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غریب گیر آوردنت...

نذری برای محسن

رافضِی سربلند

چشم بر هم گذاشتیم سالگرد »محسن« از راه رسید. امشب همه در نجف آباد و در کنار مزار 
»شهید بی سر« گردهم می آیند. یک سال از شروع غوغای »محسن« گذشت و ما ماندیم و راهی 
که از »سر« گرفتیم ...ویژه سالگرد آسمانی شدن اسطوره دهه هفتادی سرزمینمان را در شماره 
امروز بخوانید. پیشکش به محضر تمام شهدای مدافع حریم و حرم؛ به ویژه »محسن حججی« 

عزیز که سرش را بریدند و زیر لب گفت: فدای سرت؛ سر که قابل ندارد...  
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علیرضا کریمیان

اســتیضاح پر حــرف و حدیــث ربیعی وزیــر کار، 
رفــاه و امور اجتماعــی دولت روحانــی باالخره در 
مجلس کلید خورد و این بار وزیر کار رسما از هیات 
 دولت کنار گذاشــته شــد. اگر پیش از این حرف و 
حدیث هــای زیــادی در رابطه با این اســتیضاح و 
درســت و غلط آن مطرح شــده بود امــا برگزاری 
جلسه  اســتیضاح به خوبی فضای دو قطبی مجلس 
را آشکار کرد. در حین بررسی و دفاع از وزیر کار بارها 
نمایندگان یکدیگر را متهم به فساد و حتی دریافت 
رشــوه کردند و در نهایت از رســمی ترین تریبون 
سیاســی کشــور اتهام هایی به نمایندگان مردم از 
سوی علی ربیعی مطرح شد که تقریبا همه جریان ها 
و جناح های سیاسی کشور را زیر سوال برد هر چند 
پیش از این نیز در جریان حضور محمود احمدی نژاد 
در مجلس یک بار دیگر این صحنه و تشنج در جلسه 
علنی مشاهده شده بود اما در بحث ایجاد شده اخیر 

تابوشکنی های تازه ای را مشاهده کردیم. 
ماجرای ژن خوب این بار در رسمی ترین 

تریبون سیاسی کشور
 اگر چه چند وقتی اســت که در فضــای مجازی و 
در سطح خبری کشــور حرف و حدیث استفاده از 
فرزندان مدیران دولتی و سیاســی از رانت و بریز و 
بپاش ها از جیب بیت المال زیاد شنیده می شود اما 
این بار پای رانت خواری فرزندان مدیران سیاســی 
کشور به صورت شفاف از سوی نمایندگان مطرح شد.  
در جریان اســتیضاح وزیر ، محمدرضا پورابراهیمی 
نماینده کرمان به عنوان آخرین متقاضی استیضاح 
از وزیر به بیان دالیل خود پرداخت که در بخش آخر 
صحبت هایش خطاب به پزشکیان نماینده تبریز که 
از عملکرد وزیر دفاع کرده بود، گفت: آقای پزشکیان 
باید به این ســوال جواب دهد که زهرا پزشــکیان 
مسئول فاینانس پتروشیمی چه نسبتی با او دارد.این 
صحبت های پورابراهیمی باعث شد که پزشکیان بر 
اساس ماده ۷۹ آیین نامه تذکر آیین نامه ای را مطرح 
کند.وی در توضیح تذکــرش، گفت: این صحبت ها 
نشــانه بی اخالقی و عدم تعهد اســت. ببینید این 

حرف ها چقدر غلط و دروغ است.پزشکیان ادامه داد: 
دختر من در پتروشــیمی جم کار می کند، لیسانس 
ندارد، بلکه دارای تحصیالت فوق لیســانس است. 
او مسئول نیســت بلکه پروژه ای را گرفته است. در 
فضای مجازی گفتند که دختر من ۱۰ میلیون تومان 
حقوق می گیرد که باز هم درســت نیست، او چهار 
میلیون تومان حقوق می گیرد.او افزود: دختر من فوق 
لیسانس شیمی از دانشگاه شریف دارد که قبل از آنکه 
آقایان ســر کاربیایند در پتروشیمی کار می کرد.در 
مقابل این سخنان رییس مجلس نیز به  پورابراهیمی 
اجازه صحبت داد. وی گفت: از آقای پزشکیان تشکر 
می کنم که خودشان این موضوع را تایید کردند. آقای 
وزیر بهانه هایی داشــتند در این باره که تعدادی از 
 نمایندگان هیات مدیره معرفی کرده و یا اقداماتی را

 انجام داده اند.
پورابراهیمی افزود: ما بــرای آنکه یک بار باب قضیه 
بسته شود درباره ادعای آقای وزیر و یا صحبت های 
آقای پزشــکیان به هیات نظارت شکایت می کنیم، 
البته متاسفانه خودشــان هم رییس هیات هستند.
وی افزود: باید این موضوع اثبات شــود وگرنه باید 
در صحن علنــی از نمایندگان و مــردم عذرخواهی 
شــود،  هر کســی که ادعایی مطــرح می کند باید 

 پاسخگو باشــد. ما ادعا کردیم و آقای پزشکیان هم
 تایید کرد.

ادعای سهم خواهی از سوی نمایندگان این 
بار از سوی وزیر

علی ربیعی در پشــت تریبون مجلس بیشتر از آنکه 
ازاداره متبوعــش و رزومــه کاری خــود دفاع کند 
تالش کرد تا تهمت فســاد را که از سوی استیضاح 
کنندگان بــه وی و نزدیکان و حتــی نمایندگان با 
گرایش های سیاســی نزدیک به خود ش زده شده 
بود را مرتفع نماید. ربیعی در این جلسه گفت: ما باید 
به سمتی برویم که در کشور شــفافیت ایجاد کنیم 
و به مردم نشان دهیم که با فســاد مبارزه می کنیم. 
هر وقت سیاســی کاری انجام شــد و موضوعات را 
 غیرشــفاف کردند به دنبال کاهش نظــارت بودند.
 آقای علوی در کمیســیون به شــما پاســخ داد و 
اطالعات ســپاه نیز به شــما گفت که ســخنان تان 
درست نیســت. من از آقای الریجانی می خواهم در 
این موضوع تحقیق کنند. فرزندان من کار ســالمی 
را شــروع کردند که کاری متوسط و رو به پایین بود. 
من شــرعا از آقای الریجانی می خواهم که چه من 
 وزیر بودم و چه وزیر نبودم ایــن موضوع را پیگیری

 کنند.

وقتی پیشنهاد رشوه در صحن مجلس علنی 
می شود

یکی از موافقان اســتیضاح علــی ربیعی در مجلس 
عنوان کرد که پیشنهاد رشوه 5۰۰ میلیونی بهزیستی 
را قبول نکرده اســت و حاال برای پیگیری وضعیت 
نامناسب بهزیستی و بریز و بپاش های این سازمان 
خواستار اســتیضاح وزیر کار هستند. نماینده مردم 
سلسله و دلفان گفت: رئیس ســازمان بهزیستی به 
وی پیشنهاد رشوه 5۰۰ میلیونی به اسم امور خیریه 
داده اســت. علی رســتمیان نماینده مردم سلسله 
و دلفان دیروز و  در جلســه علنی مجلس شــورای 
اسالمی در موافقت با استیضاح علی ربیعی وزیر کار، 
رفاه و تامین اجتماعی با اشــاره به اینکه در سفرم به 
اســتان های لرســتان و فارس به تخلفاتی در رابطه 
با سازمان بهزیســتی پی بردم، اظهار داشت: در این 
استان ها به مدارکی رســیدم و وقتی می خواستم به 
اســتان های دیگری که به صــورت پایلوت انتخاب 
شــده بود، بروم من را راه ندادنــد. وی افزود: آقای 
بندپی رئیس ســازمان بهزیســتی به من گفته بود 
5۰۰ میلیون به تو برای امور خیریه می دهیم. شــما 
2۰ میلیون آن را بــه خیریه ای کــه دهنش قرص 
باشــد بدهید و 48۰ میلیون را خودتــان بردارید، 
 به فقرا و نیازمندان هر طور کــه می خواهید کمک 
کنید. آقای بندپی 2۰ میلیون آن را به خیریه ها داده و 
از محل پول خرید ویلچر و کمک به ایتام ماشین های 
گرانقیمت برای سازمان بهزیستی خریدند. نماینده 
مردم سلســله و دلفان در مجلس ادامــه داد: زمانی 
که وارد شــدم مشــاهده کردم آقای بندپی تنها2۰ 
میلیون  پول را به خیریه ها داده اســت و بقیه آن را 
خودش برداشته. آقای ربیعی شــما که اسم کارگر 
و معلول می آید غش می کنید و اشــک می ریزید آیا 
این »شوی تبلیغاتی نیست؟« شــما باید با قضایای 
آقای بندپی برخورد می کردید. شــما حتی سر خود 
 را به نشانه تاســف تکان ندادید و گفتید این اتفاق ها
 می افتد.درنهایت وکالی ملت بــا ۱2۹ رای مثبت، 
۱۱۱ رای منفی، ۳ رای ممتنع از مجموع 24۳ رای 
ماخوذه با ابقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

سمت خود مخالفت کردند.

سفر محرمانه یک مقام اسرائیلی 
به قطر

»شــمعون آران«، تحلیلگر سیاســی اسرائیل در 
حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: یک شخصیت 
امنیتی برجسته اسرائیلیـ  که نامش فاش نشده 
است- هفته گذشته به قطر رفت و با مقام های این 
کشــور درباره پرونده آتش بس )در غزه( گفت وگو 
کرد.ایــن تحلیلگر اســرائیلی خاطرنشــان کرد: 
»نیکالی مالدینوف« فرستاده سازمان ملل متحد 
در خاورمیانه نیز با »محمد بــن عبدالرحمن آل 
ثانی« وزیر خارجه قطر، روز سه شــنبه در دوحه 
برای بررسی اوضاع در غزه دیدار کرد.این نویسنده 
سیاسی اســرائیلی تصریح کرد: مالدینوف با بن 
عبدالرحمن آل ثانی، برای دســتیابی به آتش بس 
در نوار غزه، و بهبود اوضاع اقتصادی فلســطینیان 
ساکن این باریکه گفت وگو کرد.از سوی دیگر، رادیو 
»صوت اســرائیل« گزارش داد، »ابومازن« رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین، برای بررسی همین 
موضوع به دوحه می رود.طبق این گزارش، دو هفته 
اخیر مصر و غزه شاهد تحرکات گسترده در پرونده 
آشتی داخلی فلسطینی و آتش بس در نوار غزه بود.

 انصارا... یمن شروط خود 
را اعالم کرد 

محمد عبدالســالم ســخنگوی گروه انصــارا...
یمن با انتقاد از فرستاده ســازمان ملل به یمن و 
تالش هایش جهت احیــای مذاکرات صلح برای 
پایــان دادن به جنگ در این کشــور تاکید کرد: 
او از راه حل هایی جزئــی صحبت می کند.محمد 
عبدالسالم، ســخنگوی انصارا... یمن تاکید کرد: 
اکنون می توانیم بگوییم روند سیاســی مسدود 
شده و مارتین گریفیتس، فرستاده سازمان ملل 
به یمن طرحی دارد که آن را »مبادی و اصل ها« 
نامیده اما طرحی ضعیف است.سخنگوی انصارا... 
تصریح کرد، او از راه حل هایــی جزئی نظیر بندر 
الحدیده و دیگر مسائل در سطح انسانی صحبت 
می کند و هیــچ کاری انجام نــداده، هیچ یک از 
زندانیان آزاد نشده اند، هیچ فرودگاهی باز نشده و 
در سطح اقتصادی طرف مقابل را وادار به پرداخت 
حقوق نکرده به طوری که ما می توانیم بگوییم هیچ 
طرحی در رابطه با هیچ روند سیاسی مطرح نشده 

و وجود ندارد.

 عربستان برنامه های درمانی
 با کانادا را متوقف کرد

ریاض درادامــه تقابل جویــی با اتاوا، دســتور 
خروج همه بیماران سعودی را صادر کرد که در 
بیمارستان های کانادا بستری هستند.»فهاد ابن 
ابراهیم آل تمیمی« وابسته پزشکی عربستان در 
آمریکا و کانادا، از تصمیم ریاض برای توقف کلیه 
برنامه های درمانی با کانادا خبر داد.به این ترتیب، 
هماهنگی های الزم برای انتقــال همه بیماران 
سعودی که در بیمارســتان های کانادا بستری 
هستند به سایر کشورها صورت می گیرد.گفتنی 
است عربستان ســعودی از موضع حقوق بشری 
کانادا به خشم آمده و ســفیر این کشور را اخراج 
کرد. کلیــه روابط تجاری، تبــادالت فرهنگی و 

پروازهای میان 2 کشور نیز لغو شده است.

درخواست حریری از ماکرون 
برای گفت وگو با بن سلمان

یک روزنامه لبنانی از درخواســت نخست وزیر 
مکلف این کشور از رئیس جمهوری فرانسه برای 
گفت وگو با ولیعهد عربستان در راستای تسهیل 
در تشــکیل کابینه جدید خبر داد.برخی منابع 
سیاســی عالی رتبه در گفت وگو با این روزنامه 
لبنانی اظهار داشــتند، اطالعــات موثقی داریم 
که نشــان می دهند هدف سعد حریری، نخست 
وزیر مکلف لبنان از ســفر اخیرش به فرانســه، 
درخواســت از امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری 
این کشــور برای گفت وگوی دوبــاره با محمد 
بن ســلمان، ولیعهد عربســتان درباره سهولت 
 بخشــیدن به تشــکیل کابینه جدید در لبنان

 است. 

وزیر کار، بیکار شد

مینو خالقی مشاور ارشد 
سازمان امور اجتماعی 

وزارت کشور شد

مینو خالقی از چند روز پیش به عنوان مشاور 
ارشــد ســازمان امور اجتماعی وزارت کشور 
مشغول به کار شد وروز سه شنبه در نشست 
مشــترک وزیر کشور با فعاالن ســازمانهای 
مردم نهاد در کنار وزیر کشــور حضور داشت.
وی دانش آموخته حقوق ارتباطات دانشــگاه 
عالمه طباطبائی و دارای مدرک دکتری حقوق 

عمومی است.

خبر جهانگیری از تهیه بسته  
حمایتی تولید

اسحاق جهانگیری گفت: باید با مردم صادقانه 
صحبت کنیم، شرایط پیش روی کشور خطیر 
است. آمریکایی ها به صراحت می گویند تمام 
انرژی خود را می گذارنــد تا مردم ایران تحت 
فشــار قرار گیرند و آنها بتوانند خواسته های 
خود را عملیاتی کنند.وی افــزود: فرصت به 
وجود آمده شــرایط مناســبی را برای بخش 
خصوصی ایجاد خواهد کرد و صادرات کشور 
مقرون به صرفه خواهد بود.  باید به تولید توجه 
بیشتری کنیم و اگر نتوانیم موانع پیش روی 
تولیدکنندگان را بــه موقع حل کنیم، ممکن 
است با مشکل روبرو شــوند. به همین منظور 
بسته ای برای حمایت از تولید تهیه شده است.

برای شرکت در اجالس سران 
کشورهای ساحلی دریای خزر؛
روحانی شنبه آینده به 
قزاقستان سفر می کند

رئیس جمهور برای شرکت در اجالس سران 
کشورهای ســاحلی دریای خزر به قزاقستان 
سفر می کند.پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات 
و اطالع رســانی دفتر رئیس جمهور با اعالم 
خبر سفر روحانی به قزاقستان جهت شرکت 
در اجالس سران کشــورهای ساحلی دریای 
خزر اظهارداشــت: روحانی به همین منظور 
بعدازظهر شــنبه 2۰ مرداد ماه کشورمان را 
به مقصد آکتائو قزاقســتان تــرک می کند.
اســماعیلی مهمترین برنامه رئیس جمهور را 
شرکت در اجالس ســران کشورهای ساحلی 

دریای خزر اعالم کرد .

کافه سیاست

عکس  روز 

امیر کویت به ایران می آید
وزیر کار، بیکار شد

پیشنهاد سردبیر:

؟؟؟

ضرغامی
رئیس اسبق رسانه ملی

رییس فراکسیون امید گفت: یکی از مشکالت کشور 
بحث البی گری است و این موضوع فقط در مجلس 
مطرح نیست، اما شــاید در مجلس نمود بیشتری 
داشته باشد که متأسفانه نتیجه البی گری ها باعث 
گرفتاری های عدیده ای در کشور شده است. عارف 
در مورد کسانی که طرح سوال از رئیس جمهور را 
مدنظر دارند و بار ها امضا های خود برای این سواالت 
را پس گرفتند گفت: از آن جایی که شــفاف عمل 
نمی کنیم، البی گری بخشی از مالحظات سیاسی 
شده است که ما برای حل این موضوع بحث شفافیت 
را مطرح کردیم و فراکســیون شفافیت و عدالت را 
ایجاد کردیم تا قوانین به سمت شفاف سازی و ساده 
شدن حرکت کنند که از این طریق می توان تا حد 
زیادی جلوی البی گری هــا را گرفت.عارف افزود: 
البی گری در همه امور وجود دارد و واقعا خواســت 
مجلس نیست که این اتفاق رخ دهد.وی افزود: بنده 
در اولین دوره انتخابات هیأت رئیسه مجلس در این 
باره خیلی موضع گرفتم، اما این نگاه در سال سوم 

مجلس احساس نمی شود. 

یکی از مشکالت کشور 
البی گری است

عارف:

رییس اسبق رسانه ملی گفت: حداقل انتظار 
عمومی این بود که رئیــس جمهور به دلیل 
افزایش بی سابقه بهای ســکه و ارز و گرانی 
و تورم شــدید در بازار ، از مردم عذرخواهی 
کند.ســیدعزت ا... ضرغامی گفت: شکست 
زمامداران در برآورده کردن مطالبات مردم 
، منجر به ناامیدی آنان از کارآمدی دین در 
اداره جامعه خواهد شد. نظارت موثر اصحاب 
رسانه نمی گذارد سستی برخی مسئولین و 
ثروت اندوزی و فساد طبقه جدید ، مردم را 

دچار یأس و انفعال کند.
عضــو شــورای عالــی فضــای مجــازی 
گفت:رییس جمهور همان گونه که در سال 
۹2 به دلیل نحوه توزیع ســبد کاال از مردم 
عذرخواهی کرد، باید  باید در مصاحبه اخیر 
خود نیز به دلیل گرانی افسار گسیخته عذر 

خواهی می کرد.

 رییس جمهور باید از مردم 
عذرخواهی می کرد

پیشخوان

بین الملل

  البی ها این بار جواب نداد؛  
نوبت به کاهــش قیمت 

موبایل رسید

راه حل داریم اختیار نه

بســته ارز جدید،بازار را 
کنترل می کند

آقای روحانی، شــفاف تر 
صحبت کنید

چهره ها

پزشکیان: 
اگر نماینده ای از وزیر پول گرفته باید اخراج شود

نایب رئیس مجلس گفت: آن نمایندگانی که می گویند که نماینده پول گرفته این را ثابت کنند و باید آن 
نماینده را از مجلس اخراج کنند.مسعود پزشکیان افزود: اینکه ما بیاییم در اینجا بگوییم که نمایندگان 
البی کرده و پول گرفته اند و این کار را کرده اند به چه کسی توهین و بی احترامی می کنیم؟  چه کسی را 
زیر سوال می بریم؟ در حال حاضر جوی ایجاد کرده اند که اگر رای ندهیم حیثیت مجلس از بین می رود. 
حیثیت مجلس زمانی از بین می رود که با جو و فشار بخواهد رای دهد. نمایندگان می توانند مثبت یا منفی 
رای دهند، باید به حق رای داد نه با جو سازی و انگ زدن. وی اظهار داشت: آن نمایندگانی که می گویند 

که نماینده پول گرفته این را ثابت کنند و باید آن نماینده را از مجلس اخراج کنند.

امیر کویت به ایران می آید
ســفیر ایران در کویت گفت از شــیخ صباح االحمد جابر الصباح برای مشــارکت در ســومین دور اجالس 
گفتگوی همکاری های آسیایی که قرار اســت ۱۳ تا ۱5 اکتبر )2۱ تا 2۳ مهر( در تهران برگزار شود دعوت 
کرده است.روابط سیاســی و اقتصادی میان ایران و 
کویت به طور عادی دنبال می شــود و مســئوالن دو 
کشور با یکدیگر در حوزه های مختلف مشورت دارند. 
همچنین تهران و کویت روابط متقابل و همکاری های 
منطقه ای و بین المللــی دارند. علیرضــا عنایتی در 
مصاحبه با روزنامه القبس چاپ کویت گفت از شــیخ 
صباح االحمد جابر الصباح برای مشارکت در سومین 
دور اجالس گفتگوی همکاری های آسیایی دعوت کرده اســت.وی افزود:  »روابط سیاسی و اقتصادی میان 
ایران و کویت به طور عادی دنبال می شــود و مسئوالن دو کشــور با یکدیگر در حوزه های مختلف مشورت 
دارند. همچنین تهــران و کویت روابط متقابــل و همکاری های منطقــه ای و بین المللــی دارند.«عنایتی 
درباره تهدید مقام های ایرانی به بســتن تنگه هرمز در صورت افزایش فشــارهای آمریکا و اعمال تحریم و 
جلوگیری از صادرات نفت تصریح کرد:  »حســن روحانی رئیس جمهور ایران این موضوع را رد کرده و گفته 
اســت ما در حال یافتن راهی برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه هســتیم و من نیز می گویم کســانی 
 که هزاران کیلومتر دورتر از منطقه ما هســتند، نباید منطقه را به آشوب بکشــانند و باید منطقه ما را ترک

 کنند.«

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 
97/34/ن

 اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، بدینوسیله از
 شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه تا روز شنبه 

مورخ 97/05/27 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی http:setadiran.ir  مراجعه نمایند .

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

شماره 
مناقصه

مبلغ برآورد ) ریال (موضوع پروژه 
مبلغ ضمانتنامه شرکت 

در مناقصه )ریال(
رتبه مورد نیاز

۹۷/۰۳
احداث دو سرای محله در جوی آباد 

و وازیچه خمینی شهر اصفهان
5ابنیه۱۳/۳84/۰65/28۳66۹/25۰/۰۰۰

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/06/10
گشایش پیشنهادها ساعت 10روز یکشنبه مورخ 1397/06/11

نشانی : اصفهان – خیابان سعادت آباد 
تلفن : 031-36681068

نوبت دوم

م الف:223677
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بروکراسی اداری، موجب فرار سرمایه ها از 
اصفهان شده است

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

 »نستله« 
بازار ایران را از دست نداد

شــرکت »نســتله« اعالم کرد: ازســرگیری 
تحریم هــای آمریــکا، تاثیــر مســتقیمی بر 
فعالیت های نستله در ایران ندارد.این شرکت 
که بزرگ ترین شــرکت مواد غذایی در جهان 
است، اعالم کرد که ما به دقت تحوالت سیاسی 
در رابطه با تحریم های ایران را دنبال می کنیم. 
این تحریم ها در این مرحله تاثیر مستقیمی بر 
تجارت ما ندارد. بنا بر اعالم این شرکت، نستله 
یک نمایندگی در »تهران« و دو کارخانه، یکی 
در »قزوین« برای تولید شیرخشــک و مکمل 
غذایی نوزادان و دیگری در »پلور« برای تولید 

آب معدنی دارد. 
این شرکت 818 کارمند دارد و تعداد محدودی 
از محصــوالت این شــرکت را از خــارج وارد 
می کند. وی افزود: »با تامین محصوالت غذایی 
پایه برای مشتریان ایرانی، ما به تامین نیازهای 
جمعیت ایرانی ادامــه می دهیم.«درحالی که 
امروز بخشــی از تحریم های آمریکا علیه ایران 
بار دیگر از سر گرفته شد و گفته می شود هدف 
این تحریم هــا بخش مالی ایران اســت و اکثر 
شــرکت های خارجی حتی اگر با تحریم های 
امریکا مواجه نشوند، در اثر این تحریم ها برای 
انتقال درآمد خود به خارج کشور دچار مشکل 
می شــوند، این شــرکت اعالم کــرده که این 

تحریم ها تاثیری بر فعالیتش در ایران ندارد.

بازار

فریزر صندوقی

 در آیین افتتاحیه نمایشگاه فوالد
 صورت گرفت؛

 از آرزوی معاون وزیر تا 
ادعای بومی سازی فوالدی ها

معاون وزیر صنعت در مراســم 
افتتاحیــه دهمین نمایشــگاه 
متالورژی، فوالد و ریخته گــری اظهار کرد: اگر 
کشوری فوالد تولید نکند و در فوالد موثر نباشد، 
این کشور توسعه نخواهد یافت، زیرا محور توسعه 
یک کشور »فوالد« است؛ باید افتخار کنید سال 
 ۹۶ تولید فوالد کشــور رکورد تاریخی داشــته

 است.
»مهدی کرباسیان«  با اشــاره به اهمیت جایگاه 
فوالد، تصریح کــرد: فــوالد در ارزآوری، تولید، 
اشتغال، آینده و توسعه کشور بسیار مهم است. 
به حوزه فــوالد تبریک می گویم که در توســعه 
و ســربلندی کشــور نقش موثری داشته  است. 
کرباسیان با اشــاره به اهمیت ســرمایه گذاری 
تصریح کرد: به موازات مسائل به وجود آمده در 
کشور و تحریم ها، مبحث سرمایه گذاری و توسعه 

و ایجاد اشتغال نباید فراموش شود. 
در ایــن افتتاحیه همچنین مدیرعامل شــرکت 
ذوب آهن با اشــاره به اینکه گفته می شود ذوب 
آهن صنعت آب بری است، گفت: مصرف آب این 
شرکت از ثانیه ای یک متر مربع به ۰.۳۳ مترمربع 

رسیده است. 
»منصور یــزدی زاده« اظهار کــرد: امروز ذوب 
آهن افتخار تولید ریل را دارد و اســتانداردهای 
روز اروپا را در ســاخت این محصول مدنظر قرار 
داده است. وی با اشاره به نگرانی های تولید این 
محصول گفت: مسئوالن مربوطه، بیمه و وزارت 
راه تولیدات ریل ما را تایید کرده اند و هیچ نگرانی 
در اینباره نیســت. یزدی زاده با اشاره به مصرف 
آب این شرکت گفت: پیش از این در هر ثانیه یک 
مترمربع آب مصرف می شد، اما امروزه با توجه به 
توســعه کارخانه مصرف آب ما ۰/۳۳ ثانیه شده 
است؛ مصرف آب این شرکت به رغم اینکه گفته 
می شود صنعت آب بری است از مصرف کشاورزی 

به مراتب کمتر است.
»ســبحانی« مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه 
اصفهــان نیز  با اشــاره بــه اینکــه 8۵ درصد 
تجهیزات این شرکت بومی ســازی شده است، 
گفت: امیدواریم 1۵ درصد باقی مانده هم بومی 
سازی شود. وی خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه 
بزرگ ترین شرکت تولیدکننده آهن اسفنجی در 
خاورمیانه است .مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه 
تاکید کرد: یکی از کارهایی که در فضای کنونی 
باید انجام دهیم، مشــارکت بــا تولیدکنندگان 
خارجی است. ممکن است در بخش هایی دانش 
الزم را نداشته باشیم، از این رو بهترین فرصت این 
است که با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کرده 
و تمام وابستگی هایمان را در داخل تولید کنیم و 

از این طریق صنعت کشور را بی نیاز سازیم.

     
مدیرکل دفتر فنی و حرفه ای وزارت 

آموزش  و  پرورش خبر داد؛
فعالیت نخستین بازارچه اینترنتی 

ویژه محصوالت دانش  آموزی
 مدیرکل دفتر فنی و حرفــه ای وزارت آموزش  و  
پرورش، از فعالیت نخســتین بازارچه اینترنتی 
ارائه کاالها و خدمات هنرجویــان و هنرآموزان 
هنرستان های فنی و حرفه ای و کار ودانش کشور 

خبر داد.
»سیدمحسن حسینی مقدم«  گفت: برای ترغیب 
دانش  آموزان به تولید کاالی با کیفیت در استان 
اصفهان سایتی راه اندازی شده است که مسئوالن 
هنرستان ها، معلمان و دانش  آموزان می توانند با 
ورود به ســایت و بارگذاری کاال و اطالعات آن، 

محصوالت خود را به فروش بگذارند.
وی افزود: دسترسی به ســایت برای عموم آزاد 
 اســت و افراد می تواننــد با مراجعه به نشــانی

 karfanbazar.ir محصوالت را مشاهده و در 
صورت تمایل خریداری کنند.

مدیرکل دفتــر فنی و حرفــه ای وزارت آموزش  
و  پرورش با بیان اینکه هنرســتان ها، معلمان و 
دانش  آموزان سراسر کشور می توانند در این سایت 
محصوالت خود را بارگذاری کنند، خاطرنشــان 
کرد: اگر کاال در هنرستان و به کمک معلم تهیه 
شــده باشــد باید درآمد حاصل از فروش آن به 
حساب مدرسه واریز شود و مسئوالن مدرسه پس 
از کسر هزینه معلم، مواد مصرفی و ... حق الزحمه 
دانش  آموز را پرداخت کنند امــا اگر دانش  آموز 
با تجهیزات شــخصی اقدام به تولید کرده باشد، 
تمام درآمد حاصل به حساب شخصی وی واریز 

می شود.

فریزر صندوقی ریتون 
RTF-280 L مدل

1,780,000
تومان

1,326,000
تومان

888,000
تومان

یخچال و فریزر هایسنس 
RS-13DR4SA مدل

PEARL SJ7 یخچال و فریزر سینجر 

گرانی در بازار مواد غذایی طی چند ماه اخیر 
موجب ایجاد تنش ها و رخدادهای غیرقابل 
پیش بینی در این بازار شــده است. اگر چه 
به دلیل نوسانات اقتصادی، تقریبا هیچ بازار 
و هیچ کدام از حیطه های اقتصادی، از گزند 
ناآرامی ها مصون نمانده اند، اما مواد غذایی 
به دلیل اهمیت و اســتراتژیک بودن، جزو 
بازارهای مهم و اساسی به شمار می رود. آنچه 
در این گزارش مدنظر است، اینکه گرانی ها 
و بعضا کمبودهای بازار در ماه های اخیر چه 
تغییراتی را در الگوهای مصرف مردم ایجاد 
کرده است. همچنین چه مواد غذایی خواهان 
بیشتری داشته و کدام کاالها با اقبال عمومی 

کمتری مواجه بوده است.
 گوشت گران؛ مصرف تخم مرغ در صدر

به گفتــه کارشناســان، مصرف »تخــم مرغ« در 
ماه های اخیر به دلیل گرانی فرآورده های گوشتی، 
به نسبت مدت مشــابه افزایش قابل توجهی یافته 
است. این مسئله موجب شده تا قیمت تخم مرغ در 

بازار افزایش یابد.
رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
تهران، با بیان اینکــه هجوم مردم به بازار تخم مرغ 
دلیل افزایش قیمت این کاالست، گفت: قیمت این 
کاال نســبت به هفته قبل حدود ٧۰۰ تومان گران 

شده است.
»ناصر نبی پور«  با بیان اینکــه مرغداران به دلیل 
ترس از شیوع بیماری آنفلوآنزا جرات جوجه ریزی 
ندارند، افزود: قیمت تمام شــده تولیــد افزایش 
چشمگیری نسبت به سال گذشته داشته است؛ اما 
این افزایش قیمت هنوز موجب نشــده تا تخم مرغ 
مانند گوشت ســفید و قرمز از ســبد خرید مردم 

حذف شود.
لبنیات از سفره مردم کنار گذاشته شد!

بر اســاس یک تحقیق که به تازگی منتشــر شده، 
اگرچه ســهم لبنیات در مصرف روزانــه ایرانی ها 
پایین اســت، اما همچنان برخــی از فرآورده های 
آن مانند پنیر و ماست جزو کاالهای پر مصرف در 
میان خانواده های ایرانی است. لبنیات شامل شیر، 
ماست، پنیر، کره، خامه و... می شود. ماست و انواع 
آن با 4٧/۹% بیشــترین ســهم از مصرف ماهانه 
لبنیات خانوار را تشــکیل می دهد. در رتبه بعدی 

شیر با 2۹/۳درصد و پنیر 
با 1٧/4درصد قرار دارد. 
لبنیــات در ماه های اخیر 
اگرچه بارها بــه صورت 
غیررسمی افزایش قیمت 
داشــته، اما در هفته های 
اخیر، رســما ۳۰ درصد 
گران شــد و همین عامل 

موجب کاهش خرید مردم و کنار گذاشــته شدن 
آن از ســبد خرید مردم عنوان می شود. در همین 
زمینه رییــس هیئت مدیره اتحادیــه تعاونی های 
تولیدکنندگان فرآورده های لبنی ایران اظهار کرد: 
افزایش قیمت لبنیات نه به نفع مصرف کننده است 
و نه تولیدکننده؛ زیرا به مــرور زمان مردم قدرت 
خرید خود را از دست می دهند، در نتیجه لبنیات 

از سبد خرید خانوار حذف می شود.
»علی احســان ظفری« با بیان اینکه این اتفاق به 
نفع هیچ قشری در جامعه نیســت، افزود: مبنای 
تعیین قیمت، نه تولیدکننده است و نه دامدار؛ بلکه 

مصرف کننده، مشخص کننده قیمت نهایی است.
دوغ به جای نوشابه

اگر چه گرانی ها به علت باالرفتن قیمت دالر، قدرت 

خرید بســیاری از اقالم 
را برای ایرانی ها دشــوار 
کرده است، اما در مقابل، 
هســتند کاالهایی که در 
جوالن دالر و موادغذایی 
وارداتی، بــه دلیل تولید 
در داخل توانستند سهم 
خوبــی از فــروش بازار 
داشــته باشــند. یکی از این کاالها »دوغ« است 
که به دلیــل برخــی از کمبودها در حــوزه توزیع 
نوشــابه های گازدار، در یک ماه اخیر توانســت به 

فروش خوبی دست پیدا کند. 
رییس اتحادیه ســوپر مارکت و مواد پروتئینی در 
پاســخ به اینکه قیمت مواد غذایــی وارداتی گران 
شده است، گفت: قیمت مواد غذایی وارداتی نسبت 
به نمونه داخلی با رشد بیشــتری گران شده؛ این 
در حالی است که محصوالت وارداتی ملزم به درج 
قیمت نیستند.»نوشــابه«ها نیز اگر چه در داخل 
تولید می شــود اما به دلیل وابسته بودن مواد اولیه 
به واردات، در هفته های گذشته به بهانه نبود مواد 
اولیه به ویژه رنگ خوراکی، به ندرت در سطح شهر 
توزیع شد و در حال حاضر که عرضه این محصوالت 

انجام می شود، از میزان آن کاسته شده و بر قیمت 
آن افزوده شده است.

بازار داغ کنسروها در گرانی گوشت 
»کنسرو« به عنوان یک فرآورده غذایی پر مصرف 
در ایران شناخته می شود. بر اساس آمار غیررسمی 
8۰درصد شهرنشینان ایرانی، حداقل یک بار در ماه 
تن ماهی مصرف می کنند؛ البته به نظر می رســد 
این مقدار در ماه های اخیر افزایش داشــته است. 
یکی از دالیل این امر، عالوه بر گرانی گوشت و مرغ 
در روزهای اخیر، به گرانی های بی رویه بازار ماهی 

نیز مربوط می شود . 
رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی، به تازگی  
اعالم کرده اســت که کم آبی چند وقت اخیر، در 
پرورش ماهی تاثیرگذار بوده و عاملی شده تا قیمت 
ماهی های پرورشــی همچون قــزل آال با افزایش 
قمیت روبه رو شــود؛ به گونه ای که هــر کیلوگرم 
ماهی قزل آال از 14 هزار به 1۹ هزار تومان افزایش 
یافته است.وی افزود: اگر چه قیمت کنسرو نیز به 
دلیل گرانی دالر و باال رفتن قیمت قوطی های خام 
اولیه 2۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته، اما باز هم  آمار 
 خریداران آن به نسبت سایر فرآورده های گوشتی 

کم نشده است.

جنگ قیمت با معیشت!
کدام کاالها سر سفره ایرانی ها یافت می شود؛

دبیر انجمن مرغداران اصفهان گفت: قیمت مرغ به قیمت واقعی خود نزدیک شده است و درحال حاضر قیمت مرغ 
زنده به ۶ هزار و 4۰۰ تا ۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. »بهرام پاکزاد« اظهار داشت: قیمت مرغ زنده طی چهار 
تا پنج روز گذشته، به باالی ۶ هزار تومان در سطح عرضه می رســد. وی بیان داشت: اکنون قیمت مرغ به نسبت 
ابتدای سال، ۳۰ درصد افزایش داشته است. دبیر انجمن مرغداران اصفهان با اشاره به اینکه در یک هفته اخیر، 
قیمت نهاده های مرغ مثل کنسانتره ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: قیمت داروها و ویتامین ها تا 

۶۰ درصد افزایش داشته است. 

قیمت مرغ به نرخ 
واقعی نزدیک شد

دبیر انجمن مرغداران اصفهان:

خبر
     

  عکس روز

برداشت »انگور« از تاکستان های اصفهان
رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اصفهان، با اشــاره به نوســانات اخیــر بازار 
گفت: اصناف باید مشــکالت را به مسئوالن 
گفته و آن را از مســیر قانونی پیگیری کنند. 
»اسرافیل احمدیه« اضافه کرد: درصورتی که 
خواسته های اصناف از مبادی قانونی پیگیری 
شــود، از کیان کشــور و نظام هم مواظبت 
می شود؛ البته این دو مهم، سرلوحه همیشگی 
اصناف بوده اســت، اما اصنــاف باید از خود 
مواظبت کنند. وی با اشاره به بسته ارزی که به تازگی از سوی دولت معرفی شده است، افزود: خط و 
خطوط اقتصادی در این بسته ترسیم و مشخص شده و با اتحاد و آرامش در این جنگ اقتصادی به حول 
وقوه الهی پیروز وسربلند خواهیم شد . رییس سازمان صنعت اصفهان در بخشی دیگر از صحبت هایش، 
از محدویت صدور پروانه کســب نانوایان خبر داد و افزود: هر گونه صدور مجوز جدید منوط به طرح 
در جلسه کمیسیون نظارت استان و هر گونه جابه جایی نانوایی، بر اساس بخشنامه جدید مقام عالی 
وزارت بالمانع است. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تسهیل تولید و رونق اقتصادی گفت: 
طرح رونق و فعالیت ستاد تسهیل حدود سه سال است که در »وزارت صمت« اجرایی شده و تاکنون به 
بخش عظیمی از مشکالت رسیدگی شده است؛ از این رو اصناف تمام مشکالت و دیدگاه های خود را 

می توانند از این مسیر منعکس کنند تا مسئوالن بتوانند اقدامات الزم را انجام دهند. 

رییس سازمان صنعت و معدن اصفهان:
خواسته ها را از مسیر قانونی پیگیری کنید

مصرف »تخم مرغ« در ماه های 
اخیر به دلیل گرانی فرآورده های 

گوشتی، به نسبت مدت مشابه 
افزایش قابل توجهی یافته است

رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان:
قیمت میوه ها در هفته جاری به ثبات رسید

رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان گفت: قیمت میوه ها در این هفته به نسبت هفته گذشته به ثبات 
رسیده است. »ناصر اطرج« اظهار داشت: درحال حاضر نمی توان هیچ پیش بینی در بحث قیمت میوه داشتغ 
زیرا میزان صادرات یا تولید میوه، روی قیمت میوه اثر می گذارد. وی بیان داشــت: با توجه باال رفتن دالر، 
بیشتر تولیدکنندگان به سمت صادرات میوه رفتند و امروز شاهد صادرات بیشتر صیفی جات از جمله خیار 
درختی، گوجه، فلفل دلمه ای، بادمجان گلخانه ای به کشورهای عربی و آسیای میانه هستیم. رییس اتحادیه 
میوه و تره بار اصفهان اعالم کرد: در این هفته به جز چند قلم میوه و صیفی جات صادراتی، شاهد ثبات قیمت 
در مابقی کاالها بودیم. اطرج  ادامه داد: در صورتی که روند صادرات میوه و صیفی جات باال برود، به طورقطع 

شاهد رشد دوباره قیمت ها خواهیم بود.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:
بروکراسی اداری، موجب فرار سرمایه ها از اصفهان شده است

رییس کمیسیون سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی اصفهان، با بیان اینکه دیدگاه های اشتباه موجب ایجاد 
مشکالت موجود شده است؛ درحالی که برخی مبادالت در اصل جرم نیست، گفت: بروکراسی اداری در استان 
اصفهان عامل فرار سرمایه هاست و باید توجه داشت که فرار سرمایه ها موجب افزایش نرخ بیکاری در استان شده 
است. »قاسمعلی جباری« با تاکید بر اینکه ما به اشتباه دیگران را عامل جریانات اقتصادی امروز می دانیم، افزود: 
متاسفانه این شرایط به ناکارآمدی خودمان برمی گردد و نباید گناه خود را به گردن دیگران بیندازیم.  وی با انتقاد 
از اینکه متاسفانه امروز به برخی مبادالت در کشور عنوان قاچاق زده می شود، تصریح کرد: نمی توانیم کاالهای 
اساسی مردم را قاچاق کنیم و در عمل قیمت ها باید براســاس عرضه و تقاضا تعیین شود، درحالی که به دلیل 

عدم عرضه و تقاضا، امروز در بسیاری از مبادالت از کلمه قاچاق استفاده می کنیم .

سکه تمام 
بهار آزادی

 3,106,000
تومان

1,581,000 نیم سکه
تومان

821,000ربع سکه
تومان

496,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

261,780
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول
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اکران »تنگه ابوقریب« آغاز شد

پیشنهاد سردبیر:

»خاله شادونه« با کودکان و 
نوجوانان همراه می شود

»خاله شــادونه«، ویژه برنامه ســی و یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 

است که از هشتم تا چهاردهم شهریور ماه از شبکه دو سیما 
پخش می شود.برنامه تلویزیونی »خاله شادونه« به تهیه کنندگی 

مشترک ملیکا زارعی و علی اکبر ذاکری و اجرای »ملیکا زارعی« از هشتم 
تا چهاردهم شهریور ماه از ساعت ۱۵ از شبکه دو ســیما، ویژه سی و یکمین جشنواره 

بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان پخش می شود.»خاله شادونه« در ۲۵ دقیقه قرار است 
به پوشش روزانه اخبار و رویدادهای جشــنواره پرداخته و ترکیبی از پالتوی مجری، معرفی 

فیلم های جشنواره، 
گفت و گــو با میهمانان 
داخلی و خارجــی و پخش 
فیلم های شــرکت کننــده در این 
رویداد بپردازد.پوشــش فعالیت های جانبی 
جشنواره شامل نشست ها، بزرگداشت ها و  گفت وگو با داوران 
و دست اندرکاران، میان برنامه و وله های تماشاگران در سالن های سینما از دیگر بخش های این 

ویژه برنامه سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را تشکیل می دهد.

باز هم »محسن چاوشی« خواننده جنجالی ایرانی خبرآفرین شده است. وی که پیش از این، بارها به دالیلی از 
جمله ممنوع التصویر بودن و  خواندن برخی از مشــهورترین ترانه های سریال ها و فیلم های ایرانی سوژه 

رســانه ها بود، حاال به دلیل عدم گرفتن مجوز آلبوم و البته تهدید در مورد انتشار آن خبرساز شده است. 
چاوشی که با منتشر کردن متنی از تاخیرها و ســنگ اندازی ها در مورد آلبوم جدیدش گالیه کرده، آورده 
است: »در ابتدای فعالیتم بعد از 6 سال تالش برای دریافت مجوز و فعالیت به صورت رسمی در چارچوب معین 
همیشه تالش کرده ام در اصول و قوانین حاال یا موافق یا بعضا مخالف سالیق شخصی ام جهت احترام قدم بردارم؛ 
اما حاال نظر به پیگیری های مکرر تهیه کننده و مدیر اجرایی آلبوم »ابراهیم« تا این لحظه موفق به دریافت مجوز از 
وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی نشدیم.« او ادامه داده است: »با توجه به وقفه طوالنی مدت و احترام به مخاطبانم 
و جهت دلگرمی این روزهای سخت به اتفاق تهیه کننده تصمیم به انتشار آلبوم در مرداد ماه گرفتیم. بدیهی است که تا 
تاریخ ۲۰ مرداد ماه مثل ۹ ماه پیش منتظر می مانیم در غیر این صورت با احترام تقدیم خواهد شد. آلبوم دارای کپی رایت 

بین المللی است و قوانین حق و حقوق مولفین و مصنفین رعایت خواهد شد. «
از آنجا که چاوشــی به کپی رایت بین المللی اشاره کرده است، به نظر می رســد  قصد داشته باشد در صورت 
صادرنشدن مجوز، آلبوم خود را روی سامانه هایی مانند »آیتونز«  که امکان خرید آهنگ را به کاربر می دهد، 
منتشر کند. از سویی تجربه های پیشین نشان از این دارد که قطعات این آلبوم برای دانلود رایگان در فضای 
مجازی و برخی وب سایت ها نیز در دســترس قرار می گیرد. با این حال عده ای از کاربران فضای مجازی در 
واکنش به تصمیم چاوشی، از این خواننده خواسته اند راهی را برای پرداخت هزینه خرید مجازی این آلبوم 
معرفی کند. در همین زمینه »ابوالفضل صادقی نژاد« مدیر شورای ارزشیابی و نظارت دفتر موسیقی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره خبری که  از سوی محسن چاوشی در اعتراض به صادر نشدن مجوز آلبوم 
»ابراهیم« منتشر شد، گفت: در تاریخ ششم مرداد ماه سال ۹6 با شماره ثبت ۹6.۱۴۹۵ هفت قطعه 
در قالب آلبومی با عنوان »ابراهیم« از سوی موسسه طرف قرارداد با آقای چاوشی در دفتر موسیقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ثبت شد. پس از ثبت این آلبوم ما طبق روال اداری و قانونی روز 
۱۸ مرداد ماه این آثار را به شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی ارسال کردیم که پس از بررسی 
۲ قطعه تایید و پنج قطعه نیز اصالحیه خورد. وی افــزود: پس از اعالم این موضوع 

به موسسه ارسال کننده آلبوم، تاکنون هیچ اقدامی برای اصالحیه موارد یاد 
شده انجام نگرفته؛ بنابراین اگر ۹۰ ماه هم این موضوع از سوی موسسه 
تولیدکننده آلبوم راکد بماند، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی مجوزی به این آلبوم نمی دهد؛ زیرا 

پرونده هنوز به طور کامل تایید نشده است.

حصر وراثت
5/362 آقای محمود پور یونس دارای شناسنامه شماره 2896 به شرح دادخواست به کالسه  
433/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ملوک عالئی بوئینی به شناســنامه 1399 در تاریخ 1397/4/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمود پور یونس فرزند محمد، 
ش.ش 2896 همسر 2- امیررضا پور یونس فرزند محمود، ش.ش 1603 فرزند 3- احسان 
پور یونس فرزند محمود، ش.ش 1614 فرزنــد 4- ایمان پور یونس فرزند محمود، ش.ش 
9224 فرزند  5- الهام پور یونس فرزند محمود، ش.ش 2137 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 شد. م الف: 220955 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/363 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 215/97 حل 12 ، وقت رسیدگی ساعت 9/45 صبح روز یکشنبه مورخه 1397/6/18، 
مشخصات خواهان: مهدی کریمی به نشــانی خمینی شهر خ امیر کبیر قرطمان ک بسیج، 
مشــخصات خوانده: حامد پرنیان راد،  خواســته و بهای آن:  مطالبه، گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از 
طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 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: 222338 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )159 کلمه، 2 کادر(

ابالغ اجرائیه
5/364 شماره پرونده: 139704002132000027/1 شــماره بایگانی پرونده: 9700036 
شماره ابالغیه: 139705102132000136 بدین وسیله به آقای احسان اله دهقانی کسوجی 
فرزند علی اصغر شناسنامه شماره 11813 صادره از تهران ساکن تهران خ شهید رجایی نبش 
شهید مفتح ابالغ می شود که بانک تجارت اردستان جهت وصول مبلغ 40/312/500 ریال 
تا تاریخ فوق به انضمام حقوق دولتی به مبلغ 2/015/625 ریــال تا این تاریخ که بعد از آن 
مبلغ 311 ریال به عنوان ذمه روزانه به آن افزوده می شــود طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 139704002132000027 در این اداره تشکیل 
شــده و طبق گزارش مورخ 1397/3/21 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ  محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 223014 اداره اجرای اسناد رسمی اردستان 

)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

5/365 شماره پرونده: 139704002132000027/1 شــماره بایگانی پرونده: 9700036 
شماره ابالغیه: 139705102132000135 بدین وسیله به آقای مهدی دهقانی کسوجی 
فرزند علی اصغر شناسنامه شماره 36 صادره از تهران ســاکن تهران خ شهید رجایی نبش 
شهید مفتح ابالغ می شود که بانک تجارت اردستان جهت وصول مبلغ 40/312/500 ریال 
تا تاریخ فوق به انضمام حقوق دولتی به مبلغ 2/015/625 ریــال تا این تاریخ که بعد از آن 
مبلغ 311 ریال به عنوان ذمه روزانه به آن افزوده می شــود طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 139704002132000027 در این اداره تشکیل 
شــده و طبق گزارش مورخ 1397/3/21 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ  محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 223037 اداره اجرای اسناد رسمی اردستان 

)172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

5/366 شماره پرونده: 139704002132000024/1 شــماره بایگانی پرونده: 9700032 
شماره ابالغیه: 139705102132000138 بدین وسیله به آقای علیرضا فروتنی جوشقانی 
فرزند صفر شناسنامه شماره 1302 صادره از اصفهان ساکن تهران شهر ری خ صمدی کوچه 
فخاری پالک 20  ابالغ می شود که بانک تجارت اردستان جهت وصول مبلغ 68/756/076 

ریال تا تاریخ فوق به انضمام حقوق دولتی به مبلغ 3/437/803 ریال تا این تاریخ که بعد از 
آن مبلغ 662 ریال به عنوان ذمه روزانه به آن افزوده می شود طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 139704002132000024 در این اداره تشکیل 
شده و طبق گزارش مورخ 1397/4/2 مامور محل اقامت شــما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ  محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 223060 اداره اجرای اسناد رسمی اردستان 

)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

5/368 شماره پرونده: 139704002132000027/1 شــماره بایگانی پرونده: 9700036 
شماره ابالغیه: 139705102132000137 بدین وسیله به خانم مژده مهدیخانی نهر خلجی 
فرزند جواد  شناسنامه شماره 1158 صادره از اصفهان ساکن تهران  فلکه چهارم تهران پارس 
خ مفتح ابالغ می شود که بانک تجارت اردستان جهت وصول مبلغ 40/312/500 ریال تا 
تاریخ فوق به انضمام حقوق دولتی به مبلغ 2/015/625 ریال تا این تاریخ که بعد از آن مبلغ 
311 ریال به عنوان ذمه روزانه به آن افزوده می شود طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالســه 139704002132000027 در این اداره تشکیل شده و 
طبق گزارش مورخ 1397/3/21 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ  محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات 
اجرائی جریان خواهد یافت. م الف: 223061 اداره اجرای اسناد رسمی اردستان )172 

کلمه، 2 کادر(
تبصره 1 ماده 105 آئین نامه قانون ثبت

5/367 شماره: 960705841322877-97/4/7 بر اساس تقاضای آقای حسنعلی عمادی 
اندانی فرزند رحمن و خانم زینب مختاری فرزند محمد علی مبنی بر تعیین بهاء ثمینه اعیانی 
پنج نی و سیزده بیست و دوم نی مشاع باستثنا ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک 112/727 واقع 
در خمینی شهر بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق ســوابق متعلق است به خانم سکینه 
رجبی شهر نو فرزند مشهدی علی شناسنامه 8041 همسر مرحوم آقای یداله رحمتی که در 
اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت کارشناسی رسمی دادگستری 
میزان بهاء ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را به مبلغ 293250 ریال برآورد و اعالم نموده است 
و متقاضی آن را به حساب سپرده ها طی فیش به حســاب سیبا 2171320302009 مورخ 
97/4/4 واریز نموده و چون متقاضی مزبور اعالم داشته مالک فاقد نشانی است لذا با توجه 
به مفاد تبصره یک  آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می شود تا 
ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر مراجعه نماید 
و در صورتی که مدعی تضییع حقی باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه 
به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره مذکور تسلیم نماید بدیهی 
است در صورت عدم ارائه گواهی طرح دعوی ســند مالکیت متقاضی بدون استثناء  ثمینه 
اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. م الف: 221603 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر )235 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

5/346 شــماره اجراییه:9710426805200234  شماره پرونده:9609986805200946 
شماره بایگانی شــعبه:960946 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9609976805201769 محکوم علیه افسانه حیدری عمله دست محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/270/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
96/6/7 لغایت اجرای حکم و نیم عشر اجرایی در حق محکوم له علی اصغر جهانگیری فرزند 
ایوب به نشانی استان اصفهان خیابان امام خمینی خیابان بهارستان غربی کوچه شهید حسین 
فهمیده آخر کوچه دست چپ درب قهوه ای کدپستی 8195662821 ،  محکوم علیه مکلف 
اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا 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 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 ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هــر 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 شــود )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: 217871 شعبه 52 شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره 3( )409 کلمه، 

4 کادر(
اجرايیه

5/347 شــماره اجراییه:9710426793800240  شماره پرونده:9609986793801573 
شــماره بایگانی شــعبه:961576 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9710096793800224 و شماره دادنامه مربوطه 9709976793800384 محکوم علیه 
حمیده آقایی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000/000  ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت 2/025/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 9537/109814-96/10/4 تا تاریخ اجرای حکم 
در حق محکوم له هادی جاوید کیا فرزند مصطفی به نشــانی استان اصفهان شهر اصفهان 
خیابان شــیخ بهایی مقابل دارالقرآن فروشگاه مرکزی کدپســتی 8134798414  همراه 
09135105610 با وکالت امیر ایثاری فرد فرزند  حســین به نشانی اصفهان خ شیخ بهایی 
روبروی دارالقرآن جنب گز مظفری پالک 270و پرداخت نیم عشر حق االجرا.  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 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 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 ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هــر 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 شــود )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: 217858 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )424 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

5/348 شماره ابالغنامه: 9710106794801194 به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از 
شناسه و رمز کاربری خود، اطالعات این ابالغیه و پیوستهای آن را از قسمت دریافت با شماره 
با وارد نمودن شــماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت  و مشاهده کنید عدم مراجعه به منزله 
استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود. چنانچه جهت ورود به سامانه 
حساب کاربری )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به نزدیک ترین واحد قضائی مراجعه نمایید.  
با توجه به این که خودداری از مراجعه به ســامانه ابالغ، استنکاف از قبول اوراق قضائی و و 
ابالغ محسوب می شود لذا محاسبه مهلت های قانونی از تاریخ ابالغ توسط مامور ابالغ بوده 
و ابالغیه دیگری برای شما ارسال نخواهد شد توصیه می شود جهت برخورداری از حقوق 
قانونی بالفاصله به سامانه ابالغ مراجعه نمایید. شــماره اجراییه:9710426794800154  
شماره پرونده:9609986794800606 شماره بایگانی شعبه:960606 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9709976794800145 محکوم 
علیه ندا بهشتی به نشانی فعال مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 
ریال )پانزده میلیون ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 450000 ریال )چهارصد و پنجاه هزار 
ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 1396/07/26 

لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان حسین زاغیان فرزند کریم به نشانی استان اصفهان 
شهر اصفهان ناژوان کوی کهنجانی کوی نهر فدن بن بست آرزم مجتمع پارسیان طبقه اول 
و همچنین نیم عشر حق االجرا. 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 میســر 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 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 اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت 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 ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی کــه 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 توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 
1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 217845 شعبه 18 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( )557 کلمه، 6 کادر(
اجرايیه

5/349 شماره ابالغنامه: 9710106794801190 به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از 
شناسه و رمز کاربری خود، اطالعات این ابالغیه و پیوستهای آن را از قسمت دریافت با شماره 
با وارد نمودن شــماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت و  مشاهده کنید عدم مراجعه به منزله 
استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود. چنانچه جهت ورود به سامانه 
حساب کاربری )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به نزدیک ترین واحد قضائی مراجعه نمایید.  
با توجه به این که خودداری از مراجعه به ســامانه ابالغ، استنکاف از قبول اوراق قضائی و و 
ابالغ محسوب می شود لذا محاسبه مهلت های قانونی از تاریخ ابالغ توسط مامور ابالغ بوده 
و ابالغیه دیگری برای شما ارسال نخواهد شد توصیه می شود جهت برخورداری از حقوق 
قانونی بالفاصله به سامانه ابالغ مراجعه نمایید. شــماره اجراییه:9710426794800151  
شماره پرونده:9609986794800691 شماره بایگانی شعبه:960691 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609976794801584 محکوم علیه 
نساسلیم جیزابادی محکوم است به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی سند یک فقره سیم 
کارت تلفن همراه به شماره 09132098172 در حق خواهان هادی غالمی به نشانی خ زینبیه 
محله سودان کوچه شهرزاد پالک 19 صادر و همچنین نیم عشر حق االجرا. 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 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 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 ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هــر 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 شــود )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: 217891 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شهید حججی( 

)524 کلمه، 5 کادر(

»ابراهیم« بدون مجوز منتشر خواهد شد
آرتا زاهد

چاوشی بار دیگر حاشیه ساز شد؛ گلزار در رقابت با شهاب حسینی
با اعالم نامزدهای بخش سینمایی هجدهمین »جشن حافظ« که بیست و دوم مرداد ماه برگزار می شود، مشخص شد که بازیگران مطرحی 
چون رضا عطاران، شهاب حسینی، محمدرضا گلزار، نوید محمدزاده در بخش بهترین بازیگر مرد با یکدیگر به رقابت می پردازند. نامزدهای 
بخش سینمایی هجدهمین جشن حافظ دیروز در حالی اعالم شــد که نام چهره های مطرح زیادی از جمله مهران مدیری، رضا عطاران، 
محسن تنابنده، مسعود کیمیایی، شهاب حسینی، محمدرضا گلزار ، هدیه تهرانی و . .. در بخش های مختلف به چشم می خورد. فیلم هایی که 
در بخش سینمای هجدهمین جشن »حافظ« مورد داوری قرار گرفته اند، شامل تمام آثاری هستند که از نیمه دوم فروردین ۹6 تا نیمه اول 
فروردین ۹۷ روی پرده رفته اند.هیئت داوران تمام فیلم هایی را که در سال گذشته اکران عمومی گسترده داشته اند یا در گروه »هنروتجربه« 

اکران شده اند، مورد بررسی قرار داده اند.

اکران »تنگه ابوقریب« آغاز شد
فیلم سینمایی»تنگه ابوقریب« تازه ترین ساخته »بهرام توکلی« که سال گذشته سیمرغ بلورین بهترین فیلم سی وششمین جشنواره ملی 
فیلم فجر دریافت کرده بود، اکران خود را ازدیروز چهارشنبه ۱۷ مردادماه آغاز کرده است. در حال حاضر ۴۰ سالن سینمایی در اختیار این 
فیلم قرار گرفته است؛ اما با توجه به درخواست بسیاری از سینماداران شهرستان، احتماال تعداد سینماهای نمایش دهنده »تنگه ابوقریب« 
افزایش پیدا می کند.» بهرام توکلی« نهمین فیلم بلند سینمایی اش را با داستانی دفاع مقدسی تولید کرده است. اثری که »تنگه ابوقریب« نام 
دارد و تهیه کنندگی آن را » سعید ملکان«  عهده دارد شده است.»تنگه ابوقریب«، تنگه ای بسیار استراتژیک بود. اتفاقی که درباره آن فیلم 
ساخته شده  است، واقعه ای است که در سال 6۷ در محدوده ای که عراق پیشروی می کرد و مناطق را از رزمندگان ایرانی پس می گرفت اتفاق 
افتاد، در شرایطی که ایران به هیچ عنوان آمادگی دفاع نداشت. نیروهای ایرانی در آن بازه زمانی همه درگیر بودند، عده ای در شمال غرب 
درگیر بودند، عده ای دیگر در شلمچه و جزیره مجنون درگیر بودند. بچه های گردان عمار که تازه از خط پدافندی برگشته بودند آماده شدند 
تا با قطار به اندیمشک بروند. ساعت ۱۰ -۱۱ صبح اعالم کردند که عراق به  تنگه ابوقریب حمله کرده است و هیچ کسی را نداریم که برود 
جلوی آنها بایستد، می گویند که گردان عمار را بفرستید، اطالع می دهند که گردان عمار آماده شده اند که بروند مرخصی. دستور می دهند 
که گردان عمار را برگردانید به تنگه ابوقریب. بچه های گردان عمار را برمی گردانند به پادگان دوکوهه سریع تجهیزات می دهند و با کامیون 
آنها را به خط می فرستند. از وقایع مهم آن روز می توان به شهادت غالمرضا صالحی قائم مقام لشکر ۲۷ محمد رسول ا... )ص( اشاره کرد که 
در تنگه ابوقریب روز ۲۲ تیر شهید شد. »تنگه ابوقریب« اسم داستان رشادت ها و ایستادگی های بچه های گردان عمار است. جواد عزتی، 

مهدی پاکدل، امیر جدیدی، حمیدرضا آذرنگ، علی سلیمانی و مهدی قربانی از جمله بازیگران فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« هستند. 

نخستین کتابخانه تخصصی رسانه افتتاح می شود
» فاطمه شفیعی« مدیر فرهنگسرای رسانه اصفهان، از افتتاح کتابخانه تخصصی رسانه با حضور 
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی خبر داد. »فاطمه شفیعی« گفت: در این 
کتابخانه حدود ۲۰۰۰ نسخه کتاب با موضوع رسانه از ناشرانی همچون دفتر مطالعات رسانه 
وزارت ارشاد، ثانیه، موسسه همشهری، موسسه ایران، دانشکده خبر، مجالت تخصصی رسانه، 
آرشیو روزنامه های قدیم ایران، آرشیو روزنامه ها و مجالت منتشر شده در اصفهان موجود است 
که امیدواریم با همکاری معاونت مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  منابع کتابخانه 
غنی تر شــود. عالقه مندان برای ثبت نام در کتابخانه می توانند به نشانی مجتمع مطبوعاتی 
اصفهان، واقع در انتهای خیابان پروین، جنب بازار گیاهان دارویی مراجعه یا با شماره تلفن های 

۳۵۵۴۴۰۹6 تماس بگیرند.
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ویژه

  شــهید حججی نه فقط پاســدار و جهادگر که به اذعان تمام کســانی که او را می شناسند، یک بچه 
هیئتی مخلص و بی ریا بود. از جمله کســانی که بارها در هیئت فدائیان حســین)ع( اصفهان با نوای 
»ســیدرضانریمانی« بی صدا باریده بود. از همان »صف آخرنشســته ها«ی بی ادعا که حاال تصویرش 
به آلبوم عکس شــهدای این هیئت اضافه شده و رفته کنار قاب »مســلم خیزاب«، »جواد محمدی«، 
»علی شاه ســنایی«، »عبدالمهــدی کاظمی«، »یحیــی براتــی« و ... جای گرفته و حســرت به دل 
»جامانده ها« گذاشته است. خیلی عجیب نیســت که از همان ساعات اولیه انتشار خبر شهادت شهید 
حججی، شاهد حضور فعال »ســیدرضا« در خانه این شهید و کنار خانواده اش بودیم. در روزهای پس 

شهید حججی از شــهادت حججی نیز، »نریمانی« به مداح ثابت اکثر برنامه هایی که به یادبود 
برگزار شــد، تبدیل شــد. مداح اصفهانی که با نوحه » منــم باید برم« به 
چهره ای شناخته شده حتی در ســرزمین های مقاومت از جمله لبنان و 
سوریه تبدیل شــد و نوحه معروف او را رزمندگان مدافع حرم بارها زیرلب 
زمزمه کرده اند، تالش کرد برای »آقامحســن« ســنگ تمــام بگذارد.در 

یکی از برنامه های زنده تلویزیونی که با حضور این مداح و همســر 
حججی  پخش شد، همسر شهید از سیدرضا شــهید 

ســت  ا نوحه  ای کــه در وصف خو
شهید حججی 

خوانده بود را دوباره 
بخواند: » حــاال بگو چی 

دیدی / که دم آخر مثل یه شــیری 
پیش دشمن/ فاطمه اومد حتما/ که سرتو بذاره دم 

آخری رو دامن/ »جون« اباعبدا... مگه تنهات می ذاره 
فاطمه اصال ابدا/ سر فدای یاره/ راه ادامه داره...«

وقتی هیئت های مذهبی و ذاکران آل ا... برای
 »شهید بی سِر سربلند« سنگ تمام گذاشتند؛

غریب گیر آوردنت...

داستان از حماسه خوانی های »حاج صادق« آغازشد؛ از همان جایی که عده ای نمک نشناِس بی انصاف، شجاعت حسینی و غیرت ابالفضلی شیربچه های خیبری را به »شور« حماسه خوانی های »بلبل امام« پیوند زدند و این طور نتیجه گرفتند که »شعور«ی در کار نبود! می گفتند آن نوحه ها ، بچه های کم سن و 
سال را برای رفتن به جبهه »تهییج و تحریک« می کرد . دهه 70 دهه حاج صادق بود ؛ مردی که »صداقت« و »اخالص« او را ماندگار کرد. بسیاری از بچه های دهه 60 بی شک هنوز هم »مثنوی شهادت« حاج صادق را از بَر هستند. نسلی که بعدها در حلب حماسه آفرین شده، روزگاری در کنج خلوت عاشقانه خود 

با شهدا ، نجوای روز و شبش»در باغ شهادت را نبندید« بود: »رفیقانم دعا کردند و رفتند/ مرا زخمی رها کردند و رفتند/ رها کردند در زندان بمانم/ دعا کردند سرگردان بمانم«... مثنوی شهادت حاج صادق درد دل »جاماندگان« بود.

شهادت »محسن حججی« فرصت دوباره ای بود تا به نقش و جایگاه ویژه »هیئت های مذهبی« در ترویج فرهنگ حماسه و مقاومت و شهادت پی ببریم . در روزگاری که شاهد بی مهری برخی مسئوالن نسبت به هیئت های مذهبی و حتی تالش های پشت پرده جهت ضربه زدن به هیئات و مداحان هستیم، شهادت 
شهید حججی بهانه ای شد تا ذاکران آستان آل ا... باردیگر پیشتر و بیشتر از بسیاری متولیان بعضا پرمدعا که کاری جز عکس یادگاری گرفتن با تصاویر شهدا در یادواره ها برای  الصاق به رزومه کاری خود ندارند به میدان بیایند. یک سال پیش در چنین روزها و ایامی )پس از شهادت حججی(برگزاری جلسات عزاداری 

به یاد شهید حججی و نیز خواندن اشعار و نوحه هایی پرسوز و اثرگذار در ارتباط با این شهید واالمقام از جمله قدم هایی بود که در این راه برداشته شد. 

یکی از نوحه های شــنیدنی را بی شــک »حاج محمود کریمــی« خواند. کریمی کــه ماه رمضان 
امسال با خواندن نوحه ای در رثای شــهدای مدافع حرم)گلم! ای از علی مدد گرفته/ دلم یه جور 
بد گرفته / از اونایی که هی می پرسن/ شهیدتون چقدر گرفته( گل کاشته بود، این بار نوحه ای با 
مطلع »سالم عزیز پرپرم، سالم عزیز برادرم، سالم فدایی حســین، سالم مدافع حرم« خواند که 
 بازتاب گسترده ای نیز در شبکه های اجتماعی داشــت و در مراسم یادبود شهید حججی به گوش 

می رسید. 
درد دلی عاشقانه و خودمانی با شهید سرجدایی که مسافر بهشت شد:» قدم به چشم ما گذاشتی/ تو 
آسمونا پا گذاشتی/ داغ جسارت به حرم رو/ رو دل دشمنا گذاشتی / سالم گل معطرم/ 
سالم نور مطهرم/ سالم شهید سر بلند/ سالم مدافع حرم /سالم ماه منورم/ سالم 
یل دالورم/ سالم مسافر بهشت/ ســالم مدافع حرم/ اینجا برا همه دعا کن /که 
هیچکی از تو جا نمونه/ حسرت مردن برا ارباب/ رو دل عاشقا نمونه« تو زنده ای 
برای اینکه/ سرت رو دامن حسینه/ چشم ماها با دیدن تو/ تشنه دیدن 

حسینه...«

حاج سعید حدادیانحاج محمود کریمی

حاج »سعید حدادیان« نیز از جمله مداحانی بود که در فاصله ای اندک از شهادت شهید حججی ، همراه با »محمدحسین حدادیان« در 
هیئت هفتگی مکتب الزهرا ، نوحه ای را به سبک نوحه معروف و به یادماندنی »یاد امام و شهدا« که پیش تر توسط 
این پدر و پسر ذاکر خوانده شده بود ، اجرا کرد: »یاد شهید سر جدا/ دل و می بره کرببال/ باز دوباره 

نور امید/ باز دوباره عکس شهید...«
مرثیه ای که محمدحسین حدادیان به یاد شهیدسربلند اصفهانی خواند، با اشاره و تاکید بر روی تصویر 
ماندگار از لحظه اسارت شــهید حججی آغاز می شود ؛ عکسی که به تعبیر شــاعر؛ »قیمتی« است 

های باارزش سرزمینمان اضافه شد . ســپس به غرور نهفته در چشم های و بــه آلبوم عکس 
می شود. چشم هایی که بی شک هیچگاه از یادمان نخواهد رفت : » شهید اشاره 

تو چشای این شهید/نور نجابت رو ببین/ راز اجابت را ببین/
روح صالبت را ببین«

در قسمتی از این نوحه هم درد دل مادر شهید با پسرخود را می شنویم. مادری 
که گل خود را به حضرت عمه ســادات تقدیم کرده است : » ای پسرم اگه کنارت 
نبودم/ وقتی که عکستو دیدم/ به یاد زینب و حسین/ زخم گلوتو بوسیدم/ خوب می دونم 

مثل شهیدی که گل علقمه بود/ دم آخر سرت به روی دامن فاطمه بود...«

مراســم یادبود و گرامیداشت بسیاری به یاد شــهید حججی در سراســر ایران، ازجمله 
در مشــهد، قم و تهران با مداحی »ســیدرضا نریمانی« و خانواده شهید 

برگزارشــد.در اصفهان هم این مراســم با ســخنرانی حجت االسالم 
»پناهیان« و نوحه خوانی نریمانی و مهدی سلحشــور برگزار شــد. 
مراســمی که با استقبال گســترده مردم اصفهان روبه رو شد و یکی 

دو ســاعت قبل از آغاز برنامه، خیابان بســته شده و جمعیت 
جای نشستن هم نداشتند.  )امسال و در اولین سالگرد 

این شهید بی سِر سربلند هم قرار 
اســت »ســیدرضانریمانی« و 
»مهدی سلحشور« در نجف آباد 
و اصفهان)جلســه هفتگی هیئت 
فدائیان( به مرثیه خوانی بپردازند 

و حجت االسالم پناهیان هم سخنران 
هردو مراسم خواهد بود.

» میثم مطیعی« هم در جلسه هیئت شــهدای گمنام که به مناســبت میالد امام رضا و با 
گرامیداشت یاد این شهید برگزارشد، نوحه ای فارسی-عربی )که شعر آن را امیررضا یزدانی و 

حسن الحجیری سروده بودند(، به یاد مدافعان حرم خواند .
شعری که همچون همیشه اکثر شاخصه های اشعار حماسی که مطیعی می خواند را دربردارد؛ 

مفاهیمی همچون ســازش ناپذیــری در برابر 
دشمن و البته واگویه های دلتنگی و حسرت 
جاماندن از قافله شهدا.  شاعر در بند اول و 
دوم آن از همین حسرت جاماندن سخن 
می گوید. در بند سوم به سازش ناپذیری 

در مقابل دشمن تاکید می کند . 
آه ای شهید سر جدا تو از که خواندی؟/ 
وقتی به زیر دســت و پــا رجز که 

خواندی/ که چون حسین بن علی 
گشتی فدایی/ ای نوش جانت این 

مرگ  خداییچنین 

مراســمی نیز در مشــهد مقدس و در حرم امام 
رضا)ع( با حضور خانواده این شهید برگزار شد. 
در یکی از این مراســم »حاج منصــور ارضی« 
 با خانواده شــهید حججی دیدار کــرد و ضمن 
روضه خوانی گفت: مــن در عمرم و در ایام دفاع 
مقدس شــهید زیاد دیده ام ولی این 
شهید طوفان دیگری بین شهدا 

ایجاد کرد.

کربالیی »حبیب عبدالهی« جانبــاز مدافع حرم که از مداحان اهل 
بیت نیز به شمار می رود هم از قافله عقب نماند و نوحه ای زیبا به یاد 

شهید حججی خواند: »خجالت می کشم از تو/نگام کن 
غرق افسوسم/تو سر دادی تا این چادر/بمونه سر 

ناموسم/ به تو مدیونیم ، به تو که جوونیتو دادی/ 
به تو مدیونیم ، واسه امنیت و آزادی / تورو بین 
سنگرا/ غریب گیرآوردنت/ آدمای بی حیا/ غریب 
گیر آوردنت/ مثه شاه کربال/ غریب گیر آوردنت«

سیدرضا نریمانی

 مهدی سلحشور

 میثم مطیعی

حاج حیدر خمسه ، کربالیی نریمان پناهی و کربالیی محمدحسین پویانفر

حاج منصور ارضی

حبیب عبدالهی

پ .ن: شهادت »محسن حججی« خیلی چیزها را به یادمان آورد و خدا کند خیلی چیزها را از یادمان نبرد ...

در تهران نیز هیئت های مختلف به یاد شهید برنامه برگزار کردند. »حاج حیدر خمسه« 
که در مراسم گرامیداشت شــهید حججی در نجف آباد اصفهان نیز شرکت 

کرده بود ، در مراسم سالروز شهادت ابن الرضا که به یاد شهید حججی 
در تهران و در حسینیه همت برگزارشد، همراه با نریمانی و حاج احد قدمی به روضه خوانی پرداخت.  در 
هیئت ریحانه النبی ، کربالیی نریمان پناهی و کربالیی محمدحسین پویانفر به یاد شهید حججی به 
روضه خوانی و سینه زنی پرداختند. »حاج مهدی رسولی« که در ایام زیارتی حضرت رضا در مشهد 

بــه ذکــر و در حرم رضوی همراه با نریمانی در مراسم بزرگداشت شهید حججی 
مصیبت پرداخته بود، در حسینیه امام خمینی و در حضور خانواده 

شهید نیز به عنوان مداح مراسم یاد شهید حججی حضورپیدا کرد 
و در جلسه هفتگی در هیئت ثارا... زنجان نیز جلسه ای به 

یاد این شهید با مداحی حاج مهدی رسولی برپاشد.

سمیه پارسادوست
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ویژه ویژه

ای روضــه   مجســــم گـودال قتلگـاه!

1. همه چیز از این »نگاه« و از این »عکس« آغاز شــد. روز 
اسارت »محسن« و تصویری که دنیا را تکان داد . نمی دانم چه 
بر او گذشت. فیلم های نصف و نیمه و نه چندان باکیفیت نشان 

می دهد نیروهای ایرانی اسیر شده اند. 
محسن مجروح، پشــت تپه ای پناه گرفته . سرش را بیرون 

می آورد، داعشی ها او را می بینند و بعد ...
و بعد این تصویر ناب از »غرور« و »غیرت« شیعه حیدری رقم 
می خورد. به چشمانش نگاه کنید؛ ذره ای ترس یا پشیمانی در 
این نگاه می بینید؟ به چشمان داعشی کریه المنظر هم نگاه 

کنید. چه کسی اسیر در دست دیگری است؟ 
این نگاه ایران را تــکان داد. حجم انبوهی از پســت ها و 
کامنت ها، شعرها و دلنوشــته ها در وصف این تصویر و این 
نگاه نوشته و به اشتراک گذاشته شد. داستان »محسن« از 

اینجا آغاز شد...

سمیه پارسادوست

آسمانی شدن »شهید   بی ســِر سربلنـد« یک ساله شد؛

ایــن آخریــن پیامکــی 
اســت کــه محســن برای 
 یکی از دوســتانش ارسال 

می کند. 
نوشــته »دعا کن روسفید 
بشم.« و به شعری که آخرش 
نوشته هم نگاه کنید: » مانده 
 بی سر شــدنم در ره زینب 

جانش...« 

و این آخرین دستنوشــته محســن قبل از اعزام به 
سوریه: »انشاا... شهادتم صدق گفتارم را گواهی می 

دهد.«

تا وقتی پیکرش به ایران برســد، سه ماهی 
طول کشید. پیکری که نمی دانستیم چقدر 
و چه چیز از آن باقی مانده اســت. در این 
 مدت فوج فوج مردم و مسئوالن بودند که به 
نجف آباد می آمدند تا با خانواده شهید دیدار 
کنند؛ خیلی ها آمدند؛ از ســردار سلیمانی 
که به حلقوم بریده محسن قسم خورده بود 
انتقام خون این شهید و سایر رفقای شهیدش 
را بگیرد تا سایر مقامات لشکری و کشوری . 

کوچه  و خانه ای که محسن در آن قد کشیده 
و بزرگ شده بود، به محلی برای رفت و آمد 
ملتی تبدیل شده بود که آمده بودند بگویند 
»قــدر قهرمان دالور خود را مــی دانند« و 
یادشان نمی رود امنیت خود را مدیون محسن 
و محسن ها و نسلی هستند که محسن به آنها 
اقتدا کرد. خط از حلبچه رفت حلب، جنگ 
عوض نشد و جنگ »مردان مرد« می خواهد. 

سعدا... زارعی در یادداشتی نوشته بود که شــهید حججی در منطقه الولید عراق بعد از شهادت مثله شده و در 
جریان تبادل جسد فقط نیمی از او شامل دو پا و قسمتی از نیم تنه تحویل شده و از سینه به باال یعنی سر ، سینه و 

دست هایش تحویل نشده و در منطقه تحت تصرف داعش در الولید عراق باقی مانده است.
تا مدتها بر سر تشییع پیکر پاک این شهید و زمان و مکان آن بحث و گمانه زنی بود. اوایل شهریور 96 بود که خبر 
رسید بر اساس توافق جرود که میان حزب ا... لبنان و گروه تروریستی داعش صورت گرفت، مقرر شد پیکر شهید 
محسن حججی هم مبادله شود.قرار شده بود در جریان تبادل اسرای مقاومت، پیکر محسن هم تحویل گرفته 
شود و در عوض قرار شد اتوبوس های حامل افراد مسلح وابسته به داعش از غرب سوریه در قلمون به شرق آن در 

دیرالزور بروند. در نهایت پیکر پاک محسن تحویل حزب ا... شد. 
خانواده محسن در این مدت یا میزبان میهمانان مختلف خود از سرتاسر کشور و مقامات عالی کشوری و لشکری 
بودند و یا برای شرکت در مراسمات مختلفی که به مناســبت بزرگداشت این شهید مدافع حرم برگزار می شد، 
شرکت می کردند. تقریبا در تمام کشور از خانواده محسن تجلیل شد. برخی مراسمات با حضور پدر و مادر و همسر 
محسن و برخی بدون حضور آنها برگزار شد اما درنهایت همه برای سیدالشهدای مدافع حرم سنگ تمام گذاشتند. 
پدر و مادر محسن برای تحویل گرفتن پیکر به سوریه رفتند اما بازهم بدون محسن برگشتند. هر روز زمان جدیدی 
برای تشییع اعالم می شد. همه ایران در انتظار بازگشت پیکر پاک محســن بودند. تا قبل از آن امید زیادی به 
پس دادن پیکر پاک قهرمان مان توسط داعش نداشتیم اما توافق جرود امیدوارمان کرد. گفته می شد به تاخیر 
انداختن تشییع به این خاطر است که مسئوالن منتظرند بقیه اجزاء بدن شهید را هم پس از آزادی منطقه الولید 

پیدا کرده و به سایر اجزای بدن ملحق کنند و پیکری بدون سر اما تقریبا کامل را برای تشیییع به ایران بیاورند. 

خانواده خبر اسارت را نمی شنوند. 
 بدتر از آن؛ اول عکس اســارت را 

می بینند. 
همــان تصویری کــه داعش در 
شــبکه های اجتماعــی پخش 
کرده بودبود. به پادگان لشــکر 
نجف اشــرف می روند تا ببینند 
چه اتفاقی افتاده اســت. آنجا می 
 فهمند جگرگوشــه شــان اسیر 

شده . 
پدرش می گویــد: وقتی همه می 
گفتند دعا کنید آزاد شود، ما دعا 
می کردیم شهید شود. هیچ پدر 
و مادری راضی به مرگ فرزندشان 
نیســت، ولی ما آن موقع راضی 
بودیم، به حدی که مادرش گوسفند 
نذر کرد بچه اش شهید شود و بیش 

از این شکنجه نشود. 

در هجده سالگی شریک زندگی محسن 
می شود . همیشه از خدا می خواسته 
درمســیر زندگی مهدوی باشد. سر 
نماز از خدا می خواسته کسی را بر سر 
راهش قرار بدهد که حضرت زهرا)س( 
تاییدش کرده باشد. عجیب روی این 
دعا اصرار داشته و آخر به خواسته اش 
رسیده است. می گوید محسن هم آرزو 

داشته نام همسرش »زهرا« باشد.
در نمایشــگاه ویژه دفاع مقدس با هم 
همکار می شوند. محســن همان جا 
»زهرا« را می بیند و دل می بندد و قصه 
عشق آغاز می شود. مهریه یک سکه به 
نیت یگانگی خدا، پنج مثقال طال به نیت 
پنج تن، 1۲ شاخه گل نرگس به نیت امام 
زمان)عج(،  1۴ مثقال نمک به نیت نمک 
زندگی، 1۲۴ هــزار صلوات و حفظ کل 
قرآن با ترجمه برای محسن بوده است. 

قبل از شــهادت در فضای مجازی از نظر 
فرهنگی بســیار فعال ظاهر می شــود. 
می گفت رهبری وقتی کــه فرموده اند: 
»جواب کار فرهنگی باطل، کار فرهنگی 
حق اســت.« تکلیف ما را در انجام کار 
فرهنگی روشــن کرده اند. ما نباید این 

عرصه فرهنگی را خالی بگذاریم. 
محســن هم اهل فضای مجازی بود. یک 
دهه هفتادی که خیلی بیشــتر از ما می 
توانســت غرق در این فضا شده و به آن 
دلبسته شود. او هم جوان بود و اهل زندگی 
. اما خب اینکه چه شــکلی زندگی کنیم 
مهم است. محســن بلد بود زندگی کند؛ 

درست زندگی کند...

و درنهایت ۴ مهرماه 96 بود که پیکر محسن برای طواف 
در حرم امام رضا وارد مشــهد شد. محسن پیش امامی 
برگشت که قبل از شهادت برای آخرین بار به پابوسش 

رفته بود . 
یک روز بعد تازه غوغای شــهید بی سر را همه دیدند. 
چهارشــنبه پنجم مهرماه قرار بود محسن در تهران 
تشییع شود. صبح زود پس از نماز، رهبر معظم انقالب 
برای دیدار با سرباز بی ســر خود و همچنین دیدار با 
خانواده شــهید به مکانی که پیکر پاک محسن در آن 
نگهداری می شد، رفتند. قرار بود مراسم ساعت 9 صبح 
آغاز شود اما بیش از دو ســاعت طول کشید تا تشییع 
شهید به سمت میدان شــهدا آغاز شود. مراسمی که 
مسئولین برای این تشییع باشکوه تدارک دیده بودند 
بیش از یک ساعت طول کشــید و ما بقی زمان صرف 
ازدحام جمعیتی شــد که باعث کندی حرکت کاروان 

تشییع کننده پیکر مطهر می شد.

عصر 5   مهر ماه تابوت محسن را به اصفهان 
آوردند و تازه جلوه ای ویژه از شکوه استقبال و 
قدرشناسی را در اصفهان دیدیم. اصفهانی ها 
برای محسن سنگ تمام گذاشتند. مسئوالن 
استانی، نظامی و انتظامی، خانواده های معزز 
شهدای مدافع حرم و مردم همه به استقبال 
آمده بودند.  شــهر تمام قامت بــرای ورود 
محسن ایستاده بود؛ تمام مردم انتظارش را 
می کشــیدند؛ قهرمان روی شانه های اشک 
مردم تشییع شــد تا به نجف آباد و به زادگاه 
محسن برده شــود. برای محسن همه آمده 
بودند. بدحجاب و بی حجاب و باحجاب هم 
نداشتیم. محسن همه را دورهم جمع کرد . 
همه مایی که از شهدا شرمنده ایم ... بدجور 

شرمنده ایم

مزار محسن در گلزارشهدای نجف آباد میعادگاه عاشقان 
و عارفان است. حضرت روح ا... می گفت که شهید نظر می 

کند به وجه ا... 
و محسن حتما ما را می بیند. این روزهای ما ، خستگی ها 

و ناامیدی ها و جاماندن های مان را ... 
ما که دست مان خالی است، تو که دستت به خدا می رسد، 
تو که در آغوش سیدالشهدایی، برایمان دعا کن. زرق و برق 

زندگی بدجور گرفتارمان کرده . 
می دانی محسن جان! همیشــه این شعر را با خودم تکرار 
کرده ام که : در کناِر حســین جنگیدن... غیرُت، زخم تیغ 
می خواهد/ انتخاِب ُچنین ســرانجامی...اعتقاِد عمیق می 
خواهد/ فکر کن، ظهر، ظهِر عاشوراست... در بزنگاه بدترین 
تهدیــد... جداً از ما کدامیــک آن روز ... در کناِر حســین 
می جنگید؟! تو جواب این مصرع شــدی. ای نوش جانت 

اینچنین مرگ خدایی . سالگرد شهادتت مبارک

2. روایت ها درباره نحوه شــهادت محسن متفاوت اســت. نحوه شهادت آن قدر 
دلخراش و فجیع بوده که به احترام خانواده شــهید هم شــده، هیچ فیلم و عکس 
و توضیحی درباره جنایت داعشی ها در دست نیســت یا اگر باشد، به سختی می 
توان  به دست آورد.  آنچه می دانیم این است که در هیچ دین و آیینی ، اسیر را نمی 
کشند چه برسد به اسالم که دین رحمت و مهربانی است و داعشی ها بنام اسالم، 
سر محسن را بریدند. تعجبی هم ندارد؛ اینها از نسل همان ناپاکان بی دین و ایمانی 
هستند که هزار و اندی سال پیش هم در صحرای کربال، با لب تشنه و به نام اسالم، 
سر عزیز رسول خدا را از قفا بریدند و ناموسش را به اسیری بردند. همان ها که وضو 

گرفتند و خون »حسین« را ریختند و وعده بهشت خدا و سکه و طالی خلیفه را به کســانی دادند که با اسب های خود بر بدن مجروح و بی سر 
دردانه آفرینش بتازند و لگدکوبش کنند...  می گویند سر محسن را از قفا بریدند. می گویند با لب تشــنه او را شهید کردند. دو روز اسیر بوده و 
در این دوروز  داعشی های کثیف از هیچ شکنجه ای دریغ نکردند. عقده گشایی کردند. همسرش قبل از اعزام، اتیکت »جون المهدی« را روی 
پیراهن سپاهی او دوخته بود. می گویند دستش را بریده و بدنش را مثله کرده بودند. تصویری مات و مبهم از لحظات پس از شهادتش نشان می 
دهد چه بر او گذشته است. مادرش می گفت فیلمی را نشانم دادند که با ماشــین بر تن اسرا تاختند و بدن ها را له کردند...  روایت ها در این باره 
 زیاد و متفاوت است. درنهایت اما می دانیم »محسن« را به بدترین شکل شــهید کردند مثل اربابش حسین ... اما نه ... هیچکس »حسین«)ع( 

نمی شود که ...

شهید »علی شاهسنایی« از شهدای مدافع حرم اصفهان جمله زیبایی در وصیتنامه اش دارد که قابل تامل 
است. شهید می گوید : شهادت لباسی است که باید با اعمال و رفتار خودمان، آن را سایز خودمان کنیم.« 
و »محســن« مصداق عینی این کالم است. دهه هفتادی ای که ســال های نوجوانی اش وقتی خیلی از ما 
درگیر فوتبال و پرسپولیس استقالل و سینما و بالیوود و هالیوود و سفر و تفریح و موسیقی و دورهمی های 
دوستانه بودیم، شروع به فعالیت های فرهنگی کرد و خیلی زود تبدیل به یک »جهادگر« شد. جهادگری 

که بهتریــن روزها و 
ســاعات عمــر خود 
را  در مناطــق محروم 
فریدونشهر و ... صرف 
کرد و به مردم محروم 
روستاها و شهرستان 
های دورافتاده استان 
و کشورکمک می کرد. 

عاشق شــهید »احمد کاظمی« بوده و 
پاتوقش گلستان شــهدا. با همسرش 
در موسســه شــهید کاظی نجف آباد 
آشنا شد. از سال 85 وارد این موسسه 
 می شــود و به فعالیت های فرهنگی 

می پردازد. 

یکی از ده ها و صدها فعالیت محسن را می بینید. در حال بحث و تبادل نظر با اعضای گروهش درباره کتاب 
»من زنده ام«. کتابی است با داستانی واقعی از سرگذشت »معصومه آباد« که در زمان جنگ اسیر می شود.
مدیر موسسه می گوید محسن در بحث ترویج کتاب و کتابخوانی بسیار تالش می کرد. در ماه رمضان با 
هماهنگی با امام جماعت نمایشگاه کتاب برگزار می کرد و با اصرار مردم را به خرید کتاب تشویق می کرد.
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ویژه

ای روضــه   مجســــم گـودال قتلگـاه!

1. همه چیز از این »نگاه« و از این »عکس« آغاز شــد. روز 
اسارت »محسن« و تصویری که دنیا را تکان داد . نمی دانم چه 
بر او گذشت. فیلم های نصف و نیمه و نه چندان باکیفیت نشان 

می دهد نیروهای ایرانی اسیر شده اند. 
محسن مجروح، پشــت تپه ای پناه گرفته . سرش را بیرون 

می آورد، داعشی ها او را می بینند و بعد ...
و بعد این تصویر ناب از »غرور« و »غیرت« شیعه حیدری رقم 
می خورد. به چشمانش نگاه کنید؛ ذره ای ترس یا پشیمانی در 
این نگاه می بینید؟ به چشمان داعشی کریه المنظر هم نگاه 

کنید. چه کسی اسیر در دست دیگری است؟ 
این نگاه ایران را تــکان داد. حجم انبوهی از پســت ها و 
کامنت ها، شعرها و دلنوشــته ها در وصف این تصویر و این 
نگاه نوشته و به اشتراک گذاشته شد. داستان »محسن« از 

اینجا آغاز شد...

سمیه پارسادوست

آسمانی شدن »شهید   بی ســِر سربلنـد« یک ساله شد؛

و این آخرین دستنوشــته محســن قبل از اعزام به 
سوریه: »انشاا... شهادتم صدق گفتارم را گواهی می 

دهد.«

تا وقتی پیکرش به ایران برســد، سه ماهی 
طول کشید. پیکری که نمی دانستیم چقدر 
و چه چیز از آن باقی مانده اســت. در این 
 مدت فوج فوج مردم و مسئوالن بودند که به 
نجف آباد می آمدند تا با خانواده شهید دیدار 
کنند؛ خیلی ها آمدند؛ از ســردار سلیمانی 
که به حلقوم بریده محسن قسم خورده بود 
انتقام خون این شهید و سایر رفقای شهیدش 
را بگیرد تا سایر مقامات لشکری و کشوری . 

کوچه  و خانه ای که محسن در آن قد کشیده 
و بزرگ شده بود، به محلی برای رفت و آمد 
ملتی تبدیل شده بود که آمده بودند بگویند 
»قــدر قهرمان دالور خود را مــی دانند« و 
یادشان نمی رود امنیت خود را مدیون محسن 
و محسن ها و نسلی هستند که محسن به آنها 
اقتدا کرد. خط از حلبچه رفت حلب، جنگ 
عوض نشد و جنگ »مردان مرد« می خواهد. 

قبل از شــهادت در فضای مجازی از نظر 
فرهنگی بســیار فعال ظاهر می شــود. 
می گفت رهبری وقتی کــه فرموده اند: 
»جواب کار فرهنگی باطل، کار فرهنگی 
حق اســت.« تکلیف ما را در انجام کار 
فرهنگی روشــن کرده اند. ما نباید این 

عرصه فرهنگی را خالی بگذاریم. 
محســن هم اهل فضای مجازی بود. یک 
دهه هفتادی که خیلی بیشــتر از ما می 
توانســت غرق در این فضا شده و به آن 
دلبسته شود. او هم جوان بود و اهل زندگی 
. اما خب اینکه چه شــکلی زندگی کنیم 
مهم است. محســن بلد بود زندگی کند؛ 

درست زندگی کند...

و درنهایت 4 مهرماه 96 بود که پیکر محسن برای طواف 
در حرم امام رضا وارد مشــهد شد. محسن پیش امامی 
برگشت که قبل از شهادت برای آخرین بار به پابوسش 

رفته بود . 
یک روز بعد تازه غوغای شــهید بی سر را همه دیدند. 
چهارشــنبه پنجم مهرماه قرار بود محسن در تهران 
تشییع شود. صبح زود پس از نماز، رهبر معظم انقالب 
برای دیدار با سرباز بی ســر خود و همچنین دیدار با 
خانواده شــهید به مکانی که پیکر پاک محسن در آن 
نگهداری می شد، رفتند. قرار بود مراسم ساعت 9 صبح 
آغاز شود اما بیش از دو ســاعت طول کشید تا تشییع 
شهید به سمت میدان شــهدا آغاز شود. مراسمی که 
مسئولین برای این تشییع باشکوه تدارک دیده بودند 
بیش از یک ساعت طول کشــید و ما بقی زمان صرف 
ازدحام جمعیتی شــد که باعث کندی حرکت کاروان 

تشییع کننده پیکر مطهر می شد.

2. روایت ها درباره نحوه شــهادت محسن متفاوت اســت. نحوه شهادت آن قدر 
دلخراش و فجیع بوده که به احترام خانواده شــهید هم شــده، هیچ فیلم و عکس 
و توضیحی درباره جنایت داعشی ها در دست نیســت یا اگر باشد، به سختی می 
توان  به دست آورد.  آنچه می دانیم این است که در هیچ دین و آیینی ، اسیر را نمی 
کشند چه برسد به اسالم که دین رحمت و مهربانی است و داعشی ها بنام اسالم، 
سر محسن را بریدند. تعجبی هم ندارد؛ اینها از نسل همان ناپاکان بی دین و ایمانی 
هستند که هزار و اندی سال پیش هم در صحرای کربال، با لب تشنه و به نام اسالم، 
سر عزیز رسول خدا را از قفا بریدند و ناموسش را به اسیری بردند. همان ها که وضو 

گرفتند و خون »حسین« را ریختند و وعده بهشت خدا و سکه و طالی خلیفه را به کســانی دادند که با اسب های خود بر بدن مجروح و بی سر 
دردانه آفرینش بتازند و لگدکوبش کنند...  می گویند سر محسن را از قفا بریدند. می گویند با لب تشــنه او را شهید کردند. دو روز اسیر بوده و 
در این دوروز  داعشی های کثیف از هیچ شکنجه ای دریغ نکردند. عقده گشایی کردند. همسرش قبل از اعزام، اتیکت »جون المهدی« را روی 
پیراهن سپاهی او دوخته بود. می گویند دستش را بریده و بدنش را مثله کرده بودند. تصویری مات و مبهم از لحظات پس از شهادتش نشان می 
دهد چه بر او گذشته است. مادرش می گفت فیلمی را نشانم دادند که با ماشــین بر تن اسرا تاختند و بدن ها را له کردند...  روایت ها در این باره 
 زیاد و متفاوت است. درنهایت اما می دانیم »محسن« را به بدترین شکل شــهید کردند مثل اربابش حسین ... اما نه ... هیچکس »حسین«)ع( 

نمی شود که ...

عاشق شــهید »احمد کاظمی« بوده و 
پاتوقش گلستان شــهدا. با همسرش 
در موسســه شــهید کاظی نجف آباد 
آشنا شد. از سال 85 وارد این موسسه 
 می شــود و به فعالیت های فرهنگی 

می پردازد. 

یکی از ده ها و صدها فعالیت محسن را می بینید. در حال بحث و تبادل نظر با اعضای گروهش درباره کتاب 
»من زنده ام«. کتابی است با داستانی واقعی از سرگذشت »معصومه آباد« که در زمان جنگ اسیر می شود.

مدیر موسسه می گوید محسن در بحث ترویج کتاب و کتابخوانی بسیار تالش می کرد. در ماه رمضان با 
هماهنگی با امام جماعت نمایشگاه کتاب برگزار می کرد و با اصرار مردم را به خرید کتاب تشویق می کرد.
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ویژه

ای روضــه   مجســــم گـودال قتلگـاه!
آسمانی شدن »شهید   بی ســِر سربلنـد« یک ساله شد؛

ایــن آخریــن پیامکــی 
اســت کــه محســن برای 
 یکی از دوســتانش ارسال 

می کند. 
نوشــته »دعا کن روسفید 
بشم.« و به شعری که آخرش 
نوشته هم نگاه کنید: » مانده 
 بی سر شــدنم در ره زینب 

جانش...« 

سعدا... زارعی در یادداشتی نوشته بود که شــهید حججی در منطقه الولید عراق بعد از شهادت مثله شده و در 
جریان تبادل جسد فقط نیمی از او شامل دو پا و قسمتی از نیم تنه تحویل شده و از سینه به باال یعنی سر ، سینه و 

دست هایش تحویل نشده و در منطقه تحت تصرف داعش در الولید عراق باقی مانده است.
تا مدتها بر سر تشییع پیکر پاک این شهید و زمان و مکان آن بحث و گمانه زنی بود. اوایل شهریور 96 بود که خبر 
رسید بر اساس توافق جرود که میان حزب ا... لبنان و گروه تروریستی داعش صورت گرفت، مقرر شد پیکر شهید 
محسن حججی هم مبادله شود.قرار شده بود در جریان تبادل اسرای مقاومت، پیکر محسن هم تحویل گرفته 
شود و در عوض قرار شد اتوبوس های حامل افراد مسلح وابسته به داعش از غرب سوریه در قلمون به شرق آن در 

دیرالزور بروند. در نهایت پیکر پاک محسن تحویل حزب ا... شد. 
خانواده محسن در این مدت یا میزبان میهمانان مختلف خود از سرتاسر کشور و مقامات عالی کشوری و لشکری 
بودند و یا برای شرکت در مراسمات مختلفی که به مناســبت بزرگداشت این شهید مدافع حرم برگزار می شد، 
شرکت می کردند. تقریبا در تمام کشور از خانواده محسن تجلیل شد. برخی مراسمات با حضور پدر و مادر و همسر 
محسن و برخی بدون حضور آنها برگزار شد اما درنهایت همه برای سیدالشهدای مدافع حرم سنگ تمام گذاشتند. 
پدر و مادر محسن برای تحویل گرفتن پیکر به سوریه رفتند اما بازهم بدون محسن برگشتند. هر روز زمان جدیدی 
برای تشییع اعالم می شد. همه ایران در انتظار بازگشت پیکر پاک محســن بودند. تا قبل از آن امید زیادی به 
پس دادن پیکر پاک قهرمان مان توسط داعش نداشتیم اما توافق جرود امیدوارمان کرد. گفته می شد به تاخیر 
انداختن تشییع به این خاطر است که مسئوالن منتظرند بقیه اجزاء بدن شهید را هم پس از آزادی منطقه الولید 

پیدا کرده و به سایر اجزای بدن ملحق کنند و پیکری بدون سر اما تقریبا کامل را برای تشیییع به ایران بیاورند. 

خانواده خبر اسارت را نمی شنوند. 
 بدتر از آن؛ اول عکس اســارت را 

می بینند. 
همــان تصویری کــه داعش در 
شــبکه های اجتماعــی پخش 
کرده بودبود. به پادگان لشــکر 
نجف اشــرف می روند تا ببینند 
چه اتفاقی افتاده اســت. آنجا می 
 فهمند جگرگوشــه شــان اسیر 

شده . 
پدرش می گویــد: وقتی همه می 
گفتند دعا کنید آزاد شود، ما دعا 
می کردیم شهید شود. هیچ پدر 
و مادری راضی به مرگ فرزندشان 
نیســت، ولی ما آن موقع راضی 
بودیم، به حدی که مادرش گوسفند 
نذر کرد بچه اش شهید شود و بیش 

از این شکنجه نشود. 

در هجده سالگی شریک زندگی محسن 
می شود . همیشه از خدا می خواسته 
درمســیر زندگی مهدوی باشد. سر 
نماز از خدا می خواسته کسی را بر سر 
راهش قرار بدهد که حضرت زهرا)س( 
تاییدش کرده باشد. عجیب روی این 
دعا اصرار داشته و آخر به خواسته اش 
رسیده است. می گوید محسن هم آرزو 

داشته نام همسرش »زهرا« باشد.
در نمایشــگاه ویژه دفاع مقدس با هم 
همکار می شوند. محســن همان جا 
»زهرا« را می بیند و دل می بندد و قصه 
عشق آغاز می شود. مهریه یک سکه به 
نیت یگانگی خدا، پنج مثقال طال به نیت 
پنج تن، ۱۲ شاخه گل نرگس به نیت امام 
زمان)عج(،  ۱۴ مثقال نمک به نیت نمک 
زندگی، ۱۲۴ هــزار صلوات و حفظ کل 
قرآن با ترجمه برای محسن بوده است. 

عصر 5   مهر ماه تابوت محسن را به اصفهان 
آوردند و تازه جلوه ای ویژه از شکوه استقبال و 
قدرشناسی را در اصفهان دیدیم. اصفهانی ها 
برای محسن سنگ تمام گذاشتند. مسئوالن 
استانی، نظامی و انتظامی، خانواده های معزز 
شهدای مدافع حرم و مردم همه به استقبال 
آمده بودند.  شــهر تمام قامت بــرای ورود 
محسن ایستاده بود؛ تمام مردم انتظارش را 
می کشــیدند؛ قهرمان روی شانه های اشک 
مردم تشییع شــد تا به نجف آباد و به زادگاه 
محسن برده شــود. برای محسن همه آمده 
بودند. بدحجاب و بی حجاب و باحجاب هم 
نداشتیم. محسن همه را دورهم جمع کرد . 
همه مایی که از شهدا شرمنده ایم ... بدجور 

شرمنده ایم

مزار محسن در گلزارشهدای نجف آباد میعادگاه عاشقان 
و عارفان است. حضرت روح ا... می گفت که شهید نظر می 

کند به وجه ا... 
و محسن حتما ما را می بیند. این روزهای ما ، خستگی ها 

و ناامیدی ها و جاماندن های مان را ... 
ما که دست مان خالی است، تو که دستت به خدا می رسد، 
تو که در آغوش سیدالشهدایی، برایمان دعا کن. زرق و برق 

زندگی بدجور گرفتارمان کرده . 
می دانی محسن جان! همیشــه این شعر را با خودم تکرار 
کرده ام که : در کناِر حســین جنگیدن... غیرُت، زخم تیغ 
می خواهد/ انتخاِب ُچنین ســرانجامی...اعتقاِد عمیق می 
خواهد/ فکر کن، ظهر، ظهِر عاشوراست... در بزنگاه بدترین 
تهدیــد... جداً از ما کدامیــک آن روز ... در کناِر حســین 
می جنگید؟! تو جواب این مصرع شــدی. ای نوش جانت 

اینچنین مرگ خدایی . سالگرد شهادتت مبارک

شهید »علی شاهسنایی« از شهدای مدافع حرم اصفهان جمله زیبایی در وصیتنامه اش دارد که قابل تامل 
است. شهید می گوید : شهادت لباسی است که باید با اعمال و رفتار خودمان، آن را سایز خودمان کنیم.« 
و »محســن« مصداق عینی این کالم است. دهه هفتادی ای که ســال های نوجوانی اش وقتی خیلی از ما 
درگیر فوتبال و پرسپولیس استقالل و سینما و بالیوود و هالیوود و سفر و تفریح و موسیقی و دورهمی های 
دوستانه بودیم، شروع به فعالیت های فرهنگی کرد و خیلی زود تبدیل به یک »جهادگر« شد. جهادگری 

که بهتریــن روزها و 
ســاعات عمــر خود 
را  در مناطــق محروم 
فریدونشهر و ... صرف 
کرد و به مردم محروم 
روستاها و شهرستان 
های دورافتاده استان 
و کشورکمک می کرد. 
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ویژه

یکی برایش قرآن می خواند و دیگری نذر کرده است برایش خیرات 
بدهد. مادری آرزو دارد به دیدار خانواده اش برود و جوانی می خواهد 
مانند او فعال حوزه کتاب شود. شهید حججی را می گویم. یک سال 
از شهادت »محسن حججی« گذشته است و در این یک سال نه تنها 
از کسانی که خواهان شناخت این شهید هستند کم نشده که بسیار 
بر تعداد آنها افزوده شده است. شهید حججی سال 1370 در شهری 
به دنیا آمد که پیش از شهادتش زادگاه کسانی بود که بزرگ منشانه 

به شهادت رسیدند. 
مردانی اهل »نجف آباد« که دنیا را تاب نیاورده و به نبرد با بیگانگان 

برخاستند و در این راه بزرگ به شهادت رسیدند.
زمانی که خبر شــهادت »محســن« به تمام دنیا مخابره شد، تمام 
مردم از سراســر ایران در مراسم تشییع و خاکســپاری او شرکت 
کردند، مراســمی که می توان به جرات گفت جزو معدود مراسمی 
بود که مردم از تمام نقاط کشور و حتی جهان در آن شرکت داشتند.
جوانی والیت مدار و اهل نجف آباد که با شهادتش درس بزرگی به 
تمام مردم داد و مردم نیز پس از شــهادتش پی به شخصیت بزرگ 

او بردند.یکمین سالگرد شهادت شــهید حججی فرا رسیده است. 
دقیقا یک ســال پیش در چنین روزی مردم ایران در عزا و ماتم به 
ســر می بردند و هر کس غم و اندوه خود را به گونه ای نشان می داد.

این روزها مردم استان اصفهان و شهرستان نجف آباد خود را برای 
برگزاری نخســتین سالگرد شــهادت »محســن حججی« آماده 
می کنند. عالوه بر مراسمی که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران 
و هیئت های مذهبی برگزار می شــود، مردم عادی نیز برنامه هایی 

تدارک دیده اند.
نذری برای »محسن«

یکی از شــهروندان اصفهانی که ســال گذشــته به دلیل بیماری 
نتوانسته بود در مراسم  مربوط به شــهید حججی شرکت کند، به 
خبرنگار تسنیم گفت: از اینکه نمی توانستم در مراسم  شرکت کرده 
و خودم را آرام کنم و بر دشمنان لعن و نفرین بفرستم، خیلی ناراحت 
بودم. برای همین از خدا خواستم کمکم کند تا سالمتی ام را به دست 
بیاوردم و در اولین سالگرد شهادتش برایش خیرات بدهم. وی افزود: 
روز پنجشنبه که اولین سالگرد شهادت این جوان بزرگ و والیت مدار 
اســت، در مکانی که محل عبور و مرور بسیاری 
از مردم اســت نذری می دهم. میان مردم برخی 
اقالم خوراکی را توزیع می کنم و در عوض از مردم 
می خواهم برای شــادی روح این جوان و تمام 
شهدای ایران صلوات بفرستند و فاتحه بخوانند.

ختم قرآن در مسجد محله
عرفان، نوجوان اصفهانی نیز می گفت: برای شادی 
روح آقا محسن، شــهیدی که همه ما نوجوان ها 
به او ارادت داریم، در مســجد محله مراسم ختم 
قرآن می گیریم. قرار اســت هر کــدام از ما یک 
جزء از قرآن را بخوانیم. عرفــان گفت: نه فقط ما 
نوجوانان اصفهانی بلکه نوجوانان تمام شهرهای 

ایران، شــهید حججی را خیلی دوست دارند و این را 
می توان از فضای مجازی بــه راحتی فهمید. از اینکه 
شهید حججی در استان ما زندگی کرد افتخار می کنم 

و سعی می کنم دنباله رو راهش باشم.
من هم مثل شــهید حججی، فعال حوزه 

کتاب می شوم
نوجوانی دیگر با نــام علی، ضمن اشــاره به عالقه 
بســیارش به شــهید حججی گفت: از پــدرم قول 
گرفته ام که برای اولین سالگرد شهادتش به نجف آباد 
برویم. از پارسال تا حاال سه بار سر مزارش رفته ایم اما 

دلم می خواهد بیشتر بروم.
 او انسان بزرگی بود، خیلی دوستش دارم. علی افزود: 
شهید حججی در حوزه کتاب خیلی فعالیت می کرد 
و می دانم که کتاب های مذهبی بسیاری را به مردم 

معرفی می کرد و به آنها حتی هدیه می داد؛ من هم می خواهم مانند 
این شهید در زمینه کتاب خصوصا کتاب های مذهبی فعالیت کنم. 
به هرحال شهید حججی درس های زیادی به همه ما داد که یکی از 

این درس ها دوستی با کتاب است.
آرزویم دیدار با خانواده شهید حججی است

خانم صادقی از شهروندان اصفهانی، زمانی که نام شهید حججی را 
شنید، بی اختیار اشک از چشمانش جاری شد. او پیرامون بغضی که 
نمی توانست مانعش شود گفت: مرا ببخشید، دست خودم نیست؛ 
هر زمانی که اسم این شــهید مظلوم را می شنوم گریه می کنم. یاد 

مادرش می افتم که چطور آن همه مظلومیت را طاقت آورد. 
هزاران بار درود بر این خانواده که چنیــن فرزندی تربیت کردند و 
درود بر مادرش که درد به ایــن بزرگی را تحمل می کند. وی افزود: 
خیلی دلم می خواهد به دیدن خانواده شــهید حججــی بروم و از 
نزدیک دست مادرش را ببوسم، یعنی آروزیم دیدار آنهاست. با اینکه 

می دانم این خانواده آن قدر خوب و بزرگ منش هستند که همیشه 
پذیرای میهمانند اما نمی دانم چرا هنوز قســمت نشــده که به این 

آرزویم برسم.
یاد »محسن« بخیر

اکرم از جوانان نجف آبادی است. او گفت: برادرم از نزدیک آقامحسن 
را می شناخت، چند بار ایشــان را در مســجد دیده بود و همیشه 
می گوید یاد آقا محســن بخیر، چه کارهای خیــری انجام داد و در 
نهایت با چه سربلند و عزتی به شهادت رسید. وی افزود: این روزها 
خیلی بیشــتر او را یاد می کنیم و اگر خدا بخواهد در مراسم اولین 

سالگرد شهادتش شرکت می کنیم.
18 مردادماه  نخستین ســالگرد شهادت »محسن حججی« است، 
آنها که می توانند خود را به مزارش می رسانند و در کنار مردم شهید 
پرور این مراســم را برگزار می کنند و کسانی هم موفق به حضور در 
یادمان شهدای نجف آباد نمی شوند از راه دور به شادی روحش درود 

می فرستند و برای ادامه راهش تالش می کنند.

روایت خانه هایی که در  تدارک نخستین سالگرد شهادت »محسن حججی« هستند؛

نذری برای »محسن«

رافضِی سربلند

ماجرا از یک عکس شروع شد؛ عکسی که زیر آن نوشته شده بود »اســارت ایرانِی رافضی در خالل 
درگیری ها در منطقه جمونه«. داعشــی ها این عکس را پخش کردند کــه افتخار کنند یک رافضی 
ایرانی را گرفتند و بعد سرش را  بریدند و تنش را روی زمین کشــیدند. از آن لب خشک، چشم های 
پر از یقین تا دود وآتش، خیمه و غروب، خنجر و قاتل همه چیز به طور معجزه آســایی در این عکس 

جمع شــد تا تصویر نابی از یک رافضی شــکل بگیرد. رافضی ایرانی آن چنان با صالبت و با غرور در 
مقابل دوربین زل زده بود که گویی میثم تمار، مســلم بن عقیل و هانی بن عروه دیگری پای به میدان 
تاریخ نهاده تا دوباره فریاد عشــق به علی )علیه الســالم( در گوش تاریخ پیچیده شود و دشمنان 
ابوتراب دوباره بفهمند، همان طور که هیچ کس را یارای مقابله با پســر عم رسول ا... )ص( نبود، هیچ 
کس هم یارای مقابله با اصحاب علی)ع( را ندارد؛  اگرچه آن ها را به اســارت درآورند، دست هایشان 
را ببندند و سر از پیکرشــان جدا کنند. اگرچه آن زمان که میثم، هانی و مســلم را به اسارت بردند 

هیچ دوربینی نبود تا تصویر نابی از عشــق آنها به والیت را به تصویر بکشد، ولی قرن ها بعد فرزندی 
 پاک از دوســتان علی)ع( پا به صحنه روزگار گذاشــت تا در یک فریم، مظلومیت شیعه را به نمایش

 بگذارد. داســتان اسارت و شــهادت محســن حججی تکرار روایت تاریخی از بزرگانی چون میثم 
تمار، مسلم بن عقیل و هانی بن عروه است که چمشان نافذشــان با دستانی بسته در زوایایی تاریخ 
 دوستان علی به یادگار مانده است. از این رو در این گزارش نگاهی کوتاه خواهیم داشت به زندگی این

 بزرگ مردان.

میثم تمار
اگرچه امیرمومنان)ع( جسم »میثم« را آزاد کرد، اما چنان روح او را به تسخیرخویش در آورده بود که میثم 
را مجنون نامیدند؛ مجنونی که در شمار خواص اصحاب و از یاران و شــیعیان به حق حضرت علی )ع( قرار 
گرفت و آن چنان از محضر آن امام همام علم آموخت و به اخبار غیبی و اسرار نهان آگاه شد تا بزرگان عرب 

به شاگردی این غالم عجمی تبار در آمدند. میثم که نزدیک بیست سال بعد از موالیش عمر کرد، لحظه 
ای از بیان ویژگی ها و فضایل امیر مومنان )ع( فرو ننشست؛ تا آخر این علی دوستی او را به پای چوبه 
داری برد که موالیش سال ها پیش آن را،  قتلگاه میثم  معرفی کرده بود. نقل است که امیر مومنان )ع( 
چگونگي کشته شدن میثم را پیشگویي کرد و به وي فرمود: تو را بعد از من دستگیر مي کنند و به دار 
خواهند زد. در روز سوم از بیني و دهان تو خون روان خواهد شد و محاسنت را رنگین خواهد ساخت. 
آن گاه امام درختي را که بر آن میثم را بر دار خواهند کشــید، به او نشان داد و فرمود: تو در آخرت با 
من خواهي بود. پس از شــهادت امیرالمومنین )ع( میثم پیوســته به نزد آن درخت مي آمد و نماز 
مي گزارد. تا اینکه در سال 60 هجری ده روز قبل از ورود امام حسین )ع( به عراق، توسط عبیدا... بن 

 زیاد ملعون دستگیر شد و به همان نحوي که امیرمومنان خبر داده بود، به دار آویخته شد و به شهادت 
رسید.

مسلم بن عقیل
 عبیدا... بن زیاد، هیچ گاه فکر نمــی کرد که برادرزاده علی بن ابیطالب )ع(، آن چنان در زمان اســارت، 

پرصالبت و شجاع است که مجبور شود روی اسیر دست بسته دســتش را باال ببرد؛ اما آخر این مسلم بن عقیل بود، پسر 
عموی حسین )ع( )مردی که حاضر نشد دست بیعت به سوی یزید دراز کند و با اهل و عیال راهی کوفه شده بود.( مسلم در محضر 
حسین درس آموخته بود، درس ایثار و شــهادت و برای همین بود که زمانی که سید الشهدا )ع( او را سفیر خودش در کوفه کرد 
با سر به سوی دیار هزار رنگ شتافت و لحظه ای در اجابت این دســتور کوتاهی نکرد. کوفیان اگرچه در ابتدا به حمایت از مسلم 
برخاستند ولی حیله پسر مرجانه کار خودش را کرد تا آنها که بیشتر بی وفایی شان در زمان علی)ع( و حسن )ع( ثابت شده بود، 
دوباره دست از حمایت پسر رسول خدا )ص( بردارند و پسر عقیل را بی یاور در شــهر هزار رنگ و هزار حیله تنها باقی بگذارند تا 
 به اسارت خصم در آید و او با دستان بســته آن چنان رجز پیروزی خواند، تا عبیدا... رای به کشتن مسلم دهد و سر از تن او جدا 

کنند. 

 هانی بن عروه 
»هانی بن عروه« هم یکی دیگر از بزرگان رافضی تاریخ اســت که جانش را پای عشق به خاندان علی )ع(
گذاشت. هانی که از صحابه و یاران رسول خدا )ص( به حســاب می آمد، بعد از رحلت پیامبر  نیز در 
شمار دوستان امیرمومنان در آمد؛ تا جایی که در ســه جنگ جمل، صفین و نهروان علیه دشمنان 
امامت شمشیر زد. این صحابه خاص حضرت علی )ع( میزبان مسلم، شد و در حمایت از او لحظه ای 
فروننشست تا جایی که به دربار عبیدا... برده شد اما از سفیر ابا عبدا... دست نکشید تا پسرمرجانه 
رای به زندانی شدن او بدهد. پس از شهادت مسلم بن عقیل، عبیدا... دستور داد او را به بازار 
گوسفندفروشان ببرند و گردنش را بزنند.  پس از شهادت هانی و مسلم، به دستور او، جنازه 
آن دو را در بازار چرخاندندو برای ایجاد رعب و وحشت، بدن ها را بر دار زدند. عبیدا... سرهای 

مطهر هانی و مسلم را به همراه نامه ای، برای یزید فرستاد.

سمیه مصور

پ ن: اصطالح رافضی  از زمان »زید بن علی بن الحسین« شکل گرفت، آنجا که گروهی از لشکر او که زید را در جنگ 
تنها گذاشتند، رافضی خواندند. اما از آن زمان به بعد برادران اهل سنت ، دوستان علی و آل علی را رافضی می خوانند؛ 
اصطالحی که شــیعیان امیرالمومنین )ع( به آن افتخار می کنند. نقل است خدمت امام صادق )ع( چنین گزارش 
دادند که امروز نزد این ابی لیلی ، قاضی کوفه ، عمار دهنی برای شهادت حاضر شد ، ولی قاضی شهادتش را نپذیرفت 
و گفت : ما تو را می شناسیم ، تو رافضی هســتی. عمار از این سخن پریشان شد و لرزه بر اندامش افتاد و اشکش جاری گردید 

و از جای برخاست .
قاضی که چنین حالی را در او دید گفت : تو مرد دانشمندی هستی ، اگر بدت می آید که به تو رافضی گفته شود ، از رفض اظهار تنفر کن 
تا از برادران ما بشوی . عمار گفت : تاثر من از این نیست ، بلکه گریه من برای خودم است و برای تو ؛ برای خودم می گریم ، چون تو برای من ، مقامی عالی 
قائل شدی که من شایسته آن مقام نیستم ؛ تو مرا رافضی خواندی ، در صورتی که سرور من امام صادق )علیه السالم( فرموده: »نخستین کسانی که رافضی خوانده 
شدند ، ساحران فرعون بودند . آن ها تا دیدندعصای موسی اژدها گردید ، به موسی ایمان آوردند و فرمان فرعون را زیر پا نهادند و برای هر گونه شکنجه ای آماده شدند . فرعون 
آن ها را رافضی نامید ، چون دین فرعون را رفض کردند . رافضی کسی است که از آن چه خدا از آن بیزار است ؛ دوری کند وهر چه را که خدای بدان امر کرده اطاعت کند .«
کجا در این زمان چنین کسی پیدا می شود ؟ من از آن بر خویش می گریم که خدا ازقلب من آگاه شود که من از این نام خوشم آمد ، آن گاه مرا مورد عتاب قرار دهد وبگوید: 
عمار! آیا کسی بودی که باطل ها را لگد زدی و طاعت ها را انجام دادی؟سپس از درجات من بکاهد، اگر بر من آسان بگیرد و یا سزاوار کیفر باشم؛ اگر برمن جد بگیرد، مگر 

آنکه سروران من به داد من برسند .
چرا بر تو می گریم؟ چون گناهی بزرگ مرتکب شدی و مرا لقبی بیش از شان و جایگاهم دادی. من از عذاب خدای بر تو می ترسم؛ زیرا شریف ترین نام ها را به من دادی، ولی 
به صورت پست ترین نامش در آوردی. پیکرت چگونه می تواند  عذاب این کلمه ات را تحمل کند؟ هنگامی که امام ششم)ع( از گفته های عمار و دلیری و فداکاری او آگاه 

ش ، فرمود: » اگر عمار گناهانی از آسمان و زمین بزرگ تر داشت، بر اثر این حق گویی گناهانش پاک شد و حسناتش نزد پروردگار در افزایش خواهد بود.«

داستان اسارتی که تاریخ را زنده کرد؛

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2485 | August  09,  2018  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



 تقابل مدرسه و خانواده با اجرای طرح
 »ثبت نام در محدوده سکونت«

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخـبار

اعتراف سارق مغازه های 
اصفهان به ۲۰ فقره سرقت

در پی شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر 
ســرقت از مغازه وی، موضوع شناســایی و 
دستگیری سارق یا ســارقان و جلوگیری از 
ســرقت های احتمالی دیگر، به صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان پایگاه غرب پلیس 

آگاهی استان قرار گرفت.
سرهنگ »ســعید ســلیمیان« در این باره 
گفت: در این رابطه با راه اندازی گشت های 
شبانه پلیسی در محله ها، سرانجام در یکی 
از این گشــت ها فردی که در حال باز کردن 
در یک مغازه بود، دســتگیر و بــرای انجام 
تحقیقات تخصصی به پایــگاه غرب پلیس 
آگاهــی منتقل شــد. وی افــزود: متهم در 
تحقیقات به عمل آمده به ۲۰ فقره ســرقت 
از مغازه هــای مردم در محدوه غرب شــهر 
اصفهان اقــرار کرد که در ایــن زمینه تمام 
مالباختگان نیز شناســایی شدند و متهم به 

همراه پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

 دسترسی به حساب افراد، 
تنها با وارد کردن رمز 

امکان پذیر است
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: 
دسترسی به حســاب  بانکی افراد از طریق 
دستگاه های پوز، تنها در صورتی امکان پذیر 
است که فرد به جای وارد کردن رمز در یک 
دستگاه پوز قابل رویت، رمز خود را در اختیار 

فرد خالفکار قرار دهد.
سرهنگ »سید مصطفی مرتضوی« با توجه 
به پخش فیلم هایی در فضای مجازی مبنی 
بر اسکن کارت بانکی از روی لباس و برداشت 
وجه از حساب بانکی افراد اظهار داشت: این 
امر صحت ندارد؛ به طور کلی بدون دسترسی 
به رمز عابر بانک، دسترسی به حساب افراد 
توسط دستگاه های پوز یا اسکیمر امکان پذیر 
نیست.وی افزود: دسترسی به حساب  بانکی 
افراد از طریق دستگاه های پوز تنها در صورتی 
امکان پذیر است که فرد به جای وارد کردن 
رمز در یک دستگاه پوز قابل رویت، رمز خود 
را در اختیار فرد خالفکار در قالب فروشنده 
کاال قــرار دهد. رییس پلیس فتای اســتان 
اصفهان ابراز داشت: در این گونه مواقع فرد 
خالفکار به جای دســتگاه پوز، کارت بانکی 
فرد را در دستگاه اســکیمر می کشد و بدین 
ترتیب اطالعات کارت توســط این دستگاه 
تصویربرداری شده و فرد خالفکار با در اختیار 
گرفتن رمز می تواند تمــام وجه موجود در 

کارت را به حساب دیگری منتقل کند.

پلمب ۱۴ آرایشگاه زنانه 
متخلف در اصفهان

سرپرست پلیس امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی اســتان  اصفهان گفت: در راستای 
ارتقای امنیــت اجتماعی، طــرح بازدید و 
کنترل واحد های صنفی آرایشــگاه زنانه به 
مدت یک هفته توسط مامورین اداره نظارت 
بر اماکن عمومی در شهر اصفهان اجرا شد. 
سرهنگ »محمد حسن اسماعیلی«  افزود: 
در همین راســتا ماموران نظارت بر اماکن 
عمومی پلیس طی این طــرح از ۲۲۳ واحد 
صنفی بازدید کردند که در پایان تعداد ۱۴ 
واحد صنفی متخلف شناسایی و به علت عدم 
رعایت قوانین و مقررات مربوطه با حکم مقام 
قضائی پلمب شدند. سرپرست پلیس امنیت 
عمومی اســتان در ادامه از صدور اخطاریه 
پلمب برای ۳۲ واحد صنفی دیگر خبر داد و 
گفت: همچنین از متصدیان ۳۸ واحد صنفی 
دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شد که در صورت 
عدم رعایت قوانین و مقررات در موعد مقرر 
با آنان برابر قانونی برخورد خواهد شــد.این 
مقام انتظامی با اعالم تداوم و تشــدید این 
گونه برنامه هــا و اقدامات کنترلی و نظارتی 
پلیس، از عموم شــهروندان خواســت، در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:
  کمتر از ۵۰ سال آینده 
آب ایران تمام می شود

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر 
اینکه وضعیت آب در کشور از آنچه گفته می شود، 
بسیار بدتر اســت، اعالم کرد: کمتر از ۵۰ سال 

آینده دیگر آب تمام می شود.
»عیســی کالنتــری« در واکنــش بــه برخی 
اظهارنظرها مبنی بر اینکه نفت تا ۴۰ سال آینده 
و آب تا ۵۰ سال دیگر در ایران تمام می شود، به 
ایلنا گفــت: وضعیت آب کشــور از آن چه گفته 
می شود، بسیار بدتر است. با توجه به تغییر اقلیم 
و کاهش بارش ها مطمئنا ما با مشکالت بسیاری 
مواجه خواهیم شد. بر اساس آمارها بارندگی در 
سال گذشته ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و به زیر 

۲۰۰ میلی متر مکعب رسیده است.
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت 
محیط زیست، با اشــاره به کمبود آب شدید در 
کشور خاطرنشــان کرد: اگر چه میانگین بارش 
کاهش پیدا کرده و بــا تغییــرات اقلیم مواجه 
هستیم، اما متاسفانه در مقابل مصرف آب روز به  

روز بیشتر می شود.
وی افزود: آب مانند نفت نیســت که با توجه به 
نیاز مصرف شــود و به اندازه نیــاز و فروش بازار 
برداشت شــود؛  آب از حد نیاز ما کمتر است، اما 
نفت بیشتر از حد نیاز ماست. اگر بیشتر هم تولید 
شــود، بازار از ما خریداری نمی کند، از همین رو 
برداشت و اســتخراج نفت بر اســاس نیاز است؛ 
چراکه نمی توانیم آن را بفروشــیم و بازار خرید 
وجود ندارند.کالنتری با بیان اینکه بازار تقاضای 
نفت میزان عرضه آن را به تعادل می رساند، گفت: 
متاســفانه در خصوص آب این گونه نیست و هر 
چه داشته باشیم می خواهیم مصرف کنیم و نیاز 
ما بیشتر از آبی است که وجود دارد. من معتقدم 
دکتر »کردوانی« بسیار بسیار خوش بینانه درباره 
اتمام آب تا ۵۰ ســال آینده صحبت کرده است 
و ما خیلی زودتــر از این زمان بــا بی آبی مواجه 

می شویم.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
نطنز خبرداد:

دستگیری ۳ شکارچی متخلف 
در منطقه حفاظت شده کرکس

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست نطنز، از 
شناسایی و دستگیری سه شکارچی متخلف در 

منطقه حفاظت شده »کرکس« خبر داد.
»علیرضا غالمــی« اظهار کرد:  مامــوران یگان 
حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز در حین 
گشت زنی، سه شکارچی غیر مجاز را در منطقه 

حفاظت شده کرکس دستگیر کردند.
وی افزود: از این سه شکارچی عالوه بر یک راس 
الشه قوچ، ادوات شکار مانند سالح و ... کشف و 
ضبط شد. سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
نطنز گفت: متهمان بعد از تشکیل پرونده، برای 
سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی خواهند 
شد. منطقه کرکس با مساحت ۱۱۴ هزار هکتار 
در سال ۸۶ از شــکار ممنوع به منطقه حفاظت 
شده ارتقا یافته است و زیستگاه گونه های مختلف 
جانوران وحشی از جمله انواع خزندگان، پرندگان 
و پســتاندارانی همچون کل و بــز، قوچ و میش 
وحشی، گراز، گرگ، شــغال، روباه، کفتار، گربه 

وحشی، گربه پاالس  پلنگ و تشی است.

سرهنگ چلمقانی:
 محدودیت ترافیکی 

در پل فردوسی
رییس پلیس راهور شهرســتان اصفهان گفت: 
از روز دوازدهم مردادماه بــا حفاری اداره آبفا در 
مســیر حرکتی پل فردوسی به ســمت خواجو، 
با محدودیت روبه رو هستیم و شــهروندانی که 
قصد حرکت به هســته مرکزی شهر را دارندباید 
از مسیرهای شمالی پل فردوسی استفاده کنند. 
»ابوالقاســم چلمقانی« اظهار کــرد: باید توجه 
داشــت که جمعیت زیادی برای حضور در این 
مراسم دعوت شــده اند و احتمال ایجاد گره های 
ترافیکی در محدوده مرکزی شهر اصفهان وجود 
دارد. وی با بیان اینکه از روز دوازدهم مردادماه به 
دلیل حفاری های آب و فاضالب، محدودیت های 
ترافیکی در محور پل فردوسی تعریف شده است، 
اضافه کرد: در حال حاضــر حرکت خودروها در 
مسیر پل فردوسی به سمت خواجو با محدودیت 
روبه روســت. رییــس پلیس راهور شهرســتان 
اصفهان تصریح کرد: شهروندانی که قصد حرکت 
به سمت هســته مرکزی شــهر را دارند، باید از 

مسیرهای شمالی پل فردوسی استفاده  کنند. 

سرپرســت کتابخانه های اصفهان گفت: تا زمان 
تعیین تکلیف وضعیت زمین کتابخانه »امیرقلی« 
توسط شهرداری و مشخص شدن متراژی که در 
طرح گسترش خیابان خواهد افتاد، تصمیم گیری 
برای مرمت آن امکان ندارد. »امیر هالکویی« در 
ارتباط با آخرین وضعیت کتابخانه امیر قلی امینی 
اظهار داشت: یکی دو جلسه با شهردار منطقه ۱ و 
معاون فرماندار در ارتباط با تصمیم گیری برای این 
کتابخانه برگزار کردیم و مقرر شد، تا زمان تعیین 
وضعیت زمین کتابخانه صبر کنیم و سپس برای 
ساخت و مرمت آن اقدام شــود. وی با بیان اینکه 
احتمال قرار داشتن زمین این کتابخانه در طرح 
بسط و گسترش خیابان های شهرداری وجود دارد، 
افزود: مکاتبات الزم در این ارتباط انجام شده است 
و منتظر هستیم تا در طرح قرار داشتن یا نداشتن 
زمین این کتابخانه توسط شهرداری مشخص شود. 
سرپرست اداره کل کتابخانه های استان اصفهان 
بیان داشت: مسئوالن شهرداری تالش دارند تا در 
صورت قرار داشتن زمین در طرح بسط و گسترش 

خیابانی مقدار کمتری از زمین کتابخانه در طرح 
قرار گیرد و فضای فرهنگی موجود در این منطقه از 
میان نرود. سرپرست اداره کل کتابخانه های استان 
اصفهان تصریح کرد: دلیل عدم برگزاری نمایشگاه 
کتاب و مشکالت موجود در طول سال های گذشته 
را نمی دانیم و بر این اساس قضاوت در این ارتباط 
درست نیســت؛ اما امیدواریم در دوره فعلی و در 
ســال جدید شــاهد برگزاری این نمایشگاه در 

اصفهان باشیم.

سرپرست اداره کل کتابخانه های استان اصفهان:

زمان مرمت کتابخانه  »امیرقلی« مشخص نیست
رییس دانشــگاه جامــع علمی-کاربردی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد دانشجویان 
دانشــگاه جامع علمی-کاربردی استان مشغول به 
کار می شــوند، گفت: با اجرای شــیوه های جدید 
آموزشی در این دانشگاه که الگوی آن از کشورهای 
اروپایی همچون آلمان گرفته شــده است، صنایع 
نیاز بــه نیروهای خــاص را به دانشــگاه اعالم می 
کنند.»سیدحســن قاضی عســگر« اظهــار کرد:  
دانشگاه علمی- کاربردی در استان اصفهان دارای 
۴۳ مرکز اســت و حدود ۱۷ هزار و پانصد دانشجو و 
۳۰۰۰ مدرس در این دانشــگاه ها در حال فعالیت 

هستند.
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۰ درصد دانشجویان 
دانشــگاه جامع علمی- کاربردی استان مشغول به 
کار می شوند، تصریح کرد: با اجرای شیوه های جدید 
آموزشی در این دانشــگاه، صنایع نیاز به نیروهای 
خاص را به دانشــگاه اعالم می کنند؛ بر این اساس 
شــیوه جدید آموزش انجام خواهد شد که دانشجو 
بخشــی از وقت خود را در صنعت و بخش دیگر آن 

را در دانشــگاه می گذراند و بخشــی از هزینه های 
تحصیل را هم صنعت مورد نظر تقبل می کند. رییس 
دانشگاه علمی- کاربردی استان اصفهان درخصوص 
تخصیص وام به دانش آموختگان دانشــگاه جامع 
علمی-کاربردی گفت: وام ۵۰ میلیونی با کارمزد ۲ 
درصد برای دانشجویانی که در مرکز نوآوری دانشگاه 
اقدام به تاسیس شرکت کرده اند در نظر گرفته شده 
که این وام حمایتی برای ورود افــراد به بازار کار و 

اشتغال است.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان:

۹۰ درصد دانشجویان دانشگاه علمی-کاربردی شاغل می شوند

۲۷ هزار سالمند  از خدمات بهزیستی استان اصفهان بهره مند هستند. مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفت: هم 
اکنون این تعداد سالمند در ۳۲  مرکز شبانه روزی، هفت مرکز روزانه و ۲۰ مرکز مراقبت در منزل از خدمات بهزیستی 
این استان بهره مند می شوند.»مرضیه فرشاد« ایجاد سمن ها و احداث فضاهای فرهنگی و ورزشی ویژه سالمندان 
را از نیازهای این جامعه  برشمرد و افزود: نسبت سالمندان به کل جمعیت این استان بیش از ۱۰ ونیم درصد است 
به طوری که از هر ۱۰۰ نفر حدود ۱۱ نفر سالمند هستند.وی هزینه نگهداری هر سالمند را در مراکز شبانه روزی بیش 
از ۱۰ میلیون ریال بیان کرد و گفت:  بیش از ۶ میلیون ریال از این میزان برای سالمندان بی بضاعت هزینه می شود.

تی
س

هزی
  ب

دانشگاهکتابخانه

ثبت نام دانش آموزان در محــدوده، با وجود اینکه 
سال هاســت به اجرا درآمده، اما نه تنها نتوانسته 
ســبب توزیع جمعیت دانش آمــوزی در مدارس 
شود بلکه مدرسه و خانواده ها را در مقابل هم قرار 

داده است.
ثبت نام دانش آموزان در محدوده سکونت، از نظر 
وزارت آموزش و پرورش، یک طرح کامال کارشناسی 
و با اهداف مشخصی است. این طرح هر ساله چنان 
با قوت به اجرا در می آید که حتــی کار به حضور 
بازرسان در خانه دانش آموِز ثبت نامی هم می رسد؛ 
تا بدانند اتاق کودک کجاست، پدر و مادر کودک در 
زمان بازرسی کجا هســتند، همچنین پرونده هزار 
برگ می گیرند کــه بدانند این منــزل واقعا منزل 

دانش آموز است یا خیر!
این طرح طی این سال ها نه تنها نتوانسته خانواده 
و مدرســه را به هم نزدیک کند، بلکه باعث شــده 
که با اتمام امتحانات خرداد، فصل تابســتان آغاز 
پرتنشــی هم برای والدین و مدیران باشد و شاهد 
کلنجار رفتــن و گالیه مدیــران و والدین و اتالف 
وقت زیاد بازرســان آموزش پرورش برای اجرای 

این طرح باشیم.
اجرای طرح محدوده خوب یا بد

اگرچه فلسفه اجرای این طرح خوب است؛ اما آنچه 
باعث سر و صدای خانواده ها شــده، این است که 
عده ای از مدیران از این فرصت استفاده و با دریافت 
هزینه های هنگفت از خانواده ها اقدام به ثبت نام 
دانش آموزانی که در محدوده نیســتند، می کنند. 
»حبیب ا... عسگری« رییس اداره ارزیابی عملکرد 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، اگر چه 
باصراحت درخصوص فلســفه اجــرای این طرح، 
کمبود تعداد مدارس را دلیل اجرای این طرح عنوان 
نکرد، اما توزیع مناســب جمعیــت دانش آموزی 
بین مدارس و اجرای عدالــت را هدف اصلی طرح 
دانست و افزود: اگر این طرح به اجرا در نمی آمد، اما 
شاهد سرریز شدن جمعیت در یک مدرسه بودیم؛ 
به طوری که فرصت ثبت نام از دانش آموزی که در 

نزدیکی مدرسه زندگی می کرد گرفته می شد.

 از ســوی دیگر شــاهد خالی بــودن صندلی های 
مدرسه ای هستیم که مدیر نمی داند چگونه تعداد 
دانش آموزان را بــه حد نصاب برســاند که بتواند 
کالس ها را دایر کند. به گفته مسئوالن امر آموزش 
و پرورش، این طرح برای کاهش بار ترافیکی سطح 
شهر اجرایی شد. اگرچه فلســفه اجرای این طرح 
خوب است، اما آنچه موجب ســر و صدای خانواده 
ها شــده، این اســت که عده ای از مدیران از این 
فرصت اســتفاده و با دریافت هزینه های هنگفت 
از خانواده ها، اقدام به ثبت نــام دانش آموزانی که 
در محدوده نیســتند، می کنند یا از دانش آموزانی 
ثبت نام می شــودکه با واسطه آشــنا و فامیل، در 

مدرسه خارج از محدوده، ثبت نام می کنند.
دریافت پول، غیر قابل انکار است

اگر چه مســئوالن آموزش و پرورش اصفهان، هر 
بار پس از طرح این نوع پرســش هــا و گالیه های 
مردم، با صدای بلند اعالم می کنند، چنین مسائلی 
مطرح نیست و اگر هم باشد با این مدیران برخورد 
می کنیم، اما دریافــت پول از دانــش آموزان امر 
غیرقابل انکاری است که به راحتی از سوی مسئوالن 
آموزش و پرورش انکار می شود؛ حتی برای اثبات 

گفته خود، از برخورد شدید با این نوع مدیران خبر 
می دهند. رییس اداره ارزیابــی عملکرد اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان، زمانی گالیه های 
مردم را مورد قبــول می داند که همراه با ســند و 
مدرک باشد. وی در پاسخ به این پرسش که وقتی 
یک مادر برای ثبت نام فرزند خود به مدرسه مراجعه 
و از وی مبلغــی هنگفت طلب مــی کنند، چگونه 
می تواند این ســخن و گفته که بین والدین و مدیر 
رد و بدل شده است را مســتند و به عنوان سند به 
شما ابالغ کند تا مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد، 

فقط سکوت کرد!
دلهره مردم برای شــکایت از آموزش و 

پرورش
عســگری در حالی خبر از بازرســی ها در سطح 
مدارس داد که اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان نیز همچون سایر ادارات، با کمبود نیروی 
بازرسی مواجه است.  به طور قطع این محدودیت 
بازرســی ها منجر به بــروز تخلفاتی می شــود و 
نمی توان تمام مدارس را به شکل دقیق و موشکافانه 
مورد بررســی قرار داد. اکتفا به میزان شــکایات 
مردمی، راهکار چندان موثری برای پیشــگیری از 

تخلفات نیست؛ آن هم مردمی که وقتی به میانشان 
رفتیم و آنها را از حق قانونی شــان مطلع کردیم، با 
ترس و لرز گفتند: »آخر پای بچه ما در میان است و 

می ترسیم در ثبت نامش با مشکل مواجه شویم.«
رییــس اداره ارزیابــی عملکــرد اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان بیش از نیمی از 
شکایات مردمی را به دلیل مستند نبودن، واقعی و 
 A منطقی ندانست و افزود: هنگامی که یک محله
داریم و یک محله B و والدین اصرار دارند که فرزند 
خود را از محله A به محله B ببرند، این شــکایت 

غیرواقعی است.
وی در حالی این مثال را بــرای توجیه غیر واقعی 
بودن مطالبه والدین مطرح کرد که باید بررســی 
شود، چرا مدرســه ای که در محله A  وجود دارد 
کسی تمایل ندارد، فرزندش در آن تحصیل کند یا 
 B چرا همه افراد بیشتر تمایل دارند که در مدرسه
ثبت نام کند و این شاخص های تمایل و عدم تمایل 

به هر نحوی باید مورد پایش قرار بگیرد.
باالترین میزان شکایات مردمی، از دریافت 

هزینه است
عســگری با بیان اینکه باالترین میزان شــکایات 
مردمی از دریافت هزینه است، بیان داشت: مدیران 
مدارســی که به ازای ثبت نام خانواده را مجبور به 
دریافت پول کنند، بازخواست، توبیخ و حتی عزل 

خواهند شد.
وی بیان داشــت: با توجه به اینکه در حال حاضر 
زمــان ثبت نــام دانش آمــوزان مقطــع ابتدایی 
است، بیشــترین میزان شــکایات مردمی از این 
مقطع بوده و حال کــه فرم انتخاب رشــته برای 
مقاطع متوســطه آمده احتمال دارد کــه تا پایان 
تابستان آمار شــکایات در این حوزه هم باال برود.

رییس اداره ارزیابــی عملکــرد اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان، اظهار داشــت: در سال گذشته 
گزارشــاتی مبنی بــر پرداخت اجبــاری پول به 
مدرسه به ما ارائه شــد که پس از پیگیری و صحت 
 گزارش، حتی مدیر مدرســه را بازخواست و عزل

 کردیم.

تقابل مدرسه و خانواده با اجرای طرح »ثبت نام در محدوده سکونت«
دغدغه های والدین با آغاز ثبت نام؛

 خدمات بهزیستی 
به سالمندان اصفهانی

 27 هزار سالمند 
زیرپوشش بهزیستی؛

سازمان سنجش اعالم کرد:
 شرایط ثبت نام در دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد

جزئیات شرایط و ضوابط ثبت نام برای دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی در دفترچه راهنمای 
این دانشگاه اعالم شــد. متقاضیان پذیرش در این دوره باید با مراجعه به سامانه ثبت نام اینترنتی مرکز 
سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.org نسبت به دریافت و مطالعه دفترچه 
راهنمای این دوره اقدام کنند. متقاضیان می توانند نســبت به انتخاب ۲۰ رشته شهر از یک مجموعه و 
یک نظام آموزشی از میان رشته شهرهای ارائه شده در سامانه اقدام کنند. داشتن دیپلم کامل نظام قدیم 
متوسطه یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه برای پذیرش در این دوره الزامی است. 
دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام جدید که فاقد مدرک پیش دانشگاهی یا مدرک کاردانی 
هستند، حق ثبت نام در این دوره را ندارند. فارغ التحصیالن دوره های کاردانی )اعم از پیوسته و ناپیوسته( 

غیرمشمول مجاز به ثبت نام در این دوره هستند.

مدیر کل تبلیغات اسالمی اصفهان خبرداد:
اجرای طرح ساماندهی اعزام امام جماعت به دستگاه های اجرایی

مدیر کل تبلیغات اسالمی اصفهان خبر گفت: اداره کل تبلیغات اسالمی و ستاد اقامه نماز در تعامل با یکدیگر، 
تغذیه فرهنگی و آموزش های تخصصی ائمه جماعــات را با هدف باالبردن کمی و کیفی اقامه نماز در ادارات 
دنبال می کنند. حجت االســالم »اروجی« با بیان اینکه اداره کل تبلیغات اسالمی استان در حال پیگیری و 
اجرای طرح ساماندهی اعزام امام جماعت به دستگاه های اجرایی و مدارس، همچنین یکسان سازی پرداخت 
حق الزحمه ائمه جماعات است، افزود: اداره کل تبلیغات اسالمی و ستاد اقامه نماز در تعامل با یکدیگر، تغذیه 
فرهنگی و آموزش های تخصصی ائمه جماعات را با هــدف باالبردن کمی و کیفی اقامه نماز در ادارات دنبال 
می کنند. حجت االســالم اروجی خاطر نشان کرد: ائمه جماعات دســتگاه های اجرایی با ثبت نام در سامانه 
 جامع اعزام مبلغ )سجام( می بایســت گزارش فعالیت های خود را به اداره کل تبلیغات اسالمی استان ارائه

 دهند.
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اظهارات جنجالی »کاسانو« 
برای بازگشت به سری آ

»آنتونیو کاســانو« خیال بازنشستگی ندارد. با 
وجود بیش از یک سال 
و نیم خانه نشــینی 
به دلیل نداشــتن 
مهاجــم  تیــم، 
یتالیا قصد  سابق ا
نداردکفش هایش را 

آویزان کند.
او به نشــریه ماتینوی ایتالیا گفت: »آلمیدا« را 
یادتان هست. همان هافبک آرژانتینی که برای 

پارما و التزیو بازی می کرد. 
او دو ســال بازی نکــرد اما دوبــاره کارش را با 
ریورپالته از ســر گرفت و در یک لیگ فیزیکی 
مثل لیگ آرژانتین بازی کرد. اگر فرصتی داشته 
باشــم من هم می  خواهم همیــن کار را بکنم و 
تاثیرگذار باشم. من 110 درصد آماده ام و از نظر 
روانی و جسمانی احساس خوبی دارم. احساس 
می کنم که می توانم تا 60 ســالگی بازی کنم و 
در این لیگ تأثیرگذار باشم. سری A االن فقط 
کمیــت دارد، دیگر کیفیت ایــن لیگ و هوش 

فوتبالی آن باال نیست. 

ادامه محکومیت های سنگین 
برای داوران رشوه خوار

براســاس حکم کنفدراســیون فوتبال آفریقا، 
»دیوید الریا« داور اهل 

کشــور غنا به 
طور مادام 
العمــر از 

قضــاوت محروم 
شد و 6 داور دیگر نیز 
هر کدام به 10 ســال 

محرومیت از قضاوت محکوم شدند.
کنفدراسیون فوتبال آفریقا )CAF( در راستای 
پاکســازی فضای داوری بازی های این قاره که 
از مدت ها پیش با اتهامات رشــوه خواری آلوده 
شده  بود، ماه گذشته 11 داور را با مجازات هایی 
سنگین محکوم کرد. پیش از این »مروا رینج« 
کمک داور اهل کنیا به رشوه خواری متهم و به 

طور مادام العمر از قضاوت محروم شده بود.
قبل از برگزاری جام جهانــی، فیلمی مخفیانه 
از این کمک داور مربوط به زمان برگزاری جام 
ملت های آفریقا منتشر شد و فیفا به همین دلیل 

وی را فهرست داوران خود حذف کرد.

 چیزی که »مارادونا« 
از آن متعجب است!

تیم   ملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی ۲01۸ 
روسیه، عملکردی ناامید 
کننده از خود نشان 
داد و با شکســت 
بــر تیــم   ملی  برا
فرانسه در مرحله 
یک هشــتم نهایی، 
وداعی زودهنــگام با 
جام داشت.»خورخه سامپائولی« سرمربی تیم  
 ملی فوتبال آرژانتین، بــا وجود اینکه قرارداد 6 

ساله داشت، اما از کار بر کنار شد. 
فدراسیون فوتبال آرژانتین »لیونل اسکالونی« 
را به عنوان ســرمربی جدید خود انتخاب کرده 
است. »دیگو مارادونا« اسطوره فوتبال آرژانتین، 
از اینکه نام او در بین گزینه های ســرمربیگری 
در آلبی سلسته نیست، متعجب و ناراحت شده 
است. او درباره این موضوع گفت : واقعا متعجبم 
که چرا رسانه ها حتی نام من را به عنوان یکی از 
گزینه های مربیگری در تیم   ملی آرژانتین مطرح 
نکرده اند. این ناامید کننده اســت. از هر مربی 

سخن به میان آورند به جز من!

 هافبک کروات یوونتوس 
به فیورنتینا پیوست

»مارکو پیاتسا« با امضای قراردادی ۲0 میلیون  
یورویــی بــه فیورنتینا 

پیوست.
فعالیت های فصل 
نقــل  و انتقــاالت 
یوونتوس همچنان 
ادامــه  دارد؛ این بار 
»مارکوپیاتسا« هافبک 
کروات، راهی فیورنتینا شد تا زمان بیشتری برای 

بازی کردن داشته باشد.
 البته بندی در قرارداد ایــن بازیکن وجود دارد 
که در صــورت تمایــل، این باشــگاه ایتالیایی 
می توانــد بازیکن خــودش را در پایان فصل به 
تیم بــاز گرداند.فصل جدیــد رقابت های لیگ 
ایتالیا در حالی شــروع خواهد شــد که حضور 
»کریستیانورونالدو« در یوونتوس همه نگاه ها را 
به خود معطوف کرده است. این تیم باید در هفته  

نخست به مصاف کیه وو برود.

چیزی که »مارادونا« از آن متعجب است!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»ارسالن مطهری« که به تازگی با باشگاه »صحم« قرارداد بست، 
در گفت وگو با تســنیم درباره اینکه چرا لیگ عمان را برای ادامه 
فوتبالش انتخاب کرده گفت:»خیلی ها تصورشان این است که فقط 
به خاطر پول این کار را انجام دادم. به نظر من لیگ عمان بیشتر از 
لیگ ایران دیده می شود. در واقع من در تیم صحم این فرصت را 

دارم که از لحاظ فوتبالی پیشرفت کنم.«

برای پیشرفت به عمان رفتم

»رامین رضاییان« مدافع تیم ملی در جام جهانی روســیه نمایش 17
خوبی داشت. اکنون باشگاه تراکتورسازی تبریز به او پیشنهاد داد 

که به این تیم ملحق شود.
 تراکتورسازان برای اینکه روند مذاکرات زودتر پیش برود، از خود 
رضاییان خواستند پیشنهاد مالی اش را ارائه دهد که در نهایت او مبلغ 

۵ میلیارد تومان را درخواست داد.

پیشنهاد 5 میلیاردی رضاییان به تراکتور
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سریال افشاگری ها درباره قطر؛
 این بار »بالتر«

»سپ بالتر« رییس پیشین فیفا ادعا کرده است 
که اعضــای کمیته اجرایی فدراســیون جهانی 
فوتبال در هنــگام اعــالم رای بــرای میزبانی 
جام جهانی ۲0۲۲ شرایط نامناسب قطر را نادیده 
گرفته اند. او ادعا کرده که پیروزی شوک آور قطر 
در راه میزبانی جام جهانــی، ترکیبی از توافقی 
غیرقانونــی در کنــار وجود فشــارهای عجیب 

سیاسی روی »میشل پالتینی« بوده است.

در حاشیه

پیشخوان

خط و نشان مهاجم پرسپولیس برای زدن گل دربی؛
برنامه ای برای شادی ندارم!

مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس در مورد شرایط سخت حضور در ســرخابی ها و حواشی این دو تیم که 
می تواند بازیکن را به ســمت نابودی نیز پیش ببرد، گفت: کســانی که از تیم های دیگر به اســتقالل و 
پرسپولیس می آیند، به شــدت مورد ارزیابی مردم قرار می گیرند و در چشم هستند؛ شاید کوچک ترین 
رفتار آنها باعث خراب شدن آینده  آنان شود. همه چیز بستگی به خود بازیکن دارد. خوشبختانه اکنون 
تالش می کنم، تنها به تیمم کمک کنم. »سیامک نعمتی« درباره گلزنی در ترکیب پرسپولیس و اینکه آیا 
شادی گل خاصی برای دربی در ذهن دارد، گفت: تمام تالشم را می کنم تا برای پرسپولیس مفید باشم 
و گل بزنم. البته این را هم بگویم که گل زدن در پرسپولیس واقعا خیلی لذتبخش است و می چسبد. من 

هیچ برنامه ای برای شادی گل ندارم و همان لحظه تصمیم می گیرم. 

سرپرست تیم فوتبال سپاهان:
حضور هواداران در نقش جهان خوشحال کننده است

سرپرست تیم فوتبال ســپاهان، از آخرین وضعیت این تیم پیش از بازی برابر پیکان در هفته سوم لیگ برتر 
فوتبال گفت. »رضا فتاحی« اظهار داشــت: با صالح دید »امیر قلعه نویی«، حســام فتاحی به کادر فنی تیم 
سپاهان اضافه شد؛ اما حضور »فتاحی« تنها برای آنالیز نیست؛ وی می تواند مربی یا آنالیزور تیم باشد. او در 
خصوص کارت بازی کومان نیز افزود: کارت بازی کومان مجارستانی صادر  شد و وی مشکلی برای همراهی 
سپاهان در دیدار با پیکان ندارد؛ سرپرست تیم فوتبال سپاهان با اشاره به حضور هواداران در بازی با پیکان بیان 
داشت: خیلی خوشحال هستیم که هواداران در این بازی کنار تیم خواهند بود و اگر در بازی اول برابر صنعت 
نفت آبادان نیز از حضور هواداران محروم نبودیم، قطعا پیروزی را کسب می کردیم و االن صدر جدول بودیم. 

امیدوارم تیم نتیجه خوبی بگیرد و هواداران، راضی نقش جهان را ترک کنند.

هجدهمیــن دوره بازی های آســیایی به میزبانــی »اندونزی« در 
شــهرهای »جاکارتا« و »پالمبانگ« برگزار می شود. ایران با ۳۷۸ 
ورزشکار در ۴۲ رشته ورزشی در این دوره از رقابت ها حضور خواهد 
داشت. در حالی که قرار بود »کیمیا علیزاده« پرچمدار کاروان ایران 

در جاکارتا باشد، اما او به فاصله 1۲ روز مانده به بازی های 
آسیایی در اردوی تیم ملی مصدوم شد. مسئوالن کاروان 

ایران مجبور به تغییر پرچمدار ایران شــدند؛ اما باز هم قرعه به نام 
دختران افتاد. اکنون »الهه« احمدی قرار است پرچم سه رنگ ایران 
را در افتتاحیه این بازی ها به اهتزاز در آورد. احمدی سه مدال نقره و 
یک برنز بازی های آسیایی و سه طال، یک نقره و یک برنز مسابقات 

جهانی را در کارنامه ورزشی خود دارد.
دومین پرچمداری دختران تیرانداز در بازی های آسیایی

پیش از این در طول 1۴ دوره حضور ایران در بازی های آسیایی، تنها 
در یک دوره )1۹۹۸ بانکــوک( پرچمداری کاروان ایران به دختران 
سپرده شده بود. اکنون برای دومین بار است که پرچمداری کاروان 

ایران به یک بانوی تیرانداز سپرده می شود.
»زهرا محروقی« نخســتین بانوی تیراندازی بود که پرچم ایران را 
در بازی های آســیایی به اهتزاز درآورد. البتــه پرچمداری کاروان 

ایران در حالی به او ســپرده شــد که نام »آرش میراسماعیلی« به 
عنوان پرچمدار کاروان ایران اعالم شــده بود. اما بعد از رژه کاروان 
ایران در تصاویر ثبت شــده، زهرا محروقی با پرچم ایران در ردیف 
جلوی کاروان دیده می شد. در آن سال ها  برخی از مسئوالن کاروان 

ایران یک شــب مانده به بازی های آســیایی تصمیم گرفته بودند 
تا یک بانو را بــرای پرچمداری کاروان انتخاب کنند. آنها شــبانه و 
بدون اطالع رســانی، زهرا محروقی را در ردیف نخست کاروان قرار 
 دادند تا حضور فعال زنان ایرانی در عرصه های مختلف را به نمایش

 بگذارند.
1۴ دوره حضــور ایــران در بــازی های آســیایی و 

۷ پرچمدار کشتی
در ادوار مختلــف بازی های آســیایی، پرچمــداران کاروان ایران 
از میان رشــته هایی همچون وزنــه برداری، بســکتبال، فوتبال و 
تیراندازی انتخاب شده اند. کشــتی آزاد و فرنگی بیشترین سهم را 
در پرچمداری ایران در چهارده دوره از بازی های آسیایی بر عهده 
داشته اند. »رضا سوخته سرایی« تنها کشتی گیری است که سه 
دوره پیاپی به عنوان پرچمدار کاروان ایران انتخاب شــده است. 
بعد از کشــتی گیران، وزنه برداران هم در چهــار دوره این بازی 
ها موفق به حمل پرچم ایران در مراســم رژه شده اند. رشته های  
فوتبال و بسکتبال نیز هر کدام تنها در یک دوره این مسئولیت را بر 
عهده داشته اند. احمدی دومین بانوی تیرانداز ایرانی در بازی های 

آسیایی است. 

تمام پرچمداران ایران در بازی های آسیایی؛

از نامجو تا الهه احمدی

 دو مهاجم و یک هافبک 
برای بازگشــت به مسیر برد، 

استقالل حمله

 الهه احمــدی، از انتخاب 
یک زن به عنــون پرچمدار 
بازی هــای آســیایی دفاع 
می کند.پرچم در دســت یک 

مادر
 رد هر نــوع اختالفی با 
بیرانوند. برانکو: جوک نگویید

 دژاگه: شفر با من خیلی 
مذاکره کرد اما نشد!

 دژاگه: پیشــنهادی از 
پرسپولیس نداشتم

 »محمد رضایی«
 نماینده اصفهان در شمشیرزنی

 ۲۷ مردادماه سال جاری،  سوت آغاز هجدهمین 
دوره بازی های آسیایی در شهر»جاکارتا« اندونزی 
به صدا درمی آید. در این بازی ها که به مدت دو هفته 
پیگیری می شــود، ورزشــکاران اصفهانی حضور 
پررنگی دارند. به طوری که گفته می شــود در این 
بازی ها مدال های بیشتری نســبت به دوره های 
گذشته نصیب ورزش اصفهان خواهد شد. در فاصله 
باقی  مانده به شروع بازی های آسیایی جاکارتا، هر 
روز به معرفی یک ورزشکار از استان می پردازیم که 

در این دوره از بازی ها شرکت می کند.
»محمدرضایــی« ملــی پوش »شمشــیربازی« 
کشورمان، یکی دیگر از ورزشکاران اصفهانی است 
که قرار است در بازی های آسیایی ۲01۸ جاکارتا 
حضور یابد. محمــد کــه برادرکوچک ترخانواده 
ورزشی رضایی است، رشته شمشیربازی را از همان 
کودکی با تشویق های برادر بزرگترش آغاز کرد و 
توانست از سن 1۷ سالگی وارد تیم ملی نوجوانان 
شــده و از همان زمان به بازیکــن اصلی تیم ملی 

تبدیل شود. 
ورزشکار اصفهانی که حاال ۳۷ سالگی را پشت سر 
گذاشته است، نفر اول رده بندی کشور در اسلحه 
اپه است و به عنوان کاپتیان تیم ملی شمشیر بازی 
را در بازی های آسیایی همراهی می کند. رضایی، 
یک مدال برنز بازی های آســیایی ، سه مدال نقره 
قهرمانی آســیا، ۷ برنز قهرمانی آسیا، طال، نقره و 
برنز جام جهانی را در کارنامه ورزشی خود به ثبت 
رسانده است.ملی پوش شمشیربازی ایران مدتی از 
تیم ملی خداحافظی کرد ولی دوباره تصمیم گرفت 
تا به تیم ملی برگردد و اکنــون به یکی از بازیکنان 
آماده تیم ملی تبدیل شده است که می توان روی 
مدال او برای بازی های آسیایی حساب باز کرد. به 
گفته رضایی، شمشــیربازی در سطح بسیارخوب 
قرار دارد و تک تک بازیکنان با توجه به مسابقاتی که 
در طی این مدت شرکت داشته اند در هر دو بخش 
تیمی و  انفرادی، شانس مدال دارند و می توانند در 
میان سایر ورزشکاران ایرانی به نتایج خوبی دست 
یابند. ملی پوش اصفهانی اســلحه اپه کشورمان 
حریفان اصلی اش در این مسابقات را شمشیربازانی 

که از کره جنوبی، ژاپن و قزاقستان می  داند 
رقابت تنگاتنگی بــا آن ها در 
این بازی هــا دارد؛ به خصوص 
ورزشــکاری از کره جنوبی که 

دارنده مدال طالی قهرمانی 
جهان نیز است. ولی با این 
وجود امیدوار دارد که با 
توجه به انگیــزه باالی 
خــود  و تمریناتــی که 

پشت سر گذاشــته است، به 
خوشرنگ ترین مدال در این 

مسابقات دست یابد.

سمیه مصور

 
 

هفته ســوم رقابت های فوتبال لیگ برتر، امشــب  
با برگــزاری ۴ دیــدار شــروع می شــود؛ آن هم 
درشــرایطی که تیــم ذوب آهن در تهــران مقابل 
تیم ســایپا صف آرایــی می کند و تیم ســپاهان در 
 ورزشــگاه نقــش جهان، مقابــل تیم پیــکان قرار

 می گیرد.
سایپا- ذوب آهن

 سبزپوشان اصفهانی، در حالی امشب مقابل شاگردان 
»علی دایی« قرار می گیرند که در دو هفته ابتدایی 
لیگ، عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشتند. 
شــاگردان »امید نمــازی زاده« در هفتــه اول در 
قائمشهر مقابل تیم نساجی به پیروزی دست یافتند 
تا فصل جدید رقابت های لیگ برتر را با ســه امتیاز 
شیرین آغاز کنند. ذوبی ها در هفته دوم در ورزشگاه 
فوالدشهر رودرروی استقالل تهران قرار گرفتند که 
در این دیدار جذاب و تماشایی، سبزپوشان در پایان 

۹0 دقیقه در حالی که دو بار از حریفشان جلو 

افتادند، به تساوی رضایت دادند تا با 
۴ امتیاز مهیای هفته سوم مسابقات 

لیگ شوند.
ذوب آهن در این دیدار باید 

مقابل سایپایی به 
ن  ا مید

برود که فصل گذشــته، کورس پایاپایی را با 
هم بر سر کسب عنوان نائب قهرمانی داشتندکه 

تا هفته های پایانی ایــن رقابت نیز ادامه داشــت. 
سبزپوشــان اصفهانی برای باقی مانــدن در جمع 
مدعیان، نیاز مبرمی به کســب ۳ امتیاز این دیدار 
دارند و امیدوارند بتوانند بــا هدایت امید نمازی در 
بازی برابر سایپا نیز با دست پر از زمین خارج شوند؛ 
زیرا آنها تاکنون نتوانسته اند تیم های تحت هدایت 
علی دایی را شکســت دهند و همچنان در حسرت 
پیروزی برابر سرمربی سابق پرسپولیس و تیم ملی 
مانده اند. از ســوی دیگر این تیم، ۲ هفته متفاوت 
را پشت سر گذاشــته و با دو نتیجه مشــابه به یک 
برد و شکست رسیده اســت؛ شاگردان دایی نیز 
نمی خواهند در همیــن هفته های ابتدایی 
امتیاز از دست بدهند؛ بنابراین با انگیزه 

باالیی وارد زمین خواهند شد. 
سپاهان- پیکان

 طالیی پوشــان نصــف جهان که 
هفته گذشــته توانســتند به برد 
شیرینی دست یابند و اولین بازی 6 گله 
این تیم در تاریخ لیگ برتر را رقم بزنند، این هفته از 
ساعت۲0:۳0 جمعه شب در ورزشگاه نقش جهان به 

مصاف تیم پیکان می روند.
شــاگردان »امیر قلعه نویــی« در حالی 
مقابــل شــاگردان »مجیــد جاللــی« 
صف آرایی می کنند کــه این دیدار جدی، 

محــک 
سپاهانی ها در 
این فصل به شــمار 

مــی رود و ایــن 
مسابقه، عیار واقعی 

زرد پوشان را مشخص 
می کند؛ چراکه در دو دیدار گذشته، این تیم در فاز 
دفاعی با مشــکل چندانی روبه رو نشده است و بازی 
مقابل پیکان می تواند جدی ترین چالش آنها از ابتدای 
فصل باشد.تیم پیکان همیشه رقیبی سرسخت و جدی 
برای ســایر تیم های لیگ بوده و فوتبالی روان و قابل 
احترام ارائه می دهد. آنهــا در ۲ دیدار قبلی خود ابتدا 
استقالل  را با دفاعی چند الیه متوقف کردند و سپس 
در هفته دوم، تیم سایپا را با ۳ گل از میان برداشتند.

کســب ۳ امتیاز این دیدار برای هر ۲ تیم از اهمیت 
باالیی برخوردار بوده است؛ همین امر بازی روز جمعه 
را بسیار سخت و حســاس می کند. سپاهان عالوه بر 
کورس قهرمانی، باید آماده حضور در دربی هفته آینده 
شود و پیروزی در این دیدار می تواند آنها را در شرایط 
روحی مناسبی قرار دهد. پیکان نیز که به دنبال کسب 
سهمیه اســت، به خوبی ارزش امتیازهای هفته های 
ابتدایی را دانســته و به راحتی پا پس نمی کشد. حال 
باید دید که »ژنرال« و »آقا معلم« چه تدابیری برای 

این بازی حساس اندیشیده اند!

ماشین سواری اصفهانی ها با محصوالت داخلی 
رونمایی از هواداران هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال؛

سپاهان در لیگ هجدهم
آخرین دیداری که ســپاهان با 
حضور هوادارانش در ورزشــگاه 
نقش جهان از حریــف میزبانی 
کرد، مربوط به هفته پایانی لیگ 
گذشته بود. در آن دیدار که روز ۷ 
اردیبهشت برابر استقالل برگزار 
شد، ظرفیت مجاز ورزشگاه که 
تنها مربوط به طبقــه اول بود، 
تکمیل شد و ۳۵ هزار نفر شاهد 
پیروزی یک بر صفر اســتقالل 
برابــر ســپاهان در پایان فصل 
کابوس وار طالیی پوشان بودند. 
با توجه بــه محرومیت هواداران 
ســپاهان در دیدار هفته نخست 
برابر صنعت نفت آبادان، نخستین 
میزبانی ســپاهان بــا حضور 
هواداران دو هفته به تعویق افتاد 
تا ورزشــگاه نقش جهان پس از 
 10۵ روز شــور هواداری به خود 

ببیند.
سپاهان در حالی به مصاف پیکان 
می رود که با توجــه به پیروزی 
پرگل هفته گذشته این تیم برابر 
سپیدرود رشت و همچنین دوری 
۳ ماهه هواداران از ورزشــگاه، 
روز جمعه بایــد منتظر حضور 
جالب توجه هواداران سپاهان در 
ورزشگاه نقش جهان باشیم. این 
دیدار همچنین به نوعی رونمایی 
از خریدهــای جدیــد هم برای 

تماشاگران به شمار می رود.
گفتنی است سپاهان در ۳ هفته 
آینده از اصفهان خارج نمی شود 
و به ترتیب به مصــاف پیکان، 
ذوب آهن و تراکتورسازی می رود 
که دیدار با ذوب آهن در ورزشگاه 
فوالدشهر و به میزبانی ذوب آهن 

خواهد بود.

 نرگس  طلوعی
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مسئوالن برای رفع دغدغه های خبرنگاران گام بردارند
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخـبار

سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اصفهان خبر داد:

تعیین تکلیف بیش از ۸۰ درصد 
زمین های مصلی ها دراستان

سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان 
گفت: در دیدار مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان بــا مدیر کل راه و شهرســازی اصفهان، 
مالکیت اماکــن مذهبی اســتان تعیین تکلیف 
شد.»سعید بکرانی« اظهار داشت: صبح روز سه 
شنبه ۱۶ مرداد ماه نشســت مشترک مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با مدیر کل 
راه و شهرسازی اســتان در محل اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهان برگزار شد.وی در 
ادامه افزود: این نشست با محوریت اجرای تفاهم 
نامه ســازمان اوقاف و امور خیریه با وزارت راه و 
شهرسازی مبنی بر تعیین تکلیف مالکیت اماکن 
مذهبی که در امالک مسکن و شهرسازی قرار دارد 
برگزار شد.سرپرست روابط عمومی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: همچنین در 
این نشست موضوع مساجدی که توسط اداره راه 
و شهرسازی در مجموعه های مسکن مهر سراسر 
استان ساخته شده و یا در آینده باید ساخته شود 
تعیین تکلیف شــد.بکرانی گفت: در این جلسه 
بر اختصاص زمین توســط اداره راه و شهرسازی 
جهت ساخت اماکن مذهبی در شهرها و روستاها، 
تاکید و بیش از ۸۰ درصد از زمین هایی مصلی ها 

دراستان نیز تعیین تکلیف شد.

رییس اداره تفریح سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی خبر داد:

افزایش ایستگاه های ورزش 
صبحگاهی در شهر اصفهان

رییس اداره تفریح سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان اظهارکرد: از مجموع 
۱۵۲ ایستگاه ورزش صبحگاهی در شهر اصفهان 
۸۵ ایستگاه ویژه بانوان و ۶۷ ایستگاه ویژه آقایان 
است. »نفیسه گلشیرازی«  تصریح کرد: معاونت 
ورزشی و  تفریحی، دارای سه اداره شامل مراکز، 
ورزش همگانی و محالت همچنین اداره تفریحی 
است که اداره مراکز ۴۴ ورزشگاه دارد. وی گفت: 
۳۰ سالن ورزشی در اصفهان فعال است و خدمات 
متنوعی را به شهروندان ارائه می کند. گلشیرازی 
افزود: اداره ورزش همگانــی و محالت در هفته 
فرهنگی اصفهان، ویژه برنامه هایی برای بیماران 

خاص برگزار کرد.

نائب رییس شورای شهر:
 هنوز آمار مشخصی 

از بازنشستگان شهرداری نداریم
نائب رییس شورای شهر اصفهان در خصوص رویکرد 
مدیریت شهری اصفهان در حوزه قانون بازنشستگی 
که در مجلس شورای اسالمی مصوب شد، اظهار کرد: 
قانون همیشه الزم االجرا و در کشور برای همه مردم 
یکسان است. »علیرضا نصراصفهانی« تصریح کرد: 
قوانین تصویب شده توسط مجلس به شورای نگهبان 
ارجاع داده و تا پس از تایید شورای نگهبان، اجرایی 
شود. نصر اصفهانی با بیان اینکه مسئوالن باید تابع 
قوانین باشند، افزود: اگر قانون بازنشستگان تایید 
شود، مسئوالن مشغول به کار، راه گریزی ندارند. وی 
با بیان اینکه پس از تایید قانون جدید بازنشستگی 
در شورای نگهبان کسانی که مشــمول این قانون 
می شوند معرفی خواهند شد، ادامه داد: هنوز آماز 

مشخصی از تعداد بازنشسگان شهرداری نداریم.

عضو شورای اسالمی شهر:
مسئوالن برای رفع دغدغه های 

خبرنگاران گام بردارند
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان، به مناسب »روز 
خبرنگار« اظهار کرد: علم، دانش، تجربه و جسارت 
الزمه فعالیت یک خبرنگار خوب است و این موارد 
در خبرنگاران اصفهان به خوبی مشاهده می شود. 
»امیراحمد زندآور« ســرعت، دقت و صحت را سه 
اصل مهم در کار خبری عنوان کرد و افزود: در استان 
اصفهان شــاهد کارآزمودگی خبرنگاران هستیم؛ 
قشر سخت کوشــی که برای رفع مشکالت جامعه 
و شــهر خود تالش و همت دارند. وی تاکید کرد: 
خبرنگاران هیچ گاه به دنبال منافع شخصی نبودند، 
به طوری که در تشکل های مطبوعاتی تمام اصحاب 
رسانه همسطح هســتند. زندآور مهم ترین دغدغه 
خبرنگاران را موضوع بیمه، امنیت شغلی، مسکن، 
خدمات رفاهی و تفریحی عنــوان کرد که تاکنون 
مورد توجه قرار نگرفته است و گفت: مسئوالن باید 
مشــکالت و چالش های خبرنگاران را مورد توجه 
قرار داده و در جهت رفــع دغدغه های خبرنگاران 

گام بردارند.

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان در مراســم تجلیل از خبرنگاران، با اشاره 
به اینکه همراهی خبرنگاران با بدنه حکومت باعث 
شــده تا در تدبیر امور در مسائل اســتان موفق تر 
حاضر شــوند، اظهار کــرد: نمی خواهــم بگویم با 
بحران مواجه هســتیم، اما ســال ســختی را در 
پیش داریم؛ خشکســالی یکی از مشکالت استان 
 اصفهان اســت کــه در چهار دهه اخیر بی ســابقه 

بوده است.
»حمیدرضا طباطبایی« با بیان اینکه مدیریت آب 
شــرب مردم با برنامه ریزی های دقیق، تامین شده 
اســت، بیان کرد: تنش های اقتصادی که در چند 
ماه اخیر رخ داد و شــیطنت هایی که دولت آمریکا 
انجام داد، باعث بروز مشــکالتی در کشور شد. وی 
افزود: از عملکــرد دولت حمایــت می کنم چراکه 
 پنج ســال را با تورم کنترل شــده و تورم حداقلی 

گذراندیم.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان، بــا بیان اینکه تحریم هــای جدیدموجب 
می شــود تا تدبیر امور با مشــکالتی رو به رو شود، 
یادآوری کرد: به جــرات می توانم اعــالم کنم که 
با همه مشــکالتی که ذکر شــد، شــرایط بحرانی 
در اســتان اصفهان نداریم؛ انبارها تامین اســت و 
 مردم در تامیــن مایحتاج خود مشــکلی نخواهند

 داشت.
وی با بیان اینکه در اســتان حتی یــک روز بدون 

سوخت یا مایحتاج مردم 
نبوده اســت، خاطرنشان 
کرد: به علت خشکسالی 
باغات غــرب اســتان با 
مشــکل رو به رو شده بود 
اما با مصوبه ای که تصویب 
شــد، حدود ۳۰ میلیون 
مترمکعــب آب بــرای 

آبیاری باغات غرب اصفهان رهاســازی شده است 
و این رونــد، حدود ۱۰ روز ادامــه دار خواهد بود تا 

مشکلی برای باغات استان 
اصفهان پیش نیاید.

طباطبایی بــا بیان اینکه 
تامیــن آب شــرب برای 
جمعیت استان کار سخت 
و طاقت فرســایی بــوده 
است که امیدوارم با تالش 
مسئوالن، نتایج مطلوبی 
حاصل شود، خاطرنشــان کرد: کشور با قطعی برق 
مواجه بوده است و با قول مســاعدی که مسئوالن 

برق استان داده اند، در هفته های آینده، قطعی برق 
رفع خواهد شد.

وی اشاره ای هم به نارضایتی ها و تجمعات اخیر کرد 
و گفت: 9۶ درصد نارضایتی ها و تجمعات، ریشــه 
صنفی داشــته و تنها ۴ درصد آن ها ریشه سیاسی 
داشته است؛ با جلســاتی که با نمایندگان اصناف 
معترض داشتیم، برای حل مشکل آن ها تالش هایی 

شده است.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی با بیان اینکه 
بخش عمده همان تجمعات سیاســی هم به دلیل 
مشکالت اقتصادی بوده است، مطرح کرد: دشمن 
شرایط سختی را برای ما رقم زده است؛ امید است 
در ماه های آینــده وضعیت اقتصــادی بهبود یابد 
و علی رغم تشــدید وضعیت تحریمــی، وضعیت 

اقتصادی رو به بهبود خواهد بود.
وی گفت: اعتراض حق مردم اســت و مســئوالن 
موظف به پیگیری هســتند؛ اما بــه تجمعاتی که 
خارج از ایران خط می گیرند و بــرای به زدن نظم 
 و امنیت اســت، اجازه برگــزاری نخواهیــم داد. 
ســلطنت طلبان و منافقــان، صــالح مــردم را 
نمی خواهند و با این گونه تجمعات به شدت برخورد 

خواهد شد.
طباطبایی در پایان تصریح کرد: کسانی که حرکات 
خالف نظم انجام می دهند، با آن ها برخورد خواهد 
شد؛ زیرا این امنیت مرهون تالش نیروی انتظامی، 

سپاه، وزارت اطالعات، ارتش و بسیج است.

مردم در تامین مایحتاج خود مشکلی نخواهند داشت

مدیــرکل طرح های توســعه شــهری و منطقه ای شــهرداری 
اصفهان  با تاکید بر اینکه مســئوالن شــهری و کالن کشوری 
در حفــظ، نگهداری، مرمت، نوســازی و زیباســازی بافت های 
تاریخی توجه ویژه  ای داشــته باشــند، گفت: بافت های تاریخی 
 هویت و شناســنامه شــهر و به بیانی دیگر برند شهر محسوب 
می شــود که برخی ویژگی های ممتاز در بافت شــهر را متبلور 

می کند.

»ســید احمد حســینی نیا« گفت: در ادامه سلسله نشست های 
راهبردهای شهرســازی و معماری با توجه به ضرورت و اهمیت 
موضوع، بیست و پنجمین نشست به »تجارب کالن شهر تهران در 
حوزه پروژه های زیباسازی در بافت های تاریخی« اختصاص یافته 
است، این نشست با سخنرانی »حمیدرضا نیلی« روز پنجشنبه ۱۸ 
مرداد ماه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳ در سالن اجتماعات کتابخانه 

مرکزی شهرداری اصفهان برگزار می  شود.

مدیرکل طرح های توسعه شهری و منطقه ای شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه زیبایی هر شهر عالوه بر رفع نیازهای روحی و روانی، 
هویت شــهری را تحکیم می بخشـــد، تصریح کرد: زیباسازی 
فضاهای تاریخی به عنوان عنصــر کیفیت بخش محیط زندگی، 
یکی از اهداف منظر شهری و از مهم ترین مباحثی است که بستر 
نوآوری و خالقیت های هدفمنــد را در بافت های تاریخی پدیدار 

می سازد.

مدیرکل طرح های توسعه شهری و منطقه ای شهرداری:
تجربه تهران در بافت  تاریخی اصفهان

معاون سیاسی-امنیتی استانداری اصفهان:

اعتراض حق مردم است؛ اما 
به تجمعاتی که خارج از ایران
 خط می گیرند و برای به زدن 

نظم و امنیت است، اجازه 
برگزاری نخواهیم داد

حصر وراثت
5/331  آقای میرزا حســین فدائی تهرانی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به 
کالسه 454/97 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن فدائی به شناسنامه 26 
در تاریخ 1326/3/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- حبیبه سلطان فدائی به شــماره شناسنامه 27 همسر متوفی 2- میرزا 
حسین فدائی تهرانی به شماره شناسنامه 3، 3- اسفندیار فدائی تهرانی، ش.ش 195، 4- 
حیدر فدائی،ش.ش 28 فرزندان ذکور متوفی می باشند و 5- معصومه فدائی تهرانی، ش.ش 
3642،  6- فاطمه فدائی، ش.ش 29،  7- تــوران فدائی، ش.ش 42 فرزندان اناث متوفی 
و 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 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 220997  احمدی قاضی شــعبه شــورای حل اختالف تیــران ) 177 کلمه،

 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/339 شماره صادره : 1397/04/512044 -97/5/15 چون تمامی ششدانگ قطعه زمین 
محصور پالک شماره 457 فرعی از 128 اصلی واقع در روستای هنجن جز بخش 10 حوزه 
ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام زهرا خانم حسین زاده هنجنی فرزند حسین 
و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1397/06/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.  لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین  یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت  از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 220951 اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز )148 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

5/340  خانم اقدس تقیان داراي شناسنامه شماره 88 به شرح دادخواست به کالسه 240/97  
از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله 
محمدخانی به شناســنامه 119 در تاریخ 97/3/7 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- عبدالرضا محمد خانی، ش.ش 113 فرزند متوفی 
2- غالمحســین محمد خانی، ش.ش 45 فرزند متوفی )پسران متوفی( 3- ملیحه محمد 
خانی، ش.ش 3402 ، 4- مهناز محمد خانــی، ش.ش 3590 )دختران متوفی( 5- اقدس 
تقیان فرزند صفرعلی، ش.ش 88 )همسر دائمی متوفی(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 220960  شعبه دوم شورای حل اختالف چادگان 

)147 کلمه،1 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

5/341 شــماره صادره : 1397/42/511705-1397/5/14 نظر به اینکه به موجب رای 
شماره 630 مورخ 1397/02/05 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  
تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 4483/4035 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام کهزاد محمدی زرد خشویی فرزند رضا قلی 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک به استناد 
ماده 13 قانون مذکور  طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1397/6/12 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 220336 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان)156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/342 کالسه پرونده 96/2743 شــماره دادنامه: 801-97/4/11 مرجع رسیدگی: شعبه 
چهارم شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: شهاب حاج هاشــمی فرزند علی با 
وکالت علیرضا هاشمیان به نشانی خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع 
دندانپزشکی غدیر ط 3 واحد 3،   خواندگان: 1- مجید درویش پور فرزند قربانعلی 2- حسین 
درستکار فرزند علی محمد هر دو  به نشانی مجهول المکان 3- محمد وطنخواه فرزند حسین 
به نشانی خمینی شهر 700 دستگاه چهار راه بســیج روبروی آشپزخانه شمشاد، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای شهاب 
حاج هاشمی فرزند علی با وکالت علیرضا هاشمیان  به طرفیت 1- حمید درویش پور فرزند 
قربانعلی 2- حسین درستکار فرزند علی محمد 3- محمد وطنخواه فرزند حسین  به خواسته 
مطالبه مبلغ 31/500/000 ریال وجه 3 فقره چک به شماره 309829-10/500/000 ریال 
و 309833-10/500/000 ریــال و 309830-10/500/000 ریال مورخ 96/03/30-
96/7/30 - 96/4/30  عهده بانک ملی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با 
توجه به عدم حضور خواندگان در  جلسه مورخ 97/3/19  و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب 
ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضا شــورا  و احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب 
دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی 
خواهان را ثابت دانسته و حکم   به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ سی 
و یک میلیون و پانصد هزار ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/633/750 ریال بابت 
خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی 
اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 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 سپس 
ظرف مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف:220714 شــعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف خمینی شهر )431 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/343 کالسه پرونده 496/97 شــماره دادنامه: 1102-97/5/10 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: امیر حسین ترکیان به نشانی خمینی شهر 
منظریه میدان نماز بلوار ابوالبرکات خ کارمند ک شهید علی اصغر، خوانده: ابوالفضل کبیری 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه حواله، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست 
تقدیمی آقای امیر حسین ترکیان به طرفیت آقای ابوالفضل کبیری به خواسته تقاضای مبلغ 
شصت میلیون ریال وجه نقد بابت یک فقره حواله  به شماره 618512 عهده قرض الحسنه 
و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با بررسی مجموع اوراق 
و محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق حواله و گواهینامه عدم 
پرداخت و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی/ واقعی جهت ایراد هرگونه دفاعیات و 
استظهار از اصل اشتغال ذمه و استصحاب بقای دین و اینکه خوانده دلیلی جهت پرداخت 
وجه حواله ارائه ننموده لذا شــورا خواسته خواهان را ثابت دانســته و به استناد مواد 198 و 
519 و 522  قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شــوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ شصت 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/3/7 لغایت 
اجرای حکم که توسط دایره اجرای احکام حقوقی بر اساس شاخص نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاســبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید و 
اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر 
می باشد. م الف:220766 شعبه 12 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف خمینی 

شهر )328 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

5/344 شماره: 673/96 به موجب رای شماره 339 تاریخ 97/2/31 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه جعفر بدل آبادی به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 147/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/837/500 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/728/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل در حق خواهان شــرکت حمل و نقل معراج )خوش اخالق( به نشانی خمینی 
 شــهر ترمینال حمل و نقل باربری معراج با وکالت ســحر عاطف به نشانی شاهین شهر 
خ عطار بین فرعی 3 و 4 غربی ساختمان ترنج طبقه اول واحد 1 و پرداخت نیم عشر دولتی 
به صندوق دولت رای غیابی است. 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:220813 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )203 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/345 شماره: 1954/96 به موجب رای شــماره 36 تاریخ 97/1/15 حوزه 4 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیه ها 1- سجاد زنگنه 
فرزند خیراله به نشانی مجهول المکان 2-  حمیدرضا امیر یوسفی فرزند رجبعلی به نشانی 
خمینی شهر خ پاسداران غربی کوی مهســتان خ گلستان کوچه 7 غربی پالک 12 ک پ 
8413693739  محکــوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلــغ 149/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/068/750 ریال بابت خسارات دادرسی وپرداخت حق 
الوکاله طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم  له جعفر سرتیپی فرزند حسن با وکالت علیرضا هاشمیان به نشانی خمینی 
شهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر ط سوم واحد 3 و پرداخت 
نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. 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:220718 شــعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )225 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/358 شماره ابالغنامه: 9710103633104630 شماره پرونده: 9509983633101211 
شماره بایگانی شعبه: 951240 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم 
نسرین عرب النچری فرزند ناصر و زیبنده عبداله زاده تهرانی، خواهان آقای مرتضی صرامی 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای نسرین عرب النچری فرزند ناصر و زیبنده عبداله زاده 
تهرانی به خواسته الزام به انتقال ســند مطرح که به این شعبه) اصفهان شهرستان خمینی 
شهر بلوار دانشجو دادگستری شهرستان خمینی شــهر اتاق26( ارجاع و به شماره پرونده  
9509983633101211 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی 
شهر ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1397/06/19 ســاعت 12/30  تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 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: 222011 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خمینی شهر )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/359 شماره ابالغنامه: 9710103633104476 شماره پرونده: 9709983633100461 
شماره بایگانی شعبه: 970473 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
مهدی رشید کماچالی فرزند اسمعیل، خواهان آقای ســید محمد ریاحی زاده دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای مهدی رشــید کماچالی فرزند اسمعیل به خواســته مطالبه وجه 
چک مطرح که به این شعبه) اصفهان شهرستان خمینی شــهر بلوار دانشجو دادگستری 
شهرستان خمینی شهر اتاق26( ارجاع و به شماره پرونده  9709983633100461 شعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 
1397/08/20 ساعت 10/30  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانــده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه 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: 221995 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

)169 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

5/360 شــماره اجراییه:9710423633100137  شماره بایگانی شعبه:950649 بموجب 
درخواست اجراي حکم  دادنامه مربوطه 9709973633100294 محکوم علیهم 1- سید 
مهدی میرشمسی فرزند ســید محمد علی 2- فاطمه میر شمسی فرزند سید علی 3- سید 
رسول میرشمسی فرزند ســید محمد علی 4- زهرا میر شمسی فرزند محمد علی 5- سید 
محمد میرشمســی فرزند ســید محمد علی 6- عذرا خطیب فرزند علــی جان همگی به 
نشــانی مجهول المکان ورثه مرحوم خانم صدیقه بیگم قزوینی به نــام های فاطمه میر 
شمسی و ســیدمحمد علی میر شمسی که ســید محمد علی میر شمســی فوت نموده و 

 ورثه نامبرده عذرا خطیب و زهرا و ســید محمد و سید رسول و ســید مهدی میر شمسی 
می باشــند به انتقــال 4235/5 ســهم از مالکیت مورث خــود و ورثه مرحــوم محمد 
علی میر شمســی به انتقال 4235/5 ســهم از مالکیــت مورث خود از پــالک 102/2 
بخــش 14 ثبــت اصفهــان در حــق محکــوم لــه مهــدی مســائلی فرزنــد حیدر 
به نشــانی اصفهان خیابان ملک شــهر خیابان مفتــح مجتمع توحید واحــد 4 با وکالت 
اعظم محمدی و فاطمــه محمدی هــر دو  فرزند رضا به نشــانی اصفهــان دولت آباد 
م انقــالب ابتدای بلــوار 22 بهمــن جنب بازارچــه میوه محکــوم می باشــند رعایت 
 تبصره 2 مــاده 306 الزامیســت. محکوم علیــه مکلف اســت ازتاریخ ابــالغ 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 ســال 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 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 توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 221024 شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )504 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/361 شــماره صادره: 970720671730731 - 97/5/15 خانم فخری شریف لنجانی 
باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که 
سند مالکیت سه هفتم از یک سهم مشــاع از نهصد و نود سهم  ششدانگ یک قطعه ملک 
104 اصلی باقیمانده واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 572 دفتر 
198 امالک ذیل ثبت 44716 بنام نامبرده ثبت و سند صادر گردیده است و نحوه گم شدن 
یا از بین رفتن بعلت جابجایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی  سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 
شــود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 221001 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر )207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/369 شماره ابالغنامه: 9710103838700707 شماره پرونده: 9609983838700677 
شماره بایگانی شعبه: 960731  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به  آقای 
عصیان نجفی برام فرزند علی، شاکی آقای ابوالفضل شیخ آرپناهی فرزند قربانعلی شکایتی 
علیه آقای عصیان نجفی برام فرزند علی دائر بر ســرقت یک دســتگاه موتورسیکلت به 
شماره انتظامی 22354 ایران 569 مطرح که به این شــعبه )اصفهان شهرستان چادگان 
خیابان فرهنگ انتهــای خیابان جنب اداره آموزش و پرورش دادگســتری شهرســتان 
چادگان(  ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609983838700677 شعبه 2 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان چادگان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1397/06/20 
ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یــک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:210202 
 شــعبه دوم دادیاری دادســرای عمومــی و انقالب شهرســتان چــادگان )174 کلمه، 

2 کادر(
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   هرگاه خبرى را شنیديد آن را براى پايبندى فرا 
گیريد نه براى بازگويی؛ زيرا راويان علم بسیارند 

و پايبندان آن اندك.
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یادداشت

یکی از باورهایی که زمین و زمان نگذاشته اند تا این لحظه در آن شک 
کنم، این است که هستی به ظاهر ساکت و آرام است، اما در باطن 
»شعور« دارد، می فهمد، می شــنودو با آدمی گفت وگو می کند. اما 
افسوس که گوش های ما را چنان صداهای پراکنده و درهِم روزمره 
پر کرده است که از شنیدن پیام های آشــکار کائنات غافلیم. یک 
باور دیگر که به تازگی در آن استوار می شــوم، آن است که یکی از  
اشتباهات بزگ، »اثبات خود« است. اگر همه عرفان عملی را بتوان 
در یک جمله کوتاه خالصه کرد، می تواند این گزاره باشــد که »از 
وسوسه اثبات خود عبور کن«! این وسوسه اثبات خود، هزاران نمود 
دارد.از یک مجادله طوالنی برای اینکه ثابت کنی آنچه من می گویم 
حق است، تا تظاهر به رفتاری اخالقی مثل تواضع و... . به واقع، حاصل 
کنار هم قرار دادن »شعور هستی« و »وسوسه اثبات خود« این است 
که هرجا انسان بخواهد خودی نشان دهد، هستی در برابرش واکنش 
نشان می دهد. اکنون که در حال گذراندن دهه سی زندگی هستم، 
بیش از هر زمان دیگری می دانم که ما در جغرافیای بی ثباتی به سر 
می بریم، به هیچ کجا وصل نیســتیم و هیچ نقطه محکمی نیست 
که خیالمان راحت باشــد حاال که اینجا ایستاده ایم، دیگر جایمان 
امن است. انگار همه شعور هستی منتظر اســت تا اطمینان ما را، 
در هرجایی که خیالمان از خودمان جمع می شــود، بلرزاند. دقیقا 
به همین علت است که هرگز نباید در ژرف ترین الیه های خلوت با 
خود، حتی تصور کنیم »من که مرتکب فالن خطا نمی شوم.«  اگر 
از کنار یک زندانی که مرتکب قتلی شده است،عبور کنیم و ته دل با 
خود بگوییم »من هرگز مانند این فرد، جانی را نخواهم گرفت«، علل 
و عوامل هستی بسیج می شوند تا به ما ثابت کنند که هیچ تضمینی 
در کار نیســت که ما به بدتر از آن عمل گرفتار نشویم. گاه مادری 
صمیمانه خدا را سپاس می گوید که فرزندش سالم است، بی آنکه 
این اتفاق خوشایند را فقط به خود منسوب کند؛ اما گاه مادر دیگری 
همان جمالت را می گوید، اما ســالمت کودکش را فقط و فقط به 
خود منتســب می کند. پس تکلیف این همه کودکی که مادرزاد با 
یک بیماری خاص یا معلولیت زاده می شوند چه می شود؟ در چنین 
مواقعی، باید مچ خود را گرفت؛ درست مانند مادری که که از وصف 
سالمتی فرزندش، شاید دنبال راه ظریفی باشد برای اثبات خودش! 
و این وقت ها اگر آدم خودش گریبانش را نگیرد، زمین و زمان به او 
می فهمانند که هی فالنی! دل به چه محکم داشته ای؟ تویی که در 
این دستگاه عریض و طویل خلقت، ذره ای بیش نیستی؟ گاه آدمی 
دقیقا از همان جایی که تصور می کند امن است، فرو می پاشد. همه 
چیز در این کارخانه خلقت، بیش از آنچه به چشم می آید به هم ربط 
دارند.کائنات، در برابر رفتار ما، لبخند و خشم ما، کالم ما، امیدبخشی 
و رخوت آوری ما و حتی آنچه از ذهنمــان می گذرد، گیج و گنگ 
نیست.هستی، می شــنود، درمی یابد و پاسخ می دهد. هیچ چیزی 
نیســت که از دایره وجود ما به بیرون تراوش کند و هستی در برابر 
آن منفعل بماند. همه کنش های ما، واکنشی در پی خواهد داشت، 
حال زود یا دیر. هم از این روست که مهم است چه می گوییم، چه 
می کنیم و حتی در ذهنمان چه می گذرد؛ زیرا آنچه از دایره وجودی 
ما به بیرون پرتاب می شود، در کائنات باقی می ماند تا جایی اثری از 
خود بروز دهد، حال خیر یا شر... . در این میان، امان از آن وقت هایی 
که می گوییم در فالن زمینه خیالم راحت است...درست در همین 
بزنگاه هاست که به ناگاه در چاله های پیش بینی نشده می افتیم. تازه 
اگر آن قدر به هوش باشیم که در چاله افتادن را دریابیم؛ وگرنه که ما 
می مانیم و مستی های همیشگی که حتی فرصت احساس درد را هم 
از ما می گیرند. »هستی« در یک جاهایی محکم است و جدی؛ آن گاه 
که خیال می کنیم کسی هستیم و جای مطمئنی ایستاده ایم، در 
برابرمان قد علم می کند و چنان می چرخاندمان تا در میان سرگیجه 

شهادت دهیم که ما هیچیم، هیچ!

از وسوسه »اثبات خود« عبور کن!

سارا احراری

ارتفاعات »التون« 
بلندترین آبشار 

شمال ایران

عکس روز

دوخط کتاب

باشد، خط ریش  مد روز باشد و 
از این جور چیزها! این ســراب 
عمومیــت بخشــیدن بــه همه 
چیز اســت. مــردم بــه بعضی 
چهره ها می گوینــد زیبا، ولی 
در حقیقــت آن ها زیبا نیســتند. 
معادله ای ریاضی هســتند که 
حاصلش صفر اســت. در واقع 
زیبایی حقیقی زیبایی ســیرت 

است نه شکل ابروها.

سوختن در آب؛ غرق شدن در 
آتش/ »چارلز بوکوفسکی«

چیزی بــه عنوان زیبایی 
وجود ندارد!

چیزی بــه عنــوان زیبایی وجود 
نــداره؛ خصوصــا در صــورت 
انســان. چیزی که اســمش را 
گذاشــته ایم »ریخت شناسی« 
تمامــش یــک جــور نظام بندی 
ریاضــی وار و خیالــی اجــزای 
صورت است؛ مثال دماغ زیادی 
بیــرون نــزده باشــد، الله های 
گوش بزرگ نباشد، موها بلند 

کارکنان هواپیمــای »بریتش ایرویز« از ماه نوامبر بــه میهمانان خود راه 
جدیدی برای لذت بیشــتر از غذاها در پرواز ارائه می کنند. قرار است که 
مجموعه ای از آهنــگ ها که با غذای انتخابی مســافران هماهنگی دارد، 
همزمان پخش شود. آنها بر این باورند که موسیقی پس زمینه، قطعا مزه 
غذا را خوشایندتر خواهد ساخت. منوی غذایی به همراه 13 قطعه آهنگ 
خاص ارائه می شود. برای نمونه ماهی سالمون اسکاتلندی به همراه آهنگی 
از یک خواننده اسکاتلندی سرو می شــود یا غذاهای سرخ کرده به همراه 

موسیقی کالسیک.

غذای موزیکال در یک شرکت هواپیمایی!

یک زن 47 ســاله در کره جنوبــی در طول اجرای مراســم خاصی برای 
رهایی از طالع بَد و نحس، جان خود را از دســت داد. این زن درون تابوت 
دراز کشیده بود تا بنا به یک آداب و رســوم محلی و ماورائی، از بدشانسی 
که گریبانش را گرفته بود خالصی پیدا کند.او در تابوت دراز کشید و پس 
از دو ســاعت دچار تنگی نفس شد. او قصد داشــت از تابوت بیرون بیاید 
اما دوســتانش او را راضی کردند تا دوباره به تابوت بازگردد و مراســم را 
 به پایان برســاند. صبح روز بعد زمانی که در تابوت را باز کردند، زن مرده

 بود. 

مرگ زن کره ای درون تابوت!

زیارت عموی غیرتی پیامبر)ص(
»اُُحد« جایی است که عالوه بر دندان و پیشانی، قلب رســول ا... )ص( هم شکست. وقتی می شود.  رسول  خدا در مواجهه با مسلمان شدن 
»وحشی«، قاتل »حمزه)ع(« و طلب حاللیت او از پیامبر برایش شرط گذاشت که دیگر او را نبیند و از مدینه برود. رسول مهربانی، قاتل جانش 
را حالل کرد، اما طاقت دیدار رویش را نداشت. حمزه سیدالشهدا )ع( عموی پیامبر از جمله کسانی بود که در مراسم خواستگاری حضرت 
خدیجه )س( برای پیامبر حضور داشته. به نقلی، تنها دو سال و به نقلی، چهار سال از پیامبر بزرگ تر بوده و برای رسول ا... حکم بزرگی همسن 
و سال داشته است. البد دیده اید کسانی را که خاله، عمو، دایی و عمه همسن و سال دارند، چقدر به آنها نزدیکند و چقدر تحت حمایتشان. َمَثل 
حمزه و رسول ا...)ص( هم همین است. عمویی همسن و سال که به فرموده امام سجاد )ع( از به جوش آمدن غیرتش به خاطر توهین کفار و 
مشرکان به برادرزاده اش، مسلمان شد و این قدر پیش رفت که در زیارت نامه اش »السالم علیک یا خیرالشهدا« را می خوانیم. وقتی حمزه )ع( 
شهید شد، پیامبر برای از دست دادن عموی همسن و سال و غیرتی  خود، دل شکسته شد. بی شک آن لحظه ای که عبایش را روی تن ُمثله 
شده و بی جگر حمزه کشید و پاهایش به خاطر قامت رشیدش بیرون ماند، اشک هم ریخته است. احد، مزار کسی است که »رحمه للعالمین« 
برایش اشک ریخته.حقیقتا نمی دانم اسم این هایی که می نویسم چیست! اما قرار بوده یادداشت هایم حال و هوای خودم و حج را منعکس 
کند. من هم فکرهایی که در احد کردم را دارم می نویسم. قبول دارم اما گفته بودم که مدینه شهر روضه های ناخوانده و ناشنیده است. در 
مدینه وقتی با خودت فکر می کنی هم داری به نوعی روضه می خوانی. وقتی شنیدم که حضرت صدیقه)س( بعد از احد هفته ای دوبار به زیارت 
حمزه می آمده، فکر کردم عالوه بر رسول ا...)ص(، قلب فاطمه)س( هم کنار این کوه چنان شکست که تا زنده بود داغ حمزه برایش عادی نشد.

آخرین نکته اینکه وقتی شنیدم پیامبر به خواهر حمزه تنها اجازه داد کنار پیکر برادرش بنشیند و نگذاشت عبای روی حمزه کنار برود، دلم 
برای حضرت زینب سوخت. کاش رسول ا...)ص( فکری به حال کربالی زینب هم می کرد.

از احد به سمت مسجد »ذوقبلتین« و» قبا «می رویم. می رسیم، برمی گردیم و من هنوز در حال و هوای احدم. دیگر قرار روضه خوانی نیست. 
بحث اعتقادات است. تنم می لرزد از تصور اینکه اگر من نگهبان تنگه بودم، برای غنیمت گرفتن ترک پست می کردم یا نه؟

یادداشت های یک زائر اهل قلم

روایت روز

یک مهندس برق برزیلی با نام » فرنسیسکو بنی« درتوییترخود نوشته است: 
حمله ســپاهی عظیم از مورچه به خانه زنبورها. به گفته وی میزان هوش 
این موجودات و محاسبات گروهی آنان در ساخت این پل تحسین برانگیز 
است. عالوه بر آن هنگامی که حمله صورت می گیرد معموال زنبور ها پا به 
فرار می گذارند و مورچه ها درکندو مستقر می شوند تا تمام الروها، تخم ها 
و زنبور هایی که موفق به فرار نشده اند را به غارت ببرند. حتی می توانند این 

سازه را روی آب هم بنا کنند.

پل سازی مورچه ها برای حمله به کندوی عسل!

اینستاگردی

ُپز انقالبی آقای نویسنده 

عکسی از کودکی تنها یادگار شهید »رضایی نژاد«

 »حمید داوودآبادی« رزمنده و نویســنده دفاع مقدس در جدیدترین مطلبش در صفحات 
اجتماعی نوشت: ما از بچگی انقالبی بودیم! سال 13۵۲ )4۵ سال پیش( – مشهد مقدس.

بفرمایید این هم ســند، دیگه چی می خواهید؟خیلی قبل از اینکه بســیاری از آقازاده ها، 
به شــکم ننه خود لگد بزنند، خیلی قبل از اینکه انقالبی نماهای نامرِد جبهه ندیده، با تیغ 
ریش خوشان را بزنند، اصال 7 سال قبل از اینکه صدام به ایران حمله بکند و خیلی قبل از ... 
خانواده ما انقالبی بودند. چفیه بر سر می گذاشتیم و خودمون رو به شکل انقالبیون فلسطینی 
درمی آوردیم. حاال که بهتون ثابت شد ما خیلی قبل تر از خیلی ها انقالبی بودیم، خب جان 

مادرتون، ما را هم سر سفره انقالب جای بدهید.

»شهره پیرایی« همسر شهید »داریوش رضایی نژاد« با انتشــار  عکسی در اینستاگرامش 
نوشت: من، بی مِی ناب زیستن نتوانم.

 پ.ن 1: امروز یه کوچولو شبیه آرمیتا دیدم!  پ.ن۲: این عکس آرمیتاست! کوچولو اساسا 
پسر بود. عکسش رو نگرفتم ولی عجیب شبیه آرمیتاست.

سروش صحت دبیر هنری جشنواره 
بین المللی» قصه گویی کانون« شد

»ســروش صحت« طی حکمی به عنوان دبیر هنری بیســت و 
یکمین »جشنواره بین المللی قصه گویی« کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان منصوب شد.»محمدرضا زمردیان« رییس 
بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون، در این 
حکم به ســوابق، تجربیات و توانایی های صحت اشاره کرده و 
نوشته اســت: قصه گویی به عنوان یک رســم کهن، راهی برای 
ارتباط مناســب میان اعصار و نســل ها و انتقال سینه به سینه 
فرهنگ، رســوم، آداب، درس ها و عبرت هاســت؛ راهی برای 
سهیم کردن دیگران در شیرینی ها، موفقیت ها و دستاوردهای 
زندگی.در ادامه این حکم آمده است: بیست و یکمین جشنواره 
بین المللی قصه گویی با موضوع »قصــه زندگی من« به همت 
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان برگزار می شــود. 
انتظار می رود با یاری جســتن از خداوند متعــال و بهره گیری 
از اندوخته های علمی و تجربی، ضمن همکاری مؤثر با شورای 
سیاســت گذاری در تحقق اهداف این جشــنواره، اهتمام ویژه 
داشته باشید.صحت یکی از اعضای پیشین کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوان استان اصفهان است و سال هاست که به عنوان 

یکی از اعضای فعال کتابخانه مرجع کانون به شمار می رود.

 روز خبرنگار و گرامیداشت 
تعهد انسانی و وجدانی در قبال خبر 

آفرینش نوشــت: »در چند دهه اخیر، برای شناساندن ارزش و 
اهمیت برخی مسائل اجتماعی و انسانی، روزهای خاصی در نظر 
گرفته شده است. روزهای خاصی، که به بهانه آن ها بتوان در آن 
مورد خاص و مهم، حرف زد، تحقیق کرد، واقعیات را نشان داد و 
پرده از حقایق تلخ و شیرین آن ها برداشت.طبعا یکی از روزهای 
ســال هم به خبرنگاران اختصاص یافته اســت. افرادی که در 
اطالع رسانی و گزراش مسائل مختلف، در خط مقدم قرار دارند 
و آن قدر نقش مهم و ویژه ای دارند که طبق کنوانســیون های 
جهانی، به فردی که نشــان PRESS روی لباس خود داشــته 
باشد، نباید شلیک کرد یا به او آسیب رساند، نباید دستگیرش 
کرد یا او را به گروگان گرفت. در کشور ما روز خبرنگار مصادف 
است با شهادت »محمود صارمی«.  همین مسئله مهم است که 
ما را وامی دارد در مورد یکی از مهم ترین مسائلی که خبرنگاران 
با آن درگیر هستند، ســخن بگوییم: امنیت. این امنیت شامل 
امنیت جانی و  امنیت شغلی هم می شود و امنیت شغلی در مورد 

خبرنگاران، یعنی احترام به قلم و اندیشه آنان.
اینکه آنان به عنوان راویان حقایق و وقایع اجتماع، کشور و ملت 

خود، آزادی و حق بیان داشته باشند. 

خبر آخرکیوسک

آبشار التون با 105 متر به 
آبشار  بلندترین  عنوان 
شــمال ایران در بخش 
»لوندویل« شهرســتان 
آستارا واقع شده است و 
مسیر دسترسی به آبشار 
طبیعی  جاذبه های  جزو 

این شهرستان است.

شــــخصیت جوکر 3صفحه A4 دیالوگ گفت تــــو فیلم 
بتمن. تــا االن دوتا طومار 30 متــری ازش دیالوگ تو اینترنت 

گذاشتن!
قرص ماشین ظرفشویی ۲۵تومنی شده 7۵هزارتومن... دیگه 

کم کم باید خود ماشین رو بفروشم تا بتونم قرصش رو بگیرم!
صبح توریسته اومده میگه بستنی زرد کجا می تونم بخرم؟ 
بعد کلی حرف زدن فهمیدم بستنی سنتی رو میگه. رفتم باهاش، 
دو هزار تومن بــود، میگه نه گرونه نمی خــوام. مرتیکه گدا! تو 

مملکت شــما با ۲0 ســنت بهت فحش هم نمیدن!
تا وقتی که باتری موبایل با شــارژ بی پایان اختراع نشــده، 

با من از پیشرفت فناوری حرف نزنین! 
برق این جوری قطع شده که یه خونه برق داره، یه خونه برق 

نداره!
االن  که برق داریم حس می کنم مرفه تر از همســایه مون 

هستیم!
بشــر امروز از معضل بی دلیل بازکردن دِر یخچال و چیزی 

برنداشتن رنج می بره!
اوایل برای گرونی تو شــیرها یه مقدار آب قاطی می کردن. 

االن دیگه تو آب ها یه مقدار شیر قاطی می کنن!
تنها خوبی صبح شــدن اینه که مجبور نیستی دیگه به زور 

بخوابی، می تونی به زور بیدار باشی!

خندوانه
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