
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
پنجشنبه 10 خرداد  1397 | 15 رمضان 1439

شماره 2431 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2431.May 31. 2018
12 Pages

11

3

در صفحات 5_6_7_8_10 بخوانید:

 وضعیت خشکسالی در اصفهان جدی است
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی:

3

 صادرات یک میلیون و ۱۵۰ هزار تنی در سال96
مدیرعامل شرکت ذوب آهن خبر داد:

فرمانده انتظامی استان:3

11
برپایی طرح از ضیافت تا امنیت 

در مساجد استان اصفهان

 نرخ جدید خرید 
شیرخام تثبیت شد

3

3

 جنگ اصفهانی ها در فصل 
نقل و انتقاالت

10

رییس اتحادیه دامداران استان اصفهان:

افزایش ۲۰ درصدی حقوق 
بازنشستگان

اعتصاب؛ متهم ردیف اول گرانی میوه
 موج تازه گرانی در بازار میوه و تره بار اصفهان؛

  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

کاهش 40 درصدی آب در برخی مناطق مختلف اصفهان

8  روایت از زندگی امام حسن )علیه السالم(

جام رمضان، عرصه هنرنمایی بازیکنان تکنیکی فوتبال ایران بود

نوستالژی های رمضانی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز دوشنبه به تاریخ 97/03/28
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 97/03/29
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اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 97-1-85
شهر زاینده رود )با ارزیابی کیفی(

 جاری
30/439/712/6671/522/000/000 )مجتمع فوالد مبارکه(

شب شاعران بی دل

آتشی که فروکش کرد!

 والدت باسعادت کریم اهل بیت 
امام حسن مجتبي)ع( مبارک باد

 مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان در گفت و گو با »زاینده رود« به نکات مهمی از جمله کم برخورداری منطقه دو اشاره کرد و گفت: منطقه دو 
از مناطق کم برخوردار اصفهان است و دارای بزرگ ترین هیئت های مذهبی و پایگاه های فرهنگی اصفهان و تعداد زیادی شهید و جانباز نسبت 

به جمعیت اش است؛ ضمن اینکه  شهروندانی کم توقع و دوستدار نظام دارد.
»محمد کیهانی« در معرفی منطقه دو بیان کرد: این منطقه با مســاحت تقریبا دو هزار و 145 هکتار، دارای 9 محله با جمعیت 75 هزار نفری 

است که از این مساحت نزدیک به 366 هکتار زمین های کشاورزی و 88 هکتار بافت فرسوده است.
معضل بزرگ منطقه دو، بحث مالی است. مدیر منطقه دو ضمن بیان این مطلب گفت:  منطقه دو دارای دو مشکل عمده زمین های کشاورزی 
و اراضی زیاد خارج از محدوده است. در کنار این، مشــکالت مالی مردم منطقه  نیز موجب شده است که شهروندان  نتوانند از حداکثر ظرفیت 

قانونی در ساخت و ساز امالک  شخصی استفاده کنند.
در مصوبات اخیر برای حمایت از مناطق کم برخوردارشهرها، بحث بودجه متمرکز و خزانه واحد  تصویب شد. امسال شهرداری اصفهان، برای 
تحقق این مهم در حال زمینه سازی است. این مصوبه برای اجرای پروژه های  عمرانی شاخص مورد نیاز درمناطق  پانزده گانه  است؛ بدین طریق 
که درصدی از کل درآمد شــهری وارد خزانه واحد شده و سپس برای اجرای پروژه های شاخص هزینه می شــود. البته ناگفته نماند شهرداری 
اصفهان نزدیک به 6 هزار و 400 میلیارد تومان پروژه نیمه تمام دارد. بر این اساس، در اواخر سال گذشته شهردار اصفهان دستور موقت داد پروژه 

شاخص جدیدی کلید نخورد تا بتوان پروژهای نیمه کاره را تکمیل کرد. 
کیهانی پیرو تاکید شــهردار اصفهان مطرح کرد: ما نیز در منطقه دو، پروژه جدید تعریف نکردیم تا بتوانیــم پروژه های نیمه تمام را تکمیل و 
بدهی های معوقه را پرداخت کنیم که خوشبختانه توانستیم یک چهارم از این بدهی ها را در مدت شش ماه به طلبکاران و پیمانکاران منطقه دو 
پرداخت و رضایت آنان را برای ادامه همکاری جلب کنیم. همچنین یکی از پروژه عمرانی شاخص نیمه تمام، انتقال پساب شاهین شهر به اصفهان 

است که آن را در حال اجرا داریم که در مراحل آخر خط انتقال آن هستیم.
  عالوه بر این در حوزه فرهنگی، پرداخت حقوق مربیان فرهنگسراها که در سال 96 پرداخت نشده بود را پیگیری کردیم که خوشبختانه  توانستیم 

بخش اعظمی از مطالبات آنان را بپردازیم.
به گفته مدیر منطقه دو،  به دلیل شرایط خانوادگی و بنابر اعتقادات و باورهای مذهبی مردم، پایگاه های فرهنگی و هیئت های بزرگ اصفهان 
بیشتر در منطقه  دو نفوذ دارند. کیهانی  در خاتمه، رمز موفقیت شــهرداری ها را صداقت آنان دانست و گفت: ما صادقانه در تالش برای مرتفع 

سازی مشکالت منطقه دو هستیم و خوشبختانه مردم نیز ما را صادقانه همراهی و کمک می کنند. 

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان در گفت وگو با »زاینده رود« :

صداقت؛ رمز موفقیت یک شهردار است

اعظم محمدی
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بازگشایی درهای کره شمالی روی کشورهای 
دنیا و راه آشتی با آمریکا اگر چه از سوی همه 
طرف ها با استقبال روبه رو شده است؛ اما این 
پروسه آشتی با اما و اگر های زیادی از سوی 

هر دو طرف مواجه است. 
در حالی که کره شــمالی با تخریب برخی از سایت 
های هســته ای خود در انظار خبرنگاران خارجی 
تالش کرد تا حسن نیت عملی خود در کنار گذاشتن 
برنامه هسته ای خود را نشان دهد؛ اما در نهایت بر 
اساس برآورد کارشناسان آمریکا و سازمان سیا، این 
کشور امتیازات چندانی به آمریکا نخواهد داد و در 
نهایت نفوذ آمریکا در این کشــور به تاســیس یک 
رستوران غربی در پیونگ یانگ خالصه خواهد شد. 
اخیرا یکی از مقامات آمریکایی در مصاحبه با شبکه 
ان بی سی نیوز اذعان کردند بر اساس ارزیابی جدید 
سازمان جاسوسی آمریکا )سیا(، کره شمالی به هیچ 
وجه قصد ندارد از تســلیحات هسته ای خود دست 
بکشد که این نتیجه گیری سازمان سیا با اظهارات 
اخیر ترامپ مبنی بر احتمال خلع سالح هسته ای 
 کامل کره شمالی در آینده نزدیک در تناقض است.

ان بی ســی نیوز در ادامه نوشــت یکی از افسران 
سازمان جاسوســی آمریکا در این خصوص گفت: 
»همه مــی دانند که آنها )کره شــمالی( قصد خلع 
سالح هسته ای خود را ندارند.« بر اساس گفته های 
سه مقام ارشد امنیت ملی آمریکا، در تحلیل سیا از 

مذاکره با کره شمالی، فهرستی از امتیازات محتمل 
آورده شده است که امتیاز افتتاح یک رستوران فست 
فود در پیونگ یانگ به نشانه حسن نیت، یکی از این 
موارد است)!( سیا معتقد اســت کیم جونگ اون با 
درخواست این امتیاز قصد دارد مواضع صلح طلبانه 
خود را در قبال رسســس جمهور آمریکا  که عالقه 
وافر وی به خوردن همبرگر به خوبی شناخته شده 

است، نشان دهد.
ترامپ پیش تر نیز در دوره مبارزات انتخاباتی خود در 
سال 2016 اعالم کرده بود که قصد دارد در خصوص 
معامله همبرگر در قبال تســلیحات هســته ای با 

پیونگ یانگ مذاکره کند. وی در جای دیگری گفته 
بود می خواهد با کیم جونگ اون بر سر میز مذاکره 
بنشیند و همبرگر بخورد)!( این راهبرد زیرکانه ارائه 
شده توسط ترامپ در واقع ادامه راهی است که اغلب 
رؤسای جمهور این کشــور برای کشاندن مخالفان 
خود به پــای میز مذاکــره دارند. پیــش از این نیز 
آمریکا برای مذاکره با چین و راضی کردن این کشور 
سرسخت، از مسابقات پینگ پنگ که شهروندان این 
کشور به آن عالقه زیادی داشتند، بهره برد و توانست 
به راحتی افکار عمومی را نســبت به حضور خود در 
این کشور مجاب کند. آمریکا می داند که برای نفوذ 

پایدار در کره شمالی و رسیدن به اهداف جاه طلبانه 
خود باید عالوه بر رهبر این کشور، افکار عمومی و جو 
روانی را در این کشــور تلطیف کند. آخرین گزارش 
سیا در حالی منتشر شــد که یک کارشناس مسائل 
هسته ای اعالم کرد فرآیند خلع سالح هسته ای کره 
شمالی دست کم 15 سال به طول خواهد انجامید. 
این استاد دانشگاه اســتنفورد که گفته می شود 4 
بار از تاسیسات هســته ای کره شمالی بازدید کرده 
اســت، اظهار کرد: ماهیت پیچیده برنامه هسته ای 
این کشور، برخالف آنچه ترامپ در نظر دارد، اجازه 
خلع ســالح یکباره پیونگ یانگ را نخواهد داد. این 
مســئله بیش از هر چیز نیاز آمریکا در به کار گیری 
 دیپلماســی های جانبی عالوه بر سیســتم فشار و 

گفت وگو را می طلبد. 
بر همین اســاس آمریکا در حال تدوین بســته ای 
 تشــویقی به منظــور ســرعت روند خلع ســالح 
می شود. این برنامه ها شامل کمک های زیرساختی 
و کشاورزی نیز خواهد بود. پس از لغو و تمدیدهای 
مکرر برای دیدار رهبر کره شمالی و رییس جمهور 
آمریکا به نظر می رسد در نهایت دو کشور چاره ای به 
جز دیدار و مذاکره ندارند؛ اما آنچه آمریکا به دنبال 
آن خواهد بود تضمین هایی است که دیدار این دو 
رهبر برای آمریکا داشته باشد. به نظر می رسد ترامپ 
از ترس دســت خالی بیرون آمدن در دیدار با کیم 
جونگ اون تالش می کند فضای روانی حاکم بر این 
دیدار را به نفع خود تغییر دهد تا رهبر کره را نسبت 

به دادن امتیازات عملی مجاب کند.

سفری پر از شک و شبهه؛
 سفر سعد حریری به عربستان

 در آستانه تشکیل دولت
نخست وزیر لبنان، در آستانه تشکیل دولت جدید 
در این کشور راهی عربســتان سعودی شد.سعد 
حریری در چهارم نوامبر ســال گذشته میالدی 
هنگامی که به ریاض ســفر کرده بود اعالم کرد از 
سمت خود کناره گیری می کند. اعالم این خبر، 
گمانه زنی ها درباره بازداشت حریری در عربستان 
سعودی را تقویت کرد و حاال دفتر نخست وزیری 
لبنان با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »سعد حریری 
برای ســفری که انتظار می رود چند روز به طول 
بیانجامد به عربستان سعودی سفر کرده است.« این 
دومین بار است که سعد حریری بعد از استعفای 
ناگهانی ماه نوامبر گذشته خود به عربستان سعودی 
ســفر می کند. در انتخابات پارلمانی اخیر لبنان، 
حزب المستقبل تحت رهبری سعد حریری یک 
سوم کرسی های خود در پارلمان را از دست داد؛ 
اما جایگاه حزب ا... لبنان و احزاب هم پیمان این 

گروه تقویت شد.

 آلمان از اسرائیل 
پهپاد اجاره می کند

وزارت دفــاع آلمان اعــالم کرد که قصــد دارد 
پهپادهایی را از اســرائیل به قیمت 900 میلیون 
یورو اجاره کند. وزارت دفــاع آلمان هفته جاری 
درخواستی را به کمیته مالی پارلمان برای موافقت 
با اجاره کردن پهپادهایی از شرکت صنایع هوایی 
اسرائیل به مدت 9 سال فرســتاده است.به گفته 
منابع آگاه؛ هزینه اجاره این پهپادها 900 میلیون 
یورو اســت. این منابع تعداد این پهپادها را اعالم 
نکردند؛ اما برخی رسانه های آلمانی اعالم کردند 
که این معامله بــرای در اختیار گرفتن پنج پهپاد 
است.این پهپادها از نوع »هرون تی بی« است که 
می توان آن را به موشک مجهز کرد. ارتش آلمان 
برای نخستین بار اســت که می خواهد از این نوع 

پهپادها استفاده کند.

اولین حضور علنی مالک شبکه 
»ام.بی.سی« پس از آزادی 

تاجر عربستانی و مالک شبکه »ام.بی.سی نیوز« 
برای اولیــن بار از زمــان بازداشــتش در ریاض 
 در نشســت مدیران ارشــد و اجرایــی مجموعه 
ام.بی.ســی که مقر آن در دوبی قرار دارد، حضور 
یافت.خبرگزاری رویترز عربی نیز در این خصوص 
گزارش داد، مسئوالن عربستانی به ولید آل ابراهیم، 
رییس شورای مدیریتی گروه رسانه ای ام.بی.سی 
برای اولین بار از زمان بازداشــتش در اواخر سال 
گذشته میالدی اجازه خروج از این کشور را دادند.

»سوروس« برای بقای انگلیس در 
اتحادیه اروپا دست به جیب شد

یک میلیــاردر آمریکایی فاش کــرد که اعتباری 
معادل 700 هــزار پوند برای حمایــت از پویش 
برگزاری مجدد همه پرســی برگزیت در انگلیس 
ســرمایه گذاری کرده اســت.»جورج سوروس« 
میلیــاردر و مدیر بنیاد ســوروس آمریکا تصریح 
کرد که اتحادیه اروپا در وضعیت بحرانی قرار دارد 
و تصمیم انگلیس برای خــروج از آن پیامدهای 
مخربی را برای هر دو طرف به دنبال خواهد داشت.
وی ، افزود: درنهایت این مردم انگلیس هســتند 
که بایســتی درباره ادامه حضور در اتحادیه اروپا 
تصمیم گیری کنند؛ اما بهتر است که هرچه زودتر 
این امر محقق شــود.وی ادامــه داد که از پویش 
موســوم به »بهترین برای انگلیــس« در جهت 
مخالفت با خروج از اتحادیه اروپا و برگزاری مجدد 
همه پرسی برگزیت حمایت می کند. اظهارات این 
سرمایه دار آمریکایی درحالی مطرح می شود که 
نظرسنجی ها در انگلیس حاکی از گرایش مردم این 

کشور به ادامه حضور در اتحادیه اروپاست.

دیپلماسی همبرگر برای رسیدن به تعامل هسته ای! 
با اختالف 2۴ رای؛

»الریجانی« رییس مجلس 
باقی ماند

علی الریجانی، با اختالف 24 رای نســبت به 
محمدرضا عارف، رییس مجلس باقی ماند.در 
جریان انتخاب ریاســت مجلس که به مرحله 
دوم کشــیده شــده بود، از مجموع 279 رای 
اخذ شــده، محمدرضا عارف 12۳ رای و علی 
الریجانی 147 رای کســب کرده و آرای باطله 
9 رای اعالم شــد. بر این اســاس و طبق اعالم 
علی الریجانی، وی در ســومین سال فعالیت 
مجلس دهم، رییس مجلس باقی ماند. در این 
جلســه پس از انتخاب مجدد علی الریجانی به 
عنوان رییس مجلس با 147 رای، علی مطهری، 
مسعود پزشــکیان و هادی قوامی و عبدالرضا 
مصری نامزد تصدی نایب رییسی مجلس دهم 
شدند.پس از رای گیری، مســعود پزشکیان با 
157 رای و علی مطهــری 14۳ رای به عنوان 
نواب اول و دوم هیئت رییسه جدید مجلس دهم 

انتخاب شدند.

فرمانده تولید، بهینه سازی و نوسازی 
شهید زرهرن خبر داد: 

برگزاری دوره مسابقات ملی 
طراحی ادوات رزم زمینی

فرمانده تولید، بهینه ســازی و نوسازی شهید 
زرهرن گفت: مســابقات ملی طراحی صنعتی 
ادوات نظامی در آینده نزدیک برگزار می شود.

سرهنگ غالمحسین ســلیمانی  با بیان اینکه 
این مرکز به عنوان یــک مجموعه یکپارچه در 
سال 96 در نزاجا تشکیل شــد، گفت: در این 
مدت چندین خطوط اورهال، بازسازی تانک و 
نفربر و تریلرها و خط تولید قطعات را راه اندازی 
کردیــم.وی افزود: یکــی از ماموریت های این 
مجموعه بهینه سازی و نوسازی ادوات است که 
در همین راستا این مسابقه نیز برگزار می شود. 
وی  تصریح کرد: این مسابقات یک حوزه آزاد نیز 
دارد که شامل کانسپت تجهیزات رزم زمینی با 

اولویت لیزر است.

دیدارنماینده ویژه سازمان 
ملل در امور لبنان با ظریف 

خانم پرنیل کاردل، نماینده ویژه سازمان ملل 
متحد در امور لبنان با محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه دیدار و گفــت وگو کرد. در این 
دیدار بر خواســت و اراده جمهوری اسالمی 
ایران برای ثبات و امنیت در لبنان و احترام به 

رای و خواست مردم لبنان تاکید شد.

واکنش وزیر ارشاد به عدم حضور 
هنرمندان در ضیافت روحانی:

شرایط امروز همدلی بیشتری 
را می طلبد

وزیر ارشاد در رابطه با امتناع برخی هنرمندان از 
شرکت در افطاری رییس جمهور گفت: امسال 
به اعتبار شــرایط خاص جهانــی و منطقه ای 
که داریم، این دیدارهــا و گفت وگوها اهمیت 
بیشــتری دارد.شــرایطی که امروز در آن قرار 
داریــم همدلی ها و همراهی های بیشــتری را 
می طلبد تا جامعه ایرانی با انســجام اجتماعی 
بیشــتر از این دوره هم عبور کنند. سیدعباس 
صالحی گفت: همان طور کــه می دانید بحث 
رسم و سنت افطاری ریاست جمهوری فرصتی 
را ایجاد می کند برای گفت وگوی رییس جمهور 
با مجموعه های مختلف. این فرصتی است که 
هم هنرمندان گفت وگوهایی را با رییس جمهور 
داشــته باشــند هم رییس جمهــور ایده ها و 
نقطه نظراتشــان را با مجموعه هایی که در این 

افطاری ها شرکت می کنند، داشته باشند.

اللهیار ملکشاهی 
رییس کمیسیون حقوقی مجلس: 

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر می خواهیم گردشگری تبدیل به بخشی 
از سبک زندگی مردم شود، نیازمند توزیع مناسب 
و متوازن زمان برای آن هســتیم.ناهید تاج الدین 
اظهار کرد:به هر حال یکی از مشــوق های سفر در 
ایران، زمان است و تعطیالت زمستانی دانش آموزان 
می تواند یکی از مشوق های ســفر باشد؛ اما این به 
شرطی است که دیگر مشــوق های آن هم فراهم 

باشد.
وی افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری و دستگاه های ذی ربط باید یک بسته 
تشویقی و انگیزشی سفر برای مردم تدارک ببینند 
 که یکی از مشــوق ها همان تعطیالت زمســتانی 

دانش آموزان است. 
تاج الدین تصریح کــرد: به جای آنکــه تعطیالت 
متوازن داشــته باشــیم، تعطیالت متراکم داریم. 
این مشکل باعث شده رفتارهای تفریحی در ایران 

رفتارهای موجی باشد. 

تعطیالت کشور، متوازن 
شود

ناهید تاج الدین:

کافه سیاست

عکس  روز 

سفر دو روزه مقتدی 
صدر به کویت

تکذیب دیدار رییس دولت اصالحات با رهبر انقالب

پیشنهاد سردبیر:

رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، 
گفت: اگر منافع ما تضمین نشود، برجام یک 
تکه کاغذ پاره خواهد بود. اللهیار ملکشاهی 
تصریح کرد: شروطی که مقام معظم رهبری 
قائل شدند، شروطی هستند که یا در برجام 
به آن اشاره شــده یا از موضوع برجام خارج 
است. برای مثال موضوع موشکی و دفاعی ما. 
طبیعتا هر کشوری در بحث دفاعی خود باید 
خودش را تقویت کند ایران هم همین کار را 
خواهد کرد.رییس کمیسیون حقوقی و قضائی 
مجلس تاکید کرد: برجام برای ما هم منافعی 
داشت و هم هزینه هایی. وی در پایان تصریح 
کرد: قسمت زیادی از تحریم های ما مربوط به 
آمریکا بود. در این بــاره و در خصوص پایبند 
بودن اروپایی ها به تعهدشان تردید وجود دارد 
ولی نظام ما در خصوص خروج آمریکا از برجام 

عاقالنه رفتار کرد.

درباره خروج آمریکا از 
برجام عاقالنه رفتار شد

قاضی پور 
 نماینده مردم ارومیه: 

 

نماینده ولی فقیه در ســپاه پاســداران گفت: 160 
موسسه علمی بین المللی در خصوص ایران تحقیقات 
گســترده انجام داده اند و نتیجه مشترک همه این 
تحقیقات این بود که جمهوری اسالمی را جز از راه 
تعامل نمی توان از بین برد.حاجی صادقی  ابراز کرد: 
هدف جبهه دشمن این است که ماندگاری انقالب 
اسالمی را برهم بزنند و آن را نابود کنند. وی ادامه داد: 
در انقالب اسالمی دشمنان تنها در جاهایی توانستند 
پیشروی کنند که از راه تعامل وارد شدند و با همین 
توطئه نیز بسیاری از افراد انقالبی را در مقابل انقالب 
قرار دادند. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: 
دشمنان در گذشته تجربه تعامل و نفوذ را داشتند و 
در کشور هایی از جمله شــوروی سابق و چین نیز با 
تنزل تقابل ایدئولوژیک به تقابل استراتژیک توانستند 
به اهداف خود دست پیدا کنند.حاجی صادقی تصریح 
کرد: دشــمنان اعتقاد دارند که برای نابودی انقالب 
اسالمی باید آب را  از سرچشمه بست به همین دلیل 

برای تغییر رهبری تالش می کنند.

دشمنان برای تغییر رهبری 
تالش می کنند

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران: 

نماینده مــردم ارومیه در مجلس خواســتار 
برگزاری جلســه ای غیرعلنی با حضور وزیر 
امور خارجه برای بررسی وضعیت کشورهای 
ترکیه و عراق شــد.نادر قاضی پور در مجلس 
شورای اسالمی در صحن علنی پارلمان طی 
تذکری شــفاهی اظهار داشت: ماهیت وزارت  
امور خارجه آن اســت که به اوضــاع و احوال 
کشورهای همســایه همچون عراق، ترکیه، 
افغانستان و پاکســتان توجه داشته باشد.وی 
خطاب به رییس مجلس اظهار داشــت: الزم 
اســت دســتور دهید که وزیرامور خارجه و 
معاونانش در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس 
اوضاع کشورهای همســایه را تشریح کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: 
الزم اســت وضعیت القاعده، طالبان و داعش 
مشخص شود و مجلس به عنوان عصاره ملت 

بتواند تصمیمات الزم را اتخاذ کند.

»ظریف« وضعیت کشورهای 
همسایه را تشریح کند

پیشخوان

بین الملل

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
با اضافه کردن شروطی به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه 
با تامین مالی تروریســم، آن را تصویب کرد. در متن این تصویب 
آمده است که  پیوســت ایران با اعالم شروطی، پذیرفته می شود و 
ایران پس از اطمینان از خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF( سند الحاق را نزد امین اســناد تودیع می کند. بر اساس 

این الیحه دولت موظف اســت به محض آگاهی نسبت به اعتراض 
احتمالی سایر اطراف متعاهد و یا عدم خروج ایران از لیست مذکور، 
به مجلس شورای اسالمی گزارشــی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی 
تقدیم کند؛ همچنین امضای این قانون توسط رییس جمهور بعد از 
اعالم »گروه ویژه اقدام مالی« FATF مبنی بر خروج ایران از لیست 
سیاه انجام خواهد شد. مفاد آن دســته از کنوانسیون ها و پروتکل 

های مندرج در پیوست کنوانســیون که به عضویت آنها درنیامده 
است را به عنوان بخشی از کنوانســیون تلقی نمی نماید و الزام آور 
شدن مفاد ماده )2۳( در خصوص اصالح فهرست موافقت نامه های 
منظم به کنوانسیون برای ایران منوط به رعایت اصول 77 و 125 
قانون اساسی است. همچنین مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با 

قانون اسالمی جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نمی باشد.

مجلس، الحاق به کنوانسیون CFT را به صورت مشروط پذیرفت

  راهبرد جدید آمریکا در قبال کره شمالی؛ 

هدیه »نقد« به صدا و سیما

احضار وزیر به مجلس

70 هزار میلیارد تومان برای 
رفع فقر

به وقت افطار!
امروز را نقد کنید؛ اما به فکر 

ساختن فردا باشید

تکذیب دیدار رییس دولت اصالحات با رهبر انقالب
مدیرعامل بنیاد باران، خبر دیدار رییس دولت اصالحات با رهبری را تکذیب کرد؛ اما در همین حال گفت 
اگر چنین اتفاقی بیفتد، حتما او )رییس دولت اصالحات( از این موضوع استقبال می کند.جواد امام با بیان 
اینکه دیداری صورت نگرفته است، گفت: »چندی پیش هم بعضی شایعه کردند که رییس دولت اصالحات 
درخواست دیدار با رهبری را رد کرده که چنین خبری صحت ندارد و درخواستی صورت نگرفته است.« 
امام در همین حال اضافه کرد: »اگر دیداری بین رییس دولت اصالحات و رهبری اتفاق بیفتد و فرصتی 
فراهم شود، حتما ایشان استقبال خواهد کرد. اگر بخواهند مالقات بروند، آن را از کسی  پنهان نمی کنند 
اگر هم فرصتی برای این دیدار فراهم شود حتما  استقبال می کنند.«وی در ادامه از دعوت اصالح طلبان 
برای مراسم افطاری امسال گفت: »ما این اتفاق را به فال نیک می گیریم و مثبت بود. کسانی هم که دعوت 

شده بودند، به این مراسم رفتند.«

شورای امنیت، موضوع اعتراض رانندگان را پیگیری می کند
نماینده مردم داراب و زرین دشــت در مجلس شــورای اســالمی در تذکری گفــت: بی عدالتی ها، جامعه 
 را آزار می دهــد و یکــی از مصادیق تبعیــض و بی عدالتی موضوعی اســت کــه اخیرا در مــورد رانندگان 

رخ داده است.
انصاری تاکید کرد: اگر این رانت که رانندگان را عصبانی کرده بر طرف نشود رانندگان راضی نخواهند شد.عضو 
کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: در برخی پایانه های حمل بار، سیستم پیامکی راه اندازی شده که اگر 
این موضوع گسترش یابد توزیع بار به صورت عادالنه انجام می شود، در شرکت های حمل بار فسادهایی شکل 
گرفته و همین تبعیض ها رانندگان را اذیت می کند.علی الریجانی، رییس مجلس در پاســخ به تذکر انصاری 
گفت: این موضوع را کمیسیون عمران پیگیری می کند و شــورای امنیت نیز با کمک وزارتخانه ها پیگیر این 

مسئله است.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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اعتصاب؛ متهم ردیف اول گرانی میوه
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

مدیرعامل شرکت ذوب آهن خبر داد:
 صادرات یک میلیون

 و ۱۵۰ هزار تنی در سال ۹۶
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
 صادرات این شرکت در ســال گذشته به رقم

 بی سابقه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تُن رسید.
»احمد صادقی« اعالم کرد: این میزان صادارت 
از نظر حجم ۷۹ درصــد و از لحاظ ارزش ۱۲۰ 
درصد افزایش داشــت. وی گفــت: حدود ۵۰ 
درصــد از کل تولیدات این شــرکت به خارج 
کشور صادر می شود. صادقی افزود: ذوب آهن 
اصفهان سال گذشــته ضمن افزایش تولید و 
تنوع در محصوالت، جهــش قابل توجهی در 

صادرات خود داشته است. 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: این شرکت 
سال گذشته، با انجام فعالیت هایی برای کاهش 
قیمت تمام شــده و با توجه به افزایش جهانی 
قیمت محصوالت فوالدی، از مرحله زیان خارج 

شد و امسال در شرایط خوبی قرار دارد.
صادقی، میلگرد، تیرآهن، شــمش و کالف را 
بیشــترین کاالهای صادراتی این کارخانه در 
سال های اخیر برشمرد و افزایش کیفیت و تنوع 
محصول متناسب با نیاز مشــتری، بازاریابی، 
توســعه تولیدات کمی و کیفی، رهبری بازار و 
حضور فعال در نمایشگاه های بین المللی را از 
مهم ترین دالیل افزایــش صادرات محصوالت 
ایــن کارخانه اعــالم کــرد. مدیر انــرژی و 
بهینه سازی سوخت شــرکت ذوب آهن نیز با 
اشاره به اهمیت بهره وری و بهینه سازی مصرف 
گفت: اقدامــات چشــمگیری در این مجتمع 
صنعتی در راستای افزایش بهره وری به ویژه در 

حوزه انرژی انجام شده است. 
خزائــی افزود: پــروژه PCI، بازســازی دیگ 
 ،MES شــماره ۴ نیــروگاه مرکزی، پــروژه
 برنامه ریزی برای مصرف کامل پساب صنعتی 

است.  

بازار

پاور بانک

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس:
رییس جمهور مشکل صدور 
پروانه ساختمانی را رفع کند

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس، خواستار 
ورود رییس جمهــور به موضوع صــدور پروانه 
ساختمانی به دلیل اختالف دو وزیر کشور و راه 

و شهرسازی شد.
»حاجی دلیگانی« با ذکــِر اخطار اصل 6۰  قانون 
اساســی ادامه داد: ایــن اصل دربــاره وظایف 
رییس جمهــور در امور اجرایی کشــور اســت. 
درحال حاضر حــدود ۲۵ هزار مهنــدس بیکار 
شــده اند، زیرا دو وزیر راه و شهرسازی و کشور، 
دو ابالغیه متفــاوت درباره پروانه ســاختمانی 
ارائه دادند کــه فعال فعالیت شــهرداری ها قفل 
شده و سایت پروانه ساختمانی بسته شده است. 
نماینده مردم شاهین شــهر و میمه در مجلس 
شورای اسالمی یادآور شد: صنعت ساختمانی در 
گذشته دچار مشکل بوده با این فشار به یک باره 
دچار تعطیلی می شود و در حال حاضر تعدادی 
بنا و کارگر کار خــود را از دســت می دهند که 
رییس جمهور باید به این موضــوع ورود کند تا 

مشکل نظام مهندسی رفع شود.

فرمانده انتظامی شاهین شهر خبر داد:
کشف دو محموله مواد غذایی 

قاچاق زیر بار کاه
فرمانده انتظامی شاهین شهر اظهارکرد: ماموران 
انتظامی شهرستان شاهین شهر در بازرسی از دو 
دستگاه کامیون در محور شاهین شهر-تهران، دو 
محموله مواد غذایی و نوشیدنی خارجی را که زیر 
محموله قانونی کاه جا ساز شده بود، کشف کردند. 
سرهنگ »رجبعلی مختاری« افزود: در بازرسی 
دقیق از این خودروهــا، دو محموله مواد غذایی 
و نوشیدنی شــامل ۲۰۰ کارتن کمپوت آناناس، 
نوشابه های خارجی انرژی زا، چای خارجی، کافی 

میکس و قهوه کشف شد.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه خودروها از 
جنوب کشور بارگیری و به مقصد تهران درحرکت 
بودند، بیان داشــت: ارزش محموله های کشف  
شده توسط کارشناســان دو میلیارد ریال اعالم  

شده است.

وزیر نفت دولت دوازدهم: 
توتال ۶۰ روز فرصت دارد تا با 

دولت آمریکا مذاکره کند
وزیر نفت دولت دوازدهم از فرصت 6۰ روزه توتال 
برای مذاکره با آمریکا خبر داد و گفت: اگر دولت 
آمریکا بــا ماندن توتال در ایــران موافقت نکند، 

چین جایگزین این شرکت می شود.
»بیژن نامدارزنگنه« گفت: دســتاورد نشســت 
کمیسیون انرژی، تداوم همکاری ها و هفکری ها 
برای عبور از گردنه شــرایط سخت کنونی است. 
وزیر نفت دولت دوازدهم از تشکیل کمیته ای بین 
وزارت نفت و کمیسیون انرژی به منظور عبور از 

وضعیت فعلی خبر داد.
زنگنه با بیان اینکه شرکت توتال در حال حاضر 
مشــغول مذاکره با دولت آمریکا برای ماندن در 
پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی اســت، تصریح کرد: 
شــرکت توتال 6۰ روز فرصت دارد تــا با دولت 
آمریکا مذاکره کند که دولت فرانســه نیز در این 
6۰ روز می تواند با دولت آمریکا برای ماندن توتال 

در ایران مذاکراتی انجام دهد.
وزیر نفت بــا بیان اینکــه در صــورت موافقت 
دولت آمریکا و استثنا قائل شــدن برای توتال، 
این شــرکت در ایران می ماند، اظهارداشــت: 
اگــر دولت آمریــکا با مانــدن توتــال در ایران 
 موافقــت نکند، چیــن جایگزین این شــرکت

 می شود.

وزیر صنعت با کاهش تعرفه 
واردات خودرو مخالفت کرد

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعالم اینکه 
وزیر صنعت معتقد است اجرای طرح ساماندهی 
واردات خودرو در شرایط فعلی به مصلحت کشور 
نیست، گفت: قرار است قیمت خودرو در جلسه 

آینده کمیسیون صنایع بررسی شود.
»رضاعلیزاده« اظهار داشــت: در این جلسه که 
نخست نمایندگان به بررســی طرح ساماندهی 
واردات خــودرو پرداختنــد، شــریعتمداری به 
اعالم وضعیــت تولید خــودرو پرداخت و اعالم 
کرد: اگر شــرایط فعلی در اقتصاد کشور وجود 
نداشت، کاهش تعرفه می توانست کمک زیادی 
به تولیدکننــده داخلی کند امــا امروز وضعیت 

فرق می کند.

سکه تمام 
بهار آزادی

 2،181،000
تومان

1،076،000 نیم سکه
تومان

621،000ربع سکه
تومان

373،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

198،070
تومان

      قیمت سکه و طال

شارژر همراه سامسونگ 
Fast Charge Bat�مد ل 

tery Pack با ظرفيت 10200 
ميلي آمپر ساعت

 237,000
تومان

شارژر همراه اي ديتا مد ل 
P20100 ظرفيت 20100 

ميلي آمپرساعت

 145,000
تومان

 CP�V5 شارژر همراه سوني مد ل
ظرفيت 5000 ميلي آمپر ساعت

 99,000
تومان

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان گفت: استفاده از سیستم های الکترونیک در میدان مرکزی 
میوه و تره بار شهرداری اصفهان تحت عنوان »سامانه الکترونیکی 
کنترل عوارضی« به صورت آزمایشی آغاز شد. »اصغر کشاورزراد« 
اظهار کرد: به دنبال کاهش زمان سفر و کاهش ایستایی خودروها 
در محل های ورودی عوارضی ها، اخذ الکتریکی عوارض به صورت 
آزمایشی آغاز شده است. مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی 

مشاغل شهری شهرداری اصفهان توضیح داد: برای اجرای این امر 
برچسب هایی روی شیشه جلو خودروها نصب می شود و زمانی که 
خودرو از عوارضی عبور می کند، مقدار هزینه عوارضی، متناسب 
با نوع خودرو به طور اتوماتیک از این برچســب ها کسر می شود.

وی اضافه کرد: در زمینه  الکترونیکی شــدن این عوارض از ماه ها 
پیش مطالعاتی دقیق صورت گرفتــه و ابعاد مختلف این موضوع 
مورد بررسی و اظهارنظرهای کارشناسی قرار گرفته است تا کار به 

مرحله  فرآیند اجرایی برسد. کشاورز راد در پاسخ به نحوه اجرای 
این طرح گفت: این سیستم شامل یک برچسب است که در ابتدا 
خریداری شده و پشت آیینه جلوی اتومبیل نصب می شود. خودرو 
در هنگام عبور از عوارضی هوشمند از روبه روی سنسوری که در 
محل گیت عوارضی نصب شده است خواهد گذشت و در صورت 
اعتبار داشتن تگ مبلغ عوارض متناسب با نوع خودرو از حساب 

پیش پرداخت برچسب کسر می شود.

راه اندازی آزمایشی سامانه الکترونیکی کنترل عوارض در میدان میوه و تره بار

مرضیه محب رسول

تجمع و اعتراض کامیــون داران و رانندگان 
خودروهای باری سنگین جاده ای، یک هفته ای 
می شود که آغاز و ادامه دار شده است. اگرچه 
اعتصاب کامیون داران و تانکرداران در اصفهان 
و برخی نقاط کشور با اختالالتی در زمینه توزیع 
بنزین شروع شــد، اما با ادامه دار شدن این 
مسئله و همه گیری آن به خصوص در شهرهای 
مرکزی، تبعــات آن روی توزیع و عرضه بازار 
برخی کاالها به خصوص میوه و تره بار آشکار 

شده است.
اگر چه مسئوالن وزارت راه، بر حل مشکل این قشر 
تاکید کردند و جلســاتی نیز در این بــاره برگزار و 
تصمیم هایی اتخاذ شد، اما به نظر می رسد وعده های 
غیرعملی و ناکافی بودن برنامه های ارائه شده از سوی 
دولت برای عملی کردن خواسته های کامیون داران 
موجب شده، این اعتراضات  ادامه دار باشد. درحالی که 
در ماه رمضان تقاضــا برای برخــی از کاالها مانند 
میوه های فصل و سبزیجات بیشتر از هر زمان دیگری 
محســوس اســت و مردم همواره با افزایش قیمت 
این محصوالت در آســتانه این ماه مواجه هستند،  
اما رخدادی مانند اعتراضات اخیر و از چرخه خارج 
شدن بخش بزرگی از سیســتم حمل و نقل کشور، 

این التهابات و نوسانات قیمتی را بیشتر کرده است.
 چنــد روز پیــش »محمودحجتــی« وزیــر 
جهادکشــاورزی اعالم کرد: اعتصاب کامیون داران 

در مبادی بنــدری تاثیراتی 
داشــته، امــا این اقــدام در 
بازار میوه و ســبزی چندان 
موثر نبــوده اســت. ولی به 
نظر می رسد سبزی و میوه، 
اصلی ترین کاالهایی هستند 
که زیر سایه کندشدن نظام 

توزیع، افزایش قیمت داشته اند. سبزی که در روزهای 
ابتدایی ماه رمضان در بازار اصفهان به دلیل افزایش 
تقاضا ۲۰ درصد گران شــده بود در چند روز اخیر با 

قیمت های باالتری در 
بازار ارائه می شود. البته 
موج گرانی میوه عالوه 
بر اصفهان به شهرهای 
دیگر نیز رسیده است؛ 
در مشهد قیمت هندوانه 
تا دو برابر افزایش یافته و 
در بازار میوه و تره بار تهران نیز به دلیل کم شــدن 
هندوانه و ســایر میوه های فصل، گرانی شیوع یافته 
است. اوضاع در شــهرهای جنوبی نیز چندان مساعد 

نیست. باال رفتن قیمت برخی  میوه ها مانند طالبی و 
هندوانه در اصفهان طی چند روز گذشته بسیارمشهود 
بوده است. بر اساس یک مشاهده آماری، قیمت هندوانه 
با ۱۰۰۰ تومان و قیمت سبزی با ۷۰۰ تومان افزایش، 
صدر نشین بازار گرانی ها هستند؛ هر چند اقالمی مانند 
میوه های نوبرانه که در بازار تقریبا قیمت مشــخصی 
 ندارند نیز به طورحتم شــامل این مــوج روانی گرانی

 خواهد شد.
  »ناصــر اتــرج« رییــس اتحادیه میــوه و تــره بار 
اصفهــان ،ابتــدای ماه رمضــان اعالم کــرد: قیمت 
میوه های نوبرانه   مانند گوجه ســبز و زردآلو کاهش 
قیمت داشــته و در اصفهان در مــاه رمضان با کمبود 
میوه ای مواجه نیســتیم و همه اقــالم میوه با کاهش 
قیمت در اختیار مردم قــرار می گیرد. اما با این وجود،  
اعتصابات اخیر نشــان می دهد که بر خالف اعالم این 
 مقام مســئول، ذخیره میوه ای در بــازار چندان هم

 خوب نیست.
»علی عوض پور« دبیر کل اتاق اصناف ایران نیز اعالم 
کرد: اعتصاب کامیــون داران و دارندگان خودروهای 
حمل و نقل، در بازار میوه و تره بار هیچ تاثیری نگذاشته 
است. اما گشت وگذار در بازارهای سطح شهر اصفهان 
چیز دیگری را نشــان می دهد.  به نظر می رسد دولت 
ناچار است برای جلوگیری از گســترش موج گرانی 
به ســایر کاالها و مختل نشــدن نظام توزیع کشور، 
راهکارهای عملی بــرای برون رفت از بحران اعتصاب 

کامیون داران ارائه دهد.

اعتصاب؛ متهم ردیف اول گرانی میوه
 موج تازه گرانی در بازار میوه و تره بار اصفهان 

سخنگوی اقتصادی مجلس از افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون برنامه ششم توسعه خبر 
داد. »کاظم دلخوش« افزود: این قانون به منظور همسان ســازی حقوق کارمندان و بازنشستگان تصویب شده 
است که نظارت بر اجرای آن برعهده ســازمان دیوان عدالت اداری،  دیوان محاسبات کشور و مابقی سازمان های 
مسئول است. وی با اشاره به تعیین 3۴۰۰ میلیاردتومان بودجه و تعیین محل تامین این اعتبار درمجلس برای 
افزایش حقوق بازنشستگان گفت: با تصویب این قانون دیگر نباید حقوق کمتر از دو میلیون تومان وجود داشته 
باشد .دلخوش گفت: با اعمال این افزایش حقوق که از امسال باید اجرایی گردد، مابه التفاوت فروردین و خردادماه 

باید به بازنشستگان پرداخت شود.

افزایش ۲۰ درصدی 
حقوق بازنشستگان

خبر
 

  عکس روز

رییس اتحادیه دامداران استان اصفهان در خصوص نرخ جدید شیر خام، اظهار کرد: دولت از ابتدای 
فروردین امسال مبنای خرید شیر خام از کشاورزان را با قیمت ۱۴۴۰ تومان بررسی کرد و در نهایت 
این قیمت تثبیت شد. »موسی رهنمایی« با بیان اینکه دامپروری نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و 
با مثبت کردن تراز اقتصادی کشور جزو سرمایه ملی و موثر محسوب می شود، افزود: دامداران در چند 
سال اخیر توانستند در تولیدات خود به ارتقای کمی و کیفی برسند، همچنین اشتغال زایی باالیی در 
حمل و نقل، کارخانه خوراک دامداری، کشاورزی، دامپروری و کارخانه های لبنی ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی، در چند سال اخیر، شیر حمایتی الزم را از دامداران خریداری 
کرده است، اما این به اندازه کافی نیست، گفت: این وزارتخانه توانست قیمت شیر خام را تثبیت کند و 
مانع کاهش قیمت آن به زیر ۱۰۰۰ تومان شود. رهنمایی با بیان اینکه شیر خام از شهریورماه ۱3۹۱ 
تاکنون،  با قیمت ۱۲۵۰ تومان به کارخانه جات فروخته می شــود، افزود: در حال حاضر کارخانه ها، 
شــیر خام را حدود ۱3۰۰ تومان از دامداران دریافت می کنند و دولت نیز درصد کمی از شــیر خام 
تولیدی را برای تنظیم بازار با قیمت ۱۴۴۰ خریداری می کند. رییس اتحادیه دامداران استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه افزایش قیمت دالر، منجر به گرانی دارو و خوراک دام شده است، اظهار کرد: دامداران 
معتقدند در معیشت و تامین علوفه دام دچار مشکل هســتند، این شغل مشقت زیادی دارد و دامدار 
با تالش شبانه روزی شیر خام تولید می کند؛ بر این اساس نباید در بخش نگرش اقتصادی، محروم و 
بی درآمد باشد. وی ادامه داد: دولت به موجب قانون ۱۹ جامع نظام دامپروری مکلف است با توجه به 
قیمت تمام شده و حاشیه سود آن، شیر را از دامدار خریداری کند، بنابراین باید روند قانون حمایتی 
خرید تضمینی ماده ۱۱ به درستی اجرا شود. رهنمایی با بیان اینکه دولت باید در واردات شیر خشک 
و کره دقت الزم را داشته باشد، گفت: در حال حاضر کره و شیر خشک، به وفور وارد کشور شده است.

رییس اتحادیه دامداران استان اصفهان:

دیدار اعضای انجمن پتروشیمی با معاون اول رییس جمهورنرخ جدید خرید شیر خام تثبیت شد

دولت باید برای جلوگیری از گسترش 
موج گرانی به سایر کاالها و 

مختل نشدن نظام توزیع، راهکارهای 
عملی برای برون رفت از بحران 
اعتصاب کامیون داران ارائه دهد

کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان:
راهبردهای توسعه هفت شهرستان اصفهان تدوین شد

کارشناس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: راهبردهای توسعه هفت شهرستان بر اساس 
مصوبه های آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه )۹۵ تا ۹۹ ( این استان، تدوین و نهایی شده است.

»مجید زمانی« افزود: این شهرستان ها شــامل دهاقان، تیران و کرون، اردستان، کاشان، نجف آباد، نطنز 
و نایین است. وی با بیان اینکه ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان از دو سال قبل با همکاری 
دانشــگاه اصفهان اقدام به تهیه و تدوین راهبردهای توسعه شهرستان ها کرده است، گفت: این راهبردها 
بر اساس مطالعات برنامه ششم توسعه اســتان و برش های استانی سند آمایش سرزمین تهیه شده است. 
زمانی تصریح کرد: به عنوان مثال راهبرد اصلی توسعه شهرستان خوانسار، گردشگری طبیعی تعریف شده 
است و مسئوالن می توانند طرح های اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی را در این زمینه تعریف کنند. 

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی:
 وضعیت خشکسالی در اصفهان جدی است

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی گفت: ناسا پیش بینی کرده است که بیش از ۴۵ 
کشور در جهان با مشکالت آب رو به رو خواهد شد. »حمیدرضا قلمکاری« در نشست مشترک با اعضای کمیسیون 
کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: باید به طور جدی روی پایدار بودن توسعه فکر شود؛ 
توسعه پایدار با شرط حفظ منابع برای توسعه نسل آینده مفهوم پیدا می کند. وقتی صحبت از توسعه پایدار می شود 
سه جنبه اصلی دارد: مسائل محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی. از هفده هدف توسعه پایدار، سه هدف در راستای 
مسائل زیست محیطی و سه عامل به صورت غیرمستقیم بر این رابطه تاکید دارد. رییس کمیسیون کشاورزی، آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانی ادامه داد: پیشنهاد این است که سند استراتژیک و جامعی به عنوان یک سند باالدستی 

تدوین شود تا به عنوان یک پروژه بزرگ، وضعیت زندگی مطلوب و با کیفیت باال در استان به وجود آورد.
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شناخت کارکرد نورسنجی در 
کانون عکس اصفهان

نشست تخصصی »کاکرد نورسنج در توازن نورهای 
محیطی و فلش« با حضــور »علیرضاتیموری« در 

نگارستان امام خمینی)ره( برگزار شد.
این نشست تخصصی از سوی کانون عکس انجمن 
ســینمای جوان اصفهان با هدف بررسی کارکرد 
نورسنج در توازن نورهای محیطی و فلش  و با حضور 
علیرضا تیموری در مقام مدرس برگزار شد.تیموری، 
دانش آموخته شــیمی محض از دانشگاه اصفهان و 
ساکن مونترئال کاناداســت و در دوارن دانشجویی 
به آموزش عکاسی نیز پرداخته است. وی همچنین 
مدرس دوره های مختلف عکاسی است و موفق به 
دریافت عناوین برگزیده از جشــنواره های معتبر 
عکاســی ازجمله »ایکس چنج« و »اَپُی« نیز شده 
است. تیموری که پیش از این نیز به عنوان مدرس در 
نشست های کانون عکس حضور داشت، تا کنون سه 
نمایشگاه از مجموعه عکس های خود را در اصفهان 
برگزار کرده و نمایشگاه هایی در تهران و پاریس نیز 

داشته  است.

آخرین فرصت ارسال مقاله به 
همایش ملی عبد الرزاق کاشانی

عالقه مندان برای ارســال مقاله بــه همایش ملی 
عبد الرزاق کاشــانی، عزالدین محمود کاشــانی و 

عبدالصمد نطنزی تا اول شهریورماه فرصت دارند.
رییس همایش ملــی عبد الرزاق کاشــانی گفت: 
زندگی، آثار و اندیشــه های عبدالرزاق کاشــانی، 
عزالدین محمــود کاشــانی و عبدالصمد نطنزی، 
نقش عبدالرزاق کاشانی در بسط و گسترش عرفان 
اســالمی، به ویژه عرفان نظری ابن عربی، بررسی 
تطبیقی آرا و اندیشــه های عبدالــرزاق و عزالدین 
محمود کاشــانی با دیگر عارفان جهان اســالم و 
تاثیر عارفان و حکیمان کاشــان به ویژه عبدالرزاق 
و نصیرالدین حلی کاشــی برســیدحیدر آملی، از 
جمله محورهــای ایــن همایش دو روزه اســت. 
»عباس زراعت« افزود: عالقه مندان برای ارسال مقاله 
https:// : وکسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی
abdorazagh.kashanu.ac.ir مراجعه کنند.

اخبار

حضور سه تئاتر اصفهان در پنجمین همایش تئاترمردمی

پیشنهاد سردبیر:

در شهر

»کلید کوچولو« به زبان 
انگلیسی منتشر شد

کتاب »کلید کوچولو« نوشته »ابراهیم قدردان« 
از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
به زبان انگلیسی منتشر شده است. این کتاب از 
مجموعه کتاب های مرغک اســت که طراحی و 
تصویرگری آن را »علی خدایی« بر عهده داشته 
و مترجم آن »ســیامک مظلومی« اســت.کلید 
کوچولو، از مجموعه داستان های تخیلی است که 
با خیال پردازی، کودک را وارد دنیای خود می کند. 
کتاب های »مرغک« عنوان مجموعه آثاری است 
که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را 
در قالب کتاب های سرگرمی برای گروه های سنی 
خردسال منتشر کرده است. »کلید کوچولو« در 
سال ۱۳۹۲ از سوی کانون پرورش فکری به زبان 
فارســی و اکنون نیز با قیمت ۹ هزار تومان برای 

عالقه مندان به زبان انگلیسی منتشر شده است.

حضور سه تئاتر اصفهان در 
پنجمین همایش تئاترمردمی

پنجمیــن همایش سراســری تئاتــر مردمی با 
محوریت شــخصیت امام خمینی)ره(، از هشتم 
تا پانزدهــم خرداد بــا حضور گروه هــای تئاتر 
از اســتان های تهران، آذربایجان شــرقی، ایالم، 
لرســتان، قزوین، گیالن، کرمان، البرز و مرکزی 
برگزار می شــود. در ایــن دوره، ۱۳ اثر در بخش 
مســابقه تئاتر خیابانی، دو اثر جنبــی و ۶ اثر در 
بخش نقالی و پرده خوانی حضــور دارند. در ۱۴ 
خردادماه بخــش نقالــی و پرده خوانی، نمایش 
خیابانی در مرقد امام خمینی)ره( در صحن شهدا 
و صحن حاج احمد خمینی از ســاعت ۱۶ تا ۱۹ 
برگزار خواهد شــد. در ۱۵ خرداد سه نمایش با 
موضوع قیام ۱۵ خرداد در مبــدا این قیام یعنی 
شهرستان پیشوا برگزار می شود. دراین همایش، 
سه گروه نمایشــی از اصفهان حضوردارند که از 
میان این سه تئاتر، نمایش »این  ره که  می روی« 
به کارگردانــی »محمد هاشــم زاده« دربخش 
نمایش صحنه ای ســاعت ۱۸:۳۰ در سالن ماه و 
ســاعت ۱۹:۳۰ درخانه هنرمندان اجرا می شود.

نمایش  »شــیرین وفرهاد« به کارگردانی »پویان 
عطایی« در روزپنجشــنبه دهم خرداد ســاعت 
۲۲:۳۰ در محوطه برج میالد و نمایش »ماموریت 
ویژه« به کارگردانــی »مجتبی خلیلی«در بخش 
خیابانی در روز سه شنبه هشتم خرداد ساعت ۲۰ 
در فضای باز مجموعه تئاتر شهر برگزار خواهد شد.

چه حال و هوایی داشــته کارگاه های شاهی 
صفویان وقتی گالبتون دور انگشتان ظریف 
دخترکان ســر می خورده و پودبه پود گره 
می خورده به تارهای پارچه هایی که امروز به 
یک سند تاریخی تبدیل شده است. سندی 
برای به نمایش گذاشتن میان دیگر ملت ها تا 
به خود ببالیم و سینه به سینه منتقل اش کنیم 
به نسل های بعد. اما افسوس که تار و پودش از 
هم گسیخت و از نفس افتاد، گالبتون قصه ما ...

هنری کــه در هر صفحه تاریخ قــدم زده و قدمتی 
دارد  ۲۰۰۰ ساله و روزگاری برای خودش جایگاهی 
خاص داشت، امروز در بدترین شــرایط قرار دارد. 
تعداد دستگاه های زربافت در مقایسه با دوره های 
قبل بســیار کمتر شــده و مورد بی مهــری و عدم 
توجه قرار گرفته اســت درصورتی که در دوره های 
پیشین، هنر زری بافی نیز همانند نگارگری ، سفال 
و قلمکاری دارای ارزش بوده و به آن توجه می شده 

است. 
 مدیر کل میراث فرهنگی و گردشــگری اســتان 
اصفهــان، در گفت وگو با »زاینــده رود« می گوید: 
نمونه های عالی موجود از زری بافی مربوط به دوره 

صفویه است.
»فریدون اللهیاری« معتقد اســت: ازدالیل نابودی 
هنر زری بافی، آکادمیک نبودن آموزش زری بافی، 
دسترسی نداشتن به مواد اولیه مرغوب، عدم انتقال 
هنر اساتید، حجیم بودن دســتگاه های نساجی و 

عدم حمایت دولت از  هنر زری بافی است.
گرچه این هنر روبه فراموشــی و در حال منســوخ 
شدن اســت و به صورت آکادمیک وارد مدارس و 
دانشــگاه های کشور نشد، اما خوشــبختانه باخبر 
شــدیم به تازگی بانــوی خــوش ذوق و هنرمند 
اصفهانی با آوردن این هنر به هنرســتان هنرهای 
زیبای اصفهان، سعی بر وارد کردن هنر زری بافی به 
مدارس و  احیای دوباره این هنر در حال رکود دارد.

»فروزان بناییان« بانوی اســتاد کاری اســت که 

به خوبی ایــن هنر زیبا و 
باارزش را شناخته و برای 
جان بخشــی به آن تالش 
می کنــد. وی در این باره 
می گویــد: از ســال ۹۴ 
تصمیم گرفتــم این هنر 
را بــه عالقه منــدان هنر 
زری بافی آمــوزش دهم. 

در این مدت یازده نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور 
را به صورت علمــی و آکادمیک درگیــر این هنر 
کردیم که امیدوارم در راه رونق این هنر، گامی موثر 

برداشته باشیم.
بناییان می افزاید: با گذشــت زمــان و با ورود نخ و 
پارچه خارجی، صنعت زری بافی رو به افول رفته بود، 
اما دوباره دردهه های اخیر، توسط دولت احیا شد و 
در نتیجه آن، کارگاه مخمل بافی و زری بافی مجهز 
در اداره هنرهای زیبای اصفهان پایه گذاری گردید؛ 
اما چون به صورت خصوصی کسی این کار را دنبال 
نکرد، تصمیم گرفتم به صورت شخصی این هنر را 
وارد هنرستان هنرهای زیبا کنم تا سهم کوچکی در 

احیای این هنر ارزشمند داشته باشم.

این بانوی هنرمندعنوان 
می کند:  در هنر زری بافی  
پارچه با نقش و نگار سنتی 
و تار و پودهایی از گالبتون 
و ابریشم با دستگاه سنتی 
زری بافی بافته می شــود.

مــواد اولیــه در صنعت 
زری بافی،ابریشم طبیعی 
است که طی مراحلی از جمله نقشه بندی، چله کشی 

و گذراندن ابریشم از شانه ها بافته می شود .
وی ادامه داد: گالبتون یکــی از پودهای اصلی این 
کار بوده که از طال یا نقره اســت؛ اما متاســفانه به 
علت گرانی این مواد کمتر کســی این هنر را دنبال 

می نماید.
فروزان بناییان ازســال ۸۹ می گوید؛ از زمانی که 
تصمیم بر این شد، پژوهشکده هنرهاي سنتي را از 
تهران به اصفهان منتقل کنند، جز کارگاه زري بافي و 
مخمل بافي؛ زیرا انتقال آن نیازمند جمع آوري دارها 
و نصب مجدد بود اما به دلیل آنکه هیچ فردي وجود 
نداشــت که توانایي راه اندازي دستگاه ها را داشته 
باشد، از انتقال دســتگاه هاي بافت زري و مخمل 

جلوگیري شد. با اینکه این عمل از انتقال کارگاه و 
خطرات ناشي از آن جلوگیري کرد، اما نتوانست مانع  

مرگ زري بافي شود. 
بیرون کشیدن پارچه هاي زربفت از داخل دارها که 
هر کدام از پارچه ها نیم تا یــک متر بودند و رقمي 
نزدیک به ۴۰ تــا ۵۰ میلیون تومــان ارزش مالي 
داشتند، سبب شد دستگاه ها به طور کامل تخریب 

شوند و مرگ تدریجی این هنر دیرینه رقم بخورد.
بانو بناییان بافنده پارچه های زری بافی، خواستار 
حمایت صد در صدی از این هنر شد و افزود: در حال 
حاضر ۳ هنرجو در حال آموزش زری بافی هستند؛ 
این در حالی است که به دلیل حمایت نشدن، این 
افراد تاکنون نتوانسته اند جذب بازار کار شده و در 

این رشته فعالیت کنند.
بناییان ازابــداع و نوآوری در این هنــر می گوید و 
آرزویش این است که روزی بهترین پارچه های زری 
بافی با قیمت مناســب در قالب لباس های فاخر به 

هموطنان مان ارائه شود. 
او ادامه می دهد: یک الیه خاصی از مردم می توانند از 
این پارچه ها استفاده کنند، اینکه بخواهیم، اکنون 
این هنر وارد عرصه عمومی شود، این اتفاق نخواهد 

افتاد و نمی شود این نگاه را به آن داشت.
وی ادامه می دهد: نزدیک به ۴۰ سال است که  این 
هنر زیبا حذف شده؛ حال آنکه این پارچه جزئی از 
تاریخ ماست و نمی توان آن را ندیده انگاشت. باید به 
این نتیجه رسید که رواج این پارچه به اقتصاد کشور 

کمک خواهد کرد.
امــروز در تمــام دنیــا در برندهــای مختلــف و 
مشــهور، همیشــه چنــد کار وجــود دارد کــه 
به صــورت دســتی انجــام می شــود و آن برندها 
 نیــز روی ایــن لباس هــا مانــور بســیار زیادی 

می دهند.
چه خوب می شــود اگــر این هنر فاخــر به جایی 
برســد که مردم فقط آن را در موزه های برجسته 
جهان جست وجو نکنند و با حمایت از این سرمایه 
ارزشمند، گامی بلند در راستای صادرات غیر نفتی و 
کمک به بهبود وضع اقتصادی جامعه صورت پذیرد. 

جانی دوباره در تار و پود گالبتون 
  بانوی استاد کار اصفهانی با تالش در راستای آکادمیک  کردن  »زری بافی«  این هنر را احیا می کند؛ 

زهرا هادیان

در دوره های پیشین، هنر زری بافی 
نیز همانند نگارگری، سفال و 
قلمکاری دارای ارزش بوده 
و به آن توجه می شده است

حصر وراثت
3/273  آقای محسن امینی دارای شناسنامه شماره 1051 به شرح دادخواست به کالسه 
214/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
طوبی هیئت اصفهانی به شناســنامه 1696 در تاریخ 1397/01/19 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی امینی، ش.ش 
188 )همسر متوفی( 2- ســعید امینی، ش.ش 741 ، 3- محسن امینی، ش.ش 1051 
)فرزندان ذکور( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 114 احمدی رئیس شعبه اول حقوقی و حسبی شورای 

حل اختالف تیران )138 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/274  خانم فریبا فدائی دارای شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواست به کالسه 196/97 
شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بهرام فدائی به شناســنامه 62 در تاریخ 
1396/12/02 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- علی فدائی، ش.ش 253، 2- حسین فدائی، ش.ش 217، 3- مهدی فدائی، 
ش.ش 269، 4- جالل فدائی، ش.ش 776 )فرزندان ذکور( 5- فریبا فدائی، ش.ش 44 
)فرزند اناث( 6- صدیقه سلطانی، ش.ش 3 )همسر متوفی( و به غیر از نامبردگان فوق ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 113 احمدی رئیس شعبه 

اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران )162 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/277 شــماره صادره : 1397/42/495486-1397/3/6 نظر به اینکه به موجب رای 
شماره 11793 مورخ 1396/10/13 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 
رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4483/3925  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عبدالکریم نامداریان دستجردی فرزند محمد 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک  با استناد 
ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1397/04/04 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 5963  قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان)157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

3/278 شماره پرونده: 139704002003000201/1 شماره بایگانی پرونده: 9700287/1 
شماره ابالغیه: 139703802003000094 بدینوســیله  به سیده سحر ابراهیمی نسب، 
نام پدر: ســید ابراهیم، شــماره شناسنامه: 2، شــماره / شناســه ملی: 1755775237، 
متولد: 1361/01/25 به نشــانی اصفهان خ جابر انصاری خ طاهر زاده پ 3 کدپســتی 
8156833353 ابالغ می شود که آقای احسان شــعله با وکالت آقای علیرضا نیکبخت 
جهت وصول مبلغ 500/000/000 ریال به اســتناد چک شماره 1661/944795/35-

96/10/1عهده بانک ملت اصفهان علیه شــما اجرائیه صادر نمــوده و پرونده اجرایی به 
کالسه 9700287 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مامور، محل اقاتم شما به 
شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبــه در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود و طبق تبصره دوم 
ماده 113 قانون برنامه پنج ســاله ششم توســعه اقتصادی فرهنگی اجتماعی جمهوری 
 اسالمی ایران چنانچه ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد، نســبت به پرداخــت بدهی خود اقــدام ننماییــد، عملیات اجرائــی جریان 
 خواهد یافت. م الــف: 5966  اداره اجرای اســناد رســمی اصفهــان)177 کلمه،

 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/279 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 

کالسه پرونده 1395/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 6/40 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1397/04/23، مشــخصات خواهان: علی بخش صالحی فرزند محمد به نشانی خمینی 
شــهر خ امام جنوبی صندوق حضرت مهدی)عج(، مشخصات خوانده: علی توکلی فرزند 
نبی اله،  خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک بانک سپه به شماره 531948 
مورخ 96/6/22 و گواهینامه عدم پرداخت اعم از هزینه های دادرســی و خسارت تاخیر 
تادیه، دالیل خواهان: یک فقره چک به شماره 531948 مورخ 96/6/22 و گواهینامه عدم 
پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف: 892 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/280  مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالسه پرونده 1394/96 حل 3 ، وقت رســیدگی ساعت 6/45 بعد از ظهر روز 
شنبه مورخه 1397/04/23، مشــخصات خواهان: علی بخش صالحی فرزند محمد به 
نشانی خمینی شــهر خ امام جنوبی صندوق حضرت مهدی)عج(، مشخصات خوانده: ندا 
ناصری سیدانی فرزند غالمرضا،  خواسته و بهای آن:  مطالبه یک فقره چک بانک ملی به 
شماره 982126 مورخ 94/7/19 و گواهینامه عدم پرداخت اعم از هزینه های دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجرای حکم،  دالیل خواهان: یک فقره 
چک 982126  مورخ 94/7/19 و گواهینامه عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را 
مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 893 شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/281 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 1396/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/30 بعد از ظهر روز شنبه مورخه 
1397/04/16، مشــخصات خواهان: علی بخش صالحی فرزند محمد به نشانی خمینی 
شــهر خ امام جنوبی صندوق حضرت مهدی)عج(، مشــخصات خوانده: میثم معین پور 
فرزند محمد ابراهیم،  خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه یک فقره چک بانک کشاورزی 
به شــماره 16926083/038755 مورخ 95/2/7 و گواهینامه عدم پرداخت اعم از هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه، دالیل خواهان: یک فقره چک و گواهینامه عدم پرداخت، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 891 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/282 کالسه پرونده 627/96 شماره دادنامه: 308-97/2/31 مرجع رسیدگی: شعبه 11 
 شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: علی ا... خدافروشانی به نشانی خمینی شهر 
خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی)عج(،  خوانده: یاسر احمدی  به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواســت تقدیمی آقای علی ا... خدافروشانی  به طرفیت آقای یاسر احمدی 

 به خواســته مطالبه مبلغ هشــتاد و هشــت میلیون ریال  وجه یک فقره چک به شماره
 9505/316742-12 مورخ 96/7/18  عهده بانک ملی شعبه غدیر فوالدشهر به انضمام 
خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی، 
مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان  در جلسه رسیدگی مورخه 
97/2/13 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی 
که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا 
شورا به شرح صورتجلسه مورخه فوق و با احراز  اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین 
و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 
و مــواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که در 
زمان اجرا بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 
 یک میلیون و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال  در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و ســپس ظرف مدت 20 روز پس از آن  قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف:898 شــعبه 11 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر )363 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/283 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 653/97 حل 12 ، وقت رســیدگی ســاعت 10/45 صبح روز 
دوشــنبه مورخه 1397/6/5، مشــخصات خواهان: علی بخش صالحی فرزند محمد به 
نشانی خمینی شهر خ امام جنوبی صندوق حضرت مهدی)عج(، مشخصات خوانده: پیمان 
اکبری ورنسفادرانی فرزند امان اله،  خواســته و بهای آن:  مطالبه وجه، دالیل خواهان: 
فتوکپی چک و گواهی عدم پرداخت، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 894 شعبه 
 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )176 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/284 مرجع رســیدگی: شعبه 12 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 654/97 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 10/45 صبح روز چهارشنبه مورخه 
1397/6/7، مشخصات خواهان: علی بخش صالحی فرزند محمد به نشانی خمینی شهر 
خ امام جنوبی صندوق حضرت مهدی)عج(، مشخصات خوانده: ابوذر اکبری فرزند علی،  
خواسته و بهای آن:  مطالبه، دالیل خواهان: فتوکپی چک و گواهی عدم پرداخت، گردش 
کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 895 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/290 شماره پرونده: 622/96 شــماره دادنامه: 314-97/2/31 خواهان: علی ا... خدا 
فرزند عبدالرضا به نشــانی خمینی شــهر خ امام جنوبی قرض الحسنه حضرت مهدی، 
خوانده: علی احمدی به نشانی مجهول المکان، شورا با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشــا رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواست آقای علی ا... خدا فرزند عبدالرضا به طرفیت علی احمدی 
فرزند مرتضی به خواسته مطالبه یک فقره چک به شماره 9509/055249-12 به تاریخ 

96/7/18 به شماره حســاب جاری 0109892459001 به مبلغ هشتاد و هشت میلیون 
ریال دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی- کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامه 
عدم پرداخت وجه  چک موصوف و اینکه بودن اصول مستندات در ید خواهان داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه نامبرده دفاعی به عمل نیاورده خواسته خواهان را مقرون 
به صحت دانسته و با استناد به مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و با توجه به قانون الحاق یک 
تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانــون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و نظریه شماره 7/2345-1382/3/25 اداره کل حقوقی و تدوین 
قوه قضائیه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال  بابت 
اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و دویســت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و 
خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن که 
در زمان اجرا محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی 
ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری 
خمینی شهر می باشد.م الف: 899 شــعبه 11 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

خمینی شهر)325 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/285 شــماره پرونده: 626/96 شــماره دادنامه: 321-97/2/31 خواهــان: علی ا... 
خدافروشانی فرزند عبدالرضا به نشانی خمینی شهر خ امام جنوبی شترگلو قرض الحسنه 
حضرت مهدی، خوانده: احمد احمدی به نشــانی مجهول المکان، شورا با بررسی اوراق 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشا رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای علی ا... خدا فروشانی فرزند عبدالرضا 
به طرفیت احمــد احمدی فرزند مرتضی به خواســته مطالبه یک فقره چک به شــماره 
762141521061 به تاریخ 96/7/18 به شماره حســاب جاری 0110659807004 به 
مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی- کپی مصدق چک 
و کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت وجه  چک موصوف و اینکه بودن اصول مستندات 
در ید خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد و با توجه به عدم حضور خوانده و اینکه 
نامبرده دفاعی به عمل نیاورده خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته و با استناد به 
مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
310 و 313 از قانون تجارت و با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح 
موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه 
شماره 7/2345-1382/3/25 اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و هشت میلیون ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون 
و دویست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و خسارت تاخیر در تادیه و مبنای 
تورم از تاریخ سررســید چک تا زمان پرداخت وجه آن که در زمان اجرا محاسبه می گردد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای شــورا غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شــورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظــرف 20 روز دیگر قابل 
 تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر می باشد.
م الف: 900 شعبه 11 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف خمینی شهر)325 

کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

3/309 آقای عباس زاهدی بیدگلی دارای شناســنامه شماره 100 به شرح دادخواست به 
کالسه 220/97  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی زاهدی بیدگلی بشناسنامه 304 در تاریخ 97/2/26 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عباس زاهدی بیدگلی 
به شماره شناسنامه 100 به عنوان پدر متوفی ، 2- احترام مساح بیدگلی به شماره شناسنامه 
274 به عنوان مادر متوفی ، 3- فاطمه زاهدی بیدگلی به شماره شناسنامه 1569 به عنوان 
همسر متوفی ، 4- زینب به شماره ملی 6190260365 ، 5- محمد مهدی به شماره ملی 
6190217915 ، 6- محمدحسن به شماره ملی 6190312705 ، همگی زاهدی بیدگلی 
به عنوان فرزندان متوفی بوده و الغیر ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شــد . م الف: 130  رئیس  شورای حل اختالف شعبه دوم حقوقی 

آران و بیدگل)184 کلمه،2 کادر(  
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بـرای همـه اتفاق نمی افتد کـه پیامبـر خـدا)ص( بارهـا 
و بارهـا بـه خوبی هایش اعتـــراف کند. شـاید یـادت 
نباشـد؛ امـا مـن خـوب خاطرم هسـت؛ پیامبر بـود و 
پدرمان علـی. ابوبکـــر و عمر و عثمـان هم با عـده ای 
از مهاجریـن و انصـار دور پیامبـر نشسـته بودنـد و تـو 
از دور آمدی. پیامبر چشـمش کـه به تو افتـاد گفـت: 
»حسـن را ببینیـد؛ جبرئیل هدایتش می کنـد، میکائیل 
هوایـش را دارد، پاره تن من اسـت، پدرم فدایش شـود.« 
سـپس بلند شـد. اصحاب هم با او به اسـتقبالت آمدند. 
دسـتت را گرفت، آورد نشـاند کنـارش، نگاهـش را از 
تـو برنمی داشـت. دوبـاره گفت: »این پسـر هدیـه ای 
اسـت ازطرف خدا بـرای مـردم، بعـد از مـن هدایت شـان 
می کنـد، متولـی کارهایم می شـود، سـنتم را زنـده نگه 
مـی دارد. هرکـس کـه قـدرش را بدانـد و گرامی اش 

بـدارد، مرا گرامی داشـته، خـدا او را رحمـت کند.«

کـودک بودیـم. مثـل همـه کـــودکان بـازی می کردیـم. مثـل 
همـه کـودکان همـه روز را بـا هـــم می گذراندیـم. مـن و تـو. 
حسـن و حسـین! بـرای همین تقریبا کسـی نمی دانسـت کـه 
تو با همـه برای محمـد فـرق داری. کسـی نمی دانسـت حسـاب 
تو از حســـاب بقیه جداسـت. این راز شـــیرین مـن بود، وقتـی 
لبخنـد پیامبر را وقت تماشـای تـــو می دیدم. این راز شـیرین 
ما بود تا آن روز در مسـجد که تو در نمـــاز بر دوش پیامبر )ص( 
سـوار شـدی. سـجده پیامبر طوالنی شـده بود. همه تعجب کـرده 
بودند. چون پیامبـر هیچ وقـت در نمـاز جماعـت اینقـدر سـجده 
را طوالنی نمی کرد. من کـه می دانســـتم علتش تو بـودی؛ امـا 
مـردم نمی دانسـتند. بعـد از نماز به سـراغ محمـد آمدند. من که 
می دانسـتم جواب می دهد: »حسـن بر دوشـم سـوار شـده بـود. 
دلم نیامـد او را پایین بیاورم و منتظـر ماندم خودش پاییـن بیاید.« 
دیدی مردم چطور حسودی شـان شـد؟ پرسـیدند: »یا رسـول ا...

شـما با دیگـران اینطور رفتـار نمی کنیـد«. سـاده بودند حسـن 
جانم! نمی دانسـتند که تـو با همه بـرای محمد) ص( فـرق داری. 
امـا مـن می دانسـتم کـه رسـول خـــدا در جواب شـان خواهـد 
گفت: »حسـن ریحانـه من اسـت، هرکس می  خواهـد بـه بهتـر و 
مهتر بهشـت نـگاه کند، به حسـن نگاه کنـد.« و من چه خوشـبخت 

بودم حسـن جـان! چـون تمـام روز به صورت تـو نـگاه می کردم.

بـرای همـه اتفاق نمی افتد که  محمد)ص( در کوچـه با 
صـدای خنده هایش هنـگام بـازی بایسـتد، کـه محمـد، 
پیامبـر خـدا با دیدنـش سـرعت قدم هایـش را تنـد کند. 
بـرای همـه اینطـور نمی شـود کـه محمـد)ص( برایشـان 
دسـت هایش را باز کنـــد و با آغـوش باز به سمت شـان 
بـرود. بـرای همـه پیش نمی آید؛ امـا تـو بـا همه فـرق 
داشـتی. می توانسـتی سربه ســـر محمد بگذاری. می 
توانسـتی شـیطنت کنـی و از آغوشش فرار کنـی، جوری 
که صـدای خنـده هردویتـــان در کوچه هـای مدینـه 
بپیچـد. بـرای همـه اینطـــور نمی شـود؛ این طورکـه 
محمـد)ص( به دنبال شـان بدود. با خنده در آغوش شـان 
بگیرد و در جواب نـگاه متعجـب مـردم بگویـد: »تـو از 
منـي، من از تـو. خـدا دوسـت دارد هرکه تو را دوسـت 
داشـته باشـد.« و مـن چه خوشـبخت بـودم که از همه تو 

را بیشـتر دوسـت داشـتم.

 پسـر محمـد)ص( بـــودی، در بت شـــکنی مثـل او 
عمـل می کـردی؛ اما همـــه اش این نبـود. در نخیلـه، 
با معاویـه زیر سـایه چنـد نخـل نشسـته بودیـد. معاویه 
 پرسـید: »شـنیده ام که پیامبـر به نخل کـه نگاه می کرده

 می فهمیده که چقـدر خرما دارد. 
حسـن! تو هـم علمـــش را داری؟ می دانی ایـن نخـل 
چنـد خرمـا دارد؟« و تو جـواب دادی: »پیامبـر وزن شـان 
را می گفته، من تعـــداد دانه هایشـــان را می گویـم؛ 
چهارهـزار و چهاردانـه.« معاویـــه که نمی دانسـت تو 
نوه محمد)ص( و نور چشـم محمد)ص( هسـتی، گفـت 
حتما آبرویت را خواهد برد، بـــرای همیـن دسـتور داد 
خرمای همـه نخل ها را چیدند؛ شـد چهارهـزار و سـه تا. 
یـک دانـه کـم بـود! گفتـی: »بایـد یکدانه دیگر باشـد.« 
همـه را تفتیـش کردند، یک دانـه را یکـی از حاضـران 

مخفی کـرده بود.

 تـو بـا همـه فـرق داشـتی. ایـن را کم کـم همـه مـردم 
شـهر می فهمیدند. بـرای همیـن جای تعجـب نداشـت 
کـه آن روز مـرد گناهـکار، مـن و تـو را بـر شـانه سـوار 
کـرد و بعـد بـرای طلـب بخشـش پیش رسـول خـدا 
آمد. سالم کرد و با اشـــاره بـــه ما دونفـر روی شـانه 
هایش به پیامبـر)ص( گفـت: »مـــن گناهـکارم، در 
پناه خـدا و با ایـن دو آقازاده به حضور شـما آمـده ام تا 

مرا ببخشـید.« 
یادت هسـت رسـول خـــدا)ص( با تماشـای مـا روی 
شـانه های مرد آنچنـان خندید کـــه دسـتش را بـر 
دهانش گذاشـت، به آن مـــرد گفت: »بـرو جانم، تـو 
آزاد هسـتی« بعد به مـن و تـو گفـت: »آن شـخص در 

مـورد عفو گناه خود، شـما را شـفیع قـرار داد.«

 بـــرای همـــه پیــش نمــی آید کـــه در 
بهتریـــن مـــاه سـال بـــه دنیـــا بیاینـد. 
بـــرای همه اتفاق نمی افتد کـه نامـش را نه 
علـــی)ع( بگذارد و نـــه حتی پیامبـر)ص(
 کــه نامــش را جبرئیـــل از آســـمان هــا 

بیـاورد. 
بـرای اتفاق نمی افتد کـه محمد)ص(، رسـول 
خـدا در گوش راسـتش اذان بگویـد و در گوش 
چپش اقامـه! برای همه پیش نمی آید؛ امـا تـو 

بـا همه فـرق داشـتی. 
تو حسـن بـودی.

 بهترین بـرادر بزرگ تـر توی همـه دنیا

نيمــه رمضــان،  
دل مان هــواى مدينه 

را دارد؛ هــواى بقيع، هواى 
آســمان آبی و خاكی كه عجيب پاگير است. 

دل مان هواى كريم مدينه را دارد كه هنوز آســمان، 
خاطره مهربانی هايش را به ياد دارد. دل مان هواى شــما را دارد 

آقا! مثل همان كبوترانی كه هر روز و هر شب به هواى دستان كريمت، 
به هواى آب و دانه ات، به هواى مهربانی هايت،به هواى چشمانت كه درياى 

لطف است و صفا، بقيع را خانه دارند تا هميشه... باران يعنی شــما، دريا يعنی شما، 
 سبزينه هاى رســته به دشت يعنی شما، غربت يعنی شما، صبورى يعنی شما... 

يا كريم اهل بيت)ع(
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بـزرگ شـدی، بـه همان سـرعت کـه پسـران عرب بـزرگ 
می شـوند؛ با این حال با همه پسـران عـرب فـرق داشـتی. 
ایـن را همـه نمی دانسـتند، تـا آن روز کـه در جنـگ، شـتر 

عایشـه را تا حـد یـک بـت، بـزرگ کـرده بودند. 
علـی پدرمان می دانسـت کـه باید شـــتر را از بیـن ببرد، 
همان طورکـــه محمـد)ص( در جوانـــی بت هـای مکه را 
از بیـن برده بـــود. با این کار تکلیـف جنـگ هم مشـخص 
می شـد. یادت هسـت پدر نیـــزه را داد دسـت محمد بـن 
حنفیه، محمـد دالور عـرب بـود. رفت تا نزدیک شـتر، ولی 

نتوانسـت بکشـدش.
 برگشـت پیش پدر. پـدر نیـزه را گرفـت و این بـار آن را بـه 
تو سـپرد. صدای لشـکر که بلند شـد فهمیدند شـتر عایشـه 
کشـته شـده اسـت. صورت محمد سـرخ شـده بـود. از پـدر 

خجالت می کشـید. 
پدر آمـــد جلـــو، ســـر محمد را بــاال گرفــت و گفت: 
»محمد شـــرمنده نبــاش. تو پســـر منی، ولی حســـن 
پسـر پیامبـــر اســـت.« بزرگ شـــده بودی. مثـل همه 
 مردان عـــرب؛ اما با همه آنها فرق داشـــتی، چون پســـر 

محمـد بودی.

به تو نگاه می کردم 

هدیه خدا به ما 

پناه گناهکاران بودی

پسر پیامبر)ص( بودی نامی که از آسمان ها آمد

علم تو همچون علم پیامبر بود

خدا دوستداران تو را دوست دارد 

در مهربانی مثل محمد)ص( بودی
 در مهربانـی هـم مثل پیامبر)ص( بودی. این را هم کسـی نمی دانسـت. من می دانسـتم. می دانسـتم کـه 
یـاران بی وفـا و دشـمنانت را به آسـانی می بخشـی. ایـن را مـن می دانسـتم؛ امـا مـرد عـرب نمی دانسـت. 
دوسـتدار معاویـه بـــود، آنقدرکه در مـدح معاویـه شـعر می گفت وکینه تـــو را به دل داشـت. تو را که 
دیـد، بی مالحظه چشـمانش را بســـت و دهانش را باز کرد. هرچه توانسـت گفت، اما تو سـاکت بودی. 
حرف هایـش کـه تمـام شـد، همـه دیدند لبخنـد می زنـی، از حـــال و احـوال مرد شـاعر پرسـیدی و 

کیسـه ای پول به او دادی تا خرج زندگی اش کند. 
مرد شـاعر سـرش را پاییـن انداخت. شـرمنده شـده بـود.

 محبتـت بدجوری کار خـودش را کـرد. افتـاد بـه دسـت و پایت، خـودش بـا پنجاه نفـر از خویشـاوندانش 
همه شـیعه شدند.

8 روایت از زندگی امام حسن علیه السالم
پیشنهاد سردبیر:
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ویژه

همراه با خاطرات دهه شصتی ها؛ 

نوستالژی های رمضانی 

الهه زین الدین

روزگار بــه عقب بر نمي گــردد  و تنهــا خاطرات 
نوستالژيک آن  در ذهن ما نقش مي بندد  ولی اگر 
می شــد روزگار را به عقب برگرداند، شايد يکی از 
بهترين روزهايی که دل مان می خواســت، دوباره 
تجربه کنیم، روزهای ماه مبــارک رمضان و حال و 

هوای اين ماه در آن سال ها بود. 
سحرهای ماه مبارک  با صدای زنگ خانه از خواب 
 بیدار می شــديم؛ همســايه ها همديگــر را بیدار

 مــی کردند يــا با زنــگ آيفــون خانه يــا تلفن. 
قبل ترها شــبکه تلفن و آيفون زياد گســترده نبود 
و درب خانــه همديگــر را مــی زدنــد. هیچ وقت 
هــم صاحب خانه شــاکی نمی شــد. خوشــحال 
 هم می شــد و دعای خیر بدرقه راه همســايه ای 
می کرد که گاهی حتی نمی فهمید چه کسی است 
اما ممنون دارش بودکه اجازه نــداده خواب بماند. 
مثل حاال نبود که همســايه رويش را برمی گرداند 
تا مبادا مجبور شــود ســام کند! يا خانه هايی که 
چراغ هايشــان خاموش است و همســايه ديوار به 
ديوار جرأت نمی کند زنگ همســايه را بزند آن هم 

نصف شبی!
آن روزها ذوق می کرديم سحرها همراه پدر و مادر 
و خواهر و برادرهای بزرگ تر از خواب بیدار شــويم 
و ســحری بخوريم و نماز بخوانیم. تا حتی اگر شده 
»کله گنجشــگی« و دست و پاشکســته هم روزه 
بگیريم. اصا با روزه گرفتــن »پز« می داديم. مثل 
حاال نبود که ماه رمضان برای عده ای »ترسناک«)!( 
است و از مدت ها قبل از آمدنش ماتم می گیرند! بازار 
دکتر رفتن و آمدن ها و نسخه پیچی های مخصوص 
اين ماه داغ می شود  و عده اي هم که مسافرت بین 

ماه مبارک را در برنامه مــی گنجانند و يک عده هم 
که از همان اول چه زمســتان باشــد و چه تابستان 
بوي ناهارشان همه محل را بر مي دارد و نه کارمند 
 جايي هســتند و نه جیره خور نهادي؛ بي پروا روزه 

مي خورند و سیگار مي کشند آن هم در مأل عام ! 
آن روزها اين شــکلی نبود. حیا و حرمتی ســرمان 
می شــد. روزه هم نبوديم، روی مان نمی شــد روزه 
خواری کنیم. مــأل عام که جای خــود دارد، پیش 
خانواده و همکار و همســايه هــم ادای روزه دار را 
درمی آورديم و تازه غصه دار هم بوديم که چرا راست 

راستکی روزه نیستیم. 
افطار، حال و هوايی وصف ناشــدنی برای نســل ما 
داشــت. افطارهايی که بوی نان و ريحان تازه سفره 
مادر و ربنای شــجريان و اذان موذن زاده را می داد. 
بوی ناب بندگی . کنــار خانواده دور ســفره افطار 
جمع می شــديم. هرکس هرجا بــود، خودش را به 
ســفره افطار مادر می رساند. از گوشــی اندرويد و 
 تلگــرام و توئیتــر خبری نبود. ســر ســفره قرآن 
 می خوانديم. دعايی می کرديم و »قبول باشــد«ی

 می گفتیم از ته دل.
 حــرف از تلويزيــون هــم اگــر بــود، خبــری از

 ســريال های آبکــی که هیــچ ربطی بــه اين ماه 
ندارند و بی محتوا هســتند ، نبود. نســل ما هنوز 
انیمیشــن »زهره و زهرا« را به يــاد دارد.  از اولین 
تجربه های انیمیشــن تلويزيونی پــس از انقاب 
بود که در دهه ۶۰ ويــژه ماه رمضان از شــبکه دو 
نمايش داده می شــد و کودک و بزرگ دوســتش 
داشــتند و پای آن می نشستند. نســل ما هنوز آن 
شــعر معروف را به ياد دارد : » باز از مســجد شهر، 
 صــوت قرآن آيد/ با نســیم ســحری عطــر ايمان

 آيد«

رمضان در مدرسه هم حال و هوای خود را داشت. در روزهای نزديک به ايام 
شهادت حضرت علی)ع( به دانش آموزان زولبیا و بامیه و يا افطاری می دادند و 
بچه ها را صدا می کردند تا افطاری بگیرند. بعضی وقت ها هم در کاس نذری 
افطار را پخش می کردند. رسم بود در اين ايام در مدارس کمک های مردمی 
جمع می کردند و به بچه های بی بضاعت در قالب کمک و حمايت اهدا می شد. 
رمضان های کودکــی، حال و هوای ديگری داشــت. حاال انــگار همه چیز 
 عوض شــده، روزه نبودن بــرای عده ای تبديل به پز روشــنفکری شــده،

 همان هايی که وسط خیابان سیگار می کشــند يا آب می خورند. روزه برای 

 عده ای تبديل به وظیفه ای شــده که نه از سر شــوق بلکه از سر رفع تکلیف
  انجــام مــی دهنــد. ديگر کســی بــرای مــان انیمیشــن زهــره و زهرا
 نمی سازد . سحرها »ســلطانی« هســت اما حال و هوای آن روزها را ندارد. 
آدم های اين نســل ديگر حوصله زودتر بیدارشدن و نشستن پای برنامه های 
ويژه سحری رســانه ملی را ندارند. ســحری می خورند و نماز می خوانند و 
می خوابند. بعد هم کار و زندگی روزمره تا افطار از راه برسد. افطاری بخورند و 

استراحتی کنند و دوباره بخوابند تا سحر بعدی. 
دست آورد »پاول دورف« حتی تا سر سفره سحر و افطارهای ما هم آمده است. 

سرمان توی گوشی است. نه صدای ربنايی می شنويم و نه اذان موذن زاده تا 
ته روح مان نفوذ کند و تمام جان مان را صیقل دهد. خیلی چیزها عوض شده 
اما خب خیلی هم نبايد ناامید باشــیم. هنوز هم هستند آدم هايی که ديدن 
شان حالت را خوب می کند؛ همان هايی که در اين ماه تمرين بندگی محض 
می کنند، همان هايی که با روزه عشق بازی می کنند و تو عشق می کنی وقتی 
آنها را می بینی. هنوز هم سحرها با صدای اذان مسجد جان دوباره می گیری و 
از روزه دار بودنت کیف می کنی. موذن ها زيادتر شده اند و تنوع شان هم زياد 
است. صدای موذن زاده شايد به گوشت نرسد؛ اما همین که مسجدی هست و 

صدای اذانی و سحری که در آن از غصه نجاتت می دهند، خوب است. همین که 
ربنای شجريان نیست اما هنوز هم دل مان غنج می رود برای لحظات عرفانی 
افطار و آب جوش قبل از افطاری خوردن و ابوحمزه های مسجد محل بعد از 

افطار ، خوب است. 
 همین که میــان اين همه ناخوشــی، »رمضــان« حال مــان را »خوش«

 می کند، خوب است. نفس کشیدن در اين ماه ، خودش »زندگی دوباره« است 
برای ما که در های و هوی اين شهر، زندگی کردن را هم فراموش کرده ايم.

خوش آمده ای ماه خدا ... 

صوت قرآن اســتاد پرهیزکار، به ترتیل خوانی قرآن کریم 
می پرداخت و حاال همان هم به مدد توسعه قرائت قرآن و پخش 

زنده های صدا و سیما جای خود را به سایر قاریان داده است.  

»حسین زاهد « پسر نوجوانی بود  که آهنگی به یاد 
ماندنی اجرا کرد.این آهنگ  سال 71 در تلویزیون ترکیه 

ضبط شد و سال ها ازتلویزیون پخش می شد. 
»باز هم مرغ سحر بر سر منبر گل دم به دم می خواند شعر 
جان پرور گل/ باز از مسجد شهر صوت قرآن آید با نسیم 
سحری عطر ایمان آید/ کودکان خوش سخن شب فراری 
شده باز دیده را باز کنید شده هنگام نماز/ باز خورشید 
قشنگ آمد از راه دراز باز در دشت و دمن چشم نرگس 
شده باز /باز از مسجد شــهر صوت قرآن آید با نسیم 
سحری عطر ایمان آید/ خیز از بستر خواب کودک زیبارو 

وقت بیداری شد خیز و تکبیر بگو«

»حسن سلطانی« را هم دهه شصتی ها خوب 
به خاطر سپرده اند. ســحرهای ماه مبارک و 
برنامه »ماه خدا« با اجــرای این مجری با آن 
صدای خاصش، در ذهن ها ماندگار شد. برنامه 
ویژه سحر، سال ها با اجرای سلطانی روی آنتن 
شــبکه یک می رفــت و بعدترهــا »فرزاد 
جمشیدی« اجرای آن را برعهده گرفت که البته 

به اندازه سلطانی ماندگار نشد. 

ســحرهای ماه رمضان بعد از  خوردن سحری های هول 
هولکی، صدای موذن زاده اردبیلی بود که روح و جسم مان را 

نوازش می داد با آن صوت داوودی و بالل گونه. 

دعای سحر مرحوم صالحی یا دعای 
موسوی قهار، برای مان بسیار لذت بخش 
بود. چشم مان به گوشه تلویزیون بود که 
شمارش معکوس برای اذان صبح را حک 
می کرد و لذتی کــه در تندتند خوردن 
ســحری بود که مبادا اذان را بگویند و 
روزه مان قبــول نباشــد)!( هنوز در 

خاطرمان مانده است. 

از دیگر یادگاری های رمضان های بچه های دهه شصت، 
پخش برنامه درس هایی از قرآن حجت االسالم قرائتی بود 
که خوشبختانه این یکی با همه این تغییرات پابرجا مانده 
است و هنوز زینت بخش سفره های رمضان ماست. پخش 

تواشیح اسماء الحسنی هم در یادمان مانده است. 

نوستالژی های رمضانی

پیشنهاد سردبیر:

انیمیشــن »زهره و زهــرا« از اولین تجربه های انیمیشــن 
تلویزیونی پس از انقالب بود که انگیــزه عبادت در این ماه را بین 

بچه های دهه شصتی افزایش می داد.
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از سریال های مناســبتی ماه رمضان که حرف می زنیم، شاید خیلی ها تصور کنند 
»گمگشته« اولین سریالی بود که به همین مناسبت ساخته و پخش شد؛ درواقع 

روشن ترین خاطرات دهه شــصتی ها از مجموعه های مناسبتی ماه رمضان به 
»گمگشته« مربوط می شود؛ سریالی به کارگردانی »رامبد جوان« با بازی به 
یادماندنی »آتیال پسیانی«. این تصور اما کمی اشتباه است. ساخت سریال های 
مناسبتی به سال ها قبل تر برمی گردد و رزومه ای حداقل دودهه ای دارد. 
اوایل دهه هفتاد بود؛ آن زمان البته هنوز پخش سریال های ماه رمضان به 
عنوان مجموعه های مناسبتی این ماه مطرح نشده بودند و به طور جسته 
و گریخته از شبکه های یک و دو آغاز شــد. شروع پخش این سریال ها 
همزمان با ایام نوروز در آن سال ها بود و به همین دلیل نمی توان به طور 
قطع گفت که هدف سازندگان مجموعه های تلویزیونی که آن زمان 
روی آنتن رفتند، تنها ماه رمضان بوده و در واقع مناسبتی دو جانبه، 
هم نوروز و هم ماه مبارک رمضان دلیل پخش سریال هایی بود که 
»خسرو ملکان« و »حســن فتحی« کارگردانی شان کردند. روند 
پخش مجموعه های تلویزیونی در ماه مبارک رمضان از ســال 70 

آغاز شد و تا اوایل دهه هشتاد ادامه پیدا کرد. 

»میهمان« و »تعطیــالت نوروزی« دو ســریالی بودند که نوروز 
ســال های 70 و 71 که با ماه مبارک رمضان هم مقارن شده بود، 
روی آنتن رفتند . هردو سریال را »خسرو ملکان« ساخته بود که 
این سال ها بسیار کم کار شده است. یک سال بعد یعنی در نوروز 
72که باز هم با ماه مبارک همزمان شده بود، شاهد پخش سومین 
سریال مناسبتی آن سال ها بودیم. »همسایه ها« نام مجموعه ای 
بود که فتحی آن را کارگردانی کرد و در 26 قسمت از شبکه یک روی 
آنتن رفت. حسن فتحی آن روزها به اندازه حاال مشهور نبود و پیش 

از ساخت این سریال، چندتله فیلم را کارگردانی کرده بود. 
سال 73 »نیمه پنهان ماه« پخش شد. این مجموعه تلویزیونی، درباره 
خانواده ای بود که گم شده ای دارند و با زیر و رو کردن خاطرات شان، 
به آن دست پیدا می کنند. شــخصیت اصلی این مجموعه، آقا بزرگ 

بود که سرپرست و بزرگ خانواده اســت. او مدت ها قبل، پسری به نام 
جالل را به فرزندی قبول کرده و پس از آن و در خالل ســال ها، اتفاقاتی 

برای خودش، خانواده و جالل رخ داده بود. عنایت ا...بخشی در نقش عمو، 
جالل مقدم، مهین شهابی، ثریا قاسمی، حسین کسبیان، تانیا جوهری، اکرم 

محمدی، محمود عزیزی، الدن طباطبایی، فاطمه طاهری، فریبا متخصص، 
فریده سپاه منصور و اصغر سمسارزاده از بازیگران این مجموعه بودند. مجموعه 

ای پرطرفدار که حتما در خاطر دهه شصتی ها باقی مانده است . کارگردان این 
سریال »مجید جعفری« بود که همسر »اکرم محمدی« هم بود و بعدها جدا شدند. 

آن سال ها شبکه های تلویزیونی به اندازه حاال متنوع و گسترده نبودند و شبکه های 
یک و دو سردمدار پخش سریال های مناسبتی شناخته می شدند. 

آتـشـی

 مـــــروری
 بر پرونده مجموعه های مناسبتی 

ماه مبارک رمضـــان 

 که                             کرد!
 فـروکش

بود. همه سریال هایی هم که ساخت، با استقبال فوق العاده مخاطبان روبه رو شدند. 
اتفاق ویژه دیگری که در دهه هشتاد رخ داد، این بود که دیگر از پخش سریال های 
مناسبتی ماه مبارک تنها در شبکه یک و دو خبری نبود و 4 شبکه یک، دو، سه 
و پنج همگی سریال پخش می کردند و پخش ســریال ها هم معموال دقایقی 
پس از افطار آغاز می شد و تا پایان شب ادامه داشت. همین فشردگی پخش 
ســریال ها هم صدای اعتراض برخی را درآورد؛ اما این روند ادامه پیدا کرد 

و هنوز هم ادامه دارد. 
دو اتفاق ویژه دیگر در دهه 80 و در رابطه با ســریال های مناسبتی ماه 
مبارک، پخش دو مجموعه جــذاب و به یادماندنــی از دو کارگردان 
صاحب سبک لطیفی و فتحی بود. ســال 85 محمدحسین لطیفی 
سریالی با عنوان »صاحبدالن« را ســاخت که عالوه بر قصه گیرا، 
حضور باران کوثری و پوریا پورســرخ نیز یکــی از برگ برنده های 
آن بود و بســیار هم مورد توجه قرار گرفت. یک سال بعد و در ماه 
رمضان سال 86 نیز حسن فتحی »میوه ممنوعه« را برای شبکه 
دو ساخت. سریالی که از عشقی ممنوعه حرف می زد و داستان 
عالقه و عشق حاج یونس ) با بازی علی نصیریان( به دختر جوانی 
به نام هستی )با بازی هانیه توسلی( تا سال ها نام این سریال را 

در اذهان ماندگار کرد.
بعد از آن و در دهه 90 شاهد افت کیفیت سریال های ماه مبارک 
بودیم. سریال هایی که به نظر می رسید تنها برای خالی نماندن 
آنتن در این ماه ساخته شده و بعضا خیلی هایشان هیچ ربطی 

هم به ماه رمضان و حال و هوای آن نداشتند. 
درواقع بعد از یک دوره اوج، آتش ساخت این سریال ها از ابتدای 
دهه نود کم کم فروکش کرد و به جایی رسید که عاله بر شبکه 
5 که چند سالی است ســریالی برای این ایام تولید نمی کند و 
در نهایت به پخش تکراری »شاید برای شما هم اتفاق بیفتد« 
بسنده می کند، از ابتدای دهه نود حدود 20 سریال از شبکه های 
مختلف در ماه رمضان پخش شــده اند، »مادرانــه«، »مدینه«، 
»دودکش« از جمله سریال های محبوب سال های اخیر تلویزیون 
بودند؛ اما به نظر می رســد »پایتخت 4« به کارگردانی سیروس 
مقدم هنوز هم طرفدار بیشــتری بین مخاطبان تلویزیون داشته 

باشد. 
بقیه سریال ها آن قدر جذاب و ماندگار نبودند که در ذهن بمانند. تا 
اینجای کار به نظر می رسد سریال های امسال هم چیزی فراتر از یک 
مجموعه مناسبتی برای پرکردن آنتن ماه مبارک نباشند. »رهایم نکن«، 
» بچه مهندس« و »سر دلبران« سه مجموعه ای هستند که از ابتدای ماه 
رمضان روی آنتن رفته اند و تا االن که چند قسمتی از پخش این مجموعه ها 
می گذرد، به نظر می رســد هیچ کدام نتوانسته اند مخاطبان را آن چنان که 
باید و شاید پای تلویزیون بنشانند. حتی بازگشت دوباره محمدحسین لطیفی 
 به تلویزیون ) با سریال سر دلبران(نتوانست خاطره خوش »صاحبدالن« را زنده 

کند. 

یکی دو سالی در دهه هفتاد از سریال های مناســبتی خبری نبود تا اینکه از ابتدای 
دهه 80 پخش مجموعه های مناسبتی در تلویزیون ادامه پیدا کرد و در سال های 

میانی دهه هشتاد به اوج رسید. 
داســتان برای خیلی ها از همین جا آغاز می شود؛ از»گمگشته«رامبد 

جوان که به شــدت گل کرد و همچنان در ذهــن مخاطبان خود 
مانده است. 

 »یادداشــت های کودکی« ســاخته پریســا بخــت آور و 
»چراغ های خاموش« هم از جمله سریال های مناسبتی 

این ماه بودند که مورد توجه مخاطبان قرار گرفتند. 
در ســال های میانی دهه هشــتاد بود که ساخت 
سریال های ماورایی ویژه ماه رمضان هم گل کرد 
و موجی به راه انداخت که تاچندسالی ادامه پیدا 
کرد و کارگردانان مختلف عالقه مند شــدند 
تا مجموعه هایی با محوریت نشــان دادن 

»روح« بسازند! 
ســیروس مقدم،علیرضا افخمی، حسین 
سهیلی زاده و محمدحسین لطیفی ... به 
سراغ ساخت آثاری با این مضمون رفتند 
که به زعم خیلی ها مناسبت و مطابقت 
بیشــتری با حال و هوای مــاه مبارک 
رمضــان و لحظات معنــوی و عرفانی 
آن داشت و البته منتقدانی هم داشت. 

»او یک فرشــته بود« بــه کارگردانی 
علیرضا افخمی را می توان اولین سریال 
با موضوع ماورایی دانست که راه را برای 
ســاخت مجموعه هایی دیگر با این حال 
و هوا در این ایام و ســال های بعد هموار 
کرد و ســریال های زیادی با این مضمون 
ساخته شدند؛ البته پیش از »او یک فرشته 
بود« ، »کمکم کن« با بازی حمیدرضا گودرزی 
ساخته شد که درباره به کمارفتن جوانی بود که 

پس از بازگشت دچار تحوالتی می شود. »اغما«، 
»آخرین گناه« ، »ملکوت« ، »پنجمین خورشید« 

و »پنج کیلومتر تا بهشــت« و ... در همین دســته  از 
سریال های مناسبتی این ماه قرار می گیرند. 

در مقابل سریال های ماورایی و متافیزیکی، در دهه هشتاد 
شاهد به راه افتادن ساخت سریال های کمدی هم بودیم. استارت 

این ماجرا را »رضــا عطاران« با »خانه به دوش« در ســال 83 زد و 
خودش هم سردمدار این جریان شد. هیچ کس هم روی دستش نیامد! 

سال 87 آخرین سریال خود را در تلویزیون ساخت و عطای ماندن در رسانه 
ملی را به لقای آن بخشید و رفت. »بزنگاه« آخرین مجموعه مناسبتی رضا عطاران 

میگن فرشته روزشو با گریه افطار مي کنه / فرشته مي دونه که نور ظلمت و بیدار مي کنه...
 این ترانه شما را یاد چه  سریالی مي اندازد؟

 مجموعه  تلویزیوني گمگشته به کارگرداني رامبد جوان در سال80 از شبکه سه سیما روي آنتن رفت.هر بار که این ترانه 
را مي شنوید شاید عالوه بر شهرت خواننده اش »مجید اخشابي«، شما را یاد سریال »گمگشته« به کارگرداني رامبد 

جوان با هنرمندي آتیال پسیاني در دو نقش متفاوت که در رمضان سال 80 پخش شد، بیندازد.
  این سریال طبق نظر سنجي مرکز تحقیقات صداو سیما جزو نوستالژي محبوب ترین سریال هاي مناسبتي قرار گرفته 
است. داستان این مجموعه در این باره بود که چند دزد به قصد اخاذي، یک فرد متمول و خیر را مي ربایند؛ اما هنگام 
تماس با خانواده فرد ربوده شده متوجه مي شوند کسي را که دزدیده اند شخص مورد نظر نبوده است. تا این که به این 
فکر مي رسند فرد ربوده شده را با سیدجالل عوض کنند و از این طریق به اهداف خود برسند. همین جابه جایي به تعلیق 
اصلي قصه بدل مي شود و جابه جایي دو فرد شــبیه به هم که ادبیات و منش کامال متفاوتي با هم دارند، ابعاد کمیک 
داستان را شکل مي دهد که در تداوم آن داستان به نتیجه گیری هاي اخالقي خود دست مي زند... در گمگشته بازیگراني 

چون آتیال پسیاني، فرامرز صدیقي، حدیث فوالدوند و پژمان بازغي  ایفاي نقش کردند.

گمگشته

سریال مناسبتي »او یک فرشته بود« در سال 84 در ژانر ماورایي- مذهبي با پرداختن به مقوله شیطان به کارگرداني 
 علیرضا افخمي بعد از ســریال »کمکم کن« که اولین ســریال ماورایي در سال 83 بود، نظر بســیاري از مخاطبان تلویزیوني را به خود جلب

 کرد.   
 موضوع داستان بدین ترتیب است که بهزاد )مرحوم حســن جوهرچي( طی ماجرایی با زنی تصادف می کند و او را به خانه می آورد. به تدریج 
حرکات عجیبی از این زن که فرشته )بهاره افشاري(  نام دارد، سر می زند و از سوی دیگر در قالب مردی به نام »سرابی« سعی در سردرگم کردن 
بهزاد دارد، در نهایت فرشته موجب می شود که بهزاد و همسرش رعنا تا پای طالق پیش بروند و حتی به بهزاد پیشنهاد ازدواج می دهد؛ اما پس 
از مدتی بهزاد با توجه به رهنمودهای روحانی محل و سخنان فرزندانش متوجه می شود که فرشته، شیطان)ابلیس( است و پسرش را در حالی 

که فرشته قصد کشتن او را دارد، نجات می دهد و سپس به درگاه خدا توبه کرده و از گناهانش اظهار پشیمانی می کند.
 در این سریال بازیگراني همچون حسن جوهرچي، بهاره افشاري، مریم کاویاني ، ثریا قاسمي و ... به ایفاي نقش پرداختند.

او یک فرشته بود

  »یادداشــت هاي کودکــي« 
ســریالي در قالب طنز بــه کارگرداني پریســا 

بخت آور ســال 80 روي آنتن ســیما رفت. در این سریال 
دو هنرمند فرهیخته مرحوم حمیــده خیرآبادي و مرحوم احمد 

قدکچیان که یاد و خاطرات شان همیشه در ذهن ما زنده است، حضور 
داشتند.  در کنار این دو بزرگوار هنرمنداني همچون سیروس گرجستاني، 

مهرانه مهین ترابي و امیر نوري و... ایفاي نقش کردند.
 در یادداشت هاي کودکي، سیروس گرجستاني همسر اختر )مهرانه مهین 
ترابي( مرد رندي که از زیر کار در مي رود و عاشق خالف است؛ اما چنان 

اختر را صدا مي زند که انگار تصمیم دارد دنیا را براي همسرش آذین 
ببندد...یاداشت هاي کودکي توانســت با زباني طنز  داستان 

تلخي را بازگو کند .

یادداشت هاي كودكي

سریال »اغما« به کارگرداني سیروس مقدم در رمضان 85جزو آن دسته از سریال هاي ماورایي 
بود که به مقوله شیطان و روح پرداخت.  در این ســریال هنرمنداني همچون امین تارخ، شیرین بینا، 

حامد کمیلي و... به ایفاي نقش پرداختند. رهبر معظم انقالب نیز این ســریال را تاثیر گذار و موفق اعالم کردند و به تولید 
چنین سریال هایي با محتوایي بهتر و قوي تر تاکید کردند. داستان، دکتر »طه پژوهان« با بازی امین تارخ را دنبال می کند که 
یک پزشک فوق متخصص جراحی مغز و اعصاب است. او به دلیل جراحی های موفقیت آمیزش روی رزمندگان در جبهه ها 
به پنجه طالیی مشهور است و  اکنون به دلیل بیماری حاد همسرش مولود )شیرین بینا( بر سر دو راهی قرار دارد. از طرفی 
عرف پزشکی مانع جراحی همسرش توسط اوست ولی مولود اصرار دارد که فقط توسط پژوهان جراحی شود. از سویی تنها 

فرزند آنها پری )نفیسه روشن( مخالف این عمل جراحی توسط پدر است...

اغما

مجموعه طنز  خانه به دوش به 
كارگرداني رضا عطاران با حضور هنرمنداني 

همچون حميد لواليي، مريم امير جاللي، علي صادقي، 
آناهيتا همتي، بهنوش بختياري، غالمحسين لطفي و ... از 

شبكه سه سيما در رمضان 83  روي آنتن رفت .در داستان  اين 
مجموعه طنز و اجتماعي آقا ماشاء ا... )حميد لواليی( فردی كم 
پول و ندار است كه با مشكالت مالی زيادی مواجه می شود. برای 
اينكه مشكل مالی خود را حل كند با آقای بيات )خشايار راد( 

كه با او به طور اتفاقی آشنا شد، همكاری می كند و پولی را 
برای سفر به مالزی به او می دهد؛ اما ...

خانه به دوش
ســریال میوه ممنوعــه نیز در 
رمضان 85 جزو ســریال هاي محبوب و پرمخاطبي 
شناخته شد که نظر خیلي از مخاطبان تلویزیوني را 
به خود جلب کرد. در این سریال »علي نصیریان« در 
نقش حاج یونس فتوحي نقش بسیارمتفاوتي را در 
کنار گوهر خیر اندیش ، هانیه توسلي، امیر جعفري، 
عمار تفتي و ... از خــود ارائــه داد. »میوه ممنوع« 
داستان فردی متدین است به نام حاج یونس )علی 
نصیریان(، بازرگانی که به اصول دینی اعتقاد دارد و 
اهل حرام و حالل اســت؛ اما اتفاقاتی در زندگی اش 
پیش می آید که او را درگیر ماجراهایی می کند. این 
مجموعه را شــاید بتوان بنا به توصیف کارگردانش 

»حسن فتحی« راوی آدم های خاکستری دانست.

میوه ممنوعه

این مجموعه به یاد ماندني به کارگرداني محمد 
حســین لطیفي در رمضان 85 از شــبکه یک 

سیما پخش شد. 
صاحبدالن روایتگر زندگی پیرمردصحافی به نام ســیدخلیل 
صحاف زاده)حســین محجوب( اســت که با ورود قرآنی برای 
صحافی به خانه اش، خود و نوه اش، وارد ماجراهایی می شــوند 
که از داســتان پیامبران در قرآن الهام گرفته شده است. این 
ســریال با دیالوگ هاي قوي از کوچه بازار گرفته تا قرآني که 
در آن سید خلیل صحاف زاده به دست مي گرفت و مي خواند 
چنان در عمق جان و دل  نشست که همیشه به عنوان سریالي 
 به یاد ماندنــي در ایام ماه مبارک رمضــان در ذهن ما خطور 

مي کند.

صاحبدالن

آتشی که فروکش کرد!

پیشنهاد سردبیر:

زينب ذاكر
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ویژه
شبشاعرانبیدل

پیشنهاد سردبیر:

  روایتی شاعرانه  از دیدارشعرا  با رهبر انقالب  

چنددههاستکهبنابهسنتهرسالهدرشبنیمهماهرمضانمصادفباتولدامامحسنمجتبی)ع(شاعرانبارهبرمعظمانقالبدیدارمیکنند.
درایندیدارکهبااقامهنمازجماعتمغربوعشابهامامترهبرانقالبوصرفافطارآغازمیشــود،تعدادیازشاعرانجوانوپیشکسوتکشورمانوگاهیتعدادیازشاعرانفارسیزبان

غیرایرانیبهقرائتاشعارخوددرحضوررهبرانقالبمیپردازند.بسیاریبراینباورندکهجلسهنیمهرمضانشاعرانبارهبرمعظمانقالبمیتواندارتباطهایگمشدهجهانفارسیرابازیابیکند.
نیمهماهمبارکرمضانبرایهرشاعرانقالبییادآورلحظاتخوشیاستکهبسیاریآنراچشیدهاندوبسیاریدیگردرآرزویدرکآنهستند.حضوررهبرمعظمانقالبمیانشاعرانواهلقلم،مربوطو
محدودبهسالهایاخیرنیست،ایشانبهروایتشاعرانیچوناخوانثالثوامیریفیروزکوهی،پایثابتبرخیازانجمنهادرمشهدوبعددرتهرانبودند.دیدارشاعرانباایشاندردورهریاستجمهوری
ودرزمانرهبرینیزادامهداشتومشغلههامانعبرگزاریایننوعجلساتنشدهاست.استمرارایننوعجلساتپیامهایدیگریغیرازادبدوستیرهبرمعظمانقالبداردوآناهتمامویژهایشانبهشعر

بهعنوانیکمیراثملیواستفادهازتمامیظرفیتهایادبیکشوردرمقولهشعرانقالبومتعهداست.
دردورهرهبریایشان،طبقسنتیچندسالهشاعراندرنیمهماهمبارکگردهمآمدهوبرخیازآنهاتازهترینسرودههایخودرادرمحضررهبرانقالبقرائتکردهودرنهایت،سخنانرهبرمعظمانقالب
دربارهشعروجریانهایادبیدرکشورحسنختاممجلساست.حالبایددیدایننوعجلساتازمنظراهالیشعرچهتاثیراتیدراینزمینهداشتهاست؟آیانتایجاینجلساتبهشعرخوانیومعرفیشاعران
ختممیشودیامیتواننتایجدیگرینیزازاینجلساتدریافتکرد؟اگرپاسخمثبتاست،نهادهایمتولیتاکنونچهاقداماتیبرایعملیاتیکردنتاکیداترهبرانقالبدرجامعهادبیکشورکردهاند؟

تنوعحضورشاعرانازسنینمختلفوازشهرهاودرسالهایاخیرازکشورهایمختلفدرجلســاتنیمهرمضان،چشماندازیکلیازجریانشعرامروزوشعرانقالببهدستمیدهدکهدرآنمیتوان
جریانهایمختلفرادیدوموردبررسیقرارداد؛ازاینروبسیاریدیدارنیمهرمضانرابهعنوانبزرگترینرخدادادبیکشوردرسالمیدانند.نوعنگاهرهبرمعظمانقالببهشعرازجملهموضوعاتیاست
کهشاعرانرابهشعروتوجهمسئوالنرابهموضوعاتادبیدلگرممیکند؛نگاهیکهدرکمترمسئولیمیتوانیافت.درفضاییکهبراقبالواستقبالازهنرهایتصویریروزبهروزبیشترمیشود،هنرهای
مکتوبجایخودراکمکمازدستمیدهند.دراینمیان،اقبالبههنرهاییمانندشعردرهیاهویدیگرهنرهاگممیشود.رهبرمعظمانقالبدرچنینفضاییازشعرباعنوان»هنرملی«و»ثروتملی«یادمیکنند؛نگاهیکهتاپیشازایندرمسئوالنکشورحتیمسئوالنفرهنگینیزنظیرشراشاهدنبودهایم.
باوجوداینکهنزدیکبهربعقرنازجلساتشعرخوانیدرمحضرایشانمیگذردورهبرانقالبهرسالهنکاتیرابرایبالندگیشعرکشورتذکرمیدهند،امابهگفتهشاعرانوکارشناسانادبیکشور،نتیجهملموسیبعدازاینجلساتدرجامعهادبیکشوردیدهنمیشود.ایندستهازمنتقدانمعتقدندکهتالشها
برایجامهعملپوشاندنبهبیاناترهبرانقالببیشترازسویشاعرانوباتالشهایجمعیازشاعرانصورتمیگیردتااینکهبهصورتهدفمندازسویمسئوالنپیگیریشود؛ازاینجهتبیشتراینتالشهابهصورتذوقیبودهوتنهادربرههایمانندبارقهایدرخشیدهوبعدازآن،اتفاقجریانسازیبرایاین

موضوعدرجامعهادبیرخندادهاست.عمدهفعاالنادبیدرکشورمعتقدندکهباوجودبیبرنامگیدرحوزهادبیاتوشعرکشور،جلساتنیمهرمضانبرکاتیبرایحوزهشعرداشتهاستکهازآننبایدغافلبود.

»محمدمهدی سیار«  )شاعر(،حضورشاعرانرادرمحضررهبرمعظمانقالببه»شبقدرشاعران«توصیفمیکندودربارهتاثیراتاینجلساتبرجامعهادبیکشورمیگوید:شاعرانهمهسالهدرضیافتشعر،اندیشه،معنویتوصفادرحضوررهبرانقالبودر
جمعشعراشبیبهیادماندنیخواهندداشت،امامهمتریناتفاقیکهرخمیدهد،ایناستکهشاعراندریکفرصتخوبومفصلباتأملوتأنیشاعرانهوعالمانهای،شعرخواهندشنید.

ویبابیاناینکهجلساتنیمهرمضانسببشدهتاجامعهتوجهویژهایبه»شعر«بهعنوانمیراثملیداشتهباشد،ادامهمیدهد:اینجلسههمتذکروتلنگریاستبرایهمهماشاعرانوهمبرایهمهمردمکهشاعرشنیدنیاستوشعررابایدشنیدوگوشکرد،
بایدباچشمخریدارمتاعشعررانگریست؛البتهکنارآنبایدنگاهنقادانهوعالمانهنیزبهشعرداشت.ضمناینکهازشعرلذتمیبریم،بایدذوقخودرابهگونهایپرورشدهیمکهتفاوتشعرقویوقویتررایادگرفتهودرککنیم.

ازجملهتاثیراتجلساتسالهایاخیر،حضورشاعرانیازدیگرکشورهادراینجلسهاست؛شاعرانیازکشورهایفارسیزبانودیگرکهبهزبانفارسیسرودههایخودراقرائتمیکنند.همینموضوعنشانمیدهدکهچراغشعرفارسیهنوزدرکشورهاییمانند
»هند«کهزبانفارسیدرآنپیشینهایدیرینهدارد،زندهوپرفروغاست.شاعرانیکهامروزمیراثدارزبانفارسیاندوتالشدارنداینمیراثگرانبهارامیانهیاهوهایمنطقهایوجهانیبهدستنسلبعدبرسانند.هرچنددردهههایگذشتهازتعدادسخنوران
بهزبانفارسیدربرخیازکشورهامانندهند،پاکستانو...کاستهشده،اماتالشبرایجمعکردناینشاعرانبیدلکناریکدیگروشنیدنازقندپارسیبهلهجههایگوناگونحالوتیوصفناپذیردارد.امادراینبینحضورهمیشگیشاعراناصفهانیرانبایدازیاد

برد؛شاعرانیکههمپاوهمسنگرادبدوستان،درمحضررهبرعظیمالشانانقالباسالمی،اشعارزیبایخودراارائهکردهاند.

»مهدی جهاندار«شاعرجوانیاستکهبهعنوانیکیازنمایندگاناصفهانیدراینمجلسخوش
درخشیدهاست.اومیگوید:حضرتآقاهموارهاشارهمیکنندکهاغلبدیدارهایشانبانخبگان
جامعه،حالتینمادینداردومنظورایناستکهتوجهواهمیتشانرابهآنگروهنشاندادهباشند.
جهاندارادامهداد:درچندسالاخیرشاهدیمکهضمناشارهبهاهمیتشعروتاثیرآندرجامعه
نشستهایساالنهنیمهماهمبارکهممعموالنکاتمهمیبههمراهدارد.پسمسلماوقتیرهبر

کشوریتااینحدبرایشعر،شعرخوانیوشاعراناهمیتقائل
است،نشانمیدهداینامردرآنجامعهتاثیرگذاراست.حضرت
آیتا...خامنهایدراینبارهمیفرمایند:مســئولیتشاعراندر
انسانســازیوپرورشملکاتانســانیازهرچیزباالتراستو
شــاعراندراشعارشــانمضامینیمانندصبر،ایمان،امید،وفا،
صداقت،صفایانسانهاوســایرصفاتاخالقیراپرورشدادهو
تقویتکنندتاانســانهاازحالتبشرجسمانیبهبشرعقالنیو

اخالقیهدایتشوند.
رهبرانقالباسالمیمعتقدهستندکهنقد،شعرراصیقلوجال
میدهدوخصوصیاتمثبترابرجســتهمیکندوانتشاراشعار

زمینهخوبیبراینقدشعراست.
وبازهمبهاینشبهانزدیکمیشویم،شبیکهشاعراندرمحضر

رهبرانقالبغوغامیکنندوصدایقلمودفترشعرشانرابهگوشجانهامیرسانند.
طعنـهوخنـدهبهاشعـاروشعــارمبـزنیـد

تــــیرغــمبردلدیــوانــهوزارمبزنیـد
درحـفاظــتزامیــرمعلیخـامـــنهای

میشـوممـیثمتــّمار،بهدارمبـــزنیــد

»سعید بیابانکی«یکیازشعرایاصفهانیاستکههمیشهدراینجلســاتحضورداشتهاست.اومیگوید:اینجلسه،جلسهاینمادین
استبرایتکریمجایگاهشعروشاعردرکشورماوبهاعتقادمن،مشابهاینجلسهدرهیچرشتهایازسایرحوزههایهنریوجودندارد.این
دیدارنهباتئاتریهابرگزارمیشود،نهباسینماگرانونهبااهالیموسیقی؛بلکهفقطدرموردشعراستودراینزمینههمجلسهبسیارمهم،

تاثیرگذاروجریانسازیاست.
بیابانکیمیافزاید:نخستینباریکهدراینجلسهحضورداشتم،زمانیبودکهسربازبودم.ازسال۷۴تاحاالبهجزیکیدوسالکهامکانش
نبودهاست،بهطورمنظمدرجلسهشعرنیمهماهرمضانحضورداشــتهام.چیزیکهدرآنجاعیانوهویداست،ایناستکهآقااوالبسیاربه
شــعرعالقهمندندوتردیدیدرآننیست؛ثانیابسیاردقیقروینحلههایمختلفشعریتســلطدارند.ویخاطرنشانکرد:ماآنجاهیچ
محدودیتینداریم.شعرمذهبی،بزمی،عاشقانه،طنزو...درقالبهایمختلفمثنوی،غزل،رباعی،مسمط،دوبیتی،سپید،نیماییو...میتوانیم
بخوانیم.تنوعوجودداردوایشانبههمهاینموضوعاتوقالبهاعالقهمندوصاحبنظرهستندونکاتیکهدرموردشعرهامیگویند،بسیار

دقیقاست.

دکتر»محمدرضا ســنگری«نیزعنوانمیکند:نکته
خیلیمهمتر،پایانجلســهوجمعبندیآقاستکهاین
جمعبندیدووجهدارد؛یکیازوجوهمطالعهواشــراف
ایشانبروضعیتشــعریکشوراســتکههرگزآقابه
اینجلسهبســندهنمیکنند،ازاینجلسهفراترمیروند
وبامطالعهایکهکردهاند،شــعرکشــورراموردارزیابی
قرارمیدهند.وجهدوم،ســخنانیاستکهآقاباتوجهبه
شعرهاییکهدرآنجلسهخواندهشدهاست،میفرمایند.
درایندوقلمرو،چیزیکهمشــهوداستوهمهشاعران
برآنمتفقالقولهستند،ایناستکهآقارابهعنوانیک
اســتادادبیاتترازاولویکنقــاددرجهیکمیبینندو
نگاهشــانهمفقطبهموجودیتشعرنیست،بلکهایشان
خألهارادرمییابندوبرایآیندهشــعریکشور،الگویی
ترســیممیکنند.مثالیکســالفرمودندکهمادرشعر
حکمیوتعلیمی،خألداریم؛انصافاضعفشــعرمادرآن

دورانهمینبود.

طعنـه و خنـده به اشعـار و شعــارم بـزنیـد

ز   امیــرم علی خـامـــنه ای در حـفاظــت 

و زارم بزنیـد تــــیر غــم بر دل دیــوانــه 

، به دارم بـــزنیــد می شـوم مـیثم تــّمار 

زهرا هادیان
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اجراييه
3/297 شماره اجراییه:9710420351500071  شماره پرونده:9109980351501124 
شماره بایگانی شعبه:911138 بموجب درخواست اجرای حکم 9209970351500823 
محکوم علیهم 1- محمد علی شهیدی به نشانی مجهول المکان 2- شرکت سروش آسا 
مهدی شهیدی به نشانی خیابان مهر انگیز مجتمع آپارتمانهای مهر انگیز ساختمان رز 2 
متضامنا محکوم اند به پرداخت 1- مبلغ 677/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- پنجاه 
درصد حق الوکاله نماینــده قضایی اداره خواهان به مبلــغ 8/724/000 ریال 3- هزینه 
دادرسی 13/490/000 ریال 4- ضمنا دایره اجراء خسارت تاخیر مبلغ خواسته را از تاریخ 
سررســید چک لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی 
محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد نمود 5- نیم عشر دولتی . 
رای غیابی است. مشخصات محکوم له: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به نشانی 
استان اصفهان شهر اصفهان هزار جریب ابتدای خیابان آزادی اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 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 غیرمنقول، به طور مشــروح 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 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 و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 5270 

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)454 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

3/298 شماره اجراییه:9710426795500055  شماره پرونده:9609986795500790 
شماره بایگانی شعبه:960790 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976795502633 محکوم علیه حســینعلی رضوان مقدم فرزند 
جعفر به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 247/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید چک 
موصوف به شــماره 1240613 مورخ 83/12/30 تا تاریخ اجــرای حکم در حق خواهان 
امیراله آدم زاده فرزند مصطفی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ عبدالرزاق ک 6 
بن بست جناب پ 54 و پرداخت نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد 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 غیرمنقول، 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 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 و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 

شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 5195 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شهدای مدافع حرم( )407 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

3/299 شماره اجراییه:9710426797900110  شماره پرونده:9609986797901501 
شــماره بایگانی شــعبه:961514 بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9710096797900115 و شــماره دادنامه مربوطه 9609976797903744  محکوم 
علیه 1- فرشید شــعبانی 2- مهرداد دادخواه هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به صورت تضامنی بابت اصل خواسته و مبلغ 
410/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 
506/307179 مورخ 94/6/25 تا تاریخ وصول در حق محکوم له غالمرضا جانقربان فرزند 
محمد علی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان سه راه سیمین کوچه دنارت پالک 280 
کدپستی 8176957353 کدملی 1291155201 تلفن همراه 09138089064  و مبلغ نیم 
عشر هزینه اجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 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 غیرمنقول، به طور مشــروح 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 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 و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 5253 
 شعبه 45 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهید حججی( )418 کلمه، 

4 کادر(
فقدان سند مالکيت

3/303 نظر به اینکه آقای جمال آجودانیان فرزند محمدرضا با تســلیم دو برگ استشهاد 
شــهود شــماره 44925 مورخ 97/2/26 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 107 اصفهان، 
مدعی مفقود شــدن یک جلد ســند مالکیت مربوط به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ 
پــالک 15201/1752 تحت شــماره چاپــی 843496 ب 94 به شــماره الکترونیک 
139520302027005676 امــالک بخش 5 ثبت اصفهان که به موجب ســند انتقال 
به شــماره 19574 مورخ 84/4/9 دفترخانه 7 اصفهان منجر به صدور ســند تک برگی 
بنام جمال آجودانیــان فرزند محمدرضا گردیده شــده و ســند مالکیت مرقــوم در اثر 
جابجایی از بین رفته و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک  اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد  از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده مســترد گردد. بدیهی اســت  
اگر ظرف مــدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صــورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا 
 سند معامله  ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 6077 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )217 کلمه، 

2 کادر(
احضار متهم

3/305 شماره نامه: 9710113749200351 شــماره پرونده: 9609983749200877 

شماره بایگانی شــعبه: 960962در خصوص شــکایت زهره مقصودی فرزند نعمت اله 
علیه شما مبنی بر ایجاد مزاحمت و توهین و فحاشــی با الفاظ رکیک و تهدید بدینوسیله 
برابر ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می گردد ظرف یک ماه با داشتن 
استحقاق وکیل در دادیاری دادسرای عمومی و انقالب دهاقان در خصوص پرونده کالسه 
960962 حاضر شوید در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی می گردد و دادسرا 
تصمیم مقتضی )رسیدگی غیابی( اتخاذ خواهد نمود. م الف: 97/65 شعبه اول دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دهاقان   )98 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/306 آقای مسعود یعقوبی همگینی دارای شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به 
کالسه 97/222  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان جعفر قلی یعقوبی همگینی  به شناســنامه 10 در تاریخ 1396/12/28 اقامتگاه 
دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مســعود یعقوبی 
همگینی فرزند جعفر قلی، ش.ش 27 متولد 1338 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 2- سعید 
یعقوبی فرزند جعفرقلی، ش.ش 36 متولد 1348 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- احمد 
یعقوبی همگینی فرزند جعفرقلی، ش.ش 41 متولد 1359 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 
4- مهدی یعقوبی فرزنــد جعفر قلی، ش.ش 830 متولد 1360 صادره از دهاقان )پســر 
متوفی( 5- محمد یعقوبی همگینی فرزند جعفرقلــی، ش.ش 37 متولد 1345 صادره از 
دهاقان )پسر متوفی( 6- بهرام یعقوبی همگینی فرزند جعفرقلی، ش.ش 38 متولد 1343 
صادره از دهاقان)پســر متوفی( 7- محمود یعقوبی همگینی فرزند جعفرقلی، ش.ش 44 
متولد 1341 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 8- اشرف یعقوبی همگینی فرزند جعفرقلی، 
ش.ش 18 متولد 1349 صادره از دهاقان )دختر متوفی( متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد 
ورثه دیگری می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
 تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 97/71 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف دهاقان )239 کلمه،3 کادر(  
حصر وراثت

3/307 خانم عزت پشندیان ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 330 به شرح دادخواست 
به کالسه  191/97  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه قپاندار به شناسنامه 11680 در تاریخ 1396/10/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- احمد پشندیان 
فرزند صادق، ش.ش 262 )فرزند( 2- محمدرضا رادپور فرزند صادق، ش.ش 160 )فرزند( 
3- عزت پشندیان ورنوسفادرانی فرزند صادق، ش.ش 330 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 912 شــعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )137 کلمه،2 کادر(  
احضار متهم

3/308 شماره نامه: 9710113634600029 شــماره پرونده: 9609980358001255 
شماره بایگانی شعبه: 970172 در پرونده کالسه 970172 این شعبه آقای خداداد مشایخی 
فرزند احمد به اتهام خیانت در امانت تحــت تعقیب بوده و به لحاظ مجهول المکان بودن 
محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب را در روزنامه زاینده رود آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشــر 
آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین 
رسیدگی و اظهار نظر می گردد.  م الف: 914 شــعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان خمینی شهر )107 کلمه،1 کادر(  
فقدان سند مالکيت

3/304  چون جهاد خانه سازی استان اصفهان نســبت به ششدانگ یک واحد آپارتمان 
واقع در مجتمع میالد یک اطشاران با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رســما طی 40785 مورخه 1397/02/02 گواهی شــده و به تایید دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 174 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت تمامت ششدانگ یک 
واحد آپارتمان شماره 1088 فرعی مفروز و مجزا شــده از 12953/783 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان ) واقع در سمت غربی در طبقه 12( به انضمام پارکینگ قطعه 84 تفکیکی 
و انباری قطعه 67 تفکیکی واقع در زیرزمین با قدرالســهم از عرصه مشاعی و مشاعات 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن که ســند مالکیت چاپی آن به شماره 
642931 ج/94 ذیل ثبت الکترونیکی شماره 139520302027010492 به نام نامبرده 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک به موجب سند شماره 1516 مورخه 

1390/12/24 و شماره 465 مورخه 89/04/27 دفترخانه اسناد رسمی شماره 345 در رهن 
بانک مسکن قرار گرفته و معامله دیگری انجام نشده و در وثیقه نمی باشد. معامله دیگری 
انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد به علت نامعلوم سند مالکیت مفقود گردیده است 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت. طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 6079 شبان رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )312 کلمه، 3 کادر(
اجراييه

3/300 شماره اجراییه:9710426794200080  شماره پرونده:9609986794200147 
شــماره بایگاني شــعبه:960147 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9710096794200079 و شماره دادنامه مربوطه 9609976794203151 محکوم علیه 
محسن عباسي فرزند عبدلي به نشاني مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد 
و هشت میلیون و ششــصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2/261/250 ریال 
هزینه دادرسي و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید دو چک به شماره هاي 939162 
مورخ 95/09/1 و 939163 مورخ 95/10/01 عهده بانک صادرات تا تاریخ اجراي حکم 
در حق محکوم له نادر اسدي اجگردي فرزند محسن به نشاني اصفهان سپاهان شهر بلوار 
غدیر مجتمع نگین 7 پ آ 24 و نیم عشــر حق االجرا. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام 
مدني(. 2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.3- مالــي معرفي کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و 
اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي 
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 دعواي 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت مي شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 4-خودداري 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراي حکم، حبس تعزیري 
درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه 
فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشــد موجب 
 مجازات تعزیري درجه شــش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات
 مي شود )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي 1394(. م الف: 5216 شعبه 12 حقوقي شوراي حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شهداي مدافع حرم( )422 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/162 شماره ابالغنامه: 9710106805300566 شماره پرونده: 9709986805300138 
شماره بایگانی شعبه: 970138  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
 بهروز حاتمی ریزی،  خواهــان آقای نوید لطفی زاده دادخواســتی به طرفیت خواندگان
 1- محمود چراغــی 2- بهروز حاتمــی ریزی 3- ســیروس حاتمی ریــزی 4- باقر 
حاتمی ریزی به خواســته مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 
9709986805300138 شــعبه 53 شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/19 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید 
خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شورای حل اختالف( 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 5224 شعبه 53 شورای 

حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )182 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسيدگی
3/286 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1406/97 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/30 بعد از ظهر روز  یک شنبه مورخه 
1397/5/7، مشخصات خواهان: علی بخش صالحی فرزند محمد به نشانی خمینی شهر خ 
امام جنوبی صندوق حضرت مهدی)عج(، مشخصات خوانده: مهدی بیرقی فرزند حسین،  
خواسته و بهای آن:  تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک بانک ملی 
3231 به مبلغ 8/500/000 ریال، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 896 شعبه 8 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

3/287 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 1407/97 حل 8 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/35 بعد از ظهر روز  یک شنبه مورخه 
1397/5/7، مشخصات خواهان: علی بخش صالحی فرزند محمد به نشانی خمینی شهر خ 
امام جنوبی صندوق حضرت مهدی)عج(، مشخصات خوانده: پژمان فارقی فرزند مرتضی،  
خواسته و بهای آن:  تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه دو فقره چک بانک ملی به 
مبلغ 12/500/000 ریال، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می 
گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 897 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )180 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/288 آقای امیر کثیری دارای شناسنامه شــماره 8614  به شرح دادخواست به کالسه  
187/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فرنگ گل مختاری ورنوسفادرانی به شناســنامه 61 در تاریخ 1389/9/8 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- خسرو کثیری 
فرزند یداله، ش.ش 84 )همســر( 2- امیر کثیری فرزند خســرو، ش.ش 8614 )فرزند( 
3- علی کثیری فرزند خســرو، ش.ش 7874 )فرزند( 4- مریم کثیری فرزند خســرو، 
ش.ش 2623 )فرزند( 5- فریبا کثیری فرزند خســرو، ش.ش 0016516109 )فرزند( و 
الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 888 شعبه 7 
 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( )153 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

3/289 آقای عباســعلی مختاری ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شــماره 359  به شرح 
دادخواســت به کالسه  188/97 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان بکم صابری ورنوسفادرانی به شناسنامه 9330 در تاریخ 
1386/12/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- ناصر مختاری فرزند نورالــه، ش.ش 16 )فرزند( 2- عباســعلی مختاری 
ورنوسفادرانی فرزند نوراله، ش.ش 359 )فرزند( 3- منصور مختاری ورنوسفادرانی فرزند 
نوراله، ش.ش 276 )فرزنــد( 4- قنبرعلی مختاری فرزند نورالــه، ش.ش 125 )فرزند( 
5- اقدس مختاری ورنوسفادرانی فرزند نوراله، ش.ش 14 )فرزند( 6- فرنگ گل مختاری 
ورنوسفادرانی فرزند نوراله، ش.ش 61 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 889 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )166 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرايی
3/291 شماره: 960276 به موجب رای شماره 9609976795200515 تاریخ 96/6/26 
حوزه 22 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اکبر 
محسنی اژیه به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 805/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین هزینه خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 96/3/29 لغایت تاریــخ وصول در حق خواهان 
حسینعلی خسروی دهقی به نشــانی اصفهان خ جابر ابتدای طاهر زاده مسکونی یاس 1 
شماره 6 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ 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 اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:5213 شــعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )177 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

3/292 شماره: 960277 به موجب رای شماره 9609976795200495 تاریخ 96/6/25 
حوزه 22 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علیرضا ناطوری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 940/000 ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشرآگهی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/3/29 لغایت تاریخ زمان وصول 
در حق خواهان حسینعلی خسروی دهقی فرزند فتح اله به نشانی اصفهان خ جابر ابتدای 
طاهر زاده مجتمع مسکونی یاس 1 شماره 6 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 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 را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5215 شعبه 22 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )183 کلمه، 2 کادر(
اجراييه

3/293 شماره اجراییه:9710420350500077  شماره پرونده:9509980350501064 
شــماره بایگانــی شــعبه:951214 بموجــب شــماره دادنامــه غیابــی مربوطــه 
9609970350501083 محکوم علیهم 1- بهروز شــیرازی 2- هرمز شیرازی  هر دو  
به نشــانی اصفهان خ جی برآن جنوبی روستای کالرتان ک شــهید شیرازی کدپستی 
8168163667  ، 3- شرکت ســبزی و صیفی جهان رود ) سهامی خاص( به شماره ثبت 
27324 به نشــانی اصفهان برآن جنوبی روستای کالرتان کدپســتی 8168163667، 
4- علی شــیرازی به نشــانی اصفهان خ حکیم نظامی ک بیژن نبش کوچه پ 40 واحد 
4، 5- بهزاد کوهگرد به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ک تاتار پ 2، 6- شرکت 
کشت و برداشت کشاورزی دشــت ده سرخ )سهامی خاص( به شــماره ثبت 13096 به 
نشانی اصفهان خ جی برآن جنوبی روستای کالرتان کدپستی 8168163667 ، 7- مهدی 
صادقیان به نشانی اصفهان خ میر مجتمع تجاری پگاه وحد 9858 پ 9858، 8- رجبعلی 
شیرازی به  نشانی اصفهان خ جی برآن جنوبی روستای کالرتان گلخانه شیرازی کدپستی 
8168163667 متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ 3/920/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت 150/010/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 1395/11/26 لغایت زمان اجرا در حق محکوم له بانک 
صادرات به مدیریت آقای اســماعیل ا... گانی به نشانی اصفهان خ سعادت آباد ساختمان 
بانک صادرات سرپرستی شعب استان اصفهان شماره همراه 09131056589 با وکالت 
علی کریمی زاده فرزند رمضان به نشانی اصفهان خ کاوه خ دکتر باهنر نبش کوی شماره 
8 ساختمان مهزیار ط 1 و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت رعایت تبصره 
2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 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 
باشــد 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 غیرمنقول، 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 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 و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 

م الف: 5264 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)561 کلمه، 6 کادر(
اجراييه

3/294 شماره اجراییه:9710420350500018  شماره پرونده:9409980350500847 
شماره بایگانی شعبه:940930 بموجب شماره دادنامه مربوطه 9609970350501969 
محکوم علیه سید علی طباطبایی به نشانی مجهول المکان محکوم است به استرداد یک 
دستگاه خودرو وانت پیکان به شــماره انتظامی835 س 48 ایران 56  در حق محکوم له 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران خالد اسالمبولی کوچه 17 ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( و پرداخت نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
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 غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 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 و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 5261 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)379 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

3/295 شماره اجراییه:9710420352200091  شماره پرونده:9409980352201097 
شماره بایگانی شعبه:941220 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه 
9509970352200436 محکوم علیهم 1- زهره مســجدی خوراسگانی فرزند باقر به 
نشــانی مجهول المکان 2- رسول رحمانی فرزند اصغر به نشــانی استان اصفهان شهر 
اصفهان خ هشت بهشت غربی ســاختمان زمرد طبقه اول ک.پ 8158153749 ک.م 
1291470689 همراه 09124534000، 3- حسن رضاخانی فرزند محمد به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خ جی خ تاالر کوی شهید ردانی پور پ 29، 4- موسسه پس انداز 
و قرض الحسنه آل یاسین به نشانی اصفهان خ بزرگمهر بعد از خ فرهنگیان نبش کوچه 
شــماره 17 )بهزاد( موسسه آل یاســین به نحو تضامنی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 
80/080/765 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/902/423 ریال بابت هزینه دادرسی و 
مبلغ 1/700/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه طبق شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست 1394/9/14 تا وصول آن که 
محاسبه آن به عهده اجرای احکام می باشد در حق محکوم له بانک ملت به نشانی استان 
تهران خیابان فردوسی شمالی نرســیده به میدان فردوسی پالک 298 ضمنا پرداخت 5 

درصد محکوم به بابت حق االجرا نیز برعهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 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 غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 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 و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 5239 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )مجتمع شهید بهشتی( )500 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

3/296 شماره اجراییه:9710420351300075  شماره پرونده:9609980351300651 
شماره بایگانی شعبه:960749 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه 
مربوطــه 9609970351301565 محکوم علیه احمد توکلی فرزند مرتضی به نشــانی 
مجهول المکان محکوم است به نهصد و شــانزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سی و دو میلیون و بیست و هفت هزار و پانصد ریال بابت خسارات دادرسی و 
مبلغ بیست و سه میلیون و یکصد و نود و شش هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله 
بدوی و همچنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت 
مورخ 1396/6/28 لغایت اجرای حکم ضمنا حق االجرا ازماخذ محکوم به برعهده محکوم 
علیه می باشد. رای غیابی است. مشخصات محکوم له: کیوان بلوری ورنوسفادرانی فرزند 
علیرضا به نشــانی اصفهان شهرستان خمینی شــهر میدان قدس ک ش چمران ک.پ 
8415265989 با وکالت علیرضا هاشمیان فرزند محمد حسین به نشانی استان اصفهان 
شهرستان خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان جنب بانک ملت مجتمع امیر 
طبقه ســوم واحد 6 همراه 09131033422 ، محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد 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 غیرمنقول، 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 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 و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
 مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات
 می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 5271 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)474 کلمه، 5 کادر(
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 پیشنهاد 20 میلیونی
 به مدافع بارسلونا

همکاری »مارلون« با باشگاه نیس به پایان رسیده 
و به زودی لیگ فرانسه را ترک 
می کند.بــه گفته رییس 
باشــگاه نیس فرانسه؛ 
جایی که مارلون سانتوس 
یک فصل با قرارداد قرضی 
در آن حضور داشت، باشگاه 
بارســلونا برای فروش این بازیکن 
برزیلی پیشــنهادی بــه ارزش 20 میلیون یورو 
دریافت کرده است.به نظر می رسید او یک فصل 
دیگر به همراه نیس در لیگ فرانسه)لوشامپیونه( 
حضور داشته باشــد؛ اما به گفته جیان پیر ریوره 
این امر در حال حاضر امکان پذیر نیست.باشگاه 
بارسلونا برای خریدهای تابســتانی به پول نیاز 
دارد و به نظر می رسد آنها کلمنت لنگلت و آنتوان 
گریزمان را به خدمت خواهند گرفت. مارلون 22 
ساله برای نیس در مجموع 27 بازی انجام داده بود.

 واکنش باشگاه یوونتوس
 به جدایی »ایگواین«

گونسالو ایگواین بعد از ترک رئال مادرید تصمیم 
گرفت که راهی ناپولی شود. 
این بازیکــن آرژانتینی 
در ناپولــی عملکــرد 
درخشانی از خود نشان 
داد و به محبوبیت باالیی 
هم رسید؛ اما تصمیم گرفت 
که راهی یوونتوس شــود و عنوان 
گران ترین بازیکن تاریخ فوتبال ایتالیا را به خود 
اختصاص داد.ایگواین در فصل نخست حضورش 
در یوونتوس عملکرد خوبی از خود نشان داد؛ اما 
در فصل قبل شرایط خوبی نداشت و عملکردش 
انتقادات زیــادی را به دنبال داشــت. خبرهای 
زیادی درباره جدایی ایگواین از یوونتوس به گوش 
می رسد و رسانه های ایتالیایی پیش از این اعالم 
کردند که یووه می خواهد این بازیکن را با ایکاردی 
معاوضــه کند.پاول ندود، نایب رییس باشــگاه 
یوونتوس این گونه بــه جدایی ایگواین واکنش 
نشان داد: »ایگواین هنوز بازیکن یوونتوس است 
و با ما قرارداد دارد. بعد از جام جهانی تکلیف او 

مشخص خواهد شد«.

اولین دستیار کرانچار در تیم امید معرفی شد

پیشنهاد سردبیر:

فوتبال جهان

با توجه به خرید های ســپاهان به نظر می رسد یکی از مهاجمان 
ســپاهان باید جدا شــود و نزدیک ترین گزینه حسن زاده است.

سپاهان در حال حاضر به جز حسن زاده، مهدی شریفی، ساسان 
انصاری، رضا میرزایی و جــالل علی محمدی را در خط حمله در 
اختیار دارد و به تازگی کی روش استنلی و ابراهیم صالحی را هم 
 به خدمت گرفته است تا با ترافیک عجیبی در خط حمله روبه رو

 شود.

ترافیک در خط حمله سپاهان

22
روزنامه العرب، اولین روزنامه کشــور قطــر در صفحه اول بخش 
ورزشی خود از عالقه الخور برای عقد قرارداد با فرشاد احمدزاده 
نوشت تا این بازیکن پرسپولیس جانشــین سروش رفیعی شود.
هنوز وضعیت نهایی مانــدن یا رفتن احمدزاده از پرســپولیس 
مشخص نیست و قرار است تا به زودی به پیشنهاد رسمی الخور 
جواب بدهد.توئیتر باشگاه الخور با انتشار این روزنامه، مهر تاییدی 

بر آن زد.

الخور، همچنان پیگیر وضعیت احمدزاده
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 واکنش رییس بسکتبال
 به قهر حدادی 

تیم ملی بســکتبال ایران در حالی چند روز قبل 
به چین سفر کرد و در اولین بازی تدارکاتی خود 
مقابل تیم ملی این کشور قرار می گیرد که حامد 
حدادی به دالیلی نامشخص تیم ملی را همراهی 

نکرده است. 
غیبت حــدادی در تمرینــات تیم ملــی و در 
نهایت نرفتنش به چین شــایعه قهر و ناراحتی 
 از کادرفنی و مسئوالن فدراســیون را به همراه 

داشت.
رامین طباطبایی، رییس فدراســیون بسکتبال 
در این بــاره می گوید: »فضــای مجازی در این 
چند ماه به بسکتبال ضربه زده و این هم یکی از 
شایعاتی است که در فضای مجازی منتشر شد. 
خودم سر تمرین بودم و حدادی جلوی چشمم 
بود که دیدم خبر آمده حدادی قهر کرده است. 
این بازیکن صبح ها در آکادمی المپیک تمرین 
می کند تــا آمادگی بدنی اش به خاطر شــرایط 
خاصی که دارد، حفظ شود و اصال بحث ناراحتی 

و قهر مطرح نیست.«

 حضور بسکتبالیست های تبعه
 در بازی های آسیایی 

این روزها در بسکتبال ایران شنیده می شود که 
بازیکنان تبعه کشــورهای آسیایی در بازی های 
آسیایی نمی توانند شرکت کنند که اصلی ترین 
صحبت درباره »آندره بلیچ« پست پنج تیم ملی 
فیلیپین است؛ اما این موضوع صحت ندارد و تمام 
بازیکنان تبعه می توانند تیم های ملی کشور خود 

را در جاکارتا همراهی کنند.
با توجه به اینکه تمامی بازی های زیر نظر کمیته 
بین المللی المپیک و شــورای المپیک آسیا از 
قوانین فدراســیون های جهانی پیروی می کنند 
پس بازیکنــان تبعه نیز در بازی های آســیایی 

شرکت خواهند کرد.
البته در بازی های آســیایی قبلی نیز بازیکنان 
تبعه در مسابقات شــرکت کرده بودند. مارکوس 
دوثیت، بازیکن تبعــه قبلی فیلیپیــن بود که 
قبــل از بلیچ برای این کشــور بــازی می کرد و 
 در بازی هــای آســیایی اینچئــون حضــور

 داشت.

توپ و تور

اولین دستیار کرانچار در تیم امید معرفی شد
بحث انتخاب دستیاران کرانچار در تیم امید از مدت ها قبل نقل محافل ورزشی بوده است. از این رو پس 
از کش و قوس های فراوان سرانجام اولین دستیار ایرانی این مربی کروات انتخاب و معرفی شد. بر اساس 
اعالم حمید اســتیلی، مدیر تیم امید رضا شاهرودی، بازیکن و مربی ســابق پرسپولیس رسما به عنوان 

دستیار کرانچار انتخاب شد و کارش را شروع می کند.
گفته می شود محمود کریمی، بازیکن ومربی سابق سپاهان نیز گزینه بعدی دستیاری کرانچار است که به 
زودی توافق صورت می گیرد و او نیز کارش را شروع می کند.پیش از این احمدرضا عابدزاده با فدراسیون 
فوتبال برای حضور در کادرفنی امیدها به عنوان مربی دروازه بانان به توافق نرسید و قرار بر این شد تا یک 

مربی با نظر کرانچار اضافه شود.

»آقای شاکی« به لیگ باز می گردد
یک چهره جدید به فهرســت جذاب ترین ســوژه های بازار نقل و انتقاالت اضافه شــد. او کسی نیست جز 
مجتبی جباری. بازیکنی که ســال گذشــته فقط به خاطر عالقه به اســتقالل و هوادارانش به فوتبال ایران 
 برگشــت؛اما اتفاقات عجیبی که در این تیم رخ داد باعث شد او به طرز عجیبی از تیم محبوبش کنار گذاشته

 شود. 
در شرایطی که فصل گذشته دو باشگاه گسترش فوالد و ســیاه جامگان برای جذب 8 شاکی جلو آمدند؛ اما 
مجتبی به هیچ کدام از این دو تیم نرفت تا این بحث مطرح شود که او در ایران فقط برای استقالل بازی خواهد 
کرد با این همه از وقتی که خبر برنامه جباری برای بازگشت به میادین فوتبال منتشر شده، خیلی ها دوست 

دارند بدانند که این بازیکن فصل آینده به کدام تیم خواهد رفت. 

 یادآوری نوستالژی خاطره انگیز اصفهانی ها در ماه میهمانی خدا در گفت و گو با دو بازیکن سال های دور فوتسال کشور؛ 

جام رمضان، عرصه هنرنمایی بازیکنان تکنیکی فوتبال ایران بود

»علیرضا افضل« که یکی از  بازیکنــان کلیدی آن روزهای جام 
رمضان به حســاب می آمد در گفت و گو بــا »زاینده رود« می 
گوید:اینکه مسابقات فوتسال جام رمضان در اصفهان از چه سالی 
شروع شــد را دقیقا نمی دانم ولی فکر می کنم که برگزاری این 
مسابقات به سال 1360 برمی گردد که به صورت مسابقات گل 
کوچک در مسجد شــیخ لطف ا... برگزارمی شد و بعد در داخل 
خود محوطه میدان امام)ره( و سپس هم در کلوپ ادب ) سالن 
سجادی فعلی( و در نهایت هم ورزشگاه پیروزی میزبان برگزاری 

این مسابقات بود.
سرمربی سابق تیم گیتی پسند اصفهان می افزاید : من از بچگی 
با پدرم برای تماشای این مسابقات می رفتم و بعد هم که خودم از 
سال 1371 با تیم های مختلف در این رقابت ها شرکت می کردم. 
زمانی که مسابقات فوتسال جام رمضان در سالن پیروزی برگزار 
می شد حدود 128 الی 130 تیم شرکت می کردند به طوری که 
هر محله ای  یک تیم در این مسابقات داشت مانند محله دروازه 

تهران، بزرگمهر، زینبیه، کرد آباد و...
افضل  درباره اینکه چرا در گذشــته اســتقبال از این مسابقات 
زیاد بود، می گویــد:  در آن زمان اسپانســرهایی زیادی از این 
رقابت ها حمایت مــی کردند و خود هیئت فوتبــال هم جوایز 
خوبی برای تیم های برتر در نظر می گرفت که این عوامل 
سبب شــد تا بازیکنان بزرگی در این مسابقات 
حضورپیدا کنند و از آنجایی که این بازیکنان 
تکنیک زیادی داشتند سبب شد تا بازی 
ها از سطح خوبی برخوردار باشد و این 
مسائل تماشاگران را به ورزشگاه ها می 
کشاند ولی امروزه حتی تیم باشگاهی 
شــرکت کننده در رقابت های لیگ 
برتر فوتســال هم اسپانسری ندارند 
چه برسد به اینکه برای فوتسال جام 
رمضان بیایند و از تیم ها حمایت 
کنند. هیئت فوتبال هم در اینکه 

مســابقات رونق گذشــته را ندارد، نقش دارند؛ چرا که دیگر آن 
حمایت ســابق را  از این مســابقات ندارد. افضل ادامه می دهد: 
بازیکنان بزرگی مانند سید مهدی ابطحی، صادق ورمزیار، امیر 
هوشنگ شریفی از تهران برای شرکت در این مسابقات به اصفهان 
می آمدند و از اصفهان هم بازیکنانی مثل استکی ، کمال حسینی، 
حسین پوردایی، باغبان باشــی ، منصور لطیفی در رقابت های 

فوتسال جام رمضان بازی می کردند.
سرمربی سابق تیم گیتی پسند با اشاره به اینکه  کال حال وهوای 
ماه رمضان درگذشــته با امروز هم خیلی فرق می کرد و در آن 
زمان بیشــتر مردم روزه می گرفتند و بعد از افطار برای تماشای 
مسابقات به ورزشگاه می آمدند، می گوید: بهترین خاطره من به 
فینال یک دوره از رقابت ها برمی گردد که به حدی اســتقبال از 
آن مسابقات زیاد بود که برای تماشاگرانی که نتوانسته بودند به 
داخل ورزشگاه بیایند، پرده ای گذاشــته بودند تا تماشاگران از 

بیرون شاهد برگزاری مسابقه فینال باشند.
در گذشته بازیکنان باشگاهی با فوتسال جام رمضان 

همراه می شدند
»احمد باغبان باشــی« یکی دیگر از بازیکنان تکنیکی فوتسال 
اصفهان در آن سال های دور اســت که هم صحبت ما می شود، 
سرمربی سابق فوتسال کشور در گفت و گو با »زاینده رود« درباره 
برگزاری مسابقات جام فوتســال رمضان به صورت رسمی می 
گوید: مسابقات فوتسال جام رمضان در اصفهان به سال 1370 
برمی گردد که در ورزشگاه پیروزی با حضور تعداد زیادی تیم های 
شرکت کننده برگزار می شد؛ البته مراسم برگزاری این مسابقات 

قبل از ورزشگاه پیروزی در سالن کلوب ادب بود.
باغبان باشی می افزاید: در گذشته این مســابقات از شور وحال 
خاصی برخوردار بود، در آن زمان اسپانســرهای بسیاری از این 
رقابت ها در طول این یک ماه حمایت مــی کردند که خود این 
مسئله سبب می شد تا بازیکنان بزرگی مثل سید مهدی ابطحی، 
صــادق ورمزیار و.... از تهــران به اصفهان برای شــرکت در این 
مسابقات بیایند و حتی بازیکنان باشــگاهی اصفهان ، بازیکنان 

ذوب آهن و ســپاهان مثل کریم قنبری ، مجید بصیرت، لئون 
استپانیان هم به همراه تیم ها در این بازی ها حضور می یافتند 
ولی امروزه باشــگاه ها اجازه بازی کردن به بازیکنان شان برای 
شرکت در این رقابت ها نمی دهند و نبود اسپانسر سبب می شود 
تا دیگر بازیکنان بزرگ حضور نیابند که این مســئله روی سطح 

کیفی مسابقات تاثیرگذار است.
 سرمربی سابق فوتسال کشــور ادامه می دهد : در گذشته 

بازیکنان از خالقیت و تکنیک بیشتری برخوردار بودند 
و بازی های زیبایی را به نمایش می گذاشتند که این 
عامل در جذب تماشاگران و اســتقبال زیاد آنها از 

این مسابقات خیلی موثر بود.
باغبان باشی بهترین خاطره خود از این مسابقات 
را قهرمانی بــا تیم های مختلف در 6 یا7  ســال 
متوالی می داند و می گویــد: در آن زمان رقابت 
های فینال در ورزشــگاه پر از تماشاگر پیروزی 
برگزاری می شــد که حضور پرشــور تماشاگران 
که حال وهوای خاصی به رقابت ها می بخشــید  

 و بــر کیفیــت بــازی هــا هــم 
تاثیر گذار بود.

فوتسال جام رمضان برای اصفهانی ها نوستالژی 
خاطره انگیزی است. زمانی که شب ها از افطار تا پاسی 
از شب، سالن پیروزی پر می شد از تماشاگرانی که برای 
تماشای مسابقات فوتسال در سالن قدیمی شهر، گردهم 
می آمدند. جام رمضان اصفهانی هــا عرصه هنرنمایی 
بازیکنان تکنیکی فوتبال ایران بــود که با حرکات پا به 
توپ شان در سالن، تماشــاگران را به وجد می آوردند. 
عالقه مندی ویژه اصفهانی ها باعث شده تا اسپانسرهای 
متمول و قدرتمندی به میدان وارد شوند و با هزینه های 
سنگینی ستاره های سرشناسی را به خدمت می گرفتند. 
فرا رســیدن ماه مبارک رمضان، فرصتی فراهم شد تا 
گریزی به دوران درخشش فوتسال جام رمضان بیندازیم 
و به سراغ دو بازیکن اصفهانی و با تکنیک آن روزها برویم.

سمیه مصور

 نرگس طلوعی 

هرســاله با شــروع فصل نقل و انتقاالت فوتبالی کشور، بازار 
اعتراضات به قیمت های نجومی انتقال بازیکنان و ســرمربی 
تیم های باشــگاهی لیگ برتر  نیزگرم می شود و باشگاه هایی 
که نمی توانند هزینه های سنگین در این باره را متقبل شوند 
انتقاداتی را بــه تیم هایی که مشــکلی برهزینه کردن در این 
زمینه ندارند وارد کرده و آنها را متهم به صنعتی بودن و داشتن 
پشتوانه محکم در  این باره می کنند ولی امسال مدیر عامل یکی 
از همین باشگاه های صنعتی به منتقد درجه اول آشفته بازار 
نقل و انتقاالت تبدیل شده است. مدیر عامل باشگاه ذوب آهن 
در آخرین اظهار نظرش به  این مسئله واکنش شدید نشان داده 
و در گفت و گو با فارس مدعی شده که یک باشگاه خاص بازار 
را داغ کرده است به طوری که به طوری که بازیکنی که در لیگ 
یک حضور داشته اکنون به باشگاه های لیگ برتری پیشنهاد 

یک میلیارد و 800 میلیونی می دهد.
مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن در ادامه متذکر شــده اســت 
حرکتی هم اکنون توســط یک باشــگاه خــاص در بازار نقل 
وانتقاالت صورت گرفته اســت که تکرار حرکات باشگاهی در 
6- 7 سال گذشته لیگ برتر بود که با ورودش به این بازار باعث 
افزایش قیمت بازیکنان در سال های گذشته شد به طوری که 

قراردادهای نجوی به فوتبال ایران راه یافت.

 هرچند آذری نامی از هیچ باشــگاهی به میان نیاورده اســت 
ولی بــا توجه به المــان هایی کــه در این گفــت وگو مطرح 
کرده اســت می توان گفت شــاید مدیر عامل باشــگاه ذوب 
آهن به دیگر باشــگاه همشــهری اش کنایه زده اســت که 
در دهه 80 با مدیریت محمدرضا ســاکت خــود را به عنوان 
 یکی از تیم صاحــب نام در زمینــه نقل و انتقــاالت معرفی

 کرد.
تیم سپاهان در  آن سال ها با به کار گیری سید مهدی رحمتی 
با  730میلیون تومان، سید جالل حســینی  با 550میلیون 
تومان، هادی عقیلــی با 500میلیون تومــان، ابراهیم توره با 
420میلیون تومــان، احمد آل نعمه  بــا 400میلیون تومان، 
مهدی کریمیــان با  220میلیــون تومــان و از همه جالب تر 
امیر قلعه نویی 700 میلیون تومــان به عنوان متهم درجه اول 
هزینه های سرسام آور در فوتبال ایران شناخته و در رسانه ها به 
رئال مادرید ایران معروف شد؛ موضوعی که ساکت، مدیرعامل 
وقت سپاهان در آن سال ها تالش کرد آن را ساخته و پرداخته 
ذهن خبرنگاران نشان دهد؛ اما بعد ها اخبار موثق نشان داد که 
سهامداران شرکت فوالد مبارکه ســپاهان دیگر خواهان تیم 

داری به این صورت نیستند.

ولی دوباره بعد از گذشت چندین سال از آن زمان 
و عدم نتیجه گیری تیم سپاهان در رقابت های 
لیگ برتر، دوباره تحرکات این  باشگاه در فصل 
نقل وانتقاالت به سوژه اصلی رسانه ها تبدیل 
شده است و صحبت از قراردادهای میلیاردی 
برای به کارگیری امیر قلعه نویی و چند ستاره 
فوتبال ایرانــی در این تیم به میــان می آید؛ 
هر چند بار دیگر این موضوع توســط باشــگاه 
سپاهان با انتشــار بیانیه ای رد شد؛ اما صحبت 

های اخیر سعید آذری حاکی از گرد وخاک طالیی 
پوشان نصف جهان در بازار نقل و انتقاالت است و آنها 
می خواهند با تقبل هزینه های سرسام آور خود را بار 

دیگر به عنوان یک مدعی در لیگ برتر معرفی کنند.
سپاهانی ها که با صرف هزینه ای ســنگین، امیر قلعه 
نویی را از چنگ ذوب آهن بیرون آوردند، حاال در تیررس 
اتهام مدیرعامل باشگاه رقیب هستند تا این بار برخالف 

دوره های گذشته که تهرانی ها منتقد تیم های اصفهانی 
برای خرج کردن بی حد و حساب می شدند، این بار جدال 

بین اصفهانی ها باشد.

کنایه غیر مستقیم مدیرعامل ذوب آهن به سپاهان:

جنگ اصفهانی ها در فصل نقل و انتقاالت
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المان های زندگی بخش در زیباسازی شهری
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرعامل مرکز ملی تحقیقات و مطالعات 
باروری ابرها:

باروری ابرها از پاییز آغاز 
می شود

مدیرعامل مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری 
ابرها گفت: عملیات باروری ابرها با اســتفاده از 
یک فرورند هواپیمای سپاه و دو فروند هواپیمای 
آنتونوف روســی اجاره ای از پاییز امســال آغاز 

می شود.
کاهش بارندگی ها در ســال آبی جاری، از منفی 
۵۴ درصــد در اســفندماه به منفــی ۲۸ درصد 
 در پایان اردیبهشــت رســید؛ برخی این بهبود

 بارش ها را ناشــی از باروری ابرهــا می دانند اما 
مدیرعامل مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری 
ابرها می گوید: هیچ عملیاتی در بهار انجام نشده 
و بارندگی ها روندی طبیعی دارد. »فرید گلکار« 
افزود: مرکز باروری ابرها در ایران فقط دو فروند 
هواپیمای »آنتونوف« روســی آن هم به صورت 
استیجاری در اختیار داشت که در سال گذشته 
نتوانستیم قرارداد اجاره آنها را تمدید کنیم.وی 
ادامه داد: ابرهای بهاری به شــکلی است که کار 
کردن روی آنها سخت و خطرناک است؛ به ویژه 
اینکه شــیوه کار ما با هواپیماهای ســپاه با روند 
قبلی متفاوت بود. با هواپیماهای روسی، ما روی 
قله ابرها حرکت می کردیم اما با هواپیماهای سپاه 
مجبور بودیم در زیر یــا درون ابر حرکت کنیم. 
وی درمورد برنامه امسال مرکز ملی تحقیقات و 
مطالعات باروری ابرها گفت: با توجه به نتایج امکان 
سنجی های انجام شده، عملیات باروری ابرها از 
پاییز آغاز می شود. وی تصریح کرد: امسال برای 
اجرای عملیات بارور کردن ابرهــا، عالوه بر یک 
فروند هواپیمای سپاه، دو فروند هواپیمای آنتونوف 

روسی را نیز اجاره خواهیم کرد.

 عضو کمیسیون کشاورزی، آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانی استان:
مرکز آموزش های زیست 

محیطی در ناژوان ایجاد شود
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست 
اتاق بازرگانی اســتان اصفهان گفت: امیدواریم 
با همکاری شــهرداری اصفهان، اداره کل محیط 
زیست و دیگر نهادهای ذی ربط یک مرکز آموزش 

زیست محیطی در ناژوان ایجاد شود.
»مسعود ســعیدی« اظهار کرد: هدف از آموزش 
محیط زیست افزایش ســطح آگاهی مردم است 
تا راه حل های فعاالنه برای مشــارکت همه افراد 
جامعه به منظور حفاظت از محیط زیســت ارائه 
شود. بر این اساس نخســتین بار در سال ۱۹۷۲ 
آموزش های محیط زیســتی مطرح و در بیانیه 
اجالس زمین در سال ۱۹۹۲ به صورت قانونمند 

درآمد. 
وی ادامه داد: درحال حاضر آموزش های رسمی در 
ارتباط با محیط زیست از طریق آموزش و پرورش، 
آموزش های نیمه رسمی توسط نهادهایی چون 
سازمان محیط زیست و آموزش های غیررسمی 
توسط دیدارهای چهره به چهره مردمی صورت 
می گیرد. باتوجه به اینکه پارک جنگلی» ناژوان« از 
فضای خوبی برای ایجاد یک مرکز آموزش زیست 
محیطی برخوردار اســت، امیدواریم این مرکز با 
همکاری شهرداری اصفهان و اداره محیط زیست 

در ناژوان ایجاد شود.
سعیدی عنوان کرد: مراکزآموزش محیط زیستی 
داری دو سایت داخل شــهر و خارج از شهر است 
که سازمان های دولتی و غیردولتی از آن حمایت 
می کنند و شهرداری ها نقش مهمی در بقا و دوام 

آنها دارند.

 خودروهای داخلی
 استاندارد نیست

استاد دانشکده بهداشت دانشگاه اصفهان گفت: 
بیشترین آلودگی هوا مربوط به خودروها و استقرار 
زیــاد صنایــع در اصفهان اســت؛ درصورتی که 
 این شــهر، ظرفیت پذیرش این مــوارد را ندارد

 »یعقوب حاجی زاده«  با بیــان اینکه در فصول 
سرد، میزان آلودگی ها نیز افزایش می یابد، ادامه 
داد: آلودگی هوا، عامل بسیاری از بیماری ها چون 
سرطان ها، اوتیســم، ام. اس، بیماری های قلبی 
و عروقی، دیابت و کاهش امید به زندگی است و 
عالوه بر آن  موجب نداشتن تمرکز و اختالل در 
اعصاب و افزایش تصادفات خواهد شــد. وی به 
پژوهش های انجام شده در کشورهای پیشرفته 
در زمینه آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: با کاهش 
هر ۱۰ میکروگرم میزان آلودگی هوا تا شش ماه به 

عمر انسان افزوده می شود.
 وی با تاکید براینکه بروز آلودگی ها جدی است  
افزود: میــزان آموزش های زیســت محیطی در 
کشــور پایین بوده و می توان گفت در این زمینه 
حداقل ۳۰ ســال از کشــورهای دیگــر عقب 
هستیم.حاجی زاده با تشریح عوامل آلودگی هوا، 
خاطرنشان کرد: خودورهایی که در کشور تولید 
می شود، استاندارد نیست و در زمینه آموزه های 

ترافیکی به خوبی آموزش ندیده ایم.

فرمانده انتظامی استان اظهار کرد:
برپایی طرح از ضیافت تا امنیت 

در مساجد استان اصفهان 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان گفت: طرح 
»ضیافت تا امنیت« در هزار مســجد استان اجرا 

می شود.
ســردار »مهدی معصوم بیگی« گفت: با نوآوری  
فرماندهی انتظامی اســتان  برای نخستین بار در 
کشور از ابتدای ماه مبارک رمضان طرح »ضیافت تا 
امنیت« با هدف آموزش همگانی پلیس به مردم در 

مساجد نمونه  استان آغاز شده است.
 به گفته این مقام مســئول، طرح مذکور تا پایان 
ماه مبارک رمضان در هزار مســجد اصفهان اجرا 

می شود.
وی افــزود: در این طــرح ۴۰۰ مربــی آموزش 
همگانی پلیس در هر روز از مــاه مبارک رمضان 
برای مردم نمازگزار و روزه  دار درمورد مشکالتی 
همچون اعتیاد به مواد مخدر، سرقت، بد پوششی، 
کالهبرداری، دوستی های نامتعارف، فرار از منزل، 
قاچاق کاال و آسیب های فضای مجازی تخصصی 
سخنرانی کرده وبه پرســش های شهروندان نیز 

پاسخ می دهند.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
خبر داد:

رفع ترافیک باغ رضوان و جی 
با احداث تقاطع کارخانه قند

معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان  گفت: 
احداث تقاطع کارخانه قند یکــی از پروژه هایی 
است که روی معماری آن کار شده و با اجرای آن، 
ترافیک مســیر باغ رضوان و جی را برطرف و۷۰ 
درصد اهداف ترافیکی را محقق می ســازد.»ایرج 
مظفر« اظهار کرد: برای احداث رینگ چهارم ۳۵ 
میلیاردتومان در نظر گرفته شده  که امید است با 
اصالح بودجه این پروژه های در دست کار، از جمله 

تقاطع کارخانه قند انجام شود.
وی افزود: ۱۵ میلیارد تومان از بودجه سال گذشته 
تامین اعتبار شده و در مجموع ۵۰ میلیارد تومان 
برای رینگ چهارم در ســال جاری اعتبار در نظر 

گرفته شده است.

زیباسازی و فرآیند توسعه، جزو ویژگی های بصری 
است که در فضای شــهر صورت می گیرد و در این 
بین سازمان زیباسازی اصفهان حرکت روبه جلویی 
داشته است و به سمت زنده سازی و هویت بخشی 
به شهر پیش می رود؛ حرکتی امیدبخش که آینده 
خوبی برای آن پیش بینی می شــود. اســتفاده از 
المان ها و نمادهای شــهری  شیوه ای مناسب برای 
نشان دادن سبک و سیاق زندگی امروزی با سبک 
ایرانی- اسالمی اســت که ضمن هویت بخشی در 
این نمادها به زنــده بودن آنها نیــز توجه ویژه ای 

شده است.
سرپرست سازمان زیباسازی شهر اصفهان می گوید: 
محیطی کــه مــا در آن زندگی می کنیــم باید به 
سبکی طراحی شود که احساس دلبستگی، تعلق و 
خاطره انگیزی را به افراد جامعه منتقل کند و الزمه 
آن، ایجاد تحوالتی مثبت در فضای محیطی شــهر 
است. وی اظهار داشت: برای اینکه از حالت سنگی و 
بتنی شهر خارج شویم، نیاز است تحول و خالقیتی 
در آن ایجاد شود تا شــهر زنده و هویت مند شود و 

افراد بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. 
»حسن موذنی« معتقد است: شــهر باید حاکی از 
آموزه های اخالقی، اجتماعی و فرهنگی باشد و به 
مثابه یک قرارگاه رفتاری بتواند رفتارهای هنجار، 
ارزشمند و مثبت را در جامعه رقم بزند و پروژه هایی 

که سازمان زیباسازی در 
دست اقدام دارد می تواند 
نقش موثری در این زمینه 

داشته باشد. 
وی افــزود: دیوارنگاه ها، 
نورپــردازی، نمادهــای 
حجمی واصالح دیوارهای 

بتنی بزرگراه ها و زیرگذرها، راهکارهای ارائه شده 
برای خروج از شــهری با ظاهری خشــن و ورود به 
یک شــهر زیبا و زنده بوده که همچنان این طرح ها 

بــا موفقیت رو به رشــد 
همراه هستند. سرپرست 
ســازمان زیباسازی شهر 
تشــکیل  از  اصفهــان 
کارگروه هــای تخصصی 
بــرای بررســی زوایای 
مختلف زیباسازی شهری 
و اجــرای بهتــر و خالقانه تــر ایــن پروژه هاخبر 
داد و گفــت: موضوعات»مبلمــان شــهری«، 
»نورپردازیــو المان هــای نــوری«، »گرافیــک 

و  محیطــی«  شــهری«،»تبلیغات  هنــر  و 
»اقدامات معماری« محورهایی هستند که پیرامون 
 آنها کارگــروه هــای تخصصی تشــکیل خواهد 

شد .
موذنی تصریح کرد: اعضای این کارگروه ها متشکل از 
هنرمندان خبره، مدرسان دانشگاه، مجریان پروژه ها 
و مدیران و کارشناســان مدیریت شهری و سازمان 

زیباسازی خواهند بود.
وی خاطرنشــان کرد: از این پس، اجرای هر پروژه 
شــهری منوط به طرح موضــوع در کارگروه های 
مربوطه و بررســی زوایــای مختلف پــروژه اعم از 
جانمایی و موقعیت سنجِی صحیح طرح و پیش بینی 

مراحل اجرا، نگه داری و تعمیرات خواهد بود.
موذنی با اشــاره به پروژه های زیباسازی در مناطق 
پانزده گانــه، اضافه کــرد: طرح های پیشــنهادی 
مناطق همانند طرح های بزرگ شــهری، ابتدا در 
کارگروه هــای مختلف مطرح شــده، نقاط قوت و 
ضعف آن ارزیابی می شود و تنها در صورت تصویب 
در کارگروه های مربوطه برای اجرا در مناطق شهری 
در دســتور کار قرار می گیرد. وی با تاکید بر اینکه 
شــهر اصفهان مملو از عناصر زیبای هنری و ابنیه 
نفیس تاریخی است، تاکید کرد: در زیباسازی این 
شهر باید به صبغه و سابقه هنری و تاریخی آن دقت 
شــود و تنها پروژه هایی مجوز اجــرا دریافت کنند 
که با ماهیت این شهر تناســب و هماهنگی کامل 

داشته باشند.

المان های زندگی بخش در زیباسازی شهری
  کارگروه های تخصصی با هدف  تناسب پروژه های شهری با سیما و منظر اصفهان برای زیباسازی شهرتشکیل می شود؛

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان :
اراضی کشاورزی منطقه ۹ سریع تر تعیین تکلیف شود

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: یکی از معضالت منطقه ۹،  اراضی کشاورزی و باغات چه داخل 
محدوده و چه خارج از محدوده منطقه است که تعیین تکلیف آنها ضروری است. »سیدعباس روحانی« 
اظهارکرد: با توجه به شــرایط بحران کم آبی و کاهش سطح آب چاه ها، مردم خواســتار تغییر کاربری 
اراضی موجود در این منطقه هستند. این در حالی است که امکان صدور پروانه برای این زمین ها از سوی 
شهرداری به هیچ عنوان وجود ندارد. وی با بیان اینکه در بعضی از این اراضی از چندین سال قبل کشت 
انجام نمی شده و فقط عنوان اراضی کشاورزی را یدک می کشیدند، افزود: اگر در این زمین ها کشت هم 
صورت می گرفت، با توجه به واقع شدن اراضی در میان بافت مسکونی، امکان آبرسانی به زمین ها وجود 
نداشت. مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به ضوابط و مقررات نمی توان برای اراضی 
کشاورزی پروانه صادر کرد، به همین دلیل این موضوع نوعی نارضایتی برای مردم و شهرداری به وجود 

آورده است.

شهردار اصفهان با بیان اینکه اقلیم شهر در خطر 
است، خاطرنشــان کرد: باید هیئت امنایی در 
ارتباط با مسائل زیســت محیطی ایجاد شود تا 
همه مسئوالن گرد هم آیند. البته سازمان های 

مردم نهــاد، عالقه بســیاری برای 
همکاری در این عرصه دارند که باید 

از حضور آنها هم بهره برد.
»قدرت ا... نوروزی« بــا بیان اینکه 
تاکنون به منظور جلب مشــارکت 
مردمــی در تصمیم ســازی ها بــا 
اقشار مختلف نشســت داشته ایم، 
اظهارکرد: مسائل زیست محیطی، 
موضوع بسیار جدی اســت؛ اگر به 

تاریخ نگاه داشته باشیم بعد از جنگ جهانی دوم، 
در اعالمیه جهانی حقوق بشر به عنوان نسل اول 
قوانین حقوق بشری، مباحث مربوط به حقوق 
مدنی و سیاســی مطرح شــد و در سال ۱۹۶۳ 
میثاق فرهنگی، سیاســی و اجتماعی به عنوان 

نسل دوم این حقوق به وجود آمد.
وی با بیان اینکه اگر توســعه پایــدار بخواهد، 
مسائل امروز را حل کند، نمی توان آن را پایدار 
دانست، تصریح کرد: توســعه پایدار باید حال 
و آینده را به صورت همزمــان در نظر بگیرد تا 
آیندگان هم از آن بهره مند شوند. مسئله جدی 
امروز ما، چگونگی حفظ فضای ســبز است، آن 

هم در شهری همچون اصفهان که هشت هزار 
و ۵۰۰ واحــد صنعتی فعــال دارد اما در مقابل 
تنها پنج هزار هکتار فضای ســبز در این شهر 

وجود دارد. 

شهردار اصفهان تاکید کرد: امروز، اقلیم شهر در 
خطر است و اگر برای حفظ فضای سبز چاره ای 
اندیشیده نشــود، زندگی افراد در خطر خواهد 
افتاد. یک کاج خشک شــود، افسردگی شهر را 

فرا می گیرد.
نوروزی با تاکید بر اینکه آمــوزش و پرورش و 
صنایع نیز باید در این عرصــه به میدان بیایند، 
گفت: باید هیئت امنایی در ارتباط با مســائل 
زیست محیطی ایجاد شود تا همه مسئوالن گرد 
هم بیایند؛ البته سازمان های مردم نهاد، عالقه 
بســیاری برای همکاری در این عرصه دارند که 

باید از حضور آنها هم بهره برد.

شهردار اصفهان:

اقلیم شهر در خطر است! 

محیطی که ما در آن زندگی می کنیم 
باید به سبکی طراحی شود که احساس 

دلبستگی، تعلق و خاطره انگیزی 
را به افراد جامعه منتقل کند

مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

نوبت دوم

شرکت عمران شــهر جدید بهارســتان در نظر دارد اجرای پروژه های عمرانی به شــرح زیر را در بهارستان از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شــرکت های دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری 
 مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
تاریخ انتشار آگهی در سامانه 13۹7/03/06 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 1۹ روز پنجشنبه ۹7/03/24 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت 1۹ روز چهارشنبه ۹7/04/06 

زمان بازگشایی پاکت ها در سایت: از ساعت 11 لغایت 12/30 روز شنبه ۹7/04/0۹
مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانت نامه( به  آدرس بهارستان خ الفت شرقی خ 

امیرکبیر) با شماره تماس ۳۶۸۶۱۰۹۰ الی ۶ داخلی ۲۳۲ ( مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی و یا در صورت امکان و انجام 

مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسالمی یا نقدی اقدام نماید.
اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نــام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و 

 ۸۵۱۹۳۷۶۸

م الف: 180535

ف
موضوع مناقصهشماره مناقصهردی

گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

سپرده 
شرکت در 

مناقصه)ریال(

مدت 
پیمان

1200۹71352000001
عملیات خاکبرداری و تسطیح 
محور میانی شهر بهارستان حد 
فاصل خ آزادی تا ایثار )پردیس(

حداقل رتبه 5 
رشته راه و ترابری

4 ماه 7/843/127/6253۹2/200/000

2200۹71352000002
عملیات آسفالت معابر 
سطح شهر بهارستان 
)به صورت پراکنده(

حداقل رتبه 5 
رشته راه و ترابری

20 ماه61/208/363/7842/724/200/000

3200۹71352000003
عملیات تکمیل و بازسازی 
ساختمان مرکزی شرکت 

عمران بهارستان

حداقل رتبه 4 در 
رشته های ابنیه 
و تاسیسات و 

تجهیزات

12 ماه 25/273/456/8051/264/000/000

تکتم کمالی

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان گفـت: 
اختصاص آب آشـامیدنی در چند روز گذشـته حدود ۴۰درصد 
کاهـش یافته که تاثیـر قابل توجهـی در نامتعادل بـودن عرضه 
و تقاضـای آب در اصفهـان داشـته بـه طـوری کـه در برخـی 

مناطق افـت فشـار آب وجـود دارد.
نیـاز  ینکـه آب مـورد  ا بـه  بـا اشـاره  امینـی«  »هاشـم 

 در ایـام پرمصـرف بیـش از ۱۴ونیـم متـر مکعـب در ثانیـه
 است.  

وی بـا مقایسـه تولیـد آب در اردیبهشـت امسـال نسـبت بـه 
اردیبهشـت۹۶ افـزود: تولیـد آب آشـامیدنی در اردیبهشـت 
امسـال نسـبت بـه پارسـال ۳۱درصـد کاهـش یافتـه و در 
اردیبهشـت سـال جـاری تولیـد آب نسـبت بـه نیـاز آبـی 

۳۴درصـد کاهـش را نشـان مـی دهـد. 
امینی کاهش سـرانه مصـرف آب را یکـی از عوامل بـرون رفت 
از تنش آبـی در اصفهان برشـمرد افـزود: در حال حاضر سـرانه 
مصرف در بخش خانگـی حدود ۱۵۴ لیتر در شـبانه روز اسـت 
که ایـن رقـم بـا توجـه بـه اقلیـم آب وهوایـی اصفهـان باید به 

۱۳۰ لیتر در شـبانه روز کاهـش یابد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
کاهش 40 درصدی آب در برخی مناطق مختلف اصفهان 
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 افقی :
1- چهره و سيما - مکان گردهمايي لشکر

2- همراه با لجاجت و يکدندگي - ظالم و ستمکار
3-  جامه نازک - باالي انگليسي - مرتعش - از اشکال 

هندسي
4- از رودهاي جاري در استان مازندران- کالم تنفر و 

بيزاري - خط کش سه گوش - تعجب زنانه 
5- عاطفي - مــاده کنترل کننده قنــد خون که از 

لوزالمعده ترشح مي شود
6- به اسيري گرفتن - عقيده و مسلک - دختر لري - 

در مثل از آن کوه مي سازند!
7- عددي يک رقمي - نا اســتوار و ناپايدار - سيلي 

و تپانچه
8- قومي ترک نژاد از ترکمانان کــه مدتي بر ايران 

حکومت کردند - پشت سر و عقب - گوش فرا دادن
9- خاکي در خدمت صنعت - شباهت داشتن - فراق 

و جدايي
10-  فيلمي ســاخته »عبدالرضــا کاهاني« با بازي 
»مهدي هاشمي« - نفس خسته - جامعه انساني - 

کشت به اميد باران
11- قره قروت - همگن و هارمونيک

12- شلوار جين - بخت آزمايي - تصديق آلماني - 
بدبو و متعفن

13- چين و چروک پوســت - حوله - از آفات نباتي 
- تازه و جديد

14- مربوط به گذشــته - کشــوري در قاره سياه با 
مرکز »ماپوتو«

15- خجل و شرمسار - تشــک ورزش هايي مانند 
جودو و کاراته

عمودی:
1- آش مخصوص مسافر - بنای تاريخی و ديدنی شهر 

ماکو در استان »آذربايجان غربی«
2- از تيم های فوتبال کشورمان

3- گياهی خاردار و خودرو از تيره مينا - از مرکبات 
ترش مزه و پــر خاصيت - از اوراق بهادار - اســفنج 

مصنوعی
4- خانه بزرگ - منزلــت و مقــام - نوعی بيماری 

واگيــردار کــه ميکــروب آن در ســال 1882 
 ميــالدی توســط »کــخ« آلمانی کشــف شــد - 

شهر سوهان
5- انقباض غيــرارادی و ناگهانی عضالت توام با درد 

- چوپان
6- مهره ای در شــطرنج - اســتان ادب پرور - علم 

تشريح
7- مهمانسرای مجلل - درز لباس - دشت و صحرا

8- قلعه حکومتی - زمزمه کننده - با محرم اســرار 
بگوييد

9- گوشه نشــينی و عزلت - از انواع انار - از بت های 
عصر جاهليت

10- خالص کننده - ابــزار اضافه الزم - ضمير چند 
نفره

11- محل رويش نی - زمان يک رويداد خاص 
12- سوسن زرد - ضمير سوم شخص مفرد - خون 

بها - جد و پدربزرگ
13- وقت و زمان - واحد پــول »آلبانی« - محکمه 

درونی انسان - اندک و قليل
14- مثلی در باب فرونشاندن خشم کسی با سخنان 

نرم
15- نويســنده آلمانــی برنده نوبل ادبــی 1946 و 

نويسنده »گرگ بيابان« - گوناگون
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 خدايا ما را از »خاشعين« قرار بده 
ماه ميهمانی خدا به نيمه رســــيد؛ ماهی که از ابتدای آن بــه 
دريای رحمــت پروردگار وارد شــديم تــا در زالل دعوت نامه 

روزه داری در اين ميهمانی زالل شــويم.
در دعای امروز نکته ای کليدی مطرح شــده اســت، نکته ای که 
توجه به آن ما را در همه عبادات و ســاعات بندگی ياری میکند. 
در دعای امروز از پروردگار میخواهيم به ما خشــوع عنايت کند 
و ما را در زمره »خاشعين« قرار دهد. شايد برای برخی اين پرسش 
پيش بيايد که خاشعين چه کسانیهستند و چرا در دعای امروز و 
بسياری از ادعيه به اين صفت تاکيد شده است؟ خاشعين کسانی 
هســتند که خود را در برابر خدای متعال در هر ثانيه از زندگی 
شــان هيچ میدانند، کسانی که بدون خواست و اراده خداوند 
هيچ نمیخواهند و هيچ کاری را بدون در نظر داشتن رضايت او 
انجام نمیدهند. امام حســــين)عليه السالم( نمونه عينی اين 
صفت زيباســت؛ زيرا با اينکه میدانست انتهای کار ايشــــان 
در کربال شهادت است و اسارت خاندان مطهرش، اما ذره ای از 
خشوع ايشان در برابر خداوند متعال کم نشــد و حضرت با علم 

الهی از وقايع کربال دل به ميدان مواجهه با دشمنان زد.
خاشعين کسانی هستند که در برابر پروردگار هرگز تکبر ندارند و 
هر چه از دست آنها بربيايد، گرهی از کار بندگان خدا میگشايند 
و هرگز در برابر خلق خــدا متکبر و مغرور نيســتند. خضوع و 
خشوع در برابر خدای متعال درست مانند يک ظرف اســــت 
که روح انسان را اوج میدهد و خشنودی و رضايت پروردگار را 
به همراه دارد؛ کســانی که در زندگی متکبر هســتند و خــود 
را از ديگــران برتر میبينند، هرگز بوی عطر رضايت خدا را در 
مشام خود احســاس نخواهند کرد؛ چنانکه شيطان با تکبر در 
برابر خلقت خدای متعال يعنی انسان سجده نکرد و از رحمت 
پروردگار دور شد. در بخــش ديگــری از دعای امــروز از خدا 
میخواهيم به ما شــرح صدر و فروتنی عنايت کند تا در برابر هر 
مصيبت و مشکلی خودمــان را محکم حفظ کنيــم و به قول 

امروزی ها خودمان را نبازيم.

حجت االسالم والمسلمين دكتر ناصر رفيعی

شرح دعای پانزدهمين روز ماه مبارك رمضان

97/03/10 تاریخ   
اذان صبح       04:19:50  
طلوع آفتاب   05:56:51

13:00:60 اذان ظهر    
20:05:22 غروب آفتاب  
20:25:09 اذان مغرب    
نيمه شب شرعی   00:12:36

معرفی کتاب

کتاب »آداب روزه داری؛ احوال روزه داران« گزيده ای از مجموعه  توصيه  ها، 
نصايح، تحليل ها و مواعظی اســت که درماه های رمضان در طول 22 سال 
گذشــته از ســال 1369 تا 1390 در بيانات آيت ا... العظمــی خامنه ای 
مدظله العالی در 422 صفحه توسط انتشارات انقالب اسالمی و به کوشش 

»عليرضا مختارپورقهرودی« گردآوری و تدوين شده است.
در مقدمه اين کتاب آمده است:  »از مطالعه مطالب اين کتاب و توجه به تاريخ 
و مخاطبان هر مطلب، نکات مهمی از سيره  رفتاری معظم له در ماه مبارک 
رمضان به دست می آيد؛ از جمله: توجه به برپايی مجالس تالوت قرآن کريم، 
محور قرار گرفتن مباحث مربوط به خودسازی ايمانی و اخالقی، ميزبانی 
اقشار مختلف همچون اساتيد، دانشجويان و به سخنان و نظرات آنان گوش 
فرادادن و با آنها به گفت وگو نشستن، حضور در جمع روزه داران نمازگزار ماه 
رمضان و اقامه  نماز جمعه به امامت معظم له، توجه دادن به اهميت شب های 
قدر و ايام شهادت اميرالمومنين علی )عليه السالم(، تبيين وضع جهان اسالم  

و تاکيد بر راهپيمايی هرچه عظيم تر روز جهانی قدس.

»ماه رمضان«  همراه با گردشگران  خارجی نصف جهان

سی شب مناجات با خدا در محفل »فدائيان حسين)ع(«آداب روزه داری و احوال روزه داران
همزمان با ايام ماه مبارک رمضان، سی شب مناجات خوانی هيئت فدائيان حسين )عليه السالم( با نوای »سيدرضا نريمانی« در حسينيه 

شهدای بسيج اصفهان برقرار است.

بسياري از شهدا با زبان روزه شهيد شدند
برخي از رزمندگان، ســهميه ناهارشان را مي گرفتند، اما آن 
را به همرزم هاي خود مي دادند و خودشان روزه مي گرفتند.

نخســتين بار که در جبهه رفتم، نزديک شب قدر بود. شب 
قدر که رســيد، به اتفاق چندين تن از همرزم هايم، به محل 
برگزاري مراسم احيا رفتم. از مجموع 350 نفر افراد گردان، 
فقط بيست نفر آمده بودند. تعجب کردم. شب دوم هم همين 
طور بود. برايم ســؤال شــده بود که چرا بچه هــا براي احيا 

نيامدند؛ نکند خبر نداشته باشند.
از محل برگزاري احيا بيرون رفتم. پشت مقر ما صحرايي بود 
که شيارها و تل زيادي داشت.به سمت صحرا حرکت کردم، 
وقتي نزديک شيارها رسيدم، ديدم در بين هر شيار، رزمنده 
اي رو به قبله نشسته و قرآن را روي سرش گرفته و زمزمه مي 
کند. چون صداي مراسم احيا از بلندگو پخش مي شد، بچه 
ها صدا را مي شنيدند و در تنهايي و تاريکي حفره ها، با خداي 
خود راز و نياز مي کردند. بعدها متوجه شــدم آن بيست نفر 
هم که براي مراسم عزاداري و احيا آمده بودند، مثل من تازه 

وارد بودند.

رمضان درجبهه ها

ماه رمضان با تمام خير و بركتش فرا رسيده است؛ اما 
شاید گرمی هوا و روزهای طوالنی آن، این ماه را سخت  
كرده باشد. سال هاپيش در این سرزمين جوانانی بودند 
كه بسيار سخت تر از ما برای اجرای امر خداوند قيام 
كردند و نه تنها بی هيچ شکایتی بلکه در اوج لذت در 
نمایش مباهات معشوق درخشيدند. مردانی كه گرمی 
هوا، آتش گلوله دشــمن، كمی غذا، روزهای سخت 
اسارت و... آنان را از اجرای فرمان الهی باز نمی داشت. 
با خاطرات شان همراه می شویم بدان اميد كه در لذت 

خلوص شان شریک مان كنند.

جوان گردشــگر ايتاليايی از من پرسيد: می توانم 
سوال متفاوتی از شما بپرسم؟ گفتم: با کمال ميل 
در خدمت هستم. گفت:اگر اسالم دين رحمت است 
چرا اگر مســلماني بخواهد دين خود را تغيير دهد 

کشته مي شود؟
در جوابــش گفتم: از نظر اســالم در دين اجباري 
وجود ندارد. هر کسي آزاد است که هر ديني داشته 
باشد؛ چون اصال دين اجباري دين نيست و کسي را 
با زور نمي توان موحد کرد و با زور نمي توان کسي 
را مسيحي کرد يا اينکه مثال با زور به او بقبوالنيم 

که اين کالم خداست و تو بايد آن را قبول کني. 
دين از طريق قلب دريافت مي شود و اجبار معني 
نمي دهد. اين اصل مسلم اسالمي است. اما اينکه 
 در اسالم اگر کســی مســلمان متولد شده باشد 
نمي تواند تغيير دين دهد، يک موضوع اجتماعي 
است نه فردي چون اين فرد به محض اينکه منکر 
خداوند يا پيامبر شــد، در قلب خود مرتد است وتا 
زماني که در قلب او و فردی باشد، دولت اسالمي  با 
او مشکل ندارد. اما اگر اين تغيير فردي را خواست 
به جامعه وارد و تبديل به يــک موضوع اجتماعي 
 کند، در اين زمان اســالم در مقابل او مي ايستد و 
مي گويد؛ خودت مي تواني هر ديني داشته باشي 
ولي حق نداري جامعه اســالمي را تغيير دهي. در 
اصل حکم ارتداد براي خود فرد نيست بلکه براي 
حفظ جامعه اسالمي اســت. وحدت جامعه براي 
هر ملتي مهم اســت چه نظرشان به حق باشد چه 
به حق نباشــد؛ چون آشــفتگي و اختالف به نفع 
هيچ جامعه اي نيســت حتي به نفع جوامع الئيک 
و مادي گرا هم که در آنها دين جايگاه سياســي، 

اجتماعي و اقتصادي مهمي ندارد.

عکس روز

 
تبليغ دين جزو نخستين و مهم ترين 
پروسه هايی اســت که طلبه ها برای 
زکات علــم خــود بــه آن مشــغول 
می شوند؛ حاال اگر طلبه ای خوش ذوق 
باشــد و زبان ديگری هم بداند، مسير 
ديگری برايش گشوده شده و فرصت 
هم کالمی بــا غيرمســلمانانی را پيدا 
می کند که فرســنگ ها فاصله ذهنی 
با آيين محمدی دارنــد و می تواند با 
بهره گيری از اين فرصت ناب، تصوير 
درستی از اســالم را به آنها ارائه کند؛ 
مانند کاری که حجت االسالم »زمانی« 
درمدرســه علميه»ناصريه«انجــام 
جالــب  واکنش هــای  می دهــد. 
گردشــگران خارجی به آيين های ماه 
مبارک رمضــان و پرســش هايی که 
درباره اين ماه و روزه گرفتن می پرسند، 
بهانه ای شد تا به مناسبت فرارسيدن 
ماه ميهمانی خدا با خاطرات او همراه 

شويم. 

سميه مصور 
تصويری که از ايران نشان داده می شود با واقعيت تطابق ندارد)5(

آيت ا... مظاهری  در جلسه درس اخالق خود در ماه مبارک رمضان گفتند: اگر انسان به راستی 
مقيد به روزه واجب يا مستحب باشد، مقام »عنداللهی« پيدا می کند و به جايگاهی می رسد 
که از غير خدا منقطع شده، به خدا واصل می شود: »انقطاع عن الناس، انقطاع الی ا...«. در اين 
مقام، ديگر هيچ چيزی و هيچ کسی، در نظرش نيست جز خدا و انصافاخيلی حال خوبی است 
زيرا در زندگی فقط خدا را دارد که اين »شهود« محسوب می شود؛ يک حضور قلب دائمی 
است که بعضی ها دارند. اين همان حضور قلب است که معموال برای کسی پيدا  نمی شود، جز 
برای اوليای خدا، کسانی که همه جا را محضر خدا می دانند، خود را در محضر خدا می يابند و 
ادب حضور را رعايت می کنند. اين حالت نه تنها در غير نماز، بلکه در نماز هم بسيار کم پيدا 
می شود. خوشا به حال کســانی که چنين حاالتی را درک می کنند و آنگاه که حمد و سوره 
می خوانند، توجه می کنند و می يابند؛ نه اينکه می دانند، بلکه می يابند که خدا با زبان خودشان 
با آنها حرف می زند. حمد و سوره کالم ا... است و آنها آن را درک می کنند.  می يابند که با خدا 
حرف می زنند، توجه خدا را هم می ببينند؛ يعنی می يابند. اين می شود نماز؛ نماز با حضور 

قلب، اين می شود نمازی که دو رکعتش بهشت را واجب می کند. 

حضور قلب دائمیدر محضر بزرگان
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