــات بــه  دســت آمــده بیشــتر 
ــواده ای  ــا در خان ــوده ی ــاق ب ــان ط ــا قربانی ــان ی مجرم
ــر  ــد. آســیب پذیرترین افــراد درگی ســتیزه جو رشــد یافته ان

مسئله طاقفرزندان خانواده هستند. 
مهم ترین علل گسستگی کانون خانواده 

ارزش نداشــتن  ازدواج،  در  اولیــه  نادرســت  انتخــاب    
ــناخت  ــدم ش ــی، ع ــا مصرف گرای ــی ی ــاد، زیاده طلب اعتی
کافــی، عــدم توافــق اخاقــی طرفین، عــدم عاقــه و کراهت 
ــای  ــر خودخواهی ه ــران، تأثی ــای دیگ ــن، دخالت ه طرفی
والدیــن، فقــر، اجبــار بــه ازدواج، بی اعتقــادی بــه مذهــب 
ــان در  ــتغال زن ــاره، اش ــای دوب ــی، ازدواج ه ــی جنس ناتوان
خــارج از منــزل، رابطــه نامشــروع، اختــاف در تعیین محل 
 زندگــی، ناآگاهــی و بی ســوادی، تفاوت هــای فرهنگــی
ــی ــی و روان ــای روح ــی، بیماری ه ــه بدن ــاری و تنبی  بدرفت

اختاف سن، شهرنشینی و صنعتی شدن. 
بی عاقگــی بــه خانــواده، همســاالن و مدرســه و دلبســتگی 
ــای  ــل رفتاره ــن عوام ــرف از مهم تری ــاالن منح ــه همس ب
ــی  ــراری و خیابان ــران ف ــر معضــل دخت ــی نظی ضداجتماع
اســت. عوامــل مؤثــر بــر بــروز ایــن پدیــده، شــامل مــوارد 

زیــر اســت:
1- تنبیه و آزار نوجوانان و جوانان در خانه

2- انگیزه انتقام از والدین
3- گسیختگی، خشونت، تنش و اعتیاد در خانواده

4- داشتن ناپدری یا نامادری
5- گستردگی ابعاد خانواده

 6- تبعیض و بی عدالتی در خانه
7- ناآگاهی والدین از خصوصیات دوره نوجوانی و بلوغ

8- فقر اقتصادی و نوع شغل والدین
9- مخالفت با ازدواج با فرد مورد عاقه

آسیب های خانواده ازهم گسیخته
اعضــای  ازهم گســیخته،  خانواده هــای  در  انــکار:   -1
خانــواده مســائل خــود را انــکار می کننــد؛ بــه همیــن دلیــل 
ــت. ــدم برداش ــان ق ــائل آن ــل مس ــت ح ــوان در جه نمی ت

ــواده  ــواده: در خان 2- ارضــا نشــدن نیازهــای اعضــای خان
 مســأله دار، نیــاز اعضــای خانــواده بــرآورده نمی شــود 

و جو نامطلوبی بر آن حاکم است.
خانواده هــای  در  صمیمیــت:  و  انعطــاف  فقــدان   -3
ازهم گســیخته، صمیمیتــی بیــن اعضــا وجــود نــدارد؛ 
ــوردار  ــاف الزم برخ ــود از انعط ــرای حــل مســائل خ ــذا ب ل

ــتند. نیس
ازهم گســیخته  خانواده هــای  در  نامطلــوب:  روابــط   -4
افــراد بــا هــم در عنــاد و دشــمنی بــوده و بیــن آن هــا روابط 

مطلوبــی وجــود نــدارد.
خانواده هــای  در  خشــک:  مقــررات  حاکمیــت   -5
ازهم گســیخته، همــه اعضــای خانــواده مجبــور بــه اطاعــت 

رئیــس خانواده انــد. از دســتورات 
6- جنــگ قــدرت و نبــود آزادی: از آزادی و دموکراســی 
در خانواده هــای ازهم گســیخته خبــری نیســت و ســاختار 
خانــواده، بــر بی اعتمــادی، ســرزنش و انتقــاد اعضــا از هــم 

پــا گرفتــه اســت.

مشــاور ویــژه فرمانــده معظــم کل قــوا گفــت: اگــر عربســتان 
از  خبــری  دیگــر  می شــود کــه  تنبیهــی  خطایــی کنــد، 

عربســتان ســعودی و وهابیــت در جهــان نباشــد.
ســردار سرلشــکر میرحســن فیروزآبــادی، رئیــس ســابق 
ــک  ــنواره مال ــیه جش ــلح، در حاش ــای مس ــتاد کل نیروه س
ــگاران  ــع خبرن ــد، در جم ــزار ش ــروز برگ ــح دی ــه صب ــتر ک اش
اظهــار داشــت: دو ســال اســت کــه عربســتان ســعودی 
مــردم و کــودکان یمنــی را قتــل عــام می کنــد. وی بــا 
ــت:  ــود، گف ــران زده می ش ــه ای ــه ب ــی ک ــه تهمت های ــاره ب اش
اگــر مــا می خواســتیم در ایــن موضــوع دخالــت کنیــم، 
همــان روز اول بــرای آن هــا موشــک می فرســتادیم؛ امــا 
 هنــر مــا ایــن اســت کــه ملت هــا را آمــوزش می دهیــم 
و کار مستشــاری می کنیــم و ملت هــا بایــد از درون قــوی 
ــوری اســامی  ــروز جمه ــرد: ام ــد ک ــادی تأکی شــوند. فیروزآب
ــورها  ــه کش ــد و بقی ــه می زن ــی را در منطق ــرف اصل ــران ح ای
کــه مــورد تهاجــم ظالمــان قــرار گرفتنــد، از تجربیــات ایــران 
ــوا  ــم کل ق ــده معظ ــژه فرمان ــاور وی ــد. مش ــتفاده می کنن اس
ــران  ــد ای ــه بتوان ــت ک ــدی نیس ــتان در ح ــه داد: عربس  ادام
ــده  ــه فرمان ــروی انســانی اش را دارد، ن ــه نی ــد؛ ن ــد کن  را تهدی
و نــه امکانــات. آن هــا می خواهنــد بــا هواپیماهــای آمریکایــی 
و اســرائیلی و خلبانــان اســتیجاری پاکســتانی اماراتــی و 
ــه  ــامی را ک ــاب اس ــیج انق ــپاه و بس ــش، س ــودانی، ارت س

ــد؟ ــرار دهن ــورد تهاجــم ق ــرده، م ــکا را پشــیمان ک آمری
ــه  ــود و ب ــده ب ــاده ش ــر آم ــوش پس ــت: ب ــادی گف فیروزآب
ــه  ــه ب ــه فرماندهــان نظامــی اش دســتور حمل عــراق آمــد و ب
ــران  ــواب ای ــر ج ــا فک ــه آی ــد ک ــا گفتن ــا آن ه ــران را داد؛ ام  ای
را کــرده ای و او را وادار کردنــد کــه منصــرف شــود و بــه آمریــکا 
برگــردد. وی ادامــه داد: مــا بــه دنبــال جنــگ بــا هیــچ کشــور 

ــی  ــعودی خطای ــتان س ــر عربس ــا اگ ــتیم؛ ام ــلمانی نیس مس
ــری  ــت خب ــه از عربســتان و وهابی ــی می شــود ک ــرد، تنبیه ک

در جهــان نباشــد.
 فیروزآبــادی ادامــه داد: اگــر الزمــه دفــاع، حملــه باشــد 
آن  اگــر دشــمن حملــه کنــد، قطعــا   حملــه می کنیــم؛ 
ــتانه   ــه پیش دس ــه حمل ــم. البت ــخ می دهی ــه پاس ــا حمل را ب

ــم.  نداری
ــگ  ــود جن ــی خ ــی دفاع ــا در طراح ــرد: م ــان ک وی خاطرنش
ــاط  ــی محاصــره نق ــن یعن ــم و ای ــال می کنی ــارن را دنب نامتق
ــه  ــی را ک ــزات و آموزش های ــمن، تجهی ــوت دش ــف و ق ضع
 بتوانــد بــه نقــاط قــوت و ضعــف دشــمن حملــه کنــد، تأمیــن
 کنیــم. رئیــس ســابق ســتاد کل نیروهــای مســلح گفــت: مــا 
بــرای مقابلــه بــا توانمنــدی هوایــی دشــمنان فرامنطقــه ای بــر 
روی حــوزه موشــکی بــرای مقابلــه بــا آن هــا تاکیــد کرده ایــم. 
البتــه تقویــت نیــروی هوایــی نیــز مدنظــر اســت. فیروزآبــادی 
بازدارنــده اســت  ایــران  تــوان موشــکی   اظهــار داشــت: 
و آمریکایی هــا هــم در چنــد روز اخیــر بــه آن اعتــراف کردنــد. 
ــدرت  ــل و ق ــت عم ــه دق ــان ب ــای جه ــام قدرت ه ــروز تم ام

ــد. ــان دارن ــوری اســامی اذع ــی موشــک های جمه عملیات

ــه  ــام جمع ــا ام ــدار ب ســردار حســین اشــتری در دی
اصفهــان بــا اشــاره بــه فرارســیدن هفتــه گرامیداشــت 
نیــروی انتظامــی اظهــار داشــت: هفتــه ناجــا فرصــت 
مغتنمــی اســت کــه مــردم بــا وظایــف پلیس بیشــتر 

ــوند. ــنا می ش آش
فرمانــده نیــروی انتظامــی بــا ابــراز »بــا تمــام تــوان 
 تــاش می کنیــم امنیــت پایــدار در شــأن مــردم 
را در جامعــه مهیــا ســازیم«، تصریــح کــرد: بعضــی از 
عناصــر تروریســتی در شــمال غربــی و جنــوب کشــور 
ــه  ــن منطق ــری ای ــاد درگی ــا ایج ــد ب ــاش می کنن ت
را ناامــن جلــوه دهنــد کــه تــاش آن هــا قبــل از بــه 

ــی می شــود. نتیجــه رســیدن خنث
اقــدام  مقاومتــی،  »اقتصــاد  شــعار  دربــاره   وی 
ــن  ــق ای ــیرهای تحق ــی از مس ــت: یک ــل« گف و عم
شــعار برخــورد و مبــارزه قاطــع بــا پدیــده قاچــاق کاال 
ــتگاه های  ــام دس ــکاری تم ــد هم ــه نیازمن ــت ک اس

ــط اســت. ذی رب
ــوان خــود  ــا اعــام اینکــه پلیــس تمــام ت اشــتری ب
ــی  ــت اجتماع ــای امنی ــای ارتق ــرای طرح ه را در اج
بــه کار بســته اســت، اظهــار داشــت: برخــورد بــا 
نیازمنــد  اجتماعــی  آســیب های  و  ناهنجاری هــا 

ــت. ــی اس ــزم مل ع
ــه  ــه اینک ــح ب ــا تصری ــی ب ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــا آســیب های  ــی در بحــث برخــورد ب ــروی انتظام نی
اجتماعــی تنهاســت، افــزود: بــرای بیــش از 26 
وظیفــه  عمومــی  فرهنــگ  شــورای  در   دســتگاه 
و مســئولیت پیش بینــی شــده کــه در صــورت عمــل 

ــن ناهنجاری هــا  ــف خــود، دیگــر شــاهد ای ــه وظای ب
در ســطح جامعــه نیســتیم.

ــار  ــدار اظه ــن دی ــز در ای ــان نی ــه اصفه ــام جمع ام
ــی  ــروی انتظام ــوران نی ــاش مأم ــام ت ــت: تم داش
بــرای تأمیــن امنیــت پایــدار در جامعــه مــورد تأییــد 
ــرار دارد. ــردم ق ــت م ــورد رضای ــت و م ــب اس اینجان
برخــورد  طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید   آیــت هللا 
ــزود:  ــد و اف ــادآور ش ــاق کاال را ی ــا قاچ ــارزه ب و مب
ــه  ــادی ب ــات زی ــه ضرب ــده ک ــن پدی ــا ای ــارزه ب مب
اقتصــاد کشــور وارد می کنــد، بایــد قبــل از ورود 
 بــه کشــور و توزیــع آن در ســطح جامعــه باشــد 
ــروی  ــا نی ــد ب ــازمان ها بای ــتگاه ها و س ــام دس و تم
انتظامــی همــکاری کننــد. وی برخــورد قضایــی قاطــع 
بــا مصرف کننــدگان و قاچاقچیــان مــواد مخــدر و کاال 
 در کاهــش ایــن پدیــده را مــورد تأکیــد قــرار داد 
و گفــت: مهم تریــن برخــورد، ایجــاد محرومیت هــای 
ــش  ــه نق ــدگان اســت ک ــرای مصرف کنن ــی ب اجتماع
بســزایی در کاهــش قاچــاق کاال و مــواد مخــدر دارد.

اعضــای یــک تیــم تروریســتی مســتقر در شــمال عــراق کــه 
بــرای اقدامــات خرابکارانــه بــه کردســتان ایــران آمــده بودنــد 
دســتگیر شــدند. در پــی اتحــاد و تغییــر رویکــرد گروهک هــای 
تروریســتی  اقدامــات  انجــام  بــرای  ضدانقــاب کُــردی 
 مشــترک بــا اســتفاده از ظرفیــت گروه هایــی در داخــل 
بــه داخلــی کشــور  اعــزام تیم هــای نظامــی کوچــک   و 
ــتیبانی  ــا پش ــتی ب ــروه تروریس ــن گ ــای ای ــدادی از اعض  تع
و حمایــت ســرکردگان گروهــک، اقــدام بــه اعــزام یــک تیــم 
2 نفــره بــه داخــل اســتان کردســتان )شهرســتان مریــوان( بــا 
هــدف انجــام اقدامــات تروریســتی کــرده بــود؛ در تاریخ هــای 
26 و 28 شــهریورماه، اعضــای تیــم و نفــرات پشــتیبان کننده 
 آن هــا کــه 2 نفــر می شــدند، دســتگیر شــدند و تمامــی وســایل 

و تجهیزات آن ها کشف شد.
ــتعار  ــام مس ــا ن ــردی ب ــتی، ف ــم تروریس ــن تی ــت ای سرپرس
شــوان اســت کــه از طریــق بیراهه هــای مــرزی، وارد محــدوده 
شهرســتان مریــوان شــده و قصــد داشــته طــی مــدت حضــور 
ــی ــای مال ــع آوری کمک ه خــود در داخــل کشــور ضمــن جم

بــرای ســاماندهی مرتبطیــن داخلــی و طراحــی بــرای اقدامات 
تروریســتی برنامه ریــزی کنــد.

ایــن تیــم کــه همزمــان بــا گروهــک تروریســتی پ.ا.ک - در 
راســتای انجــام اقدامــات تروریســتی - در ارتبــاط بــوده، پــس 
از حضــور در یکــی از خانه باغ هــای حومــه روســتای ســاوجی 
ــر از  ــتیبانی 2 نف ــا پش ــت ب ــد داش ــوان، قص ــتان مری شهرس
ــد  ــاز کن ــی فعالیت هــای تروریســتی خــود را آغ عناصــر داخل
 کــه اعضــای آن پیــش از دســت زدن بــه هــر اقدامی دســتگیر 

شدند.
تجهیــزات بــه دســت آمــده از ایــن گروهــک تروریســتی 
ــد از: 3 قبضــه اســلحه کاشــینکف، 16 تیغــه خشــاب   عبارتن
و تعــداد زیــادی گلولــه، دوربیــن دیــد در شــب، کیســه 
ــه  ــل. هفت ــرم گروهــک و گوشــی های موبای ــاس ف خــواب لب
پیــش بــود کــه مصطفــی هجــری، دبیــر کل حــزب دمکــرات 
گفت:پیشــمرگ های  فارســی  بی بی ســی  بــه  کردســتان 
حــزب او در کردســتان ایــران بــا نیروهــای دولتــی وارد جنــگ 

ــنیم ــده اند. تس ــلحانه ش مس

ــی  ــچ افق ــرد: هی ــد ک ــان تأکی ــزب هللا لبن ــرکل ح دبی
بــرای راه حــل سیاســی در بحــران ســوریه وجــود نــدارد 
و حــرف آخــر را تحــوالت میدانــی می زند.بــه گــزارش 
روزنامــه لبنانــی االخبــار، ســید حســن نصــرهللا، دبیــر 
کل حــزب هللا لبنــان، در مراســم دیــدار ســالیانه خــود 
بــا مداحــان در آســتانه مــاه محــرم الحــرام بــا اشــاره 
بــه حضــور نیروهــای حــزب هللا لبنــان در ســوریه 
ــی خــود  ــت: مــا در ســوریه از موجودیــت همگ گف
ــد.  ــوع را می دانن ــن موض ــه ای ــم و هم ــاع می کنی دف
بســیار  محقق شــده  تاکنــون  کــه  دســتاوردهایی 
بــزرگ اســت. مــا خطــرات موجــود را دفــع کرده ایــم؛ 
ــژه  ــه وی ــت؛ ب ــیده اس ــان نرس ــه پای ــوز کار ب ــا هن ام
ــت عربســتان  ــان از حمای ــری همچن ــای تکفی  گروه ه
و قطــر و ترکیــه و آمریــکا و فرانســه برخوردار هســتند.
ــوع  ــود در موض ــای موج ــه راه حل ه ــع ب ــرهللا راج نص
ــرای راه حــل  ــی ب ــچ افق ــرد: هی ــام ک ــز اع ســوریه نی
سیاســی وجــود نــدارد و حــرف آخــر را تحــوالت 
میدانــی می زنــد. اوضــاع همچنــان، به ویــژه بعــد 
از افزایــش تنــش بیــن آمریــکا و روســیه و اســتمرار 

بی اعتمــادی بیــن دو طــرف، پیچیده تــر می شــود.
ــی در  ــچ معــارض مســلح معتدل ــار کــرد: هی وی اظه
ســوریه وجــود نــدارد؛ آن هــا یــا بــا داعــش هســتند یــا 
ــهل انگاری ها  ــیم بندی ها و س ــن تقس ــره. ای ــا النص ب
در پرونــده ســوریه نزدیــک بــود بــه عــراق نیــز کشــیده 
شــود؛ امــا مداخلــه مســتقیم ایــران و فتــوای آقــای 

ــع از ایــن کار شــد.  ــه جهــاد مان سیســتانی در زمین
در حــال حاضــر امیــد زیــادی بــه از بیــن رفتــن 
ــان  ــا همچن ــراق وجــود دارد؛ ام نظامــی داعــش در ع

خطــر عملیات هــای امنیتــی نیــز اســتمرار دارد.
دبیــر کل حــزب هللا لبنــان خاطرنشــان کــرد کــه 
ــرار دارد.  ــاز ق ــدی سرنوشت س ــه در رون ــروز منطق ام
رســانده  خــود  اوج  بــه  را  درگیری هــا  عربســتان 
و تــاش می کنــد بــه  همــراه آمریــکا و انگلیــس 
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــا بده ــن درگیری ه ــه ای ــی ب ــد مذهب بع
درگیری هــا سیاســی اســت و سیاســی باقــی خواهــد 

ــد. مان
  وی برپایــی کنفرانــس جهانــی علمــای مســلمان 
ــت  ــن در روز 25 آگوس ــی در چچ ــه گروزن را در منطق

گذشــته ســتود و وهابیــت را مســئول تخریــب وجهــه 
اســام معرفــی کــرد.

وی افــزود: وهابیــت پلیدتــر از اســرائیل اســت؛ به ویژه 
ــذف  ــران و ح ــردن دیگ ــن ب ــال از بی ــه  دنب ــه ب اینک
تمامــی مــواردی اســت کــه بــا اســام و تاریــخ آن در 
ــروژه از ســال 2011 آغــاز شــده  ــن پ ــاط اســت. ای ارتب
ــش  ــت. نق ــرح نیس ــنی مط ــیعه و س ــوع ش و موض
ســرویس های جاسوســی در ایــن موضــوع کامــا 
ــی  ــه فرصت ــد را ب ــن تهدی ــد ای ــا بای روشــن اســت. م
 بــرای محاصــره وهابیــت و ضربــه زدن بــه آن تبدیــل

 کنیم.
نصــرهللا همچنیــن خطــر تشــیع انگلیســی را بیشــتر از 
وهابیــت و صهیونیســم توصیــف کــرد و گفــت: کســانی 
می شــوند  حاضــر  ماهــواره ای  شــبکه های  در  کــه 
می گوینــد  ســخن  مذهــب  و  دیــن  زبــان  بــا   و 
کــه  هســتند  جاسوســی  ســازمان های  مــزدوران 
هــدف آن هــا تخریــب مذهــب اســت. تمــام کســانی 
ــو  ــی ترس ــد، مزدوران ــد می کنن ــا را تأیی ــه آن ه ــز ک  نی

و حامیان آن ها نیز در این توطئه شریک هستند.

هیچ افقی برای راه حل سیاسی در بحران سوریه وجود نداردشناسایی و دستگیری اعضای یک گروه تروریستی در کردستان

سردار اشتری در دیدار با امام جمعه اصفهان:هشدار قاطع مشاور ویژه فرمانده کل قوا به عربستان
برخورد با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی نیازمند عزم ملی است

حجت االســام و المســلمین حســن روحانــی صبــح 
دیــروز در دیــدار بــا مســئوالن ســتاد سرشــماری 
ــا  ــردم تقاض ــن از م ــرد: م ــار ک ــور اظه ــر کش سراس
می کنــم کــه همــه، همــکاری الزم را بــا مأمــوران 
بــه  باشــند؛ زیــرا اطاعــات  سرشــماری داشــته 
دســت آمــده از ایــن سرشــماری، پایــه ای بــرای 

اســت. برنامه ریــزی کشــور 
روحانــی بــا اشــاره بــه اهمیــت سرشــماری در کشــور 
ــه کافــی و احســاس  ــا حوصل گفــت: بایــد بتوانیــم ب
مســئولیت ملــی و شــرعی، سرشــماری را بــه پایــان 
 برســانیم. ایــن سرشــماری، یــک امانــت اســت 
و اشــتباه در ثبــت اطاعــات یــا اعــام آمــار می توانــد 
بــرای برنامه ریــزان کشــور مشــکل ایجــاد کنــد؛ 
مهــم  مســائل  در  تصمیم ســازی ها  همــه   زیــرا 
ــه در  ــت ک ــی اس ــای داده های ــر مبن ــور ب و کان کش
ــن داده هــا  ــر ای ــرد. اگ ــرار می گی ــار مســئوالن ق اختی
 دقیــق نباشــد، مــا در انتخــاب مســیر دچــار اشــتباه 

می شویم.
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه آرزوی مــا دســت 
یافتــن بــه توســعه و پیشــرفت اســت و خداونــد هــم 
منابــع خوبــی در اختیــار مــا قــرار داده اســت، تشــریح 
کــرد: چیــزی کــه باقــی می مانــد تــاش و کوشــش 
هماهنگــی، ملــی فکــر کــردن و درســت عمــل کــردن 

اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: همــه کشــورها متکــی بــه آمــار 

هســتند؛ امــا نحــوه سرشــماری مهــم اســت. پرکــردن 
پرسشــنامه بــه شــکل ابتدایــی، کار پرزحمتــی اســت 
کــه انــرژی و ســرمایه زیــادی می بــرد. در حالــی کــه 
مــا بایــد بــه نقطــه ای برســیم کــه اعــام نکنیــم بعــد 
از 5 ســال سرشــماری انجــام می شــود؛ زیــرا اکنــون 

آمــار اطاعــات در دنیــا بــه لحظــه اســت؛ یعنــی همــه 
اطاعــات در مراتــب داده هــا جمــع شــده و اطاعــات 

بــه ثانیــه و لحظــه اســت. 
ــار  ــه آم ــم ک ــت کنی ــیری حرک ــد در مس ــم بای ــا ه  م
را در لحظــه داشــته باشــیم. در گذشــته یــک ســال یــا 

ــا اطاعــات سرشــماری ها  بیشــتر طــول می کشــید ت
در اختیــار مســئوالن قــرار بگیــرد؛ اکنــون ایــن زمــان 
ــرفت  ــن پیش ــت؛ بنابرای ــیده اس ــاه رس ــه م ــه س ب

ــته ایم. ــه داش ــن زمین ــی در ای خوب
روحانــی همچنیــن گفــت: آمــار و اطاعــات در کشــور 
بایــد دقیــق و شــفاف و در اختیــار مــردم باشــد. مــا 
بایــد صادقانــه آمــار را بــه مــردم اعــام کنیــم؛ چــون 
ــم  ــی ه ــش خصوص ــی بخ ــش دولت ــر بخ ــاوه ب ع

می خواهــد برنامه ریــزی کنــد. 
بنابرایــن بایــد بدانیــم رشــد جمعیــت چگونــه اســت؟ 
ــه  ــم؟ چ ــاز داری ــدر نی ــم و چق ــکن داری ــدر مس چق

ــاز داریــم؟  تعــداد مدرســه نی
 همــه افــراد اعــم از بخــش خصوصــی و عمومــی بــه 
ــده خــود  ــرای آین ــا ب ــد ت ــاز دارن یــک آمــار دقیــق نی
ــی  ــز تحقیقات ــگاه ها و مراک ــد. دانش ــزی کنن برنامه ری

بــه آمــار نیــاز دارنــد.
رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه »بــه لحــاظ 
ــه  ــم ک ــادت کنی ــه ع ــم اســت ک ــی مه فرهنگــی خیل
بــا آمــار صحبــت کنیــم«، گفــت: مســئوالن بــه خــود 
ــد؛  ــرف بزنن ــار ح ــه آم ــع ب ــه راج ــد ک ــازه می دهن اج
در حالــی کــه بایــد آمــار و اطاعــات توســط مســئوالن 

ــام شــود. ــار کشــور اع آم
آمــار  اگــر ســایر مســئوالن می خواهنــد  البتــه    
را اعــام کننــد، بایــد آمــار خــود را مســتند بــه مرکــز 

آمــار ایــران کننــد. ایســنا

ســردار امیرعلــی حاجــی زاده 
فرمانــده نیــروی هوافضــای 
انقــاب  پاســداران  ســپاه 
حاشــیه  در  اســامی 
ــک  ــنواره مال ــزاری جش برگ
اشــتر، طــی ســخنانی در 
جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره 
بــه موشــک ذوالفقــار گفت: 
ایــن موشــک در حــال ورود 

ــت  ــپاه اس ــای س ــروی هوافض ــازمان رزم نی ــه س  ب
ــه  ــد و ب ــوه می رس ــد انب ــه تولی ــال ب ــان س ــا پای و ت

ــد شــد. ــل داده خواه ــا تحوی یگان ه
وی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره 
بــا  تولیــد موشــک هایی  احتمــال 
ــز  ــر نی ــزار کیلومت ــش از 2 ه ــرد بی ب
ــرد بیشــتر از 2  ــا ب ــار داشــت: م اظه
ــاز  ــون نی ــم؛ چ ــر نداری ــزار کیلومت ه

ــم.  ــم نداری ه
بــرای  نیــاز  بــرد مــورد  دورتریــن 
اشــغالی  ســرزمین های  موشــک، 
اســت کــه موشــک های متناســب بــا آن را هــم 

داریــم.

ســجادی  کمال الدیــن 
ســخنگوی جبهــه پیــروان خــط 
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــام و رهب ام
اولیــن جلســه کمیتــه انتخاباتی 
امــام  خــط  پیــروان   جبهــه 
و رهبــری اظهــار کــرد: ایــن 
ــا حضــور همــه اعضــا  جلســه ب
بادامچیــان آقایــان   شــامل 

 کوهکــن، ســجادی، حمیــدی 
و بیگلر و خانم رحیمی برگزار شد. 

وی ادامــه داد: در ایــن جلســه، آقــای اســدهللا بادامچیان 

ــی  ــه انتخابات ــوان رئیــس کمیت ــه  عن ب
ــری  ــام و رهب ــط ام ــروان خ ــه پی جبه

انتخــاب شــد.
 ایــن کمیتــه بــرای سیاســتگذاری 
ــورای  ــات ش ــروان در انتخاب ــه پی جبه
شــهر و ریاســت جمهــوری 96 تشــکیل 

 شــده اســت.
ســخنگوی جبهــه پیــروان خــط امــام 
ــرد: سیاســت های  ــد ک ــری تأکی و رهب
ایــن کمیتــه همســو بــا جامعــه روحانیــت مبــارز 

برنامه ریــزی خواهــد شــد.

 سردار حاجی زاده در حاشیه برگزاری جشنواره مالک اشتر: 

تحویل انبوهی از موشک های ذوالفقار تا پایان سال به نیروی هوافضا 

  بادامچیان، رئیس کمیته انتخاباتی جبهه 

پیروان خط امام و رهبری شد

روحانی در دیدار با مسئوالن ستاد سرشماری سراسر کشور خطاب به مردم:

از اطالعات سرشماری سوء استفاده نمی شود

کوتاه از سیاست

احمدی نژاد:
 برنامه ای برای حضور 

در انتخابات سال آینده ندارم

ــه  ــاب ب ــه ای خط ــال نام ــا ارس ــژاد ب ــود احمدی ن محم
رهبــر معظــم انقــاب اســامی اعــام کــرد کــه در عمــل 
بــه منویــات معظــم لــه، برنامــه ای بــرای حضــور در عرصه 

ــدارد. ــده ن ــی ســال آین ــای انتخابات رقابت ه
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
حضرت آیت هللا خامنه ای )مدظله العالی(

رهبر معظم انقاب اسامی
سام علیکم

همان گونــه کــه مســتحضر هســتید در دیــدار مــورخ 
برنامه هــای  اینجانــب  جــاری،  ســال  شــهریورماه   9
ــودم؛  ــریح نم ــور را تش ــر کش ــاب در سراس ــن انق تبیی
فرمودیــد کــه  توصیــه  عالــی  آن حضــرت  از  پــس 
انتخابــات  در  بنــده  نیســت  دوره مصلحــت  ایــن  در 
ــام  ــود را اع ــت خ ــز تبعی ــب نی ــم و اینجان ــرکت کن ش
ــی در  ــم حضرتعال ــات مه ــکر از بیان ــن تش ــردم. ضم ک
 جلســه درس خــارج فقــه مــورخ 5 مهرمــاه جــاری

بــه اســتحضار می رســانم کــه در عمــل بــه منویــات 
رهبــر بزرگــوار انقــاب، برنامــه ای بــرای حضــور در عرصــه 
ــف  ــه لط ــدارم. ب ــده ن ــال آین ــی س ــای انتخابات رقابت ه
خداونــد متعــال و بــا افتخــار همــواره بــه عنــوان ســرباز 
ــد. ــم مان ــی خواه ــردم باق ــادم م ــاب و خ ــک انق کوچ
از خداونــد منــان بــرای حضرتعالــی ســامتی و موفقیــت 
بیشــتر و بــرای ملــت بزرگــوار ایــران عــزت و ســربلندی 
ــی عصر)عــج(  ــات حضــرت ول ــزون در ســایه عنای روزاف

مســألت دارم.
محمود احمدی نژاد

کلیه وسایل نقلیه توقیفی از امروز 

به مدت ۱۰ روز قابل ترخیص هستند
ــه  ــری ب ــت خب ــدی در نشس ــعید منتظرالمه ــردار س س
مناســبت هفتــه نیــروی انتظامی اظهــار کرد: در نیمســال 
نخســت امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
ــه رغــم افزایــش 33  جان باختــگان حــوادث رانندگــی ب
 درصــدی شــماره گذاری خــودرو، 3 درصــد کاهش داشــته

است.
 وی افــزود: بــه مناســبت هفتــه نیــروی انتظامــی 
کلیــه  روز   10 مــدت  بــه  مهرمــاه   7 چهارشــنبه  از 
از خودروهایــی کــه  فــارغ  توقیفــی  نقلیــه  وســایل 
شــکایت قضایــی دارنــد، قابــل ترخیــص هســتند 
در  می تواننــد  توقیفــی  خودروهــای  صاحبــان  و 
ایــن 10 روز بــرای ترخیــص خودروهــای خــود بــه 
 مراکــز ترخیــص خــودرو در سراســر کشــور مراجعــه 
کننــد. منتظرالمهــدی بــا بیــان اینکــه در نیمســال 
ــیله  ــودرو و وس ــزار و 925 خ ــال، 948 ه ــت امس نخس
ــت  ــده اس ــور وارد ش ــی کش ــاوگان خودروی ــه ن ــه ب نقلی
ــه 28  ــا ایــن حســاب، تعــداد وســایل نقلیــه ب گفــت: ب
میلیــون و 935 هــزار و 177 وســیله نقلیــه رســیده کــه 
از ایــن تعــداد، ســهم موتورســیکلت، 10 میلیــون و 853 

ــزار اســت. ه
بــه گفتــه ســخنگوی نیــروی انتظامــی، تخطــی از 
 ســرعت مطمئنــه بــا 20 درصــد، انحــراف بــه چــپ 
و رعایــت نکــردن حــق تقــدم بــا 22 درصــد و بی توجهــی 
ــات  ــی تصادف ــا 39 درصــد، ســه عامــل اصل ــو ب ــه جل ب

رانندگــی اســت.
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تعطیلــی کارخانــه قدیمــی ارج و یکــی از نمادهــای 
تولیــد ملــی از اتفاقــات تلــخ اقتصــادی ســال 95 بــود. 
ــس از  ــور پ ــی کش ــوازم خانگ ــد ل ــه تولی ــن کارخان اولی
ــه همــه مشــکالت  ــل شــد ک ــی تعطی 80 ســال در حال
ــه روز  ــی، ب ــف مدیریت ــاق، ضع ــادی، واردات قاچ اقتص
نشــدن دســتگاه ها و حمایــت نکــردن دولــت را از دالیــل 
تعطیلــی ایــن کارخانــه می دانســتند. حــاال پــس از کنــار 
رفتــن ابرهــای ســیاه بدبینــی، شــواهد تــازه ای از دالیــل 

ــان شــده اســت. ــی ارج نمای تعطیل
     زمین کارخانه ارج

ــراف  ــاط اط ــن نق ــی از بهتری ــه ارج در یک ــن کارخان زمی
ــادی  ــیار زی ــت و از ارزش بس ــده اس ــع ش ــران واق ته
ــن  ــن زمی ــه قیمــت ای ــه ای ک ــه گون برخــوردار اســت؛ ب
 بــا دارایی هــای شــرکت ارج قابــل قیــاس نیســت 
و گویــا همیــن موضــوع ســبب شــده صاحبــان شــرکت 
از مدت هــا قبــل قیــد تولیــد را بزننــد و بــه فکــر تعطیــل 
واســطه ها  نقــش  قطعــا  باشــند؛   کــردن کارخانــه 
ــت.  ــم گرف ــه دســت ک ــن زمین ــد در ای ــا را نبای و دالل ه
ــه  ــل آن ب ــه و تبدی ــک کارخان ــروش ی ــر ف ــد تفک هرچن
پــول نقــد بــا هیــچ عقــل ســلیم اقتصــادی قابــل قبــول 
نیســت، امــا ســال ها رکــود ایــن کارخانــه و شــاید 
مدیریــت ضعیــف و زخم هــای ناشــی از واردات و البتــه 

تحریم هــای ظالمانــه اقتصــادی، باعــث شــده صاحبــان 
ارج بــه جــای عــزم بــه تولیــد ملــی بــه فکــر فروختــن 
ــند؛  ــد باش ــول نق ــه پ ــه ب ــن کارخان ــردن ای ــل ک و تبدی
همیشــه در چنیــن مــواردی هــم افــرادی پیدا می شــوند 
ــور  ــه ط ــتند. ب ــی هس ــن موقعیت های ــنه چنی ــه تش ک
ــازبفروش ها در  ــم دالالن و بس ــاال ه ــن ح ــم همی حت
حــال تهیــه نقشــه ســاخت ســاختمان های بی کیفیــت 
در ایــن زمین هــا هســتند و بــرای رســیدن بــه آن روز بــا 

ــکنند. ــردو می ش ــان گ دمش
     نماد تولید ملی

ارج، یکــی از نمادهــای تولیــد ملــی بــا کیفیــت در 
ایــران اســت. اگــر ســری بــه خانــه پدربزرگ هــا 
ارج  محصــوالت  حتمــا  بزنیــد،  مادربزرگ هــا   و 
ــان  ــا همچن ــت دهه ه ــم گذش ــه علی رغ ــد ک را می بینی
بــدون کوچک تریــن اشــکالی مشــغول کار هســتند. 
ــن  ــی ای ــت چین ــوالت بی کیفی ــا محص ــن را ب ــال ای ح

روزهــا مقایســه کنیــد کــه هنــوز از کارتــن خــارج نشــده 
هــزار و یــک ایــراد فنــی و غیرفنــی دارنــد و اگــر چنــد 
صباحــی کار کننــد، نــه تنهــا اشــک شــوق از چشــمانتان 
جــاری می شــود، بلکــه همــه شــما را بــه عنــوان ســمبل 
خوش شانســی خواهنــد شــناخت. از بیــن رفتــن یکــی 
از نمادهــای ملــی آن هــم در ســال اقتصــاد مقاومتــی 
بــه هیــچ عنــوان نشــانه خوبــی نیســت؛ امــا بازگشــت 
ارج بــه مــدار تولیــد نه تنهــا حمایــت دولــت را نیــاز دارد 
بلکــه بــه یــک عــزم ملــی بــرای ادامــه دار بــودن فعالیت 
ایــن کارخانــه نیــاز اســت. اگــر ارج بــا همــه مشــکالت 
فعالیــت خــود را آغــاز کنــد، امــا کســی محصــوالت ایــن 
ــم  ــن ه ــر از ای ــت ارج تلخ ت ــرد، سرنوش ــه را نخ کارخان

خواهــد شــد.
     نجات ارج

هرچنــد تولیــد مشــترک بــا دیگــر کشــورها بــرای برندی 
ماننــد ارج یــک گام بــه عقــب محســوب می شــود، امــا 
ــذاری بخشــی  ــای نجــات ارج واگ ــی از راه ه شــاید یک
ــرح  ــای مط ــی از برنده ــه یک ــه ب ــن کارخان ــهام ای از س
ــد  ــن( باش ــر از چی ــوری غی ــر کش ــه ه ــی )البت جهان
ــار  ــردم ب ــت م ــدرن و حمای ــوژی م ــا ورود تکنول ــا ب ت
ــیم.  ــاله باش ــاد 80 س ــن نم ــات ای ــاهد حی ــر ش دیگ
سرنوشــت تلــخ امــروز ارج می توانــد آینــده بســیاری از 
کارخانه هــای کشــور باشــد؛ پــس بایــد از همیــن امــروز 

ــه فکــر باشــیم. ب

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

نماد تولید ملی، قربانی زمین خواران

مدیــر دفتــر »مدیریــت مصــرف و نظــارت بــر 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــد« ب ــدون درآم ــش آب ب کاه
حجــم کل آب بــدون درآمــد در کشــور ســالیانه 
بــه یــک میلیــارد و 500 میلیــون متــر مکعــب 
ــه شــبکه  ــت: ۲۶ درصــد آب ورودی ب می رســد، گف

اســت.  درآمــد  بــدون  کشــور  آب 
ســیدعلی ســیدزاده بــا بیــان اینکــه آب 
بــدون درآمــد بــه ســه بخــش تقســیم 
ــن  می شــود، گفــت: یــک بخــش از ای
هدررفــت واقعــی و بــر اثــر شکســتگی 
و ســرریز از مخــازن و نیــز مربــوط بــه 
نشــت از انشــعابات مشــترکان اســت. 

ایــن  از  اینکــه بخــش دیگــری  اعــالم  بــا  وی 
هدررفــت ظاهــری اســت، یعنــی آب بــا وجــود 
ــح  ــده، تصری ــل داده ش ــتری تحوی ــه مش ــه ب اینک
ــن آب  ــه ای ــتگی لول ــل شکس ــه دلی ــا ب ــرد: ام ک
ــه  ــه آن مصــارف غیرمجــاز گفت ــدارد و ب درآمــدی ن

 . د می شــو
ــدون درآمــد  ایــن مقــام مســئول مصــارف مجــاز ب
را بخــش ســوم ایــن مقولــه عنــوان کــرد و افــزود: 
بــر اســاس ارزیابــی انجام گرفتــه حجــم کل آب 
ــارد  ــک میلی ــه ی ــد در کشــور ســاالنه ب ــدون درآم ب
ــد.  ــب می رس ــر مکع ــون مت و 500 میلی
ــن  ــام مســئول از ای ــن مق ــه ای ــه گفت ب
متــر  میلیــون   800 حــدود  میــزان، 
ــی  ــت واقع ــه هدررف ــوط ب ــب مرب  مکع
نشــت از لولــه و نشــت از انشــعابات 
ــه  ــوط ب ــز مرب می شــود و مابقــی آن نی

ــت.  ــری اس ــت ظاه هدررف
ــه  ــر اینکــه ۲۶ درصــد ورودی آب ب ــد ب ــا تأکی وی ب
شــبکه بــدون درآمــد اســت، تأکیــد کــرد: بر اســاس 
اســتاندارهای جهانــی ایــن عــدد در بیــن کشــورهای 
ــورهای در  ــان کش ــد و در می ــعه یافته ۱5 درص توس

ــه ۳5 درصــد می رســد. ایســنا حــال توســعه ب

ساالنه۱.۵میلیاردمترمکعبآبدرایرانهدرمیرود
بــا  بین المللــی کار  ســازمان  در  ایــران  دائــم  نماینــده 
ــراِن  ــش از 9۳ درصــد کارگ ــه در حــال حاضــر بی ــان اینک بی
فعالیــت  موقــت«  »قــرارداد  بــا  مســتمر  شــغل های 
قانــون کار کــه در  می کننــد، گفــت: در الیحــه اصــالح 
ــال  ــالمی در ح ــورای اس ــس ش ــی مجل ــیون اجتماع کمیس

بررســی اســت، بــرای تعییــن کمتریــن میزان 
دســتمزد کارگــران، »وضعیــت اقتصــادی 
کشــور« هــم بــه شــاخص های تــورم و ســبد 
ــه  ــه شــده اســت؛ ب ــران اضاف معیشــت کارگ
ایــن معنــی کــه دولت هــا می تواننــد بــا 
توجیــه نامناســب بــودن وضعیــت اقتصــادی 
ــرخ  ــر از ن ــتمزد را کمت ــل دس ــور، حداق کش

تــورم افزایــش دهنــد. اولیــا علی بیگــی بــا اشــاره بــه 
ــون  ــالح قان ــه اص ــوص الیح ــده در خص ــادات مطرح ش انتق
کار گفــت: مخالفــت قشــر کارگــری بــا الیحــه اصــالح قانــون 
کار و اعتراضــات مطرح شــده بــه دلیــل رعایــت نکــردن اصــل 
ــت.  ــه اس ــن الیح ــی ای ــد بررس ــی در فرآین ــه جانبه گرای س

رئیــس کانــون عالــی شــوراهای اســالمی کار ایــران افــزود: 
ــه  ــی ب ــی و سیاس ــای جناح ــا نگاه ه ــی ب ــفانه برخ متأس
ــتند؛  ــری هس ــکل های کارگ ــن تش ــی بی ــال تفرقه افکن دنب
ــون  ــی شــوراهای اســالمی کار، کان ــون عال ــی کــه کان در حال
ــدگان  ــع نماین ــران و مجم ــی کارگ ــای صنف ــی انجمن ه عال
کارگــران بــه عنــوان ســه تشــکل رســمی 
کارگــری کشــور اعتــراض واحــد در جهــت 
رعایــت حقــوق کارگــران و مطالبــه ایــن قشــر 
فعــال کارگــری  ایــن  دارنــد.  زحمتکــش 
بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ۷0 درصــد 
کارگــران کمتریــن میــزان دســتمزد را دریافــت 
ــش از  ــروز بی ــون کار ام ــت: قان ــد، گف می کنن
ــرار  ــود ق ــش خ ــت پوش ــور را تح ــت کش ــد جمعی 50 درص
می دهــد و بعــد از قانــون اساســی، مهم تریــن قانــون کشــور 
ــی  ــیون اجتماع ــا از کمیس ــت م ــن درخواس ــت؛ بنابرای اس
ــوب  ــون کار در چارچ ــالح قان ــه اص ــی الیح ــس، بررس مجل
ــی اســت. ــع مل ــن مناف ــر گرفت ــا در نظ ســه جانبه گرایی و ب

مدیــر عامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از افزایــش وام ضــروری 
ــوط  ــات مرب ــت: عملی ــرداد و گف ــان خب ــون توم ــه ۳ میلی ــتگان ب بازنشس
آغــاز می شــود.  آینــده  از دو هفتــه  وام هــای ضــروری  پرداخــت  بــه 
ــه  ــت یازدهــم 50 هــزار وامــی ک ــان اینکــه در دول ــا بی محمــود اســالمیان ب
ــار  ــت، اظه ــش یاف ــزار وام افزای ــه ۲50 ه ــد ب ــتگان داده می ش ــه بازنشس ب
ــون  ــه ۳ میلی ــون ب ــه اکن ــود ک ــان ب ــون توم ــن وام ۲ میلی ــغ ای ــرد: مبل ک
ــتگان از  ــروری بازنشس ــت وام ض ــات پرداخ ــت. عملی ــیده اس ــان رس توم
ــدوق  ــن صن ــه ای ــان اینک ــا بی ــاز می شــود. اســالمیان ب ــده آغ ــه آین دو هفت
دچــار مشــکالتی اســت، گفــت: بــه دلیــل تصمیماتــی کــه در گذشــته گرفتــه 
ــد و تعــادل اقتصــادی در صنــدوق  ــه وجــود آمده ان شــده، ایــن مشــکالت ب
رعایــت نشــده و ورودی هــای صنــدوق قطــع شــده اســت. اســالمیان افــزود: 
در حــال حاضــر نســبت شــاغالن بــه بازنشســتگان در صنــدوق بــه کمتــر از 
یــک درصــد رســیده اســت و مشــکالتی را رقــم زده کــه امیدواریــم بــا درایــت 
ــه بازنشســتگان  ــان اینکــه رســیدگی ب ــا بی دولــت حــل شــود. اســالمیان ب
جــزو مأموریت هایــی اســت کــه مــا دنبــال می کنیــم اظهــار کــرد: در دوره ای 
در گذشــته حــدود ۶۷ درصــد قــدرت بازنشســتگان کاهــش یافــت و علــت 
آن ایــن بــود کــه افزایــش حقــوق بازنشســتگان از اواســط دهــه 80 تــا ســال 
9۲ طبــق قانــون و هم پــای نــرخ تــورم رشــد نکــرد. در دولــت یازدهــم تــورم 
ــاد؛ امــا  ــورم اتفــاق افت ــا ت را کاهــش دادیــم و افزایــش حقــوق متناســب ب

ــاک ــان باقــی اســت. تابن ــد همچن ضایعــه کاهــش قــدرت خری

بنیــاد برکــت  9 مدرســه جدیــد  کیمیای وطن 

وابســته بــه ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام)ره( 
ــام معظــم  ــه مق ــوان هدی ــه عن ــا 54 کالس درس ب ب
ــر  ــروم و کمت ــق مح ــوزان مناط ــه دانش آم ــری ب رهب

توسعه یافته استان به بهره برداری رسید.
ــا  ــت ب ــاد برک ــد بنی ــدارس جدی ــاح م ــم افتت مراس
ــرت  ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای ــران کل س ــور مدی حض
ــازی  ــعه و نوس ــرورش، توس ــوزش و پ ــام)ره(، آم ام
از مســئوالن اجرایــی   مــدارس اســتان و جمعــی 
ــت  ــدارس برک ــه م ــق مربوط ــه مناط ــان جمع و امام
حضــور  بــا   95/0۷/04 مــورخ  یکشــنبه  روز  در 

شــد. برگــزار  فرهنگیــان  و  دانش آمــوزان 
بنــا بــه گفتــه حســین تحقیقــی، مســئول ســتاد 

ــه  ــت ب ــاد برک ــان، بنی ــتان اصفه ــام)ره( در اس ــرت ام ــان حض ــی فرم اجرای
ــوزه  ــام)ره( در ح ــرت ام ــان حض ــی فرم ــتاد اجرای ــی س ــازوی اجرای ــوان ب عن
 مســئولیت های اجتماعــی، فعالیــت خــود را در راســتای محرومیت زدایــی 
و توانمندســازی مناطــق محــروم و کمترتوســعه یافته اســتان در چندیــن محــور 
 متمرکــز کــرده کــه توانمندســازی اقتصــادی از طریــق توســعه کارآفرینــی

انجــام امــور زیربنایــی و عمرانــی و توســعه فضاهــای فرهنگــی، ارائــه خدمــات 
بیمــه ای، ارائــه خدمــات مالــی و کمــک بــه نیازمنــدان، ایتــام، بیمــاران 
برکــت  مــدارس  طریــق  از  آموزشــی  فضاهــای  توســعه  و   صعب العــالج 
ــت در  ــاد برک ــات بنی ــه اقدام ــعه یافته از جمل ــق کمترتوس ــتاها و مناط در روس

اســتان اســت. همچنیــن ایشــان افزودنــد: بنیــاد 
برکــت تاکنــون بــا افتتــاح 9 بــاب مدرســه جدیــد برکت 
ــوزان  ــرداری دانش آم ــت بهره ب ــه جه ــا ۱۷ مدرس جمع
ــت.  ــل داده اس ــتان تحوی ــرورش اس ــوزش و پ ــه آم ب
ضمنــا بــرای ســاخت 4 مدرســه نیــز بــرای ســال 
جــاری برنامه ریــزی کــرده و آن را در دســت اجــرا دارد 
ــوزان داده  ــه دانش آم ــان ســال ب ــا پای ــه ان شــاا... ت ک

خواهــد شــد.
شــایان ذکــر اســت مــدارس افتتاح شــده در روســتای 
برخــوار و شــهرک گلدیــس، جهادآبــاد   شــاپورآباد 
کــروچ  روســتای  و  شاهین شــهر  کارگــر  خانــه  و 
پیربکــران ســهروفیروزان  روســتای  و   فالورجــان 

آران  ابوزیدآبــاد  روســتای  خمینی شــهر،  جوی آبــاد 
ــع  ــک واق ــور و بیابان ــی خ ــتای فرخ ــدگل و روس و بی

ــت.  ــده اس ش

 تــا چنــد ســال پیــش کــه عرضــه خودروهــای داخلــی کمتــر از تقاضــای آن بــود 
 در کنــار بــازار خــودرو، بــازار خریــد و فــروش حوالــه خودروهــا نیــز داغ 
و پررونــق بــود؛ به گونــه ای کــه کســب و کار برخــی افــراد ایــن بــود کــه خــودرو 
ــر  ــی گران ت ــه قیمت ــازار آزاد ب ــه آن  را در ب ــرده و حوال ــام ک ــه ثبت ن را در کارخان
بفروشــند. بــا ایــن حــال در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل افزایــش عرضــه خــودرو 
در کنــار رکــود بــازار و کاهــش تقاضــای مصرف کننــدگان، بــازار خریــد و فــروش 
حوالــه خودروهــا نیــز تقریبــا از بیــن رفتــه و منســوخ شــده اســت. بــا ایــن حال 
در چنــد روز اخیــر دوبــاره بــازار خریــد و فــروش حوالــه یــک خــودرو راه افتــاده 
ــروش  ــروش و پیش ف ــه جــاری ف ــدای هفت اســت. شــرکت پارس خــودرو ابت
خــودروی رنــو ســاندرو اســتپ وی را آغــاز کــرد. طبــق اعــالم ایــن شــرکت 4000 
ــه  ــه ب ــر از ۳0 دقیق دســتگاه خــودروی اســتپ وی عرضــه شــده در مــدت کمت
فــروش رســیده اســت. بــه دنبــال آن برخــی شــهروندان متقاضــی خریــد ایــن 
ــام  ــه ثبت ن ــق ب ــت، موف ــر شــدن ظرفی ــل پ ــه دلی ــه ب ــد ک خــودرو اعــالم کردن
ــد ایــن خــودرو از طریــق ســایت اینترنتــی فــروش نشــده اند و در  ــرای خری ب
مراجعــه بــه نمایندگی هــای فــروش پــارس خــودرو نیــز متوجــه شــده اند کــه 
بعصــی از ایــن نمایندگی هــا، حوالــه ایــن خــودرو را بــا قیمتــی بیشــتر از قیمــت 
کارخانــه در بــازار آزاد عرضــه کرده انــد. بــه گفتــه ایــن شــهروندان، برخــی دالالن 
ــودرو در  ــن خ ــام ای ــه ثبت ن ــبت ب ــودرو نس ــروش پارس خ ــای ف و نمایندگی ه
ســایت فــروش اینترنتــی و فــروش حوالــه آن بــا قیمــت چنــد میلیــون تومــان 

ــد. ایســنا ــازار آزاد اقــدام کرده ان بیشــتر در ب

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی از آمادگــی دولــت بــرای افزایــش عرضــه 
گوشــت قرمــز در محــرم خبــر داد و گفــت: مشــکلی از نظــر تأمیــن گوشــت 
ــه  ــت ب ــادل قیم ــم تع ــازه نمی دهی ــم و اج ــور نداری ــرغ در کش ــز و م قرم

هــم بخــورد. 
حســن رکنــی بــا اشــاره بــه کاهــش قیمــت مــرغ در بــازار اظهــار داشــت: 
ــار  ــا انتظ ــل م ــن دلی ــه همی ــاد اســت و ب ــازار زی ــرم در ب ــرغ گ عرضــه م

ــم.  ــن محصــول را نداشــتیم و نداری ــش قیمــت ای افزای
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر نــرخ ایــن کاال در مراکــز خرده فروشــی 
کمتــر از ۷ هــزار تومــان و در مراکــز عمده فروشــی حــدود ۶ هــزار تومــان 
ــد؛  ــنود نمی کن ــا را خش ــز م ــرغ نی ــت م ــدن قیم ــت: ارزان ش ــت، گف اس
نــرخ ایــن کاال بایــد متعــادل باشــد کــه نــه مصرف کننــده زیــان کنــد و نــه 
تولیدکننــده. معــاون امــور دام وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــازار  شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــه صــورت محــدود مــرغ منجمــد در ب
ــه عرضــه زیــاد  ــا توجــه ب عرضــه می کنــد، اضافــه کــرد: درحــال حاضــر ب
مــرغ گــرم، نیــازی بــه حضــور شــرکت پشــتیبانی امــور دام در بــازار نیســت 

و ایــن شــرکت کمتریــن مقــدار عرضــه مــرغ منجمــد را دارد.
 رکنــی بــا بیــان اینکــه کشــش بــازار درماه هــای مختلــف، متفــاوت اســت 
ــد  و پیش بینــی می شــود در مــاه محــرم ایــن کشــش افزایــش پیــدا کن

ــد  ــازار را رص ــتمر ب ــکل مس ــه ش ــور دام ب ــتیبانی ام ــرکت پش ــت: ش  گف
و هرجا که نیاز باشد برای تنظیم آن ورود می کند. مهر
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ـــمـــاره 262 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

تقلب۹۷درصدی

درنمایندگیهایبرندهایپوشاک
عضــو اتحادیــه تولیــد و صــادرات 
نســاجی و پوشــاک از شــرایط 
فعالیــت  بــرای  جدیــد 
نمایندگــی  فروشــگاه های 
ــر  برندهــای پوشــاک جهانــی خب
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک داد و گف
تنهــا ۳ درصــد از پوشــاک موجــود 
در ایــن فروشــگاه ها، اصــل اســت. ســعید حســین زاده گفــت: بــا 
شــده  حــذف  بخــش  ایــن  از  واســطه  جدیــد   شــرایط 
ــی  ــرکت اصل ــمی از ش ــی رس ــد نمایندگ ــا بای ــا ی و نمایندگی ه
تولیدکننــده باشــند یــا اینکــه تأییدیــه نمایندگی هــای منطقــه ای 
 آن برنــد را کــه مــورد تأییــد برنــد اصلــی اســت، داشــته باشــند 
و جنــس خــود را از ایــن طریــق وارد کننــد تــا مــردم بداننــد کــه 
جنســی را کــه می خرنــد حتمــا مربــوط بــه همــان برنــد اســت. 
ــن  ــرای گرفت ــکلی ب ــا مش ــون برنده ــه اکن ــان اینک ــا بی وی ب
نمایندگــی ندارنــد، ادامــه داد: در حــال حاضــر هیچ کــدام از 
برندهــا نگفته انــد کــه مــا نمی توانیــم نمایندگــی بگیریــم و بــرای 

این کار ثبت نام کرده اند که قرار است این کار انجام شود.

بازارداغمیگویایرانی
ــچ  ــت هی ــد اس ــه معتق ــران ک ــیالت ای ــازمان ش ــس س رئی
ــیالتی  ــوالت ش ــی محص ــازار داخل ــروش و ب ــکلی در ف مش
وجــود نــدارد، اعــالم کــرد: تقاضــا در بــازار داخلــی و خارجــی 
ــه حــدی  ــژه میگــو ب ــواع محصــوالت شــیالتی، به وی ــرای ان ب
ــود  ــه آن وج ــخگویی ب ــوان پاس ــته ت ــال گذش ــه س ــت ک اس
نداشــت و ســرمایه گذاران بســیاری از کشــورهای کانــادا 
آمریــکا، انگلیــس، ویتنــام و تایلنــد قــرارداد همــکاری بــرای 
ــوز  ــه هن ــد ک ــران امضــا کرده ان ســرمایه گذاری در شــیالت ای
عملیاتــی نشــده اســت. معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی 
در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بــر اینکــه چــرا بــه گفتــه 
ــو  ــی میگ ــازار داخل ــه ب ــی ک ــو در حال ــدگان میگ پرورش دهن
ــان  ــد محصولش ــا نمی توانن ــت و آن ه ــکل روبه روس ــا مش  ب
 را بــه خوبــی به فــروش برســانند، ماهــی تیالپیا به کشــور وارد 
و بــه راحتــی فروختــه می شــود، اظهــار کــرد: حــدود ۱5 هــزار 
تــن ماهــی در ســال گذشــته بــه ارزش ۱50 میلیــون دالر بــه 
کشــور وارد شــد؛ در حالــی کــه بیــش از 80 هــزار تــن انــواع 
ماهــی بــه ارزش بالــغ بــر ۳50 میلیــون دالر در ســبد صادراتی 
محصــوالت شــیالتی قــرار گرفــت و از نظــر همــه کارشناســان 
ــن  ــر ای ــد در براب ــی نمی توان ــن واردات اندک ــادی چنی اقتص
ــی محصــوالت  ــون تن ــک میلی ــش از ی ــد بی صــادرات و تولی
شــیالتی حاصــل از آبزی پــروری و صیــادی مشــکل و خلــل 

ایجــاد کنــد.

بخشمسکن
چوباقتصاددولتیرامیخورد

ــا  ــناس ب ــته، کارش ــعید آگش س
ــه  ــوز ب ــت هن ــه دول ــان اینک بی
دارد انتفاعــی  نــگاه   اقتصــاد 
از  کــه  بازتاب هایــی  گفــت: 
بازارهــای مختلــف از جملــه بازار 
می شــود  دریافــت   مســکن 
و رکــودی کــه وجــود دارد نشــان 
می دهــد هنــوز ســایه دیــدگاه دولتــی از اقتصــاد ایــران 
ــت  ــرد: دول ــار ک برداشــته نشــده اســت. ســعید آگشــته اظه
بایــد نقــش حاکمیتــی خــود را در اقتصــاد کالن به عنــوان یک 
ــن  ــردن از ای ــود ب ــال س ــه دنب ــه ب ــرف ک ــتگذار بی ط سیاس
حــوزه نیســت، ایفــا کنــد؛ امــا متأســفانه هنــوز نــگاه انتفاعــی 
ــئله  ــن مس ــه ای ــی ک ــا زمان ــادی دارد و ت ــائل اقتص ــه مس ب
ــد  ــه بای ــور ک ــد آن ط ــی نمی توان ــش خصوص ــود دارد، بخ  وج
ــاد در  ــودن اقتص ــی ب ــزود: دولت ــرد. وی اف ــا بگی ــاید پ و ش
ــی از  ــی گذاشــته اســت. یک ــر منف ــز تأثی بخــش مســکن نی
ــا  ــت ب ــه دول ــت ک ــن اس ــی ای ــاد مقاومت ــای اقتص بحث ه
انتفاعــی نکــردن خــود در حــوزه اقتصــاد بــه اقتصــاد عمومی و 
بــازار کمــک کنــد. امــا بازتاب هایــی کــه از بازارهــای مختلــف و 
بــه عنــوان مثــال بخــش مســکن دریافــت می شــود، نشــان 
ــرای خصوصــی کــردن اقتصــاد  ــی ب می دهــد اقدامــات اجرای

به اندازه ای که شعار داده می شود، نیست.

هدیهیکگیگاینترنترایگانقطعیاست
رئیــس مرکــز آمــار ایــران گفــت: هدیــه یــک گیــگ اینترنــت 
نفــوس  سرشــماری  اینترنتــی  ثبت نــام  بــرای   رایــگان 
و مســکن ســال 95 قطعــی اســت. امیدعلــی پارســا در 
ــی شــده  ــه مدع ــا ک ــی از خبرگزاری ه ــر یک ــه خب ــش ب واکن
ایــن هدیــه وعــده ســرخرمن اســت، افــزود: ایــن خبرگــزاری 
ــار  ــز آم ــس مرک ــی اســم رئی ــه حت ــرده ک ــه ک ــدر عجل  این ق
را در متــن خبــر خــود بــه غلــط نوشــته و فــرد دیگــری را بــه 
عنــوان رئیــس مرکــز آمــار معرفــی کــرده اســت. وی گفــت: 
 یــک گیــگ هدیــه ثبت نــام اینترنتــی را وزارت ارتباطــات 
هماهنــگ کرده انــد  اپراتورهــا  بــا  اطالعــات  فنــآوری   و 
ــم  ــزی می کنی ــر روی ســاز و کار اهــدای آن برنامه ری  و االن ب
ــزود:  ــم کــرد. پارســا اف ــردا اعــالم خواهی ــا ف و قطعــا آن را ت
ــا  ــکن ب ــوس و مس ــی نف ــماری عموم ــه سرش ــی ک در حال
ــه چــرا برخــی  ــم ک ــان اســت تعجــب می کنی ــوت در جری ق
و بــا چــه انگیزه هایــی بــه جــای دعــوت مــردم بــه فراخــوان 
می کننــد  تشــتت پراکنی  این گونــه  ملــی  طــرح   ایــن 

و حرف های بی حساب و غیرمنطقی می زنند.

مهاجرت20هزارنفریازهمراهاول
مدیــر عامــل اپراتــور اول ارتباطــی بــا بیــان اینکــه طــی مــدت 
اجــرای طــرح ترابردپذیــری کمتــر از ۲0 هــزار نفــر اپراتــور خود 
را تغییــر داده انــد، گفــت: در ایــن مــدت نیــز حــدود ۲0 درصــد 
افــرادی کــه از شــبکه مــا بــه اپراتورهــای دیگــر ترابــرد کــرده 
ــی  ــد صدوق ــتند. وحی ــراه اول بازگش ــبکه هم ــه ش ــد، ب بودن
همچنیــن از برنامه ریــزی ایــن اپراتــور بــرای توســعه خدمــات 
ــر داد و گفــت: برنامــه توســعه نســل چهــار  نســل چهــار خب
ــا  ــی م از شــهریورماه ســال جــاری شــروع شــده و پیش بین
 ایــن اســت کــه تــا ســال بعــد بتوانیــم دســت کم ۲00 شــهر 

را به این نسل مجهز کنیم.

گرانیبرنجبهدلیلکمبودعرضهاست
علی رغــم اظهارنظــر مســئوالن 
ــج  ــی برن ــه گران ــد ک  حــوزه تولی
نظــارت  عــدم  از  ناشــی  را 
نظارتــی  نهادهــای  می داننــد، 
برنــج  معتقدنــد کــه گرانــی 
ــود  ــد و نب ــود تولی ناشــی از کمب
ــت.  ــازار اس ــه ب ــی ب ــه کاف عرض
ــار  ــج اظه ــی برن ــل گران ــه دالی ــا اشــاره ب علیرضــا رســتمی ب
نظــام  در  کشــاورزی  کاالهــای  از  بســیاری  داشــت: 
توزیــع  شــبکه  دارای  و  می شــوند  تولیــد  خرده مالکــی 
ایــن کاالهــا  قیمــت  بنابرایــن  نیســتند؛  ســازمان یافته 
ــه  ــرایط عرض ــد و در ش ــت تولی ــت و کیفی ــا کمی ــب ب  متناس
و تقاضــا تعییــن می شــود. مدیــر کل نظــارت بــر محصــوالت 
 کشــاورزی و غذایــی ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 
و تولیدکننــدگان بــا اعــالم اینکــه در بحــث تنظیــم بــازار 
کاالهــای کشــاورزی بــر اســاس قانــون انتــزاع، وزارت جهــاد 
کشــاورزی عهــده دار مســئولیت و سیاســتگذاری در امــور 
واردات، صــادرات و تنظیــم بــازار اســت، افــزود: قیمــت برنــج 
از فروردیــن ۱۳94 تــا شــهریور ۱۳95، رونــد صعــودی داشــته 
اســت؛ بــه نحــوی کــه متوســط قیمــت ایــن کاال در فروردیــن 
ــوده کــه در شــهریور ســال  ــو 8۷5۱ تومــان ب ۱۳94، هــر کیل
۱۳95 بــه هــر کیلــو ۱۱۱۶۶ تومــان رســیده اســت. وی از جمله 
ــت تقاضــا از  ــی را حرک ــج داخل ــت برن ــش قیم ــل افزای دالی
بــازار برنــج وارداتــی و هنــدی بــه ســوی بــازار برنــج داخلــی 
 عنــوان کــرد و گفــت: بــه دلیــل شــایعه آلودگــی برنــج هنــدی

تقاضــا بــه ســمت بــازار برنــج ایرانــی رفتــه اســت و بــا توجــه 
ــی محــدود اســت  ــج داخل ــه ســطح زیرکشــت برن ــه اینک ب
ــث  ــی باع ــج داخل ــمت برن ــه س ــا ب ــت تقاض ــن حرک بنابرای

افزایش قیمت شد. 
رســتمی بــا بیــان اینکــه گرانــی برنــج فقــط مربــوط به شــبکه 
توزیــع نیســت، اظهــار داشــت: بنابرایــن در تمــام حلقه هــای 
ــه منجــر  ــم و کاســتی هایی وجــود دارد ک ــع، ک ــد و توزی تولی
بــه افزایــش قیمــت می شــود کــه یکــی از مشــکالت موجــود 
ــکل های  ــود تش ــی، نب ــی و باغ ــای زراع ــانی کااله در بازاررس

ــوی بازاررســانی، بســته بندی و برندســازی اســت.  ق
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر اســاس قوانیــن ایــن وظایــف بــر 
عهــده وزارت جهــاد کشــاورزی اســت، گفــت: ســازمان حمایت 
بــر اســاس تکالیــف قانونــی خــود بــه صــورت روزانــه قیمــت 
 کاالی برنــج را رصــد کــرده و گزارش هــای هشــداری الزم 

را به مراجع مرتبط ارسال می کند.

هرگردشگر۸00دالربهایرانمیآورد
فعــال  بای ســالمی،  ابراهیــم 
اقتصــادی در بخش گردشــگری 
ــگری  ــت گردش ــرفت صنع پیش
ــران را مســتلزم پیشــرفت  در ای
صنعــت هتل ســازی می دانــد 
 5 از  اکنــون  می گویــد:  و 
میلیــون گردشــگری کــه بــه 
ــرای  ــا ب ــر از آن ه ــزار نف ــط ۲50 ه ــوند، فق ــران وارد می ش ای
ــان  ــه میزب ــد و باقــی هزینــه ای را هــم ب کشــور ارزآوری دارن
ــگری در  ــعه گردش ــرای توس ــون ب ــد و اکن ــل می کنن تحمی
کشــور بایــد بــه دنبــال جــذب گردشــگران بــا امــکان 

اقتصادی باال باشیم. 
ــه  ــگران ب ــار ارزآوری گردش ــاره آم ــالمی درب ــم بای س ابراهی
ایــران توضیــح داد: هــر گردشــگر 800 دالر ارزآوری بــرای 
اســتاندارد جهانــی ۱500 دالر  دارد؛ در حالــی کــه  ایــران 
اســت. همچنیــن ســاالنه در ایــران 5 میلیــون گردشــگر وارد 
ــت؛  ــر اس ــزار نف ــط ۲50 ه ــگر ارزآور فق ــه گردش ــوند ک می ش
ــتان،  ــراق، افغانس ــد ع ــورهایی مانن ــی از کش ــه باق ــرا ک چ
میزبــان  می شــوند کــه  وارد  ایــران  بــه  و...  اذربایجــان 
بــرای آن هــا خــرج می کنــد. وی افــزود: مــا بایــد بــه 
ــرای کشــور ارزآوری  ــه ب ــی باشــیم ک ــال جــذب گروه های دنب
ــه  ــگری ک ــتند. گردش ــود نیس ــارج خ ــران مخ ــد و نگ می کنن
ســاالنه ۳0 هــزار دالر درآمــد دارد، نگــران مخــارج ســفر 
ــراد را  ــن اف ــم ای ــد بتوانی ــا بای ــت. م ــد نیس ــارج خری و مخ
ــک ــران کم ــگری در ای ــعه گردش ــه توس ــا ب ــم ت ــذب کنی  ج

 کنیم.

حالبازارنفتخوبنیست
ــرای  ــازار نفــت ب ــی ب ــان اینکــه وضــع فعل ــا بی ــر نفــت ب وزی
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان مطلــوب نیســت، اعــالم 
ــوده  ــورتی ب ــت مش ــا نشس ــره صرف ــت الجزی ــرد: نشس  ک
و از نتایــج آن بــرای اجــالس رســمی آینــده اوپــک اســتفاده 
ــر  ــه الجزای ــت ب ــش از عزیم ــه پی ــژن زنگن ــد شــد. بی خواه
ــی  ــع بین الملل ــت مجم ــن نشس ــرکت در پانزدهمی ــرای ش ب
انــرژی )آی ای اف( بــه کاهــش ســرمایه گذاری در بازارهــای 
جهانــی از جملــه در صنایــع نفــت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
ــدگان  ــه ضــرر مصرف کنن ــت، در بلندمــدت ب موضــوع در نهای
ــورهای  ــور کش ــاره حض ــن درب ــه همچنی ــود. زنگن ــد ب خواه
ــر  ــح داد: اگ ــورتی توضی ــت مش ــک در نشس ــو اوپ غیرعض
کشــورهای بــزرگ تولیدکننــده غیرعضــو اوپــک در ایــن 
ــازار نفــت  ــات ب ــاره ثب ــا آن هــا درب ــد، ب اجــالس شــرکت کنن

ــرد. ــم ک ــت خواهی صحب

اعطایمجوزبه۹شرکت

برایوارداتآیفون
ــفارش و  ــت س ــوز ثب ــران مج ــارت ای ــعه تج ــازمان توس س
ــه 9  ــل ب ــا نشــان تجــاری اپ ــون را ب واردات گوشــی های آیف
شــرکت اعطــا کــرد. ایــن تصمیــم بــر اســاس مصوبــه ســتاد 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و بــا توجــه بــه نامــه 5 مردادمــاه 
ــی  ــدگان مبن ــدگان و تولیدکنن ــت مصرف کنن ــازمان حمای س
ــر معرفــی شــرکت های توانمنــد در ارائــه خدمــات پــس از  ب

ــد.  ــه ش ــون گرفت ــی های آیف ــروش گوش ف
ــعه  ــردازش، توس ــا پ ــرکت های مدی ــاس، ش ــن اس ــر همی ب
ــراه  ــا هم ــاری دلت ــرکت تج ــد، ش ــروه آرون ــرمایه گذاری گ س
پــرداز شــرق، ســیب طالیــی هوشــمند، ماناتــل پــارس، 
المــاس  صبــا،  اکســیرتجارت  همــراه،  قائــم  ایرانیــان 
اپــل واردات  بــه  مجــاز  امرتــات،  دانیــس  و   سیســتم 

 هستند. 

۹3درصدکارگراِنشغلهایمستمر،»قراردادموقت«دارند

۹مدرسهجدیدبنیادبرکتبا۵4کالسدرسافتتاحشد
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حتما بخوانید!
لزوم ایجاد موزه محله ها در شهرها

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

تقویــت طــرح شــهید رجایــی و اعطــای امتیــاز خــاص 
بــرای ســالمندان، مهم تریــن برنامــه کمیتــه امــداد در 
بخــش حمایت هــای اجتماعــی اســت. مدیــر کل امــور 
ــره  ــداد در نخســتین کنگ ــه ام ــی کمیت ــای اجتماع حمایت ه
ــا حضــور  ــان کــه ب اســتانی ســالمندان امــداد اســتان اصفه
ــان  ــهروند اصفه ــاالر ش ــالمندان در ت ــر از س ــش از ۲۰۰ نف بی
برگــزار شــد، گفــت: کمیتــه امــداد، یکــی از بزرگ تریــن 
ــی  ــالت بزرگ ــه رس ــت ک ــور اس ــی کش ــازمان های حمایت  س

را برای کمک به نیازمندان بر عهده دارد.
ــت  ــر جمعی ــال حاض ــت: در ح ــان داش ــماعیلی بی  آذر اس
ــون و 4۰۰ هــزار نفــر اســت کــه  ســالمندی در کشــور 6 میلی
بــر اســاس آمارهــا، جمعیــت ســالخورده در ســال های آینــده 
ــا  ــد. ب ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــی را ب ــب توجه ــم جال رق
ــالمندان  ــت از س ــرای حمای ــا ب ــت ت ــاز اس ــاف نی ــن اوص ای
توســط نهادهــای مختلــف تمهیــدات ویــژه ای در نظــر گرفتــه 
شــود. وی بــا اعــام اینکــه جمعیــت ســالمندی مددجویــان 
امــداد در کشــور نیــز بــه 1 میلیــون و 5۲۰ هــزار نفــر می رســد، 
ادامــه داد: ایــن آمــار نشــان دهنده ایــن اســت کــه ۲5 درصــد 

ــداد  ــه ام ــه کمیت ــوط ب ــور مرب ــالمندی کل کش ــت س جمعی
اســت. وی اضافــه کــرد: واقعیــت ایــن اســت در ســال های 
ــان تحــت پوشــش  ــر جمعیــت ســالمندی مددجوی ــده ب آین
کمیتــه امــداد افــزوده خواهــد شــد و کمیتــه امداد بــه تنهایی 
قــادر نخواهــد بــود همــه نیازهــای ایــن قشــر را برطــرف کنــد؛ 
بایــد دولــت، نظــام اســامی و مــردم بــرای فعالیــت در ایــن 

زمینــه وارد میــدان شــوند.
ــد  ــش از 6۲ درص ــون بی ــه هم اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ســالمندان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد را ســالمندان 
روســتایی تشــکیل می دهنــد، گفــت: متأســفانه بخــش 
تشــکیل  زن  ســالمندان  را  جمعیــت  ایــن  از  عمــده ای 
ــتر  ــیب پذیری بیش ــان دهنده آس ــن امرنش ــه ای ــد ک می دهن
ــته  ــه داش ــد توج ــرد: بای ــح ک ــت. وی تصری ــر اس ــن قش ای
ــود  ــتایی وج ــالمندان روس ــرای س ــه ب ــکاتی ک ــیم مش باش
دارد، بســیار زیــاد اســت و برخــی از آن هــا در شــرایط مطلوبی 

ــتند. نیس
     ترویج هنرهای دستی در بین سالمندان

در ادامــه ایــن مراســم، نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
ــد  ــالمندان می توانن ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهر اصفه ش
ــای کار  ــاد تعاونی ه ــا ایج ــان و ب ــتفاده از تجربیاتش ــا اس ب

ــف  ــان را در عرصه هــای مختل ــه اشــتغال جوان ــد زمین و تولی
فراهــم کننــد، گفــت: نبایــد بــا پرداخــت مســتمری یــا 
کمک هــای ناچیــز مــردم را عــادت دهیــم کــه دســت از کار   

ــم. ــع کنی ــان را متوق بکشــند و آن
ــالمندان  ــزود: س ــژاد اف ــف طباطبایی ن ــید یوس ــت هللا س  آی
ــا افزایــش سنشــان رویــه  بایــد توجــه داشــته باشــند کــه ب
ــد  ــز مانن ــا نی ــور م ــی رود و در کش ــن نم ــد از بی کار و تولی
کشــورهای دیگــر کــه ســالمندان پــس از ســن بازنشســتگی 
مبــادرت  زمینه هایــی  بــه  خــود  تجربیــات  انتقــال  بــا 

می ورزنــد، ســالمندان پــس از بازنشســتگی بــه انــزوا نرونــد.
     50 میلیارد تومان وام اشتغال

ــتان  ــداد اس ــه ام ــر کل کمیت ــم، مدی ــن مراس ــه ای در ادام
ــه اینکــه درســال 94 بیــش از 55  ــا اشــاره ب اصفهــان نیــز ب
تــا 6۰ درصــد از وام هــای اشــتغال کمیتــه امــداد در راســتای 
آنــان  و خــروج  توانمندســازی خانواده هــای ســالمندان 
ــا  ــراد ی ــه اف ــا ب ــن وام ه ــت: ای ــوده، گف ــه ب ــت کمیت از حمای
فرزنــدان مددجویــان پرداخــت شــده کــه رقمــی بالــغ بــر 5۰ 
ــا  ــیران ب ــا ش ــود. حمیدرض ــامل می ش ــان را ش ــارد توم میلی
اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته بــه 5 هــزار و 3۰۰ نفــر از 
ســالمندان امــداد نیــز وام کارگشــایی اعطــا شــده، افــزود: در 
ــه در  ــن کمیت ــازل تحــت پوشــش ای حــال حاضــر همــه من
روســتاها بــه دلیــل فرســوده بــودن بیمــه حــوادث شــده اند 
ــامل  ــه ش ــی بیم ــر حمایت ــه، چت ــروز حادث ــورت ب ــا در ص ت
ــد کــرد: در ســال 94  ــن خانواده هــا شــود. وی تأکی حــال ای
بالــغ بــر یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان از ســوی بیمــه 
بــرای مددجویــان خســارت دریافــت شــد. وی بیــان داشــت: 
مهم تریــن برنامــه کمیتــه امــداد در ســال جــاری ایــن اســت 
تــا عــاوه بــر ایجــاد حرفــه و شــغل بــرای ســالمندان بتوانــد 

ــردارد. ــه گام ب ــی در جامع در راســتای اقتصــاد مقاومت

مدیران امداد در همایش سالمندان کمیته امداد:

 توجه به سالمت سالمندان، وظیفه همه دستگاه های اجتماعی است

اشتیاق مدیران یزد برای توسعه ورزش
اســتاندار یــزد بــا اشــاره بــه رأی 
ــزد در  ــران اســتان ی بســیار مدی
برنامه ریــزی  جلســه شــورای 
یــک  اختصــاص  طــرح  بــه 
ــه  ــتگاه ها ب ــه دس ــد بودج درص
ورزش گفــت: ایــن آرا نشــان از 
اشــتیاق مدیــران یزد به توســعه 
ــار داشــت: اقــدام  ورزش دارد. ســیدمحمد میرمحمــدی اظه
ــه  ــد از بودج ــک درص ــت ی ــرای پرداخ ــتگاه ها ب ــی دس بعض
خــود بــه اداره کل ورزش و جوانــان اســتان یــزد، دارای 
پشــتوانه قــوی مدیــران اســت؛ زیــرا خــود آن هــا بــه ایــن امر 
رأی دادنــد و آن را مصــوب کردنــد. وی افــزود: گرچــه در 
ــه کار  ــن بودج ــاص ای ــی ادارات، اختص ــی فعل ــرایط مال ش
مشــکلی اســت، امــا ایــن اقــدام نشــان از اشــتیاق مدیــران 

استان به توسعه ورزش دارد.
ورزشــی  مــکان   ۲۰ احــداث  دربــاره  یــزد  اســتاندار   
ــاد  ــن نه ــات ای ــز از خدم ــهرداری نی ــط ش ــده توس مصوب ش
ــن  ــورد از ای ــرای 1۲ م ــت: اج ــار داش ــرد و اظه ــی ک قدردان
ــت  ــژه مدیری ــه وی ــان از توج ــاه نش ــدت کوت ــالن ها در م س
ــات  ــه توضیح ــاره ب ــا اش ــر ورزش دارد. وی ب ــه ام ــهری ب ش
ــرای  ــه شــده ب ــر گرفت ــای در نظ ــاره فضاه ــزد درب شــهردار ی
احــداث ســالن های ورزشــی و اینکــه اغلــب ایــن فضاهــا در 
کنــار پارک هــا در نظــر گرفتــه شــده، بــر لــزوم توجــه جــدی 

ــرد. ــد ک ــه فضــای ســبز تأکی ب

لزوم ایجاد موزه محله در شهرها
اســتاد معمــاری دانشــگاه هنــر اصفهــان ایجــاد »موزه محلــه« 
را یــک امــکان قــوی بــرای بســیاری از شــهرهای ایــران 
دانســت کــه بــه دنبــال آن، احیــای بافت هــای تاریخــی 
ــن  ــی از مهم تری ــت: یک ــی گف ــادر زمان ــود. به ــن می ش ممک
بناهــا  دنیــا،  مهــم  شــهرهای  مزیــت  اساســی ترین   و 
ــا  ــاس عموم ــن اس ــر همی ــه ب ــت ک ــی آن هاس ــار تاریخ و آث
ــس ــدن، پاری ــد لن ــهرها مانن ــن ش ــی از ای ــای مهم  نمونه ه

بارسلون و رم با عنوان شهرموزه یاد می شوند.
 ایــن مــدرس دانشــگاه افــزود: شــهرموزه ها عــاوه بــر اینکــه 
ــی  ــگ مل ــر فرهن ــمندی از نظ ــای ارزش ــود پایگاه ه در دل خ
ــد  ــرای تولی ــدی ب ــای قدرتمن ــتند، مجموعه ه ــی هس و محل

ــی هــم محســوب می شــوند.  ــای مال ــروت و آورده ه ث
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه متأســفانه در ایــران بــه دلیــل 
ــطح  ــژه در س ــی، به وی ــای تاریخ ــوزه بناه ــه ح ــی ب بی توجه
شــهرها کــه عوامــل متعــددی هــم در آن دخیــل بــوده، تعــداد 
بســیار کمــی »شــهرموزه« داریــم،  بیــان کــرد: مهم تــر از ایــن 
بحــث، آن اســت کــه بــه دلیــل تخریب هــا و فرســایش های 
ــم شــهرموزه هایی  ــده بتوانی ایجادشــده، امــکان اینکــه در آین

ــدارد. ــا وجــود ن داشــته باشــیم، تقریب

اخبار کوتاه

افزایش مصدومان نزاع در اصفهان
قانونــی  پزشــکی  کل  مدیــر 
گفــت:  اصفهــان  اســتان 
نــزاع  مراجعــان  بیشــترین 
شهرســتان های  بــه  مربــوط 
خمینی شــهر  اصفهــان، 

فاورجان و لنجان است.
 علــی ســلیمان پور بــا اشــاره بــه 
 اینکــه در پنــج ماهــه نخســت ســال جــاری تعــداد 19 هــزار 
ــز  ــه مراک ــزاع ب ــی از ن ــات ناش ــل صدم ــه دلی ــر ب و 31۲ نف
ــار  ــد، اظه ــه کردن ــان مراجع ــتان اصفه ــی اس ــکی قانون پزش
ــل  ــدت مشــابه ســال قب ــا م ــم در مقایســه ب ــن رق ــرد: ای ک
معــادل ۰/8 درصــد افزایــش یافتــه اســت. وی بــا بیــان اینکه 
از کل مراجعــان نــزاع 6 هــزار و 365 نفــر زن و 1۲ هــزار و 947 
نفــر مــرد بوده انــد، افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه در مــدت 
مشــابه ســال قبــل، 19 هــزار و 159 نفــر بــه دلیــل نــزاع بــه 
مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان مراجعــه کرده انــد کــه 6 هــزار 
و 77 نفــر زن و 13 هــزار و 8۲ نفــر مــرد بوده انــد. مدیــر کل 
 پزشــکی قانونــی افــزود: در مردادمــاه ســال جــاری 4 هــزار 
ــز  ــه مراک ــزاع ب ــی از ن ــات ناش ــل صدم ــه دلی ــر ب و 118 نف
ــن تعــداد  ــه ای ــد ک ــی اســتان مراجعــه کرده ان پزشــکی قانون
ــد  ــدود 3.۲ درص ــته ح ــال گذش ــاه س ــه مردادم ــبت ب نس

ــت. ــته اس ــش داش کاه

 توزیع 2 هزار تن بذر گندم و جو 
در چهارمحال و بختیاری

مدیــر عامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی چهارمحال 
و بختیــاری گفــت: ۲ هــزار تــن بــذر گنــدم و جــو اصاح شــده 

در کارگزاری هــای سراســر اســتان توزیــع می شــود. 
ــت 18۰۰  ــا قیم ــدم ب ــذر گن ــرد: ب ــار ک ــرادی اظه ــی م مرتض
ــت  ــا قیم ــه ب ــص یاران ــا تخصی ــه ب ــید ک ــروش می رس ــه ف ب
ــا  ــا عرضــه می شــود. وی ب ــق کارگزاری ه ــان از طری 156۰ توم
ــه ســال گذشــته ۲۰۰  ــذر جــو نســبت ب بیــان اینکــه قیمــت ب
تومــان کاهــش یافتــه، افــزود: توزیــع بــذر جــو بــا ایــن میــزان 
ــت  ــا قیم ــه آن ب ــه ب ــان یاران ــص 4۰۰ توم ــش و تخصی کاه
1۰5۰ تومــان عرضــه می شــود. مدیــر عامــل شــرکت خدمــات 
ــرد:  ــح ک ــاری تصری ــال و بختی ــاورزی چهارمح ــی کش حمایت
ایــن ۲ هــزار تــن بــذر گنــدم و جــو اصاح شــده از طریــق 4۰ 
کارگــزاری در اســتان توزیــع می شــود. مــرادی بــا بیــان اینکــه 
قیمــت بــذر گنــدم و جــو در تمــام دهســتان ها و کارگزاری هــا 
یکســان اســت، خاطرنشــان کــرد: شــرکت خدمــات حمایتــی 
کشــاورزی اســتان، بــذر خریداری شــده را بــا قیمــت مصــوب 
تأمیــن می کنــد.  توزیــع  دهســتان ها  میــان  یکســان   و 

ــود از  ــذر و ک ــد ب ــع نهاده هــای کشــاورزی مانن ــدارک و توزی ت
ــن شــرکت محســوب می شــود. ــف ای ــه وظای جمل

اخبار کوتاه

معــاون کنتــرل، نظــارت و پیشــگیری خدمــات شــهری 
ــان گفــت: امــروز بعضــی از تکدیگــران  شــهرداری اصفه
ســطح شــهر بــا 3 تــا 4 ســاعت کار در روز بــه راحتــی در 

مــاه بیشــتر از 5 میلیــون تومــان درآمــد دارنــد.
 مجتبــی کاظمــی با اشــاره به طــرح جمــع آوری متکدیان 

در ده روز گذشــته اظهــار کــرد: ایــن طــرح 
ــدی  ــورت ج ــه ص ــهریورماه ب ــر ش ــا آخ  ت
 و ضربتــی در ســطح شــهر ادامــه داشــت

و اجرا شد.
در  متکدیــان  از  بعضــی  ورود  از  وی   
 پوســته شــهر و نقــاط پرتــردد آن خبــر داد 
ــان  ــه در اصفه ــرادی ک ــرد: اف ــح ک و تصری

بــه تکدیگــری می پردازنــد، غالبــا اتبــاع بیگانه انــد 
یــا شهرســتان های  اســتان  دیگــر  از شــهرهای  یــا 
ــرف  ــود را ص ــت خ ــه وق ــتند ک ــر هس ــتان های دیگ اس
ایــن کار می کننــد. معــاون کنتــرل، نظــارت و پیشــگیری 
ــش  ــاره گرای ــان درب ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش خدم

اتبــاع بیگانــه بــه تکدیگــری گفــت: اینکــه تبعــه خارجــی 
بــه خــود زحمــت می دهــد از کشــور خــود بــا خانــواده بــه 
حاشــیه اصفهــان بــا بدتریــن وضعیــت نقــل مــکان کنــد 
ــه امــر تکدیگــری در شــهر وادارد  ــواده را ب  و خــود و خان
ــی اســت کــه از ســوی مــردم صــورت  ــت حمایت ــه عل ب

می گیــرد. 
افــراد  ایــن  از  از 9۰ درصــد   وی بیشــتر 
ــزود:  ــمرد و اف ــی برش ــد غیرواقع را نیازمن
ــه  ــه ب ــرادی ک ــوند، اف ــد آگاه ش ــردم بای م
عنــوان نیازمنــد در شــهر بــه تکدیگــری 
کــه  هســتند  تن پرورانــی  می پردازنــد 
ــه  ــغل و حرف ــوان ش ــه  عن ــری را ب تکدیگ
ــد. ایــن مســئول از اســتفاده از کــودکان  انتخــاب کرده ان
در تکدیگــری گفــت و خاطرنشــان کــرد: ایــن افــراد بــرای 
 آنکــه بتواننــد بــه اهــداف خــود و پــول بیشــتری برســند

بــا اجــاره یــا دزدیــدن کــودکان به تحــت تأثیــر قــرار دادن 
احساســات و عواطــف مــردم می پردازنــد. ربیــع

درآمد 5 میلیون تومانی متکدیان در اصفهان
ــا  ــان ب ــتانداری کرم ــواده اس ــوان و خان ــور بان ــر کل ام مدی
اشــاره بــه اجــرای طــرح »ســفیران فرهنگــی، اســطوره های 
بــرای  خانواده هــا  کــه  همان گونــه  گفــت:  مانــدگار« 
کاس زبــان و موســیقی فرزندانشــان هزینــه می کننــد، 
 بایــد بــرای اخــاق و مهارت هــای زندگــی نیــز هزینــه 

فاطمــه  دکتــر  کننــد.  تربیــت  مدیــر  و 
ســادات حســینی بــا بیــان اینکــه متأســفانه 
 زنــان کرمــان خیلــی مطالبه گــر نیســتند 
و برنامه هــای زیــادی بــرای آن هــا داشــته ایم 
نمی کننــد، گفــت:  اســتفاده  خیلــی  کــه 
ــا  ــدن آن ه ــیب دی ــب آس ــئله موج ــن مس ای
بایــد خودشــان  در بلندمــدت می شــود و 

کمــک و همراهــی کننــد تــا شــاهد تحولــی در زمینــه مســائل 
ــی  ــادی و سیاس ــی، اقتص ــارکت های اجتماع ــی، مش فرهنگ
بانــوان در اســتان باشــیم. مدیــر کل امــور بانــوان و خانــواده 
اســتانداری کرمــان گفــت: متأســفانه در حــال حاضــر ماهواره 
ــب  ــد و موج ــی دارن ــش پررنگ ــی نق ــبکه های اجتماع و ش

آســیب دیــدن خانــواده می شــوند و بایــد خانم هــا و به ویــژه 
ــط کار  ــند و محی ــته باش ــژه ای داش ــه وی ــاغل توج ــان ش  زن
ــش  ــه پی ــر چ ــزود: ه ــد. وی اف ــت کنن ــواده را مدیری و خان
ــد  ــر می کن ــا تغیی ــای م ــی خانواده ه ــم، ســبک زندگ می روی
و ارتباطــات متفــاوت از گذشــته می شــود. ایــن امــر موجــب 
ســبک  و  اعتقــادی  مبانــی  بــا  می شــود 
ــویم  ــه ش ــود بیگان ــامی ایرانی خ ــی اس زندگ
و فرهنــگ بیگانــه بــر مــا اثــر بگــذارد و زاویــه 

ــد.  ــر کن ــه زندگــی تغیی ــا ب ــان م ــگاه جوان ن
ــم  ــفانه چش ــه متأس ــان اینک ــا بی ــینی ب  حس
ــل  ــش تمای ــات، کاه ــمی ها، تجم و هم چش
ــا رواج  ــه م ــی در جامع ــه ازدواج و ... در حال ب
ــوی مصــرف و ازدواج  ــاره اصــاح الگ ــه اســام درب ــه ک یافت
ســفارش های بســیاری دارد، بیــان کــرد: وضعیــت کنونــی بــه 
دلیــل ایــن اســت کــه از مبانــی فاصلــه گرفته ایــم و بــا توجــه 
ــئولیت هایی  ــن مس ــی از اصلی تری ــیب ها، یک ــن آس ــه ای ب
ــه آن توجــه کنیــم، آسیب شناســی اســت. ایســنا کــه بایــد ب

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : ستاد اجرائی فرمان حضرت امام  دادخواستی به طرفیت خوانده : مجید نوری دستجردی و 

محمد علی برومند و مهین السادات امین  به خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان 

برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 95۰99837514۰۰468 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۰9/۰1 

و ساعت 1۲:۰۰ 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 دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/66۰/م الف به تاریخ 95/۰6/۰4

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای علی احمدی دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت حسین میرزایی به این شورا تسلیم 

که به کاسه 95/۲85  و 95/314 ثبت و برای روز 95/۰8/۰۲ و ساعت ۰3:۲۰ 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 5/37/659/م الف به تاریخ 95/۰7/۰4

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
این شورا  به  زاده  دائی  احمد رضا  به طرفیت  به خواسته مطالبه   دادخواستی  نجیمی  آقای محمد 

تسلیم که به کاسه 95/۲58  ثبت و برای روز 95/۰8/۲3 و ساعت ۰4:45 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 سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/659/م الف به تاریخ 95/۰6/16

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
ابوالفضل  و  نداف  نیک  طرفیت حمید  به  سند   انتقال  خواسته  به  دادخواستی  عنایتی  بهرام  آقای 

محمدی به این شورا تسلیم که به کاسه 95/33۰  ثبت و برای روز 95/۰8/۰۲ 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 5/37/66۰/م الف به تاریخ 95/۰7/۰4

اخطار اجرایی
نشانی  به  ریگی  فرهاد   : علیهم  نشانی خورزوق محکوم  به  رحیمی  ابراهیم  له:  مشخصات محکوم 

مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره ۲6 به تاریخ 95/۰1/31 حوزه 6 شورای حل اختاف 

برخوار محكوم عليه محکوم است به : انتقال سند پیکان به شماره ی 85- 98۲ ب 95 مدا 1379 به 

نام خواهان و نیز پرداخت 17۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له رای صادره غیابی می 

باشد هزینه اجرا به عهده محکوم علیه می باشد . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه 

به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا 

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

میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعام نماید.  

قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/6۰۰/م الف به تاریخ 95/۰7/۰5

دادنامه
کاسه پرونده : 95/83 شماره دادنامه: 95/۰6/۲۰- 194  مرجع رسیدگی : شعبه ۲ حقوقی شورای 

حل اختاف خواهان :سعید فروزان مهر به آدرس دولت آباد خیابان مطهری کوچه حافظ بن بست وفا 

پاک ۲۲ خوانده : سعید محقق به آدرس مجهول المکان

خواسته:  مطالبه شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای سعید فروزان مهر به طرفیت سعید 

محقق به خواسته مطالبه مبلغ 11۲۰۰۰۰۰۰ ریال وجه رسید دستی با احتساب هزینه دادرسی و خسارت 

تقدیمی خواهان و ماحظه تصویر مصدق رسید دستی مستند   به مفاد داخواست  نظر  تادیه  تاخیر 

به  نسبت  نگردیده  در شورا حاضر  کافی  انتظار  و  آگهی  قانونی  اباغ  علیرغم  خوانده  اینکه  و  دعوی 

خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان 

را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا  به مواد 1۲91 و 13۰1 قانون مدنی و 198 و 519 و 5۲۲ قانون 

آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 11۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 17۰۰۰۰۰ ریال 

بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/۰3/3۰ تا تاریخ اجرای حکم بر 

مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه 

خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف 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.

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/659/م الف به تاریخ  95/۰7/۰3

آفای مهاوش الطبیلی فرزند نعمه همسر شما با ارائه دادنامه شماره 615 مورخه 1394/۰6/19 شعبه 

۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان برخوار قصد اجرای دادنامه و ثبت طاق خود را دارد شایسته است 

جنابعالی ظرف مدت یک هفته به این دفتر خانه مراجعه فرمایید . دفتر خانه طاق 1۰۲ اصفهان.

محل دفتر خانه: اصفهان خیابان خاقانی نبش بن بست ۲9

تلفن : 36۲۲45674

دادنامه
شورای   16 رسیدگی:شعبه  مرجع   95/6/13: مورخ  دادنامه:431  شماره  پرونده:۲5-95  کاسه 

هاتف-کوی  نشانی:اصفهان-خ  به  مهدی     غامرضا  خواهان:آقای  اصفهان     اختاف  حل 

اول-واحد3     تحسیری-طبقه  مهدی-ساختمان  تجاری  مجتمع  مشیری)یخچال(-روبروی 

وکیل:آقای محمود سنجری    به نشانی اصفهان-خ امام خمینی-خ شریف شرقی-کوچه 35 شهید 

رفیعیان پاک 194 خوانده:آقای کامران سخایی به نشانی مجهول المکان  وکیل :-    خواسته:مطالبه 

وجه چک شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام 

و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

»رای شورای حل اختاف«در خصوص دعوی آقای غامرضا مهدی به وکالت آقای محمود سنجری 

به طرفیت آقای کامران سخایی به خواسته مطالبه مبلغ 45/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال)چهل و پنج میلیون 

ریال( وجه چک به شماره 1343/7۰۰5۰5/55 مورخ 1394/9/۲6 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 

خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 

محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 

علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد مواد 31۰ و 313 قانون تجارت و 198و515و519و5۲۲ قانون 

آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال بابت اصل 

خواسته و 99۰/۰۰۰ هزار ریال )نهصد و نود هزار ریال( بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف) 94/9/۲6( تا تاریخ اجرای 

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

قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره:19513/م الف - قاضی شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده:344/95 شماره دادنامه:663 مورخ:95/6/۲7  تاریخ رسیدگی:95/6/6 

تقی  محمد  ف  زاده  عامه  خواهان:محمدحسین  اختاف  حل  شورای   46 رسیدگی:شعبه  مرجع 

وکیل:-    پ437  دوم  طاووسی-طاووس  آزادی-خ  آزادی-خ  خ   6 محله   1 نشانی:بهارستان-فاز 

:-خواسته:مطالبه  نشانی   -: وکیل  المکان   نشانی:مجهول  جهانگیری  خوانده:پریسا  نشانی:- 

تادیه و هزینه دادرسی.    مبلغ یازده میلیون و سیصد و چهل هزار ریال به انضمام خسارت تاخیردر 

گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات  قانونی و اخذ 

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

رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان محمد حسین عامه زاده فرزند محمد تقی به طرفیت 

پریسا جهانگیری به خواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون و سیصد و چهل هزار ریال به انضمام خسارت 

تاخیردر تادیه و هزینه دادرسی با عنایت به مفاد پرونده شرح اظهارات خواهان مبنی بر اینکه خوانده 

بابت خرید پوشاک از مغازه خواهان مبلغ مذکور را مدیون می باشد که از ادای دین خود امتناع می 

ورزد نظر به وجود رسید دستی که طبق اظهارات خواهان امضاء خوانده ذیل آن می باشد عدم حضور 

خوانده علی رغم اباغ قانونی و اینکه الیحه ای به شورا ارائه ننموده و منکر اظهارات خواهان نگردیده 

است من حیث المجموع شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 198 ، 519 ، 5۲۲ 

قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون و سیصد و چهل 

هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ - / ۰۰۰ / ۰۲۰ / 1 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 

تادیه از زمان تقویم دادخواست مورخ ۲4 /  3 / 95 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر 

و اعام می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و 

سپس ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد

قاضی شورای حل اختاف شعبه 46 حوزه قضائی قاضی بهارستان 

شماره : 19515 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده : 95 / 3۰6    شماره دادنامه : 3۲7    مورخ : ۲3 / 5 / 95   مرجع رسیدگی : شعبه 

16 شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : محمود غروبی الهیجانی    نشانی : اصفهان – خ سپاه 

کوچه تلفنخانه کفش گل    وکیل : محمد مهدی رضیان    نشانی : اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی 

خ شیخ مفید ساختمان شماره 14 طبقه دوم موسسه تحقیقات حقوقی کتیبه     خواندگان : 1. طاهره 

صفری نیک   ۲. سید سیف اله موسوی ) لطفی راد ( نشانی : مجهول المکان    وکیل : -    نشانی 

: -   خواسته : مطالبه مبلغ - / ۰۰۰ / ۰۰۰ / 19 ریال وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی 

و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل    با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

طاهره   .1 بطرفیت  رضیان  مهدی  محمد  وکالت  با  الهیجانی  غروبی  محمود  شورادعوی  قاضی  رای 

صفری نیک    ۲. سید سیف اله موسوی ) لطفی راد ( بخواسته مطالبه مبلغ - / ۰۰۰ / ۰۰۰ / 19 ریال 

وجه چک شماره 4۲635۰ مورخ 3۰ / 4 / 9۲ عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی – 

با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه 

که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خواندگان 

با توجه به اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده 

اند بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 31۰ و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 5۲۲ قانون آئین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ - / ۰۰۰ / ۰۰۰ / 19 ریال بابت 

اصل خواسته و ۰۰۰ / ۰15 / 1 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ونشر آگهی تا زمان اجرا و 

همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا تاریخ وصل که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از 

سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره 

غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد

قاضی شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان – شماره : 19516 / م الف 

دادنامه
کاسه پرونده اصلی : 95 / 13    شماره دادنامه : 579   مورخ : 8 / 6 / 95   تاریخ رسیدگی : 

-   مرجع رسیدگی کننده : شعبه 39 شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : روح اله حیدری    به 

نشانی : محمود آباد خ 34 ) گچ ( صنایع سنگ آرش    خواندگان : علیرضا دیندار – دادآله افتخاری    

به نشانی : مجهول المکان   خواسته : مطالبه وجه چک    به تاریخ 7 / 6 / 95 شعبه 39 شورای حل 

اختاف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل پرونده کاسه مفتوح است با ماحظه اوراق پرونده 

شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید

رای شورا در خصوص دعوی روح اله حیدری به طرفیت علیرضا دیندار – دادآله افتخاری به خواسته 

مطالبه مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / 75 ریال موضوع یک فقره چک به شماره 9۰77758957 به انضمام هزینه 

دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با توجه به رمحتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 

که داللت بر استقرار دین واشتغال ذمه خو.انده دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ و اطاع در جلسه 

رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی 

بر برائت ذمه خویش بعمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده ومستندا 

به مواد198- 515 – 519 – 5۲۲ قانو ن آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و دویست هزار ریال ۰۰۰ / ۲۰۰ / 

۲ ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ) 14 / 1 / 95 ( تا زمان 

اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره 

غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور 

ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد 

قاضی شعبه 39 شورای حل اختاف اصفهان – شماره :19519 / م الف

دادنامه
کاسه پرونده اصلی:95-۲38 شماره دادنامه:588 مورخ:95/6/۲8 تاریخ رسیدگی:............. مرجع 

نشانی:اص-خ  به  ذاکری  خواهان:مهران  اصفهان  اختاف  حل  شورای   4۲ کننده:شعبه  رسیدگی 

پروین-ابتدای خ 7 تیر-مجتمع اداری سابروس-طبقه۲-واحد5   خوانده:جعفر نریمانی خوراسگانی 

به نشانی:مجهول المکان    خواسته:مطالبه مبلغ ۲8/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع چکهای شماره4687۲6 

94/11/۲۰،شماره  468749مورخ  94/1۲/11،شماره  468738مورخ  مورخ94/11/18،شماره 

46875۰مورخ 94/11/۲8 به انضمام مطلق خسارات قانونی

 گردشکار: به تاریخ 95/5/۲3 شعبه 4۲ با عنایت به محتویات پرونده کاسه 95-۲38 و اخذ نظریه 

مشورتی اعضای محترم شورا،ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید.

»رای قاضی شورا«

مبلغ  مطالبه  خواسته  به  خوراسگانی  نریمانی  جعفر  طرفیت  به  ذاکری  مهران  دعوی  خصوص  در 

۲8/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع 4 فقره چک به شماره فوق الذکر به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 

به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه 

خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ در جلسه رسیدگی 

حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت 

ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده،شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 

198-515-519-5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست 

و هشت میلیون لاير بابت اصل خواسته و مبلغ 6۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات 

تاخیر تادیه از تاریخ سرسید )چکهای موصوف( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی 

در حق خواهان صادر و اعام می نماید.رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اباغ 

قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور،ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.

شماره:195۲5/م الف  -   قاضی شعبه 4۲ شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
مرجع  رسیدگی:...........  تاریخ   95/6/8 مورخ  دادنامه:587  شماره  پرونده:۲16/95  کاسه 

رسیدگی:شعبه ۲4 شورای حل اختاف اصفهان    خواهان:شقایق رفیعیان به نشانی خ فروغی-کوچه 

شهید صدیق پاک 11۰ خوانده:محسن مرادی به نشانی مجهول المکان    خواسته:مطالبه وجه چک 

گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 

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

»رای قاضی شورا«

در خصوص دادخواست شقایق رفیعیان به طرفیت محسن مرادی به خواسته مطالبه مبلغ 14۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال وجه یک فقره چک به شماره 1/1۲7۰491۲۲8 عهده بانک ملی شعبه شهرکرد به انضمام خسارات 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از 

ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/5/3۰ عدم حضور 

و عدم دفاع و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و 

ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک 

نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه............ 

و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختاف و 

مواد 313،311،31۰ از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 

۲ قانون صدور چک و مواد 519،198 و 5۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 

و به پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 

و هزینه نشر آگهی ۲/57۰/۰۰۰ لاير هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گرددرای صادره 

غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست 

روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره:195۰8/م الف    -   قاضی شورای حل اختاف بیست و چهار حوزه قضائی اصفهان – حسین 

گازری 

زنان کرمانی مطالبه گر نیستند
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حتما بخوانید!
3 فیلم جدید به سینماها می آید

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس فرهنگی

هنرســتان هنرهــای زیبــا بایــد بــه هــر نحــو ممکــن مــورد 
حمایــت قــرار گیــرد تــا جایــی کــه هیــچ دغدغــه ای جــز 
ــود  ــرفصل هایش موج ــدان درس ــی هنرمن ــوزش اصول آم
ــر  ــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ســفر مه نباشــد. وزی
ــرکت در  ــور ش ــه منظ ــه ب ــان ک ــه اصفه ــود ب ــی خ ماه
جشــن هشــتادمین ســال تأســیس هنرســتان هنرهــای 
 زیبــای اصفهــان صــورت گرفــت، در جمــع هرمنــدان 
ــاره  ــوع اش ــن موض ــه ای ــتان ب ــن هنرس ــروران ای و هنرپ
ــا  ــاجد، پل ه ــکوه ترین مس ــا ش ــه ب ــه اگرچ ــت ک داش
اوج  در  کاروانســراها  و  مــدارس  بازارهــا،  میدان هــا، 
ــا  ــت، ام ــده اس ــاخته ش ــان س ــری در اصفه ــال هن کم
معمــاران  و  شــهرداران  برخــی  اخیــر  دهه هــای  در 
بافت هــای تاریخــی را تخریــب کردنــد و بــه جــای 
ــا  ــی ب ــی جنت ــی ســاختند. عل ــی و روم ــای غرب آن بناه
ــر  ــان هن ــه گریب ــی ک ــه از کج ســلیقگی های مدیریت  گای
را گرفتــه، گفــت: هنــر هنرمنــدان اصیــل اصفهانــی 
یــادگار  بــه  آثــار  و  بــوده  خردمندانــه  و  جوششــی 
خــاق  متفکــر،  هنرمنــدان  از  اصفهــان  در   مانــده 
انتظــار  امــا  می کنــد؛  حکایــت  آن هــا  ایده پــرداز  و 
ــدان  ــی از هنرمن ــدان اصفهان ــز هنرمن ــروز نی ــم ام داری

ســایر کشــورها جلوتــر باشــند. وی در بــدو ورودش 
ــان  ــر اصفه ــاهیر هن ــردیس مش ــتان از ۱۱ س ــه هنرس ب
ــه حاضــران  رونمایــی کــرد و در ســخنرانی اش خطــاب ب
ــه شــکل  ــان ب ــای اصفه ــت: هنرســتان هنرهــای زیب گف
تخصصــی بــه آمــوزش و پــرورش هنرجویــان می پــردازد 
و در طــول هشــتاد ســال فعالیــت خــود، صدهــا هنرمنــد 
 را آمــوزش داده کــه هــر کــدام کارنامــه ای درخشــان 
ــزود:  ــی اف ــد. جنت ــم زده ان ــتان رق ــن هنرس ــرای ای را ب
ــورد  ــن م ــو ممک ــر نح ــه ه ــد ب ــتانی بای ــن هنرس چنی
حمایــت قــرار گیــرد تــا جایــی کــه هیــچ دغدغــه ای جــز 
ــد.  ــته باش ــد نداش ــدان عاقه من ــی هنرمن ــوزش اصول آم
وی در ایــن جشــن از ۵۰ هنرمنــد دارای نشــان درجــه یک 
هنــری نیــز تقدیــر کــرد و بــه مربیــان و هنرجویــان ایــن 
هنرســتان گفــت: بایــد اطمینــان داشــته باشــید کــه ثمــره 
ــواره  ــه هم ــال، بلک ــتاد س ــا هش ــما نه تنه ــدی ش هنرمن
ــن  ــی ای ــاد و طوفان ــچ تندب ــد و هی ــد مان ــا خواه پابرج

ــد داد. ــکان نخواه ــد را ت ــت تنومن درخ
     شهر هنر در اصفهان

 اســتاندار اصفهــان نیــز در ایــن آئیــن خبــر از ایجــاد شــهر 
ــوزه ای در  ــت م ــرار اس ــت: ق ــان داد و گف ــر در اصفه هن
شــأن هنــر و هنرمنــدان اصفهــان در کارخانــه ریســندگی 
بــا فضــای ۷ هکتــاری و در بهتریــن نقطــه شــهر ایجــاد 

کنیــم. همچنیــن بــه دنبــال ایجــاد شــهر هنــر بــه عنــوان 
ــان هســتیم.  ــی و گردشــگری در اصفه ــز دیدن ــک مرک ی
ــر  ــان هن ــد اصفه ــه برن ــان اینک ــا بی ــور ب ــول زرگرپ  رس
ــدود ۲۰۰  ــون ح ــرد: اکن ــح ک ــت، تصری ــدی اس و هنرمن
ــان  ــا در اصفه ــور دنی ــتی از ۲۲ کش ــع دس ــد صنای هنرمن
ــری شــهر  ــت هن  جمــع شــدند کــه نشــانه  شــأن و منزل

و استان اصفهان است.
     نسل جدید هنرمندان با تکنولوژی روز

ــان  ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال تهیــه افــق 

۱4۰4 هنرســتان هنرهــای زیبــا هســتیم، گفــت: احیــای 
هنرهــای ســنتی، جــزو وظیفه هــای ایــن هنرســتان 
اســت. بــه دالیــل بســیار زیــاد ایــن هنرســتان بــا 
ــگاه  ــد ن ــاوت و نیازمن ــور متف ــر کش ــتان های دیگ هنرس

ــت.  ــاوت اس متف
ــزود:  ــی اف حجت االســام و الملســمین حبیب رضــا ارزان
هنرســتان هنرهــای زیبــای اصفهــان بایــد تربیــت نســل 
 جدیــد از هنرمنــدان توانمنــد را بــا تکنولــوژی نویــن 
و بــا تکیــه بــر هنرهــا ســنتی در افــق هــدف قــرار دهــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هنرمنــدان اصفهانــی بایــد 
ــرای اخــذ اعتبارنامــه درجــه یــک هنــری اقــدام کننــد  ب
ــت آموزشــی  ــز خاقی ــد مرک ــن هنرســتان بای ــزود: ای اف
ــری باشــد و دانشــجویان آن  ــف هن در زمینه هــای مختل

ــد.  ــت کنن احســاس هوی
ــن نامه  ــتاد جش ــاب »هش ــم از کت ــن مراس ــان ای در پای
ــد  ــی ش ــان« رونمای ــای اصفه ــای زیب ــتان هنره  هنرس
و از ۵۰ نفــر از هنرمنــدان دارای مــدرک درجــه یــک 
ــی، خوشنویســی، نگارگــری ــری در رشــته های قلم زن  هن

فلــز  طراحــی فــرش، گرافیــک، مشــبک و معــرق 
زری بافــی گچ بــری،  مینــاکاری،   خاتم ســازی، 

ــازی  ــرق، کاشی س ــوخت مع ــیقی، س ــفالگری، موس س
عکاســی، معــرق چــوب و شــاعر تجلیــل بــه عمــل آمــد.

3فیلمجدیدبهسینماهامیآید
کیمیای وطن

 قــرداد اکــران فیلم هــای »ســام 
بمبئــی« و »یتیم خانــه« ثبــت 
»هیهــات« فیلم هــای  و   شــد 
»خشکســالی و دروغ« و »کربــا 
جغرافیــای یــک تاریــخ« از ۷ 

ــود.  ــران می ش ــاه اک مهرم
فیلــم »هیهــات« از ۷ مهرمــاه بــه جــای فیلــم »نــاردون« در 
ــالی و دروغ«  ــم »خشکس ــینمایی »آزادی« و فیل ــروه س گ
ــروه  ــوازی« در گ ــایه های م ــای »س ــه ج ــزاده ب ــدرام علی پ
»کربــا  فیلــم  همچنیــن  می شــود.  اکــران  »زندگــی« 
جغرافیــای یــک تاریــخ« از همیــن تاریــخ در گــروه آزاد 
نمایــش داده می شــود. بــر ایــن اســاس فیلــم »متولــد 6۵« 
ــود. ــران می ش ــروه آزاد اک ــاه در گ ــان م ــخ ۵ آب ــم از تاری ه

رونماییازنرمافزار»آسمانیها«

دراصفهان
ــی  ــان رونمای ــهردار اصفه ــط ش ــمانی ها« توس ــزار »آس نرم اف
ــژاد شناســاندن چهــره شــهدا را یــک وظیفــه  شــد. جمالی ن
نرم افــزار  و گفــت:  خوانــد  اصفهــان  شــهرداری  بــرای 
ــه  ــن رابط ــهرداری در همی ــات ش ــی از اقدام ــمانی ها، یک آس
 اســت. ایــن نرم افــزار کــه تحــت وب فعالیــت می کنــد 

از طریق کافه بازار در اختیار مردم قرار گرفته است.

برایتدریس»تفکروسوادرسانهای«
مشکلیوجودندارد

ــتان  ــرورش اس ــطه اداره آموزش وپ ــوزش متوس ــاون آم مع
اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه کتــاب »تفکــرو 
ــود،  ــس می ش ــطه تدری ــع متوس ــانه ای« در مقط ــواد رس س
آموزش وپــرورش مشــکلی در تأمیــن نیــرو جهــت تدریــس 
ــن 3 درس  ــه تدوی ــم محمــدی ضمــن اشــاره ب ــدارد. رحی ن
ــی  ــانه ای« و  »کارگاه کارآفرین ــواد رس ــر، س ــر«، »تفک  »هن
و تولیــد« بــرای پایه هــای ۱۰ و ۱۱ اظهــار داشــت: هــر 
ــه  ــات و عاق ــات، الزام ــا، امکان ــه نیازه ــه ب ــا توج ــه ب منطق
دانش آمــوزان اجــازه دارد یــک درس را بــه صــورت اختیــاری 
تدویــن کتــاب  از  آمــوزش دهــد. وی  و  انتخــاب کنــد 
ــه  ــه ۱۲ ب ــرای پای ــی« ب ــبک زندگ ــواده و س ــت خان »مدیری
صــورت الزامــی خبــر داد. محمــدی اظهــار کــرد: در خوشــه 
ــت«،  ــط زیس ــان و محی ــامت دو درس »انس ــان و س انس
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــت« نی ــامت و بهداش »س
ــرو  ــاب »تفک ــس کت ــرای تدری ــت: ب ــان داش ــدی بی محم
ســواد رســانه ای« از »کارمنــدان رســمی آمــوزش و پــرورش« 

اســتفاده می کنیــم.
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شــوخی، مســئله ای اســت کــه اگــر بــا رعایــت اصولــش 
ــردن  ــؤال ب ــر س ــران و زی ــم دیگ ــه حری ــدم ورود ب و ع
شــخصیت دیگــران و... همــراه باشــد و بــدون ورود 
ــرد  ــاد ک ــردم را ش ــود دل م ــوخی بش ــا ش ــاه ب ــه گن ب
ــدوح  ــی و مم ــه پذیرفتن ــد؛ بلک ــوم باش ــد مذم نمی توان
ــه شــوخی می کــرد؛  ــه و آل ــی هللا علی ــر صل اســت. پیامب
دلــی  هیــچ  و  نمی گفــت   ولــی جــز حــق چیــزی 
در شــوخی  زیــادی  و  هیــچ گاه کــم  و  نمــی آزرد  را 
نمی کــرد؛ امــا اشــتباه بــزرگ آن اســت کــه انســان 
ــن روش ادامــه  ــه ای ــد و همــواره ب شــوخی را پیشــه کن

ــد. ــدروی کن ــد و تن ده
 پیامبــر خــدا صلــی هللا علیــه و آلــه زیــاد تبســم 
ــت  ــوار آن اس ــوخی های آن بزرگ ــه ش ــرد و از جمل می ک
ــر  ــد. پیامب ــزد ایشــان آم ــی ن ــد: پیرزن ــل کرده ان ــه نق ک
صلــی هللا علیــه و آلــه فرمــود: هیــچ پیرزنــی وارد 
بهشــت نمی شــود. آن زن شــروع بــه گریــه کــرد. پیامبــر 
صلــی هللا علیــه و آلــه فرمــود: تــو آن روز پیــر نیســتی؛ 
خــدای متعــال فرمــوده اســت: »مــا آنــان را به گونــه ای 

ــم. ــرار دادی ــره ق ــان را باک ــم و ایش آفریدی
ــن  ــود: م ــه فرم ــد ک ــل کرده ان ــان نق ــن از ایش همچنی
ــی در شــوخی ام جــز ســخن حــق  ــم؛ ول شــوخی می کن
پیامبــر صلــی هللا  آری کســی همچــون  نمی گویــم. 
ــد  ــد و جــز حــق نگوی ــد شــوخی کن ــه می توان علیــه و آل
ــد  ــاز می کنن ــوخی را ب ــاب ش ــه ب ــی ک ــران وقت ــا دیگ ام
هدفشــان خندیــدن و خندانــدن دیگــران اســت، بــه هــر 
وســیله ای کــه ممکــن باشــد. رســول خــدا فرمــود: گاهــی 
 شــخصی ســخنی را می گویــد، تــا همنشــینان خــود 
را بخندانــد کــه در نتیجــه خــود را بــه پســتی می کشــاند. 

از طرفــی خندیــدن دلیــل بــر غفلــت از آخــرت اســت.
مســخره کــردن و دســت انداختــن دیگــران اگــر باعــث 
ــوده  ــال فرم ــدای متع ــت. خ ــرام اس ــود، ح ــش ش رنج
 اســت: »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد نبایــد گروهــی
 گــروه دیگــر را مســخره کنــد؛ شــاید کــه بهتــر از ایشــان 

باشند.« )حجرات، آیه ۱۱( 
توهیــن  یعنــی کوچــک شــمردن،   مســخره کــردن، 
ــه طــوری  ــا و کاســتی های کســی ب ــه عیب ه و اشــاره ب
کــه باعــث خنــده شــود. امــام صــادق علیه الســام 
ــرا هــر  ــر نکنیــد؛ زی فرمــود: فقیــران شــیعه مــا را تحقی
کــس مؤمــن فقیــر شــیعه ای را تحقیــر کنــد و او را خــوار 
ســازد، خداونــد او را تحقیــر کنــد و همــواره در ایــن 

ــردارد. ــرش ب ــت از تحقی ــا دس ــد ت ــواری می مان خ

یادداشت

تهیه کننــده فیلــم ســینمایی »دلــم می خــواد« اعــام کــرد 
ایــن اثــر ســینمایی بعــد از ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم 

فجــر در ســینماهای کشــور اکــران می شــود. 
»دلــم  ســینمایی  فیلــم  تهیه کننــده  تقی پــور،  علــی 
ــم  ــی بهمــن فرمــان آرا گفــت: »دل ــه کارگردان می خــواد« ب

ــان آرا  ــی بهمــن فرم ــه کارگردان می خــواد« ب
پــس از گذشــت بیــش از ۲ ســال از تولیــد 
پایــان ســی وپنجمین جشــنواره  از  بعــد 
ــم فجــر در ســینماهای کشــور نمایــش  فیل

می شــود.  داده 
شــروع  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
آن  از  بعــد  و  صفــر  و  محــرم  ماه هــای 

ــم  ــر، تصمی ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش ــروع س ش
 گرفتــه شــد ایــن اثــر ســینمایی پــس از پایــان جشــنواره 

و اواخر سال جاری نمایش داده شود.
 تقی پــور گفــت: پخــش ایــن اثــر ســینمایی توســط 
شــرکت فیلمیــران انجــام خواهــد شــد. فیلــم ســینمایی 

»دلــم می خــواد« بــه کارگردانــی بهمــن فرمــان آرا در 
ــتان  ــه داس ــت. در خاص ــده اس ــاخته ش ــال ۱3۹۲ س س
ایــن اثــر ســینمایی بــه نویســندگی امیــد ســهرابی 
در  اســت کــه  مــردی  فرزانــه،  بهــرام  اســت:  آمــده 
ــرده  ــش افس ــب مردم ــه اغل ــد ک ــی می کن ــهری زندگ  ش
و ناراحــت هســتند. او بــر اثــر اتفاقــی دچــار 
این گونــه  مشــکل  می شــود.  مشــکلی 
ــه  ــی ب ــیقی خاص ــی موس ــه گاه ــت ک اس
ذهنــش متبــادر می شــود و او را مجبــور 
ــن اتفــاق  ــد و ای ــه حــرکات مــوزون می کن ب
ــه  ــش ب ناخــودآگاه، مشــکات خاصــی برای
 وجــود مــی آورد. رضــا کیانیــان، مهنــاز افشــار

ــدا  محمدرضــا گلــزار، آرمینــه زیتون چــی، رضــا بهبــودی، ن
ــی ــا نونهال ــر، رؤی ــر اب ــردی، صاب ــام دهک ــودی، پی  مقص
ــحر  ــی، س ــن صابون ــری، فرزی ــاز جعف ــرابی، بهن ــی س عل
ــه  ــی از جمل ــم بوبان دولشــاهی، احمــد ســاعتچیان و مری

ــر ــر ســینمایی هســتند. مه ــن اث ــران ای بازیگ

آخرینفیلمبهمنفرمانآرااواخرامسالاکرانمیشود
احمــد  نقــش  بازیگــر  حجازی فــر،  هــادی 
متوســلیان در فیلــم »ایســتاده در غبــار« گفــت: 
ــروه »ایســتاده  ــه گ ــن ب ــر رســیدن م ــا وجــود دی ب
در غبــار«، چــون فیلمنامــه کامــل بــود و بــه شــدت 
 درســت نوشــته شــده بــود و تمــام موقعیت هــا 

ــه مــن یــادآوری می کــرد، حافظــه  را ب
عاطفــی مــن بــه عنــوان یــک بازیگــر از 
ایــن کاراکترهــا باعــث شــد بــه خوبــی 
ــا گــروه هماهنــگ شــوم. وی ادامــه  ب
داد: در آن زمان هــا پــدرم عمویــم و 
ایــن شــکل  بــه  همســایه ها همــه 
ــا را  ــردم آن ه ــاش ک ــن ت ــد و م بودن

بازآفرینــی کنــم و خیلــی جاهــا از تخیلــم اســتفاده 
کــردم و خــودم را در موقعیــت قــرار دادم تــا بتوانــم 

ــه دهــم. ــر ارائ ــت شــخصیتی باورپذی در نهای
ــا  ــن کاره ــام ای ــن تم ــرد: م ــح ک ــر تصری  حجازی ف
ــم  ــل ه ــان کام ــا ایم ــام دادم و ب ــان انج ــا ایم را ب

بــازی کــردم. منظــورم ایمــان و بــاور بــه ایــن نقــش 
ــد متوســلیان اســت.  و شــخصیت احم

بــرای  موجــود  حساســیت های  درخصــوص  وی 
بــازی در نقــش شــهدا و بــزرگان افــزود: مــن بیشــتر 
نگــران گریــم خــودم بــودم و نگــران بــودم کــه نکنــد 
بــه شــخصیت نزدیــک و شــبیه نباشــم 
ــواده و هــم  کــه خــدا را شــکر هــم خان
ــه  ــد ک ــنایان گفتن ــتان و آش ــه دوس بقی
ــدم.  ــبیه ش ــلیان ش ــه متوس ــی ب خیل
وی در ادامــه بیــان کــرد: بــه عنــوان 
بدانــم  دارم  دوســت  شــهروند  یــک 
ــد چــه شــد.  ــه ســرانجام حــاج احم ک
چــه پیگیری هایــی شــد؟ آیــا زنــده اســت یــا 
ــادرش  ــم م ــر می کن ــن فک ــت؟ م ــده اس ــهید ش ش
حــق دارد در انتظــار بازگشــت فرزنــدش باشــد. 
ــر  ــی مؤث ــه خیل ــن زمین ــم در ای ــن فیل ــر م ــه نظ  ب

بود. خبرفارسی

بهنقشوشخصیت»متوسلیان«ایمانوباورداشتم

 دادنامه
شماره دادنامه:   ۹۵۰۹۹۷۰3۵۰۲۰۰۲۷۱ تاریخ تنظیم:۱3۹۵/۰۲/۱4 شماره پرونده:۹3۰۹۹8۰3۵۰۲۰۰۰4۰ 
آقای  وکالت  با  مرتضی  فرزند  تهرانی  امینی  بایگانی شعبه:۹3۰۰43    خواهان:آقای حمید  شماره 
بوستان ملت ساختمان  اول  به نشانی اصفهان پل فلزی  آبادی فرزند محمد  مهرداد جالی عاشق 
شماره ۱۱۰ همکف    خواندگان:۱.بانک اقتصاد نوین با وکالت آقای همایون شاهینی فرزند هوشنگ 
به نشانی مجهول المکان    ۲-خانم پری ظریفیان3.آقای مرتضی مغیث همگی به نشانی مجهول 
المکان 4.آقای اکبر ماهرانی به نشانی مجهول المکان    خواسته ها:۱.الزام به انتقال سند رسمی سهم 
مشاع۲.ابطال سند3.ابطال قرارداد فروش منزل مسکونی    دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 

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

در خصوص دعوی آقای حمید امینی تهرانی فرزند مرتضی با وکالت آقای مهرداد جالی عاشق آبادی 
با وکالت آقای  اقتصاد نوین  به طرفیت خواندگان ۱-مرتضی مغیث و ۲-پری ظریفیان و 3-بانک 
بشماره سند  قرارداد فروش منزل مسکونی  ابطال  به خواسته  ماهرانی  و 4-اکبر  همایون شاهینی 
ابطال  و  قدرالسهم خواهان  به میزان  با خوانده سوم  و دوم  اول  بین خواندگان  ما  ۲8/۱۵84۱ فی 
الزام  از پاک مرقوم و  به نسبت سهام مشاع خواهان  سند شماره ۱4۲۵86 مالکیت خوانده سوم 
قرارداد  آپارتمان موضوع  باب  اندازه یک  به  انتقال سند رسمی سهم مشاع خواهان  به  اول  خوانده 
اظهارات  به  توجه  با  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارات  مطالبه  انضمام  به   83/6/3۱
وکیل خواهان طی دادخواست تقدیمی خود مبنی بر اینکه خوانده اول در مورخه 83/6/3۱ آپارتمان 
طبقه سوم را به خوانده 4 می فروشد و او هم حسب قرارداد ۹۱/۲/3۱ به موکل می فروشد ولی 
خواندگان اول و دوم متعاقب دریافت سند مالکیت در تاریخ 8۵/۹/۱۱ کل سند مجموعه ساختمانی 
را طی سند رسمی ۱4۲۵86 به مالکیت خوانده 3 در می آورند و بنام دامادشان آقای بهرام کاظمی 
وام دریافت می گردد و چون در پرداخت اقساط وام اهمال صورت می گیرد از سوی خوانده سوم 
اساسا خواندگان  در حالیکه  در ملکیت وی مستقر می گردد  در همین شعبه پاک  با طرح دعوی 
به  با توجه  و  باشند  با خوانده سوم معامله ای داشته  اند که  نداشته  اول و دوم مالکیتی در محل 
دفاع وکیل خوانده  سوم طی صورتجلسه ۹3/۱۰/۲۱ مبنی بر اینکه اوال دعوی اعتراض ثالث نسبت 
تحت  خواندگان  علیه  شکایت کیفری  خواهان  طرفی  از  و  است  شده  رد   ۹۱/۷/۲-۹۷۹ دادنامه  به 
و  شده  خصوص  این  در  رای  بصدور  منتهی  مطرح کرده که  غیر  مال  فروش  و  عنوان کاهبرداری 
حکم به رد مال به نفع وی صادر گردیده و طرح دعوی فعلی باموضوع شکایت وی در تناقص می 
صورتجلسه  طی  آنها  از  برداری  خاصه  و  طرفین  استنادی  های  پرونده  مطالبه  به  باتوجه  و  باشد 
۱4 /۹۵/۲ و ۲6 / ۱۲ / ۹4 که حکایت از قطعیت دادنامه استنادی وکیل خوانده سوم داشته و با 
توجه به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه منظور موکل از طرح شکایت این بوده که مال وی به 
بانک فروخته شده و دادگاه کیفری نمی توانسته در خصوص رد مال رایی صادر کند دادگاه ضمن 
پذیرش  دفاع وکیل خوانده سوم و اینکه از سوی خواهان به دادنامه کیفری مذکور اعتراضی نشده 
و از رای کیفری تمکین  نمده است دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و مستندا به ماده 
۱۹۷ آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی وی صادر می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 
اصفهان  استان  مرکز  نظر  تجدید  در محاکم  نظر خواهی  تجدید  قابل  دادنامه  اباغ  تاریخ  از  روز   ۲۰ 

می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – محمد علی معقولی   -  شماره : ۱۹۵3۷ / م الف 

ابالغنامه
شماره اباغنامه : ۹۵۱۰۱۰36۵4۷۰۰۵۰۲ شماره پرونده : ۹۵۰۹۹836۵4۷۰۰۹۹۲ شماره بایگانی شعبه 
نام  اله ۲-  : روح  نام   -۱ : اباغ شونده حقیقی  تاریخ تنظیم :۱3۹۵/۰6/۲۷ مشخصات   ۹۵۱۰6۵ :
خانوادگی : شریف پور 3- نام پدر : روشن دل 4- نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور: ۱3۹۵/۰8/۱۰ 
دادگستری – طبقه  :۱۰:۰۰ محل حضور: فاورجان – خیابان ماصدرا – ساختمان  دو شنبه ساعت 
همکف – اتاق ۱۱6 علت حضور : در خصوص شکایت غامحسن الهی هنده خاله علیه شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. ضمنا وفق ماده ۱۹۰ ق. آ. د. ک می توانید یک 

نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید. ))عدم حضور جلب است (( 
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان فاورجان – مجتبی رحیمی

ابالغنامه
شماره اباغنامه : ۹۵۱۰۱۰36۵4۷۰۰۵۰3  شماره پرونده : ۹۵۰۹۹836۵4۷۰۰۹۹۲شماره بایگانی شعبه 
نام  رامین  ۲-   : نام   -۱  : اباغ شونده حقیقی  :۱3۹۵/۰6/۲۷ مشخصات  تنظیم  تاریخ   ۹۵۱۰6۵ :
خانوادگی : شریف پور 3- نام پدر : روشن دل 4- نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور: ۱3۹۵/۰8/۱۰ 
دادگستری – طبقه  :۱۰:۰۰ محل حضور: فاورجان – خیابان ماصدرا – ساختمان  دو شنبه ساعت 
همکف – اتاق ۱۱6 علت حضور : در خصوص شکایت غامحسن الهی هنده خاله علیه شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. ضمنا وفق ماده ۱۹۰ ق. آ. د. ک می توانید یک 

نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید. ))عدم حضور جلب است (( 
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان فاورجان – مجتبی رحیمی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حجت بیاتی دارای  شناسنامه شماره 6-۰۰634۷-۱۲۱ متولد ۱3۷۱   به شرح دادخواست به 
کاسه 64۱/۹۵ ش ۱  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مراد علی بیاتی   بشناسنامه 3مورخ ۱3۲۹/۱/۱۱ در تاریخ۱3۹۵/۱/۲۷ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به هفت پسر - دودختر - همسر  دائمی 
که  به شرح ذیل می باشد:  ۱- محمد بیاتی     فرزند مراد علی   به ش ش43  متولد ۱3۵۰ صادره از 
خوانسار  ۲- علی محمد بیاتی   فرزند مراد علی   به ش ش 44 متولد ۱3۵۱  صادره از خوانسار  3- 
احمد  بیاتی     فرزندمراد علی به ش ش ۱۷6۱8  متولد ۱3۵6  صادره از گلپایگان 4- محمود بیاتی   
فرزند مراد علی   به ش ش 3۱  متولد ۱36۰ صادره از گلپایگان  ۵- یوسف بیاتی فرزند مراد علی به 
ش ش ۷۵3 متولد ۱36۲ صادره از گلپایگان 6- فرهاد بیاتی فرزند مراد علی به ش ش ۲۱4۰ متولد 
۱36۵ صادره از گلپایگان ۷- حجت بیاتی فرزند مراد علی به ش ش 6-۰۰634۷-۱۲۱ متولد ۱3۷۱ 
صادره از گلپایگان 8- پری بیاتی فرزند مراد علی به ش ش 6۲۵ متولد ۱3۵8 صادره از گلپایگان ۹- 
صغرا بیاتی فرزند مسیب به ش ش 33۹ متولد ۱33۱ صادره از خوانسار ۱۰- شهناز بیاتی فرزند مراد 
علی به ش ش 8-۰۰636۲-۱۲۱ متولد ۱368 صادره از گلپایگان  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
از متوفی  ویا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  درخواست مزبوررا دریک  
 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 
شماره : 333/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای غامرضا تاجداری  دارای  شناسنامه شماره ۵۱۲ متولد ۱34۱   به شرح دادخواست به کاسه 
638/۹۵ ش ۱  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عذرا جابری    بشناسنامه ۱۱338 مورخ ۱3۰6/۱/۱ در تاریخ۱3۹۵/۱/۱3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و چهار دختر که  به شرح ذیل می 
باشد:  ۱- علی اکبر تاجداری      فرزند غامحسین  به ش ش۱۱۵  متولد ۱33۱ صادره از گلپایگان   
۲- اسداله تاجداری    فرزند غامحسین    به ش ش 383 متولد ۱333  صادره از گلپایگان   3- 
ناصر تاجداری      فرزندغامحسین به ش ش ۲۷  متولد ۱336  صادره از گلپایگان 4- غامرضا 
مهری   -۵ گلپایگان   از  صادره   ۱34۱ متولد   ۵۱۲ ش  ش  به  غامحسین     فرزند  تاجداری    
تاجداری  فرزند غامحسین  به ش ش ۵8۱ متولد ۱3۲8 صادره از گلپایگان 6- زهرا تاجداری  فرزند 
غامحسین  به ش ش 6۰3 متولد ۱3۲۷ صادره از گلپایگان ۷- ناهید تاجداری  فرزند غامحسن  
به ش ش 3۵8 متولد 3۱34۲ صادره از گلپایگان 8- مریم تاجداری فرزند غامحسین به ش ش 
۱۵8۱ متولد ۱34۷ صادره از گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 شماره : 33۲/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

گلپایگان
آگهی ابالغ بهاء ثمینه اعیانی 

اشراقی  جواد  آقای  بهشت  قانون  اصاحی  آئینامه   ۱۰۵ ماده  یک  تبصره  اجرای  در  بدینوسیله 
که  اصفهان  ثبت   ۱8 بخش  در  واقع   ۱/۱۰۹۵ پاک  ششدانگ  مالک  علی  حیدر  فرزند  بقروئی 
هیئت  کارشناسان  طبق گزارش  و  گردیده  صادر  و  بهشت  اماک   8۱ دفتر   ۹۲ صفحه  در  آن  سند 
خانمها  ممات  یا  حیات  از  نموده که  اعام  و  باشد  می  اعیانی  ثمینه  بهاء  فاقد  دادگستری  رسمی 
منور قدیمی -  ملک ایروانی و فاطمه حامدیان همدانی غامعلی ایروانی تامین بهاء ثمینه اعیانی 
مذکور اطاعی ندارد لذا بدینوسیله به عنوان مرقوم یا وراث نامبردگان اباغ میگردد چنانچه به مدت 
صالحه  بدادگاه  یکماه  بمدت  آگهی  نشر  تاریخ  در  دارند  اعتراضی  مرقوم  پاک  اعیانی  ثمینه  بهاء 
تسلیم اداره  این  به  اعیانی  ثمینه  بهاء  واگذاری  از  جلوگیری  جهت  را  مربوطه  گواهی  و   مراجعه 

 نمایند. 
شماره : ۱۹4۹۵/ م الف رئیس اداره شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 636/۹۵خواهان شرکت پخش پارس خزر )مدیریت آقای احسان عباس 
خدا  حسین  امیر  طرفیت  به  چک  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  دالوری   یحیی  وکالت  به  ابیانه( 
............. مورخه ۹۵/۹/۱ ساعت ۹:۰۰ تعیین  رحمی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز 
منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده 
روبه   – ارباب  اول خیابان   در خیابان سجاد-  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  تا خوانده 
روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵۷ کد پستی 8۱6۵۷۵644۱ مجتمع شورای 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  6 شورای حل  اصفهان – شعبه  اختاف  حل 
 ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: ۱۹۵۲۷/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹63/۹۵ خواهان حسین رفیعائی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
۹۵/۹/۱ساعت 8/3۰ صبح  مورخ  روز.......  برای  .وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  محمد مغزی  
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان - ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکا - مجتمع شورای حل اختاف مراجعه 

اباغ شده  نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  و نسخه 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱64۰3/م الف مدیر دفتر شعبه ۷مجتمع شماره ۲ 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  ۹4۰۹۹8۰3۵8۱۰۰63۰شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰3۵3۷۰34۹۱شماره  اباغیه:  شماره 
۹۵۰38۱ تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/۰۵/۲3 شاکی مهرنوش احمدی  دادخواستی به طرفیت متهم محمد 
داریس فرزند عبدالجبار به خواسته تصرف عدوانی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان )۱۱۱ جزایی سابق ( 
اصفهان-  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  واقع در 
طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کاسه  ۹4۰۹۹8۰3۵8۱۰۰63۰ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۱3۹۵/۰۹/۰۱ و ساعت ۰۹:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکی  
و به تجویز ماده ۱۷4 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 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: ۱۵4۷۹/م قاضی شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )۱۱۱ جزایی سابق ( – مرتضی براتی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

انتقال سند  به  بر:الزام  بابائی   دادخواستی مبنی  در خصوص پرونده کاسه ۱۱۵۰/۹۵خواهان زهرا 
رسمی خودرو سواری پژوه  4۰۵ جی ال ایکس  به طرفیت امید همت گیر فرزند علی اکبر   تقدیم 
نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹۵/۹/6 ساعت 8:3۰ 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 ۵۷ کد پستی 8۱6۵۷۵644۱ مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 6 
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: ۱۹۵3۰/م الف مدیر 

دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹8۰3۵8۰۰۰۰۵۱شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰3۵3۷۰4۵۹۰شماره  اباغیه:  شماره 
احمد  متهم  طرفیت  به  دادخواستی  ابراهیمی   ایمان  شاکی   ۱3۹۵/۰6/۲۹ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۱۱۷
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  امانت   در  خیانت  خواسته  به  آبادی  میر  قاسمی 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱۱ جزایی سابق ( 
اصفهان-  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  واقع در 
طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کاسه  ۹۵۰۹۹8۰3۵8۰۰۰۰۵۱ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۱3۹۵/۰۹/۱6 و ساعت ۰۹:3۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی  
و به تجویز ماده ۱۷4 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 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 
دادگاه   ۱۱۱ رییس شعبه  الف  گردد.شماره: ۱۹۵۵۷/م  رسیدگی حاضر  فوق جهت   مقرر  وقت  در  و 

کیفری دو شهر اصفهان )۱۱۱ جزایی سابق ( – مسعود بهرامی راد
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  ۹۵۰۹۹8۰3۵۰3۰۰۱4۹شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰3۵۰3۰۵۰3۲شماره  اباغیه:  شماره 
به  دادخواستی  آبادی   زارعی شمس  تنظیم: ۱3۹۵/۰6/۲۵ خواهان / شاکی رحیم  تاریخ   ۹۵۰۱۹8
طرفیت خوانده / متهم احمد رضا انصاری و محمد حکیم الهی و مهر سیما انصاری و حسن جعفری 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
به کاسه  ۹۵۰۹۹8۰3۵۰3۰۰۱4۹ثبت گردیده که وقت  و  ارجاع  اتاق شماره 3۰۵  اصفهان- طبقه 3 
رسیدگی آن ۱3۹۵/۰۹/۱۵ و ساعت ۱۰:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / گان   
احمد رضا انصاری و محمد حکیم الهی و مهر سیما انصاری و حسن جعفری  و درخواست خواهان/ 
شاکی و به تجویز ماده ۷3 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: ۱۹۲۲۱/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان – 

مصطفی شبانی 
اجرائیه

شماره اجرائیه: ۹۵۱۰4۲۰3۵۰۷۰۰3۰۰ شماره پرونده: ۹4۰۹۹8۰3۵۰۷۰۱۱44
شماره بایگانی شعبه : ۹4۱۲۷6تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/۰۷/۰3 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :احمد 
رضا  نام خانوادگی : صفائی نام پدر: براتعلی   نشانی: استان اصفهان – شهرستان اصفهان – استان 
اصفهان – هزار جریب – کوی امام – خ فاتح کوچه شهید کریمی پ 4۱ کدپستی 8۱6۹۷4۷۹۹۱ کدملی 

۱۷۵۱644۹36 همراه ۰۹۱3۱۰۰6834 مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: علیرضا    نام خانوادگی : 
صفائی نام پدر: غامعلی    نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 
حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۰3۵۰۷۰۲۷۰۹ و شماره دادنامه مربوطه ۹۵۰۹۹۷۰3۵۰۷۰۰3۲۱محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه این وجه از 
تاریخ تقدیم دادخواست )۹4/۱۱/8 ( تا زمان اجرای حکم وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعامی 
بانک مرکزی و 3/۱۷۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیز پرداخت حق االجرای دولت در 
حق صندوق دولت. )رای غیابی می باشد( محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- 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 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای  نزد 
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 ۱3۹4(  .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 ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4( 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو   -۵
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4(. 6- چنانچه  به 
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 ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱3۹4( شماره: ۲۰۱68/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۷ دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – بروجردی     
آگهی مزایده

اجرای احکام مدنی شعبه 3 دادگاه حقوقی اصفهان درنظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرائی کاسه ۹4۰۲38 ج ح /3 له  وحید روحانی و علیه مهدی زاده حسین مبنی بر مطالبه مبلغ 
۲/338/۷3۹/43۱ ریال و ۱۱3/۷۲۷/۹۷۱ ریال حق االجرای دولتی به منظور فروش سرقفلی یک 
باب دفتر کار به نشانی: اصفهان-خ کمال اسماعیل-ساختمان ۱8- طبقه سوم – واحد 6-پاک ثبتی 
3۵63/۱۱ بخش یک ثبت اصفهان با کد پستی 8۱44۷۱33۷6 در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۷/۲8 
دادگستری   از ساختمان  باالتر  متر   ۲۰۰ نیکبخت-  اجرا)خ  این  الی ۹:3۰ صبح درمحل   ۹ از ساعت 
اصفهان –جنب بیمه پارسیان- ساختمان اجرای احکام حقوقی اصفهان طبقه چهارم – شعبه سوم 
اجرای احکام حقوقی اصفهان( برگزار نماید.در خصوص ملک موردنظر اعمال ماده ۱۱۱ قانون اجرای 
احکام مدنی صورت گرفته است.طالبین خرید ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی  ملک  قادر به 
بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع ۱۰ درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری اصفهان 
اجرا در جلسه مزایده شرکت  این  به  واریزی  ارائه فیش  و  بانک ملی   نزد  شماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰8 

نمایند.مزایده از مبلغ کارشناسی شروع  و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.
نظریه کارشناسی ساختمان با اسکلت تیرآهن و دیوارهای آجری با پوشش دیوارها از دیوارکوب و کف 
پوش پارکت همچنین سقف آن ،دارای ۲ اطاق و آبدارخانه و سرویس بهداشتی و نیز پارتیشن دکوراتیو 
است که به عنوان دفتر کار استفاده می شود .آپارتمان دارای برق و آب و گاز طبیعی خدمات شهری 

است.مساحت دفتر کار مذکور حدود ۹۰مترمربع و دارای نورپردازی است.
دید  لحاظ  از  آن  مشرفیت  و  محل  موقعیت  و  مساحت   گرفتن  نظر  در  و  فوق  مراتب  به  باتوجه 
تریکو(  دنیس  )روی  سوم  طبقه  جهت  آسانسور  نیز  و  آن  )دفترکار(  اداری  کاربری  و  منظر  و 
 سرقفلی این دفتر کار به مبلغ ۲/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل دویست و هشتاد میلیون تومان ارزیابی

 می گردد.
۱۵46۷/م الف      اجرای احکام شعبه 3 حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مرتضی        نام خانوادگی:کبیری نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: نام:اصغر  نام خانوادگی:کریمی   نشانی محل اقامت: زینبیه – دارک – کوی 
طاب – پاک ۲۲محکوم به:به موجب رای شماره ۱33 تاریخ۹۵/۲/۵ حوزه ۱۷  شورای حل اختاف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ شصت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و چهار صد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر 
آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۲/4/۱6 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.
شماره۲۰۲۱۵/ م الف دفتر شعبه ۱۷ مجتمع شماره  دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

وزیرفرهنگ و ارشاد درجشن هشتاد سالگی هنرهای زیبا:

تخریب بافت های تاریخی نتیجه کج سلیقگی برخی شهرداران و معماران است
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حتما بخوانید!

اقدام مشترک ملی پوشان فوتسال چهارشنبه  7  مهرماه   61395
ـــمـــاره  262 ســـــال دوم              ݡسݒ

اخبار کوتاه

گفت وگو

کوتاه از ورزش

اقدام مشترک ملی پوشان فوتسال
ملــی  تیــم  ملی پوشــان   
در  هم اکنــون  کــه  فوتســال 
رشــته  ایــن  جهانــی  جــام 
ورزشــی موفــق بــه تاریخ ســازی 
شــده اند و پــس از 24 ســال 
ــه  ــه مرحل ــود ب ــه صع ــق ب موف
جهانــی  جــام  نیمه نهایــی 
در  را  اقدامــی هماهنــگ پســت مشــترکی  در  شــده اند، 
صفحــه اینســتاگرام خــود منتشــر کردنــد. در ایــن پســت کــه 
تمــام بازیکنــان تیــم ملــی فوتســال آن را بــه اشــتراک 
گذاشــته اند، آمــده اســت کــه بازیکنــان تــا ایــن لحظــه تنهــا 
250 دالر پــاداش بــرای صعــود بــه مرحلــه نیمه نهایــی جــام 

جهانی دریافت کرده اند.

پنجمین طالی کاروان ایران به دست آمد
الیــاس علی اکبــری، نماینــده وزن منهــای ۸۱ کیلوگــرم 
ــاحلی  ــای س ــود در بازی ه ــای خ ــت رقب ــا شکس ــوراش ب ک
ــن  ــب پنجمی ــا را صاح ــن بازی ه ــران در ای ــیا، کاروان ای آس

ــرد.  ــدال طــا ک م
بازی هــای  مختلــف  رشــته های  رقابت هــای  ادامــه  در 
آســیایی ســاحلی ویتنــام، الیــاس علی اکبــری، نماینــده 
از  نمایندگانــی  بــا شکســت  وزن ۸۱ کلوگــرم کشــورمان 
کشــورهای هنــد، تایلنــد و ترکمنســتان بــه فینــال ایــن 
ــف  ــر حری ــه ب ــا غلب ــز ب ــال نی ــت. در فین ــا راه یاف رقابت ه
ــه  ــه قهرمــان ایــن رقابت هــا شــد. الزم ب ازبکســتانی مقتدران
 توضیــح اســت پیــش از ایــن محمدحســین شیخ االســامی 
و قنبرعلــی قنبــری یــک طــا و یــک نقــره بــه دســت آورده 
 بودنــد. کاروان ایــران تاکنــون موفــق بــه کســب 5 مــدال طــا

2 نقره و 2 برنز در مجموع ۹ مدال شده است.

مجیدی: برای پورحیدری دعا کنید
سرپرســت فصــل گذشــته اســتقال گفــت: در اولیــن فرصــت 
بــرای ماقــات بــا منصــور پورحیــدری بــه بیمارســتان خواهــد 
رفــت. فــرزاد مجیــدی گفــت: مــن ایــران نبــودم و نتوانســتم 
بــه ماقــات آقــای پورحیــدری بــروم. بــا ایــن حــال در اولیــن 
ــردم  ــه م ــی روم و از هم ــان م ــدن منصورخ ــه دی ــت ب فرص

ایــران هــم می خواهــم بــرای ایشــان دعــا کننــد. 
او ادامــه داد: مــن تصمیــم نــدارم دربــاره اســتقال صحبــت 
کنــم. فکــر می کنــم ایــن کــه آقــای جهانیــان از پیشکســوتان 
خواســته کــه در ایــن برهــه ســکوت کننــد؛ اتفــاق خوبی اســت 
ــن موقعیــت  ــدارم در ای ــا ن ــل هــم مــن بن ــن دلی ــه همی و ب
حســاس صحبــت کنــم و البتــه خوشــحالم کــه اســتقال در 
ــم  ــن تی ــه ای ــش ب ــد و آرام ــروز ش ــن پی ــا ذوب آه ــازی ب ب

برگشــت.

گل محمدی:

 باشگاه بزرگی مثل ذوب آهن 

دچار چالش نمی شود
کمتــر کســی تصــور می کــرد 
از  گل محمــدی  یحیــی 
بــازی   7 از  پــس  ذوب آهــن 
جــدا شــود؛ ولــی در نهایــت این 
از  یکــی  تــا  افتــاد  اتفــاق 
ایــران  مربیــان  موفق تریــن 
و  باشــد  تیــم  بــدون  فعــا 

استراحت کند. 
یحیــی دربــاره جدایــی از ذوب آهــن و حاشــیه های چنــد روز 
اخیــر مصاحبــه ای انجــام داده کــه بخش هایــی از آن بــه ایــن 

ــرح است: ش
در جدایــی شــما از ذوب آهــن، شــما بیشــتر تمایــل بــه ایــن 

اتفــاق داشــتید یــا مســئوالن باشــگاه؟
ــه کار ســخت  ــر حــال ادام ــه ه ــود. ب ــه ب ــز دوطرف ــه چی هم
ــا جــدا  ــا هــم توافــق کردیــم ت ــود و خیلــی راحــت ب شــده ب

شــوم.
ولــی می گوینــد جلســه شــما بــا آذری بــرای بهبــود و تقویــت 
ــده و در  ــوض ش ــز ع ــه چی ــاره هم ــه یکب ــه ب ــوده ک ــم ب تی

ــد؟ نهایــت قطــع همــکاری کردی
ــر  ــا مدی ــه ب ــل از آن جلس ــن قب ــت. م ــور نیس ــر، این ط خی
عامــل باشــگاه حــرف زده بــودم و در نهایــت قــرار را بــر فســخ 

قــرارداد گذاشــتیم.
آذری اصرار نکرد که شما بمانید؟

صحبــت دربــاره قطــع یــا ادامــه همــکاری زیــاد بــود؛ ولــی در 
نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه قطــع همــکاری صــورت 

. بگیرد
به نظر می رسید با آذری اختالف شدیدی داشتید؟

مــن و آذری مشــکل شــخصی نداشــتیم و اگــر هــم بحثــی 
بــود، مســائلی بــود کــه مربــوط بــه تیــم می شــد. ممکــن بــود 
ــا این هــا طــوری  ــی وجــود داشــته باشــد، ام اختاف نظرهای
نبــود کــه بــه روابط شــخصی مــا ضربــه بزنــد. ســوءتفاهماتی 

بــه وجــود آمــد کــه مــن قبــا در مــوردش صحبــت کــردم.
ــما  ــین ش ــاب جانش ــرای انتخ ــن ب ــد ذوب آه ــر نمی کنی فک

ــود؟ ــش ش ــار چال دچ
مربــی خــوب در ایــران و خــارج زیــاد اســت و باشــگاه بزرگــی 
ــوب  ــی خ ــود. مرب ــش نمی ش ــار چال ــن دچ ــل ذوب آه مث

زیــاد اســت کــه جــای مــن بیاورنــد.
آیا شما را به زودی در تیم دیگری می بینیم؟

ــم  ــدارم همکاران ــت ن ــدارم و دوس ــنهادی ن ــه پیش ــا ک فع
ــدوارم  ــروم. امی ــری ب ــم دیگ ــه تی ــن ب ــا م ــوند ت ــراج ش اخ

ــود. ــراج نش ــی ای اخ ــچ مرب هی
بیرون ماندن سخت نیست؟

خــب، مــن مربــی هســتم و دوســت دارم کار کنــم. پیشــنهای 
ــت.  ــری نیس ــا خب ــی فع ــم ول ــی می کن ــد بررس ــم برس ه

ــا نیــم فصــل پیشــنهادی برســد. ــم ت فکــر نمی کن

تبریک شیخ سلمان به ایران
رئیــس کنفدراســیون فوتبــال 
ــه  ــای راه یافت ــه تیم ه ــیا ب آس
بــه رقابت هــای جــام جهانــی 
تبریــک  نوجوانــان  فوتبــال 
جمهــوری  تیــم   4 گفــت. 
ــره  ــن، ک ــران، ژاپ ــامی ای اس
شــمالی و عــراق توانســتند بــا 
ــی  ــای انتخاب ــی رقابت ه ــه نیمه نهای ــه مرحل ــی ب راهیاب
جــام جهانــی نوجوانــان در قــاره آســیا صعودشــان را بــه 
ایــن رقابت هــا قطعــی کننــد. شــیخ ســلمان بــن 
ابراهیــم الخلیفــه، رئیــس کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا 
ــام  ــای ج ــه رقابت ه ــه ب ــای راه یافت ــه تیم ه ــک ب تبری
ــره  ــراق و ک ــن، ع ــران، ژاپ ــت: »ای ــان گف ــی نوجوان جهان
 شــمالی در رقابت هــای ســختی توانســتند خودشــان 
ــانند  ــیا برس ــی آس ــای قهرمان ــی رقابت ه ــه نیمه نهای را ب
و صعودشــان را بــه جــام جهانــی نوجوانــان بــا میزبانــی 
هنــد قطعــی کننــد. مــن توانســتم بعضــی از ایــن 
بازی هــا را مشــاهده کنــم و از توانایــی، تعهــد و حرفــه ای 
شــگفت انگیز  نتایــج  شــدم.  شــگفت زده   تیم هــا 
و جالــب توجهــی در ایــن رقابت هــا وجــود داشــت. مــن 
بــرای همــه 4 تیــم در مرحلــه نیمه نهایــی و قهرمانــی در 
آســیا آرزوی موفقیــت می کنــم و امیــدوارم کــه بهتریــن 

تیم به عنوان قهرمانی دست یابد.«

نمی توان قرارداد بازیکنان را کسر کرد
معــاون حقوقــی باشــگاه اســتقال اعــام کــرد کــه 
از نظــر قانونــی کســر قــرارداد بازیکنــان امکان پذیــر 
ــان  ــر ورزش و جوان ــای وزی ــال انتقاده ــه دنب ــت. ب نیس
ــید  ــتقال، س ــان اس ــت بازیکن ــای گران قیم از قرارداده
رضــا افتخــاری اعــام کــرد کــه ممکــن اســت بخشــی از 
قــرارداد بازیکنــان ایــن تیــم کســر شــود تــا هزینه هــای 
ــی در  ــد. محســن بزرگ ــن باشــگاه کمــی کاهــش یاب ای
ــا  ــدارم؛ ام ــر ن ــن موضــوع خب ــن از ای ــت: م ــاره گف این ب
تــا جایــی کــه می دانــم کســر قــرارداد بازیکنــان از نظــر 

ــت. ــر نیس ــی انجام پذی قانون

 پسر شهردار 
قائم مقام ماشین سازی شد

ــگاه  ــام باش ــوان قائم مق ــه عن ــز ب ــهردار تبری ــد ش فرزن
ماشین ســازی منصــوب شــد. حامــد نجفــی کــه فرزنــد 
شــهردار تبریــز اســت، روز گذشــته بــا حکــم میرمعصــوم 
ســهرابی، مدیــر عامــل باشــگاه ماشین ســازی بــه عنــوان 
ــه فعالیــت شــد.  قائم مقــام در ایــن باشــگاه مشــغول ب
گفتنــی اســت مراســم معارفــه نجفــی روز سه شــنبه در 

ــزار شــد. باشــگاه ماشین ســازی برگ

 پاسور تیم ملی والیبال رسما

 خداحافظی کرد
ــی  ــای مل ــران از بازی ه ــال ای ــی والیب ــم مل ــور تی پاس
بــرای همیشــه خداحافظــی کــرد. مهــدی مهدوی پاســور 
ــا  ــراه ب ــال ها هم ــران، س ــال ای ــی والیب ــم مل ــوب تی خ
ــت  ــر گذاش ــت س ــی را پش ــای خوش ــی روزه ــم مل تی
و در آخریــن حضــورش هــم بــه آرزوی دیرینــه اش 
 رســید و بــازی در میــدان بزرگــی بــه نــام المپیــک 
را هــم تجربــه کــرد. شــماره ۱3 والیبــال ایــران پــس از 
المپیــک بــه صــورت تلویحــی خداحافظــی از تیــم ملــی 
را اعــام کــرد؛ امــا حــاال ایــن خداحافظــی رســمی شــد 
و مهــدی مهــدوی بــرای همیشــه از بــازی در تیــم ملــی 
ــد 24 بهمــن ۱362 در  ــدوی متول ــرد. مه خداحافظــی ک
ــش  ــا درخشــش او و هم تیمی های ــه ب شــهریار اســت ک
ــرای  ایــران توانســت مقابــل مدعیــان والیبــال حرفــی ب
گفتــن داشــته باشــد. مهــدوی در رده باشــگاهی ســابقه 
حضــور در تیم هــای دامــاش گیــان، ســایپا البــرز 
پیشــگامان کویــر یــزد، باریــج اســانس کاشــان، میــزان 

مشــهد و بانــک ســرمایه را هــم دارد.

جواهر هوفنهایم از افغانستان می آید

ــوان ســرمربی  ــه عن ــان ناگلزمــن ب از زمــان حضــور یولی
هوفنهایــم، چنــد بازیکنــان جــوان بــه ترکیــب ایــن تیــم 
ــم امیــری  اضافــه شــدند کــه شــاخص ترین آن هــا، ندی

اســت. 
ــان ــی افغ ــا اصلیت ــاله ب ــده ۱۹ س ــری، پدی ــم امی  ندی

ــر  ــم، نظ ــب هافنهای ــش در ترکی ــا درخش ــا ب ــن روزه ای
بســیاری از کارشناســان را بــه خــود جلــب کــرده اســت. 
ــی از  ــن، یک ــد رای ــری، جــوان ۱۹ ســاله متول ــم امی ندی
ــن  ــگا در همی ــدس لی ــتعدادهای بون ــن اس آینده دارتری
ناگلزمــن  نظــر  زیــر  اســت کــه  ابتدایــی  ماه هــای 
پــرورش یافتــه اســت. او موفــق شــد در جریــان پیروزی 
ــه  ــورت، گل دوم تیمــش را ب ــر اینتراخــت فرانکف در براب

ثمــر برســاند.
 آمــار ندیــم امیــری فوق العــاده بــوده اســت و زدن 
ــار  ــازی و ۱4 ب ــا 2۱ ب ــاس گل در تنه 3 گل و دادن 4 پ
حضــور در ترکیــب ابتدایــی، نویــد از ظهــور یــک ســتاره بــا 
ــول  ــه محص ــد. او ک ــگا می ده ــدس لی ــتعداد در بون اس
آکادمــی هوفنهایــم اســت، موفــق بــه خلــق 42 شــانس 
گلزنــی در ۱250 دقیقــه شــده اســت و آمــار دقــت 
ــت.  ــوده اس ــد ب ــگفت انگیز 7۹ درص ــم ش ــاس او، رق پ
ــا در  ــاس ژرمن ه ــا لب ــار ب ــال 24 ب ــه ح ــا ب ــری ت امی
 رده هــای زیــر ۱7 ســال و زیــر ۱۸ ســال بــه میــدان رفتــه 
و پــس از شــروع فصــل 20۱5 بــه عنــوان بازیکــن تیــم 
دوم، از اکتبــر گذشــته موفــق بــه راهیابــی بــه تیــم 
اصلــی هافنهایــم شــده اســت. بــدون شــک، یکــی 
ــد  ــه رش ــد رو ب ــم و رون ــوب هافنهای ــج خ ــل نتای از دالی
ــوده  ــری ب ــم امی ــی کــه گذشــت، ندی ــم در فصل ــن تی ای
ــد  ــد بودن ــان معتق ــیاری از کارشناس ــی بس ــت و حت اس
ــا ایــن رویــه، می توانــد طــی ســال های  کــه هافنهایــم ب
برون مــرزی  مســابقات  ســهمیه  بــه کســب   آینــده 

و حضور در لیگ اروپا بیندیشد.
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 فصــل شــانزدهم لیــگ برتــر فصــل داغــی بــود 
و تیم هــا حســابی دســت بــه جیــب شــدند تــا 
بتواننــد بهتریــن بازیکنــان را در تــور خودشــان گرفتــار 
ــت  ــای گران قیم ــن خریده ــی از ای ــا برخ ــد؛ ام کنن
ــود  ــم خ ــا تی ــه ب ــا درخششــی نداشــته اند، بلک  نه تنه
را بــا مشــکات فراوانــی روبــه رو کرده انــد؛ بــرای 
نمونــه هــم می تــوان بــه محمدرضــا خلعتبــری اشــاره 
ــا رقــم میلیــاردی راهــی گســترش فــوالد  کــرد کــه ب
ــرار  ــم ق ــن تی ــون در آســتانه اخــراج از ای شــد و اکن

دارد. 
ــا خریدهــای  ــل هــم بعضــی تیم هــا ب در نقطــه مقاب
رضایــت  کار  اینجــای  تــا  توانســته اند  منطقــی 

هــواداران خــود را جلــب کننــد. 
در ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت بــه بهتریــن 

خریدهــای لیــگ شــانزدهم.
    پیام ملکیان )سیاه جامگان(

یکــی از خریدهــای برتــر لیــگ، یــک بازیکــن گمنــام 
اســت. پیــام ملکیــان بازیکــن زیــر 23 ســالی اســت 
ــا  ــیاه جامگان ب ــات س ــور در تمرین ــس از حض ــه پ ک
ــرده  ــرارداد بســت و بســیار خــوب کار ک ــم ق ــن تی  ای
و 2 گل هــم زده اســت. ایــن دفــاع چــپ فصــل قبــل 

در مقاومــت تهــران بــازی می کــرده اســت.

    سید جالل حسینی )پرسپولیس(
بهتریــن مدافــع فصــل گذشــته لیــگ در بازگشــت بــه 
ــینی  ــت. حس ــیده اس ــوش درخش ــبقش خ ــم اس تی
ایــن فصــل هــم در بیــن مدافعــان، بهتریــن نمــرات 
را جمــع کــرده اســت. مقایســه گل هــای خــورده ایــن 
فصــل پرســپولیس بــا گل هــای فصــل قبلــش ثابــت 
می کنــد ســیدجال، شایســته عنــوان بهتریــن خریــد 
لیــگ هســت. قرمزهــا فقــط 2 گل دریافــت کرده انــد.

    علیرضا بیرانوند )پرسپولیس(
بهتریــن  سرگذاشــتن  پشــت  حــال  در  بیرانونــد 
ــی  ــم مل ــت. در تی ــه ای اش اس ــای دوران حرف روزه
شــماره یــک شــده؛ در پرســپولیس هــم خیــال 
ــدانگ  ــان شش ــک دروازه ب ــتن ی ــواداران را از داش ه
راحــت کــرده اســت. بــا حضــور بیرانونــد نقطــه 
ــه  ــل ب ــته تبدی ــل گذش ــپولیس در فص ــف پرس ضع
ــینی  ــر از حس ــه غی ــت. ب ــده اس ــش ش ــه قوت  نقط
ــه وحیــد امیــری هــم اشــاره کــرد  ــد بایــد ب و بیرانون
کــه خریــد موفقــی بــرای قرمزهــا بــوده  اســت. 
حســین ماهینــی هــم در بازگشــت بــه تیــم ســابقش 

ــت. ــی گرف ــره قبول نم
    موسی کولیبالی )سپاهان(

مدافــع ارزشــمند اســتقال خوزســتان در فصــل 
گذشــته در ایــن فصــل هــم بازیکــن قابــل اعتمــادی 
بهترین هــای  از  یکــی  کولیبالــی،  اســت.  بــوده 

ــت. ــوده اس ــل ب ــای فص ــا اینج ــپاهان ت س
    محمد ابراهیمی )تراکتورسازی(

ابراهیمــی هــم در بازگشــت بــه تراکتورســازی خیلــی 

ــه تیمــش کمــک  زود در ترکیــب تیــم جــا افتــاد و ب
کــرد تــا نتایــج خوبــی بگیــرد.

    کرار جاسم محمد )تراکتورسازی(
بــه  بازگشــت  در  عراقــی  پرحاشــیه  بازیکــن 
تراکتورســازی عملکــرد موفــق داشــته اســت و از 

اســت. تراکتورســازی  صدرنشــینی  عوامــل 
    الساندرو فلیپه اولتراماری )سایپا(

ایــن فصــل چنــد دروازه بــان برزیلــی وارد لیــگ ایــران 
شــدند؛ امــا هیچ کــدام بــه انــدازه گلــر برزیلــی ســایپا 

خــوب عمــل نکرده انــد.
    ایگور پراهیچ )نفت تهران(

پراهیــچ پــس از یــک فصــل موفــق در پدیــده، ایــن 
ــن کــرد و یکــی  ــر ت فصــل پیراهــن نفــت تهــران را ب
ــه شــمار  ــه ب ــن 7 هفت ــت در ای ــت نف از ارکان موفقی

مــی رود.
کاکاشــویلی  کاخابــر  و  صادقیــان  پیــام      

) ی ز شین ســا ما (
درســت اســت کــه ماشین ســازی جایــگاه خوبــی در 
جــدول نــدارد، امــا دو بازیکــن جدیــد دیگــر ایــن تیــم 
ــا  ــان ت ــام صادقی ــه موفــق داشــته اند. پی هــم 7 هفت
ــی داشــته  ــش خوب ــدون حاشــیه نمای اینجــای کار ب
ــر، هافبــک گرجــی ماشین ســازان هــم  اســت. کاخاب

یــک خریــد خــوب خارجــی محســوب می شــود.

بهترین خریدهای لیگ برتر از نگاه کیمیای وطن

خریدهای 5 ستاره

سرپرســت تیــم گســترش فــوالد هرگونــه درگیــری 
تیمــش  بازیکــن  و  ســرمربی  میــان   لفظــی 

را تکذیب کرد. 
ســوی  از  خلعتبــری  محمدرضــا  کــه  روزی  از 
ــات  ــور در تمرین ــوالد از حض ــترش ف ــئوالن گس مس

شــایعات  شــده،  منــع  تیــم  ایــن 
شــده  منتشــر  این بــاره  در  زیــادی 
ــا اینکــه مســئوالن گســترش  اســت. ب
ــری  ــد از خلعتب ــام کردن ــد اع و کمالون
ــه  ــد روز ب ــا چن ــتند و فع ــی نیس راض
ــد از اســتراحت  ــا بع ــه ت مرخصــی رفت
چنــد روزه دربــاره اش تصمیم گیــری 

شــود، امــا از دیــروز بعضــی رســانه ها خبــر از 
درگیــری لفظــی خلعتبــری بــا کمالونــد در رختکــن 

ــد. ــوالد دادن ــترش ف گس
ــش  ــد دو روز پی ــده کمالون ــایعه ش ــاره ش  در این ب
ــا  ــا آن ه ــد ب ــی تن ــان کم ــع بازیکن ــی در جم وقت

 صحبــت کــرده، خلعتبــری واکنــش نشــان داده 
و همیــن امــر موجــب اختــاف شــده اســت. حســن 
آذرنیــا، سرپرســت گســترش فــوالد امــا این مســائل 
ــت  ــه جرئ ــد: ب ــا می گوی ــد. آذرنی ــب می کن را تکذی
مــی گویــم هیــچ درگیــری و اختافــی وجــود 
ــط  ــری فق ــا خلعتب ــا ب ــدارد. بحــث م  ن
و فقــط ایــن اســت کــه بیشــتر از ایــن 
از او انتظــار داریــم و او از نظــر فنــی 
نتوانســته انتظــارات را بــرآورده کنــد. در 
باشــگاه گســترش فــوالد همیشــه نظــم 
برقــرار بــوده و در ایــن چنــد ســالی 
کــه بــه عنــوان سرپرســت حضــور دارم 
ــوده  ــائل نب ــن مس ــری و ای ــری از درگی ــز خب هرگ
و  خلعتبــری  می کنــم  اعــام  هــم  االن  اســت. 
کمالونــد هیــچ مشــکل غیرفنــی باهــم ندارنــد. 
قــرار اســت خلعتبــری چنــد روز بعــد برگــردد تــا در 

ــود. ــری ش ــم گی ــاره اش تصمی ــش درب آرام

واکنش آذرنیا به شایعه درگیری خلعتبری و کمالوند
در حالــی کــه روزهــای گذشــته اخبــاری مبنــی بــر 
ــار  ــه بختی ــری ب ــگاه قط ــمی دو باش ــنهاد رس پیش
رحمانــی، هافبــک اســتقال تهــران مطــرح بــود، روز 
سه شــنبه ســرمربی تیــم الســیلیه از تغییــر لژیونــر 
آســیایی خــود در پنجــره نقــل و انتقــاالت زمســتانی 

الســیلیه  تیــم  داد. ســرمربی  خبــر 
ــرد  ــل عملک ــه دلی ــرد ب ــام ک ــر اع قط
ــی  ــک بحرین ــوب هافب ــدان مطل نه چن
در ادامــه فصــل، قصــد تغییــر ایــن 
ــیایی  ــک آس ــک هافب ــا ی ــن را ب بازیک
ــا  ــی صراحت ــه رحمان ــر دارد. اگرچ دیگ
اعــام کــرد کــه پیشــنهاد از کشــور قطــر 

ــد.  ــتقال بمان ــد دارد در اس ــا او قص دارد، ام
ــه  ــرد ک ــا ک ــن ادع ــن بازیک ــای ای ــر برنامه ه مدی
ــه کشــور قطــر  ــی شــاید نیم فصــل ب ــار رحمان بختی
بــرود. همچنیــن ســامی الطرابلســی، ســرمربی 
الســیلیه قطــر در مصاحبــه اختصاصــی در روزنامــه 

الشــرق قطــر تأییــد کــرد کــه بــه دنبــال جایگزینــی 
مناســب بــه جــای لژیونــر آســیایی خودشــان 
اســت. ســرمربی الســیلیه عنــوان کــرد: مــا 4 
ــی  ــور از رومان ــم. گریگ ــود داری ــم خ ــر در تی  لژیون
ــا هســتند و در دو  ــع م ــرون دو مداف ــوی از کام و ل
ــتند  ــی داش ــرد خوب ــر عملک ــازی اخی  ب
و مــن از عملکــرد آن هــا رضایــت دارم. 
در نتیجــه مــا نیــاز داریــم تــا دو لژیونــر 
میانــی و حملــه خــود را تغییــر دهیــم. 
ــو از  ــن و ایفول ــش از بحری ــوزی عای ف
ــری هســتند کــه مــا  کامــرون دو لژیون

بــه فکــر تغییــر آن هــا هســتیم. 
ــر  ــن دو لژیون ــا ای ــم ت ــر می مانی ــزود: منتظ وی اف
در ادامــه فصــل تــا نقــل و انتقــاالت زمســتانی 
عــدم  صــورت  در  کنــد.  تغییــر  عملکردشــان 
تأثیرگــذاری هــر دو را تغییــر می دهیــم و جایگزینــی 

ــرد. ــم ک ــذب خواهی ــا ج ــرای آن ه ــب ب مناس

همســر زیــدان در گفت وگــو بــا روزنامــه پاریــس اســپورت دربــاره شــوهرش 
چنــد نکتــه جالــب را عنــوان کــرد. وی گفــت: وقتــی زیــدان از مــن خوشــش 
آمــد، پرســید: آیــا مســیحی هســتی؟ در جــواب گفتــم: بلــی! زیــدان بــا ایــن 
ــری  ــدان خب ــی گذشــت و از زی ــره اش عــوض شــد و رفــت. مدت کلمــه چه
ــزل شــخصی اش  ــی من ــم. وقت ــا کنجــکاو شــدم و دنبالــش راگرفت  نشــد ت
را در پاریــس پیــدا کــردم، بــا دیدنــم تعجــب کــرد و مــن هــم علــت ناپدیــد 
شــدنش را پرســیدم. زیــدان گفــت: می خواســتم بــا شــما ازدواج کنــم؛ ولــی 
ــات مــن شــیفته  ــد ماق ــو مســیحی هســتی و مــن مســلمان. طــی چن ت
دیــن و رفتــار زیــدان شــدم و تصمیــم گرفتــم هــم مســلمان شــوم، هــم بــا 
زیــدان ازدواج کنــم. همســر زیــدان می گویــد: زیــدان هیــچ وقــت نمــازش 
را قطــع نکــرد و عصبانــی نمی شــد. امــا نکتــه جالــب ایــن بــود کــه هروقــت 
 حقــوق می گرفــت یــا درآمــد دیگــری داشــت، حســابدارش ۱0 درصــد از آن 
ــان زکات  ــن هم ــت: ای ــن گف ــیدم؛ زین الدی ــت را پرس ــرد؛ عل ــر می ک را کس
ــتقیم وارد  ــدم مس ــد درآم ــودم؛ ۱0 درص ــح داده ب ــت توضی ــه برای ــت ک اس
ــه  ــب ب ــدان ملق ــن زی ــود. زین الدی ــری می ش ــم الجزای ــزار یتی ــاب ه حس
زیــزو بازیکــن ســابق و مربــی فرانســوی فوتبــال اســت کــه در حــال حاضــر 
ــر ایــن  ــر عهــده دارد. کارشناســان زیــادی ب ــال مادریــد را ب ســرمربیگری رئ
باورنــد کــه زیــدان یکــی از نوابــغ و یکــی از بهتریــن بازیکنــان تاریــخ فوتبــال 
ــد  ــال مادری ــوس و رئ ــون یوونت ــگاهی همچ ــای باش ــرای تیم ه ــت. او ب  اس

و تیم ملی فوتبال فرانسه در پست هافبک توپ می زد.

شــنیده می شــود چمــن نصب شــده در ورزشــگاه یــادگار امــام مــورد 
تأییــد هیــچ کــدام از کارشناســان نیســت و پــروژه ای کــه از آن بــه عنــوان 
ــن  ــب ای ــا نص ــد، ب ــاد می ش ــور ی ــش ورزش کش ــدگار در بخ ــی مان طرح
ــکار 4 دلیــل  چمــن بی کیفیــت وارد مرحلــه جدیــدی شــده اســت. پیمان
ــده  ــازی انجام ش ــت؛ زیرس ــرده اس ــرح ک ــود مط ــت خ ــرای مخالف را ب
ــام  ــادگار ام ــاری هوشــمند در ورزشــگاه ی ــگ و آبی ــرای سیســتم هیتین ب
ــچ  ــه هی ــوده و چمــن نصب شــده ب ــر اســاس سیســتم sand base ب ب
ــن از  ــن چم ــا در ای ــدارد و نه تنه ــازگاری ن ــتم س ــن سیس ــا ای ــوان ب عن
ــاری هوشــمند اســتفاده نمی شــود، بلکــه عمــا  سیســتم هیتینــگ و آبی
ــاخت های  ــه زیرس ــیب ب ــبب آس ــتفاده س ــورد اس ــن م ــی چم ــتر ُرس بس

ــز خواهــد شــد.  آن نی
وضعیــت چمــن یــادگار حتــی بــه بحــث اصلــی شــورای شــهر تبدیــل شــد 
و در جلســه دیــروز اعضــا بــه همیــن دلیــل بحــث کردنــد. در ادامــه جلســه 
پــس از بحث هــای جــدی اســتان، بابایــی اقــدم، یکــی از اعضــای شــورای 
شــهر، از وضعیــت نامناســب چمــن ورزشــگاه یــادگار امــام نیــز انتقــاد کــرد 
ــه اقتصــاد مقاومتــی چمــن ایــن  ــه بهان و گفــت: »مســئوالن ایــن امــر ب
ورزشــگاه را در وضعیــت نامطلــوب قــرار داده انــد.« مســئوالن قــول داده انــد 
ــا ایــن اوصــاف بعیــد  ورزشــگاه در تاریــخ ۱0 مهــر آمــاده می شــود؛ امــا ب
نیســت تراکتــور در هفتــه هشــتم هــم در ورزشــگاه اختصاصــی خــودش 

از ســایپا پذیرایــی کنــد.

ماجرای جالب ازدواج زیدان و همسرش

واگذاری بلیت فروشی بازی های لیگ به باشگاه ها
بــا تالش هایــی کــه مدیــران باشــگاه ها انجــام داده انــد و همیــن طــور پیگیری هــای امیــر عابدینــی، قــرار اســت ظــرف ۴۰ روز 
آینــده قــرارداد ســازمان لیــگ بــا شــرکت خصوصــی فــروش بلیــت، فســخ و مراحــل انجــام بلیــت فروشــی بــه باشــگاه ها آغــاز شــود.

در قاب تصویر

ماجرای عجیب چمن ورزشگاه یادگار امام

نام دومین مشتری قطری ستاره استقالل لو رفت

هفته هشتم لیگ برتر

سیاه جامگان- استقالل 15:3۰

گسترش فوالد- پدیده 15:۰۰

جمعه 23 مهر

شنبه 2۴ مهر

یکشنبه 25 مهر

سایپا- تراکتورسازی 17:۰۰

پیکان- نفت آبادان 17:۰۰

فوالد- صبای قم 17:1۰

ذوب آهن- سپاهان 17:۰۰

ماشین سازی- استقالل خوزستان 17:15

پرسپولیس- نفت تهران 1۸:۰۰
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هــر ســال و در دومیــن جمعــه مهرمــاه در مشــهد 
اردهــال کاشــان، تنهــا آئیــن مذهبــی ثبت شــده در 
تقویــم خورشــیدی بــزرگ داشــته می شــود. در ایــن 
اهالــی  از  بیشــتر  زیــادی کــه  شــرکت کنندگان  روز 
ــوب  ــد و چ ــم می آین ــن مراس ــه ای ــتند، ب ــان هس کاش
بــه دســت بــه صــورت نمادیــن یــک قالــی را بــه نشــانه 
در چشــمه  باقــر)ع(  علی بن محمــد  شســتن خــون 
فرهنــگ  در  آنجــا کــه  از  مراســم  ایــن   می شــویند. 
و آداب و رســوم خیــل مردمــان ایــن منطقــه جــا گرفتــه 
اســت، در فهرســت میــراث ناملمــوس ایــران ثبــت شــد 
ــوس در  ــراث ناملم ــوان می ــه عن ــز ب ــال ۲۰۱۲ نی و در س
ــن مراســم  ــه ای ــت؛ چــرا ک ــرار گرف فهرســت یونســکو ق
نه تنهــا میزبــان ایرانیــان، بلکــه میزبــان گردشــگران 

ــادی اســت. خارجــی زی
   مراسم قالی شویان مشهد اردهال

بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، اهالــی فیــن و کاشــان 
ــن  ــم را در نزدیک تری ــن مراس ــد ای ــه می بای ــد ک معتقدن
ــه روز ۱۱ مهرمــاه یعنــی ســالروز کشــته شــدن  جمعــه ب
ــد. آن هــا یکــی  ــزار کنن ــر برگ ســلطان علی بن محمــد باق
ــه  ــده - ب ــه ش ــزاده را لول ــای امام ــای درون بن از قالی ه

نشــانه همــان قالــی کــه بــه هنــگام شــهادت در تابــوت 
و  می اندازنــد  جوانــان  دوش  بــر   - بــوده  امامــزاده 

ــد.  ــل می دهن ــردم تحوی ــه م ــوان آن را ب نوحه خ
ایــن قالــی دست به دســت می چرخــد و بــه ســوی 
مــردم  می شــود.  بــرده  امامــزاده  نزدیــک  چشــمه 
ایــن قالــی می ریزنــد، آن هــم  آب چشــمه را روی 
ــام  ــار ام ــی از چه ــه یک ــلطانعلی ک ــل س ــانه غس ــه نش ب
ــی  ــپس قال ــت؛ س ــران اس ــخ ای ــم در تاری واجب التعظی
را بــه بنــای امامــزاده برمی گرداننــد. قبــل از آنکــه قالــی 
ــدی  ــوب بلن ــردم چ ــر از م ــی دیگ ــرود، گروه ــا ب ــه بن  ب
ــه  ــا تــکان دادن آن در هــوا ب را بــه دســت می گیرنــد و ب
صــورت نمادیــن بــرای نبــرد بــا قاتــان امامــزاده حاضــر 

ــد.  ــز می خوانن ــوند و رج می ش
ــه  ــرکت کننده دارد و هم ــزار ش ــن ه ــم چندی ــن مراس ای
ایــن مراســم را بــا تشــریفات خاصــی انجــام می دهنــد. 
شــرکت کنندگان اهالــی روســتای فیــن و خــاوه هســتند؛ 
کســی از بازدیدکننــدگان غیــر از اهالــی ایــن روســتا 
چــوب بــه دســت نمی گیــرد؛ ولــی همــه آن هــا در 

می کننــد.  شــرکت  نوحه خوانی هــا 
مســتندهای  و  فیلم هــا  کتاب هــا،  در  مراســم  ایــن 

ــهرت  ــه ش ــا ک ــت و از آنج ــته اس ــاب داش ــیاری بازت بس
جهانــی پیــدا کــرده، کارشناســان یونســکو بــا ثبــت 

جهانــی آن موافقــت کردنــد.
   حضور گردشگران

ــور  ــر و حض ــال اخی ــد س ــه در چن ــن برنام ــزاری ای برگ
ــان  ــا متولی ــده ت ــب ش ــگران در آن موج ــترده گردش گس
کاشــان بــه فکــر ایجــاد زیرســاخت هایی بــرای پذیرایــی 
از بازدیدکننــدگان و گردشــگران داخلــی و خارجــی باشــند؛ 

ــیده اند.  ــوب نرس ــه مطل ــه نقط ــوز ب ــا هن ام
ــد کــه در اطــراف بنــای  متولیــان امامــزاده ســعی کرده ان
امامــزاده زائرســراهایی بــا ظرفیــت 6 نفــر دایــر کننــد؛ امــا 
ــوال  ــراها، معم ــن زائرس ــاد از ای ــتفاده زی ــطه اس ــه واس ب
وســایل داخــل اتاق هــای آن فرســوده شــده و متولیــان 

ــد.  ــه بازســازی آن ندیده ان ــازی ب نی
بخــش خصوصــی در کنــار ایــن زائرســرا یــک مجموعــه 
گردشــگری ایجــاد کــرده اســت؛ امــا نــرخ زیــاد آن 
ــگران  ــان گردش ــه میزب ــن مجموع ــا ای ــده ت ــب ش موج
خارجــی یــا متمولیــن باشــد؛ از ســویی زائرســرای 
ــم  ــه مراس ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــان ب ــز همزم ــزاده نی امام

می دهــد. افزایــش  را  اتاق هــا  نــرخ  قالی شــویان 

نگاهی به مراسم قالی شویان مشهد اردهال

الزامات میزبانی از میهمانان یک آئین جهانی

رزمندگان و عمل به آموزه های قرآن
علــوم  دانشــگاه  بهداشــت  معاونــت  ســابق  قائم مقــام 
پزشــکی اصفهــان گفــت: رزمنــدگان دوران هشــت ســال 
ــر  ــرآن از یکدیگ ــای ق ــه آموزه ه ــل ب ــدس در عم ــاع مق دف
ســبقت می گرفتنــد. محمدرضــا مرآثــی گفــت: در دوران 
دفــاع مقــدس، قــرآن کریــم نقــش انکارناپذیــری در ایجــاد 
ــگ داشــت. شــاید همــه  ــوی در جبهه هــای جن فضــای معن
 افــرادی کــه آن دوران را تجربــه کرده انــد، ایــن مطلــب 
ــزود:  ــند. وی اف ــته باش ــان داش ــه آن اذع ــد و ب ــد کنن را تأیی
قــرآن مونــس و پشــتیبان رزمنــدگان بــود و آن هــا بــه صــورت 
ــام  ــرآن از آن اله ــیر ق ــت و تفس ــا قرائ ــی ب ــردی و گروه ف
 می گرفتنــد و کســانی کــه آگاهــی و درک بیشــتری داشــتند

بهتــر می توانســتند پیــام قــرآن را بــه دیگــران منتقــل کننــد. 
مرآثــی ادامــه داد: چــون رزمنــدگان بــا قــرآن مأنــوس بودنــد 
ــت.  ــا داش ــردار آن ه ــش و ک ــادی در من ــر زی ــر تأثی ــن ام ای
ــرلوحه  ــرآن را س ــای ق ــد آموزه ه ــعی می کردن ــدگان س رزمن
ــبقت  ــر س ــر از یکدیگ ــن ام ــد و در ای ــرار دهن ــود ق ــل خ عم
ــد.  ــروردگار می ش ــه پ ــا ب ــی آن ه ــث نزدیک ــه باع ــد ک بگیرن
قائم مقــام ســابق معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان اظهارکــرد: فضــای جبهه هــا به ویــژه در خــط مقــدم 
فضایــی اخاقــی بــود کــه باعــث می شــد رزمنــدگان نســبت 
ــه  ــا در هم ــند و واقع ــت باش ــان و باگذش ــر مهرب ــه یکدیگ ب

زمینه هــا هم ســنگران خــود را مقــدم می داشــتند.

برگزاری همایش مدیران اتحادیه 
تشکل های قرآن و عترت

اتحادیــه  مدیــران  توان افزایــی  و  هم اندیشــی  همایــش 
ــان  ــرت اســتان های کشــور در اصفه ــرآن و عت تشــکل های ق
اتحادیــه  رئیــس  ابوطالبــی،  مســعود  می شــود.  برگــزار 
اظهــار  اصفهــان  اســتان  عتــرت  و  قــرآن  تشــکل های 
ــه  ــره اتحادی ــای هیئت مدی ــران و اعض ــش مدی ــرد: همای ک
تشــکل های قــرآن و عتــرت اســتان های کشــور ۷ تــا ۹ 

مهرمــاه بــه میزبانــی اصفهــان برگــزار می شــود. 
ــی  ــه تشــکل های قرآن ــش اتحادی ــه همای ــان اینک ــا بی وی ب
ــه منظــور هم اندیشــی و تــوان افزایــی برگــزار خواهــد شــد  ب

افــزود: ایــن مراســم بــا حضــور و ســخنرانی قائم مقــام 
ــه  ــس اتحادی ــی و رئی ــگ قرآن ــی توســعه فرهن شــورای عال

تشــکل های قرآنــی کشــور برگــزار می شــود. 
اســتان  عتــرت  و  قــرآن  تشــکل های  اتحادیــه  رئیــس 
 اصفهــان بیــان کــرد: دیــدار بــا آیــت هللا طباطبایی نــژاد

امــام جمعــه اصفهــان و بازدیــد از مؤسســات قرآنــی نمونــه 
و مکان هــای گردشــگری اصفهــان از دیگــر بخش هــای 
ایــن برنامــه اســت. ابوطالبــی اظهــار کــرد: همچنیــن 
حجت االســام ارزانــی، مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان اصفهــان نیــز درایــن برنامــه ســخنرانی خواهــد کــرد.

معارف

مسجد شیخ لطف هللا اصفهان
مســجد شــیخ لطــف هللا در ضلع 
ــان  ــش جه ــدان نق ــرقی می  ش
و مقابــل عمــارت عالی قاپــو و در 
امــام  مســجد  همســایگی 
اصفهــان واقــع شــده اســت. 
از  شــاهکاری  مســجد،  ایــن 
معمــاری و کاشــیکاری قــرن ۱۱ 
ــاران  ــی از معم ــه اســتاد محمدرضــا اصفهان هجــری اســت ک
نامــدار دوره صفــوی آن را ســاخته شــده اســت. مســجد شــیخ 
لطــف هللا بــه فرمــان شــاه عبــاس اول صفــوی بــه مــدت ۱8 
ــجد  ــه آن را مس ــه در دوران صفوی ــت ک ــده اس ــا ش ــال بن س
صــدر و فتــح هللا نیــز می نامیدنــد. مســجد شــیخ لطــف هللا از 
اماکــن تاریخــی بســیار مشــهوری اســت کــه تزئینــات 
ــاال و داخــل و خــارج  ــه ب ــا ب کاشــیکاری آن در داخــل ازاره ه
ــت، از  ــان اس ــای جه ــن گنبده ــزو زیباتری ــه ج ــد آن ک گنب

کاشی های معرق نفیس پوشیده شده است. 
شــیخ لطــف هللا از علمــای بــزرگ شــیعه جبــل عامــل، یعنــی 
ــه  ــاس اول ب ــوت شــاه عب ــه دع ــه ب ــوده ک ــروزی ب ــان ام لبن
ــس  ــرای تدری ــن مســجد ب ــرده و ای ــکان ک ــل م ــان نق  اصفه

و نمازگزاری و در تجلیل از وی ساخته شده است. 
از ســوی دیگــر شــیخ لطــف هللا پــدر زن شــاه عبــاس بــود. از 
ایــن رو در محــل زندگــی شــیخ، مســجد و مدرســه ای بــه نــام 
او ســاخته شــد کــه در ایــن محــل بــه تدریــس دروس فقهــی 

و جلســات دینــی اشــتغال داشــت. 
ــه اســتفتای خــود کــه برگــزاری نمــاز جمعــه در  ــا ب شــیخ بن
غیــاب امــام زمــان را مجــاز می شــمرد، بــه اقامــه نمــاز جمعــه 
ــدا  ــه او اقت ــز ب ــدان او نی ــن مســجد می پرداخــت و مقل در ای
ــا همــه  ــور طبیعــی و رنگ هــای زیب ــد. اســتفاده از ن می کردن
ــت. دِر  ــن بناس ــمگیر ای ــای چش ــه ویژگی ه ــه از جمل و هم
ورودی مســجد بــه صــورت دو لنگــه اســت کــه از چــوب چنــار 
یکپارچــه ســاخته شــده  اســت و پــس از گذشــت چهارصــد 

ســال هنــوز پابرجاســت. 
ــه  ــاره اســت، ن ــه دارای من ــن لحــاظ کــه ن ــن مســجد از ای ای
دارای شبســتان ورودی )حیــاط( و همچنیــن ورودی آن پلــه 

ــت.  ــی اس ــورد، غیرطبیع می خ
گفتــه می شــود ایــن مســجد جهــت اســتفاده همســران شــاه 
عبــاس بنــا شــده و بــه همیــن دلیــل ایــن بنــا فاقــد منــاره 
)جهــت اذان گفتــن( اســت. گنبــد کم ارتفــاع مســجد حــاوی 
ــه  ــر زمین ــه طــرز باشــکوهی ب ــه ب خطــوط اســلیمی اســت ک
ــری  ــی بی نظی ــده و هماهنگ ــترده ش ــد گس ــگ گنب  خاکی رن

را در نقش و طرح و رنگ به نمایش می گذارد.

گشت وگذار

ــواع  ــت از ان ــان دارای معلولی ــت جه ــد از جمعی »۱۵ درص
مختلــف هســتند. عــاوه بــر ایــن، جمعیــت جهــان رو بــه 
ــت  ــن اس ــد ای ــش می آی ــه پی ــؤالی ک ــت. س ــری اس پی
ــه ایــران  ســازمانی کــه می خواهــد ۲۰ میلیــون گردشــگر ب
زیرســاخت ها  و  وارد کنــد، چقــدر در سیاســتگذاری ها 

بــه حقــوق معلــوالن توجــه نشــان داده 
اســت؟« ایــن پرســش رئیــس کانــون 
سراســری تشــکل های معلــوالن کشــور 
بــود کــه در مراســم گرامیداشــت روز جهانــی 
ــکان  ــت: ام ــد و گف ــرح ش ــردی مط جهانگ
ــران وارد  ــه ای ــون گردشــگر ب ــدارد ۲۰ میلی ن
ــان  ــدادی از آن ۱۵ درصــد در می شــود و تع

آن هــا نباشــد. ایــن نکتــه ای اســت کــه بایــد در گردشــگری 
ــرد.  ــرار گی مــورد توجــه ق

ــه ای هــر شــهروندی  ــی گفــت: گردشــگری حــق پای معین
ــایر  ــا س ــر ب ــق براب ــز دارای ح ــول نی ــراد معل ــت. اف اس
شــهروندان هســتند. بنابرایــن اگــر تأسیســات گردشــگری 

حقــوق  بایــد  یابــد،  توســعه  اســت  قــرار  کشــور  در 
ایــن جمعیــت نیــز در آن لحــاظ شــود. ضمــن آنکــه 
ــتید  ــالم هس ــه س ــروز ک ــت. ام ــل اس ــت محتم معلولی
 هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه فــردا هــم ســالم 
باشــید. بســیاری از افــراد ســالم در روزگار کهنســالی 
بــا  ندارنــد.  وضعیــت جســمی ســالمی 
ــا از  ــؤال م ــرایطی س ــن ش ــه چنی ــه ب توج
ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، صنای ســازمان می
حقــوق  اســت کــه  ایــن  و گردشــگری 
افــراد معلــول را در کجــا دیــده؟ آیــا در 
جــای  معلــوالن  سیاســتگذاری هایش 

دارنــد؟ 
وی ایــن پرســش را نیــز مطــرح کــرد کــه در برنامــه ششــم 
ــن  ــودن اماک ــترس پذیر ب ــت دس ــا پیوس ــز آی ــعه نی توس
گردشــگری وجــود دارد و گفــت:  اگــر ایــن پیوســت لحــاظ 
نشــده کانــون تشــکل های معلــوالن حاضــر اســت در ایــن 

زمینــه همیــاری کنــد.  قطــره

تسهیل دسترسی به اماکن گردشگری برای معلوالن

ــال  ــم س ــه و نی ــت: در س ــور گف ــگری کش ــاون گردش مع
گذشــته بیــش از ۱6 میلیــون گردشــگر خارجــی بــه ایــران 
ــه  ــی در داخــل کشــور ب ــارد ایران ــم میلی ــد و نی ســفر کردن

ــد.  ســفر پرداختن
مرتضــی رحمانــی موحــد اظهــار کــرد: گردشــگران خارجــی 

بــه  گذشــته  ســال  ســه ونیم  در  کــه 
ایــران ســفر کردنــد، هــر یــک ۱۵۰۰ دالر 
هزینه کــرد داشــتند کــه درآمــدی برابــر 
ــد کشــورمان شــده  ــارد دالر عای ــا ۲۴ میلی ب
اســت. او ســپس جمعیتــی را کــه در داخــل 
 کشــور ســفر می کننــد، مهم تــر دانســت 
ــا، توســعه  ــی م ــرِی اصل ــزود: جهت گی و اف
ــاخت  ــن زیرس ــی و تأمی ــگری داخل گردش

ــی اســت.  ــرای مســافران داخل ب
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــگرِی س ــاون گردش مع
ــگری  ــت گردش ــرد: صنع ــار ک ــگری اظه ــتی و گردش دس
ــام  ــت برج ــرات مثب ــه اث ــود ک ــی ب ــدود صنایع ــزو مع  ج
 را بــه نمایــش گذاشــت. مــا امیدواریــم ایــن صنعــت
ســیر صعــودی خــود را بــرای ســال های آتــی حفــظ 

 کنــد. او ســپس بــا اشــاره بــه اهتمــام دولــت بــرای ایجــاد 
و گســترش زیرســاخت های ایــن صنعــت، از مشــارکت 
ــی  ــی، کودکان ــان، جوامــع محل بخــش خصوصــی، راهنمای
کــه بلــِد محلــی هســتند، وزارتخانه هــا و ســایر دســتگاه ها 
در توســعه گردشــگری تقدیــر کــرد و گفــت: تحقــق شــعار 
گردشــگری امســال، »گردشــگری بــرای 
همــه و همــه بــرای گردشــگری« آمــال همــه 

ماســت. 
وی بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن مــاه محــرم 
و گســترش گردشــگری مذهبــی اظهــار کــرد: 
را  محــرم  مــاه  و  مذهبــی  فعالیت هــای 
می تــوان یکــی از جاذبه هــای گردشــگری 
دانســت کــه گردشــگران زیــادی بــه آن توجــه 
ــر ایــن اســاس مشــخص  کــرده و برنامــه ســفر خــود را ب

می کننــد. 
اســتان ها کــه  بعضــی  تصریــح کــرد:  رحمانی موحــد 
ــی  ــد، فرصت ــه دارن ــن زمین ــاخصی در ای ــای ش فعالیت ه
ــا  ــنایی ب ــر آش ــاوه ب ــگران ع ــا گردش ــد ت ــم می کنن فراه
فرهنــگ مــردم منطقــه بــه عــزاداری خــود نیــز بپردازنــد.

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۰3۵۲۴۰۰3۰۰ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹8۰3۵۲۴۰۰8۴۴

نام   ۱ ردیف  له  محکوم  مشخصات   ۱3۹۵/۰۷/۰۴ تنظیم:  تاریخ   ۹۴۰۹۲۷  : شعبه  بایگانی  شماره 

:موسسه مالی و اعتباری عسکریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی   نشانی: تهران – خیابان 

کردستان – انتهای شیراز جنوبی – نبش خیابان 6 شرقی – موسسه مالی و اعتباری عسکریه طبقه 

۲-واحد ۴- پاک ۴  مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: حامد    نام خانوادگی : بدیعی نام 

پدر: مهدی     نشانی: مجهول المکان ۲- نام : علیرضا نام خانوادگی : پیمان زاده نام پدر : ناصر 

نشانی : مجهول المکان 3- نام : مسعود نام خانوادگی : پیمان زاده نام پدر : ناصر نشانی : مجهول 

المکان ۴- نام : ناصر نام خانوادگی : پیمان زاده نام پدر : رمضان نشانی : مجهول المکان ۵- نام 

قائم  یا  نماینده  المکان مشخصات  مجهول   : نشانی  رضا   : پدر  نام  : طایی  خانوادگی  نام  مجید   :

مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : یاسر نام خانوادگی : شیروانی زاده آرانی نام پدر : علی 

محمد نشانی : اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی – روبروی سه راه مفید – ساختمان مالی و 

اعتباری عسکریه - طبقه ۴ – کد پستی 8۱668۰۰۰۰۰ همراه ۰۹۱3۲6۰۴۵6۹ نوع رابطه  وکیل محکوم 

له / محکوم لهم  موسسه مالی و اعتباری عسکریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی محکوم 

به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۰3۵۲۴۰3۱6۲ و شماره 

دادنامه مربوطه ۹۵۰۹۹۷۰3۵۲۴۰۰۰۵8 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت ۱- مبلغ 

بابت خسارت دادرسی 3- مبلغ  ریال   ۴/۷۵۲/۰۰۰ بابت اصل خواسته ۲- مبلغ  ریال   ۱۴8/۰۰۰/۰۰۰

۵/۵۵۵/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل ۴- تاخیر در تادیه بر مبنای 38 در صد سالیانه طبق شاخص 

تورم اعامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ ۹۴/۴/۲۱ لغایت وصول محکوم به در حق محکوم له و 

همچنین محکوم بپرداخت مبلغ ۷/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت . 

رعایت تبصره ۲ ماده 3۰6 ق آ د م الزامی است.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- 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 ۱3۹۴(  .۴- خودداری محکوم 

علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 

دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱3۹۴( ۵- 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 ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(. 

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 ۱ ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( شماره: ۲۰۱۷۲/ م الف  مدیر دفتر شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – محمد عارف    

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سعید      نام خانوادگی:مزروعی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:محمد    نام خانوادگی:زرین جو با وکالت محسن فاتحی  نشانی محل 

اقامت: اصفهان – خ شهید نیکبخت مقابل دادگستری اصفهان – مجتمع ماکان ۵ طبقه سوم واحد 

3۲ محکوم به:به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷6۷۹63۰۰8۵8  تاریخ۹۵/۴/۲8 حوزه 33  شورای حل 

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

پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت اصل – خواسته و دو میلیون و چهار صد و ده  هزار 

تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 

سر رسید چک های موصوف ۹۴/۷/3۰ و ۹۴/۷/۲3 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له و 

پرداخت نیم عشر اجرایی/ماده 3۴ 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.شماره۲۰۲۱۲/ م الف دفتر شعبه 33 

مجتمع شماره  دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: احمد رضا       نام خانوادگی:قربانی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:اصغر    نام خانوادگی:کریمی   نشانی محل اقامت: زینبیه – دارک – کوی 

طاب – پاک ۲۲محکوم به:به موجب رای شماره ۱۵۴ تاریخ۹۵/۲/۱۱ حوزه ۱۷  شورای حل اختاف 

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

پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید چک ۹۴/۴/۱3 لغایت اجرای حکم و پرداخت یک میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار ریال 

هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا .

ماده 3۴ 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.شماره۲۰۲۱۴/ م الف دفتر شعبه ۱۷ مجتمع شماره  دو  شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سامان       نام خانوادگی:سلیمی نام پدر : احمد  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:امیر بهروز   نام خانوادگی:بهشاد نام پدر : احمد    نشانی 

محل اقامت: ملک شهر – خ مطهری – ک نیما – بن امین ساختمان شهرزاد –واحد ۵

محکوم به:به موجب رای شماره 86۵ تاریخ۹3/۱۰/3۰ حوزه 3۱ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

اصل  بابت  ریال   )۱۰/۰۰۰/۰۰۰( مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که 

خواسته  و مبلغ )۱6۲/۰۰۰( ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

تا زمان اجرا حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. و نیم عشر حق االجرا در   )۹3/۲/۱۵(

حق دولت.

ماده 3۴ 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.شماره۲۰۲۱6/ م الف دفتر شعبه 3۱ مجتمع شماره  دو  شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
نجاتی    -۲ خانوادگی:۱- سلطانی  نام  مرتضی    محبوبه     ۲-   -۱ نام:  علیه:  مشخصات محکوم 

نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:حسین    نام خانوادگی:شمس  

نشانی محل اقامت: اصفهان – بلوار بعثت – جنب پمپ بنزین امین نبش کوچه  مهر نمایندگی پوتان 

محکوم به:به موجب رای شماره 3۹۷ تاریخ۹۵/۲/3۰ حوزه ۷ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:بطور تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و صد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید ۹۴/۱۰/۱۰ تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق اجرا/

ماده 3۴ 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.شماره۲۰۰۷۰/ م الف دفتر شعبه ۷مجتمع شماره  دو  شورای 

حل اختاف شهرستان اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۰3۵۱۲۰۰3۲۵ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹8۰3۵۱۲۰۱۱۴۵

شماره بایگانی شعبه : ۹۴۱۲8۵تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/۰۷/۰۴ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :حسن   

نام خانوادگی :رضائی یونکی  نام پدر:قربانعلی    نشانی: اصفهان – میدان میوه و تره بار – محوطه 

نام  بهرام     نام:   -۱ علیه ردیف  و کدپستی 63۲۹8۴۲۹۰6 مشخصات محکوم  سبزی غرفه ۲۵3 

خانوادگی : عشوری مهرنجانی  نام پدر: قدمعلی    نشانی: مجهول المکان  مشخصات نماینده یا 

قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : زهرا نام خانوادگی : حاجیان فرد نام پدر : عباسعلی 

له /  : وکیل محکوم  رابطه  نوع  قانونی ط ۲ پاک ۲۴  از پزشکی  بعد  : اصفهان – خ فیض  نشانی 

محکوم لهم حسن رضائی یونکی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 

شماره  و شماره دادنامه غیابی مربوطه ۹۵۰۹۹۷۰3۵۱۲۰۰۴۵۲محکوم علیه محکوم است به پرداخت 

پرداخت  و  دادرسی  بابت خسارات  ریال   ۱۲/8۰۵/۰۰۰ مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱3۹۴/۰8/3۰ لغایت زمان وصول بر اساس شاخص تورم اعامی از سوی 

با نک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت یک بیستم محکوم به بابت هزینه اجرا در حق صندوق 

دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 

ماده3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- 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 ۱3۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از 

اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( ۵- 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 ۲۱ 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴(. 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 ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴( شماره: ۲۰۱۹6/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حجت اله انصاری   

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه ۲8 دادگاه حقوقی اصفهان در خصوص پرونده کاسه 6۰6/۹۲ ج ۲8 له آقای 

تاریخ  در  ای  مزایده  دارد جلسه  نظر  در  جنتی  علیرضا  و  وعیدی  آقایان مصطفی  علیه  رضا کریمی 

۱3۹۵/۷/۲8 )چهارشنبه( ساعت ۱۰:3۰ تا ۱۱ صبح در اجرای احکام شعبه ۲8 دادکگاه حقوقی اصفهان 

واقع در خ نیکبخت ،ساختمان دادگستری،طبقه دوم ، اتاق ۲۱۴ جهت فروش 36 حبه بابت اصل 

خواسته و )بابت حق االجرا (شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پاک ثبتی  شماره ۴ فرعی از شماره 

۲6۱3 اصلی واقع در  بخش 3 ثبت اصفهان برگزار نماید . طالبین خرید میتوانند ۵ روز قبل از مزایده از 

ملک به نشانی اصفهان-خ ابن سینا-کوچه مسجد حجت-بن بست شهید انصاری پور-پ 8۰ –طبقه 

اول )روی همکف( دیدن کرده و با واریز ده درصد مبلغ کارشناسی به حساب ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰8سپرده 

از مبلغ کارشناسی  نمایند.مزایده  اجرا در جلسه مزایده شرکت  این  به  ارائه فیش آن  و  دادگستری 

شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی میباشند که باالترین قیمت از نظریه کارشناسی را پیشنهاد دهند.

نظریه کارشناس: 

یک دستگاه آپارتمان مسکونی دو خوابه به مساحت ۱۱8/۱3 متر مربع بنام مصطفی وعیدی ساختمان 

دارای اسکلت بتونی ،پوشش سقف تیرچه و بلوک،مصالح سطوح رویه ، کف سرامیک فرش،دیوارهای 

اندود گچ و نقاشی و دیوار کوب پی وی سی ،اشپزخانه سرامیک با کابینت ام دی اف ،درب های 

داخلی چوبی،پنجره ها آلومینیوم ،دارای نمای آجری و انشعابات  و مشترکات آب و فاضاب و برق 

و گاز است . ارزش ملک ۲3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد میشود.

ضمنا مجموع محکوم به وحق االجرای دولتی ۱/۱63/۷۱۴/۵8۱ ریال می باشد.

۱۹۱68/م الف     مدیر اجرای احکام شعبه ۲8 دادگاه حقوقی اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷36۲۰۲۰۱۲38 شماره پرونده : ۹۴۰۹۹836۲۰۲۰۰838 شماره بایگانی شعبه 

: ۹۴۰8۵۷ خواهان : آقای حمید رضا صیادی ارانی فرزند ذبیح اله به نشانی آران – خ ولی عصر – 

کوچه قائم 8- منزل شخصی خوانده : آقای یوسف امینلوی فرزند احمد به نشانی آذربایجان غربی 

– قره ضیاء الدین – خ طالقانی – باالتر از ایران خودرو – فرش فروشی امینلوی خواسته مطالبه 

وجه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و با استعانت از حضرت باریتعالی جل جاله اعام ختم 

رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 

یوسف  آقای  طرفیت  به  آرانی  رضا صیادی  آقای حمید  دعوی  دادگاهدر خصوص  اصاحی  گزارش 

امینلوی دائر بر ))مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت مانده فاکتور به انضمام خسارت 

دادرسی و تاخیر تادیه (( با عنایت به محتویات پرونده و تقاضای طرفین به شرح صورتجلسه مورخ 

گزارش  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  مدنی  دادرسی  ایین  قانون   ۱8۴ ماده  به  مستندا   ۹۴/۹/۱

و  ریال است  پنجاه میلیون  و  پرونده حاضر دویست  بابت  بدهی خوانده  اصاحی می گردد که کل 

خوانده مکلف است این مبلغ را طی ۱۵ قسط پانزده میلیون ریالی و یک قسط بیست و پنج میلیون 

ریالی که تاریخ اولین قسط ۹۵/۱/۲۵ می باشد – به حساب بانکی ۰۱۰6۲۱۲۱۷۵۰۰۰ عهده بانک ملی 

به نام خواهان پرداخت نماید و ضمانت اجرایی عدم انجام تعهد خوانده – حتی در صورت تاخیر در 

مبلغ  و خواهان حق خواهد داشت  اقساط موجل شده  مابقی  باعث حال شدن  پرداخت هر قسط 

پرداخت نشده را انضمام خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ ۹۴/۹/۱ لغایت زمان وصول از طریق صدور 

اجرائیه مطالبه نماید الزم به ذکر است که فاصله بین اقساط یک ماهه و قسط آخر بیست و پنج 

میلیون ریال خواهد بود. گزارش اصاحی صادره نسبت به طرفین وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ 

و الزم االتباع است. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۴۰۴/ م الف دادرس دادگاه عمومی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 

دادنامه
 : ۹۵    مرجع رسیدگی   /  6  /  ۲8 : : ۴۴۹   مورخ  ۱۲۰۵   شماره دادنامه   /  ۹۴ : کاسه پرونده 

از  بعد  خ کهندژ  اصفهان  نثاری   جان  محسن  خواهان:  اصفهان    اختاف  حل  شورای   ۱6 شعبه 

عظیمی   ابوالفضل   : خوانده  وکیل:-     نثاری     جان  اله  نعمت  آالت  آهن  مغازه   ۴۹ کوچه 

به محتویات پرونده  با عنایت  : مطالبه وجه چک    شورا  : -    خواسته  المکان   وکیل  مجهول 

رای صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعام  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ   و  

 می نماید

رای شورای حل اختاف

در خصوص دعوی آقای / خانم محسن جان نثاری طرفیت آقای / خانم ابوالفضل عظیمی به خواسته 

مطالبه مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵ ریال وجه چک به شماره ۷۷6۴۷۷ مورخ ۱۲ / ۲/ ۹۴  و ۷۷6۴۷6 مورخ 

۱۲ / ۱ / ۹۴  ۷۷6۴۷8 مورخ ۱۲ / 3 / ۹۴ به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با 

توجه دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 

در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آ ن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ 

قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 

مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون تجارت و ۱۹8 و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵ ریال بابت اصل خواسته 

تاریخ سر رسید چک موصوف )  از  تادیه  تاخیر در  بابت هزینه دادرسی و خسارت  و 86۵۰۰۰ ریال 

۹۴/3/۱۲ – ۹۴/۱/۱۲ – ۹۴/۲/۱۲ ( و هزینه نشر آگهی تا زمان اجراء تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 

اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی  از  در این شعبه و پس 

حقوقی اصفهان می باشد

قاضی شعبه ۱6 شورای حل اختاف اصفهان – شماره :۱۹۵۱۲ / م الف 

دادنامه
شماره  اصفهان    اختاف  حل  شورای   ۴۱ شعبه   : رسیدگی  مرجع     3۰۱  –  ۹۵  : پرونده  کاسه 

: اصفهان – پل سرهنگ  به نشانی  : امیر حسین توشقانیان ف حسن   دادنامه : ۵33   خواهان 

کوچه شهید حمید رضا صادقیان پاک 3۱۴   خواندگان : ۱. جمشید امیری    ۲. عبداله طهماسبی 

 : المکان    خواسته  نشانی هر سه مجهول  به  فرهنگیان     ۲ تعاونی مسکن شماره  کیهانی   3. 

مطالبه   به تاریخ ۹۵/6/۲ با توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 

رای صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعام  ضمن   ۴۱ 

 مینماید.

رای قاضی شورا 

عبداله   -۲ امیری  جمشید  آقایان  طرفیت  به  توشقانیان  حسین  امیر  آقایان  دعوی  خصوص  در 

به خواسته مطالبه مبلغ یکصدو ده  تعاونی مسکن شماره ۲ فرهنگیان     طهماسبی کیهانی   3- 

میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ۷68۹۷۹ / 8۲۹ مورخ ۱ / ۱۲ / ۹۴ به انضمام هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه فلذا شورا با توجه به محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی 

عدم پرداخت بانک محال علیه و اینکه چک مورد ادعا وصف تجریدی دارد و بقاء اصول اسناد در ید 

خواهان است و داللت بر اشتغال ذمه و استقرار دین به میزان خواسته به عهده خواندگان داشته و 

خواندگان در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و یا برائت ذمه به 

دادگاه ارائه ننموده دادگاه به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان از هر گونه خدشه و تعرض 

قانونی دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹8- ۵۱۵ – ۵۲۲ – ۵۱۹ قانون آئین 

دادرسی مدنی و رای وحدت رویه ۵36 مورخ ۱۰ / ۷ / ۱36۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم به 

محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

۷۵۰/۰۰۰/ ۱ ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

چک ۱ / ۱۲ / ۹۴ در حق خواهان صادر و اعام میدارد رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز 

پس از اباغ قابل قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد

قاضی شعبه ۴۱ شورای حل اختاف اصفهان – زهرا عابدینی - شماره : ۱۹۵۰۵/م الف

درآمد ۲۴ میلیارد دالری ایران از ۱۶ میلیون گردشگر خارجی

حتما بخوانید!
تسهیل دسترسی به اماکن گردشگری...



چهارشنبه  7  مهرماه  1395 ـــمـــاره  262 ســـــال دوم                ݡسݒ

امــور  و  اوقــاف  نمایندگــی   مســئول 
برخوار

لیال داور
خیریــه شهرســتان برخــوار گفــت: ایــن 
شهرســتان بــا توجــه بــه قدمــت و ســابقه دینــی مــردم 

نسبت به وقف دارای 61 موقوفه و337 رقبه است.
ــی در  ــن فاضل ــید حس ــلمین س ــام و المس حجت االس
 جمع اصحاب رســانه افزود: از بین  61 موقوفه شهرســتان

2 موقوفــه از نظــر مســاحت و درآمــد در ایــن شهرســتان 
حائــز اهمیــت اســت؛ یکــی  موقوفــه ملک التجــار 
واقــع در مزرعــه ســلطان آباد خــورزوق کــه در 1315 
هجــری قمــری وقــف شــده و همچنیــن موقوفــه میــرزا 
ــال   ــه در س ــاد ک ــه فضل آب ــروف ب ــی مع ــر خان علی اکب

ــت. ــده اس ــف ش ــری وق ــری قم 1216 هج
جملــه  از  موقوفــات  ســند  ثبــت  تأکیــد کــرد:  وی 
اولویت هــای ســازمان اوقــاف اســت کــه از ســال 1393 
ــه شــده  ــه در شهرســتان گرفت ــون 37 ســند موقوف تاکن

ــت. اس
ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــی اوق ــئول نمایندگ مس
برخــوار بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دلیــل بعضــی از تصرفــات 
ــاد شــده  ــاف ایج ادواری مســتأجران، مشــکاتی در اوق
ــط  ــت و ضب ــور ثب ــه منظ ــامانه ای ب ــزود: س ــت، اف اس
 اطاعــات موقوفــات ایجــاد شــده کــه اطاعــات موقوفات 

را بر اساس مکان به صورت دقیق ثبت می کند.
حجت االســام و المســلمین فاضلــی بــا اشــاره بــه 
ــت، در  ــزاده اس ــوار دارای 11 امام ــتان برخ ــه شهرس اینک
ــب  ــی بن جعفر، قط ــزاده علی بن موس ــت: امام ــه گف ادام
ــان  ــتان اصفه ــزادگان اس ــن امام ــی در بی ــم فرهنگ مه
اســت کــه جایــگاه آن در ســطح ملــی و کشــوری حائــز 

ــت اســت. اهمی
وی اظهــار داشــت: در راســتای فرهنگ ســازی هــر ســاله 
ــوان قطــب فرهنگــی  ــه عن ــزادگان ب ــی در امام برنامه های

ــود. ــرا می ش اج
ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــی اوق ــئول نمایندگ مس
برخــوار بــا اشــاره بــه برنامه هــای فرهنگــی متفاوتــی کــه 
در امامــزادگان برگــزار می شــود، افــزود: همزمــان بــا آغــاز 
ســال جدیــد، برنامــه ای بــا عنــوان طــرح آرامــش اجــرا 
ــه ای  ــارک رمضــان برنام ــاه مب ــن در م می شــود. همچنی
ــا عنــوان طــرح ضیافــت الهــی و مــاه محــرم بصیــرت  ب

ــود. ــزار می ش ــورایی برگ عاش
حجت االســام و المســلمین فاضلــی بــا اشــاره بــه طــرح 
پیونــد آســمانی گفــت: طــرح پیونــد آســمانی در مســیر 

ترغیــب جوانــان بــه ازدواج اســت.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح مهــر تحصیلی گفــت: این 
ــه دانش آمــوزان بی بضاعــت  طــرح  در راســتای کمــک ب
در امــر تحصیــل اســت کــه تاکنــون بــه چندین خانــواده از 
طریــق موقوفــات کمــک شــده اســت. در راســتای کمــک 
بــه نیازمنــدان، اداره اوقــاف شهرســتان بــه بیــش از 500 

خانــوار از محــل موقوفــات کمــک کــرده اســت.
ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــی اوق ــئول نمایندگ مس
ــرف در  ــای مع ــی خیمه ه ــه برپای ــاره ب ــا اش ــوار ب برخ
بــه صــورت  افــزود: خیمه هــای معــرف  شهرســتان 
درایــن  و  می شــود  برگــزار  امامــزادگان  در  منســجم 

ــاف و  ــر ،عف ــزه بگی ــوان، جای ــرآن بخ ــه ق ــا غرف خیمه ه
حجــاب و نمایشــگاه مذهبــی برپــا می شــود.

حجت االســام و المســلمین فاضلــی بــا اشــاره بــه 
طــرح ملــی حفــظ قــرآن کریــم گفــت: امســال 366 نفــر 
ــا حضــور  ــد و ایــن طــرح ب ــام کردن در ایــن طــرح ثبت ن
20 مربــی قــرآن در مؤسســات قرآنــی در حــال برگــزاری 

اســت.
ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــی اوق ــئول نمایندگ مس
برخــوار اظهــار داشــت: وقــف دو گونــه اســت؛ یکــی وقــف 
 عامــه کــه در جهــت مصالــح عمومــی  اســتفاده می شــود 
ــوص  ــی مخص ــر متول ــه اگ ــه ک ــف خاص ــری وق و دیگ

ــت. ــوف اس ــود موق ــا خ ــدی ب ــد تص نباش
وی  افــزود: بــر اســاس مــاده یــک قانــون اوقــاف، 
ســازمان اوقــاف عهــده دار اداره امــور موقوفــات عــام کــه 
فاقــد متولــی اســت یــا مجهول التولیــه اســت و موقوفات 
خاصــه در صورتــی کــه مصلحــت وقــف و بطــون الحقــه 
ــت  ــر دخال ــم متوقــف ب ــع  اختــاف موقــوف علیه ــا رف ی

ــد. ــی می باش ــن مذهب ــد و اداره اماک ــه باش ــی فقی ول
ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــی اوق ــئول نمایندگ مس
ــش  ــی  نق ــاد عموم ــاد اعتم ــه ایج ــان اینک ــا بی برخوارب
ــج  ــزود: تروی ــف دارد، اف ــگ وق ــج فرهن ــی  در تروی مهم
فرهنــگ وقــف، ترویــج خوبی هــا در جامعــه اســت و بــا 
ترویــج فرهنــگ وقــف در جامعــه بســیاری از مشــکات 

ــود. ــرف می ش ــی برط ــادی و اجتماع اقتص

اشــاره  بــا  فاضلــی  المســلمین  و  حجت االســام 
بــه  اینکــه یکــی از ســنت هایی کــه از نبــی مکــرم 
اســت،  وقــف  ســنت  مانــده  جــای  بــه  اســام 
گفــت: امــام صــادق می فرماینــد »انســان پــس از 
مــرگ ســه چیــز را بــه جــای می گــذارد کــه باعــث 
نیکــوکاری  فرزنــد  یکــی  می شــود؛  وی  ســعادت 
روش  دوم  و  آمــرزش کنــد  طلــب  وی  بــرای   کــه 
ــد و ســوم ســنت  ــروی کنن و ســنتی کــه مــردم از آن پی
ــمه ای   ــون چش ــت همچ ــا روز قیام ــه ت ــف ک ــنه وق حس

ــت.« ــاری اس ج
وی بــا اشــاره بــه آثــار وقــف در جامعــه گفت: وقــف نوعی 
دوســتی و محبــوب شــدن در نــزد خداونــد و مردم اســت؛ 
 همچنیــن وســیله ای در جهــت فقرزدایــی در جامعــه 

و ترویج فرهنگ دینی است.
ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــی اوق ــئول نمایندگ مس
برخــوار در ادامــه گفــت: وقــف موجــب مغفــرت انســان 
 در روز قیامــت می شــود؛ همچنیــن وقــف، انســان فانــی 
را باقــی می کنــد و مانــع حســرت انســان در لحظــه 

می شــود. مــرگ 
ــر  ــرد: اگ ــد ک ــی تأکی حجت االســام و المســلمین فاضل
تبلیغــات دولــت در زمینــه ترویــج فرهنــگ وقــف افزایش 
یابــد، از طریــق موقوفــات می تــوان خدمــات ارزنــده ای را 

بــه کشــور و مــردم کــرد.
وی اظهــار داشــت: وقــف در زمینــه فرهنگــی، اقتصــادی  
 و اجتماعــی نقــش مهمــی  دارد و بــا وقــف مدرســه 
 و دانشــگاه می تــوان در زمینــه ترویج فرهنــگ گام مؤثری

 برداشت.

مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار:
وجود 61 موقوفه در شهرستان برخوار

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:         
eskimia.ir                              :سایــــت اینتـــــــرنتــــــــی

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

پیامبر صلى  اهلل  علیه  و  آله:

 َعَلى ُکّلِ ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمة
ٌ

َطَلُب اْلَحَلِل َفِریَضة

 کار کردن برای کسب روزی حلل بر هر زن و مرد مسلمان 

واجب است.
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دلبستگی به خدا        

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

انســان در زندگــی هــر روز و زمانــی بــه چیزی و کســی 
دلخــوش می کنــد و بــه او محبــت مــی ورزد؛ امــا ایــن 
ــس  ــد و پ ــتند زودگذرن ــل نیس ــون اص ــا چ محبت ه
ــوند.  ــپرده می ش ــی س ــه فراموش ــی ب ــد صباح از چن
ــه  ــردا ک ــویم و ف ــوش مى ش ــه اى دلخ ــه خان ــروز ب ام
ــوش  ــدان دل خ ــاختیم، ب ــم س ــرى فراه ــه بهت خان

می کنیــم.
امــروز رفیــق خوبــى داریــم و بــدان محبــت مى ورزیــم 
اول  رفیــق  یافتیــم،  بهتــرى  رفیــق  وقتــى   امــا 
ــاى  ــده در محبت ه ــن قاع ــم. ای ــوش مى کنی را فرام
دنیایــى هــر روز مصــداق تــازه اى پیــدا مى کنــد؛ 
ــه خداســت، هیــچ  ولــى کســى کــه دلــش وابســته ب
ــد؛  ــح نمى ده ــدا ترجی ــه خ ــت ب ــه محب ــى را ب محبت
 زیــرا محبوبــى باالتــر از خــدا بــراى او یافــت نمى شــود 
کــه  اســت  دلبســتگی  دلچســب ترین  ایــن  و 

نیســت. ســادگی ها  ایــن  بــه  رهایــی اش 
نــي َاْحَبْبُتــُه َو َاْفَتــُح َعْیــَن َقْلِبــِه اِلــي  »َفــِاذا َاَحبَّ

ــَة َخْلقــي« َجالــي، َفــا ُاْخفــي َعَلْیــِه خاصَّ
 وقتــى کــه او مــرا دوســت داشــت، مــن نیــز او 
ــاره  ــراى نظ ــش را ب ــم دل ــى دارم و چش ــت م را دوس
 بــه جالــم مى گشــایم و بنــدگان خــاص و برگزیــده ام 

را از او پنهان نمى کنم.
ــت  ــد و محب ــه خداون ــده ب ــت بن ــام محب ــف مق توصی
ــان  ــراى مــا ممکــن نیســت و زب ــه بنــده، ب ــد ب خداون
ــت  ــن موهب ــت. ای ــز اس ــت عاج ــن واقعی ــان ای از بی
 و مقــام رفیعــى اســت کــه تنهــا بــراى دوســتان 

و اولیاى خدا قابل درک است. 
اینکــه انســان خداونــد را دوســت داشــته باشــد، مقــام 
ــت  ــان معرف ــده چن ــه بن ــرا ک ــت؛ چ ــى اس ــا ارزش  ب
و  شــناختى مى یابــد کــه تنهــا بــه خــدا محبــت 
مــى ورزد و دوســتى دیگــران را فرامــوش مى کنــد؛ 
مســلما ایــن مقــام مهمــى اســت و مهم تــر از آن 

ــدارد. ــت ب ــان را دوس ــدا انس ــه خ اینک
خداوند متعال آیه 54 سوره مائده مى فرماید:

ــما  ــه از ش ــر ک ــد! ه ــان آورده ای ــه ایم ــانى ک اى کس
 از دیــن خــود مرتــد شــود، بــه زودى خــدا قومــى 
را مى فرســتد کــه آن هــا را دوســت مــى دارد و آنــان نیز 
ــى دشــوار  ــا خیل ــراى م ــد. ب خــدا را دوســت مى دارن
اســت بــه یــاد خــدا باشــیم. در شــبانه روز وقتــى بــراى 
ــر  ــاز مى ایســتیم، گرچــه در ظاه ــه نم ــه ب ــد دقیق چن
ــا خــدا نیســت و از  عبــادت مى کنیــم، ولــى دلمــان ب
یــاد و توجــه بــه او غافلیــم؛ امــا مؤمنــى کــه مرهــون 
ــق  ــار از عش ــش سرش ــد و دل ــت خداون ــف و عنای  لط
و محبــت بــه خداســت، نمى توانــد او را فرامــوش 
کند.عــاوه بــر محبــِت متقابــل بیــن عاشــق و معشــوق 
ــق  ــت و عاش ــد دوس ــدا، خداون ــن و خ ــده مؤم و بن

ــد.  ــز مى گردان ــق نی ــوب خل ــود را محب خ
ــى  ــردم ف ــن م ــدن در بی ــوب ش ــراى او محب ــه ب البت
ــه  ــت ک ــه از آن جه ــدارد؛ بلک ــى ن ــه ارزش و بهای نفس
ــرده  ــر او ایجــاد ک ــى را ب ــن محبوبیت لطــف خــدا چنی
ــه  ــط ب ــدا فق ــتدار خ ــد؛ واال دوس ــدان ارزش مى ده ب
ــران او  ــه دیگ ــه اینک ــدارد ب  خــدا توجــه دارد و کارى ن
ــد  ــرق نمى کن ــراى او ف ــه. ب ــا ن ــد ی ــت بدارن را دوس
ــمنش؛  ــا دش ــند ی ــتش باش ــردم دوس ــه م ــه هم ک
ولــى لطــف خــدا در حــق او ایجــاب مى کنــد کــه 
محبــوب همــگان شــود. در این بــاره خداونــد در قــرآن 

مى فرمایــد:
ذیــَن آَمُنــوا َو َعِمُلــوا الّصالِحــاِت َســَیْجَعُل َلُهــُم  »اِنَّ الَّ

الرَّْحمــُن ُوّدًا« )مریــم/96(
ــوند  ــوکار ش ــد و نیک ــان آورن ــدا ایم ــه خ ــه ب ــان ک آن
خــداى رحمــان آنــان را )در نظــر خلــق( محبــوب 

نــد. مى گردا

 ترویج اباحه گری 
نقشه جدید دشمن برای مقابله با حجاب 

بررســی های صورت گرفتــه  و  تحقیقــات   
کیمیای وطن
جهانگیر کریمی

ــا  ــمن ب ــروزه دش ــه ام ــد ک ــان می ده نش
ترویــج اباحه گــری در جامعــه اســامی  مــا بــه دنبــال عملــی 
کــردن نقشــه جدیــد خــود بــرای مقابلــه بــا حجــاب و عفــاف 

است. 
مقدمه 

آنچــه در ســالیان اخیــر دو حــوزه  احــکام و اخــاق را خاصــه 
در میــان جوانــان مــورد هــدف قــرار داده و بــه آن هــا آســیب 

جــدی رســانده، آفــت اباحه گــری اســت. 
ــی  ــه در پ ــاره دارد ک ــی اش ــی جهان بین ــه  نوع ــری، ب اباحه گ
مــردود شــمردن و انــکار هرگونــه اصــول اخاقــی و موازیــن 
ــر کاری  ــهل انگاری در ه ــاس آن، س ــر اس ــت و ب ــرعی اس ش
مجــاز شــمرده می شــود. علــل و عوامــل بســیاری را در 
بی اعتقــادی یــا بی اعتنایــی بــه دیــن و ارزش هــای اخاقــی 

ــمرده اند.  ــته و برش ــر دانس مؤث
    مفهوم شناسی اباحه گری 

 اباحــه در لغــت بــه  معنــای حــال دانســتن، جایــز شــمردن
ــکاب  ــتن ارت ــف و رواداش ــود تکلی ــه وج ــاد ب ــتن اعتق نداش
شــخص اینکــه  یعنــی  اباحی گــری،  اســت.   محرمــات 
ــاوری در حــوزه  عمــل ــه  رغــم برخــورداری از ایمــان و خداب  ب

ــد.  ــان نمی ده ــود نش ــدی از خ ــداری، پای بن ــوازم دین ــه ل ب
ــش  ــای افزای ــه  معن ــف، ب ــن تعری ــری در جامع تری اباحه گ
ــات  ــره  واجب ــش دای ــا و کاه ــرای رفتاره ــات ب ــه  مباح دامن

ــت.  ــتحبات اس ــات و مس ــات، مکروه محّرم
اباحه گــری  پیش گفتــه،  تعاریــف  اســاس  بــر   بنابرایــن 

را می توان از دو بعد ارزیابی کرد: 
اعتقــاد: در ایــن بعــد، شــخص بــر ایــن بــاور اســت کــه انجــام 

همــه یــا بخشــی از محرمــات الهــی جایــز اســت. 
ــن بعــد، ممکــن اســت شــخص واقعــا معتقــد  عمــل: در ای
ــرک محرمــات باشــد، امــا در  ــی و ت ــه انجــام وظایــف دین ب
مقــام عمــل، بــه  دالیلــی دچــار القیــدی و الابالیگــری اســت. 
انجــام محرمــات  بــه دو صــورت  اباحی گــری   بنابرایــن 
ــژه  مــردان و گاه  ــان، گاه وی ــات گاه مختــص زن ــرک واجب و ت
بــه  صــورت مشــترک میــان هــر دو جنــس، بــه شــرح ذیــل 

قابــل ذکــر اســت: 
* عــدم اهتمــام بــه اقامــه  نمازهــای واجــب، بی اعتنایــی بــه 
ــه پرداخــت  ــارک رمضــان، عــدم اعتقــاد ب روزه هــای مــاه مب

خمــس و زکات و ... . 
ــواد مخــدر در  ــی و اســتعمال م * مصــرف مشــروبات الکل

مهمانی هــای خانوادگــی.
ــط  ــا توس ــتر ط ــاعت و انگش ــد، س ــتفاده از گردن بن * اس

ــردان.  ــران و م پس
* گوش دادن نسل جوان به انواع موسیقی های زننده.

* اختاط زن و مرد و دختر و پسر در مجالس عروسی. 
معاشــرت های  در  و حجــاب  عفــاف  نکــردن  رعایــت   *
ــگام  ــن هن ــان و همچنی ــران و زن ــوی دخت ــی از س خانوادگ

حضــور در اجتمــاع. 
 * رعایــت نکــردن شــئونات شــرعی و اخاقــی در روابــط زن 

و مرد و دختر و پسر نامحرم. 
    تأثیر اباحه گری بر جامعه 

ــی  ــا آدم ــود ت ــب می ش ــردی موج ــوزه ف ــده در ح ــن پدی ای
 وظایفــی را کــه در برابــر خــود و خداونــد دارد، ادا نکنــد و حرام 
ــای  ــرد. زیان ه ــش گی ــدی در پی ــاح شــمارد و راه بی قی را مب
اباحی گــری در حــوزه اجتماعینمــودی بیشــتر دارد و شــخص، 
بــا مبــاح شــمردن نبایدهــای اجتماعــی دســت بــه هــر کاری 
کــه پســند دل اســت، می زنــد و هنجارهــای زندگــی جمعــی 

ــرد.  ــده می گی را نادی
همانــا  اباحــه،  کــه  معتقدنــد  اباحی گــری  طرفــداران 
منــع  نکــردن عقلــی و شــرعی از فعــل یــا تــرک فعــل 
ــات  ــه منهی ــه هم ــه ب ــری، اباح ــرب فک ــن مش ــت. در ای اس
 راه می یابــد و تنهــا تعیین کننــده منهیــات و مکروهــات 
ــه  ــدس، بلک ــرع مق ــه ش ــای ن ــی و ارزش ه ــول اخاق و اص
عقــل عملــی و شــرایط اجتماعــی اســت و شــرع مقــدس در 
ایــن میــان ســهمی  نــدارد. اباحه گــران قلمــرو ایــن اندیشــه 
را بــه حوزه هــای اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و حتــی 
ــد  ــار می گذارن ــی را کن ــدود اله ــترانند و ح ــادی می گس اقتص
و همــه چیــز را در دایــره مباحــات می گنجاننــد و در پــی 

ــرای انســان  هســتند. بیشــترین حــد آزادی ب
    اباحه گری در حوزه حجاب و عفاف، نقشه جدید 

تحقیقــات و بررســی های صورت گرفتــه نشــان می دهــد 
کــه امــروزه دشــمن بــا ترویــج اباحه گــری در جامعــه 
ــد خــود  ــردن نقشــه جدی ــی ک ــال عمل ــه دنب ــا ب اســامی  م
بــرای مقابلــه بــا حجــاب و عفــاف اســت. مســلما در ســایه 
بدحجابــی خانــواده از هــم پاشــیده می شــود و امنیــت 
بــه هــم می خــورد. بی قیــدی، بی بندوبــاری و  اجتمــاع 
انحطــاط فکــری و اعتقــادی در جامعــه شــیوع پیــدا می کنــد 
ــلطه  ــت س ــت تح ــک مل ــه ی ــود ک ــث می ش ــم باع و کم ک
فرهنگــی غــرب درآیــد. الزم اســت در ایــن بــاره مراکــز علمــی 
 و دینــی هوشــیار و نســبت بــه شــیوع پدیــده اباحه گــری در 
جامعــه حســاس باشــند. بایــد بــه شــبهات دینــی و اعتقــادی 
جوانــان پاســخ گفــت و هــر چــه زودتــر جلــوی ایــن حربــه 
دشــمن بــرای بــه انحطــاط کشــیدن جوانــان ایــن مــرزو بــوم 
ــدی  ــای ج ــه برنامه ه ــی از جمل ــج بد حجاب ــت. تروی را گرف
ــا انقــاب اســامی  اســت؛ لــذا بایــد در  دشــمن در مقابلــه ب
ــه  ــا برنام ــزی شــده، ب ــه جــدی و برنامه ری ــن هجم ــر ای براب
ــج حجــاب  ــرای تروی ــات زد. ب ــه عملی ــگ دســت ب  و هماهن
و رفــع مشــکل بدحجابــی و بی حجابــی بایــد از همــه  ابزارهای 
موجــود، اعــم از قانونــی، انتظامــی، آموزشــی و فرهنگــی بهــره 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــا پلیس ــدی و غالب ــگاه تک بع ــت. ن گرف
نتیجــه ای جــز شکســت نخواهــد داشــت. بــرای رســیدن بــه 
ــد  ــاب، بای ــوع حج ــامی  در موض ــاب اس ــوب انق ــق مطل اف
ــه ای  ــا برنام ــت و ب ــه کار گرف ــا را ب ــا و ظرفیت ه ــه ابزاره هم
منظــم، علمــی  و هماهنــگ بــه دنبــال تحقــق فضای مناســب 
 حجــاب و پوشــش در جامعــه بــود. حرکت هــای تکــی 
و انفــرادی، رفتارهــای تک بعــدی و بی توجهــی بــه دیگــر 
ابعــاد مختلــف ایــن پدیــده اجتماعــی، نتیجــه ای جــز آنچــه 

ــت.  ــد داش ــود، نخواه ــده می ش ــا دی ــروز در خیابان ه ام

توالــت  دســتمال  خریــد  بــرای  افــراد  معمــوال 
دســتمال  ســفیدترین  و  نرم تریــن  دنبــال  بــه 
ــتمال ها  ــن دس ــه ای ــد ک ــور می کنن ــد و تص می گردن
ــل از  ــد؛ غاف ــامتی ندارن ــرای س ــری ب ــچ خط هی
ــت، ســمی تر از  ــوع دســتمال های توال ــن ن اینکــه ای

ــتند.  ــواع آن هس ــر ان دیگ
 100 از  بیــش  تجــاری  توالــت  دســتمال های  در 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــیمیایی م ــاده ش ــوع م ــزار ن ه
مــواد، کلــر  خطرناک تریــن  از  یکــی  می گیــرد. 

ــت. اس
 ایــن مــاده بــه طــور کلــی در محصوالتی کــه روزانه از 
آن هــا اســتفاده می کنیــم از قبیــل دســتمال کاغــذی 
قهــوه  فیلتــر  نــوزاد،  مخصــوص   دســتمال  های 

و جعبه شیر بوفور یافت می شود.
ــدن  ــذب ب ــت ج ــق پوس ــمی از طری ــواد س ــن م  ای
ایــن راه وارد جریــان خــون می شــوند کــه  از  و 

اســت.  آن کلــر  خطرناک تریــن 
ــفیدکننده  ــا س ــی را ب ــای معمول ــتمال توالت ه دس
کلــر آمــاده می کننــد. ایــن مــاده ســفیدکننده، 
ــدن  ــه در ب ــد ک ــد می کن ــی را تولی ــموم خطرناک س
بــرای  را  خطرناکــی  شــرایط  و  می شــود  جمــع 

ســامت بــدن ایجــاد می کنــد.
ــیمیایی  ــواد ش ــتمال م ــردن دس ــفید ک ــد س فرآین

عامــل ســرطان را ایجــاد می کنــد. 
ــواع  ــروز ان ــال ب ــا احتم ــا آن ه ــاس ب ــن تم بنابرای
ســرطان ، برهــم خــوردن تعــادل هورمون هــا، نقــص 
ــاروری و  ــدرت ب ــش ق ــدن، کاه ــی ب ــتم ایمن سیس

نقایــص مــادرزادی را افزایــش می دهــد.
    رنگی و معطر

ــتمال های  ــواع دس ــا ان ــد ب ــدم بزنی ــه ق ــازار ک در ب
ــه  ــی مواج ــای مختلف ــا و عطره ــا رنگ ه ــت ب توال
می شــوید کــه بیــش از آن کــه بــرای ســامتی 
خــوب باشــد، بــه ضــرر آدمــی  تمــام می شــود؛ امــا 

 افــراد کمــی  از خطــرات دســتمال های توالــت رنگــی 
و معطر اطاع دارند.

 از ســال 1987، ســازمان غــذا و داروی آمریــکا پــس 
ــتفاده از  ــی، اس ــای حیوان ــش روی نمونه ه از آزمای
ــوع  ــع داروســازی ممن ــا را در صنای ــا و عطره رنگ ه
اعــام کــرده اســت؛ امــا هنــوز هــم می تــوان ردپــای 
ــاهده  ــتمال ها مش ــاک را در دس ــواد خطرن ــن م ای

کــرد. 
ــد رنگ هــا، مــواد ســفیدکننده  مــواد شــیمیایی مانن
و بوهــای معطــر، جــزو مــواد خطرناکــی هســتند کــه 
ــر،  ــامت بش ــرای س ــودن ب ــاک  ب ــر خطرن ــاوه ب ع

ــد. ــوده می کنن ــت را آل ــط زیس محی

کدام دستمال توالت به کُشتنمان 
می دهد؟

ــعه  ــژه توس ــتاد وی ــل از س ــه نق ــر ب ــزارش مه ــه گ ب
فنــاوری نانــو، پژوهشــگران چینــی موفــق بــه ســاخت 
کاغــذ ضدحریــق شــدند که در آن از نانوســیم اســتفاده 
شــده  اســت. ایــن کاغــذ نســبت بــه باکتری هــا 
مقــاوم اســت و می توانــد مانــع از گســترش عفونــت 

شــود.
محققــان مؤسســه ســرامیک شــانگهای روشــی 
و گرمــا  حــال  از  اســتفاده  بــا  مرحلــه ای  یــک 
ــیم های  ــا از نانوس ــد. آن ه ــه کردن ــن کار ارائ ــرای ای ب
کاغــذ  ایــن  ســاخت  بــرای  هیدروکســیدآپاتایت 
ــوذرات  ــیم ها از نان ــن نانوس ــد. روی ای ــتفاده کردن اس
نقــره اســتفاده شــده کــه دارای خــواص آنتی باکتریــال 

ــت. اس
نانوســیم های مــورد اســتفاده در ایــن پــروژه بــا روش 
شــده اند  تولیــد   )Solvothermal( حال گرمایــی 
ــرای اســتخراج  ــکل ب ــر ال ــی ب ــد مبتن ــک فرآین و از ی
ــفات  ــول فس ــیم ها از محل ــا نانوس ــده ت ــتفاده ش اس
جداســازی شــود. از اولئــات کلســیم بــه  عنــوان منبــع 
ــه اســتفاده شــده   ــاده اولی ــده م کلســیم و تأمین کنن

اســت.
بــرای تأمیــن فســفر نیــز از نمک هــای فســفات 

ســدیم اســتفاده شــده کــه در ترکیــب حال هــای آب 
و اتانــول قــرار داده شــده  اســت. دمــای زیــاد نقــش 

ــاده دارد. ــن م بســیار مهمــی  در تشــکیل ای
دارای  هیدروکســی آپاتایت  بلنــد  نانوســیم های 
قطــری در حــدود چنــد ده نانومتــر هســتند کــه طولــی 
ــن  ــه ممک ــد ک ــر دارن ــد میکرومت ــد ص ــاد چن در ابع

ــد. ــز برس ــر نی ــک میلیمت ــه ی ــت ب اس
 محققــان ایــن پــروژه نشــان دادنــد کــه ایــن ســاختار 
ــا  ــوان ب ــت و می ت ــوردار اس ــادی برخ ــتحکام زی از اس
اســتفاده از آن ورق هایــی در حــد A4 تولیــد کــرد. بــه 
ــذ  ــن کاغ ــری را روی ای ــر تصوی ــوان ه ــی می ت راحت

چــاپ کــرد.
نکتــه جالــب توجــه در ایــن پــروژه آن اســت کــه ایــن 
ــن  ــال اســت. بنابرای ــذ دارای خــواص آنتی باکتری کاغ
بــرای اســتفاده در بیمارســتان ها نیــز مناســب اســت. 
ــب  ــیله ای مناس ــق، وس ــذ ضدحری ــن کاغ ــع ای در واق

بــرای حفــظ اســناد مهــم اســت.
از ایــن روش، عــاوه بــر تولیــد کاغــذ ضدحریــق، 
می تــوان بــرای مهندســی بافــت اســتخوان، رهاســازی 
دارو، جــذب آلودگی هــای آلــی و یون هــای فلــزی 

اســتفاده کــرد.

کاغذ ضدحریق تولید شد
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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
خدمــات بــا دکتــر ناصــر مشــایخی، معــاون تجــاری شــرکت 
آنچــه  نشســتیم.  گفت وگــو  بــه  اصفهــان  اســتان  مخابــرات 

گفت وگوســت. ایــن  حاصــل  می خوانیــد 
مخابرات استان اصفهان پهنای باند را از کجا تهیه می کند؟

مــا ماننــد دیگــر ارائه دهنــدگان اینترنــت، بیشــتر پهنــای بانــد 
را از شــرکت ارتباطــات زیرســاخت وزارت ارتباطــات و فنــاوری 

اطاعــات دریافــت و بخــش دیگــری از ایــن پهنــای بانــد را از 
ــم.  ــه می کنی ــد تهی ــای بان ــده پهن ــی ارائه دهن ــرکت های خصوص ش
مــا بخــش زیــادی از ایــن پهنــای بانــد را تهیــه کرده ایــم و بخــش 
نگرانــی ای  و  اســت  خالــی  شــبانه روز  طــول  در  آن  از   زیــادی 

از بابت پرشدن سقف اینترنت در استان وجود ندارد.

ــل  ــا قاب ــت م ــرعت اینترن ــا س ــورها ب ــر کش ــت دیگ ــرعت اینترن س
ــت؟ ــرعت در چیس ــاف س ــن اخت ــت ای ــت؛ عل ــاس نیس قی

روزه  هــر  اینکــه  یکــی  دارد:  وجــود  موضــوع  دو  این بــاره  در 
تکنولوژی هــای جدیــدی ارائــه می شــود کــه می توانــد ســرعت 
ایــن  اینترنــت را بــه شــدت افزایــش دهــد و قاعدتــا مبــدأ 

نیســت.  مــا  کشــور  در  تکنولوژی هــا 

ایــن کشــورها ایــن تکنولوژی هــا را خلــق می کننــد و ابتــدا در کشــور 
ــد؛  ــه می کنن ــورها ارائ ــر کش ــه دیگ ــدا ب ــتفاده و بع ــان اس خودش
ــا  ــتفاده از تکنولوژی ه ــت اس ــی از باب ــر زمان ــک تأخی ــا ی ــی م یعن
ــاوت  ــا متف ــا م ــا ب ــتریان آن ه ــای مش ــه نیازه ــم. دوم اینک داری
اســت؛ یعنــی آن هــا بــه جایــی رســیده اند کــه ســرعت های خیلــی 
ــرات اســتان اصفهــان  ــد. البتــه شــرکت مخاب ــاز دارن بیشــتری را نی
ــیار  ــرعت بس ــا س ــی را ب ــوری خانگ ــر ن ــرح فیب ــر ط ــال حاض در ح
ــاز شــده  ــاال آغ ــاغ ب ــه فعــا در محــدوده چهارب ــه کــرده ک ــاد ارائ  زی
و بــه زودی بــه همــه جــای شــهر اصفهــان تعمیــم پیــدا خواهــد کــرد. 

ــرات  ــوی مخاب ــور از س ــار در کش ــرای اولین ب ــت ب ــوع اینترن ــن ن ای
اســتان اصفهــان ارائــه شــده و شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان در 

ایــن طــرح پیشــگام اســت.
ــرای  ــی ب ــه پیش بینی های ــان چ ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ش

ــت؟ ــام داده اس ــپ )pap( انج ــی پ ــرکت های حقوق ش
همــه شــرکت های پــپ بــا واســطه بــه نوعــی زیرمجموعــه مخابــرات 
هســتند؛ بــه ایــن دلیــل کــه ایــن شــرکت ها زیرســاخت های خــود 
ــد  ــا در بخــش مهمــی  از فرآین ــس م ــد. پ ــت می کنن ــا دریاف را از م
ــدگان  ــه مصرف کنن ــم هم ــتیم و عاقه مندی ــهیم هس ــذاری س واگ
اینترنــت بــا هزینــه مناســب از کیفیــت بــاالی خدمــات مــا اســتفاده 
ــا هســتند  ــن شــرکت ها هــم مشــتریان م ــه ای ــی ک ــد. از آنجای کنن
رضایــت آن هــا بــرای مــا مهــم اســت، لینک هایــی کــه مــا بــه ایــن 
 شــرکت ها ارائــه می کنیــم بــه نــدرت دچــار قطعــی می شــوند 

و کیفیت بسیار مطلوبی دارند.

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

آگهی مزایده عمومی

دانشگاه آزاد اسامی  واحد دولت آباد در نظر دارد نسبت به فروش سه دستگاه وسایط نقلیه خود )یک دستگاه 
مینی بوس بنز، یک دستگاه پژو 405 و یک دستگاه وانت پیکان( از طریق مزایده عمومی  اقدام نماید. لذا از کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و عاقه مند به شرکت در مزایده مذکور دعوت می گردد جهت دریافت 
اسناد مزایده، به امور مالی دانشگاه آزاد اسامی  واحد دولت آباد به نشانی اصفهان، دولت آباد برخوار، میدان 

انقاب، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسامی  مراجعه نمایند.
همچنین جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 03145829095 داخلی 222 دفتر امور مالی تماس حاصل 

فرمایند.
1-دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 

2-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
3- حداکثر مدت دریافت اسناد مزایده و ارسال پیشنهادات از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز می باشد.

4-سپرده شرکت در  مزایده به مبلغ پنج میلیون ریال می باشد.
5-سایر جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

  روابط عمومی  دانشگاه آزاد اسالمی  واحد دولت آباد


