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اگــر بگوییــم  قــوام تشــیع و اســام عزیــز بــه 
عاشوراســت، ســخن گزافــی نگفته ایــم. آنچــه از 
ــد ــت می آی ــه دس ــا ب ــه کرب ــی حادث ــع روای  مناب

دربردارنــده مطالــب بســیاری اســت کــه طــرح هــر 
برهانــد؛  بن بســت  از  را  جامعــه ای  می توانــد  کــدام 
ــد انســان را از وابســتگی   مثــا: روحیــه شــجاعت می توان
 و اســتثمار رهایــی بخشــد و روحیــه شــهامت، او را از جهــل 

و شجاعت احمقانه. 
ــه  ــی اســت ک ــکات فراوان ــام حســین)ع(، ن در مشــی ام
ــا  ــد شــد؛ م ــور خواه ــی قط ــه آن، خــود کتاب ــن ب پرداخت
ــم: ــه بعضــی اشــاره می کنی ــا ب ــا فهرســت وار تنه در اینج

پیام های نهضت اباعبدهللا الحسین)ع(
 1. آزادگی: آزادی و آزادگی دو ویژگی بارز امام حسین)ع( 

است.
 ایشــان در برابـر انـواع روش های استـعماری )خواهـش 
تطمیع، تهدید و...( با عزمی راسخ و با تشخیص شرایط 
یزید می پردازد.  با  مبارزه  به  سیاسی اجتماعی عصر خود، 

کافی بود...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

الریجانی در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی:

پیام نهضت امام حسین؟ع؟، شناخت 
یزیدی ها و مبارزه با آنان تا پای جان است

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

زمستان اصفهان همراه با 
وارونگی هوای بیشتر و پایدارتر

صفحه 4

دانش مربیان فوتبال ایران 
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آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره ۴/95/52۴ مورخ 95/3/19 شورای اسامی شهر در نظر دارد عملیات 

موضوع ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه ذیل دعوت به عمل می آید.
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  ســخنگوی 
اســامی گفــت: سیاســت ایــن دولــت نیــز 
ــای  ــر مبن ــته ب ــای گذش ــد دولت ه همانن
ــیقی در دو  ــرت موس ــزاری کنس ــدم برگ ع
شــهر قــم و مشــهد بــوده و ایــن سیاســت 

ــت. ــد داش ــداوم خواه ت
حســین نوش آبــادی، ســخنگوی وزارت 
دربــاره  اســامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــهر  ــیقی در دو ش ــرت موس ــزاری کنس برگ
ــت  ــت: سیاس ــار داش ــهد اظه ــم و مش ق
کنونــی وزارت ارشــاد دربــاره ایــن دو شــهر 
تاکنــون  و  بــوده  این گونــه  هــم  اول  از 

ــت. ــده اس ــزار نش ــهر برگ ــن دو ش ــرتی در ای کنس
وی بــا بیــان اینکــه دولت هــای گذشــته هــم کنســرتی در ایــن دو شــهر 
ــد، افــزود: دولــت یازدهــم نیــز مجــوز برگــزاری هیــچ  برگــزار نکرده ان

کنســرتی را در ایــن دو شــهر صــادر نکــرده اســت. 
ــو  ــس از آن لغ ــهد و پ ــهر مش ــوز در ش ــدور مج ــایعه ص ــد ش هرچن
ــرا  ــود؛ چ ــب می ش ــوع تکذی ــن موض ــا ای ــد، ام ــر ش ــرت منتش کنس
کــه تاکنــون مجــوزی بــرای برگــزاری کنســرت در ایــن دو شــهر صــادر 

نشــده اســت.
نوش آبــادی در ادامــه بــا اشــاره بــه اتفــاق رخ داده در شــهر قــم 
توضیــح داد: ایــن اتفاقــات در حاشــیه برگــزاری مراســم بــوده و اصــل 
ــار حضــار  ــا رفت ــزار شــده اســت؛ ام ــدون حاشــیه برگ ــم ب ــه ه  برنام

و شــرکت کنندگان در مراســم قــم خــاف 
امــر  ایــن  و  بــود  اســامی  شــئونات 
زمینه ســاز انتقــاد و اعتراضــات شــد؛ در 
صورتــی کــه محتــوای برنامــه طبــق ضوابــط 

قانونــی و شــرعی بــود.
ایــن  بــه  پاســخ  ضمــن  ادامــه  در  وی 
ــاد  ــئوالن وزارت ارش ــا مس ــه آی ــش ک پرس
ــم  ــه ق ــت ب ــد عزیم ــر قص ــخص وزی و ش
ــا  ــت: م ــد، گف ــه مراجــع را دارن ــح ب و توضی
ــا و مراجــع  ــان علم ــر زم ــم ه ــی داری آمادگ
گرانقــدر دســتور فرماینــد از نزدیــک مســائل 
 را توضیــح دهیــم و اتفاقــات را تشــریح 

کنیم.
ــوان  ــه عن ــده ب ــاد و بن ــر ارش ــخص وزی ــب ش ــی از جان ــن آمادگ  ای
بعضــی  ادای  بــرای  تــا  دارد  وزارتخانــه وجــود  ایــن  ســخنگوی 
توضیحــات بــه قــم برویــم و خدمــت مراجــع بــزرگ تقلیــد برســیم.
ســخنگوی وزارت ارشــاد گفــت: در پایــان تاکیــد می کنــم کــه سیاســت 
ایــن دولــت نیــز هماننــد دولت هــای گذشــته بــر مبنــای عدم برگــزاری 
ــداوم  ــت ت ــن سیاس ــوده و ای ــهر ب ــن دوش ــیقی در ای ــرت موس کنس

خواهــد داشــت. 
ــاب  ــن و انق ــج دی ــگاه تروی ــوان پای ــه عن ــز ب ــم نی ــدس ُق ــهر مق ش
محســوب می شــود و در هیــچ زمانــی کنســرت موســیقی در آن برگــزار 

نشــده و نخواهــد شــد. فــارس

پــس از چــاپ تصویــر مریــم رجــوی، ســرکرده گروهــک 
منافقــان، در نشــریه فارغ التحصیــان دانشــگاه صنعتــی 
انتشــار گســترده آن در فضــای مجــازی   شــریف و 
و رســانه های خبــری، رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــریف 
دربــاره درج ایــن عکــس در کتــاب فارغ التحصیــان 

ایــن دانشــگاه توضیحاتــی را ارائــه داد.
ــریف ــی ش ــگاه صنعت ــس دانش ــی، رئی ــود فتوح  محم
در  رجــوی  مریــم  عکــس  انتشــار  بــه  اشــاره  بــا 
نشــریه فارغ التحصیــان ایــن دانشــگاه گفــت: بــه 
انجمــن  فعالیــت  مســئله،  ایــن  از  اطــاع  محــض 

کردیــم. قطــع  دانشــگاه  در  را  فارغ التحصیــان 
وی دربــاره قطــع فعالیــت انجمــن و نشــریه عنــوان کــرد: 
ــزار  ــاالنه برگ ــی را س ــان کنفرانس ــن فارغ التحصی انجم
می کنــد و مشــخصات فارغ التحصیــان آن دوره را در 
ــس  ــن دوره، عک ــه در ای ــد ک ــاپ می کن ــود چ ــب خ کت
مریــم رجــوی را هــم بــه عنــوان فارغ التحصیــل گذاشــته 

اســت.
مســئله  ایــن  دانشــگاه  اینکــه  بیــان  بــا   فتوحــی 
ــه محــض اطــاع  ــار داشــت: ب ــد، اظه را محکــوم می کن
فارغ التحصیــان  پخــش کتــاب  جلــوی  ابتــدا   مــا 
ــگاه  ــن را در دانش ــت انجم ــپس فعالی ــم و س را گرفتی

ــم. ــع کردی قط
ــر  ــرد: پیگی ــان ک ــریف بی ــی ش ــگاه صنعت ــس دانش رئی
ــئول  ــا مس ــتیم و ب ــئله هس ــن مس ــل رخ دادن ای دلی
انتشــار عکــس و کتــاب فارغ التحصیــان حتمــا برخــورد 

می کنیــم.
 در همیــن راســتا در صحــن علنــی دیــروز مجلــس 
33 نماینــده در تذکــر کتبــی بــه محمــد فرهــادی، وزیــر 
ــر  ــرای چــاپ تصوی ــوم، خواســتار پاســخگویی وی ب عل
فارغ التحصیــان  ویژه نامــه  در  منافقــان  ســرکرده 

ــدند. ــریف ش ــگاه ش دانش

ــه وزارت کشــور  ــه اینک ــا اشــاره ب ــر کشــور ب ــام وزی قائم مق
آرام آرام خــود را بــرای انتخابــات آمــاده می کنــد، گفــت: مــا 
ــه  ــدن ب ــرای آم ــردم ب ــه م ــم ک ــم کنی ــد شــرایطی فراه بای

پــای صندوق هــای رأی آماده تــر شــوند.
مقیمــی  محمدحســین  وطــن،   بــه گــزارش کیمیــای 
ــی  ــی، اجتماع ــان سیاس ــت معاون ــروز در نشس ــح دی  صب
 و امنیتــی اســتانداران سراســر کشــور در محــل وزارت کشــور
ــرد: مســئوالن سیاســی اســتان ها، نقــش مهمــی  ــار ک اظه
ــی  ــت خیل ــد دق ــن بای ــد؛ بنابرای ــات دارن ــئله انتخاب در مس

ــه داشــته باشــند. ــن زمین بیشــتری در ای
ــایر  ــا س ــد ب ــتان ها بای ــئوالن اس ــزود: مس ــه اف وی در ادام
ــد کــه  ــوا تعامــل بیشــتری داشــته باشــند و اجــازه ندهن ق
اظهارنظرهــای اختــاف برانگیــز میــدان پیــدا کنــد. معاونــان 
اســتانداران بــا حفــظ شــئونات وزارت کشــور و جایــگاه 
ــتگاه ها  ــایر دس ــا س ــود را ب ــل خ ــی،  تعام ــت سیاس معاون

ــاف ایجــاد شــود. ــد اخت ــد و اجــازه ندهن بیشــتر کنن
مقیمــی بــا بیــان اینکــه مــا بایــد نشــاط سیاســی را ایجــاد 
ــکل ها در  ــی و تش ــاالن سیاس ــزاب،  فع ــزود: اح ــم، اف کنی
ــون بایــد فعالیت هــای خــود را انجــام دهنــد  چارچــوب قان
و مــا شــرایط فعالیــت جــدی را چــه بــرای مخالفــان دولــت 
چــه بــرای طرفــداران دولــت فراهــم می کنیــم. حق النــاس 

ــزاری  ــی در برگ ــون و بی طرف ــودن رأی مــردم، اجــرای قان ب
انتخابــات بــرای مــا اصــل اساســی اســت. مــا اگــر بــه ایــن 
ــات  ــردم در انتخاب ــور م ــم، حض ــه کنی ــوع توج ــه موض س

ــود. ــری می ش حداکث
ــان  ــه معاون ــاب ب ــن خط ــور همچنی ــر کش ــام وزی قائم مق
ــگان  ــما از نخب ــت: ش ــور گف ــر کش ــتانداری های سراس اس
اســتان ها دعــوت کنیــد تــا دربــاره اهمیــت انتخابــات 
صحبــت کننــد تــا آرام آرام بــه ســمتی برویــم کــه از آذرمــاه 
ــد. دانشــگاه ها  ــاز کن ــه ب ــات جــای خــود را در جامع انتخاب

ــد. ــال کنی را هــم فع

در پــی تحــرکات تنش آفریــن و تشــنج زای اخیــر بعضــی از دولت هــا در منطقــه خلیــج فــارس 
و دریــای عمــان، به ویــژه تحــرکات ســتیزه آمیز و تنش جویانــه در قالــب برنامــه ادعایــی 
ــامی  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی س ــروی دریای ــعودی، نی ــت س ــش دول ــه رزمای ــوم ب موس

بیانیــه مهمــی صــادر کــرد.
متــن ایــن بیانیــه کــه خطــاب بــه واحدهــای شــناور حاضــر در ایــن برنامــه صــادر شــده، بــه 

شــرح زیــر اســت:
ــم از  ــد، اع ــور دارن ــعودی حض ــتان س ــی عربس ــش اعام ــه در رزمای ــناورهایی ک ــه ش ــه کلی ب
شــناورهای نیــروی دریایــی ســعودی و شــناورهای غیــر از آن اعــام می شــود نیــروی دریایــی 
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی اعتقــاد دارد اصالتــا ایــن رزمایــش، مصــداق مشــخصی بــرای 

ــارس اســت. ــج ف ــدار در خلی تشــنج آفرینی و کــم کــردن امنیــت پای
ــور هیــچ یــک از شــناورهای نظامــی شــرکت کننده در رزمایــش اعامــی  ــه همیــن لحــاظ عب ب
ــای  ــه آب ه ــه ب ــه هیچ وج ــت. ب ــاز نیس ــران مج ــامی ای ــوری اس ــرزمینی جمه ــای س از آب ه
ــه  ــک ب ــی نزدی ــای بین الملل ــی از آب ه ــوید و حت ــک نش ــامی نزدی ــوری اس ــرزمینی جمه س
آب هــای ســرزمینی جمهــوری اســامی ایــران عبــور نکنیــد؛ چــرا کــه مــا اعــام می داریــم ایــن 

ــت. ــرر نیس ــور بی ض ــداق عب ــه مص ــه هیچ وج ــور ب عب
نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران اتقــاب اســامی و ارتــش جمهــوری اســامی ایــران 
بــرای تأمیــن امنیــت پایــدار خلیــج فــارس و تنگــه هرمــز در آمادگــی کامــل بــه ســر 
می برنــد و بــا هــر گونــه حرکــت، تــاش و اقــدام بــرای برهــم زدن آرامــش و امنیــت 
ــد  ــام خواه ــوری انج ــب و ف ــه متناس ــان، مقابل ــای عم ــز و دری ــه هرم ــارس و تنگ ــج ف  خلی

داد.

واکنش متفاوت سخنگو به برگزاری کنسرت در مشهد و قم: 
نه مجوز داده ایم و نه خواهیم داد

وقتی مسئوالن دیر از خواب بیدار می شوند:
چاپ عکس سرکرده منافقان در نشریه فارغ التحصیالن شریف

قائم مقام وزیر کشور خبر داد:
فراهم کردن شرایط برای فعالیت مخالفان و طرفداران دولت در انتخابات 

هشدار نیروی دریایی سپاه به شناورهای حاضر در رزمایش سعودی:

پایتان را از گلیمتان درازتر نکنید

حتما بخوانید!
فراهم کردن شرایط برای فعالیت... پنجشنبه  15  مهرماه   21395
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در مکتب محرم                                         
ادامه از صفحه یک: 

تــا یــک تصمیــم از ده ها تصمیــم حضــرت)ع( در این 
حادثــه بی بدیــل، نادرســت از آب درآیــد؛ آن وقــت کل 
ــزرگ تحریــف می شــد و تاثیــر خــود  ــه ب  ایــن حادث

را از دست می داد.
ــن  ــین)ع(، دقیق تری ــام حس ــک ام ــم: بی ش  2. عل
و عالمانه تریــن روش را برگزیدنــد و همــواره تــا 
لحظــه  شــهادت از مســیر علــم، درایــت و تدبیــر 

ــدند.  ــارج نش خ
ــف در  ــاب راه، توق ــه، انتخ ــه، مک ــروج او از مدین خ
 منزلگاه هــای گوناگــون، انتخــاب ســرزمین نینــوا

ســخنرانی ها، همــه و همــه از روی حکمــت و درایــت 
. د بو

3. صبــر، اســتقامت و حلــم: صبــر در شــرایطی بــرای 
انســان حاصــل می شــود کــه او چــاره ای جــز تحمــل 
ــت.  ــم اس ــر مه ــا صب ــورد ب ــوع برخ ــا ن ــدارد؛ ام ن
ــکایت  ــه و ش ــده، گای ــاع پدیدآم ــا از اوض گاه آدم ه
می کننــد؛ امــا اولیــای الهــی آن را بــا رویــی گشــاده 

می پذیرنــد. 
یعنــی  اســت؛  آن  برعکــس  حلــم  آنکــه  حــال 
یــا  دالیلــی  بــه  ولــی  کنــد،  اقــدام  می توانــد 
مصلحتــی آن شــرایط ســخت را تحمــل می کنــد 
خواهــم  عــرض  را  دالیــل  ایــن   8 بخــش  )در 
بــا  رویـارویـــی  از  و خشـــنود  راضـــی  و   کــرد( 

سختی هاست.
ــر  ــتقامت بی نظی ــر و اس ــم، صب ــا حل ــین)ع( ب حس
ــه  ــه ب ــاران، توانســت پایه هــای کجــی را ک خــود و ی
ــاره  ــود، دوب ــرد ب ــدا ک ــه رواج پی ــن در جامع ــام دی ن
بــه راه اصلــی بازگردانــد کــه همــان ســبب فروپاشــی 

ــد. ــه ش ــق بنی امی ــام ناالی نظ
4. معنویــت: امــام حســین)ع( در اوج جنــگ و قتال 
از توجــه بــه معنویــت، اخاق، انســانیت، تــاوت قرآن 
و نمــاز بازنمی ایســتد. اساســا جنــگ حســین)ع( بــا 
یزیــد بر ســر همیــن اخــاق، معنویــت و پرده بــرداری 
اســت کــه  بنی امیــه  ریــای  و  تزویــر  چهــره  از 
 غاصبانــه بــه نــام دیــن و حکومــت دینــی، ریاســت 

می کند.
ــوایی  ــن رس ــد ای ــین)ع( نمی توان ــز حس ــی ج   کس
ــی)ع(  ــه کــه کســی جــز عل ــد؛ همان گون ــان کن را عی
نتوانســت چهــره خــوارج، آن جاهــان متنســک 

مقدس مــآب را آشــکار کنــد.
5. تصمیــم قاطــع: تصمیــم قاطــع بــرای انســان های 
ــن  ــا کوچک تری ــرا ب ــت؛ زی ــم اس ــیار مه ــزرگ بس ب
بــرای همیشــه کیــش و مــات  نابجــا،  حرکــت 

می شــوند؛ 
امــا اگــر پیــش از تصمیــم قاطــع، عناصــری چــون 
معنویــت و تقــوی، علــم، درایــت، تدبیــر و شــناخت 
دقیــق شــرایط جامعــه وجــود داشــته باشــد، جایــی 
ــی  ــین)ع( کس ــود و حس ــد ب ــی نخواه ــرای نگران ب
اســت کــه همــه آن شــرایط را چــون آیینــه می دیــد 

ــود. ــن تر ب ــش از روز روش و برای
افــراد کوته بیــن  می گیــرد،  تصمیماتــی کــه  بــا 
زمــان خــود را متحیــر و آینــدگان تیزهــوش را از 
ــن  ــی دارد )ای ــتایش وا م ــه س ــود ب ــی خ دوراندیش
ــه اوســت(. ــه دیوان ــم هم ــه عال حســین کیســت ک

6. ایثــار: مقــام ایثــار، مقــام فنــا شــدن بــرای معبــود 
 اســت. ایثارگــر، بیــش از جــان چیــز دیگــری نــدارد 

و آن را در طبق اخاص می گذارد و می  وید: 
جان چه باشد که فدای قدم دوست کنم 

          این متاعی است که هر بی سروپایی دارد
 در ایثــار اســتدالل و دلیــل جایــی نــدارد. ایثــار

ــلخ  ــت )در مس ــرض ارادت اس ــق و ع ــگاه عش جای
ــند(. ــو را نکش ــز نک ــق ج عش

امــام  درخواســت  دشــمن:  بــه  فرصــت   .8
ــگ، ســه  ــادن جن ــر افت ــه تأخی ــرای ب حســین)ع( ب

علــت عمــده داشــت:
یــک: خالــص کــردن یــاران خــود و برداشــتن بیعــت 
ــا هرکــس ذره ای غــش و ناخالصــی در او  ــان ت از آن

هســت، جــدا شــود.
 دوم: رفتــار عبــادی و معنــوی امــام حســین)ع( 
و یــاران در شــب عاشــورا، بیانگــر تدیــن واقعــی آنــان 
 بــه دیــن اســام اســت و شــاید اثــر مقطعــی خــود 
ــر  ــن شــد ـ؛ ه ــه این چنی ــذارد ـ ک ــر دشــمن بگ را ب
 چنــد اثــر درازمــدت آن هــم تحقــق پیــدا کــرده 

است.
ــه در  ــرای کســانی ک ــی باشــد ب ســوم: شــاید فرصت
خــواب بودنــد؛ در نتیجــه آن، افــراد بســیاری شــبانه 
از ســپاه یزیــد بــه جمــع یــاران حســین پیوســتند کــه 
بــه دلیــل شــهرت حــر بــن یزیــد ریاحــی، بســیاری 
ــد؛  ــه، مغفــول مانده ان ــان از دیــد مورخــان حادث از آن
امــا در بعضــی کتــب کــه آمــار شــهدای کربا را تــا 140 
ــد، بعیــد نیســت کــه افــراد اضافــه  نفــر ذکــر کرده ان
ــین)ع(  ــکر حس ــه لش ــدگان ب ــان پناهن ــده هم  ش

باشند.
حســین)ع(  جاودانــه  شــعار  ذلــت:  از  دوری   .9
ــه  ــرای هم ــد ب ــی ش ــة«، پرچم ــا الذل ــات مّن »هیه
آزادی خواهــان کــه تــا امــروز ایــن شــعار، خــون تــازه 
در کالبــد مجاهــدان راه خــدا جــاری می ســازد. 

مــن کان یریــد العــزة فللــه العــزة جمیعــا، عــزت تنها 
ــرد  ــه ک ــدا معامل ــا خ ــین)ع( ب ــت. حس ــزد خداس  ن
 و مــا ثمــره اش را پــس از چهارده قرن هنــوز می بینیم

و ادامه خواهد داشت.
بررســی شــعارهایی  مــرگ:  بــه  نــگاه  نــوع   .11
می فرمــود،  ایــراد  اباعبــدهللا)ع(  حضــرت  کــه 
نیازمنــد واکاوی شــرایط آن زمــان اســت. یکــی 
 از آن شــعارها شــعار »ال اری المــوت اال ســعادة 
ــد  ــه می فهمان ــت ک ــن« اس ــع الظالمی ــاة م و الحی
ــود.  ــده ب ــزه ش ــاوت و بی انگی ــه آن روز بی تف جامع
امــام حســین)ع( ایــن ســیاهی و ظلمــت را مــی درد 
در برابــر حکومــت ظالــم و فاســد یزیــد می خروشــد 
ــد  ــه کن می کن ــالی اش را ریش ــان و پوش  کاخ بی بنی
 و نــوع نــگاه بــه مــرگ را از حالــت ننــگ بــه ســعادت 

و خوشبختی تغییر می دهد.

احیای دین خدا  

 همــواره دو جریــان حــق و باطــل وجــود داشــته و از 
زمــان خلقــت آدم ابوالبشــر تاکنــون، بــه مــوازات هــم 
پیــش رفتــه و زمیــن خــدا، هیــچ گاه از مصــاف ایــن 

دو خالــی نبــوده اســت. 
ــان  همــواره حق مــداران گذشــته، بسترســازان حق گرای
آینـــده و حق گرایـــان آینـــده تــداوم بخشـــان راه 

بوده انــد.  حق پرستـــان گذشــته 
ــر  ــز ب ــادگان از راه مســتقیم نی باطل پیشــگان و دورافت

ــد. ــوال بوده ان ــن من همی
ــداوم  ــی در ت ــای اله ــاط حجت ه ــان، ارتب ــن می در ای
بخشــیدن بــه مســیر درســت هدایــت و ســعادت 
اســت؛  بــوده  محکم تــر  و  عمیق تــر  بســیار  بشــر 
ــن  ــا در نظــر گرفت ــی ب ــی اله ــی و ول ــه هــر نب چــرا ک
ــا  ــرد، راه انبی ــه ســر می ب  شــرایط عصــری کــه در آن ب
و اولیــای الهــی پیــش از خــود را تــداوم می بخشــد؛ به 
ــا و اولیــای الهــی چراغ هــای  ــارت دیگــر همــه انبی عب
ــا هــر کــدام متناســب  ــی هدایــت هســتند؛ منته نوران
ــانی  ــه نورافش ــود ب ــی خ ــی و مکان ــرایط زمان ــا ش ب

می پردازنــد.
در فرهنــگ اســامی شــیعه، ائمــه اطهــار)ع( بــه 
ــور  ــر اســام)ص(، همگــی ن ــوان جانشــینان پیامب عن

واحدنــد و هــدف مشــترکی را دنبــال می کننــد.
ــا  ــد یــک مشــعل روشــن ی ــان، همانن  هــر یــک از آن
َعَلــم ســرافراز، مســیر درســت و کامــل هدایــت را بــه 
ــار  ــان را از گرفت ــد و آن ــان می دهن ــدا نش ــدگان خ بن

ــد.  ــی بازمی دارن ــه گمراه ــدن ب ش
ــاط امــام حســین)ع(  ــد پیوســتگی و ارتب ــدون تردی ب
بــا آخریــن حجــت الهــی حضــرت بقیــة هللا)ع( بســیار 
بــارز و در خــور تعمــق اســت؛ چــرا کــه بــا بررســی ابعاد 
ــی  ــه خوب ــی ب ــت اله ــن دو حج ــد ای ــف پیون مختل
چگونگــی فراهــم شــدن بســتر حاکمیــت احــکام 
و ارزش هــای الهــی در سرتاســر عالــم مشــخص 

می شــود. 
 بــا توجــه بــه روزهــای محــرم و نهضــت امــام حســین 
علیه الســام بــه یــک نکتــه کــه اصــل و محــور اهــداف 
ــز  ــج( نی ــرت مهدی)ع ــت و حض ــام اس ــام هم آن ام
ــاره  ــد اش ــال می فرماین ــی را دنب ــدف اساس ــن ه همی

می کنیــم: 
یکــی از اهــداف قیــام امــام حســین علیه الســام 
پیامبــر  ســنت  و  قــرآن  احــکام  ســاختن  زنــده 
اســت  بدعت هایــی  بــردن  بیــن  از  و  اکــرم)ص( 
کــه درنتیجــه حاکمیــت بنی امیــه در دیــن ایجــاد 
ــه  ــا ب ــا کرب ــه ت ــه در طــول مســیر مدین ــود ک شــده ب
ــان ــن بی ــان را چنی ــزه قیامش ــرده و انگی ــاره ک  آن اش

 فرمودند:
امــت جــدم  ایجــاد اصــاح در  بــه منظــور  مــن 
می خواهــم  کــرده ام.  قیــام  خــدا)ص(  رســول 
بــه  و  کنــم  منکــر  از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر 
پیامبــر  جــدم  مرســوم  شــیوه  و  ســیره  همــان 
عمــل  علی بن ابی طالــب)ع(  پــدرم  و   اکــرم)ص( 

می کنم. 
از مجموعــه این گونــه ســخنان امــام حســین)ع( 
اهــداف واالی نهضــت عاشــورا بــه خوبــی روشــن 
نبــوی  ســنت  احیــای  قــرآن،  احیــای   می شــود؛ 
کج روی هــا بــردن  بیــن  از  علــوی،  ســیره   و 
بــه  بخشــیدن  حاکــم ســاختن حــق، حاکمیــت 
اســتبدادی  ســلطه  بــردن  بیــن  از  حق پرســتان 
در  عــدل  و  قســط  تأمیــن  ســتمگران  حکومــت 
جملــه از  و...  اقتصــادی  و  اجتماعــی   عرصه هــای 

 آن هاست.
ــم  ــی عال ــام منج ــداف قی ــی اه ــر وقت ــرف دیگ از ط
آن  جهانــی  حکومــت  ویژگی هــای  و  بشــریت 
اهــداف  همیــن  می کنیــم،  بررســی  را   حضــرت 
ــه  ــر ب ــا تعابی ــابه ب ــر مش ــا تعابی ــی ب ــا حت و انگیزه ه
ــاهده  ــل مش ــینی قاب ــت حس ــاره نهض ــه درب  کار رفت

است.
ســیره  توصیــف  در  علی بن ابی طالــب)ع(  حضــرت 

ــد: ــدی)ع( می فرماین ــام مه ــی ام حکومت
ــت  ــر هدای ــس را ب ــوای نف ــران ه ــه دیگ ــی ک هنگام
امیــال  )ع([  موعــود  ]مهــدی  او  بدارنــد،  مقــدم 
ــرایطی  ــد و در ش ــت برمی گردان ــه هدای ــانی را ب نفس
تفســیر  خــود  رأی  بــا  را  قــرآن  دیگــران   کــه 
 و تأویــل خواهنــد کــرد او آرا و عقایــد را بــه قــرآن 

بازمی گرداند.
 او بــه مــردم نشــان خواهــد داد کــه چگونــه می تــوان 
ــم  ــرد و او تعالی ــار ک ــت رفت ــوی عدال ــیره نیک ــه س ب
ــده خواهــد  ــوی را زن فراموش شــده قــرآن و ســیره نب

ســاخت.
نتیجــه آنکــه عــاوه بــر مشــترک بــودن اهــداف 
ــان  ــدی)ع( در زم ــام مه ــام ام ــا قی نهضــت عاشــورا ب
ــا  ــر)ع(، بذره ــی عص ــرت ول ــی حض ــت جهان  حکوم
قیــام کربــا  جریــان  در  غرس شــده  نهال هــای  و 
ــر  ــان پ ــت آن، جه ــه برک ــت، ب ــد نشس ــار خواه ــه ب ب
ــای  ــداف انبی ــام اه ــد، تم ــد ش ــدل و داد خواه از ع
ــم تحقــق خواهــد یافــت و بشــر  ــا خات الهــی از آدم ت
ــد  ــعادت را خواه ــت و س ــح، امنی ــی صل ــم واقع  طع

چشید.
همــه انســان ها بــه نوعــی و بــا زبانــی بــه قیــام 
ــد  ــراف و آرزو دارن ــرار و اعت ــج( اق ــرت مهدی)ع حض
ــد چــه  ــا گاه خــود نمی دانن و در انتظــار هســتند. منته

می خواهنــد.
ــه بــر قــراری عــدل و رفــع و دفــع هــر گونــه   امیــد ب
ظلــم وســتم خواســته همــه بشــریت اســت کــه 

ان شــاءهللا زمانــش بــه زودی فرامی رســد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــا  ــه ب ــت ک ــین)ع( آن اس ــام حس ــت ام ــام نهض پی
ــا آنــان تــا  شــناخت صــف یزیدی هــا در راه مبــارزه ب
پــای جــان بایســتیم، گفــت: گریســتن و غمگســاری 
ــان  ــه  امروزم ــه وظیف ــا را ب ــد م ــا بای ــه کرب در واقع
ــکا  ــه آمری ــروز را بشناســیم ک ــد و شــمر ام ــنا کن آش
پســت  کشــورهای  بعضــی  و  صهیونیســت ها   و 
ــزرگ  ــروزی ب ــا آتش اف ــروز ب ــمر ام ــه، ش و دون پای

ــتند. ــه هس در منطق
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، علــی  الریجانــی در 
ابتــدای جلســه علنــی دیــروز )چهارشــنبه( مجلــس 
بــا ســام بــر امــام حســین)ع( گفــت: امــام حســین 
شــخصیتی اســت کــه پیامبــر)ص( دربــاره  او فرمــود 
حســین از مــن اســت و مــن از حســین)ع(. خداونــد 
ــت  ــدارد، دوس ــت ب ــین)ع( را دوس ــس حس ــر ک ه

مــی دارد.
ــن  ــت چنی ــینی در محوری ــت حس ــزود: نهض وی اف

شــخصیتی، تاریــخ را دو پــاره کــرد کــه عــده ای 
دیگــر  پــاره ای  و  می شــوند  و  شــدند  حســینی 

یزیــدی. 
ــه   ــه هم ــود ک ــه ب ــزرگ آن گون ــت ب ــن نهض ــق ای عم
اولیــای دیــن در زنــده نگهداشــتن آن قیــام کردنــد تــا 

صــف حســینیان در تاریــخ روشــن و فــروزان باشــد.
ــه  ــاری در واقع ــتن و غمگس ــرد:  گریس ــد ک وی تاکی
کربــا بایــد مــا را بــه وظیفــه  امــروز آشــنا کنــد و بــه 
ــروز  ــمر ام ــد ش ــری، بای ــوار مطه ــهید بزرگ ــول ش  ق

را شناخت. 

ــا آتش افــروزی بــزرگ در منطقــه  آیــا شــمر امــروز ب
از  بعضــی  و  صهیونیســت ها  و  آمریــکا  از  غیــر 
ــه هســتند؟ ــه در منطق کشــورهای پســت و دون پای
ــام نهضــت  ــه در ادامــه  گفــت: پی ــوه مقنن رئیــس ق
صــف  ایــن  اســت کــه  آن  حســین)ع(،  امــام 
یزیدی هــا را بشناســیم و در راه مبــارزه بــا آن تــا 

ــتیم.  ــان بایس ــای ج پ
ــک  ــین، اش ــد حس ــادق )ع( فرمودن ــام ص ــر ام اگ
ــه  ــوده ک ــت ب ــت از آن جه ــی اس ــر مومن ــم ه چش
رفتــار مــا متناســب بــا شــرایط امــت اســامی 
ــزرگ  ــت ب ــه ســیره  حســین)ع( شــود. مل آراســته ب
ــاب  ــوار انق ــاه ان ــروز در پن ــران، ام ــن ضمیر ای و روش

ــت. ــه اس ــتگی را یافت ــن آراس ــامی ای اس
حســین   بــر  ســام  گفــت:   همچنیــن   وی 
و اوالد و انصــار امــام حســین)ع( کــه مقتــدای 
عــزت  عامــل  و  ایــران  ملــت  انقــاب   حرکــت 

و سرافرازی این ملت هستند. ایسنا

الریجانی:

پیام نهضت امام حسین)ع(، شناخت یزیدی ها و مبارزه با آنان تا پای جان است

مجلــس  حقوقــی  و  قضائــی  کمیســیون  عضــو 
بعضــی  در  غیرمتعــارف  پرداخت هــای  تــداوم  از 

داد. خبــر  دســتگاه ها 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  پورمختــار  محمدعلــی 
خبرگــزاری خانــه ملــت، بــا اشــاره بــه بررســی گزارش 
ــوان  ــن دی ــس و همچنی ــود مجل کمیســیون اصــل ن
غیرمتعــارف حقوق هــای  درخصــوص   محاســبات 

ــر  ــارف از چت ــای غیرمتع ــیاری از حقوق ه ــت: بس گف
نظارتــی دســتگاهی مســئول دور مانــده اســت و هنوز 

هــم پرداخــت می شــود.
نماینــده مــردم بهــار و کبودرآهنگ در مجلس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه بعضــی از دســتگاه ها از ارائــه 
اطاعــات مرتبــط بــا میــزان حقــوق دریافتــی مدیــران 
خــود بــه دیــوان محاســبات امتنــاع کرده انــد، افــزود: 
ــا  ــور اکتف ــزارش مذک ــه گ ــد ب ــوان محاســبات نبای دی

کنــد و بایــد بررســی های خــود را ادامــه دهــد.
واقعــی  آمــار  بایــد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ــتخراج  ــارف اس ــای غیرمتع ــدگان حقوق ه دریافت کنن
شــود، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر نیــز طبــق 
در  غیرمتعــارف  پرداختی هــای  موثــق،  اطاعــات 

جریــان اســت.
ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم بــا بیــان اینکــه 
طبــق آمــار اعامــی دریافت کننــدگان حقوق هــای 
غیرمتعــارف 400 نفــر هســتند، گفــت: 400 نفــر تعــداد 
ــورد  ــان برخ ــا آن ــت ب ــا جدی ــد ب ــت و بای ــی نیس کم

شــود.
اعــام  ضمــن  بایــد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
اســامی دریافت کننــدگان حقوق هــای غیرمتعــارف 
برخوردهــای قاطعــی بــا آن هــا صــورت بگیــرد، افــزود: 
ــت  ــای حقیق ــبات افش ــوان محاس ــا از دی ــار م انتظ
الیه هــای  شفاف ســازی  و  نجومــی  فیش هــای 

پنهــان آن اســت.
ــروع  ــوه غیرمش ــترداد وج ــه داد: اس ــار ادام  پورمخت
و غیرقانونــی پرداخت شــده در قالــب حقوق هــای 
غیرمتعــارف بایــد در دســتور کار مســئوالن قــرار گیــرد.

وی بــا بیــان اینکــه یــک دهــم مجمــوع حقوق هــای 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــترد ش ــون مس ــارف تاکن غیرمتع
موضــوع  جدیــت  بــا  بایــد  محاســبات  دیــوان 
در  و  کنــد  پیگیــری  را  غیرمتعــارف  حقوق هــای 

ــد. ــاع ده ــه ارج ــوه قضائی ــه ق ــزوم ب ــورت ل ص

ــت هللا العظمــی ناصــر  ــه تشــکرآمیز آی ــی ارســال نام در پ
مــکارم شــیرازی از مراجــع تقلیــد بــه جنــاب پــاپ 
فرانســیس، رهبــر کاتولیک هــای جهــان، در خصــوص 
ــکان  ــرور«، واتی ــونت و ت ــام از خش ــتن اس ــرا دانس »مب
ــع  ــن مرج ــه ای ــه ب ــمی و محترمان ــه ای رس ــی نام ــز ط نی
تقلیــد اعــام کــرد کــه »پــاپ فرانســیس از دریافــت نامــه 
ــب تشــکر خــود را  ــرد و مرات ــراز خرســندی ک ــی اب جنابعال

ــود.« ــام نم اع
ــت هللا  ــر آی ــل از دفت ــه نق ــای ی وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه از  ــه ک ــن نام ــه ای ــیرازی، در ادام ــکارم ش ــی م العظم
طریــق ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در واتیــکان 
ــتحضار  ــه اس ــور ک ــت: »همان ط ــده اس ــده، آم ــال ش ارس
ادیــان  خصــوص  )بــه  ادیــان  همــه  پیــام  داریــد، 
ــد  ــق خداون ــتش مطل ــز، پرس ــر چی ــل از ه ــدی( قب  توحی
و ســپس احتــرام و مهربانــی بــه همــه انســان هایی اســت 
ــل اعمــال  ــن دلی ــه همی ــم؛ ب ــدار می کنی ــا آن هــا دی ــه ب ک
ــام خــدا و دیــن  ــه ن خشــونت، بــه خصــوص وقتــی کــه ب
ــه  ــزرگ ب ــم ب ــدا و ظل ــه خ ــت ب ــود، اهان ــی ش ــام م انج

ــان اســت.« قربانی

در ایــن نامــه تصریــح شــده اســت: »رهبــران دینــی امــروز 
بایــد بیــش از گذشــته بــرای حفــظ کرامــت همــه انســان ها 

و حقــوق اساســی آن هــا بــا هــم فریــاد ســر دهنــد.«
ــی در ضمــن  ــه ای مطبوعات ــاپ فرانســیس طــی مصاحب پ
ــه  ــرور را ب ــونت و ت ــبت دادن خش ــتان، نس ــه لهس ــفر ب س
اســام، بلکــه بــه همــه ادیــان الهــی مــردود دانســته بــود.
ــاپ  ــه پ ــه ای ب ــیرازی در نام ــکارم ش ــی م ــت هللا العظم آی
ــی ام  ــه روز س ــان، ک ــای جه ــر کاتولیک ه ــیس، رهب فرانس
مردادمــاه جــاری در پایــگاه اطاع رســانی ایــن مرجــع 
تقلیــد منتشــر شــد، از مواضــع وی در مبــرا دانســتن اســام 

ــرد. ــر ک از خشــونت تقدی
وی در ایــن نامــه تصریــح کــرده بــود: از ایــن کــه جنابعالــی 
ــه لهســتان، نســبت دادن  ــه خــود طــی ســفر ب در مصاحب
خشــونت و تــرور را بــه اســام، بلکــه بــه همــه ادیــان الهــی 
ــی  ــع منطق ــوقتم. موض ــیار خوش ــته اید، بس ــردود دانس م
ــتن آن از  ــرا دانس ــام و مب ــن اس ــال دی ــی در قب جنابعال
اقدام هــای ضدانســانی گروه هــای تکفیــری چــون داعــش 
ــته  ــد(، شایس ــام ش ــاره اع ــر دوب ــای اخی ــه در روزه )ک

ــا تحســین اســت. ایرن

پورمختار:
پرداخت های غیرمتعارف هنوز در جریان است

 پاسخ پاپ به نامه 

آیت هللا العظمی مکارم شیرازی 



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهسرویس  اقتصاد

 گوشــت قرمــز روزهــای پرفروغــی را ســپری می کنــد 
 و قیمــت ایــن مــاده غذایــی هم پــای طــا هــر روز بیشــتر 
و بیشــتر می شــود. گوشــت قرمــز صعــود خــود را در 
روزهــای آغازیــن مــاه رمضــان امســال شــروع کــرد و بــه جز 
مقاطعــی محــدود، هــر بــار بــه بهانه هــای مختلــف افزایــش 
قیمــت داشــت. ایــن افزایــش قیمــت در زمان هایــی ماننــد 
عیــد قربــان یــا همیــن روزهــای آغازیــن مــاه محــرم بیــش 
ــر  ــاه اخی ــد. طــی حــدود 3 م ــه چشــم آم ــی ب از هــر زمان
گوشــت قرمــز از کیلویــی حــدود 28 هــزار تومــان بــه کیلویی 

حــدود 35 هــزار تومــان رســیده اســت.
نوشدارو

ــوان  ــرای ایــن مســئله عن کارشناســان دالیــل مختلفــی را ب
می کننــد؛ از صــادرات و قاچــاق دام گرفتــه تــا کشــتار 
بره هــای مــاده قبــل از زایمــان آن هــا. بــه گفتــه آنــان ایــن 
عوامــل ســبب کاهــش عرضــه گوشــت قرمــز بــه بــازار شــده 
ــرخ آن را افزایــش داده اســت. نکتــه مهــم ایــن اســت  و ن
ــک  ــاز محــرم و نزدی ــه آغ ــا توجــه ب ــه در حــال حاضــر ب ک
ــا  ــا تقاض ــینی، طبیعت ــورای حس ــوعا و عاش ــه تاس ــدن ب ش
ــدا  ــش پی ــازار افزای ــز در ب ــت قرم ــبک و گوش ــرای دام س ب

ــاد  ــیار زی ــا بس ــاره نرخ ه ــش دوب ــال افزای ــد و احتم می کن
ــرا و  ــن ماج ــه ای ــا ورود ب ــد ب ــت بای ــن دول ــت؛ بنابرای اس
آزادســازی ذخایــر خــود از افزایــش بیشــتر قیمت هــا 
جلوگیــری کنــد؛ اقدامــی کــه گویــا باالخــره مســئوالن 
ــد. البتــه ایــن  ــه فکــر آن افتاده ان وزارت جهــاد کشــاورزی ب
ــاال  ــودن، احتم ــگام ب ــر دیرهن ــاوه ب ــازار ع ــم ب عرضــه تنظی
ــا ضعــف  ــج و شــکر ب ــازاری برن ــم ب همچــون عرضــه تنظی
و ناهماهنگــی در برنامه ریــزی و اجــرا مواجــه خواهــد بــود؛ 
چــرا کــه اقدامــات تنظیــم بــازار بــرای کنتــرل و جلوگیــری از 
افزایــش قیمــت بایــد در بزنگاه هــای مناســب خــود صــورت 
گیــرد تــا مــردم را بــا فشــار قیمتــی ناشــی از نابســامانی بازار 
ــان مناســب  ــات در زم ــن اقدام ــد و چنانچــه ای مواجــه نکن
خــود صــورت نگیــرد، اثــر الزم را بــر بــازار نمی گــذارد و حکــم 

ــس از مــرگ ســهراب را خواهــد داشــت. نوشــدارو پ
هیچ کمبودی نداریم

در همیــن زمینــه معــاون امــور دام وزارت جهــاد گفــت: 
همــه  بــه  اباغیــه ای  دام،  امــور  پشــتیبانی  شــرکت 
اســتان های کشــور صــادر کــرده اســت کــه بــر اســاس آن در 
محــرم گوشــت منجمــد و مــرغ بــرای هیئت هــای مذهبــی 

ــد.  ــد ش ــع خواه توزی
ــرای  ــن کاال ب ــا ای ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس

ــد،  ــد ش ــه خواه ــز عرض ــگاه ها نی ــادی و در فروش ــردم ع م
گفــت: بــه منظــور تنظیــم بــازار، هــر کجــا بــه هــر انــدازه ای 
ــد  ــع خواه ــود داشــته باشــد، گوشــت توزی ــه تقاضــا وج ک

شــد.
ــزان  ــاره می ــاورزی درب ــاد کش ــور دام وزارت جه ــاون ام  مع
گوشــت توزیعــی تصریــح کــرد: ایــن توزیــع هیــچ ســقفی 
نــدارد و مــا هیــچ محدودیتــی در ایــن زمینــه نداریــم. بــه هر 
انــدازه کــه الزم باشــد، شــرکت پشــتیبانی امــور دام آمادگــی 

عرضــه دارد. 
ــه  ــز ب ــرم نی ــن گوشــت گ ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــه ک ــی اضاف رکن
ــی  ــی بعض ــود و حت ــه می ش ــور عرض ــی در کش ــدازه کاف ان
ایــن محصــول مواجــه هســتند؛  مــازاد  بــا  اســتان ها 
ضمــن اینکــه هــر جــا کمبــود باشــد مــا از ذخایــر اســتفاده 

می کنیــم.
پرسش های بی پاسخ

بــا توجــه بــه گفته هــای مســئوالن جهــاد کشــاورزی معلــوم 
ــه اجــرا گذاشــته  ــر ب نیســت چــرا ایــن اقــدام خیلــی زودت
ــاز هــم  ــا ب ــل چیســت؟ آی ــی ایــن تعل نشــده و دلیــل اصل

انگشــت اتهــام بــه ســوی دالالن نشــانه مــی رود؟
ــد  ــود می برن ــت س ــی گوش ــط دالالن از گرانفروش ــا فق  آی
ــتقبال  ــت اس ــدن گوش ــران ش ــز از گ ــدگان نی ــا تولیدکنن ی

می کننــد؟ 
پرســش های بی پاســخ بســیاری در ایــن زمینــه وجــود دارد 

کــه امیدواریم روزی پاســخ داده شــود.

گوشت قرمز دولتی، نوشدارویی پس از مرگ سهراب

وزیــر نیــرو اعــام کــرد: ســند ملــی آب کشــور در راســتای 
حــل مشــکات آب پــس از جمع بنــدی و مطالعــات 
فــراوان تدویــن شــده و آمــاده ارائــه بــه مجامــع باالدســتی 

ــه اجراســت.  ــه مرحل ــب و رســیدن ب ــرای تصوی ب
ــور  ــی آب کش ــند مل ــرد: س ــار ک ــان اظه ــد چیت چی حمی

کــه تدویــن شــده اســت، در شــورای عالــی 
آب کشــور بــه بحــث گذاشــته می شــود 
و نتیجــه آن در صــورت نیــاز بــه مجمــع 
ــد  ــه خواه ــام ارائ ــت نظ ــخیص مصلح تش
شــد و در نهایــت ســند کلــی بــه تأییــد مقام 

ــد.  ــری می رس ــم رهب معظ
ســند  ایــن  جزئیــات  درخصــوص  وی 

اظهــار کــرد: اســاس کار بــر مبنــای مطالعــات جامــع 
پایه گــذاری شــده کــه تاکنــون نیــز نتایــج خوبــی در پــی 
داشــته اســت. بــه گفتــه وی، ســند ملــی آب کشــور در 8۰۰ 
جلــد تدویــن و آمــاده شــده کــه امیدواریــم هرچــه زودتــر 
ارائــه شــود؛ چــرا کــه قطعــا تدویــن و اجــرای ایــن ســند 

می توانــد تاثیــرات مثبتــی بــر صنعــت آب داشــته باشــد. 
ــای  ــر اســاس پیش بینی ه ــه ب ــان اینک ــا بی ــرو ب ــر نی وزی
ــور  ــی آب کش ــند مل ــد س ــر می رس ــه نظ ــه ب صورت گرفت
تــا پایــان ســال قابلیــت ارائــه داشــته باشــد، گفــت: بــرای 
تدویــن ایــن ســند، مطالعــات جامعــی در حــوزه آب 
صــورت گرفتــه اســت. گفتنــی اســت وجــود 
ــی آب  ــئوالن عال ــور، مس ــران آب در کش  بح
را وادار بــه تبییــن ســندی در راســتای بهبــود 
وضعیــت آبــی ایــران کــرد. البتــه بــرای 
ایــن موضــوع نیــز، فشــارهایی از ســوی 
ــه طــوری  ــر وجــود داشــت؛ ب ــات باالت مقام
کــه پیــش از ایــن معــاون پژوهشــی مرکــز 
ــه  ــود ک ــه ب ــور گفت ــتراتژیک رئیس جمه ــی های اس بررس
بایــد ســندی تحــت عنــوان »گــزارش ملــی آب« بــا عنــوان 
فرعــی »تاریــخ سیاســی پیدایــش بحــران آب در ایــران« 
تدویــن شــود. همچنیــن برنامــه ششــم توســعه نیــز تاکید 

ــر حــل بحــران آب دارد. ایســنا ــژه ای ب وی

راه حل وزیر نیرو برای حل بحران آب

ــم  ــه رق ــان اینک ــا بی ــژو ســیتروئن ب ــر عامــل پ مدی
ــه  ــن لحظ ــا ای ــران ت ــه ای ــژو ب ــت پ ــی غرام پرداخت
محرمانــه اســت، گفــت: پــژو خــود قربانــی تحریــم 
ــران نداشــت.  ــازار ای ــه خــروج از ب ــی ب ــود و تمایل ب
ــکات  ــان مش ــه داد: آن زم ــاوارس ادام ــوس ت کارل

ــرکت  ــش روی ش ــدیدی پی ــی ش مال
ایــن شــرکت  و  پــژو قــرار داشــت 
نمی خواســت مســائلش بیشــتر شــود؛ 
بنابرایــن نمی توانســتیم بــدون حــل 
اختافــات گذشــته، همــکاری جدیــدی 

ــم.  ــکل دهی ــران ش ــا ای ب
مدیــر عامــل پــژو ســیتروئن در پاســخ 

بــه ایــن پرســش کــه ایــران از بابــت قطــع همــکاری 
ــی  ــات جان ــا تلف ــران در دوران تحریم ه ــا ای ــژو ب پ
ــه  ــن چ ــد و بنابرای ــل ش ــادی را متحم ــی زی و مال
تصمیمــی بــرای تضمیــن عــدم خــروج دوبــاره ایــن 
شــرکت از بــازار ایــران وجــود دارد، گفــت: تمــام 

 تــاش خــود را می کنیــم کــه فنــاوری شــرکت پــژو 
را در اختیــار قطعه ســازان و تولیدکننــدگان ایرانــی 
ــی  ــا توجه ــه م ــت ک ــور نیس ــن ط ــم؛ ای ــرار دهی ق
ــاره  ــه درب ــاوری نداشــته باشــیم. البت ــال فن ــه انتق ب
ــا  ــا شماســت و م ــه مطــرح شــد حــق ب ســوالی ک
بزنیــم  بهتــری را رقــم  آینــده   بایــد 
و مــا هــم همیــن احســاس را در ایــران 
ــه  ــا ب ــش م ــه داد: نق ــم. وی ادام داری
 عنــوان صنعتگــر ایــن اســت کــه کارهایی 
را رقــم بزنیــم کــه بهتریــن خــودرو را بــا 
ــه در  ــت ارتقایافت ــاال و کیفی ــان ب راندم
داخــل ایــران تولیــد کنیــم؛ چــرا کــه مــا 
ــای  ــته و همکاری ه ــاط داش ــران ارتب ــا ای ــم ب از قدی
خاطرنشــان کــرد:  تــاوارس  داشــته ایم.  خوبــی 
رقــم زدن  و  بهتــر  آینــده  مــا ســاخت  اولویــت 
همکاری هــای مبتنــی بــر دانــش، فنــاوری و کیفیــت 

ــر ــت. مه باالس

واکنش مدیر عامل پژو به تلفات مالی و جانی خروج این شرکت از ایران

ــرح  ــدن ط ــهری از نهایی ش ــازی ش ــران و بهس ــرکت عم ــل ش ــر عام مدی
»زمیــن صفــر« در آینــده نزدیــک خبــر داد و گفــت: دو پایلــوت بــرای 
نوســازی بافــت فرســوده محلــه ســیروس و عودالجــان بــا همــکاری 
ایــزدی  انجــام اســت. محمدســعید  توســعه گر در حــال  شــرکت های 
ادامــه داد: شــرکت عمــران و بهســازی شــهری، امــکان واگــذاری، ســاخت، 
بهره بــرداری و فــروش واحــد مســکونی را در مــدل »زمیــن صفــر« بررســی 
ــت در  ــر«، دول ــن صف ــدل »زمی ــاس م ــر اس ــرد: ب ــار ک ــد. وی اظه می کن
 طــول دوران مشــارکت، زمیــن را در اختیــار ســرمایه گذار قــرار می دهــد 
و طرفیــن دربــاره قیمــت ســاخت توافــق می کننــد؛ ضمــن اینکــه در ابتــدای 
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــرمایه گذار در نظ ــود س ــوان س ــه عن ــم ب ــی ه کار، رقم
ــود  ــرخ س ــاخت و ن ــت س ــازی، قیم ــر راه و شهرس ــاون وزی ــه مع ــه گفت ب
مبنــای توافــق بــا توســعه گر محســوب می شــود. ایــزدی بیــان کــرد: 
ــد؛  ــت می کن ــود را دریاف ــود خ ــروژه س ــان پ ــاز( در پای ــعه گر )انبوه س توس
ضمــن اینکــه ســند ســاختمان هــم بــه نــام وی صــادر می شــود. بــه گفتــه 
ــن  ــرح زمی ــرای ط ــهری، اج ــازی ش ــران و بهس ــرکت عم ــل ش ــر عام مدی
 صفــر ایــن امتیــاز را بــه انبوه ســاز می دهــد کــه نگرانــی از بابــت ســوداگری 
و واســطه گری صاحــب زمیــن نداشــته باشــد. وی بــه تفاهم نامــه امضاشــده 
ــه  ــن تفاهم نام ــاد ای ــاس مف ــر اس ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــازان اش ــا انبوه س ب
ــازی  ــازی و نوس ــه بهس ــه عرض ــرای ورود ب ــازان را ب ــا انبوه س ــیم ت در تاش

شــهری تشــویق کنیــم.  اقتصــاد آنایــن

طــرح قطارهــای حومــه ای احتمــاال در آینــده ای نزدیــک و در جریــان تصویــب 
نهایــی قانــون برنامــه ششــم، ســازمانی مجــزا بــرای خــود پیــدا خواهــد کــرد 
و حــاال بایــد خــود را آمــاده حضــور قدرتمنــد آلمانی هــا در ایــن حــوزه کنــد. 
در جریــان ســفر مقامــات ارشــد آلمــان بــه ایــران و در جریــان دیــدار مقامــات 
وزارت راه و شهرســازی بــا آن هــا، ایــن کشــور 4۰۰ میلیــون دالر قــرارداد رســمی 
در حــوزه ریــل بــا ایــران بــه امضــا رســانده کــه یکــی از اصلی تریــن بخش هــای 
آن، نهایــی کــردن ســاختار قطارهــای حومــه ای کشــور خواهــد بــود. توســعه و 
ــی  ــوان یکــی از ســرفصل های اصل ــه عن ــران ب ــز قطارهــای حومــه ای ای تجهی
قــرارداد بــا آلمانی هــا چنــد پیــام مهــم دارد. نخســت آنکــه آلمــان تعهــد کــرده 
منابــع مالــی الزم بــرای اجــرای ایــن طرح هــا را تأمیــن کنــد و ایــن امــر بــه 
معنــای لغــو قطعــی محدودیت هــای بانکــی بــر ســر راه ورود ســرمایه گذاران 
ــه و انتقــال  ــار آن، اســتفاده از تجرب ــود. در کن ــه طرح هــای ایــران خواهــد ب ب
فناوری هــای روز بــه راه آهــن ایــران نیــز بــه عنــوان یکــی دیگــر از اصــول ایــن 
توافــق می توانــد شــیوه های نویــن ریل گــذاری برقــی را در ایــران بومــی کنــد. 
ــدی  ــز نقشــی کلی ــی نی ــا شــرکت های ایران ــن توافق ه ــان ای ــد در جری هرچن
ایفــا می کننــد و در ســاخت واگن هــا مشــارکت خواهنــد داشــت، امــا صــرف 
انتقــال تجربــه آلمانی هــا در راه آهــن حومــه ای بــه ایــران می توانــد گشایشــی 
جــدی در ایــن زمینــه بــه وجــود آورد. موضوعــی کــه پــس از ســال ها کلنجــار 
ســرانجام مناطــق حومــه ای تهــران را از نظــر شــاخص های رفاهــی بــه شــکلی 

جالــب توجــه ارتقــا خواهــد داد. تابنــاک

ــوازم خانگــی از امتنــاع برخــی واردکننــدگان  رئیــس اتحادیــه فروشــندگان ل
لــوازم خانگــی از ارائــه  فاکتــور بــه دلیــل فرارهــای مالیاتــی خبــر داد. محمــد 
ــدای  ــوازم خانگــی قاچــاق از ابت ــردآوری ل ــه طــرح  گ ــا اشــاره ب ــور ب طحان پ
مهرمــاه عنــوان کــرد: ایــن طــرح بــا توجــه بــه مســائل مختلــف در نظــر گرفتــه 
ــن  ــه نیمــه دوم ســال جــاری موکــول شــد؛ بنابرای ــد و ب شــده، ۱5 روز تمدی
بازرســان کلیــه لــوازم خانگــی را کــه ظــن قاچــاق آن هــا وجــود دارد از نیمــه 
ــن  ــد ای ــل تمدی ــه داد: دلی ــرد. وی ادام ــد ک ــع آوری خواهن ــاه جم دوم مهرم
ــده  ــداری ش ــل خری ــا قب ــازار از ماه ه ــا در ب ــی کااله ــه بعض ــود ک ــرح آن ب ط
بودنــد و فاکتــور نداشــتند؛ ایــن در حالــی بــود کــه ایــن کاالهــا نیــز قاچــاق 

نبودنــد و تنهــا بایــد بــرای دریافــت فاکتــور آن هــا اقــدام شــود. 
ــی  ــه برخ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــوازم خانگ ــندگان ل ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــور  ــه شــما فاکت ــد کــه اگــر ب ــد می کنن شــرکت ها واحدهــای صنفــی را تهدی
ارائــه دهیــم، بایــد مالیــات بدهیــد، بیــان کــرد: مــا اعــام کرده ایــم کــه حتــی 
بــه بــرگ ســبز هــم نیــاز نیســت و بایــد فاکتــور ارائــه شــود؛ امــا متاســفانه 
افــرادی کــه می خواهنــد فــرار مالیاتــی داشــته باشــند، از ارائــه فاکتــور امتنــاع 
و واحدهــای صنفــی را تهدیــد می کننــد. وی در پاســخ بــه اینکــه بــا آغــاز ایــن 
طــرح تنهــا بــا افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی مواجــه بوده ایــم، تصریــح کــرد: 
ــازار حاکــم اســت؛ امــا بایــد  ــر ب در حــال حاضــر تنهــا یــک فضــای روانــی ب
خاطرنشــان کنیــم میــزان کاالهــا در بازارهــا کاهــش نیفتــاده و خوشــبختانه در 

ــد. خبرفارســی ــزان تقاضــا کاهــش می یاب ــر می ماه هــای محــرم و صف

»زمین صفر« در حال نهایی شدن

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، میزبان بزرگ ترین رویداد فناوری جهان شد
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان بــه عنــوان میزبــان ســی وپنجمین کنفرانــس انجمــن بین المللــی پارک هــای علــم و فنــاوری 

و مناطــق نــوآوری )IASP( در ســال ۲۰۱۸ انتخــاب شــد.

در قاب تصویر

امتناع برخی واردکنندگان لوازم خانگی از ارائه فاکتورهدیه میلیون دالری آلمان ها به ایران

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 269 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز ماشین لباسشویی در بازار )تومان(

لباسشویی 7کیلویی 
370NW ال جی

لباسشویی 8کیلویی 
8422 بلومبرگ

2,100,000

لباسشویی 6کیلویی 
6200 سیلور بلومبرگ

1,225,000

لباسشویی 8 کیلویی 
327X04,290,000 تیتانیوم بوش

لباسشویی 8کیلویی 
328904,200,000 بوش

لباسشویی 8 کیلویی 
327983,550,000 بوش

لباسشویی 8کیلویی 
32493 بوش

3,440,000

1,683,000

 تمایل بانک ها 
به طوالنی شدن وام مسکن

مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی 
راه  وزارت  مســکن  اقتصــاد   و 
ــه  ــان اینک ــا بی ــازی ب و شهرس
یافتــن  دنبــال  بــه  بانک هــا 
مــدت  افزایــش  راهکارهــای 
بازپرداخــت تســهیات مســکن 
ــدت  ــات بلنــدمـ ــتند، ثبـ هس
اقتصــادی، کاهــش نــرخ تــورم و پیش بینی پذیــر بــودن 
اقتصــاد را ســه پیــش نیــاز ایــن مســئله عنــوان کــرد. علــی 
چگنــی اظهــار کــرد: یکــی از مباحثــی کــه همیشــه در حــوزه 
اســت  مطــرح  مســکن  مالــی  تأمیــن  سیاســتگذاری 
ــز  ــون نی ــه هم اکن ــت ک ــاط وام هاس ــردن اقس ــدت ک بلندم
بانک هــا بــه دنبــال یافتــن راهکارهــای ایــن مســئله هســتند. 
امــا طوالنــی کــردن تســهیات بــه ملزوماتــی از جملــه ثبــات 
بلندمــدت اقتصــادی، کاهــش نــرخ تــورم و پیش بینی پذیــر 
ــای  ــون دوره ه ــزود: هم اکن ــاز دارد. وی اف ــاد نی ــودن اقتص ب
ــوارد  ــی م ــال در بعض ــقف 2۰ س ــا س ــکن ت ــهیات مس تس
ایــن  و  یافتــه  افزایــش  ایثارگــران  تســهیات  همچــون 
ولــی  شــود؛  طوالنی تــر  کــه  دارد  وجــود  اســتعداد 
پیش شــرط های ذکرشــده بایــد لحــاظ شــود. مدیــر کل 
ــان اینکــه اگــر  ــا بی ــزی و اقتصــاد مســکن ب ــر برنامه ری دفت
ــا  ــد خانواره ــدرت خری ــد، ق ــش یاب ــهیات افزای ــدت تس م
ــوار  افزایــش می یابــد، گفــت: در آن صــورت شــاید یــک خان
بتوانــد دو برابــر ارقــام فعلــی وام بگیــرد کــه ایــن خــود نوعــی 

توانمندسازی است.

بزرگ ترین کریدور انتقال برق ایران 
راه اندازی شد

ــوب  ــرق از جن ــال ب ــی انتق ــدور 4۰۰ کیلوولت ــن کری بزرگ تری
ــه طــول 323 کیلومتــر در مــدار  ــه شــمال و مرکــز ایــران ب ب
ــد  ــرـ گتون ــت مه ــت. خــط 4۰۰ کیلوول ــرار گرف ــرداری ق بهره ب
بــه طــول 323 کیلومتــر، انــرژی الکتریکــی تولیدشــده 
 از نیــروگاه بــرق آبــی ســد گتونــد در اســتان خوزســتان 
را پــس از عبــور از اســتان های لرســتان و مرکــزی بــه 
ــن  ــد. ای ــال می ده ــازند انتق ــر ش ــت مه ــت 4۰۰ کیلوول پس
خــط بــه صــورت تکمــدار بــا بانــدل ســه ســیمه و بــا احــداث 
ــرژی  ــادل ان ــی در تب ــش مهم ــه نق ــده ک ــرا ش 82۶ دکل اج
ــده  ــر عه ــور ب ــز کش ــه مرک ــوب ب ــدور جن ــی در کری الکتریک
ــان  ــط مهندس ــروژه توس ــی پ ــات اجرای ــی عملی  دارد. تمام
و پیمانــکاران داخلــی بــا ارزشــی بالــغ بــر 2۱۰۰ میلیــارد ریــال 
بــه انجــام رســیده اســت. خــط 4۰۰ کیلوولــت مهــر ـ گتونــد 
بــا هــدف ایجــاد زیرســاخت الزم بــرای پایــداری شــبکه بــرق 
ــوان یکــی از طوالنی تریــن خطــوط انتقــال  ــه عن سراســری ب

انــرژی الکتریکــی کشــور بــرق دار شــده اســت.

 جلسات فشرده دستمزد 
به آخر سال موکول نشود

نائب رئیــس کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران 
ــه  ــه ماه ــه س ــوط ب ــزد را مرب ــرات م ــدن مذاک ــر ش جدی ت
ــر  ــد تغیی ــد می دان ــد: بعی ــد و می گوی ــال می دان ــان س پای
ــر در  ــل تأخی ــون کار دلی ــد قان ــه جدی ــاده 4۱ در اصاحی م
ــار  برگــزاری جلســات مــزد باشــد. ابوالفضــل فتح الهــی اظه
ــه  ــال از نیم ــر س ــزد ه ــث م ــه مباح ــه ورود ب ــرد: اگرچ ک
ــه  ــر در س ــث جدی ت ــرح مباح ــی ط ــود، ول ــاز می ش دوم آغ
ــان ســال صــورت می گیــرد و نماینــدگان  ــه پای ــده ب مــاه مان
ــی  ــا تشــکیل جلســات شــورای عال ــی ب ــری و کارفرمای کارگ
کار پــای میــز مذاکــره می نشــینند. نائب رئیــس کانــون 
ــی کار  ــورای عال ــران از ش ــی کارگ ــای صنف ــی انجمن ه عال
خواســت تــا جلســات فشــرده بررســی دســتمزد را بــه پایــان 
ســال موکــول نکنــد. وی گفــت: هم اکنــون افزایــش قیمــت 
ــا  ــام مشــهود اســت و گشایشــی در قیمت ه بســیاری از اق
ــار  ــن خواروب ــال ب ــاوه امس ــه ع ــت؛ ب ــاده اس ــاق نیفت اتف
کارگــران افزایــش پیــدا نکــرد؛ لــذا امیدواریــم امســال رقــم 
عادالنــه ای بــرای دســتمزد کارگــران تعییــن و تصویــب شــود. 
ایــن مقــام مســئول کارگــری بــا اشــاره بــه مســکوت مانــدن 
ــی دو  ــرن ط ــکن کارگ ــق مس ــی ح ــزار تومان ــش 2۰ ه افزای
ســال گذشــته گفــت: در حــال حاضــر بــازار مســکن در حالــت 
رکــود قــرار دارد؛ امــا اگــر ایــن رکــود شکســته شــود، شــاهد 
 افزایــش هزینه هــای مســکن و اجاره بهــا خواهیــم بــود 
ــت  ــری را تح ــای کارگ ــت خانواره ــا معیش ــر قطع ــن ام و ای

ــد داد. ــرار خواه ــر ق تأثی

ترابرد سیم کارت ها چقدر زمان می برد؟
ــن  ــررات از میانگی ــارت ســازمان مق ــت نظ سرپرســت معاون
ســیم کارت های  جابه جایــی  بــرای  ســاعت   48 زمانــی 
ترابــرد  بــرای  الزم  مدت زمــان  و  داد  خبــر  ترابردشــده 
ســیم کارت های اعتبــاری را 3 و ســیم کارت های اعتبــاری 
را 5 روز دانســت. حســین فــاح جوشــقانی دربــاره اســتقبال 
ــماره ها  ــری ش ــرح ترابردپذی ــراه از ط ــن هم ــترکان تلف مش
عنــوان کــرد: طــی مدتــی کــه از اجــرای ایــن طــرح می گــذرد 
اســتقبال خوبــی از آن صــورت گرفتــه اســت؛ چــرا کــه در دنیــا 
نیــز بــه  طــور میانگیــن حــدود 5 تــا ۱۰ درصــد مشــترکان تلفن 
همــراه، وارد ایــن طــرح می شــوند. سرپرســت معاونــت 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــان اینک ــا بی ــررات ب ــازمان مق ــارت س نظ
ــه در آن  ــود ک ــوب می ش ــتثنا محس ــک اس ــه ی ــور ترکی کش
حجــم ترابردپذیــری نســبت به ســایر کشــورها بیشــتر اســت، 
ــران  ــار کــرد: همان طــور کــه اشــاره شــد ایــن آمــار در ای اظه
ــی احســاس  ــر از میانگیــن جهان ــی فرات ــوده و حت ــن نب پایی
می شــود؛ چــرا کــه مــا در حــال حاضــر روزانــه حــدود 4 تــا 5 

ــم.  ــزار درخواســت مهاجــرت داری ه
ــرح  ــن ط ــرای ای ــدای اج ــرد: در ابت ــوان ک ــن عن وی همچنی
ــل  ــه دالی ــود ب ــن ب ــه ممک ــته ک ــی داش ــتم، خطاهای سیس
متعــدد از جملــه بحــث احــراز هویــت درخواســت مشــترکان 
ــاه  ــش از دو م ــا گذشــت بی ــون ب ــا اکن ــدد رد شــود؛ ام متع
ــده  ــرف ش ــکات برط ــن مش ــی از ای ــب توجه ــش جال  بخ
و تعــداد درخواســت های رد شــده بــه حداقــل رســیده اســت. 
ــل  ــه دالی ــدد ب ــوارد متع ــز در م ــم نی ــداد ک ــن تع ــی همی حت
ــام  ــردود اع ــترک م ــری مش ــت ترابردپذی ــی درخواس قانون

می شــود.

معاون وزیر راه:
 اصفهان از شهرهای موفق 

در احیای بافت فرسوده است
ــازی ــر راه و شهرس ــاون وزی مع

اصفهــان، تهــران، رشــت و قزوین 
را از شــهرهای موفــق در احیــای 
اعــام کــرد فرســوده   بافــت 

ــی  ــورت بی توجه ــت: درص  و گف
ــی  ــت زندگ ــش کیفی ــه افزای ب
زمینــه نارضایتــی فراهم می شــود. 
ــن نشســت تخصصــی  ــروز حناچــی در بیســت و چهارمی پی
ــه در  ــور ک ــهرهای کش ــوده کان ش ــای فرس ــران بافت ه مدی
ــا  ــت، ب ــزاری اس ــال برگ ــان در ح ــره اصفه ــل پنج ــل چه هت
ــرای  ــه اینکــه بافــت فرســوده در شــهرها فرصتــی ب اشــاره ب
ایجــاد فضاهــای مناســب فرهنگــی و علمــی در کان شــهرها 
ــا  ــه ب ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــت: بای ــار داش ــت، اظه اس
ــری بافت هــای فرســوده  ــر کارب ــا تغیی نوســازی، بهســازی ی
شــهری می تــوان بــه توســعه های خوبــی در فضاهــای 

شهری دست یافت. 
ــراث معمــاری  ــر اینکــه حفــظ می ــد ب ــه تاکی ــه ب وی در ادام
ــح  ــی برخــوردار اســت، تصری ــا از ارزش واالی ــی در دنی صنعت
ــورهای  ــیاری از کش ــر در بس ــال حاض ــن رو در ح ــرد: از ای ک
ــای بافت هــای  ــژه انگلســتان در حــوزه احی پیشــرفته و به وی
ــه  ــه منجــر ب ــه ک ــده ای صــورت گرفت ــات ارزن تاریخــی اقدام

احیــای فرهنــگ بومــی کشــورها نیــز شــده اســت. 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــه تعطیــل شــدن 2۹ کارخانــه 
ــداد  ــزود: تع ــرد و اف ــاره ک ــور اش ــی در کش ــاجی قدیم نس
 زیــادی از ایــن کارخانه هــا در شــهر اصفهــان وجــود دارد 
ــورد  ــری م ــی و هن ــز فرهنگ ــه مراک ــا ب ــن فضاه ــل ای و تبدی

ــوده اســت.  توجــه ب
وی اضافــه کــرد: بــرای مثــال در حــال حاضــر کارخانــه 
نســاجی بــزرگ اصفهــان بــرای تبدیــل شــدن بــه مــوزه بزرگ 
ــر  ــن تغیی ــاز ای ــورد نی ــات م ــده و اقدام ــاده ش ــان آم اصفه

ــت. ــتور کار اس ــری در دس کارب

 مشارکت کم مردم اصفهان 
در سرشماری اینترنتی

اســتاندار اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر میــزان مشــارکت 
ــد  ــدود 5 درص ــی ح ــماری اینترنت ــتان در سرش ــردم اس م

ــد.  ــش یاب ــه 3۰ درصــد افزای ــد ب ــه بای اســت ک
هماهنگــی  ســتاد  جلســه  دومیــن  در  زرگرپــور  رســول 
سرشــماری نفــوس و مســکن اســتان اصفهــان، اظهــار 
ــام  ــوی مق ــری از س ــماری و آمارگی ــت سرش ــت: اهمی داش
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــور م ــری و رئیس جمه ــم رهب  معظ
و دســتورات ایشــان بــه همــه دســتگاه ها ابــاغ شــده اســت. 
وی بــه عملکــرد اســتان در سرشــماری اینترنتــی اشــاره کــرد 
ــه  ــاید ب ــه و ش ــای صورت گرفت ــم تاش ه ــزود: علی رغ و اف
جایــگاه  اصفهــان  اطاع رســانی،  محدودیت هــای  دلیــل 
مناســبی در شــرکت خانوارهــا در ثبت نــام اینترنتــی نداشــته 

ــه دارد.  ــا فاصل ــا پیش بینی ه ــت و ب اس
اســتاندار اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد در مــدت باقــی 
مانــده تــاش شــود تــا میــزان پیش بینــی مشــارکت مــردم 
در سرشــماری اینترنتــی تحقــق یابــد، افــزود: در حــال حاضر 
ــی  ــماری اینترنت ــتان در سرش ــردم اس ــارکت م ــزان مش می
حــدود 5 درصــد اســت کــه بایــد بــه 3۰ درصــد افزایــش یابد.

کاهش قیمت مرغ در اصفهان
بــا ورود بــه مــاه محــرم و بــا وجــود افزایــش مصــرف مــرغ 
به ویــژه در هیئت هــای مذهبــی، شــاهد کاهــش قیمــت 

مــرغ هســتیم.
 مدیــر عامــل شــرکت تعاونــی تولیدکننــدگان و کشــتارگاه های 
ــرار  ــود ق ــا وج ــرغ ب ــت م ــش قیم ــه کاه ــان ب ــور اصفه طی
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــرم اش ــاه مح ــن در م گرفت
ــازار  ــازار، مــرغ منجمــد وارد ب ــرای تنظیــم ب برنامــه دولــت ب
ــی 55۰۰  ــده ای 5۱۰۰ و خرده فروش ــت عم ــا قیم ــه ب ــده ک ش

ــد.  ــروش می رس ــه ف ــان ب توم
 عبــاس توکلــی افــزود: بــه تبــع ورود مــرغ منجمــد بــه بــازار

ــروش  ــت ف ــه و قیم ــش یافت ــز کاه ــرم نی ــرغ گ ــت م قیم
عمــده ای آن بــه ۶5۰۰ و خرده فروشــی بــه ۶7۰۰ تومــان 
ــی و  ــت فعل ــه مقایســه قیم ــه ب رســیده اســت. وی در ادام
نــرخ قبــل از مــاه محــرم پرداخــت و گفــت: قبــل از محــرم 
ــا  ــت؛ ام ــش یاف ــم افزای ــان ه ــا 8۰۰۰ توم ــرغ ت ــت م قیم
ــتیم.  ــرغ هس ــرخ م ــی ن ــش ۱5۰۰ تومان ــاهد کاه ــون ش اکن
مدیــر عامــل شــرکت تعاونــی تولیدکننــدگان و کشــتارگاه های 
 طیــور اصفهــان علــت کاهــش قیمــت را تنظیــم بــازار 
و کاهــش مصــرف خانواده هــا نســبت بــه قبــل از مــاه محــرم 
ــرف  ــش مص ــه کاه ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش ــت و بی دانس
ــی  ــای مذهب ــه هیئت ه ــرغ ب ــروش م ــش ف ــوار و افزای خان
ــازار، قیمــت مــرغ کاهــش پیــدا  ــه ب و ورود مــرغ منجمــد ب
کــرده اســت. وی افــزود: بســیاری از واحدهــای صنفــی 
ــهامدار  ــان س ــه خودش ــل اینک ــه دلی ــرغ ب ــندگان م و فروش
ــه همــان قیمــت کشــتارگاه  کشــتارگاه ها هســتند، مــرغ را ب

ــد. ــه می کنن ــازار ارائ ــه ب ب

ایران در بین ۵ تولیدکننده الیاف کربن
مدیــر توســعه صنایــع نویــن ایــدرو، ایــران را یکــی از 5 
 کشــوری کــه در دنیــا تکنولــوژی تولیــد الیــاف کربــن را دارنــد

عنوان کرد.
 فیروزمنــش بــا بیــان اینکــه مطالعــات طــرح تولیــد الیــاف 
ــرح  ــن ط ــرد: ای ــار ک ــد، اظه ــاز ش ــال ۱3۹۰ آغ ــن از س کرب
ــرای آن  ــا کار اج ــت و م ــر دنیاس ــای برت ــی از تکنولوژی ه یک
ــاز اول  ــم و دو ســال بعــد هــم ف را از ســال ۱3۹۱ آغــاز کردی
ــا  ــور دنی ــا 5 کش ــزود: تنه ــید. وی اف ــرداری رس ــه بهره ب آن ب
تکنولــوژی تولیــد الیــاف کربــن را دارنــد و مــا هــم توانســتیم 
ــه از  ــوری ک ــه  ط ــانیم؛ ب ــد برس ــه تولی ــه مرحل ــه آن را ب ک
ابتــدای ســال ۱3۹4 تولیــد آن آغــاز شــد و عــاوه بــر تأمیــن 
نیــاز داخلــی، بــه کشــورهای دیگــر نیــز صــادرات داشــته ایم. 
مدیــر توســعه صنایــع نویــن ســازمان گســترش و نوســازی 
صنایــع ایــران بــا بیــان اینکــه ظرفیــت اســمی تولیــد الیــاف 
کربــن ۱5۰ تــن اســت، ادامــه داد: در حــال حاضــر کارخانــه بــا 
ظرفیــت حــدود یــک ســوم کار می کنــد کــه ایــن موضــوع بــه 

دلیــل محدودیــت مــواد اولیــه اســت.
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خیــران معمــوال آمــوزش و پــرورش اســتثنایی را بــا بهزیســتی 
ــد؛  ــه می کنن ــر توج ــن قش ــه ای ــر ب ــد و کمت ــتباه می گیرن اش
ایــن در حالــی اســت کــه وابســتگی شــدید این گونــه مــدارس 
 بــه اعتبــارات دولتــی باعــث شــده کــه  در نبــود ایــن اعتبــارات 

آسیب هایی جدی به بچه های استثنایی وارد شود.
     تکیه بر اعتبارات دولتی

از هــر چــه بگذریــم و از هــر مشــکلی در مــدارس اســتثنایی 
ــارات  ــاز هــم قصــه پرغصــه وضعیــت اعتب ــم، ب ســخن بگویی
مــدارس اســتثنایی، معضلــی اساســی اســت کــه بایــد 
ــه  ــرد؛ چــرا کــه این گون ــرار گی ــژه مســئوالن ق مــورد توجــه وی
مــدارس، نه تنهــا راه کســب درآمــدی ندارنــد، بلکــه وابســتگی 
ــد  ــه بای ــت ک ــد و اینجاس ــی دارن ــارات دولت ــه اعتب ــدید ب ش
ــی  ــر فرهنگ ــای دیگ ــاز در عرصه ه ــران مدرسه س ــور خی حض
و آموزشــی پررنگ تــر شــود. در مــدارس اســتثنایی بــه 
ــد؛  ــل می کنن ــوز تحصی ــا ۱۰۰ دانش آم ــن ۲۵ ت صــورت میانگی
ــتثنایی  ــدارس اس ــوزان م ــای دانش آم ــی  خانواده ه ــا بررس ب
ــا  ــن خانواده ه ــه ای ــد ک ــت آم ــه دس ــه ب ــن نتیج ــتان ای اس
ــر  ــوان ب ــا نمی ت ــتند و اص ــه هس ــد جامع ــار کم درآم از اقش

ــد  ــن راســتا نبای ــرد. در ای ــه ک ــدارس تکی ــه م ــان ب ــک آن کم
ــتثنایی  ــوز اس ــک دانش آم ــارج ی ــه مخ ــم ک ــوش کنی فرام
بــرای نگهــداری و تحصیــل چندیــن برابــر دانش آمــوزان 
عــادی اســت؛ چــون بــرای جبــران آســیب بایــد هــم خدمــات 
نیــاز  باشــیم و هــم  بچه هــا داشــته  بــرای  توانبخشــی 

دانش آمــوزان بــه بعضــی ســخت افزارها بیشــتر اســت.
     نبود مجتمع شبانه روزی

گــزاف نیســت اگــر بگوییــم کــه بزرگ تریــن چالــش پیــش 
روی دانش آمــوزان اســتثنایی در اســتان اصفهــان آن هــم 

بــرای آن دســته از دانش آموزانــی کــه دارای آســیب های 
شــنوایی و بینایــی هســتند، نبــود مجتمــع شــبانه روزی 
اســت. کمبــودی کــه شــاید بــرای هیچ کــس رخ عیــان 
ــب  ــه خــود جل ــم ب ــران را ه ــه حــال نظــر خی ــا ب ــرده و ت نک
نکــرده اســت کــه بــا ســاخت چنیــن مکانــی معضــل 
پرداخــت هزینه هــای ســنگین رفت وآمــد را از دوش ایــن 
ــراد  ــن اف ــا ای ــد ت ــان بردارن ــای آن ــوزان و خانواده ه دانش آم
هــم بتواننــد از خدمــات آموزشــی بهتــر و بیشــتری بهره منــد 
شــوند. آمارهــای واقعــی نشــان می دهنــد کــه در ســال ســال 

تحصیلــی ۹۵- ۹۴ بیــش از ۲.۵ میلیــارد تومــان هزینــه 
ــزان ــن می ــوده کــه از ای  رفت وآمــد دانش آمــوزان اســتثنایی ب
۷۰۰ میلیــون تومــان را ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 
پرداختــه  و ۱۰۰ میلیــون نیــز از طریــق کمک هــای خیــران 
ــوی اداره کل  ــز از س ــاری نی ــت اعتب ــده و در نهای ــن ش تأمی
آمــوزش و پــرورش اســتان بــرای ایــن کار پرداخــت گردیــده 

کــه کفــاف هزینه هــای بی شــمار آنــان را نمی دهــد.
     هزینه های سرسام آور حمل و نقل

ــرورش  ــوزش و پ ــر اداره آم ــه خاطــر مدی آنچــه بیــش از هم
اســتثنایی اســتان اصفهــان را مکــدر کــرده، بدهی یــک میلیارد 
ــتثنایی  ــرورش اس ــوزش و پ ــی اداره آم ــارد تومان و ۶۰۰ میلی
اســتان اصفهــان بــه شــرکت های حمــل و نقــل دانش آمــوزان 
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه در بعضــی اســتان ها ماننــد 
تهــران، شــهرداری هزینــه رفت وآمــد دانش آمــوزان اســتثنایی 
را تقبــل کــرده اســت. امــا نکتــه ای جالــب توجــه ایــن اســت 
ــوان ذهنــی دارای  ــه ظاهــر کم ت کــه برخــی از دانش آمــوزان ب
اســتعدادهای نهفتــه شــگفت آوری هســتند کــه متاســفانه نــه 
ــه  ــی ب ــای خانوادگ ــه در محیط ه ــی و ن ــای آموزش در گروه ه
وضعیــت آنــان چنــدان رســیدگی نشــده و بایــد در ایــن زمینــه 

بررســی و دقــت نظــر بیشــتری صــورت گیــرد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

محرومیت کودکان استثنایی اصفهان از مجتمع آموزشی شبانه روزی

 لزوم مشارکت زنان سرپرست خانوار یزد 

در سرشماری اینترنتی
ــواده  ــوان و خان ــور بان ــاور ام مش
لــزوم  بــر  یــزد  فرمانــداری 
مشــارکت زنــان سرپرســت خانوار 
ــد  ــی تاکی ــماری اینترنت در سرش
کــرد. فریبــا خاکبــاز در جلســه ای 
ــتگاه های  ــدگان زن دس ــا نماین ب
اجرایــی اســتان یــزد بــا اشــاره به 
یکــی از طرح هــای مهمــی کــه در کل کشــور در حــال اجراســت 
اظهــار داشــت: سرشــماری نفــوس و مســکن کــه هــر پنج ســال 
آمــاری  مبناهــای  از  می شــود،  انجــام  کشــور  در   یک بــار 
و برنامه ریــزی اســت کــه وظیفــه همــگان شــرکت در ایــن 
برنامه هاســت. وی عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه زنــان نیمــی 
ــارکت در  ــد مش ــد، بای ــکیل می دهن ــه را تش ــت جامع از جمعی
ــه درســتی  ــد و نقــش خــود را ب ایــن برنامه هــا را جــدی بگیرن
ایفــا کننــد. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه 
 نقــش و جایــگاه زنــان در اجــرای طرح هــای مختلــف اقتصــادی
ــه  ــواردی ک ــر از م ــی دیگ ــرد: یک ــان ک ــی بی ــی و فرهنگ اجتماع
بایــد در ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل از ســوی زنــان 

جدی گرفته شود، مشارکت در تحقق این مهم است.

برگرداندن چهره روستایی به روستاها
ــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان اصفهــان  ــر کل بنی مدی
کــه  گرفتنــد  شــهری  چهــره  روســتاها  امــروز  گفــت: 
 برگردانــدن چهــره روســتایی بــه روســتاها، دغدغــه مــا 
و دیگــر مســئوالن شــده اســت. غامحســین خانــی بــا اشــاره 
ــره روســتایی  ــدن چه ــری بازگردان ــه طــرح اســتانداری ها ب ب
ــداری  ــار داشــت: فرمان ــه روســتاهای اســتان اصفهــان اظه  ب
و اســتانداری بــا جدیــت دنبــال ایــن مســئله هســتند. قــرار 
 شــد کــه بــا تخصیــص اعتبــاری، مشــاوران را اســتخدام کننــد 
و طرح هایــی در راســتای بازگشــت چهــره روســتایی بــه 
روســتاها بدهنــد. وی بیــان داشــت: در روســتاها بــه دنبــال 
اجــرای احــکام و ضوابــط ســاماندهی منظــره روســتایی 
هســتیم کــه ایــن امــر مصــوب شــده و بــا تخصیــص 
تســهیات و اعتبــارات ســعی کردیــم کــه دســت بــه ترکیــب 
ــان بیشــترین تعــداد روســتاها را در  ــم. اصفه روســتاها نزنی
ســطح اســتان دارد و چــون ۲۵ درصــد روســتاهای اســتان در 
ایــن شــهر قــرار دارد، بنابرایــن بــه تبــع ۲۵ درصــد اعتبــارات 
ســاالنه بــه ایــن شــهر تخصیــص می یابــد. وی اضافــه کــرد: 
در ســطح اســتان اصفهــان، ۲۵۰ هــزار روســتا وجــود دارد کــه 
ــه  ــتاها را در برنام ــفالت روس ــرح آس ــل ط ــال قب ــد س از چن
داریــم. امســال تاکنــون ۱۱ هــزار تــن قیــر تخصیــص دادنــد 
کــه اگــر تخصیــص همیــن حجــم قیــر ادامــه یابــد تــا ســه 

ــود. ــفالت می ش ــتاها آس ــام روس ــر تم ــال دیگ س

اخبار کوتاه

آغاز برداشت انار در شهرستان اردستان

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیاردستان

کشــــاورزی  جهـــاد  مدیـــر 
گفــت:  اردســتان  شهرســتان 
 ۲۱۱۰ از ســطح  انــار  برداشــت 
ایــن  انــار  باغ هــای  هکتــار 
شهرســتان شــروع شــده اســت. 
علی اکبــر صالــح بــا بیــان اینکــه پیش بینــی می شــود 
ــه ۲۹  ــتان ب ــتان اردس ــار در شهرس ــد ان ــزان تولی ــال می امس
هــزار و ۵۰۰ تــن برســد، اظهــار داشــت: برداشــت انــار از اواســط 
 مهرمــاه شــروع می شــود و تــا اواخــر آبــان ادامــه دارد؛ 
شهرســتان اردســتان مقــام اول تولیــد انــار را در اســتان 
در شهرســتان  تولیدشــده  انــار  ارقــام  وی  دارد.   اصفهــان 
ــار ســبزه، پوســت قرمــز اردســتان  ــی ان ــام محل را شــامل ارق
افــزود:  و  اعــام کــرد  و گلوباریکــه  اردســتان  دانه ســیاه 
همچنیــن ارقــام نــادری، ربــاب شــیراز و ملــس ســاوه در ایــن 
شهرســتان تولیــد می شــود. مدیــر جهــاد کشــاورزی اردســتان 
بــا بیــان اینکــه بیشــترین تولیــد انــار شهرســتان بــه صــورت 
تــازه بــه بازارهــای تهــران و اصفهــان عرضــه می شــود تصریــح 
ــورت  ــه ص ــز ب ــتان نی ــدی شهرس ــار تولی ــداری از ان ــرد: مق ک
رب ســنتی فــرآوری می شــود. صالــح خاطرنشــان کــرد: 
ــاده  ــتان آم ــار در شهرس ــرآوری ان ــز ف ــاد مراک ــات ایج مقدم
ــه وارد عمــل شــده اســت. و بخــش خصوصــی در ایــن زمین

 پیشرفت مطلوب پروژه 

زیرگذر آزادی کرمان
شــهردار کرمــان بــه پیشــرفت جالــب توجــه پــروژه میــدان آزادی 
ــع شــرق  ــای ضل ــه تملک ه ــی ک ــت: در صورت ــرد و گف  اشــاره ک
ــک  ــم ترافی ــود، می توانی ــام ش ــتقال انج ــان اس ــرب خیاب  و غ
را از ایــن خیابــان عبــور دهیــم. علــی بابایــی بــه بازســازی ۵۳ 
دســتگاه اتوبــوس و اضافــه شــدن آن هــا بــه نــاوگان حمل ونقــل 
عمومــی شــهر کرمــان خبــر داد و گفــت: همچنیــن شــهروندان 
خدمــت   ۲۴ از  »کرمــان کارت«  از  اســتفاده  بــا  می تواننــد 
ــر  ــرای ه ــهرها ب ــایر ش ــه داد: در س ــوند. وی ادام ــد ش بهره من
ایــن  الکترونیکــی در نظــر گرفته انــد؛  خدمــت یــک کارت 
درحالــی اســت کــه کرمــان کارت می توانــد در تاکســی، اتوبــوس 
شــهربازی، متــرو و ... اســتفاده شــود. بابایــی بــه پیشــنهاد جهاد 
ــا ســقف ۱۰۰ میلیــارد  ــر انعقــاد قــرارداد EPCF ت نصــر مبنــی ب
تومــان بــرای اجــرای پروژه هــای عمرانــی در شــهر کرمــان اشــاره 
کــرد و گفــت: پیشــنهاد جهــاد نصــر بســیار مطلــوب اســت و طی 
ــا مدیــران ایــن شــرکت داشــتیم، چنــد طــرح  جلســه ای کــه ب
عمرانــی خــوب نیــز مطــرح شــد. وی افــزود: ســرمایه گذار بــام 
 کرمــان نیــز قــرار اســت طــرح پــروژه  بــام کرمــان شــامل حجــم

فرم و طبقات این پروژه را ارائه کند.

اخبار کوتاه

اســتان  هواشناســی  اداره کل  پیش بینــی  اداره  رئیــس 
ــی  ــر محسوس ــال تغیی ــوا امس ــای ه ــت: دم ــان گف اصفه
ــود  ــی می ش ــی پیش بین ــدارد و حت ــته ن ــه گذش ــبت ب نس
ــش  ــن خدابخ ــد. حس ــر باش ــز گرم ت ــه نی ــک درج ــا ی ت

پایــداری  نســبتا  شــرایط  کــرد:  اظهــار 
ــم  ــه حاک ــان هفت ــا پای ــتان ت ــر روی اس ب
اســت و بــه همیــن منظــور آســمانی صــاف 
ــدت  ــن م ــه در همی ــم داشــت. البت خواهی
غبارآلودگــی خفیــف هــر روزه بــر روی 
ــد  ــم خواه ــق اســتان حاک بعضــی از مناط
شــد. وی افــزود: همچنیـــن طبــق بــرآورد 

نقشــه های هواشناســی، امــروز دمــای هــوا در بیشــینه ۲ تــا 
۳ درجــه افزایــش خواهــد داشــت و همیــن روال بــا اندکــی 
تعدیــل تــا پایــان هفتــه ادامــه دارد. خدابخــش در خصــوص 
ایجــاد شــرایط وارونگــی هــوا در ماه هــای پیــش رو گفــت: 
عبــور هــوای ســرد و ســطحی موجــب ایجــاد شــرایط 

ــه  ــود ک ــث می ش ــوع باع ــن موض ــده و همی ــی ش وارونگ
ــه  ــبت ب ــال نس ــرایط امس ــن ش ــا،  ای ــق پیش بینی ه طب
ســال های گذشــته بیشــتر و دارای مانایــی باشــد. وی 
درخصــوص میــزان بارش هــا نیــز اظهــار کــرد: شــرایط 
کم بارشــی امســال نیــز فراهــم اســت و قطعــا 
نســبت بــه بلندمــدت بــارش کمتــری خواهیــم 
ــر  ــا تأخی ــا ب ــاال بارش ه ــی احتم داشــت و حت
آغــاز شــود؛ امــا در آذرمــاه احتمــال بارش هــای 
ــی  ــس اداره پیش بین ــود دارد. رئی ــال وج نرم
اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان در پایــان 
بــه بیشــینه و کمینــه دمایــی اســتان طــی ۲۴ 
ســاعت آینــده اشــاره کــرد و گفــت: دمــای اصفهــان در ایــن 
ــر  ــود و ب ــد ب ــر خواه ــه متغی ــا ۱۰ درج ــن ۲۴ ت ــدت، بی م
اســاس ایــن گــزارش، گرم تریــن نقطــه اســتان کاشــان بــا 
ــن  ــن نقطــه اســتان بویی  ۲۷ درجــه ســانتیگراد و خنک تری

و میاندشت با ۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان عنوان کرد:
زمستان اصفهان همراه با وارونگی هوای بیشتر و پایدارتر

ــتر  ــارت بیش ــت: نظ ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
بــر مراکــز توزیــع داروهــای تــرک اعتیــاد در ایــن اســتان 
ضــروری اســت. قاســم ســلیمانی در شــورای هماهنگــی 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر اظهــار داشــت: حق کشــف پلیــس 

ــب  ــد متناس ــدر بای ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــد در  ــه بای ــد ک ــا باش ــختی کار آن ه ــا س ب
ــرد.  ــورت گی ــاره ص ــری دوب ــاره بازنگ این ب
ــن  ــه ای بهتری ــان حرف وی گفــت: قاچاقچی
ــد  ــار دارن ــات را در اختی ــا و امکان خوردوه
ــا  ــزات آن ه ــین ها و تجهی ــد ماش ــه بای ک
چهارمحــال  اســتاندار  شــود.   مصــادره 

 و بختیــاری بیــان کــرد: بــرای تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف 
ــزات  ــه و تجهی ــایل نقلی ــد وس ــدر، بای ــواد مخ ــف م و کش
ــتان  ــزود: در اس ــلیمانی اف ــود. س ــم ش ــاز فراه ــورد نی م
ــتان  ــه شهرس ــوط ب ــدر مرب ــواد مخ ــاق م ــترین قاچ بیش
ــادآور شــد: چــارت ســازمانی گــروه  ــردگان اســت. وی ی ل

مــواد مخــدر در اســتان چهارمحــال و بختیــاری، بایــد بهتــر 
مشــخص و کمک هــا و تصمیمــات جدی تــری گرفتــه 
شــود. وی گفــت: بــرای ساخت وســاز اردوگاه بخــش مــواد 
مخــدر مبلغــی بالــغ بــر یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان 
از محــل مــاده ۱۰ و ۱۲ اختصــاص یافتــه 
ــا  ــر عطاری ه ــد ب ــه داد: بای ــت. وی ادام  اس
و مراکــز توزیــع داروهــای تــرک اعتیــاد نظارت 
ــروی  ــد پاســگاه نی ــرد: بای ــان ک ــرد. وی بی ک
انتظامــی قبــل از گردنــه تــاراز چهارمحــال 
و بختیــاری توجــه و دقــت بیشــتری بــر 
ــه  ــد. وی ادام ــته باش ــا داش ــردد خودروه ت
ــاخت ها  ــتای زیرس ــاز در راس ــورد نی ــارات م ــد اعتب  داد: بای
و کارگاه هــای تولیــدی را رونــق بخشــیم کــه مشــکل 
اشــتغال جوانــان تــا حــدی برطــرف شــود و از طرفــی هــم 
ــن  ــان تدوی ــه جوان ــا روحی ــب ب ــی متناس ــد برنامه های بای

ــد. ــواد مخــدر نرون ــه ســمت م ــان ب ــا آن ــرد ت ک

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : حبیبه محمدی  دادخواستی به طرفیت خوانده : جاوید موسوی  به خواسته اثبات زوجیت تقدیم دادگاه 

اول دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان  اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  های عمومی شهرستان دولت 

برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده ۹۵۰۹۹8۳۷۵۱۳۰۰۶۳8 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

آن ۱۳۹۵/۰8/۲۶ و ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان 

و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۹۱/م الف به تاریخ ۹۵/۰۷/۱۱

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : پروین حکیمی  دادخواستی به طرفیت خوانده : محمد انور حسینی  به خواسته اثبات زوجیت تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان 

برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده ۹۵۰۹۹8۳۷۵۱۳۰۰۶۶۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

۱۳۹۵/۰۹/۰۲ و ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به 

تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۹۲/م الف به تاریخ ۹۵/۰۷/۱۱

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقایان رضا اسماعیلی فرزند مرتضی و حسین باقریان فرزند شکرهللا  به اتهام تحصیل مال از طریق 

نامشروع )یک عدد گوشی موبایل( از طرف این شعبه در پرونده کاسه ۹۴۰۴۹۵/ج ۱۰۲ تحت تعقیب است و وقت 

رسیدگی آن برای تاریخ ۹۵/۰۷/۱۹ ساعت ۰8:۳۰ تعیین گردیده و با توجه به اینکه اباغ احظاریه به وی بواسطه 

مجهول بودن محل اقامت مشارالیه ممکن نمی باشد بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری 

مراتب به نامبرده اباغ تا در تاریخ فوق در شعبه ۱۰۲ جزایی برخوار جهت دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم 

حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد .شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۹۵/م الف به تاریخ ۹۵/۰۷/۱۲

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: ۱- مریم رضوی خرزوقی فرزند امیر به نشانی خورزوق خ چمران نرسیده به 

کمربندی منزل مسیب کوچکی ۲- مرتضی شیخی فرزند حسن به نشانی خورزوق خ چمران نرسیده به کمربندی 

منزل مسیب کوچکی مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: طیبه ترک فرزند حیدر به نشانی مجهول المکان 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه: پریسا غفوری مقدم فرزند علی به نشانی دولت 

آباد بلوار جانبازان جنب دادگستری پاک ۱ وکیل مریم رضوی خرزوقی و مرتضی شیخی  محکوم به : بموجب در 

خواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه غیابی مربوطه ۹۴۰۹۹۷۳۷۵۱۴۰۱۰۹۷ محکوم علیه محکوم است 

به پرداخت مبلغ ۵۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ ۱۶۲۱۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ  ۲۵۰۴8۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 

همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )۹۳/۱۲/۰۳( تا زمان اجرای حکم طبق شاخص 

ساالنه بهای کاال و خدمات مصرفی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ ۴۵۳۱۵۵۰ ریال بابت حق االجرا در حق 

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

)ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی( ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم 

و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 

خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 

که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 

مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 

و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 

اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و ۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس 

تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م ا و ماده ۱۶ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال 

برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر 

دو مجازات می شود .) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۶- 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 ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(.

تاریخ  به  الف  ۵/۳۷/۶۵۰/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  حقوقیشماره  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  دفتر 

۹۵/۰۶/۳۱

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: حسینعلی معینی فرزند براتعلی به نشانی دولت آباد کربکند بلوار ۱۷ شهریور کوچه شهید 

قدمعلی معینی پاک ۲ محکوم علیهم : ۱- سارا دریس ۲- افشین دریس هردو  به نشانی مجهول المکان محکوم 

به : به موجب رأی شماره 8۵ به تاریخ ۹۵/۰۳/۰۳ حوزه شورای حل اختاف برخوار محكوم عليه محکوم است به : 

پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ۹۴/۰8/۱۵ لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی 

توسط اجرای احکام مدنی و پرداخت نیم عشر مبلغ فوق بابت هزینه اجرا .ماده ۳۴ 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.دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶8۵/م الف به تاریخ ۹۵/۰۷/۱۱

دادنامه
شاکی : آقای امیر هرندی فرزند جال به نشانی اصفهان خ فرایبورگ مقابل تقاطع دوم پ ۳۳ متهم : آقای 

حمیدهللا رحیمی فرزند نوراله به نشانی مجهول المکان  اتهام : تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و 

تقلب از امتیازات درتاریخ ۰۲-۰۶-۹۵ در وقت فوق العاده شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار به تصدی 

امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کاسه ۹۴۰۳۲۰ تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای حمیداله 

رحیمی فرزند نوراله دائر بر سرقت لوازم کارگاه به شرح صورتجلسه مضبوط در صفحه ۱۹ پرونده موضوع شکایت 

از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط  با بررسی محتویات پرونده  امینی هرندی فرزند جال دادگاه  امیر  آقای 

دادسرای عمومی و انقاب شهرستان برخوار شکایت شاکی ، گزارش مرجع انتظامی، شهادت شهود وعدم حضور 

متهم  جهت ارائه دفاع موثر بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات و مجازاتهای 

بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ متهم موصوف را به عاوه بر رد اموال مسروقه به شاکی به تحمل دوسال حبس تعزیری و 

۳۰ ضربه شاق تعزیری در عیر ماء عام محکوم نموده  و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد.دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو برخوارشماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۹۶/م 

الف به تاریخ  ۹۵/۰۷/۱۲

دادنامه
کاسه پرونده : ۹۳ / ۷۰۳    شماره دادنامه : -    مرجع رسیدگی : شعبه ۱۵ شورای حل اختاف اصفهان    خواهان 

: امیر طالبی    نشانی : خ ۲۴ متری بلوار شیخ بهایی پ ۱۴۳   وکیل : -    نشانی :-    خوانده : احمد تهرانی    

نشانی : مجهول المکان    وکیل : -    نشانی : -    با عنایت به محتویات  پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 

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

رای قاضی شورا : دعوی امیر طالبی بطرفیت احمد تهرانی بخواسته مطالبه مبلغ - / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۴ ریال وجه 

چک شماره ۶۴۷۶۹8 مورخ ۱۵ / 8/ ۹۳ عهده بانک ملی 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 خوانده 

و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به اباغ ۲۵ / ۱ / ۹۴ در جلسه رسیدگی 

حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا با استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون 

تجارت و ۱۹8 و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر  محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ - / ۰۰۰ / ۰۰۰ / 

۴۴ ریال بابت اصل خواسته و - / ۰۰۰ / ۱۶۵ ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی با نک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشددر 

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 ۱۵ شورای حل اختاف اصفهان – شماره :۲۱۲۹۳ / م الف 

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه ۹۴۰۳۱۱ ج ح / ۲۲ له 

احمد رضا مختاری و محمود جمشیدیان خوانده رسول پور حیدر مبنی بر فروش یک باب منزل مسکونی به شماره 

پاک ثبتی ۱۳۲88 / ۱۵۱۹۰ بخش ۵ ثبت اصفهان به نشانی اصفهان – خ پروین – خ سپیده کاشانی مجتمع شهید 

توانگر کوچه ۱۵ متر حافظ پ ۴۰۹ جلسه مزایده ای در تاریخ ۳ / 8 / ۱۳۹۵ دوشنبه ساعت ۹/۵ الی ۱۰ صبح در 

اجرای احکام شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت ۲۰۰ متر بعد از ساختمان مرکزی 

دادگستری اصفهان جنب بیمه پارسیان مجتمع اجرای احکام حقوقی طبقه دوم برگزار نمایند طالبین خرید می 

توانند ۵ روز قبل از  مزایده از مورد مزایده به آدرس صدر الذکر بازدید نمایند کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که 

۱۰ % مبلغ کارشناسی را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰8 ) بانک ملی ( واریز نموده 

و فیش آنرا همراه داشته باشند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و برنده فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت 

را پیشنهاد دهند . اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناسی :یکباب منزل مسکونی بشماره پاک ثبتی ۱۳۲88 / 

۱۵۱۹۰ بخش پنج ثبت اصفهان دارای ۲۳۳ متر مربع عرصه ) طبق سند مالکیت ( با حدود اربعه : شماال به گذر – 

شرقا به پاک – جنوبابه گذر – غربا به پاک و دارای حدود ۵۰۰ متر مربع اعیانی مشتمل بر سه طبقه ) زیرزمین 

مسکونی بانضمام طبقات همکف و اول ( با مشخصات : دیوارها باربر و ستونهای میانی فلزی و سقفهای تیر آهن 

و طاق ضربی – بدنه های گچ و نقاشی – کفها موزائیک – بدنه آشپزخانه و سرویسهای بهداشتی کاشی و کفها 

سرامیک – کابینتها فلزی – نمای خارجی آجر – چهار چوبها فلزی و در بهای داخلی چوبی با رنگ سیلر و کیلر – 

دربها و پنجره های خارجی آلومینیوم – سیستم گرمایشی بخاری و آبگرمکن و سرمایش کولر – دارای انشعابات : 

آب و برق و گاز می باشد. با عنایت به موارد فوق االشاره – موقعیت محل – متراژ – نحوه ساخت و قدمت ساختمانی 

احداثی ) حدود ۳۰ سال ( – شرایط عرضه و تقاضا و جمیع عوامل موثر در قضیه ارزش ششدانگ محل مذکور 

شامل عرصه و اعیان و اشتراکات منصوبه ) پایه مزایده ( مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۵۰ /۶ ریال ) شش میلیارد و ششصد 

و پنجاه میلیون ریال ( بر آورد و اعام میگردد ضمنا ملک مذکور در قبال محکوم به میزان  ۹8۹ / ۰۰۳ / ۲۲8 /8 

ریال ) مجموع پرونده های ۹۴۰۳۱۱ ج ۲۲ و ۹۴۰۶۲۴ ج ۲8 و ۹۵۰۰۲۳۴ و ۹۵۰۰۲۳۶ ( اجرای ثبت و حق االجرا 

به میزان ۱۶۲ / ۹۳۶/ ۳/۱۷۱ ریال به فروش می رسد.

اجرای احکام شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – شماره : ۱۹۵8۱ / م الف

آگهی مزایده
شعبه نهم اجرای احکام در نظر دارد جلسه مزایده ای در روز سه شنبه مورخ ۴ / 8 /۱۳۹۵   از ساعت ۱۰ الی ۱۱ 

صبح در خصوص کاسه پرونده ۹۵۰۰۶۳ ش ۹ در محل این اجرا ) اتاق ۰۳۰ طبقه همکف دادگستری شهید نیکبخت 

( جهت فروش یک دستگاه پراید هاچ بک سفید رنگ مدل ۱۳۷۶ شماره انتظامی ۹۲۲ / ۱۱ ص ۱8 که اکنون در 

منطقه کارگاهی امیر کبیر ) شاهپور جدید ( توقیف است برگزار نماید کارشناس رسمی دادگستری اعام نموده با 

عنایت به نوع سیستم ، تیپ و مدل ) سال ساخت ( و وضعیت پاک انتظامی  آن که قدیمی است و در فرصت 

های اعامی به ملی تبدیل نشده و همچنین توقیف طوالنی مدت در فضای باز و بطور کلی در بازار فعلی دارای ۰۰۰ 

. ۰۰۰۰ . ۵ ریال ارزش پایه مزایده می باشد محکوم علیه امید هاشمی می باشد لذا طالبین خرید ۵ روز قبل از 

جلسه مزایده به نشانی فوق قادر به بازدید از خودرو خواهند بود تا با با تودیع نقدی ۱۰% قیمت پایه در جلسه مزایده 

شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی بر عهده خریدار است 

مدیر شعبه نهم اجرای احکام کیفری اصفهان – محمد خضری – شمار ه : ۲۱۳۵۹ / م الف

دادنامه 
کاسه پرونده : ۹۵ / ۱۵۵    شماره دادنامه : ۳۴۴   مورخ : ۹۵/۷/۴   تاریخ : -   مرجع رسیدگی : شعبه ۳۷ 

شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : آقای مجتبی احمدی    فرزند: مرتضی    نشانی : اصفهان – پل سرهنگ 

– خ عطار نیشابوری – کوچه موذنی پاک ۲۶   خوانده : آقای مجتبی جهان بخش   فرزند : غامرضا   نشانی : 

مجهول المکان    خواسته : مطالبه ۱ فقره چک به شماره ۴۰8۹۷۴ به مبلغ دو میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با قرار تامین خواسته وفق مواد ۱۰8 و ۱۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی     با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعام  و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید .رای قاضی شورای حل اختاف : در خصوص دعوی آقای مجتبی احمد ی فرزند: مرتضی به طرفیت آقای 

مجتبی جهان بخش فرزند : غامرضا به خواسته مطالبه ۱ فقره چک به شماره ۴۰8۹۷۴ عهده بانک صادرات به مبلغ 

دو میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه باقرار تامین خواسته با توجه به محتویات 

پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 

ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی از طریق نشر آگهی 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 ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ 

قانون تجارت و ۱۹8 ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰ 

/ ۰۰۰ / ۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰ / 8۲۵ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر 

رسید چک موصوف ) ۱۵ / ۱۰ / ۹۴ ( تا تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید و در خصوص در خواست تامین خواسته معنونه با توجه به عدم واریز خسارت احتمالی تا پایان دادرسی 

دعوی مذکور باستناد ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی 

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

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

قاضی شعبه ۳۷ شورای حل اختاف اصفهان – شهرام صفائی -  شماره : ۲۱۳۶۱ / م الف

دادنامه
کاسه پرونده :  ۹۵ – ۴۶۰    شماره دادنامه :۵۷8   مورخ : ۱۰ / ۹ / ۹۵   تاریخ رسیدگی : ۲۹ / ۶ / ۹۵  مرجع 

رسیدگی : شعبه ۴۱ شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : آقای صفر علی محمد زاده    ف شکر اله    به نشانی 

اصفهان – خ آپادانا دوم روبروی فروشگاه مقدس پاک ۱۱۰       وکیل خواهان : خانم مستوره محمد زاده    به 

نشانی : اصفهان – بلوار آئینه خانه – جنب مسجد النبی ساختمان آئینه پاک ۶۰   خوانده : آقای حجت اله 

امیری    مجهول المکان    خواسته : مطالبه وجه دو فقره چک به شماره ۲8 / 8۴۲۷۴۲ مورخ ۱۵ / ۵ / ۹۴ و ۱۴ 

/ 8۴۲۷۴۳ مورخ ۱۵ / ۷ / ۹۴ جمعا به مبلغ یکصد میلیون ریال به انضمام مطلق هزینه های دادرسی ، خسارت  

تاخیر تادیه ، نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی    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 بشرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید:رای قاضی شورا :در خصوص دعوی آقای صفر علی محمد زاده با وکالت خانم 

مستوره  محمد زاده به طرفیت آقای حجت اله دبیری به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های ۲8 / 

8۴۲۷۴۲ مورخ ۱۵ / ۵ / ۹۴ و ۱۴ / 8۴۲۷۴۳ مورخ ۱۵ / ۷ / ۹۴ جمعا به مبلغ یکصد میلیون ریال به انضمام 

مطلق هزینه های دادرسی تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده 

داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین واشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود 

اقامه و ارائه نکرده است مستندا به ماده ۱۹8 و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و 

ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه چکهای مورد دعوی و مبلغ 

سه میلیون و پانصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها 

تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.

زهرا عابدینی – قاضی شورای حل اختاف شعبه ۴۱ حوزه قضائی اصفهان – شماره : ۲۱۲۹۱ / م الف

دادنامه
کاسه پرونده :  ۹۵۰۳۹8    شماره دادنامه :۱۰۵۹     مورخ : ۳ / ۷ /۹۵   مرجع رسیدگی : شعبه ۵ شورای حل 

اختاف اصفهان   خواهان : هادی  رییسی وستگانی     نشانی : خیابان امام خمینی خ شریف شرقی روبروی 

بانک صادرات تولیدی مبلمان سبحان    وکیل : -   نشانی : -    خوانده :حسن هاشمی هفشنجانی      نشانی : 

مجهول المکان     وکیل : -   نشانی : -   خواسته : مطالبه    با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی 

اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا ی حل اختاف : 

در خصوص دعوی آقای هادی رییسی وستگانی  به طرفیت آقای / خانم حسن هاشمی هفشنجانی  به خواسته 

مطالبه مبلغ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک به شماره ی ۴88۲۱8  مورخ ۱ / ۹ / ۹۴ و ۴88۲۲۰  مورخ ۲۵ / ۱۲ / 

۹۴  و ۴88۲۱۹ مورخ ۱۵ / ۱۱ / ۹۴ به عهده بانک پاسارگاد  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات 

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

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

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

ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت 

و ۱۹8 و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و یک 

میلیون ریال بابت اصل خواسته و - / ۰۰۰ / ۲۷۰ / ۱ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید چک موصوف ) فوق ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

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

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

قاضی شعبه ۵ شورای حل اختاف اصفهان  – شماره : ۲۱۲۷8 / م الف

دادنامه 
کاسه پرونده : ۹۰ / 8۹۳   مرجع رسیدگی : شعبه ۲۷ شورای حل اختاف اصفهان      شماره دادنامه 

: ۱۱۵۷   مورخ : ۷ / ۱۲ / ۹۰   خواهان : مهدی صادق زاده  به نشانی : خیابان ۲۲ بهمن مجتمع اداری 

موسسه مالی اعتباری فردوسی   خوانده / خواندگان : آذر دخت صفا   به نشانی : مجهول المکان   

خواسته : مطالبه    به تاریخ ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۰ شعبه ۲۷ شورای حل اختاف به تصدی امضاء کننده 

زیر تشکیل پرونده کاسه ۹۰ / 8۹۳ 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 مهدی صادق زاده 

به طرفیت آذر دخت صفا به خواسته مطالبه نه میلیون و دویست هزار ریال طی دو فقره چک به 

شماره های ۵8۲۳۴8 مورخ ۲۴ / ۶/ 8۴ – ۵8۲۳۴۵ مورخ ۲۴ / 8 / 8۴ بانک سپه به انضمام 

تاخیر تادیه و خسارات دادرسی نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین 

و اشتغال ذمه خوانده / خواندگان دارد و اینکه خوانده / خواندگان هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در 

خصوص دعوای مطروحه و مبنی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند لذا شورا 

دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹8 ، ۵۱۹ ، ۵۱۵ ، ۵۲۲ قانون ق . آ . د . م و 

مواد ۳۱۳ و ۳۱۰ قانون تجارت رای بر محکومیت خوانده / خواندگان به پرداخت مبلغ - / ۰۰۰ / ۲۰۰ / 

۹ ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک 

مرکزی از تاریخ سر رسید مورخه – تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره 

غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید 

نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه ۲۷ شورای حل اختاف اصفهان – شماره : ۲۱۲۷۹ / م الف

استاندار چهارمحال و بختیاری:
نظارت بیشتر بر مراکز توزیع داروهای ترک اعتیاد ضروری است
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حتما بخوانید!
  بخشی از مافیای سینما در دست ...

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگی

ــی، نقــش مهمــی در ســاخت  روایت هــای تاریخــی و مذهب
ــی  ــم تاریخ ــوادث مه ــد. ح ــان دارن ــینمایی در جه ــار س  آث
ــف  ــای مختل ــط کارگردان ه ــا توس ــا و باره ــی، باره و مذهب
ــرف  ــم ح ــار، ه ــن آث ــم ای ــار ه ــر ب ــوند و ه ــاخته می ش س
ــیاری  ــان بس ــد مخاطب ــم می توانن ــد و ه ــن دارن ــرای گفت  ب
را جــذب کننــد. بــه عنــوان مثــال دربــاره حضــرت مســیح)ع( 
آثــار متعــددی در غــرب ســاخته شــده و قطعــا در آینــده نیــز 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــورا ب ــه عاش ــد. واقع ــد ش ــاخته خواه س
ــد دســتمایه تولیــد  ــخ تاریــخ اســام می توان تراژدی هــای تل
آثــار بســیاری باشــد؛ امــا متاســفانه ســهم واقعــه عاشــورا در 

ســینمای ایــران، تنهــا 3 فیلــم اســت.
    روز واقعه

فیلــم  عاشــورا،  دربــاره  تولیدشــده  اثــر  شــاخص ترین 
ــی  ــرام بیضای ــتاد به ــان اس ــر درخش ــه اث ــی روز واقع دیدن
ــه، داســتان  ــی شــهرام اســدی اســت. روز واقع ــه کارگردان ب
جــوان مســیحی تــازه  مسلمان شــده ای اســت کــه نــام خــود 
را عبــدهللا گذاشــته و ســال ها، دل در گــرو عشــق دختــر 
ــس از ســال ها ــرب داده اســت. پ  یکــی از ریش ســفیدان ع
ــرمی گیرد. ــی س ــر، عروس ــدر دخت ــت پ ــا موافق ــرانجام ب  س

عبــدهللا در مراســم ازدواج، ندایــی تکان دهنــده از ســوی نینــوا 
ــا می گــذارد  ــب می شــود، عــروس را تنه می شــنود کــه منقل
ــه  ــی ب ــازد. زمان ــب می ت ــا اس ــدا ب ــع ص ــال منب ــه دنب و ب

صحــرای کربــا می رســد کــه عصــر عاشــورا )دهــم محــرم( 
ــن  ــیمرغ بلوری ــت س ــر دریاف ــاوه ب ــم ع ــن فیل ــت. ای اس
بهتریــن فیلــم، موفــق بــه کســب چهــار ســیمرغ دیگــر هــم 
ــن  ــود. در ای ــن ب ــیمرغ بلوری ــت 5 س ــد دریاف ــد و کاندی ش
فیلــم پربازیگــر کــه بیشــتر بازیگــران مطــرح ســینمای ایــران 
 در آن حضــور داشــتند، چهره هایــی چــون عــزت هللا انتظامــی
ــی ــدی فتح ــاورز، مه ــی کش ــایخی، محمدعل ــید مش  جمش

ســعید نیک پــور، علیرضــا شــجاع نوری، عنایــت بخشــی 
ــو ــه عل ــادی، ژال ــده خیرآب  ســیامک اطلســی، مرحــوم حمی

ــد.  ــه ایفــای نقــش پرداختن فخرالدیــن صدیق شــریف و... ب
ــی ــد انتظام ــده مجی ــر عه ــم ب ــن فیل ــیقی ای ــاخت موس  س

آهنگساز مطرح عرصه موسیقی بوده است.
    سفیر

اولیــن اثــر تولیدشــده دربــاره واقعــه عاشــورا پــس از انقــاب، 
ــح اســت.  ــرز صال ــم ســینمایی »ســفیر« ســاخته فریب فیل
فرامــرز قریبیــان، جــال پیشــواییان، کاظــم افرندنیــا، مرحوم 
ــم  ــن فیل ــان در ای ــنگ دیبائی ــی، هوش ــرث ملک مطیع کیوم

ــد.  ــای نقــش پرداخته ان ــه ایف ب
در ایــن فیلــم یکــی از ســفیران امــام حســین )ع( کــه 
حامــل نامــه ایشــان بــود، بــرای مذاکــره بــا ســلیمان خزاعــی 
ــل از  ــا در راه دســتگیر شــده و قب ــه می شــود. ام ــازم کوف ع

ــام  ــه ام ــرد، نام ــرار بگی ــوران ق ــار مأم ــا در اختی ــه کام اینک
ــه  ــان را ب ــدان، زندانی ــرد. در زن ــن می ب ــین)ع( را از بی حس
شــورش وادار می کنــد و ســپس بــه زنــدان ابن زیــاد در 
کوفــه منتقــل می شــود. ابــن زیــاد بــه قیس بن مســهر 
ــک  ــه در ی ــد ک ــنهاد می ده ــین)ع( پیش ــام حس ــفیر ام س
ســخنرانی اعــام کنــد کــه امــام حســین)ع( قصــد بیعــت بــا 
ــود  ــی در روز موع ــرد؛ ول ــد را دارد. قیــس ظاهــرا می پذی یزی

ــد. ــخنرانی می کن ــد س ــه یزی علی
    رستاخیز

ــده  ــای ساخته ش ــن فیلم ه ــی از آخری ــتاخیز، یک ــم رس فیل

دربــاره عاشوراســت کــه پــس از حاشــیه های فــراوان فرصــت 
اکــران پیــدا کــرده اســت. البتــه تــا زمــان تهیــه ایــن گــزارش 
ــام اســت؛ از  ــم در ابه ــن فیل ــوز هــم چگونگــی اکــران ای هن
همیــن رو نمی تــوان واقعــا نــام ایــن فیلــم را در لیســت آثــار 

مربــوط بــه واقعــه عاشــورا بــا قطعیــت ثبــت کــرد.
ــد  ــی مانن ــه بزرگ ــرا واقع ــه چ ــت ک ــن اس ــزرگ ای ــؤال ب س
ــق  ــم عمی ــا همــه قابلیت هــای درخشــان و مفاهی عاشــورا ب
انســانی و مذهبــی تــا ایــن انــدازه در ســینما مســکوت مانــده 
اســت؟ بــه طــور یقیــن کارگردان هــای بــزرگ بســیاری 
در ایــران حضــور دارنــد کــه می تواننــد از پــس ســاخت 
ــن  ــگ پـروداکشـ ــاح بی ــه اصط ــا ب ــزرگ ی ــای ب پروژه ه
 بربیاینــد. در مقابــل بودجــه کافــی از ســوی ســازمان ها 
و نهادهــای مختلــف بــرای ســاخت آثــار مذهبــی در کشــور 
وجــود دارد؛ پــس تنهــا دلیــل موجــود بــرای چرایی نســاختن 
ــردد.  ــندگان برمی گ ــه نویس ــورا ب ــه عاش ــاره واقع ــم درب فیل
 متاســفانه یکــی از ضعف هــای بــزرگ ســینمای ایــران

ــودن  ــا نب ــه در کل بخش ه ــی، بلک ــش مذهب ــا در بخ نه تنه
فیلمنامــه خــوب اســت. فیلمنامــه بــه عنــوان بســتر اصلــی 
ــم  ــک فیل ــی ی ــا ناکام ــی ی ــد کامروای ــم، می توان ــک فیل  ی

را تضمین کند. 
ــوده  ــق ب ــن حــد موف ــا ای ــه ت ــری همچــون روز واقع ــر اث  اگ
و هنــوز هــم طــروات و تازگــی خــود را از دســت نــداده، بــدون 
ــای  ــه امض ــت ک ــدگاری اس ــه مان ــل فیلمنام ــه دلی ــک ب ش

فــردی همچــون اســتاد بیضایــی را پــای خــود دارد.

- ســفیر کــره جنوبــی در پاســخ بــه پرسشــی 
دربــاره برنامــه فرهنگــی ایــن ســفارتخانه بــرای 
ــادل  ــان، تب ــی در کشورش ــینماگران ایران ــور س حض
محصــول  یــک  تولیــد  و  ســینمایی  هنرمنــدان 
فرهنگــی مشــترک گفــت: »ایــن ایــده خوبــی اســت 
ــا  ــده ت ــرح ش ــا مط ــور م ــوی رئیس جمه ــه از س ک
هنرپیشــه های ایرانــی و کــره ای کنــار هــم کار کننــد 
و فیلمــی تولیــد شــود؛ امــا خــب، بازیگــران ایرانــی 
ــا  ــان ب ــتند و قرارگرفتنش ــا هس ــد زیب ــش از ح بی
بازیگرهــای کــره ای روی یــک صحنــه، کمــی دشــوار 

بــه نظــر می رســد.«
ســریال  در  بــازی  رســتمی  امیرحســین   -
را رویــدادی  »لیسانســه ها«ی ســروش صحــت 
خوشــایند دانســت و تاکیــد کــرد: »شــهرزاد« مثــل 
دارد. را  خــود  خــاص  غافلگیری هــای  همیشــه 

ــه اول  ــبت ده ــه مناس ــوان ب ــی ج ــبکه رادیوی - ش
اباعبــدهللا  حضــرت  ســوگواری  ایــام  و  محــرم 

دارد.  »مقتل خوانــی«  الحســین)ع( 
ــم  ــم، هفت ــوم، شش ــای س ــی روزه ــن مقتل خوان  ای
و هشــتم محــرم از ایــن شــبکه جــوان رادیــو پخــش 
شــبکه  »مقتل خوانــی«  برنامــه  شــد.  خواهــد 
ــه  ــتی، ب ــران دوس ــاد مه ــدای زنده ی ــا ص ــوان ب ج
اول  دهــه  در  شــاه رضایی  مهــدی  تهیه کنندگــی 
ــردازد. ــر می پ ــه خوانــش مقتل هــای معتب محــرم ب

- »بندیکــت کامبربــاچ«، بازیگــر مشــهور نقــش 
بــار دیگــر از سیاســت های دولــت  »شــرلوک«، 
ــرد. ــاد ک ــدگان انتق ــاره بحــران پناهن انگلســتان درب

صاحب امتیــاز  و  مالــک  ســاالرزهی،  ســعید   -
اعــام کــرده  به تازگــی  جناب خــان،  شــخصیت 
بعــدی  فصــل  در  جناب خــان  اســت  ممکــن 

باشــد. نداشــته  خندوانــه حضــور 
ــه  ــلما« ب ــس س ــینمایی »کنت ــم س ــاخت فیل - س
کارگردانــی حســن فتحــی تــا ســال آینــده بــه 

ــاد. ــق افت تعوی
ــبی  ــود ش ــه ن ــگارش مجموع ــد از ن ــایار الون - خش
ــیناپس  ــون س ــه تاکن ــر داد ک ــر« خب ــکن مه »مس
کــرده  طراحــی  را  آن  قســمت  پنــج  قصــه   و 

است.
ــان  ــا بی ــینما، ب ــردان س ــائیان، کارگ ــد موس - وحی
فرانســوی ها  همــکاری  بــا  را  »مومــه«  اینکــه 
ــرای انجــام  ــن کشــور ب ــه ای می ســازد از ســفرش ب

ــت. ــخن گف ــرات س ــی مذاک بعض
- بــن اســتیلر اعــام کــرد دو ســال پیــش بــه 
ســرطان پروســتات مبتــا شــده، امــا بــا تشــخیص 
بموقــع موفــق شــده بــر بیمــاری غلبــه کنــد و اکنــون 

ــدارد. ــش وجــود ن ــری از ســرطان در بدن اث

گفت وگوی کیمیای وطن با رئیس اداره تبلیغات 
اسالمی شهرستان برخوار

 برگزاری ویژه برنامه های ماه محرم 
با محوریت قرآن و عترت

ــتان  ــامی شهرس ــات اس ــس اداره تبلیغ  رئی
برخوار

مهناز طغیانی
ــای  ــرآن در برنامه ه ــت: ســهم ق برخــوار گف
مــاه محــرم و صفــر انــدک اســت و ویژه برنامه هــای مــاه 
محــرم، بایــد بــا محوریــت قــرآن و عتــرت برگــزار شــود. 
حجت االســام ســید اصغــر مرتضــوی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــامی  ــات اس ــای اداره تبلیغ ــه  ویژه برنامه ه ــن، ب ــای وط کیمی
شهرســتان برخــوار در مــاه محــرم و صفــر اشــاره کــرد و گفــت: 
نظــارت، حمایـــت و سازمـــاندهی تشــکل های مذهبــی از 
وظایــف ذاتــی اداره تبلیغــات اســامی محســوب می شــود. وی 
ــه منظــور  افــزود: اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان برخــوار ب
ــای  ــزاداری، هماهنگی ه ــای ع ــی از هیئت ه ــی و بازرس سرکش
ــه  ــا آن هــا انجــام داده و در دهــه محــرم، هــر شــب ب الزم را ب
همــراه امــام جمعــه و فرمانــدار شهرســتان از هئیت هــای 
ایــن  در  کــرد:  تصریــح  وی  می کنــد.  بازدیــد  مذهبــی 

بازرسی ها، مشکات هیئت های مذهبـی بررسی می شـود. 
حجت االســام مرتضــوی در ادامــه گفــت: ماه هــای محــرم 
ــگ  ــج و اشــاعه فرهن ــرای تروی ــری ب ــر، فرصــت بی نظی و صف
حســینی و عاشــورایی اســت؛ لــذا ســعی می شــود در ایــن مــاه 
ارزش هــای موجــود در هیئت هــای مذهبــی فرهنگ ســازی 
ــرآن  ــت ق ــا محوری ــان ب ــاه رمض ــت: م ــار داش ــود. وی اظه ش
ــهم  ــود و س ــزار می ش ــرت برگ ــت عت ــا محوری ــرم ب ــاه مح و م
قــرآن در مجالــس عــزاداری هیئت هــای مذهبــی انــدک 
اســت. رئیــس اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان برخــوار 
افــزود: در راســتای ترویــج فرهنــگ قرآن خوانــی، امســال 
در مجالــس عــزاداری هیئت هــای مذهبــی، حتمــا قــرآن 
قرائــت می شــود. اعــزام مبّلــغ بــه شــهرها و روســتاهای 
 اطــراف شهرســتان برخــوارو همچنیــن دعــوت از مداحــان 
و ســخنرانان شناخته شــده در هیئت هــای مذهبــی و اعــزام 
ســخنران بــه مــدارس شهرســتان از جملــه اقدامــات ســازمان 
تبلیغــات اســامی اســت. حجت االســام مرتضــوی اظهــار 
ــج  ــغ و تروی ــرای تبلی ــی ب ــت خوب ــرم فرص ــاه مح ــت: م داش
ــداف  ــاه، اه ــن م ــد در ای ــون اســت و بای ــن توســط روحانی  دی

و آرمان های قیام امام حسین)ع( را بیان کنند. 
وی ادامــه داد: روحانیــون در مــاه محــرم بایــد در ســخنرانی های 
 خــود بــه بررســی ابعــاد مختلــف هــدف قیــام بپردازنــد 
ــب اهــل  ــام حســین)ع( و مکت ــا آرمان هــای ام ــان را ب و جوان
 بیــت عصمــت و طهــارت آشــنا کننــد. وی افــزود: در مــاه محــرم 
و صفــر زیباتریــن جلوه هــای دین به نمایش گذاشــته می شــود. 
ــوده ــا ب ــگ م ــاز در فرهن ــه از دیرب ــان ک ــا همچن ــن زیبایی ه  ای

ــام  ــس ام ــم در مجال ــل فه ــر و قاب ــکل های زیبات ــه ش ــد ب بای
ــل شــود. ــان منتق ــه جوان حســین)ع( ب

گفت وگو

ــران  ــتی ای ــابق کش ــان س ــدری، قهرم ــا حی علیرض
ــروج از  ــا خ ــت ب ــی اس ــد ماه ــه چن ــان، ک و جه
فدراســیون کشــتی، دیگــر در ورزش فعالیتــی نــدارد، 
ــه  ــم پرداخت ــک فیل ــی در ی ــه نقش آفرین ــرا ب اخی
اســت. در ایــن فیلــم ســینمایی کــه پروانــه نمایــش 

آن هــم صــادر و در کشــور اوکرایــن 
فیلمبــرداری شــده دارنــده مــدال برنــز 
المپیــک ۲۰۰۴ بــه یــاد دوران قهرمانــی 
ــرده و روی  ــم ک ــادی ک ــود، وزن زی خ

ــه اســت. تشــک رفت
ایــران  کشــتی  ســابق  قهرمــان   
دربــاره اولیــن تجربــه بازیگــری اش 

می گویــد: از ســوی احمــد نجفــی، پیشــنهاد ایفــای 
ــم  ــن ه ــد و م ــن ش ــه م ــم ب ــن فیل ــش در ای  نق

ــتی  ــه کش ــوط ب ــم مرب ــن فیل ــدم ای ــون فهمی  چ
ــد،  آن  ــن رشــته کمــک کن ــه ای ــد ب اســت و می توان
ــه  ــی ب ــن، حت ــل از ای ــا قب ــه ت ــردم. البت ــول ک را قب

بازیگــری فکــر هــم نکــرده بــودم و خیلــی دوســت 
ــط  ــا چــون فق ــن عرصــه شــوم؛ ام نداشــتم وارد ای
ــازی  ــن نقــش را ب ــک کشــتی گیر می توانســت ای ی
ــه  هــر حــال کشــتی، ورزش اول  ــم. ب ــد، پذیرفت کن
ــود.  ــده ش ــن دی ــش از ای ــد بی ــت و بای ــور اس کش
ایــن فیلــم، »مــن یــک ایرانــی ام« نــام 
دارد و می توانــد روح پهلوانــی در رشــته 
کشــتی را زنــده کنــد. از نظــر مــن پــس 
ــوان در  ــک پهل ــتیم ی ــاب نتوانس از انق
ــط  ــم و فق ــی کنی ــتی معرف ــته کش رش
در رســانه ها و میــان مــردم از ایــن 
داســتان  می شــود.  اســتفاده  لفــظ 
ایــن فیلــم، ماجــرای کشــتی گیری اســت کــه 
ــش  ــه برای ــی ک ــی اتفاقات ــد و ط ــرت می کن مهاج
ــه خــود  رخ می دهــد، شــخصیت یــک اســطوره را ب
 می گیــرد. ایــن فیلــم می توانــد کشــتی ایرانــی 

را به بسیاری از مردم به درستی معرفی کند.

توضیحات قهرمان کشتی ایران درباره بازیگر شدنش
ســـیروس الونـــد در مراســم تقدیــر از ســه تن از دســتیاران 
کارگــردان تاکیــد کــرد: در ســینما مافیایــی وجــود دارد کــه 
بخشــی از آن در دســت بازیگــران اســت. کارگــردان »یک بار 
ــا سوپراســتارها افــزود:  ــرای همیشــه« در خصــوص کار ب ب
همــه، تصورشــان ایــن اســت کــه کار بــا سوپراســتارها 

این طــور  حالــی کــه  در  اســت؛  دشــوار 
ــه  ــت ک ــخت اس ــی س ــا کس ــت. کار ب نیس

ــت!  ــتار اس ــد سوپراس ــور می کن تص
ایــن کارگــردان متذکــر شــد: تعریــف مــن از 
دســتیار کارگــردان ایــن اســت کــه اگــر روزی 
تهیه کننــده  نداشــت،  حضــور  کارگــردان 
ــد  ــته باش ــتیار داش ــه دس ــاد را ب ــن اعتم ای

ــه  ــن کار دســتیاری اســت، ن ــرد؛ ای ــروژه را پیــش بب کــه پ
هماهنگ کننــده بازیگــران. برخــی از بازیگــران از دســتیاران 
بــه  خیانــت  مسیـــر  در  درســت کرده انــد  دالل هایــی 

ــران. ــینمای ای س
ــای  ــد مافی ــه می گوین ــا ک ــن مافی ــت: ای ــه گف  او در ادام

تهیــه و توزیــع، حــرف ُمفــت اســت. بخــش جالــب توجــه 
ــه  ــد ک ــاق می افت ــران اتف ــط بازیگ ــینما توس ــا در س مافی
برخــی از برنامه ریزهــا بــه صــورت ناخــودآگاه بــه ایــن 
ــا  ــعر مولون ــه ش ــاره ب ــا اش ــد. او ب ــک می کنن ــران کم بازیگ
»پشــت ایــن پــرده خبرهاســت کــه مــا بی خبریــم«، گفــت: 
مــن در یکــی از فیلم هــای حرفــه ای دســتیار 
ــن  ــم و از ای ــاد گرفت ــا ی ــی چیزه ــودم؛ خیل ب
تجربــه بایــد پشــت صحنــه را مدیریــت کــرد. 
دستیـــاران  انجمـــن  مراســـم،  ادامــه   در 
کارگــردان و برنامه ریــز، از نیمــا طباطبایــی 
ــرای فیلــم »مــن ناصــر حجــازی هســتم«  ب
تقدیــر کردنــد. ایــن کارگــردان جــوان بــه 

دلیــل بیمــاری در مراســم حاضــر نبــود.
 در ادامــه  ایــن مراســم، فیلمــی 8 دقیقــه ای پخــش شــد 
ــی  ــاز طباطبای ــی، طن ــاب کرامت ــون مهت ــی چ ــه هنرمندان  ک
و برخــی از اعضــای صنــف دســتیاران کارگــردان لــوح تقدیــر 

نیمــا طباطبایــی را در بیمارســتان بــه او اهــدا کردنــد.

دادنامه 

کاسه پرونده : 9۴1156 شماره دادنامه : 1۰83مورخ 95/7/5 مرجع رسیدگی : شعبه شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان : سید ابوالقاسم قائم مقامی نشانی : اصفهان دروازه شیراز خ هزار جریب 

کوی آزادگان فرعی ۲ پاک ۲۰خوانده : میثاق طایی باشیری نشانی : مجهول المکان خواسته : 

مطالبه مبلغ 9/۲13/۰۰۰ ریال ریال بابت وجه سه فقر چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر و 

تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورای حل اختاف 

به  باشیری  طایی  میثاق  طرفیت  به  مقامی  قائم  ابوالقاسم  سید  آقای  دعوی  خصوص  در 

 9۴/7/۲7 بتاریخ   ۴363۴ های  شماره  به  چک  وجه  ریال   9/۲13/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  خواسته 

......................به  بانک  عهده  9۴/9/۲۲به  ۲1۴36686بتاریخ   ،  9۴/8/۲7 ۴3638بتاریخ   ،

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

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

در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و 

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

 خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت بنظر می رسد که به استناد مواد 31۰

، 313 قانون تجارت و 198، 515،519و5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ نه میلیون و دویست وسیزده هزار ریال بابت اصل خواسته ۴9۰/۰۰۰ریال بابت 

 ( موصوف  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تاخیرتادیه  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  دادرسی  هزینه 

تاریخهای فوق ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید . رای صادره غیابی 

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

واخواهی ظرف بیست روزقابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

م الف ۲13۰۴

قاضی شعبه 1۲ شورای حل اختاف اصفهان 

برگ احضار
نام: آقای ابراهیم نام خانوادگی : معتمدنیا نام پدر: عوض شغل و شهرت : فرش فروش محل 

اقامت : ناشناخته موضوع : مطالبه وجه یک فقره چک محل حضور : شعبه 5 شورای حل اختاف 

اصفهان واقع در سفید شهر حوزه قضایی آران و بیدگل وقت حضور : روز دوشنبه 95/8/17 ساعت 

18 شماره : 5/۲۲/95/۴3۲/م الف مسئول دفتر شعبه پنجم شورای حل اختاف آران و بیدگل 

برگ احضار
نام پدر: عبدالحسین شغل و شهرت : فرش  : زمانی السعدی   نام: علی محمد  نام خانوادگی 

فروش محل اقامت : ناشناخته موضوع : مطالبه وجه یک فقره چک محل حضور : شعبه 5 سفید 

 : بیدگل سفید شهر وقت حضور  و  آران  واقع در حوزه قضایی  اصفهان  اختاف  شهر شورای حل 

ساعت 17 روز دوشنبه 95/8/17 شماره : 5/۲۲/95/۴3۰/م الف مسئول دفتر شعبه پنجم شورای 

حل اختاف آران و بیدگل 

برگ احضار
نام: آقای وحید   نام خانوادگی : سرحدی   نام پدر: محمد شغل و شهرت : آزاد  محل اقامت 

: شناخته نشده است  موضوع : مطالبه وجه یک فقره چک و هزینه های دادرسی  محل حضور 

: شعبه 5 ))پنج (( شورای حل اختاف اصفهان واقع در سفید شهر حوزه قضایی آران و بیدگل 

پنجم  دفتر شعبه  الف مسئول  5/۲۲/95/۴31/م   : 16 شماره  95/8/17 ساعت    : وقت حضور 

شورای حل اختاف آران و بیدگل 

برگ احضار
نام: 1- علی اکبر ۲- محمد کاظم    نام خانوادگی : بهرامی – مکرمی  نام پدر: 1- شاه میرزا 

۲- علیرضا  شغل و شهرت : فرش فروش – فرش فروش   محل اقامت : نا شناخته موضوع : 

مطالبه وجه یک فقره چک محل حضور : شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان واقع در سفید شهر 

حوزه قضایی آران و بیدگل وقت حضور :  95/8/17 ساعت 16/3۰  شماره : 5/۲۲/95/۴۲9/م 

الف مسئول دفتر شعبه پنجم شورای حل اختاف آران و بیدگل 

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 1 فرعی از 3807 اصلی باقی مانده بخش یک گلپایگان 
آقای رسول احمدی  فرزند علی اصغر  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 

رسما گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ زمین پاک 38۰7/1 باقی مانده در گلپایگان 

بخش یک که در صفحات  189 و 186 و ۲88 دفتر 63 و 63و 76 اماک ذیل ثبت ۲81۰۲۰ و 

۲81۰19 و 9۴۴69۰   بنام رسول احمدی  فرزند علی اصغر  ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  

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

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

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

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

آگهی  می شود که هرکس مدعی  ثبت مراتب   قانون  نامه  آئین   1۲۰ تبصره یک اصاحی ماده 

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

را کتبا  اعتراض خود  و  اداره مراجعه  این  به  روز  ده  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود 

ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

به ارائه مسترد گردد. 

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

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/۰7/15 شماره : 351/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی 

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 4 فرعی از 56 اصلی بخش یک گلپایگان 
باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود  اکبر    آقای تقی عائی   فرزند علی 

رسما گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ عمارت  پاک 56/۴  در گلپایگان بخش یک 

در صفحه  ۲۰5  دفتر 97 اماک ذیل ثبت 18۴5۴    بنام تقی عائی  فرزند علی اکبر  ثبت و 

صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله 

دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - دفتر  در قبال مبلغ - - - 

ریال – در رهن - - است. 

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

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

آگهی  می شود که هرکس مدعی  ثبت مراتب   قانون  نامه  آئین   1۲۰ تبصره یک اصاحی ماده 

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

را کتبا  اعتراض خود  و  اداره مراجعه  این  به  روز  ده  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود 

ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

به ارائه مسترد گردد. 

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

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/۰7/15 شماره : 3۴۲/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی 

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 21 فرعی از 2933 اصلی بخش یک گلپایگان 
آقای محمد خوبان    فرزند محمد حسن    باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء 

پاک  عمارت   ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  تمامی  است که  مدعی  شده  رسما گواهی  شهود 

بنام  ثبت 3۰۲7۰   اماک ذیل   131 ۲933/۲1  در گلپایگان بخش یک در صفحه  ۴۲5  دفتر 

محمد خوبان فرزند محمد حسن   ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر 

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

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

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

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

آگهی  می شود که هرکس مدعی  ثبت مراتب   قانون  نامه  آئین   1۲۰ تبصره یک اصاحی ماده 

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

را کتبا  اعتراض خود  و  اداره مراجعه  این  به  روز  ده  تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود 

ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 

به ارائه مسترد گردد. 

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

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/۰7/15 شماره : 3۴1/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی 

آگهی ابالغ 
شماره اباغیه : 951۰1۰37۲۰1۰۴935شماره پرونده :95۰99837۲۰1۰۰173  شماره بایگانی شعبه : 

95۰175 تاریخ تنظیم:1395/۰6/31خواهان / شاکی فرزانه طیاری ایاغی   دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم احمد شه بخش   به خواسته طاق به درخواست زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان گلپایگان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول   دادگاه عمومی )حقوقی( 

دادگستری شهرستان  گلپایگان  واقع در گلپایگان  ارجاع و به کاسه  95۰99837۲۰1۰۰173ثبت 

۰9:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول  گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۰8/۲9  و ساعت 

آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   خواهان/  درخواست  و  متهم   خوانده/  بودن  المکان 

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: 33۴/م الف شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( 

دادگستری شهرستان گلپایگان – اعظمی 

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه 815/95  دادخواست  به شرح   1۲118 دارای شناسنامه شماره  آرانی   آیت سنجر  آقای 

داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این  از   1۰ /ش 

زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/5/8  در  بشناسنامه ۲۲3  آرانی      حسین سنجر 

امید   -۲ به  1- آیت سنجر به ش ش 1۲118  الفوت آن مرحوم منحصر است  گفته ورثه حین 

آرانی به ش ش ۴37  آرانی به ش ش 5۲578 پسران آن مرحوم   3- فاطمه خوبی  سنجر 

با  اینک  آن مرحوم والغیر   مادر  به ش ش ۴9۲6  آرانی  ایرانیان  آن مرحوم ۴-سلطنت  همسر 

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

دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  تاریخ نشرنخستین   از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  داردو 

تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد شماره :5/۲۲/95/۴۲8/ م الف رئیس شعبه اول شورای 

حل اختاف آران و بیدگل

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: 951۰1۰۰37۰۲۰331۲شماره پرونده: 93۰998۰3587۰۰7۲3شماره بایگانی شعبه: 

93۰۲69 تاریخ تنظیم: 1395/۰6/11 نظر به اینکه شاکی خانم سعاد منزوی به والیت ازا فرزندش 

مهدی خورشیدی شکایتی علیه آقای علیرضا احمد پور فرزند ایوب مبنی بر آدم ربائی و ضرب و 

جرح تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 

دادگاه کیفری یک شهر اصفهان)18 کیفری استان سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۴ اتاق ۴۰5 ارجاع و به کاسه  

93۰998۰3587۰۰7۲3 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۰9/۲۴ و ساعت 1۰صبح تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 

به  نوبت  دو  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 

فاصله 1۰ روز  در یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی می شود فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. در 

صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.شماره: 

179۰5/م الف منشی دادگاه کیفری شعبه 3 دادگاه کیفری یک شهر اصفهان )18 کیفری استان 

سابق ( – جواد اسدی

آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک شرق – قسمتی از بخش 5ثبت اصفهان 
پیرو آگهی های نوبتی قبلی ، آگهی تحدید حدود قسمتی از اماک و مستغات واحد ثبتی شرق 

اصفهان که به موجب ماده 1۴ قانون ثبت اسناد و اماک تحدید حدود می شود به شرح شماره 

های ذیل میباشد . 

1-1۰33۰/8- مهدی نصیری هفشجانی فرزند علی یار به ش ش 68 حوزه ۲ مرکزی شهر کرد 

– ششدانگ یکبابخانه بمساحت 16۲/۰6 متر مربع مجزی شده از پاک ثبتی 1۰33۰ اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان .

روز تحدید 95/۰8/۰8 

به موجب ماده 1۴ قانون ثبت اسناد و اماک چنانچه صاحبان اماک یا نماینده قانونی آنها در 

اظهار  با حضور  آنها  مذکور ملک  قانون   15 ماده  مطابق  باشند  نداشته  تعیین حدود حضور  محل 

در  اماک که  صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  ضمنا  شد  خواهد  تحدید  مجاورین  طرف  از  شده 

موقع تحدید حدود حاضر نشدند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت اسناد و اماک از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی فقط 3۰ روز پذیرفته خواهد شد همچنین برابر تبصره ۲ ماده واحد قانون تعیین 

تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب 73/۲/۲5 مجلس شورای اسامی معترضین بایستی 

ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی مراجعه 

عملیات  نشده  بینی  پیش  تعطیلی  با  تعیین شده  روز های  از  بر خورد هریک  در صورت  نمایند 

تحدید حدود روز بعد همراه پاکهای دیگر انجام خواهد شد . تاریخ انتشار : 95/۰7/15 شماره 

:1959۲/ م الف حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

دادنامه
کاسه ی پرونده 593/9۴ شماره دانامه :387/95 تاریخ رسیدگی:1395/5/31 

مرجع رسیدگی:شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف-شهرستان آران و بیدگل

خواهان:علی محمد ناظمی-فرزند علی اکبر-خیابان  امام خمینی-کوچه والیت هفتم 

خوانده:1- حسینعلی قهقائی فرزند محمد مجهول المکان

۲-علیرضا    مغاره عابد فرزند حسین 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 علی محمد ناظمی   به طرفیت    1- حسینعلی قهقائی ۲- علیرضا مغاره 

عابد  خواسته مطالبه مبلغ           ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال وجه یک فقره چک 

به شماره 3۰3133-9۴/6/۲5 عهده بانک انصار شعبه آران و بیدگل  بانضمام 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 9۴/5/31 و دفاعیات غیر 

موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نطر 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 است فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا 

به شرح صورنجلسه مورخه 95/5/31 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا 

الحاقی  تبصره  تجارت  قانون  از   313-311-31۰ مواد  و  اختاف  قانون شوراهای حل   11 ماده  به 

از  قانون صدور چک و مواد 198-519 و 5۲۲   ۲ به ماده  نظام  مصوب مجمع تشخیص مصلت 

قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ ده میلیون و  چهارصد 

و پنجاه  هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا 

زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی در 

حق خواهان صادر و اعام می گردد.

رای صادر غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن 

ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  

آران و بیدگل می باشد.

شماره: 5/۲۲/95/۴1۴/م الف

قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی حوزه قضایی شهرستان آران و بیدگل

آگهی مزایده اموال منقول /
اجرای احکام دادگستری فاورجان  در نظر دارد در پرونده شماره 39۴/95 موضوع علیه شرکت 

آذر فلزان   وله  آقای یوسف اسد الهی   در تاریخ 95/7/۲6 به منظور فروش یک دستگاه جراثقال 

سقفی کارگاهی تک پل چهارکاره دست دوم زرد رنگ شرکت آذر فلزان با مشخصات مندرج در 

پرونده فوق  از ساعت 1۰ الی 11 صبح جلسه مزایده در محل دادگستری فاورجان دفتر اجرای 

احکام ) اطاق شماره ۲۲9( برگزار نماید. اموال موضوع مزایده جراثقال سقفی  برابر نظر کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ 1۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است داوطلبین خرید می توانند پنج 

روز قبل از مزایده با حضور در محل اجرای احکام از موقعیت اموال مطلع و مزایده از قیمت ارزیابی 

شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده 

بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد 

قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند/ مدیر اجرای احکام حقوقی فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1۲37/95 خواهان محمد رضا شاهرودی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

به طرفیت سعید رفیعی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ 95/8/18ساعت 

خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   11/3۰

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

حل  شورای  مجتمع  وکا   چهارراه  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به 

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

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۲13۴۰/م الف مدیر دفتر شعبه 

11مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
بایگانی  :95۰998۰35۰9۰۰۴63شماره  پرونده  شماره   951۰۴6۰35۰9۰۰۰7۲  : خواست  در  شماه 

شعبه : 95۰539 تاریخ تنظیم :1395/۰7/1۲ در خصوص دعوی خواهان ها شرکت قالب سازی 

دیگران  و  زاهدی  روزبه  خوانده  طرفیت  به  و خرمیان  رجالی  اقایان  و  نیک کار  خانم  و  اصفهان 

است که  تقدیم کرده  اصفهان  حقوقی   9 شعبه  به  را  دادخواستی  صورتجلسه  ابطال  خواسته  به 

دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1395/۰8/17 ساعت 1۰ دارای وقت رسیدگی می باشد به علت 

با توجه به در خواست خواهان مبنی بر نشر آگهی  مجهول المکان بودن خوانده روزبه زاهدی و 

وقت رسیدگی دادگاه با تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در 

جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه 

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

مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. شماره :۲1313/ م الف منشی شعبه 9 حقوقی اصفهان –

 محسنی

سهم واقعه عاشورا در سینما

الوند:  بخشی از مافیای سینما در دست بازیگران است



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

مدالی که با تن ماهی پرید پنجشنبه  15  مهرماه   61395
ـــمـــاره  269 ســـــال دوم              ݡسݒ

ذوب آهناخبار کوتاه

با استعدادترین فوتبالیست ایران 

کیست؟ 
بــه  ســلطانی مهر  محمــد  از   
اســتعداد  از ۶۰  عنــوان یکــی 
ــرده  ــام ب ــان ن ــال جه ــر فوتب برت
ــن  ــه گاردی شــده اســت. روزنام
 ۶۰ اســتعداد فوتبالــی جهــان 
آینــده  ســال های  در  کــه  را 
بــه  را  خودشــان  می تواننــد 
ســطح نخســت فوتبــال برســانند، معرفــی کــرده کــه در ایــن 
بیــن نــام محمــد ســلطانی مهر از ایــران بــه چشــم می خــورد. 
اســت  میــادی   ۱۹۹۹ ســال  متولــد  کــه   ســلطانی مهر 
ــی  ــک ایران ــن هافب ــرار دارد. ای ــایپا ق ــم س ــت تی در عضوی
ــدان  ــه می ــران ب ــگ ای ــار در لی ــرای اولین ب ــش ب ــدی پی چن
رفــت؛ ایــن در حالــی بــود کــه دو هفتــه از تولــد ۱۷ ســالگی او 
گذشــته بــود. در حــال حاضــر، امیــد زیــادی بــه ایــن جــوان 
ایرانــی اســت. در تهــران شــنیده شــده کــه دربــاره او گفته انــد 
او در ایــن ســن از جــواد نکونــام کــه ۱۷ ســال ســن داشــت 
ــام داد، ۶  ــران انج ــرای ای ــازی ب ــام ۱۵۰ ب ــت. نکون ــر اس بهت
فصــل در اســپانیا بــازی کــرد و کاپیتــان تیــم ملــی نیــز بــود. 
ســلطانی مهر در زدن ضربــات ایســتگاهی مهــارت زیــادی 
دارد. بــرای تیــم جوانــان بــازی کــرده و در ســایپا کــه معــروف 
ــت  ــران اس ــال ای ــوان در فوتب ــتعدادهای ج ــرورش اس ــه پ ب
ــطح  ــه س ــودش را ب ــا خ ــت ت ــدوار اس ــد و امی ــازی می کن ب

باالیی در فوتبال جهان برساند.

 رکاب زنی دوچرخه سواران اصفهانی

 تا مشهد مقدس
بــا  اصفهــان همزمــان  زیارتــی رکاب زنــان شــهر  کاروان 
ــدس  ــهد مق ــا مش ــان ت ــیر اصفه ــال، مس ــرم امس ــام مح  ای
را بــا دوچرخــه و بــا شــعار »هــوای اصفهــان را داریــم« طــی 
ــان ــک اصفه ــی ترافی ــش مردم ــزارش پوی ــه گ ــد. ب  می کنن
در آســتانه هفتــه تربیــت بدنــی و ورزش، امســال دوازدهمین 
ســفر کاروان زیارتــی رکاب زنــان هیئــت دوچرخه ســواری 
اســتان اصفهــان بــا همــکاری پویــش مردمــی ترافیــک شــهر 
اصفهانــی  دوچرخه ســواران  می شــود.  اجرایــی  اصفهــان 
ــان  ــاک اصفه ــا رویکــرد حمایــت از هــوای پ  در ایــن ســفر ب
و همچنیــن هــوای پــاک ایــران، مســیر اصفهــان تــا مشــهد 
ــام ســوگواری  ــا ای ــان ب ــن ســفر، همزم ــد. ای را طــی می کنن
ســرور شــهیدان امــام حســین)ع( صــورت می گیــرد و قــرار 
در  را  عزاداری هــای خــود  اســت کاروان دوچرخه ســواران 

ــد.  مشــهدالرضا بــه جــا آورن
ــود را  ــفر خ ــی س ــواران اصفهان ــاس، دوچرخه س ــن اس ــر ای ب
8 صبــح روز پنجشــنبه ۱۵ مهــر از گلســتان شــهدای اصفهــان 

ــد. ــاز می کنن آغ

  جایزه ویژه ذوب آهن اصفهان 

برای رستم و سهراب المپیک
ــه  ــن ک ــرداری ذوب آه ــم وزنه ب ــو تی ــرادی، عض ــهراب م س
اولیــن مــدال طــای المپیــک را بــرای اصفهــان بــه ارمغــان 
آورد، دیــروز ۱4 مهرمــاه، طــی جلســه ای بــا حضــور مهنــدس 
از  تعــدادی  احمــد صادقــی، مدیــر عامــل ذوب آهــن، 
مســئوالن ایــن شــرکت و ســعید آذری، مدیــر عامــل باشــگاه 
ــژه خــود را از دســت  ــزه وی فرهنگی ورزشــی ذوب آهــن، جای

ــرد.  ــت ک ــی دریاف ــدس صادق مهن
ضمــن اینکــه کیانــوش رســتمی، کاپیتــان تیــم وزنه بــرداری 
ذوب آهــن اصفهــان نیــز، سه شــنبه ۱3 مهرمــاه جایــزه خــود 

را از مهنــدس صادقــی دریافــت کــرد.
 بدیــن ترتیــب ســهراب مــرادی و کیانــوش رســتمی، اعضــای 
تیــم وزنه بــرداری ذوب آهــن اصفهــان کــه در مســابقات 
ــران  ــم ای ــوالدی، پرچ ــای ف ــر وزنه ه ــه ب ــا غلب ــک ب  المپی
را بــا نقشــی از طــا بــه اهتــزاز درآوردنــد، جوایــز ویــژه خــود 
ــل ذوب  ــر عام ــی، مدی ــدس صادق ــد. مهن ــت کردن را دریاف
آهــن اصفهــان در ایــن خصــوص گفــت: ذوب آهــن بــه 
 عنــوان مــادر صنعــت فــوالد کشــور، از زمــان تأســیس تاکنــون 
و  تاشــگران  قهرمانــان،  صنعــت،  عرصــه  در  نه تنـــها 
متخصصــان بســیاری بــه جامعــه معرفــی کــرده اســت، بلکــه 
ــات  ــته، خدم ــرن گذش ــم ق ــی نی ــز ط ــه ورزش نی در عرص
شــایانی بــه ورزش اســتان و کشــور در بســیاری از رشــته های 
ورزشــی ارائــه نمــوده کــه بــا دو مــدال طــای المپیــک بیــش 

ــت.  ــی یاف ــش تجل از پی
وی تصریــح کــرد: قهرمانــی ایــن ورزشــکاران، نه تنهــا باعــث 
شــادی میلیون هــا ایرانــی شــد، بلکــه نظــام جمهــوری 
اســامی را کــه مبتنــی بــر حــق و عدالــت اســت و بــه همیــن 
دلیــل مــورد دشــمنی اســتکبار جهانــی اســت، در جهــان عزت 
بخشــید و دشــمنان ایــن نظــام را بــار دیگــر ســرافکنده کــرد. 
لــذا بــرای ایــن قهرمانی هــای مهــم نمی تــوان پــاداش مالــی 

تعییــن کــرد.
 مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان ضمــن قدردانــی از 
المپیــک  طــای  مــدال  کــه  آهنــی  ذوب   وزنه بــرداران 
را صیــد کردنــد و پرچــم ایــران را در مهم تریــن رویــداد 
ورزشــی جهــان بــه اهتــزاز درآوردنــد، ابــراز امیــدواری 
ــران  ــرای ای ــد ب ــان بتوانن ــان، همچن ــن قهرمان ــه ای ــود ک نم

افتخارآفرینــی کننــد.
حمایت هــای  از  ســخنانی  طــی  نیــز  مــرادی  ســهراب   
ذوب آهــن اصفهــان و مهنــدس صادقــی، مدیــر عامــل ایــن 
شــرکت و همچنیــن ســعید آذری، مدیــر عامــل باشــگاه 
فرهنگی ورزشــی ذوب آهــن، تشــکر کــرد و گفــت: ایــن 
ــت  ــا حمای ــز از م ــک نی ــه المپی ــزام ب ــل از اع ــرکت قب  ش
ــق  ــور موف ــرای حض ــا را ب ــه م ــزی، روحی ــدای جوای ــا اه و ب
در المپیــک ریــو تقویــت کــرد و امــروز نیــز ایــن حمایت هــا 

ــر اســت. ادامــه دارد کــه بســیار شــایان تقدی

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس  ورزش

خبــری  نشســت  در  ذوب آهــن  باشــگاه  عامــل  مدیــر 
 بــا اصحــاب رســانه اصفهــان بــا اشــاره بــه تأســیس 
ــار داشــت:  و فعالیت هــای ورزشــی باشــگاه ذوب آهــن اظه
ــت  ــه دس ــای ب ــه موفقیت ه ــت ک ــن اس ــن ای ــاس م احس
آمــده هرگــز میسرنمی شــد، مگــر درســایه تــاش و همدلــی 
 تمامــی کســانی کــه بــا تمــام وجــود در راه پیشــرفت 
ــای  ــژه اعض ــته اند؛ به وی ــگاه گام برداش ــن باش ــی ای و تعال
ــن  ــه. ضم ــگاه و کارخان ــره باش ــی هیئت مدی ــی و فعل قبل
ــتمی  ــاختار سیس ــتراتژیکی، س ــه اس ــتن برنام ــه داش  اینک
و بهره منــدی از وجــود نیروهــای متخصــص، ذوب آهــن را بــه 
باشــگاهی ایــده آل بــدل کــرد کــه امــروز بــه عنــوان باشــگاه 
اخاق مــدار در بیــن باشــگاه های نامــدار کشــور مطــرح 
 می شــود؛ لــذا بــه صراحــت می گویــم کــه ذوب آهــن 
اولیــن باشــگاهی اســت کــه حــق خــودش را گرفــت 
 و بــه عنــوان اولیــن باشــگاه در ســطح کشــور مطــرح 

شد.
    بی مهری مقامات بلندپایه ورزش

ــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن از بی مهــری و کم توجهــی  مدی

مقامــات بلندپایــه ورزش بــه ایــن باشــگاه ســخن گفــت و 
ــه شایســته اســت از باشــگاه ذوب آهــن  ــه ک ــزود: آن گون اف
حمایــت مالــی و معنــوی نشــده اســت و بــا وجــود 
تاش هــای بی وقفــه و مســتمر در عرصه هــای مختلــف 
اعــم از مدیریتــی، مربیگــری و قهرمانــی، قدردانــی الزم بــه 

عمــل نیامــده اســت. 
ــا اشــاره بــه کاهــش ۱3 میلیــاردی بودجــه باشــگاه  آذری ب
در فصــل جــاری تصریــح کــرد: بــا باشــگاهی کــه بــه عنــوان 
باشــگاه اخاق مــدار انتخــاب می شــود و باشــگاهی کــه 
الگــو و ســمبل قــرار می گیــرد، چــرا بایــد چنیــن برخــوردی 

شــود؟! 
ــل  ــی، عوام ــان ورزش ــگاران و عکاس ــه خبرن ــاب ب وی خط
صــدا و ســیمای مرکــز اصفهــان گفــت: معتقــدم شــما 
ــن  ــن، بادانش تری ــان، جــزو قوی تری اصحــاب رســانه اصفه
و ســـالم ترین نماینـــدگان رســـانه ای کشـــور هســتید و 
تک تــک شــما عزیــزان، عامــل موفقیت هــای ورزشــی ایــن 

اســتان در ســال های گذشــته بوده ایــد.
    مرغ همسایه غاز است

ــر  ــه اظهارنظ ــخ ب ــن در پاس ــگاه ذوب آه ــل باش ــر عام مدی
خبرنــگار روزنامــه کیمیــای وطــن - بــا عنــوان کــردن مثــل 

ــاره عــدم گزینــش  معــروف »مــرغ همســایه غــازه« - درب
مربیــان بادانــش و فهیــم اصفهانــی، از جملــه منصــور 
ابراهیــم زاده و اســتفاده ازمربیــان غیربومــی گفــت: پــس از 
جدایــی دکتــر بیــژن ذوالفقارنســب، ســر مربــی تیــم فوتبال 
از ذوب آهــن در ســال ۱38۷، علی رغــم نقطــه نظــرات برخی 
از کارشناســان نســبت بــه انتخــاب منصــور ابراهیــم زاده 
ــرای ســرمربیگری تیــم ذوب آهــن، ســکان رهبــری تیــم  ب
ــم زاده نشــان  ــل ابراهی ــه در عم ــه ایشــان ســپرده شــد ک ب
ــد  ــم و او می توان ــتباه نکرده ای ــان اش ــا در انتخابم ــه م داد ک
یــک مربــی اصفهانــی بــرای فوتبــال ذوب آهــن باشــد. امــا 
ــران از  ــال ای ــان فوتب ــه مربی ــم ک ــد بگوی ــم بای ــن را ه ای
ــد  ــم ندارن ــا ه ــادی ب ــه زی ــری فاصل ــش مربیگ ــاظ دان  لح
و متفــاوت نیســتند؛ تنهــا تفاوتشــان در نحــوه آمــوزش 
و رفتــار اجتماعــی خاصــه می شــود؛ لــذا بهتــر اســت 
چهره هــای جدیــدی را بــه عرصــه مربیگــری معرفــی کنیــم؛ 
زیــرا بــه نیروهایــی نیــاز داریــم کــه بــه دنبــال آمــوزش نوین 

باشــند.
    ادامه فعالیت مجتبی حسینی

وی تصریــح کــرد: مجتبــی حســینی کــه جایگزیــن یحیــی 
گل محمــدی شــده و بــا دســتمزد کمتــری نســبت بــه 

ــه و در دو  ــده گرفت ــر عه ــم را ب ــت تی ــی هدای ــرمربی قبل س
مســابقه اخیــر جــام حذفــی نیــز تیــم را بــه برتــری رســانده 
ــد در  ــه می توان ــان واجــد شــرایطی اســت ک ــه مربی از جمل
مســابقات آســیایی روی نیمکــت ســرمربی بنشــیند؛ لــذا در 
ــه دارد  ــادی ک ــیل زی ــه پتانس ــه ب ــا توج ــی و ب ــرایط فعل  ش
ــرون  ــد، مق ــمار می آی ــه ش ــل ب ــی اصی ــع ذوب آهن و در واق
به صرفــه بــرای ذوب آهــن اســت و مــا هــم در کنــار 
ایشــان بــا همیــن روحیــه جنگندگــی و اســتراتژیکی تــاش 

ــرد.  ــرار بگی ــن در اوج ق ــا ذوب آه ــم ت می کنی
ــعه  ــاره توس ــه درب ــوالی ک ــه س ــخ ب ــعید آذری در پاس س
ورزشــگاه فــوالد شــهر مطــرح شــده بــود، گفــت: در شــرایط 
فعلــی و بــا توجــه بــه بودجــه ای کــه در اختیــار باشــگاه قــرار 

ــت. ــر نیس ــگاه امکان پذی ــن ورزش ــعه ای دارد، توس

 مدیر عامل باشگاه ذوب آهن اصفهان:

دانش مربیان فوتبال ایران، چندان متفاوت نیست

ســتاره شــطرنج ایــران بــه دلیــل یــک اتفــاق غیرمعمــول 
ــان  ــان جه ــی نوجوان ــابقات قهرمان ــلم مس ــدال مس  م

را از دست داد. 
پرهــام مقصودلــو کــه در یــک ســال گذشــته بــا جهشــی 
ــخ شــطرنج  ــزرگ تاری ــن اســتاد ب فوق العــاده، جوان تری

ایــران لقــب گرفــت، مــدال مســابقات 
خیلــی  را  جهــان  نوجوانــان  قهرمانــی 
ســاده و بــه دلیــل یــک اتفــاق کامــا 
پیــش پــا افتــاده از دســت داد. مقصودلــو 
ــازی  ــش ب ــاز از ش ــب ۵ امتی ــا کس ــه ب ک
ــدال در رده  ــب م ــی کس ــی اصل اول، مدع
ــاز دور  ــش از آغ ــود، پی ــال ب ــنی ۱۶ س س

ــن  ــرا از ای ــد؛ ماج ــب ش ــه ای عجی ــار حادث ــم دچ هفت
ــب  ــس از نیمه ش ــاعاتی پ ــام س ــه پره ــت ک ــرار اس ق
می کنــد  احســاس گرســنگی  ملــی  تیــم  اردوی   در 
ــی  ــن ماه ــا ت ــود را ب ــنگی خ ــرد گرس ــم می گی و تصمی
ــان  ــردن هم ــاز ک ــت ب ــا دس ــی ب ــن ماه ــد. ت ــع کن  رف

ــو  ــان. مقصودل ــت هم ــت شس ــدید انگش ــدن ش و بری
ســاعت 2 بامــداد همــان شــب، راهــی بیمارســتان 
می شــود. پزشــکان بــا توجــه بــه شــدت جراحــت 
درمــان گــچ را بــرای جلوگیــری از قطــع انگشــت تجویــز 
ــه  ــاد فیصل ــای زی ــا بخیه ه ــا کار ب ــا نهایت ــد؛ ام می کنن
ــن  ــا ای ــطرنج باز ب ــن ش ــد. ای ــدا می کن پی
آســیب شــدید شــرایط جســمی و روحــی 
کامــا نامناســبی پیــدا کــرد و تنهــا موفــق 
ــد.  ــازی ش ــج ب ــاز از پن ــب 2 امتی ــه کس ب
مقصودلــو در نهایــت بــا عنــوان دهمــی کار 
ــدال مســابقات  ــرد. م ــان ب ــه پای خــود را ب
ــزی نیســت  ــان مســلما چی ــان جه نوجوان
کــه مقصودلــو نتوانــد آن را بــه دســت بیــاورد؛ امــا چیزی 
ــرت  ــرای مســئوالن و خــودش درس عب ــد ب کــه می توان
باشــد، ایــن اســت کــه یــک ورزشــکار حرفــه ای عــاوه بر 
مســائل فنــی و تاکتیکــی، بایــد بــه مســائل جانبــی خود 

ــد. ــز توجــه کن ــه خــواب، اســتراحت و ... نی از جمل

مدالی که با تن ماهی پرید
ــدار  ــش از دی ــری پی ــت خب ــی روش در نشس ــوس ک کارل
ــوان ســرمربی ایــن  ــه عن ــر ازبکســتان گفــت: ب ایــران براب
ــن  ــم و ای ــتان می آی ــه ازبکس ــه ب ــت ک ــار اس ــومین ب س
ــل  ــردا مقاب ــا ف ــک م ــدون ش ــت. ب ــارم اس ــث افتخ باع
ــا ۶  ــه ب ــی ک ــم؛ تیم ــازی می کنی ــروه ب ــم گ ــن تی بهتری

ــه لحــاظ  ــروه اســت و ب ــاز در صــدر گ امتی
بــازی و نتیجــه خــوب کار کــرده اســت. امــا 
ــم و  ــی داری ــران توقعات ــم ای ــم از تی ــا ه م
انتظارمــان ایــن اســت بهتریــن عملکردمــان 

ــم.  ــه کنی را ارائ
ــه  ــخ ب ــران در پاس ــی ای ــم مل ــرمربی تی س
ــه  ــکان دژاگ ــت اش ــاره وضعی ــوالی درب  س

و علیرضــا جهانبخــش اظهــار کــرد: متاســفانه مصدومیــت 
بــازی گذشــته  چنــد  در  و  اســت  فوتبــال  از  جزئــی 
ــار داشــته  ــد بازیکــن آماده مــان را در اختی نتوانســتیم چن
ــه، علیرضــا جهانبخــش  ــا اشــکان دژاگ ــا نه تنه باشــیم. م
ــی  ــه بازیکن ــم، بلک ــار داری ــجاعی را در اختی ــعود ش  و مس

را داریــم کــه از همــه بهتــر اســت و آن تیــم ایــران اســت. 
فــردا شــاهد بــازی تیمــی خوبــی از تیــم ایــران خواهیــم 

بــود.
 کــی روش افــزود: یــک خبــر خــوب و یــک خبــر بــد دارم. 
خبــر خــوب اینکــه اشــکان دژاگــه و علیرضــا جهانبخــش 
آمــاده بــازی فــردا خواهنــد بــود و خبــر بــد 
اینکــه آمادگــی ایــن دو بازیکــن خبــر بــدی 
بــرای تیــم ازبکســتان خواهــد بــود )بــا 

ــده(. خن
ویلیامــز  بنجامیــن  انتخــاب  دربــاره  او   
اســترالیایی پــس از اتفاقاتــی کــه در دیــدار 
ایــران برابــر عــراق رخ داد نیــز، گفــت: راجــع 
بــه مســائل داوری نمی توانیــم صحبــت کنیــم. متاســفانه 
می شــویم  مشــکل  دچــار  نمی زنیــم،  حرفــی   وقتــی 
ــه انجــام  ــی اســت ک ــل گمانه زنی های ــه دلی ــن هــم ب و ای
می شــود و گاه صحبــت مــا مربیــان بــه خوبــی منعکــس 

نمی شــود.

ایــن روزهــا بــازار فعالیت هــای عمرانــی شــهرداری 
ــن  ــر زمی ــازها در زی ــت؛ از ساخت وس ــان داغ اس اصفه
ماننــد متــرو گرفتــه تــا ساخت وســازهایی کــه هــر روز 
گــره  ترافیکــی را بــاز و خدمتــی جدیــد بــه شــهروندان 
ــانه ای  ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ ــد. ب ــه می کن ارائ
ــک  ــی ی ــان ط ــهرداری اصفه ــان، ش ــهرداری اصفه ش
ســال گذشــته، تنهــا بــه بهره بــرداری و کلنگ زنــی 
پروژه هــای  و  شــهر  مرکــزی  مناطــق  در  پروژه هــا 
بــزرگ بســنده نکــرده و بــا ورود مویرگــی بــه محله هــا 
خــود  خدمت رســانی  پرونــده  پروژه هــا،  اجــرای   و 
را کامل تــر کــرده اســت. اصــاح ســیما و منظــر شــهری 
نیــز در ایــن راســتا از دغدغه هــای شــهرداری اصفهــان 
بــوده اســت کــه بــا اجــرای طرح هــا و پروژه هــای 
مختلــف در ســطح شــهر انجــام شــده اســت. در ایــن 
میــان، آســفالت معابــر اصلــی و فرعــی، از جملــه 
اقدامــات شــهرداری اصفهــان طــی یــک ســال گذشــته 
بــه منظــور تســهیل در تــردد و همچنیــن کاهــش 
ــه در  ــهروندان بــوده ک ــای ش ــه خودروه ــارات ب خس
ــی  ــفالت« اجرای ــت آس ــام »نهض ــه ن ــی ب ــب طرح قال
شــده اســت و بــا ورود بــه محله هــا و نقــاط حاشــیه ای 
 شــهر اصفهــان، خیابان هــای اصلــی و فرعــی اصفهــان 
ــه  ــش از آنک ــفالت بی ــت آس ــت. نهض ــرده اس ــو ک را ن
یــک پــروژه عمرانــی در کان شــهر اصفهــان باشــد، 
گامــی مؤثــر بــرای محرومیت زدایــی از چهــره مناطقــی 
 اســت کــه در ســال های اخیــر ســهم کمتــری از عمــران 

و بهسازی را به خود دیده اند.
    فعالیــت 20 اکیــپ شــبانه روزی بــرای اجــرای 

ــفالت ــت آس نهض
ایــرج مظفــر، معــاون عمــران شــهری شــهرداری 
ــت  ــه مدیری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاره ب ــان در این ب اصفه
ــال های  ــد س ــاری همانن ــال ج ــان در س ــهری اصفه ش
آســفالت  پارکینگ ســازی،  نهضــت  نیــز   گذشــته 
و پیاده روســازی را در دســتور کار خــود قــرار داده، اظهــار 
ــای  ــن دغدغه ه ــی از مهم تری ــز یک ــون نی ــد: اکن می کن

شــهردار اصفهــان رســیدگی بــه وضعیــت آســفالت 
معابــر و ســاماندهی آن اســت؛ از ایــن رو نهضــت 
ــا قــوت و جدیــت بیشــتر در ســطح  ــر ب آســفالت معاب

ــان در حــال اجراســت.  ــه شــهر اصفه مناطــق ۱۵گان
وی در ادامــه بــه آمــار ۶ ماهــه فعالیت هــای شــهرداری 
 اصفهــان در حــوزه آســفالت معابــر اشــاره می کنــد 
ــغ  ــان شــهریورماه ســال جــاری بال ــا پای ــد: ت و می گوی
بــر 2۶۰ هــزار ُتــن آســفالت در قالــب حــدود 2 میلیــون 
و 2۰۰ هــزار متــر مربــع آســفالت در ســطح مناطــق ۱۵ 

گانــه شــهر اصفهــان پخــش شــده اســت. 
ــه  ــان اضاف ــهرداری اصفه ــهری ش ــران ش ــاون عم مع
می کنــد: در حــال حاضــر ۵ اکیــپ شــبانه و ۱۵ اکیــپ 
ــهرداری  ــفالت« ش ــت آس ــرای »نهض ــرای اج ــه ب روزان

ــد.  ــت دارن ــان فعالی اصفه
وی همچنیــن بــه اقدامــات نظارتــی شــهرداری در 
حــوزه اجــرای »نهضــت آســفالت« اشــاره می کنــد 
ــر، ۱۶ کارشــناس و مشــاور  ــن ام ــرای ای ــد: ب و می گوی
ــق  ــه مناط ــه ب ــی روزان ــا سرکش ــه ب ــده ک ــاب ش انتخ
ــی  ــی و فرع ــر اصل ــا و معاب ــای محله ه ــه، نیازه  ۱۵گان
را شناســایی کــرده و بــا ارائــه گــزارش خــود ادامــه طرح 
آســفالت معابــر را بــا توجــه بــه اولویت بندی هــای 

می کننــد. برنامه ریــزی  صورت گرفتــه 
ــت  ــرای نهض ــهم را در اج ــترین س ــه 8، بیش     منطق

آســفالت داشــته اســت
ــن  ــان را بزرگ تری ــهرداری اصفه ــه 8 ش ــر، منطق مظف
ســهامدار اجــرای طــرح آســفالت در ســال جــاری 
عنــوان می کنــد و می گویــد: بــا توجــه بــه اجــرای ایــن 
طــرح، چندیــن خیابــان جدیــد در منطقــه 8 شــهرداری 
ایجــاد شــده اســت. وی فعالیــت آزمایشــگاه شــهرداری 
را در حــوزه ســنجش کیفیــت آســفالت، یکــی از نقــاط 
قــوت اجــرای نهضــت آســفالت در شــهر اصفهــان 
بــا فعالیــت  ادامــه می دهــد:  توصیــف می کنــد و 
ــده ــنجیده   ش ــفالت س ــت آس ــگاه کیفی ــن آزمایش  ای

و اختــاط کارخانه هــای آســفالتی کــه بــرای شــهرداری 
می شــود.  بــه روز  نیــز،  می کننــد  تهیــه  آســفالت 
معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان همچنیــن 
ــرای آســفالت  ــه در ســال جــاری ب ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــتفاده  ــی، اس ــری اصول ــش، لکه گی ــم از روک ــر اع معاب
از آســفالت جایگزیــن، درزگیــری معابــر اعتبــاری بالــغ 
ــد:  ــده، می افزای ــی ش ــال پیش بین ــارد ری ــر ۷۰۰ میلی ب
ــرای  ــال ۹۵ ب ــار در س ــن اعتب ــال از ای ــارد ری 2۰۰ میلی
آســفالت معابــر اصلــی و ۵۰۰ میلیــارد ریــال بــرای 

ــت.  ــده اس ــی ش ــی پیش بین ــر فرع ــفالت معاب آس
وی بــه صــدور شناســنامه بــرای معابــر شــهر اصفهــان 
ــا صــدور ایــن  نیــز اشــاره می کنــد و ادامــه می دهــد: ب
شناســنامه، کنتــرل آســفالت بــه صــورت آنایــن انجــام 
می شــود و پیرشــدگی و خرابــی معابــر اصلــی و فرعــی 

در شــهر اصفهــان بــه تأخیــر می افتــد. 
ــرای  ــان ســال جــاری ب ــا پای ــد: ت مظفــر اضافــه می کن
ــان، شناســنامه صــادر  ــر شــهر اصفه 3۰ درصــد از معاب
می شــود و در ســال آینــده نیــز بــه صــورت کامــل ایــن 

پــروژه اجرایــی خواهــد شــد.
ــوار  ــی را هم ــفالت، راه محرومیت زدای ــت آس     نهض

می کنــد
اجــرای آســفالت معابــر و محله هــای شــهر اصفهــان از 
ســوی شــهرداری بــه صــورت مســتقیم و بدون ســپردن 
بــه شــرکت های خدماتــی در ایــن زمینــه ســبب شــده 
ــا ســال های گذشــته  ــز در مقایســه ب ــا کیفیــت کار نی ت

بهبــود داشــته باشــد.
ــود اقتصــادی  ــه اینکــه در شــرایط رک ــا توجــه ب ــا ب  ام
و نیــز درآمدزایــی دشــوار شــهرها، نهضــت آســفالت بــا 
صــرف هزینــه فــراوان در شــهر اصفهــان شــکل گرفتــه 
بیــن  بایــد هماهنگــی  نظــر می رســد  بــه  اســت، 
ســازمانی بیــش از گذشــته، در ایــن شــهر انجــام گیــرد 
ــهر  ــران ش ــرف عم ــال ص ــه از بیت الم ــه ای ک ــا هزین ت
ــه هــدر  ــات دیگــر شــرکت ها ب ــر اقدام ــر اث می شــود ب

ــرود. ن

با پخش 260 هزار ُتن آسفالت در 6 ماه نخست امسال

کوچه پس کوچه های اصفهان نو شد

آمادگی دژاگه و جهانبخش، خبر بدی برای ازبکستان است
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ــور و  ــه ش ــرم یکپارچ ــاه مح ــز در م ــران عزی ــر ای سراس
عزاســت و در ایــن میــان، اســتان تاریخــی کرمــان جایگاه 
ویــژه ای دارد. مردمــان کرمــان از دیربــاز ســنت های 
حســین)ع(  امــام  ســوگواری  ایــام  در  دیرینــه ای 
ــان  ــیر هم ــا در مس ــز عزاداری ه ــروز نی ــته اند و ام داش
ــنتی  ــم های س ــت. مراس ــام اس ــال انج ــنت ها در ح س
ــت  ــخ آبگوش ــد، طب ــرون«، بنی اس ــل منب ــه »چ از جمل
امــام حســینی، عــزاداری در خانــه ســید خشــرو، صفــه 
ــر  ــان ه ــهر کرم ــی ش ــای تاریخ ــه و... در محله ه عزاخان

ــود. ــزار می ش ــاله برگ س
    چهل منبرون

و  حــال  حســینی،  عاشــورای  و  تاســوعا  روزهــای   
هــوای خاصــی در بیشــتر شــهرها و روســتاهای اســتان 
ــردم  ــزاداری م ــا، ع ــن روزه ــم اســت. در ای ــان حاک کرم
پیــر و جــوان  اوج خــود می رســد؛ زن و مــرد،  بــه 
کــودک و خردســال خــود را ملــزم بــه شــرکت در 
آیین هــا می داننــد. برگــزاری مراســم چهــل منبــرون 
در شــب های تاســوعا و عاشــورای حســینی، یکــی از 
ــاه  ــان در م ــردم کرم ــاخص م ــنت های ش ــم و س مراس
محــرم اســت. مــردم کرمــان در شــام غریبــان در چهــل 
ــاد شــهدای عاشــورا، شــمع روشــن  ــه ی ــر ب ــه و منب تکی
می کننــد. در ایــن مراســم، ارادتمنــدان بــه خانــدان 

عصمــت و طهــارت بــا در دســت داشــتن شــمع بــا پــای 
برهنــه بــه چهــل مجلــس عــزاداری تکیــه، حســینیه یــا 
مســجد می آینــد و در هــر یــک از ایــن مکان هــا شــمعی 

روشــن می کننــد.
    سوگواری در روستاها

 مراســم تعزیه واقعــه کربال در کرمان و روســتاهای هوتک
بــه شــکل کامــل در  توابــع کرمــان،  از  و محی آبــاد 
ــه  ــم ک ــن مراس ــود. ای ــزار می ش ــورا برگ ــوعا و عاش تاس
ــود،  ــام می ش ــتا انج ــر روس ــی ه ــراد بوم ــیله اف ــه وس ب
هــزاران گردشــگر مذهبــی را از دیگــر نقــاط اســتان جــذب 

می کنــد. در ایــن تعزیه هــا مراحــل واقعــه کربــال از 
ظهــر عاشــورا تــا شــام غریبــان بــرای مــردم بــه نمایــش 

درمی آیــد.
     سینه زنی

به ویــژه در شهرســـتان  از دیگــر رســوم کرمانـــی ها، 
ــی  ــا عباس ــینه زنی ی ــته های س ــکیل دس ــان، تش کوهبن
ــوعا  ــای تاس ــوش در روزه ــورت کفن پ ــه ص ــه ب ــت ک  اس
و عاشــورا بــا نــوای »جانــم فــدای عبــاس)ع(« در میــان 
ــی  ــینه زنی و زنجیرزن ــای س ــایر هیئت ه ــزاداران و س ع
ــن در روز عاشــورا  ــه راه رفت ــای برهن ــا پ ــد. ب حضــور دارن

بــرای همــدردی بــا اســیران کربــال نیــز در ســطح اســتان 
کرمــان مرســوم اســت.

     علم گردانی
ــی و عاشــوری دادن از دیگــر ســنت های مــردم  علم گردان
ــی  ــد محل ــراد معتم ــن، اف ــن آیی ــت. در ای ــان اس کرم
علم هایــی را کــه از چــوب و پارچــه ســاخته شــده، حمــل 
ــد. ــردآوری می کنن ــردم را گ ــذورات م ــق، ن ــن طری و از ای

     آش بلغوری
تکایــا  تمامــی  در  تقریبــا  عاشــورا  و  تاســوعا  روز   در 
و حســینیه ها گوســفند ذبــح می کننــد کــه صــرف انجــام 
ــین)ع( از  ــام حس ــت ام ــوان آب گوش ــا عن ــی ب پذیرای

عــزاداران می شــود. 
ــی  ــه قدمــت طوالن ــان ک ــردم کرم از دیگــر ســنت های م
اســت.  بلغــوری«  یــا »آش  دادن »عاشــوری«  دارد، 
ــان  ــت عزیزش ــال از درگذش ــک س ــه ی ــی ک خانواده های
ــژه تاســوعا  ــه وی  نگذشــته باشــد، در دهــه اول محــرم، ب
و عاشــورا، ایــن آش را پیــش از طلــوع آفتــاب می پزنــد 

و بیــن مــردم محلــه تقســیم می کننــد.
     پرسه امام

در روزهــای یازدهــم تــا ســیزدهم محــرم، مراســم 
»پرســه امــام« اجــرا می شــود و گروهــی بــه نــام 
بنی اســد کــه صــورت خــود را پوشــانده اند، مراســم 
 خاکســپاری شــهدای کربــال را بــه صــورت نمادیــن برگــزار 

می کنند.

آیین عزاداری محرم در کرمان

سازمان حج و زیارت هشدار داد:
 زائران، فریب وعده 

ویزا و بیمه ارزان را نخورند
ســازمان حــج و زیارت بــا صدور 
فعالیــت  نســبت  اطالعیــه ای 
مجموعه های غیرمجــاز درخصوص 
ســفر اربعیــن هشـــدار داد و 
تأکیــد کــرد کــه زائــران از تحویــل 
مــدارک خــود بــه دفاتــر نامعتبــر 
خــودداری کننــد و فریــب وعــده 
 ویــزا و بیمــه ارزان را نخورنــد. در اطالعیــه ســازمان حــج 
ــن  ــارت اربعی ــتاقان زی ــه مش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــارت ب و زی
ــد،  ــول نکنن ــی موک ــای پایان ــه روزه ــماح را ب ــام در س ثبت ن
آمــده اســت: متقاضیــان زیــارت اربعیــن بــرای دریافــت ویــزا 
ــور  ــولگری های کش ــفارت و کنس ــه س ــتقیم ب ــه مس از مراجع
عــراق خــودداری کننــد و صرفــا از طریــق دفاتــر مجــاز زیارتــی 
ــج  ــازمان ح ــایت س ــماح و س ــامانه س ــت آن در س ــه لیس  ک
و زیــارت اعــالم شــده، اقــدام نماینــد. در پایــان ایــن اطالعیــه 
ــای ســفر  ــر هزینه ه ــا دیگ ــادآوری شــده اســت: ضمن ــز ی نی
زائــران شــامل بیمــه و خدمــات پزشــکی نیــز، از طریــق درگاه 
ــه پرداخــت وجــه  ــاز ب ــد شــد و نی ــی پرداخــت خواه اینترنت

نقد به  صورت ارزی یا ریالی نخواهد بود.

دومین سوگواره عاشورایی برگزار می شود
مناســبت  بــه  راســخون  اطالع رســانی  فرهنگــی  پرتــال 
ــان  ــاران ج ــهیدان و ی ــاالر ش ــید و س ــزاداری س ــای ع روزه
ــورایی  ــوگواره عاش ــن س ــزاری دومی ــه برگ ــان ب ــف ایش ــر ک ب
اقــدام کــرده اســت. دومیــن ســوگواره عاشــورایی مجــازی بــه 
ــگاه  ــی ن ــدف تعمیق بخش ــا ه ــخون و ب ــه راس ــت موسس هم
ــام آن  ــورا و پی ــه عاش ــاندن حادث ــرم، شناس ــه مح ــردم ب م
ــای  ــوم و آیین ه ــی آداب و رس ــان، معرف ــردم آزاده جه ــه م ب
ســنتی در برگــزاری عــزاداری در اقصــی نقــاط کشــور و حفــظ 
 و ثبــت آیین هــای ســنتی بــرای انتقــال بــه نســل های آینــده 
و تجلــی نمادهــا و نشــانه ها برگــزار می شــود. موضوعــات 
ــای  ــینی، جنبه ه ــی حس ــبک زندگ ــامل س ــنواره ش ــن جش ای
ــای  ــزاداری و فرهنگ ه ــای ع ــورا، آیین ه ــه عاش ــوی واقع معن
 بومــی در هــر منطقــه، کــودکان و خردســاالن عاشــورا، نــذورات

شــیرخوارگان  جهانــی  همایــش  خواهش هــا،  و  اشــک ها 
ــت.  ــال( اس ــا کرب ــف ت ــن )از نج ــاده روی اربعی ــینی و پی حس
ــوم آزاد  ــرای عم ــوگواره ب ــای س ــی بخش ه ــرکت در تمام ش
ــورایی  ــه عاش ــش مطالع ــه بخ ــوگواره در س ــن س ــت. ای اس
ــود.  ــزار می ش ــورایی برگ ــابقات عاش ــورایی و مس ــالگ عاش وب
ــام در  ــتر و ثبت ن ــات بیش ــت اطالع ــرای دریاف ــدان ب عالقه من
ــه  ــی راســخون ب ــگاه اینترنت ــه پای ــد ب ــن ســوگواره می توانن ای

نشــانی rasekhoon.net مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه

 بازدید 34 هزار نفر 
از موزه های چهارمحال و بختیاری

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــر در  ــزار و 294 نف ــد 34 ه ــاری از بازدی ــال و بختی چهارمح
ــتان  ــای اس ــاری از موزه ه ــال ج ــت س ــه نخس ــش ماه ش
ــت  ــرد: مرم ــار ک ــوادجانی اظه ــکری س ــن عس ــر داد. بهم خب
ــود  ــگری می ش ــت گردش ــب تقوی ــه موج ــی ک ــه تاریخ ابنی
ــه  ــا اشــاره ب در دســتور کار قــرار دارد. عســکری ســوادجانی ب
تــالش بــه منظــور ثبــت جهانــی زردکــوه بختیــاری و دشــت 
ــراث  ــت می ــورد ثب ــون 657 م ــت: تاکن ــون گف ــای واژگ الله ه
ــر در اســتان انجــام شــده اســت.  فرهنگــی 4 هــزار و 780 اث
ــا  ــرد: ب ــان ک ــتان خاطرنش ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــت از  تعامــل شــهرداری ها و بخــش خصوصــی برنامــه صیان
خانه هــای تاریخــی و تبدیــل آن هــا بــه اقامتگاه هــای تاریخــی 
تدویــن شــده اســت. همچنیــن ثبــت جهانــی کــوچ عشــایری 
بــه عنــوان میــراث فرهنگــی ناملمــوس در حــال انجــام 
ــتگان  ــوم گذش ــا آداب و رس ــد ب ــل جدی ــنایی نس ــت. آش اس
ــرد:  ــح ک ــت. وی تصری ــت اجراس ــای در دس ــر برنامه ه از دیگ
ــوان  ــه عن آمادگــی اســتفاده از حمام هــای تاریخــی اســتان ب
ســفره خانه های ســنتی وجــود دارد. عســکری ســوادجانی 
ــار  ــم آث ــن حری ــناختی، تعیی ــی های باستان ش ــت: بررس گف
تاریخــی، تهیــه طرح هــای مرمتــی، مرمــت اشــیای تاریخــی 
ــی در  ــای مردم شناس ــا و پژوهش ه ــده در کاوش ه کشف ش
زمینــه آداب و رســوم از اقداماتــی اســت کــه در ســال جــاری 

ــراث فرهنگــی انجــام شــده اســت. ــه می در زمین

معرفی زیلوبافی به گردشگران کاشان
ــه همــراه همســرش  یــک هنرمنــد صنایــع دســتی کاشــان ب
ــر در  ــن هن ــام ای ــی و انج ــزاری کارگاه زیلوباف ــه برگ ــدام ب اق
ــه تاریخــی عامری هــا کــرده   حضــور گردشــگران شــهر در خان

اســت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 
اصفهــان، محســن جــاوری، مدیــر میــراث فرهنگــی کاشــان با 
اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــا توجــه بــه قدمــت زیلوبافــی بــه 
عنــوان یکــی از صنایــع دســتی کهــن منطقــه کاشــان، آقــای 
حامــد فــدوی، هنرمنــد زیلوبــاف ایــن کارگاه را راه انــدازی کرده 

اســت. 
حامــد فــدوی بــا اشــاره بــه اســتقرار یــک دســتگاه زیلوبافــی 
در ایــن کارگاه و اســتقبال فــراوان گردشــگران کشــورهای 
ــن کارگاه  ــا در ای ــت زیلوه ــزود: باف ــد آن اف ــف از بازدی مختل
بــه صــورت دو رو بــا نــخ پنبــه و رنــگ و نقش هــای مختلــف 

صــورت می گیــرد. 
وی فعالیــت ایــن کارگاه و بافــت زیلــو در حضــور گردشــگران 
را موجــب عالقه منــدی آنــان بــه ایــن هنــر و ترویــج صنایــع 
دســتی منطقــه و نوعــی تبلیغــات بــرای ســفر گردشــگران بــه 

کاشــان برشــمرد.

اخبار کوتاه

ــای  ــور« از ماموریت ه ــرکت »اک ــی ش ــد اجرای ــور ارش مأم
ویــژه ایــن گــروِه فرانســوی هتل هــای چندملیتــی در 
ــده  ــال آین ــت در ۱0 س ــرار اس ــت: ق ــر داد و گف ــران خب ای
ــم. ــام دهی ــران انج ــر ای ــادی در سراس ــای زی ماموریت ه

شــاید در ایــن مــدت، ۱00 هتل در ایران بســازیم. »کریســتف 
النــدا« از اراده جــدی این مجموعه فرانســوی 
بــرای ســرمایه گذاری در ایــران ســخن گفــت 
و بــا اشــاره بــه دو هتلــی کــه در ایــران تحــت 
لیســانس اکــور ســاخته شــده و بــه نــام دو 
 برنــد ایــن مجموعــه در حــال فعالیــت اســت 
ــزار  ــا 36 ه ــه ب ــا در خاورمیان ــرد: م ــار ک اظه
ــتر  ــتیم. بیش ــت هس ــال فعالی ــاق در ح ات

ــز درخواســت  ــا لوکــس هســتند و به تازگــی نی ــن هتل ه ای
شــده در دبــی یــک هتــل لوکــس دیگــر بســازیم؛ ولــی مــا 
ــان توســعه کار  ــل بســازیم. نیتم ــران هت ــم در ای می خواهی

ــن کشــور اســت.  در ای
او بــا اســتناد بــه تجربــه مشــارکت و ســرمایه گذاری 

ایــن شــرکت فرانســوی در ایــران کــه پــس از توافــق 
برجـــام علنـــی شــد، خطـــاب بـــه سـرمایـه گـــذاران 
بین المللــی  همایــش  در  شــرکت  بــرای  خارجــی کــه 
ــد ــران آمده ان ــه ای ــگری ب ــت گردش ــرمایه گذاری در صنع  س
جــذاب بایــد  نه تنهــا  خــوب،  پــروژه  یــک   گفــت: 
پایــدار هــم  بایــد  زمانــی،  نظــر  از  بلکــه 
ــم  ــود آن ه ــرمایه و س ــت س ــد و برگش باش
مطلــوب و تضمین شــده باشــد. بســیاری 
ایــران  دارنــد در  تمایــل  از ســرمایه گذاران 
بایــد  امــا  بســازند؛  تجملــی  هتل هــای 
نــوع  ایــن  در  موضــوع  مهم تریــن  گفــت 
ســرمایه گذاری تهیــه زمیــن اســت. اگــر 
تصمیــم داریــد در ایــران پــروژه ای اجــرا کنیــد، بایــد همــه 
ــه درســتی تعریــف  شــرایط را در نظــر بگیریــد و پــروژه را ب
ــه را در  ــر منطق ــگران ه ــداد گردش ــا و تع ــد. موقعیت ه کنی
نظــر بگیریــد و بدانیــد بــا توجــه بــه نــوع جغرافیــا و شــهری 
ــازید. ــد بس ــی می خواهی ــه هتل ــد، چ ــر گرفته ای ــه در نظ ک

اعــالم  ضمــن  باستان شناســی  پژوهشــکده  رئیــس 
ــام در  ــال انج ــای درح ــی و کاوش ه ــای پژوهش برنامه ه
ایــن پژوهشــکده، از تبلیغــات آزاد فلزیاب هــا انتقــاد کــرد. 
حمیــده چوبــک، رئیــس پژوهشــکده باستان شناســی 
ــاب در فضــای رســانه ای  ــغ فلزی ــاره رواج تبلی کشــور، درب

ــروش  ــت: ف ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــور ب کش
فلزیــاب و اســتفاده از آن، از نظــر قانــون 
میــراث فرهنگــی و قانــون مجــازات عمومی 
ــات  ــا تبلیغ ــود؛ ام ــوب می ش ــرم محس ج
آن، متاســفانه آزاد اســت. ســازمان میــراث 
ــت  ــت فعالی ــتای ممنوعی ــی در راس فرهنگ
آن هــا کارهایــی را انجــام داده اســت تــا 

راهکارهــای قانونــی در برخــورد بــا آن وجــود داشــته باشــد. 
چوبــک ادامــه داد: امــا متاســفانه اســتفاده از آن بــه روندی 
تبدیــل شــده کــه افــراد ســودجو از میل مــردم بــرای یافتن 
گنــج، بــرای یافتــن آثــار اســتفاده می کننــد و حتــی گاهــی 
ــن  ــع طبیعــی می شــوند. ای ــن مناب ــن رفت ــه از بی منجــر ب

افــراد کارشــان فریــب مردمــی اســت کــه بــه دنبــال گنــج 
ــن  ــه م ــان ب ــی از کارشناس ــه داد: یک ــد. وی ادام می گردن
می گفــت کــه کــف ســردابه امامــزاده ای در دماونــد را 
ــه آن ســر  ــه ب ــار ک ــا هــر ب ــرده ام؛ ام ــار مرمــت ک چندین ب
ــاز هــم افــراد ســودجو تصــور  ــم متوجــه می شــوم ب می زن
ــود  ــج وج ــزاده گن ــر امام ــه در زی ــد ک کرده ان

ــد.  ــب کرده ان ــا را تخری دارد و آنج
کاوش هــای  دربــاره  همچنیــن  چوبــک 
انجام شــده در روزهــای اخیــر نیــز بیــان 
کــرد: حــدود 20 کاوش در ایــران در حــال 
انجــام اســت. اکنــون در تــل آجــری تخــت 
باستان شناســان  همــکاری  بــا  جمشــید 
ایرانــی و ایتالیایــی، محوطــه ارزشــمندی از دوره پیــش از 
ــده  ــف ش ــک دروازه ای کش ــود و ی ــوش کاوش می ش داری
کــه در محوطــه پیرامونــی تخــت جمشــید قــرار دارد. ایــن 
یافتــه، یکــی از کشــف های ارزشــمند اخیــر بــوده کــه منظــر 

فرهنگــی پارســه را دگرگــون می کنــد.

اجرائیه
شماره اجرائیه: 95۱0420350900422 شماره پرونده: 9409980350900583

نام   ۱ ردیف  له  محکوم  مشخصات   ۱395/07/۱2 تنظیم:  تاریخ   940643  : شعبه  بایگانی  شماره 
:مرتضی  نام خانوادگی : مارانی برزانی  نام پدر: حسن    نشانی: اصفهان – خیابان شهیدان غربی 
– بعد از شهرداری منطقه 2 کوچه 26 )شهید عسکری ( کوچه شهید حسن ماهرانی پالک 7 همراه 
ردیف  علیه  محکوم  مشخصات    ۱293۱08723 ملی  8۱8779779۱ کد  09۱36806584 کدپستی 
۱- نام: علی    نام خانوادگی : آزاده دل    نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در 
خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابی 940997035090۱642 محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ 88/۱05/500 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/۱63/۱65 ریال بابت 
بانک مرکزی  اعالمی  تادیه وفق آخرین شاخص  تاخیر  دادرسی در حق خواهان و خسارات  هزینه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 94/6/۱8 در زمان اجرا محاسبه می شود و نیم عشر دولتی .   محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 
اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱394(. 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 ۱394( 
شماره: 2۱3۱۱/ م الف  مدیر دفتر شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان –

 حسن منصوری     
اجرائیه

شماره اجرائیه: 95۱0420350900430 شماره پرونده: 940998035090۱233
شماره بایگانی شعبه : 94۱379 تاریخ تنظیم: ۱395/07/۱2 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :تعاونی 
آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی   نشانی:  به نمایندگی  االئمه  اعتباری ثامن 
استان اصفهان – شهرستان اصفهان – میدان بزرگمهر – سرپرستی تعاونی ثامن االئمه   مشخصات 
محکوم علیه ردیف ۱- نام: حمید   نام خانوادگی : شریعتی  نام پدر : عزیز اله     نشانی: مجهول 
المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه   نام : امیر نام خانوادگی : 
قاسمیان دستجردی نام پدر : حسین نشانی : استان اصفهان – شهرستان اصفهان – خیابان توحید 
چهارراه پلیس ساختمان ماکان 3 طبقه 3 واحد ۱5 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی محکوم به: 
بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه غیابی 9509970350900523 
محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ هفتاد و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3340800 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان و خسارات 
تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید چک در زمان اجرا محاسبه 
می شود و نیم عشر دولتی .    محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به 
باز داشت می  له  به در خواست محکوم  نماید واال  ارائه  به مقام قضائی  ضمیمه دادخواست اعسار 
شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو   -5
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 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 ۱394( شماره: 2۱362/ م الف  مدیر دفتر شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – حسن منصوری     
اجرائیه

شماره اجرائیه: 95۱042035020024۱شماره پرونده: 940998375۱400859
شماره بایگانی شعبه : 94۱۱34 تاریخ تنظیم: ۱395/07/۱۱ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :نوراله 
نام خانوادگی : زارعان نام پدر : عباس   نشانی: دولت آباد خ 22 بهمن کوی بصیرت پ 2۱ )سابقه ابالغ 
دارد (   مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: بهزاد   نام خانوادگی : احرار یزدی   نام پدر : محمد علی      
نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
دادنامه 9509970350200782 محکوم علیه به پرداخت مبلغ 356/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ۱0/460/000 ریال بابت هزینه دادرسی و و مبلغ ۱۱000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/8/۱4 تا اجرای حکم در حق محکوم له و مبلغ 
۱7/800/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم است.    محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 
محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(  .4- خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت 
را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱394(. 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 ۱394( 
شماره: 2۱384/ م الف  مدیر دفتر شعبه 2دادگاه حقوقی اصفهان – مظاهر حقیقی      

اجرائیه
شماره اجرائیه: 95۱042035۱3003۱6شماره پرونده: 920998035۱3000۱7

شماره بایگانی شعبه : 92002۱تاریخ تنظیم: ۱395/07/۱2 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :بهزاد  
: مبارکه – محله محمدیه – ک شهید مددیان –  : رمضان  نشانی  نام پدر  : قربانی  نام خانوادگی 
منزل شخصی رمضان قربانی    مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: سعید رضا نام خانوادگی : 
آقایی    نام پدر : احمد       نشانی: مجهول المکان 2- نام : شرکت ستاره باران چهل ستون نشانی 
: اصفهان – سه راه سیمین – بلوار کشاورز – ساختمان پرشیا – واحد 4۱8 مشخصات نماینده یا 
قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : سودابه نام خانوادگی : باقری خولنجانی نام پدر : 
فتح اله نشانی : مبارکه ابتدای خیابان بسیج جنب پرده سرای صدف نوع رابطه : وکیل محکوم له / 
محکوم لهم بهزاد قربانی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
94۱009035۱30۱954 و شماره دادنامه مربوطه 940997035۱30۱23۱ محکوم علیه محکوم است به 
متضامنا به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک 
90/7/30 تا زمان تادیه آن در حق خواهان ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم علیه 
است )حکم غیابی(    محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 
2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 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 ۱394( 

فریبا   – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱3 شعبه  دفتر  مدیر  الف   م   /2۱297 شماره: 
شریعتی       

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی90008۱ موضوع علیه سعید عشقی 
فرزند حسنعلی      له مرضیه محمدی     در تاریخ 95/7/28 به منظور فروش ۱- 9/8 حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه و سه باب مغازه به شماره پالک ثبتی 387/۱303 2- 9/8 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت تقریبی ۱755 متر مربع 3- 9/8 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مسکونی قدیمی به مساحت تقریبی 355 متر مربع 
ملکی خانم اشرف شفیع زاده واقع در ۱- قهدریجان – خ امام – بعد از بانک ملی جنب آرایشگاه 
مهدی 2- قهدریجان – خ طالقانی بعد از کانال آبرسانی – کوچه کارواش 3- قهدریجان – کوچه شهید 
مرادی منزل قاسم عشقی  که دارای سابقه ثبتی به شماره ۱-    387/۱303 ردیف 2 و 3 سابقه 
ثبتی ندارد  می باشد / نمی باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر می باشد / نمی 
باشد  از ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 224 
برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۱- 809/044/440 ریال 
2- 477/750/000 ریال 3- ۱93/277/770 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج 
روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی 
شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر 
عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت 

ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 
دادورز اجرای  احکام حقوقی فالورجان

اخطار اجرایی
 : شغل  نجات       پدر:  نام  سلیمانی   خانوادگی:  نام  احمد       نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
خانوادگی:صادق  نام  نام:مهدی    له:  محکوم  المکان مشخصات  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  آزاد 
زاده  نام پدر : مهدی  شغل : کارمند    نشانی محل اقامت: اصفهان – خ 22 بهمن مجتمع اداری 
غدیر موسسه اعتباری آرمانمحکوم به:به موجب رای شماره 63 تاریخ94/2/20 حوزه 25 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:الزام به پرداخت مبلغ 
38000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱75000 ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 
93/۱۱/۱4 و هزینه نشر آگهی و نیم عشر حق االجرا ء را بپردازد .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  و در صورتی که خود  باشد  آن میسر  از  به  محکوم 
 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.
شماره2۱289/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه 
کالسه پرونده : 9500۱۱ شماره دادنامه :  ۱02۱مورخ 95/6/3۱ مرجع رسیدگی : شعبه ۱2 شورای حل 
ابراهیم قهی قرهی بطرفیت : فراضعلی عطایی کچویی نشانی : مجهول   : اختالف اصفهان خواهان 
المکان با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورای حل اختالف 
دعوی آقای ابراهیم قهی قرهی به طرفیت فراضعلی عطایی کچویی به خواسته مطالبه مبلغ 90/000/000 
مطلق  انضمام  به  ابوالفضل  الحسنه حضرت  موسسه قرض  عهده  حواله شماره 62۱۱95  وجه  ریال 
خسارات قانونی ، با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از 
سوی موسسه  که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را انقضا نماید ابراز 
نداشته ، بر شورا ثابت است لذا به استنادمواد  ۱98، 5۱5،5۱9و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بابت  ریال   2/230/000 بابت اصل خواسته  ریال  میلیون  نود  مبلغ  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده 
هزینه دادرسیو همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/۱2/25 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی  بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد 

بود . م الف 2۱354
قاضی شعبه ۱2 شورای حل اختالف اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 94۱0420350۱005۱۱ شماره پرونده: 

شماره بایگانی شعبه : تاریخ تنظیم: ۱394/۱۱/06 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :بانک ملت به 
امور شعب  مدیریت   – اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی  نشانی:  دیواندری    علی  آقای  مدیریت 
بانک ملت – طبقه دوم – اداره حقوقی  مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: شرکت نگین اتحاد 
 : نام  سپاهان     نشانی: اصفهان – خ آمادگاه – مجتمع گلدیس – ورودی 2 – طبقه دوم . 2- 
: اصفهان – شهرک صنعتی –مورچه خورت – فاز  بندی کارتن پالست نشانی  شرکت صنایع بسته 

یکم – بین خ 6 و7- کدپستی 8333۱۱3۱88 3- نام : مسعود  نام خانوادگی : صرافان چهارسوقی 
نشانی : مجهول المکان  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
94۱0090350۱03000 و شماره دادنامه مربوطه 9409970350۱00533 محکوم علیهم بصورت تضامنی 
محکومند به ۱- پرداخت مبلغ 5/8۱6/000 در هم امارات بابت اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر 
تادیه طبق قرار داد فی مابین بصورت روز  شمار روزانه 2/۱64 در هم از تاریخ ۱393/2/2لغایت وصول 
و پرداخت مبلغ ۱/207/05/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 
طبق تعرفه در حق محکوم له 2- پرداخت نیم عشر دولتی به ماخذ محکوم به در حق صندوق دولت 
. ))ضمنا رای صادره نسبت به محکوم علیه مسعود صرافان حضوری ونسبت به مابقی غیابی است((  
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه 
ارائه شود آزادی  از مهلت سی روز  اموال پس  اجرای محکومیت مالی ۱394(. 6- چنانچه صورت 
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 ۱394( 
شماره: 2۱38۱/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– حمید رضا ناظمی     
اجرائیه

شماره اجرائیه: 95۱0420350۱00306شماره پرونده: 8709980350۱0032۱
شماره بایگانی شعبه :87032۱ تاریخ تنظیم: ۱395/07/۱۱ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :بانک 
صادرات اصفهان    نشانی: ابتدای خ سعادت آباد ساختمان بانک صادرات   مشخصات محکوم علیهم 
ردیف ۱- نام: هوشنگ نام خانوادگی : یبلویی نام پدر : صفر علی      نشانی: مجهول المکان   2- نام : 
حمزه نام خانوادگی : یبلویی نام پدر : خداداد  نشانی : مجهول المکان  3- نام : یوسف   نام خانوادگی 
: هارونی نام پدر : صفر  نشانی : مجهول المکان  4- نام : علی نام خانوادگی : شریعتی نام پدر : 
محمد حسن نشانی : مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره 95۱0090350۱02440 و شماره دادنامه مربوطه 8809970350۱00۱06محکوم علیهم متضامنا 
محکومند به ۱- پرداخت مبلغ ۱70/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 96/550/666 
ریال بعنوان خسارت تاخیر تادیه وفق قرار داد فی مابین از تاریخ 85/4/۱0 لغایت 87/3/۱۱ زمان 
تقدیم دادخواست 2- پرداخت مبلغ 5/300/000 ریال بعنوان خسارت دادرسی و مبلغ 3/409/200 ریال 
بعنوان هزینه واخواست سفته ها و مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه نشر در حق محکوم له 3- پرداخت 
مبلغ ۱3/327/500 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.   )رای صادره غیابی است (  محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 
اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱394(. 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 ۱394( 
شماره: 2۱377/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– حمید رضا ناظمی    

فروش فلزیاب، جرمی که آزادانه تبلیغ می شود مأموریت ویژه غول هتل سازی فرانسه در ایران

حتما بخوانید!
مأموریت ویژه غول هتل سازی ...
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امام حسین علیه السالم فرمودند:

الأفَلَح قـَوٌم اشَتـروا َمـرضـاِت الَمخلـُوق بَسَخِط الخـاِلق.

در  را  مخلـــوق  خشنـــودى  کــه  مـردمـــى  نمى شــوند  رستگـــار 

مقـــابل غضــب خـــالق خریدنـــد.

بحاراالنوار، ج 44، ص383

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

26   ْC

22   ْC

27   ْC

28   ْC

12   ْC

10   ْC

16   ْC

15   ْC

 غذاهــای چــرب و پرنمــک کــه عمدتــا شــامل فســت فودها 
 و خوراکی هــای کی اف ســی اســت، بــرای کارکــرد قلــب 
ــواد  ــب م ــن مطل ــت. در ای ــر اس ــدت مض ــه ش ــروق ب و ع
غذایــی کــه ســامت قلــب را تهدیــد می کننــد، معرفــی 

شــده اند.
ــه  ــان را ب ــتوران ها، جانت ــی رس ــرب و نمک ــذای چ     غ

ــدازد خطــر مــی ان
مــردم بایــد مصــرف غذاهــای رســتورانی را کاهــش دهنــد یــا 
ــب  ــن غذاهــا اغل ــد. ای ــار بگذارن ــه طــور کامــل آن هــا را کن ب
ــه طــور وحشــتناکی مضــر  ــب ب ــرای ســامت قل چــرب و ب
اســت. یــک وعــده ســیب زمینی سرخ شــده کل ســدیم 
روزانــه بــدن را تامیــن می کنــد؛ در صورتــی کــه میــزان ســدیم 
ــی  ــه قلب ــروز حمل ــانس ب ــد، ش ــدا کن ــش پی ــدن افزای در ب
ــی شــور  ــواد غذای ــر این هــا، م ــاد می شــود. عــاوه ب ــز زی نی
اعتیــادآور اســت و بــا تغییــر ذائقــه فــرد و میــل او بــه غــذای 
پرنمــک، ســامت قلــب و جــان مــورد تهدیــد قــرار می گیــرد.

ــی  ــواد غذای ــه م ــر نشــان داده شــد ک ــه اخی ــک مطالع در ی
ــد؛ در نتیجــه افزایــش  ــد اشــتها را تحریــک کن شــور می توان
 مصــرف کالــری موجــب بــروز چاقــی، اضافــه وزن، پرخــوری 

و بیماری های ناشی از آن می شود.
    غذاهای چینی، دشمن سالمت قلب

ــی  ــم غذای ــد از رژی ــه بای ــی ک ــواد غذای ــری از م ــوع دیگ ن
 مــا حــذف شــود، مــواد غذایــی چینــی اســت. ســدیم 
و چربی هــای ناســالم آن هــا بــه حــدی اســت کــه بــه 

می رســاند. آســیب  قلــب  ســامت 

مشــکل اصلــی موادغذایــی چینــی میــزان زیــاد مــواد 
ــواد  ــن م ــات )MSG( ای ــدیم گلوتام ــو س ــده و مون نگهدارن
می توانــد  خــارش  و  درد گلــو  التهــاب،  اســت؛  غذایــی 

واکنش هــای منفــی ناشــی از ایــن مــواد باشــد.
به تازگــی دانشــمندان کشــف کردنــد کــه برخــی از مــردم بــه 
ــن  ــه ای ــد. ب ــیت دارن ــی حساس ــده چین ــواد نگهدارن ــن م ای

ــد. ــی« می گوین ــتوران چین ــندرم رس ــیت ها »س حساس
    محصوالت کی اف سی

ــه ســامت قلــب آســیب جــدی  مــواد غذایــی سرخ شــده ب
می رســاند؛ بــه همیــن دلیــل مــرغ ســوخاری کنتاکــی بایــد 
ــذف  ــی ح ــاری قلب ــه بیم ــا ب ــراد مبت ــی اف ــم غذای از رژی
 شــود. ایــن غذاهــا حــاوی میــزان زیــادی ســدیم و چربــی 

است.
برخــی محققــان بــر ایــن باورنــد ســطوح خطرنــاک عناصــر 
ــذا در  ــن غ ــزرگ ای ــرات ب ــی، از مض ــین در کی اف س دیوکس

فست فودهاســت. و  رســتوران ها 
    غذاهای منجمد قلب را از کار می اندازد

کیفیــت تغذیــه ای غذاهــای منجمــد اغلــب بســیار کــم اســت 
ــو  ــدازد. ایــن غذاهــا ممل ــه خطــر می ان و ســامت قلــب را ب
ــیرین کننده  ــیمیایی، ش ــواد ش ــده، م ــواد نگهدارن ــگ، م از رن
نمــک، طعم دهنده هــای مصنوعــی و چربی هــای مضــر 
ــی  ــاری قلب ــار بیم ــا، گرفت ــرف آن ه ــه مص ــت. درنتیج اس

می شــوید.
    خوردن فست فود عمرتان را کاهش می دهد

فســت فود، قاتــل بــزرگ قلــب اســت. بــا خــوردن ایــن مــواد 
غذایــی نمــک و چربــی زیــادی وارد بــدن شــما می شــود. بــا 
عــادت کــردن بــدن بــه خــوردن ایــن مــواد غذایــی، ســامت 

قلــب بــه خطــر می افتــد.
ــب  ــف عواق ــور کش ــه منظ ــه ب ــک مطالع ــمندان در ی دانش
ــرف  ــه مص ــد ک ــت فود دریافتن ــی فس ــم غذای ــی از رژی ناش
ــه  ــا ب ــر ابت ــش خط ــی و افزای ــه چاق ــر ب ــت فودها منج فس
ــیب  ــامتی آس ــه س ــی ب ــور کل ــه ط ــود و ب ــت می ش دیاب

می رســاند.
    بیماری قلبی کودکان ثمره فست فود خوردن

در یــک مطالعــه اطفــال مشــخص شــد کــه حــدود 30 درصــد 
از کــودکان در روز فســت فود زیــادی مصــرف می کننــد. 
رژیــم غذایــی ناســالم بــه ســامت قلــب کــودکان در آینــده 
آســیب جــدی وارد می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل امــروزه آمــار 
ــدا  ــش پی ــی کاه ــای قلبی عروق ــه بیماری ه ــا ب ــن ابت س

کــرده اســت.

خوردن غذاهای منجمد اکیدا ممنوع!

حوادثفناوری

 سه تلفن هوشمند قدیمی 

که باید دوباره به این عرصه بازگردند
    نکسوس ۴

تلفــن هوشــمند نکســوس ۴ کــه توســط ال جــی تولیــد 
ــود کــه در  شــد، دارای ظاهــر و خصوصیــات خاصــی ب
ــود  ــه خ ــادی را ب ــات زی ــت توجه ــال ۲0۱۲، توانس س
جلــب کنــد. ایــن دیوایــس، اولیــن تلفــن هوشــمندی 
بــود کــه بــا سیســتم عامــل Jelly Bean نســخه 
ــه  ــه فــروش، ب ــه محــض آغــاز ب ۴.۲ عرضــه شــد و ب
ــر  ــه آخ ــه ب ــال ک ــد. ح ــی Sold out ش ــورت جهان ص
عمــر برنــد نکســوس رســیده ایم و گــوگل قصــد دارد تــا 
برنــد جدیــدی بــا نــام پیکســل را بــه دنیــای تکنولــوژی 
ــا  ــتم ت ــل هس ــخصه مای ــه ش ــن ب ــد، م ــی کن معرف
نســخه احیاشــده ایــن محصــول دوبــاره تولیــد و عرضه 
شــود؛  امــا بایــد منتظــر بمانیــم و ببینیــم کــه گــوگل در 
کنفرانــس امــروز خــود )۴ اکتبــر(، چــه در چنتــه دارد!

S Advance گلکسی    
در ســال ۲0۱۲ بــود کــه یــک تلفــن هوشــمند از کمپانــی 
سامســونگ بــا مشــخصات مشــابه نکســوس در قالــب 

یــک دیوایــس میــان رده عرضــه شــد.
ــت  ــن اس ــت ممک ــن گج ــر ای ــال حاض ــه در ح  البت
ــا  ــد؛ ام ــاب بیای ــه حس ــاده ب ــس ازکارافت ــک دیوای ی
 در حقیقــت در زمــان خــود، یــک موفقیــت بــزرگ 
از  هیچ یــک  می آمــد.  حســاب  بــه  تمام عیــار  و 
کاربــران فعلــی، شــاید تصــور ایــن را نکننــد کــه 
 گلکســی S Advance بــا بدنــه تمــام پاســتیکی 
و ارزان عرضــه شــد کــه در حــال حاضــر شــاید آنچنــان 

ارزشــی نداشــته باشــد.
Arc S اکسپریا    

ــی  ــحال ترین کاربران ــی از خوش ــخصه یک ــه ش ــن ب م
اســتفاده هوشــمند  تلفــن  ایــن  از  کــه   هســتم 

 کردم. 
دیوایســی کــه بــا سیســتم عامــل ســونی عرضــه 
می شــد و از مشــخصات ســخت افزاری آن می تــوان 
بــه ۵۱۲ مگابایــت رم و ۱ گیــگ فضــای داخلــی اشــاره 
ــا  ــود، ام ــدود ب ــل آن مح ــتم عام ــه سیس ــرد. اگرچ ک
ــک  ــا ی ــن محصــول، حــس کار ب ــذت اســتفاده از ای ل
دیوایســی را کــه از آینــده آمــده اســت، بــه کاربــر القــا 

می کــرد. 
ــود  ــه روز ش ــت ب ــن گج ــه ای ــد ک ــرار باش ــر ق ــه اگ البت
مطمئنــا دکمه هــای ســخت افزاری آن نیــز حــذف 

ــد. ــد ش خواهن

عقرب، جان زائر کربال را گرفت
زائــران ایرانــی کــه در مســیر عشــق حســینی حرکــت 
ــه نظــر می رســید  ــد: یــک زن کــه ب ــد، گــزارش دادن می کردن
خســته اســت، بــرای اســتراحت وارد یکــی از خیمه هــا شــد 

ــت. ــی فرورف ــی و طوالن ــواب عمیق و در خ
تــا  شــد  باعــث  زن  ایــن  خــواب  شــدن  طوالنــی   
آمدنــد  زن  ســمت  بــه  شــوند.  او  متوجــه  را   دیگــران 
و او را صــدا زدنــد؛ امــا جوابــی نشــنیدند و این گونــه فهمیدنــد 
کــه وی مــرده اســت و در کنــارش عقربــی را پیدا کردنــد که آن 
 نیــز مــرده بــود. گویا ایــن زن توســط نیش همان عقــرب مرده 
ــه  ــد کــه جســد وی را ب باشــد.زنان وقتــی تــاش مــی کردن
خیمــه کنــاری ببرنــد، احســاس کردنــد کــه جســم عجیبی در 

وســط بــدن زن اســت.
ــاری  ــد انفج ــک کمربن ــد ی ــار زدن ــاس وی را کن ــی لب  وقت
ــای  ــود. نیروه ــده ب ــته ش ــرش بس ــه دور کم ــه ب ــد ک دیدن
ــدون  ــی و ب ــه راحت ــه محــل رســاندند و ب ــی خــود را ب امنیت

ــد. ــی کردن ــری را خنث ــب کم ــی بم ــچ تلفات هی

واژگونی اتوبوس در محور شیراز - اصفهان 

15 مسافر را روانه بیمارستان کرد
یــک دســتگاه اتوبــوس مســافربری بامــداد چهارشــنبه 
ارتباطــی  محــور  در  واقــع  ابرقــو،  و  اقلیــد  راهــی  دو   در 
ــز  ــام مرک ــر اع ــا ب ــه بن ــد ک ــون ش ــان واژگ ــیراز- اصفه ش
ــن  ــارس، در ای ــکی ف ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح مدیری
حادثــه، ۱۵ مســافر مصــدوم و بــه بیمارســتان منتقــل شــدند.

حـــوادث  مدیـریـــت  مرکـــز  عمومـــی  روابـــط   مدیـــر 
و فوریت هــای پزشــکی فــارس چهارشــنبه در گفت وگــو 
ــداد  ــه بام ــاعت ۲ و ۱۴ دقیق ــت: س ــاره گف ــا در این ب ــا ایرن ب
چهارشــنبه، واژگونــی یــک دســتگاه اتوبــوس فعــال در مســیر 
بندرعبــاس - اصفهــان در دو راهــی ابرقــو و اقلیــد در اســتان 

فــارس گــزارش شــد. 
حســن همتــی افــزود: ایــن اتوبــوس مســافربری ۲3 
مســافر داشــت کــه از ایــن تعــداد ۱۵ نفــر مصــدوم شــدند. 
ــا ســه دســتگاه  ــه ب ــن حادث ــان ای ــرد: مصدوم ــار ک وی اظه
خــودروی آمبوالنــس بــه بیمارســتان های اقلیــد و آبــاده 
منتقــل شــدند. مدیـــر روابـــط عمـومـــی مرکـــز مدیـریـــت 
ــر اســاس  ــارس گفــت: ب حــوادث و فوریت هــای پزشــکی ف
گزارش هــای دریافتــی از مراکــز درمانــی مصدومــان در ایــن 

ــت.  ــده اس ــزارش نش ــم گ ــرایط وخی ــا ش ــار ب ــه بیم حادث
ــه ۲7۴  ــب در فاصل ــه ترتی ــد ب ــاده و اقلی ــتان های آب  شهرس

و ۲67 کیلومتری شمال شیراز واقع شده اند.

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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گرچه زندگی در روســتا هم، آرام و آهســته به ســوی 
شــهری شــدن پیــش مــی رود، امــا هنــوز هــم خالی 
ســختی ها  از  فرسوده شــدن  و  سروصداســت   از 
و هیاهــوی زندگــی شهرنشــینی در آنجــا غایــب 
اســت. هنــوز مهــر و محبــت در روســتا حــرف 
تقســیم  غم هــا  و  شــادی ها  و  می زنــد  را  اول 
ــد  ــم نزدیک ترن ــه ه ــتا ب ــای روس ــوند. آدم ه می ش
و همســایه از حــال همســایه خبــر دارد؛ بــر عکــس 
شــهرها کــه حتــی در یــک مجموعــه آپارتمانــی 
ندارند؟آدم هایــی کــه  خبــر  هــم  از  همســایه ها 
همیشــه در جســت وجوی زندگــی آرام و بــه دور 
ــاعرانه از  ــری ش ــتند، تصوی ــهرها هس ــام ش از ازدح
روســتا در ذهــن خــود دارنــد و بــرای همیــن اســت 
ــت  ــه حال ــا ب ــد خوش ــا می گوین ــی وقت ه ــه خیل ک
ای روستایـــی! در روســتا خبـــری از بـــوق های 
شهرنشــینی  هیاهــوی  و  ماشــین ها   پی درپــی 
و آلودگــی محیــط زیســتی اعــم از دود و صداهــای 
چنــد  نیســت.هر  صوتــی  آلودگــی  و  ناهنجــار 
ــی  ــی صنعت ــه زندگ ــتا هایی ک ــتند روس ــوز هس  هن
 و تاثیــرات زندگــی شــهری آن هــا را متحــول نکــرده

ــش رو  ــام زیبایی های ــا تم ــی روســتایی ب ــا زندگ ام
ــان شــهر  ــوز می ــه ســوی تحــول دارد. اگرچــه هن  ب
و روســتا تفاوت هــای بــارزی وجــود دارد، امــا 
ــر اســت  ــال تغیی ــی روســتائیان در ح ســبک زندگ
فاصلــه  گذشــته ها  از  روزافــزون  شــتابی  بــا  و 

. می گیــرد
امــروزه در بعضــی روســتاها بســیاری از ســبک های 
بــرای  کــه  آنقــدر  وارد شــده؛  زندگــی شــهری 
قدیمی هــا کمتــر چیــز آشــنایی از گذشــته بــر جــای 
مانــده اســت. بــرای کســانی هــم کــه راه شــهر را در 
ــان  ــالیان دراز دور از روستایش ــد و س ــش گرفتن پی
ــاور دیــدن روســتای کودکی شــان  ــد، شــاید ب بوده ان
ــی  ــیوه زندگ ــای ش ــد. ویژگی ه ــوار باش ــی  دش کم
روســتایی در دوره هــای گذشــته اجــازه نمــی داد تــا 
پدیــده ســبک زندگــی بــه معنایــی کــه در شــهر دیده 
ــد  ــد فرآین ــا رش ــا ب ــد. ام ــود آی ــه وج ــود، ب می ش
شهرنشــینی یــا همــان شــهری شــدن در روســتا ها 
ــکل گیری  ــال ش ــهری در ح ــی ش ــبک زندگ ــز س نی

اســت.
ــا  ــتا ب ــی روس ــش اهال ــته پوش ــد در گذش ــر چن ه
ــا  ــت و ب ــد داش ــتائیان پیون ــنتی روس ــگ س فرهن
ــود، امــا حــاال یکــی  شهرنشــینان کامــا متفــاوت ب

از تغییــرات روســتاها نســبت بــه گذشــته تغییــر در 
پوشــش اهالــی روستاســت کــه چنــدان تفاوتــی بــا 

ــدارد.  پوشــش شهرنشــینان ن
دیگــر  روســتائیان  روســتاها،  از  بســیاری  در 
ــد و  ــن نمی کنن ــنتی ت ــاس س ــته لب ــون گذش همچ
ــا  حــاال پوشــش جــوان روســتایی فــرق چندانــی ب
جــوان شــهری نــدارد و گاهــی حتــی در این بــاره از 
ــا ورود  ــه اســت. ب ــوان شهرنشــین پیشــی گرفت ج
تلویزیــون و رســانه های جمعــی بــه روســتا ها، 
ــز ســرایت یافــت؛  ــه روســتاها نی زندگــی شــهرها ب
ــه  ــتاها ب ــیاری روس ــوارد بس ــه در م ــه ای ک ــه گون ب
ــی  ــد؛ در نتیجــه نوع ــه روی از شــهرها پرداختن دنبال
بــا  روســتائیان  زندگــی  ســبک  یکسان ســازی 
شهرنشــینان یــا همــان شــهری شــدن روســتا 

ــت. ــده اس ــاد ش ایج
ــامی  ــاب اس ــل از انق ــرفت حاص ــا پیش ــون ب اکن
بیشــتر ابزارهــای مــورد اســتفاده در شــهرها در 
روســتاها نیــز رایــج اســت. البتــه تاثیرپذیــری 
ــع بعــد مســافت میــان  روســتا از شــهر همــواره تاب
ــه  ــی هرچــه روســتایی ب ــوده اســت؛ یعن ــن دو ب ای
شــهر نزدیک تــر باشــد، بــه همــان میــزان نیــز نفــوذ 
عناصــر و فرهنــگ شــهر در روســتا نیــز بیشــتر 
روســتاها  در  نیــز  فعالیت هــا  می شود.شــکل 
تغییــر اساســی کــرده اســت؛ هــر چنــد در بســیاری 
از روســتاها هنــوز هــم کار روســتایی کشــاورزی 

و دامپــروری اســت، امــا دختــر روســتایی کــه 
ــی  ــت دار قال ــش پش ــال پی ــد س ــن چن ــا همی ت
می نشســت و بــا دســتان هنرمنــدش بــر تــار 
ــر  ــون دخت ــون همچ ــی زد، اکن ــش م ــود آن نق و پ
بــه دنبــال تحصیــل و مهارت هــای  شهرنشــین 
ــادی  ــی و اقتص ــای اجتماع ــه کاره ــر و ورود ب  تازه ت
و فرهنگــی ای اســت کــه او را از زندگــی روســتا دور 

ــاند. ــهر می کش ــه ش ــد و ب می کن
  شــکل خانه هــای روســتا نیــز تغییــر یافتــه اســت 
ــدرن  ــاختمانی م ــواد س ــح و م ــا مصال ــم ب  و کم ک

و اصول مهندسی جدید ساخته می شود. 
ــط  ــه، رواب ــط خان ــی و محی ــبک زندگ ــر س ــا تغیی ب
درون خانه هــا و خانواده هــا نیــز دســت نخــورده 
ــه  ــی ب ــط و ارزش هــای بورژوای ــده اســت. رواب نمان
تدریــج بــر روســتا ها غلبــه یافتــه؛ بــه گونــه ای کــه 
ــر روســتا  ــه نوعــی ارزش ب ــه مثاب شــهری شــدن ب

حاکــم شــده اســت.
ــش  ــم و پیدای ــرفت عل ــا پیش ــذرد و ب ــان می گ زم
ــوی  ــگ و ب ــز رن ــتایی نی ــی روس ــوژی، زندگ تکنول
ــاال  ــی در روســتا ح ــد. ســبک زندگ ــری می یاب دیگ
از جنبه هــای زندگــی آدم هــای  مثــل بســیاری 
ــتا ــم روس ــه چش ــاال ب ــرده و ح ــر ک ــروزی تغیی  ام
شــهر نمــادی بــرای امــروزی شــدن است.بســیاری 
از عناصــر زندگــی شــهری در زندگــی روســتایی راه 

یافتــه اســت. 

ــزاری  ــا از همــان اب حــاال دیگــر زن روســتایی تقریب
ــه اش  ــد کــه زن شهرنشــین در خان اســتفاده می کن

دارد.
 حــاال در خانــه زن روســتایی جــای جارودســتی 
ــاید  ــان و ش ــتی را مبلم ــای پش ــی، ج ــارو برق را ج
ناهارخــوری  میــز  را  زمیــن  روی  ســفره   جــای 
ــرده  ــدرن - پرک ــا م ــکلی کام ــه ش ــه ب ــه ن - البت
کوچــه  در  محلــی  نــان  بــوی  دیگــر  اســت. 
نمی رســد  مشــام  بــه  روســتا   پس کوچه هــای 
ــای  ــفره های خانه ه ــینی، س ــای ماش ــگار نان ه و ان

ــق می دهــد. روســتایی را رون
 در کنــار همــه ایــن تغییــرات، اضافه شــدن بــرق، گاز

اجزایــی  بیمارســتان همگــی  و  تلفــن، مدرســه 
زندگــی  اســت کــه  زندگــی شــهری  عناصــر  از 
ــهری  ــی ش ــه زندگ ــول و آن را ب ــتایی را متح روس

اســت. کــرده  نزدیک تــر 
عناصــر زندگــی شــهری حــاال در کنــار زندگــی 
ــتایی  ــی روس ــرده و زندگ ــوش ک ــا خ ــتایی ج روس
حــاال مخلوطــی از گذشــته و حــال اســت. هــر 
چنــد تغییراتــی در ســبک زندگــی روســتا ها رخ 
ــان  ــا هم ــت ب ــان روستاس ــتا، هم ــا روس داده، ام
 مردمانــی کــه آســمان، زمیــن، عشــق، هــوا، ســادگی

ــت و  ــال آن هاس ــان م ــت زندگی ش ــی حقیق و پاک
رنــگ دوســتی و محبــت همچنــان جــاری و ســاری 
ــر  ــم و شــادی یکدیگ ــردم خــود را در غ اســت و م

ــد. ــریک می دانن ش
  ای کاش مســئوالن محتــرم بیشــتر بــه فکــر بودنــد 
و زمینه هــای اشــتغال و درآمــد در روســتاها را فراهم 
می کردنــد تــا از مهاجرت هــای ســاکنان روســتا بــه 
شــهر پیشــگیری و حتــی مهاجــرت معکــوس آغــاز 
می شــد؛ چــرا کــه امــروز در روســتا کمبــود امکانــات 
ــی   ــاف زندگ ــه کف ــدی ک ــا درآم ــدارد؛ ام ــود ن  وج
را نمی دهــد، آنــان را مجبــور بــه مهاجــرت بــه 
ــه رنــج می افتنــد  شــهرها می کنــد کــه هــم خــود ب
و هــم جمعیــت شــهرها افزایــش می یابــد؛ بــه 
پاســخگوی  خدمــات  و  امکانــات  گونــه ای کــه 
ــی آورد. ــم م ــکاتی را فراه ــت و مش ــت نیس جمعی

ــهرها  ــه ش ــرت ب ــا و از مهاج ــتاها را احی ــد روس بای
ــردم  ــرای م ــر را ب ــی بهت ــرد، راه زندگ ــری ک جلوگی
در شــهر و روســتا فراهــم آورد، روســتاها را بــه 
محــل و مرکــز تولیــد مایحتــاج مــردم تبدیــل کــرد 
ــرای زندگــی ــان محــل آرامــش ب ــا را همچن  و آن ه

 نگهداشت.

روستا، محل آرامش
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