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اجتماعی

«حمید محمدی» رئیس سازمان حج و زیارت شد

«حمید محمدی» به عنوان رئیس جدید سازمان حج و زیارت منصوب شد.
به گزارش ایلنا« ،حمید محمدی» که از چندی پیش به عنوان سرپرست این سازمان
فعالیت میکرد ،بهطور رسمیبه عنوان رئیس جدید سازمان حج و زیارت منصوب
شد«.محمدی» پیش از این معاون سازمان حج و زیارت بود که پس از «سعید اوحدی»،
به عنوان سرپرست سازمان حج و زیارت منصوب شده بود.

آنهایی کــه انتخابات مختلف کشــور ایران را با
دقتی فراتر از معمول رصد میکنند البد متوجه
شــدهاند که در سالیان اخیر تعداد افرادی که "با
کراوات" در محل یا محلهای ثبت نام حضور به
هم میرسانند به میزان چشمگیری زیادتر شده
است.موضوعی که میتواند به یکی یا تعدادی از
عوامل ذیل ربط داشته باشد:
الف-فرد "کراواتــی" میخواهد به مردم پیامیرا
بدهد .به عبارت دیگــر آنها خوب میدانند که با
چاپ تصویر ایشان در روزنامهها و مجالت یا انتشار
چهره کراوات زدهشان در شبکههای مجازی خیلی
از مردم به دنبال یافتن جواب "مگر کراوات زدن
آزاد است؟" خواهند رفت.
ب"-کراوات" نماد تغییر است و لذا خیلیها را به
سوی فرد "کراوات زده" جلب خواهد کرد.یعنی
مردم از یک شــخص متفاوت با بقیه (ولو از نظر
ظاهر) انتظار دارند که فکر و اندیشه و عملکردی
غیر مشابه با دیگران داشته و در کشور تغییر ایجاد
نماید(!)
ج"-کراوات" بیانگر رفاه است و به مردم میرساند
که چون فرد "کراوات زده" خویشــتن را از وضع
موجــود به وضع مطلوب رســانیده میتواند این

کار را بــرای دیگران هــم انجام دهــد(.در این
حالت "کراوات" فرد یــک جورهایی عملکردی
مشابه "کاپشــن" احمدی نژاد را خواهد داشت
زیرا "کاپشــن" معروف احمدی نژاد هم معنای
همانندی میداد یعنی "دکتر محمود" با پوشیدن
"کاپشن" به افراد معمولی و فرودست جامعه پیام
"من هم مثل شما هستم" را میداد)
د"-کراوات" یک موضع فرهنگی مخصوص خود
دارد و نشــان میدهد که زننــده آن در صورت
رایآوری احترام بیشتری بر "کتاب" و "موسیقی"
و "سینما" قایل خواهد شد.
ه -ظاهرو باطن یکســان بودن چیزی است که
خیلیها را از مســئولین و دولتمردان رو گردان
کرده اســت .در این باب رســانههای مجازی هم
به یاری مردم شــتافته و به آنها کمک کرده که
"نمیدانی که در اروپا چطور لباس میپوشند؟!"
را به دیگران نشان دهند.به زبان ساده بسیاری از
مردم به دنبال کسی میگردند که نحوه پوشش
خویش را بیش از آنکه سیاستمدارانه و بر مبنای
تمایل اقشــار خاصی از مــردم انتخاب کند وفق
ســایق و عالیق خویش برگزیــده و درباره آن
"اینجوری خوشم میآید" بگوید.
بنا براین حضــور با کراوات در محل یا محلهای
ثبت نام به هر دلیلی که باشد باید به شدت مورد
توجه مسئولین و دولتمردان قرار گیرد زیر ممکن
است به دست آوردن پاســخ سوال "چرا کراوات
بســته بود؟!" قرابت نزدیکی به جواب پرســش
"مردم چه میخواهند؟!" داشته باشد!!؟

حج

عربستان تضمین امنیت زائران ایرانی درحج را پذیرفت

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمیبا بیان
اینکه تضمین امنیت ،عزت و سالمت زائران ایرانی
در حج تمتع مورد پذیرش عربســتان قرار گرفته
است ،گفت :برگزاری حج عمره منوط به موفقیت
آمیز بودن برگزاری حج تمتع است .اکبر رنجبرزاده
درباره جلســه غیرعلنی روز گذشــته گفت :این
جلسه با حضور رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمیو حجتاالسالم سید علی قاضی
عســگر نماینده ولی فقیه در امــور حج و زیارت
برگزار شد .در این جلسه قاضی عسگر و صالحی
امیری گزارش مفصلی در مورد اعزام حجاج ایرانی
به بیتاهللالحرام ارائه کردند .وی افزود :وزارت حج
عربستان سعودی مطابق همیشه نامهای به ایران

مبنی بر اینکه در صورت آمادگی ایران این دولت
میتواند پذیرای حجاج ایرانی باشــد ،ارسال کرد
و جمهوری اسالمیایران نیز در پاسخی مکتوب
اعالم کرده اســت که اعزام حجاج همچنان برای
ما میسر نیســت و ابتدا باید هیئتی برای مذاکره
با طرف ســعودی اعزام شود تا ضمانتهای الزم
برای حفظ ســامت زائران ایرانی و عزت آنان در
مراســم حج داده شود.رنجبرزاده افزود :عربستان
ســعودی در ابتدا اعالم کرد که ایران مانند دیگر
کشورها حجاج خود را اعزام کند و ما نیز پذیرای
آنان هستیم اما جمهوری اسالمیایران این موضوع
را رد کرد و در نهایت عربستان سعودی شروط ما
را برای اعزام حجاج پذیرفت.

بُرد رئال
خوشحالیاستاد
ودیگرهیچ!

آفتاب یزد  -گروه اجتماعی :طی دو روز گذشــته
فیلمی در فضای مجازی در حال دست به دست شدن
اســت که خبر از حال خوب استاد آواز ایران میدهد.
استادی که این روزها در بستر بیماری است .این فیلم
خبر از این میدهد که استاد محمدرضا شجریان ،خالق
ربنا عالوه بر موســیقی ،خوشنویســی و خوانندگی به
فوتبال هم عالقهمند اســت البتــه از نوع خارجی آن.
بــه طوری که بنا به گفته پســرش با بــرد تیم مورد
عالقهاش واقعا خوشــحال میشود .همین عالقه کافی
بود که کاربران شبکههای اجتماعی برای برد تیم مورد
عالقه این استاد آواز ایران که سه شنبه شب هم بازی
داشت ،دســت به دعا شوند تا محمد رضا شجریان را
خوشحال ببینند.
شجریان رئال مادریدی

داســتان از این قرار اســت که رایان شــجریان پسر
کوچکتر استاد فیلمی را از خود سه شنبه شب منتشر
کرد  .در این فیلم آمده بود « :میدانم دوســت دارین
از حال پدر خبردار بشــین ولی پدر به دلیل شــرایط
بیماریاش نمیخواستند که عکس یا فیلمی از ایشان
پخش شــود به همین دلیل خیلی به ندرت از ایشان
عکســی را میبینید .باید بگویم حال پدر خیلی خوب
و روز به روز در حال بهتر شــدن هستند و ان شاءاهلل
خبرهای خوبی از ایشان بشنوید .پدر این روزها بیشتر

رئیسجمهور از مناطق سیل زده آذربایجان شرقی بازدید کرد

س جمهور روز چهارشــنبه و پــس از ورود
رئی 
به استان آذربایجان شــرقی ،در روستای چنار
حضــور یافــت و در جریان آخریــن وضعیت
آسیبدیدگان سیل اخیر قرار گرفت .به گزارش
ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی
با حضــور در میان مردم روســتای چنار ضمن

برگ اجرائیه

تســلیت به حادثهدیدگان سیل اخیر و شنیدن
درد دلهای مردم ،دســتور اقدامات ســریع و
تخصیص اعتبارات الزم ،تسهیالت ارزانقیمت
برای جبران خسارات و بازسازی منازل را صادر
س جمهور در این بازدید که در فضای
کــرد .رئی 
صمیمیانجام شــد به میان مردم روستای چنار

مشخصات محکوم له
نام و نام خانوادگی نازیال نخکش نام پدر حسین
علی نخکش نام پدر مرتضی
با وکالت خانم مرضیه روستایی
اقامتگاه :یزد -خ فرخی -کوچه دادگستری روبهروی اداره ثبت ،ساختمان وکال
طبقه فوقانی دفتر وکالت
محکوم به:
به موجب دادنامه شماره  44/95مورخ  95/5/31صادره از شورای حل اختالف
حوزه  11یزد که قطعیت یافته ،محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ
 112/500/000ریال بابت اصل خواســته و مبلغ  2/562/ 500ریال بابت هزینه
دادرســی و مبلغ  4/050/000ریال بابت حقالوکاله وکیل در حق محکوم له و
خســارت تاخیر تادیه که از تاریخ صدور چک تا زمان وصول محکوم به که در
اجرای احکام محاســبه و اعالم میگردد و پرداخت نیم عشر دولتی در حق
صندوق به عهده محکوم علیه میباشــد .ضمن ًا اجرای مفاد دادنامه منوط به
رعایت تبصره  2ذیل ماده  306قانون آئین دادرسی مدنی است .محکوم علیه
مکلف به رعایت ماده  34قانون اجرای احکام مدنی میباشد.
مشخصات محکوم علیه
نام و نام خانوادگی:
علی تقیزاده نام پدر حسین
اقامتگاه :مجهول المکان
مدیر دفتر دادگاه:
امالبنینشکیبایی
پس از ابالغ اجرائیه ،انجام عملیات اجرایی به عهده دادورز (مامور اجراء) آقای
 .................محول میگردد.
مدیراجراء :نام و نام خانوادگی -امضاء
در تاریخ ..........اجراییه به محکوم علیه  -بستگان -خادمین ..............................
 .....................ابالغ گردید.
مامور ابالغ :نام و نام خانوادگی -امضاء
ماده  34قانون اجرای احکام مدنی:
همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده
روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در
صورتی که خود را قادر بــه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور،
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم
نماید .هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم
علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال
خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقــع از دارایی خود داده به نحوی که
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحهای از
شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره -شخص ثالث نیز میتواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم
به مالی معرفی کند.
ماده  160قانون اجرای احکام مدنی:
پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابالغ اجراییه برعهده محکوم
علیه اســت ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای
اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم
به بیست هزار ریال یا کمتر باشد ،حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.

طرح :شهاب جعفرنژاد

محمدماکویی

سازمان بهزیستی به امضا رسید و طی آن اقدامات
خوبی به منظور سم زدایی نوزادان تازه متولد شده
در دســتور کار قرار گرفت .معــاون امور اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور از به روز شدن تفاهمنامه
سازمان بهزیستی کشور و وزارت بهداشت خبرداد
و تصریح کرد :تفاهمنامهای که پیشــتر در رابطه با ترک اعتیاد
و سم زدایی نوزادان معتاد متولد شده با وزارت بهداشت به امضا
رســیده بود به روز رسانی شــده و مقرر شد با حضور مسئوالن

این وزارتخانه ایرادات و نواقص برطرف شود.معاون امور اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور با اشاره به کاهش میزان خرید و فروش
نوزاد و کودک در کالنشــهرها و به ویژه تهران خاطرنشان کرد:
آمار رســمیاز فروش نوزادان وجود ندارد اما بر اساس گزارشات
میدانی این آمار کاهش پیدا کرده اســت.وی ادامه داد :در حال
حاضــر تعامل خوبی بین وزارت بهداشــت ،قوه قضائیه و نیروی
انتظامیوجود دارد و همین همکاری توانسته میزان خرید و فروش
نوزاد در شهرها را کاهش بدهد.

این روزهای استاد شجریان به روایت فرزندش

ما

چرا "با کراوات"
میآیند!؟

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت:
بر اساس گزارشات میدانی ،آمار خرید و فروش نوزاد
در کالنشــهرها کاهش پیدا کرده اســت .حبیب اهلل
مســعودی فرید در گفتگو با میزان گفت :برنامههای
جدیدی در راســتای ســم زدایی نوزادان تازه متولد
شده در بیمارستانها در دســتور کار قرار گرفته و این برنامهها
با همکاری وزارت بهداشــت انجام خواهد گرفت .وی افزود :طی
ســال گذشــته تفاهمنامهای در حوزه درمان وزارت بهداشت و

کاهش آمار خرید و فروش نوزاد در کالنشهرها

رفت و ضمن دلداری به آسیبدیدگان و کسانی
که عزیزان خود را در این حادثه غمبار از دســت
دادنــد ،بر عزم جدی دولــت تدبیر و امید برای
کمک به مردم این روستا و سایر مناطق سیلزده
در کشــور تأکید کرد .روحانی در مسیر عزیمت
به روســتای چنار در منطقه غله زار ،توقف کرد
و ضمن دیــدار با برخی از مــردم با توضیحات
مقامات محلی در جریان آسیبهای سیل اخیر
س جمهور همچنین در مســیر
قرار گرفت .رئی 
عزیمت به منطقه سیل زده در روستای چنار ،در
روستاهای مهماندار و دیوج حسنبیگ توقف کرد
و با حضور در جمع مردم روستاها که به استقبال
ایشــان آمده بودند و شنیدن درد دلها و عرض
تسلیت به ابراز احساسات آنان پاسخ داد.

فوتبال تماشــا میکنند ،میخواستم بگویم امشب اگر
هرکی بازی بایرنمونیخ و رئال مادرید را میبیند ،دعا
کند که رئــال ببرد چرا که پدر واقعــا از برد این تیم
خوشحال میشود» .
نکته جالب اینجا بود که در بازی ســه شنبه شب تیم
مورد عالقه استاد شــجریان یعنی رئال مادرید مقابل
بایرن مونیخ به پیروزی رســید .این اتفاق باعث شده
که بســیاری از کاربران در فضای مجازی ازخوشحالی
شجریان خوشحال شوند و حتی کسانی که طرفدار تیم
بایرن مونیخ بودند از باخت تیم شــان ناراحت نشوند
چرا که معتقد بودند که این باخت به خوشحالی استاد
آواز ایران میارزد .بسیاری هم به طنز برد این تیم را به
شجریان ربط میدادند.
یکی از کاربــران در این باره در صفحه خود نوشــت:
«حتی استاد شــجریان هم یک رئال مادریدیاست،
یعنی بــه قول موالنا آفتاب آمد دلیــل آفتاب ،باز هم
ایمان نمیآورید؟
کاربران دیگــری به طنز نوشــتهاند « :نمیدونم کی
حرفهــای رایان شــجریان را به گوش داور رســانده
بود .بیچاره داور برای خوشــحال کردن استاد هرکاری
میکرد« .» .شــجریان داور و خریــده بود»« .آقا رئال
مادرید برد و گفته میشه بعد از هر گل استیکر تشکر
برای رونالدو فرستاده»
کاربران دیگری که طرفدار تیم بایرن مونیخ بودند نیز

در ایــن خصوص گفته اند« :باخت بدی داد بایرن ولی
قناعت میکنیم به خوشحال شدن شجریان از برد رئال.
»« .رایان شجریان نوشته اگر رئال ببره حال پدر خوب
میشــه.ای بابا چرا با احساســات من بازی میکنه و در
شرایط بغرنج میذاره» .
فرد دیگری اظهار کرده اســت« :خوب شــد اســتاد
شجریان خوشحال شد با برد تیم رئال».
کاربر دیگری عنوان داشته است« :رایان شجریان میگه
اســتاد با برد امشب رئال جلوی بایرن خیلی خوشحال
میشــه .آقا من امشــب طرفــدار رئالم .نویــر هم اگر

میدونست به هیچ توپی نه نمیگفت» .
یکی دیگر از کاربران در خصوص عالقه شجریان به تیم
رئال مادرید گفته است« :از دیشب همش تو فکر شجریان
هســتم خصوصا بعد از پیام تصویری پسرش رایان و برد
رئال در برابر بایرن مونیخ! به امید سالمتی استاد»
اینهــا نمونــهای از پیامهــای خوشــحالی کاربران
شــبکههای اجتماعی از بابت خوشحالی استاد بعد از
برد تیم محبوب او یعنی رئال مادرید است .به هر حال
تمامی پیام نشان میدهد که استاد محمدرضا شجریان
همچنان مرد دوست داشتنی آواز ایران است.

